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***  
  القبضة احلديدية محاس حتذر من سياسةوفرض النظام على  يؤكد  الفلسطيينوزير الداخلية

اللواء نصر يوسف وزير الداخلية واألمن الوطين، أكد أن السلطة الفلسطينية لن             عن   2/5/2005فلسطينية  نشرت األيام ال  
  . تسمح ألحد بأخذ القانون باليد، كما انه لن يكون هناك سلطة سواها، ولن يكون سالح سوى سالح الشرعية الفلسطينية

ى الشعب الفلسطيين بقوة السالح، مهما كلف ذلك األمر،         لن نسمح ألية جهة كانت أن تفرض برناجمها السياسي عل         : وقال
  .مشريا إىل أن السلطة ستأخذ إجراءات حازمة يف هذا اال
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واعترب أن الشعب الفلسطيين أقر بالتعددية السياسية وبالدميقراطية كمنهج حياة، لذا، فالشعب هو من سيختار ممثليه، وعلـى                  
  . اجلميع أن يقبل هذا االختيار

املرحلة املقبلة ستشهد تغيرياً مهماً يف موضوع األمن، سواء فيما يتعلق بسلوك الضباط والقادة، أو ما يتعلـق بتـوفري                    : وتابع
  . األمن للمواطنني، مشرياً إىل أن السلطة لن تسمح بأي جتاوز على املواطن من أي مسؤول كان

نطبق هذا القانون وفقا ألهوائنا، أو رغباتنا، فـاجلميع         حنن مسؤولون عن تنفيذ ومحاية القانون، ولن حيدث أن          : وواصل يقول 
  .سواسية أمام سلطة القانون

وتطرق إىل الوضع الراهن، ومعاناة املواطنني جراء ممارسات االحتالل، مقراً يف الوقت ذاته بصعوبة التحديات وكرب املشاكل                 
ستكون عند حسن ظن املواطنني ا، وستعمل جاهـدة         واملتطلبات، قياسا بإمكانات السلطة املتواضعة، لكنه أكد أن السلطة          

من اجل حتسني أوضاعهم املعيشية، وكذلك حتسني األمن، وبناء مساكن جديدة ملن فقدوا منـازهلم، موضـحاً أن القيـادة                    
  . السياسية يف رحلتها األخرية أخذت التزامات جديدة، ستتيح حل املشاكل، خاصة مشكلة البيوت املهدمة

ان العميد رشيد أبو شباك مدير األمن الوقائي يف الضفة الغربيـة             2/5/2005ن املركز الفلسطيين لإلعالم     يف حني ورد ع   
 ولن نسمح بـاخلروج     ،إمجاعا وطنيا " معتربا بأا كانت   ،دعا خمتلف الفصائل الفلسطينية االلتزام بالتهدئة احلالية      ،  وقطاع غزة 

  ".عن اإلمجاع الوطين الفلسطيين
 وإعطاء جمال للقيادات الـشابة      ،لتغيريات األمنية األخرية أكد أبو شباك على أا جاءت يف إطار تطبيق القانون            وفيما يتعلق با  

  .ملمارسة العمل السياسي واألمين 
 هناك قرارا   إن:  حيث قال  ،وأعلن مدير األمن الوقائي عن أن حتسنا ملموسا سيشهدها وضع أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية             

  .%20بنحو سب رواتب اجلنود والقادة من الرتب الصغرية بزيادة ن
وصفت  االمر الذي اصدره يوسف بااء الدوريات بانه            ان حركة محاس    -غزة   2/5/2005الغد االردنية   بينما ذكرت   

 التهدئـة   نريد من السلطة بدال من التركيز على محاية       "وقال سامي ابو زهري املتحدث باسم محاس        ". غري مقبول ومبالغ فيه   "
  ."ان تركز على محاية شعبنا الفلسطيين من اجلرائم االسرائيلية اليت مل تتوقف

ضـد النـشطاء    " قبـضة حديديـة   "كما حذر القيادي البارز يف حركة محاس حممود الزهار السلطةالفلسطينية من استخدام             
هـذه  "موضـحا أن    . فلسطينية بإلقاء أسلحتها  وادان بيان لللزهار دعوة عباس للفصائل ال      . الفلسطينيني خاصة املنتمني إليها   

  ".االسلحة مشروعة واستخدمت على الدوام حلماية الشعب الفلسطيين
  .كما حذر من أن تنفيذ سياسة القبضة احلديدية ستجر املنطقة بأسرها إىل نتائج سيئة ال يدري أحد عواقبها

أدخلتها السلطة الفلسطينية على االجهزة االمنية واعتربهـا        من ناحية أخرى قلل الزهار من قيمة االصالحات والتغيريات اليت           
   رويترز -اف ب . تغيريات رمسية تشبه استبدال أناس بآخرين يتبعون نفس الطرق

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بدأت صباح امس محلة غري مسبوقة حلفظ األمـن              ان   2/5/2005وقالت الشرق األوسط    
وشوهد املئات من عناصر الشرطة الفلسطينية      . ضى والفلتان األمين السائدة يف مناطق السلطة      وفرض النظام ومواجهة حالة الفو    

يف شوارع املدن الفلسطينية وعلى طول خطوط التماس الفاصلة بني مستوطنات يف قطاع غزة ومدن وقرى وخميمات القطاع                  
قبـضة مـن    «قد هدد أخريا باستخدام القوة و     وكان الرئيس الفلسطيين حممود عباس      . ملنع اطالق صواريخ على املستوطنات    

وجاء هذا التطـور يف     . »مصلحة وطنية فلسطينية  «من اجل احلفاظ على التهدئة ووقف اطالق النار على اعتبار أا            » حديد
اعقاب االجتماع الذي عقده وزير الداخلية الفلسطيين اللواء نصر يوسف مع قادة االجهزة األمنية اول امس، حيث طالبـهم                   

ويترافق ذلك مع قيام اجلـيش  . فرض النظام واألمن يف قطاع غزة ووقف كل عمليات اطالق النار على االهداف االسرائيلية             ب
فـك  «االسرائيلي صباح األحد باكرب محلة الستدعاء قوات االحتياط منذ اندالع انتفاضة االقصى للمشاركة يف تنفيذ خطة                 

ع غزة وأربع مستوطنات يف مشال الضفة الغربية يف النصف الثاين من شـهر              ، اليت تتضمن تفكيك مستوطنات قطا     »االرتباط
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وذكر مصدر عسكري اسرائيلي ان الدائرة املسؤولة عن قوات االحتياط يف هيئة اركان اجليش شرعت               . املقبل) اب(اغسطس  
وحـسب  . »فك االرتبـاط «منذ صباح أمس يف ارسال رسائل جلنود االحتياط الخبارهم بقرار جتنيدهم للمشاركة يف تنفيذ      

 21قسم القوى البشرية يف جيش االحتالل فانه سيتم استدعاء سبع وتسعني باملائة من قوات االحتياط للخدمة العسكرية ملدة                   
وذكرت مصادر عسكرية أن معظم الوحدات النظامية والوحدات اخلاصة ستتوقف عن االنشغال يف االنشطة              . يوما على األقل  

واىل جانب قوات اجلـيش     . »فك االرتباط « وسيتم حتويلها اىل معسكرات خاصة للتدريب على تنفيذ خطة           األمنية االعتيادية 
فقد علم انه سيتم جتنيد ست عشرة كتيبة تابعة حلرس احلدود التابعة لشرطة االحتالل، فضالً عن استدعاء وحدة النخبة التابعة                    

 من جانبها أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية يف بيان صحايف هلا أنـه             .ملصلحة السجون االسرائيلية للمشاركة يف تنفيذ اخلطة      
ودعـت  . لن يكون هناك أي استثناءات يف تطبيق القانون، حيث سيجري تطبيقه على اجلميع، دف توفري األمن للجميـع                 

ة الوطنية واألخالقية، والتعاون    اجلاد بأعلى درجات املسؤولي   «الوزارة اتمع املدين، والفصائل السياسية، إىل دعم هذا التوجه          
  .»التام مع األجهزة األمنية يف اإلجراءات املنوي اختاذها

   
  بو مازن من خماطر نزع السالح الفلسطيين املقاومأالقدومي حيذر 

اعرب رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير ورئيس حركة فتح كربي الفصائل الفلـسطينية فـاروق   : تونس ـ يو يب آي 
املتعلق برتع اسـلحة    ) ابو مازن (عن خشيته من ان يكون قرار رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس            ) ابو اللطف (ومي  القد

  .الفصائل الفلسطينية بالقوة بداية لصدام مع القوي الوطنية الفلسطينية 
حيمل السالح بناء علي طلبنا      حنن نعيش مرحلة الثورة، وكلنا علي االغلب         1982وتابع القدومي الذي يقيم بتونس منذ عام        

ودعا باملقابل كل من حيمل السالح ان كان رمسيا او مقاوما اال يلجأ ايل استخدامه ضـد                 . كقيادة ليقاوم االحتالل البغيض     
رجال االمن، او ضد املواطنني الذين يتظاهرون بشكل سلمي، وكان الرئيس الفلسطيين حممود عباس قد اعلن يف وقت سابق                   

نتهاء من االنتخابات املقبلة للمجلس التشريعي سيعمل علي جتريد الفصائل الفلسطينية املقاومة من اسلحتها، وهو ما              انه بعد اال  
وبقية الفصائل االخري اليت حذرت من خماطر الصدام بني قوي املقاومة والـسلطة             ) محاس(رفضته حركة املقاومة االسالمية     

  .الفلسطينية
لتقارير اليت تتحدث عن خطة لترحيل فلسطينيي خميمات لبنان ايل كندا بــ اخلرافـة ،                ومن جهة اخري، وصف القدومي ا     

 الذي يؤكد علي حقهم يف العودة       194وشدد علي ضرورة معاجلة قضية الالجئني الفلسطينيني وفق قرار جملس االمن الدويل             
  .ايل ديارهم

 من شعار سياسي ايل مطلب حقوقي وقانوين ما فتـئ           194وقال ان لبنان نقل حق العودة لالجئني الفلسطينيني وفق القرار           
  .يؤكد علي وجوب تطبيقه يف كل احملافل الدولية

ايل ذلك، نفي القدومي وجود اسلحة داخل املخيمات الفلسطينية يف لبنان، وقال اشري للذين يتحدثون عن هذا املوضوع ايل                   
 1982دية منا بعد خروج معظم هذه االسلحة مع الفدائيني عام            كه 1991اننا سلمنا مجيع اسلحتنا ايل اجليش اللبناين عام         

  .باتفاق مع املبعوث االمريكي فيليب حبيب 
 2/5/2005القدس العريب 

  
  واتصاالت لفتح سفارات بالكويت ودمشق وبريوت.. تغيريات يف السلك الدبلوماسي الفلسطيين

ركة فتح ، والذي بات يسبب الكثري من االزعاج واملتاعـب           قالت مصادر فلسطينية إن هاين احلسن عضو اللجنة املركزية حل         
  .سيعني سفريا لدي األردن) ابومازن(للرئيس الفلسطيين حممود عباس 
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وأضافت املصادر انه من املتوقع أن يصدر قرار رئاسي بتعيني نبيل أبو ردينة، املستشار اإلعالمي للرئيس الراحل ياسر عرفات،                   
  . نية لندن خلفا لعفيف صافيةسفريا يف العاصمة الربيطا

املكلف مبتابعـة اعـادة هيكلـة الـسلك         ،  عبد اهللا وكيل وزارة الشؤون اخلارجية يف السلطة الفلسطينية          الكتور  وكشف  
الدبلوماسي بان هناك اتصاالت مستمرة مع احلكومة الكويتية والسورية واللبنانية لفتح سفارات فلسطينية يف تلـك الـدول،                  

مات ليس لديها اي اعتراض علي فتح السفارات، وامنا االتصاالت مستمرة حول الكيفية اليت سيتم فيه فـتح                  وبان هذه احلكو  
  .السفارات

  2/5/2005القدس العريب 

  
  دحالن يتعهد حبماية مستوطنات القطاع بعد االنسحاب 

انب االسرائيلي لتسليم معـربي      كشف  وزير الشؤون املدنية الفلسطيين حممد دحالن عن اتصاالت مصرية مع اجل             -القاهرة  
  .رفح وفيالدلفيا للفلسطينيني يف إطار االنسحاب االسرائيلي من غزة

وقال دحالن لدى مغادرته القاهرة أمس أن الفلسطينيني يقدرون اجلهود املصرية يف دفع إسرائيل لالنسحاب خاصة من معربي                  
  .ينيون حبدوث انسحاب من غزةرفح وفالدلفيا وبدون االنسحاب من املعربين لن يشعر الفلسط

مـسؤول ملـف    " جـريو االد  "سنبدأ االسبوع القادم جولة جديدة من املفاوضات مع وفد إسرائيلي برئاسة            "وقال دحالن   
االنسحاب ومستشار االمن القومي االسرائيلي وسنحرص يف املفاوضات على  ضرورة وجود طريق يربط بني الضفة وغـزة                  

 لغزة وأن االنسحاب يعين أاء االحتالل وأن تتم عمليات اتمع الدويل للتنمية يف كل االراضـي        وعدم تغيري املوقف القانوين   
  ".الفلسطينية وليست غزة فقط

إن الثالث لقاءات السابقة اليت متت مع نائب رئيس الوزراء االسرائيلي مشعون برييز ووزير الـدفاع شـاؤول موفـاز                    "وقال  
 حيث مت حبث وضع جدول زمين متفق عليه وألية لعملية االنسحاب واالستالم واستكـشاف               باالضافة اىل أالد كانت مثمرة    

حجم ومدى االنسحاب االسرائيلي وحبث طريق الربط بني الضفة وغزة واملعابر الدولية والداخلية ومن يسيطر عليها باالضافة                 
  ".إىل عمليات بناء وتشغيل املطار وامليناء

 استعدوا جيدا لالنسحاب من خالل تشكيل فريق عمل متميز واالستعانة خبرباء فلسطينيني من              وأضاف دحالن أن الفلسطينيني   
اختذنا قرارا اسـتراتيجي مبـشاركة كـل        "اخلارج وكلهم كفاءات ممتازة يف كل التخصصات خاصة اخلرائط واحلدود كما            
ل ار ونضع خيارات لكل االسـئلة حـىت         الفصائل يف اخلطوات اليت اختذناها وأطلعناهم على كل التطورات وحنن نعمل لي           

  ."النواجه أية مفاجآت
على صعيد آخر قال دحالن ان السلطة الفلسطنية تعكف على خطة أمنية ملنع ب أو تدمري املستوطنات اليهودية يف غزة بعد                     

  .جالء اسرائيل عن القطاع احملتل
زيارة الواليات املتحدة الشهر احلايل دون حتديد مـا إذا          من ناحية أخرى أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية أن سليمان يعتزم           

بحث إمكانية وضع جـدول زمـين لتنفيـذ          ل .كانت هذه الزيارة ستسبق أم ستعقب زيارته السرائيل واالراضي الفلسطينية         
  د ب أ.وااللتزام بالتفامهات اليت جرى التوصل إليها يف شرم الشيخ يف شباط املاضي" خارطة الطريق"

  2/5/2005ردنية الغد اال

  
   الزهار حيذرو ..الشوارعالسلطة تتعهد مبنع دوريات التنظيمات الفلسطنية يف 
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قال وزير الداخلية الفلسطيين نصر يوسف خالل زيارة ملدينة رفح جنوب قطاع غزة لن نسمح الي دوريات سـوى                    -غزة  
املنظمات سوف تأخذ السلطة زمام االمور وسوف       و يف حال فشل احلوار مع        .دوريات السلطة الفلسطينية للسري يف الشوارع     

  .نفرض سيطرتنا بالقوة
  . وصفت حركة محاس االمر الذي اصدره يوسف بااء الدوريات بانه غري مقبول ومبالغ فيهفيما 

نا وقال سامي ابو زهري املتحدث باسم محاس نريد من السلطة بدال من التركيز على محاية التهدئة ان تركز على محاية شـعب                     
  .الفلسطيين من اجلرائم االسرائيلية اليت مل تتوقف

ضـد النـشطاء    " قبـضة حديديـة   "كما حذر القيادي البارز يف حركة محاس حممود الزهار السلطةالفلسطينية من استخدام             
  .الفلسطينيني خاصة املنتمني إليها

ن هذه االسلحة مشروعة واسـتخدمت علـى        موضحا أ . وادان بيان للزهار دعوة عباس للفصائل الفلسطينية بإلقاء أسلحتها        
   رويترز -اف ب  . الدوام حلماية الشعب الفلسطيين

  2/5/2005الغد االردنية 

  
  »شرم الشيخ«حتذر من اهنيار » السلطة«إسرائيل تقتحم طولكرم و

 السيطرة األمنية   اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس مدينة طولكرم يف انتهاك لالتفاق الذي جرى مبوجبه تسليم              
فيما واصلت قوات االحـتالل     .. »متزيقا لتفامهات شرم الشيخ   «على املدينة إىل السلطة الفلسطينية، اليت رأت يف هذه اخلطوة           

  . مع قطاع غزة) إيريز(سياسة اإلغالق والتضييق على حركة املواطنني الفلسطينيني عرب إغالق معرب بيت حانون 
قلقيلية ورام اهللا وبيت حلم مشترطة أن       : قفت فيه إسرائيل انسحاا من ثالث مدن يف الضفة هي         ويأيت هذا اخلرق يف وقت أو     

يف هذه األثناء، ال تزال قوات االحتالل تواصل ولليوم الثالـث           .تقوم السلطة جبمع سالح املطلوبني يف مدينيت طولكرم وأرحيا        
  .  وجه حركة السري واملرورعلى التوايل إغالق حاجز الكفريات ومدخل طولكرم اجلنويب يف

إىل ذلك، قال رئيس جلنة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه وجه اعتراضاً إىل اجلانب اإلسـرائيلي     
  . على هذا االختراق، حمذراً من أن تواصل اخلروقات اإلسرائيلية لالتفاقات يهدد صمودها

  2/5/2005البيان 

  
 يف االنتخابات البلدية ببيت حلم " فتح"تستغل مساعدات خريية لدعم " ةالسلط: "الشيخ صايف

ام الشيخ حسن صايف، املرشح البارز يف كتلة حركة محاس النتخابات بلدية بيت حلم، إنَّ مؤسـسات الـسلطة الرمسيـة                     
ـ             هرين وأظهـرت هـذه     كوزاريت التموين والشؤون االجتماعية، وضعت يف املخازن مساعدات متوينية للفلسطينيني منذ ش

املساعدات يف خضم احلملة االنتخابية لتوزع بطريقة ختدم محلة حركة فتح يف االنتخابات، وأكد أن هذا األمر غري الئق وأنه                    
  .جيري يف ظل انتخابات جيب أن جتري حرة ونزيهة

مل علـى صـون احلريـات       وقال صايف إن هناك من يروج دعاية وصفها باملغرضة ضد كتلته، مؤكداً أنَّ حركة محاس ستع               
حنـن  "واحترام االختالف وصون حقوق املرأة، مشرياً إىل أن الشعب الفلسطيين شعب واحد مبسلميه ومسيحيه، وأضـاف                 

  ".كمسلمني ومسيحيني جسد واحد، درسنا معا، وجتاورنا معا، وسنبقى معا
 مقاعد مبا فيها رئـيس      8تعطي للمسيحيني   ويشار إىل أن حركة محاس ختوض االنتخابات البلدية يف بيت حلم، يف ظل كوتة               

  .البلدية
  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
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  مقتل جندي إسرائيلي يف قرية صيدا 
، بعد تعرضه إلطالق نار نفذه فلسطينيون خالل محلة اعتقـاالت           )االثنني(قتل جندي إسرائيلي، الليلة املاضية       : إفرات فايس 

ـ . وقد قامت سلطات اجليش بإبالغ عائلته     . يف قرية صيدا يف منطقة طولكرم     كانت جيريها اجليش اإلسرائيلي       أصـيب   اكم
وقد رد اجلنود اجلنود بإطالق النار باجتاه مصادرها ومتكنوا من قتل أحد مطلقـي النـار                .جندي إسرائيلي آخر جبروح طفيفة    

  .قرية وإم جيرون عمليات متشيط يف املنطقةوتضيف املصادر الفلسطينية أن اجلنود اإلسرائيليني فرضوا حظر التجول على ال
  2/5/2005عوت أحرنوت ييد

  
  خمطط اغتيال زئيفي سيترشح لالنتخابات 

الفلـسطينية، إن سـعدات     " األيام"اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ، لصحيفة        قال الدكتور رباح مىن، وهومسؤول كبري يف      
      على املشاركة يف احلياة السياسية يف الربملان الفلسطيين وذلك مـن أجـل              سريئس القائمة املركزية للحركة وإن سعدات قادر 
  .متثيل القضايا الراهنة اليت تقلق الشعب الفلسطيين

ومبوجب أقواله، فإنه االعتبارات اليت وجهت      ". ArabYnet"وقد أكد مسؤول كبري آخر يف احلركة هذه املعلومات ملوقع           
تؤيد تنفيذ املبدأ القائل إنه حيق للسجناء ترشيح أنفسهم واملشاركة          " اجلبهة الشعبية "ىل أن   هذا القرار كانت من أجل اإلشارة إ      

  .وأضاف املسؤول نفسه أنه ليس من شأن القرار أن حيرج السلطة الفلسطينية. يف عملية االنتخاب
  2/5/2005عوت أحرنوت ييد

  
  شراف على االنتخابات البلديةالفصائل الفلسطينية لإل

رت جلنة املتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية واالسالمية الفلسطينية يف غزة أمس تشكيل غرفة عمليات مركزيـة                  قر -غزة  
لضمان سـري العمليـة      .من ممثلي الفصائل لالشراف على االنتخابات البلدية املقرر اجراء املرحلة الثانية منها اخلميس املقبل             

  ".راف املسرية الدميقراطيةاالنتخابية بشكل سليم وعدم السماح باحن
ورفض اي جلوء   (...) منع استخدام الظواهر املسلحة داخل او خارج اماكن العملية االنتخابية           "وشددت اللجنة على ضرورة     

  ".اعتماد احلوار كوسيلة وحيدة حلل اخلالفات"، داعية اىل "اىل العنف والقوة يف حل اخلالفات الداخلية
 جتمعا فلسطينيا بينها اربـع      84مايو اجلاري لتشمل    /لثانية من االنتخابات احمللية يف اخلامس من ايار       ويفترض ان تبدأ املرحلة ا    

  .مدن رئيسية حسب جلنة االنتخابات احمللية
 دائرة يف الضفة الغربية     76وقال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات احمللية الفلسطينية مجال الشوبكي ان االنتخابات ستجري يف              

  اف ب  . دوائر يف قطاع غزةومثاين
  2/5/2005الغد االردنية 

  
  تدعو اجملتمع الدويل إىل هتيئة األجواء املناسبة إلجراء االنتخابات التشريعية" فتح"مركزية 
امس اتمع الدويل، خاصة أعضاء اللجنـة       " فتح"دعت اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطين الفلسطيين        ": وفا "- رام اهللا   

اعية الدولية، إىل يئة األجواء املناسبة إلجراء االنتخابات التشريعية بصورة حرة ونزيهة، وضـرورة انـسحاب القـوات                  الرب
  .اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية، للمساعدة يف يئة هذه األجواء

ما جيـري مـن اتـصاالت       ث  ، حب وجرى، خالل االجتماع، الذي ترأسه حممود عباس، يف مقر الرئاسة مبدينة رام اهللا امس               
  موضوع االنسحاب من قطاع غزة ومشال الضفة الغربية، خبصوص واجتماعات مع اجلانب اإلسرائيلي، 
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وناقشت اللجنة التحضريات اجلارية لعقد املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية يف اخلامس من الشهر اجلاري، وحثت املواطنني                 
  .بات، اليت تعكس وعي شعبنا ومتسكه بالنهج الدميقراطيعلى أوسع مشاركة يف هذه االنتخا

  2/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  "مهرجان العهد والوفاء للشهداء"تنظم " الشبيبة: "بيت حلم

نظمت منظمة الشبيبة الفتحاوية يف حمافظة بيت حلم، أول من أمس، مهرجاناً مجاهريياً حاشداً يف ساحة نيسان، وسط مدينـة      
، حبضور العميد زهري املناصرة، حمافظ بيت حلم، والنائب صـالح التعمـري،             "العهد والوفاء للشهداء  "ت شعار   بيت حلم، حت  

وكامل محيد، مدير عام احتاد االس املشتركة يف وزارة احلكم احمللي، وقائد املنطقة العميد سعد الناجي، ونائب احملافظ العقيد                   
اهليئات والفعاليات الوطنية الشعبية والرمسية ومرشحي الكتل املوحدة يف الـدوائر           امساعيل فراج، وممثلي القوى واملؤسسات و     

االنتخابية العشر يف احملافظة وأهايل الشهداء واألسرى واجلرحى، وحشد كبري من املواطنني من خمتلف احناء احملافظة يتجـاوز                  
  .الثالثة آالف مواطن

 السبيل الوحيد لتحقيق النصر للوطن والقضية وان احلرية والدميقراطية،          وأكد حمافظ بيت حلم أن وحدة الشعب الفلسطيين هي        
  ".مترادفات وشرط لبعضها البعض"والنظام والقانون 

ودعا املناصرة اىل التنافس الشريف والدميقراطي بني الكتل والقوائم االنتخابية، واحترام النتائج اليت ستسفر عنها االنتخابات يف                 
  .ابية يف حمافظة بيت حلمخمتلف الدوائر االنتخ

  2/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 "!قائمة التغيري واإلصالح"لدعمهم " محاس"تعتدي بالضرب على عناصر من " فتح"عناصر حمسوبة على 

اختذت أجواء الدعاية االنتخابية يف مدينة رفح منحنياٍت خطرية بعد اعتداء بعض عناصر حمسوبة على فتح على سيارة إذاعـة                    
  . الشابورة  واليت كانت تدعو إىل مهرجاٍن انتخايب يف خميم،محاسة حلرك

تتمثل  تنافساً غري شريف من ِقبل جهاٍت معروفة بعينها،           تشهد  االنتخابات احمللية يف مرحلتها الثانية     ويصف مراقبون حمليون أن   
 حركة محاس وقوائمها يف حماولٍة لتشويه صـورة          بياناٍت ضد  يف قيامها بالعديد من األعمال االستفزازية، إضافة إىل إصدارها        

  .احلركة وقراراا، خاصة بعد فوزها الكبري يف املرحلة األوىل من االنتخابات
  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  اجلهاد اإلسالمي تدعو إىل عقد إجتماع للفصائل والسلطة لبحث اخلروقات اإلسرائيلية  

اليوم االثنني إىل ضرورة عقد اجتماع بني الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية للبحـث يف              دعت حركة اجلهاد اإلسالمي     
اخلروقات اإلسرائيلية املستمرة للتهدئة اليت أعلنتها الفصائل الفلسطينية واليت كان آخرها مقتل أحد عناصرها يف مدينة طولكرم                

  .صباح اليوم
 التهدئة اليت أعلنتها الفصائل الفلسطينية وهذا يستوجب ضرورة التدخل مـن            و أوضح عزام أن إسرائيل تقوم كل يوم خبرق        

  .خالل األطراف الدولية ملمارسة الضغط على إسرائيل إليقاف كافة ممارساا العدوانية
مرار وأشار إىل أن استمرار إسرائيل يف عدواا على أبناء الشعب الفلسطيين هو استهتار بكل اجلهود املبذولة من اجـل اسـت                    

  .التهدئة وتضرب بعرض احلائط بكافة احملاوالت الفلسطينية الجناح هذه اجلهود
وجدد عزام التزام حركته بالتهدئة اليت مت اإلعالن عنها بشكل مجاعي من قبل الفصائل الفلسطينية مشريا إيل أن أي موقـف                     

  .ل والقوى حىت يصدر بشكل مجاعيجديد خبالف التهدئة يستوجب إجراء املشاورات واالجتماعات مع كافة الفصائ
  2/5/2005 48عرب



 9

  
  األقصى مير مبرحلة مصريية  : قيادي يف الداخل

حذر الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس احلركة االسالمية يف الداخل من أن املسجد األقصى املبارك مير مبرحلة مـصريية وأن                    
حيات يف ظل تصاعد التهديدات باقتحام املسجد األقصى يف        حاضره ومستقبله قد يتحددان خالل أشهر قليلة، وتأيت هذه التصر         
  .رمسية بتقسيم املسجد األقصى” اسرائيلية“التاسع من الشهر املقبل من قبل مجاعات يهودية متطرفة، ومطالب 

  2/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
  للكنيسةمالك أول بالتورط ببيع يرينيوس األإمسؤول سابق يف بطريركية القدس يتهم البطريرك 

ذكرت صحيفة هآرتس أمس االحد ان املسؤول االداري السابق لبطريركية القدس االرثوذكـسية  : القدس احملتلة ـ ا ف ب 
  .ام البطريرك ايرينيوس االول بانه وافق سرا علي بيع مبان ملستثمرين يهود دف تربئة صفحته لدي اسرائيل

  .كومة االسرائيلية نفسها نظرا ايل ضخامة املبلغواعتربت هآرتس ان االموال قد تكون دفعتها احل
قد يكون وصل احلي اليهودي يف القدس القدمية بالقسم الغريب من املدينـة دون ان               ) من الصفقة (وافادت الصحيفة ان اهلدف     

  .تبدو الدولة االسرائيلية متورطة يف ذلك لتجنب اثارة االحتجاجات الدولية
 واليت مولتها وزارة االسكان االسرائيلية بشكل      1990ر يوحنا يف القدس القدمية يف العام        وذكرت الصحيفة بصفقة بيع دير ما     

  .سري
وكانت هيئات ومنظمات يهودية متطرفة عمدت يف السنوات املاضية ايل شراء اراض وبيوت من فلسطينيني وبشيت الوسـائل                  

  .السكان يهود يف احياء عربية يف القدس مبا يف ذلك القدس القدمية
  2/5/2005لقدس العريب ا

  
  مريكيةأحكومة شارون تقيم جامعة يف مستعمرة ارييل مبوافقة 

الناصرة ـ يف خطوة اعتربها احملللون يف الدولة العربية اا حماولة للرد علي قرار مقاطعة اجلامعات االسرائيلية من قبل جملـس   
 سياسة كم االفواه، ناقشت احلكومة االسرائيلية امس االحد         االساتذة الربيطانيني بسبب دعمها لالحتالل االسرائيلي وانتهاج      

يف جلستها االسبوعية اقتراحا تقدمت به وزيرة املعارف والثقافة االسرائيلية ليمور اليفنات، من حزب الليكود احلاكم بزعامة                 
بية احملتلة ايل جامعة مدعومة مـن       شارون، ينص علي حتويل كلية ارييل ، الواقعة يف مستعمرة ارييل الكولونيالية يف الضفة الغر              

  . قبل جملس التعليم العايل يف اسرائيل، وهو جسم حكومي تابع لوزارة املعارف
وقالت ليفنات ان حتويل كلية ارييل ايل جامعة تاسعة يف الدولة العربية يعود ايل اا كانت قد اشترطت علي شارون دعمهـا                      

طينيني يف قطاع غزة ويف مشال الضفة الغربية احملتلة بتعزيز وتكريس االسـتيطان      خلطة فك االرتباط االحادي اجلانب عن الفلس      
  .اليهودي يف الضفة الغربية احملتلة

واضافت الصحيفة نقال عن الوزيرة ليفنات اا ال ختشي ان تقوم االدارة االمريكية مبعارضة هـذه اخلطـوة، خـصوصا وان              
رة الرئيس بوش تدعم اخلطة االسرائيلية القاضية بضم الكتل االستيطانية يف الضفة            شارون ابلغها خالل احملادثات بينهما ان ادا      

  . الغربية ايل السيادة االسرائيلية يف حال التوصل ايل حل دائم للرتاع مع الفلسطينيني
  2/5/2005القدس العريب 

  
  ريعة مهندس فلسطيين يقدم ورقةً عن ربط فلسطني والدول العربية بشبكٍة من الطرق الس
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مسري أبو عيشة، مدير التخطيط والتطوير يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وأستاذ هندسة وختطيط الطرق واملواصالت                .قام د 
يف " تطوير وربط الطرق السريعة بني فلسطني والدول العربية ااورة على حنـٍو متكامـل             "املشارك فيها، بتقدمي ورقٍة بعنوان      

  . "تكامل البىن التحتية يف العامل العريب"وكان املؤمتر قد عقد حتت عنوان .  الثالث والعشريناملؤمتر اهلندسي العريب
أبو عيشة أنّ الربط الربي بني فلسطني والدول العربية على حنٍو متكامٍل سيوفّر إمكانيات للفلـسطينيني للـربط                  . وقد بين د  

ويف املقابـل   . العمق العريب يف مشال إفريقيا واملغرب من جهة أخـرى         الفعال مع األردن والعمق العريب يف املشرق من جهة، و         
يوفّر الربط لألردن ودول عربية أخرى الوصول إىل شواطئ البحر املتوسط من خالل املعرب املقترح إنشاؤه لريبط بني الـضفة                    

. ربية يف املشرق من خالل املعرب نفسه      الغربية وقطاع غزة، وملصر والدول العربية يف مشال إفريقيا التواصل الربي مع الدول الع             
  . وال ميكن أن يتحقّق هذا إال بإقامة دولة فلسطني مستقلة يوجد ربط فيزيائي بني طرفيها يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  . أبو عيشة صدى كبرياً، ومتّ أخذ توصياٍت منها لتضمينها يف التوصيات اخلتامية. وقد كان للورقة اليت ألقاها د
   

  2/5/2005ركز الفلسطيين لإلعالم امل

  
   مواطناً يف بلعني خالل مسرية احتجاجاً على بناء اجلدار11إصابة 

 مواطناً بأعرية مطاطية أطلقها جنود االحتالل على مـسرية          11أصيب أمس يف قرية بلعني غرب رام اهللا         ": األيام "-رام اهللا   
 أبو رمحة منسق اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار يف القريـة إن اجلنـود              وقال عبد اهللا   .سلمية نظمت احتجاجاً على بناء اجلدار     

 حيملون الرايات والشعارات    و هم   . فتحوا النار على املسرية اليت توجهت صوب األراضي اجلاري جتريفها متهيداً إلقامة اجلدار            
   .ومل يصدر عنهم أي شيء يستدعي إطالق النار

  2/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 وسط خماوف من توطني مستوطين غزة فيها" عزموط"حتالل جيرف أراضي قرية اال

وأفاد أهايل القرية   . شرعت اجلرافات الصهيونية، ومنذ ثالثة أيام، بأعمال جتريٍف وتسوية يف أراضي قرية عزموط شرقي نابلس              
 متر عن مستوطنة ألون     700يت تبعد حنو    أنّ عدة جرافاٍت صهيونية حضرت إىل األراضي الواقعة إىل الشمال من قريتهم، وال            

 دومن وهي مزروعـة بأشـجار       100، وبدأت بأعمال التجريف يف مساحة واسعة من األرض قُدرت بنحو             الصهيونية موريه
  .الزيتون

  ممـا  ،وموقع التجريف " ألون موريه " خيمةً يف املكان وفُِتحت طريق تصل ما بني مستوطنة           15وأوضح األهايل أنه متّ نصب      
  .يثري املخاوف من نية السلطات الصهيونية ضم هذه األراضي إىل املستوطنة

وفيما نفى املواطنون أنْ يكونوا قد تسلّموا إخطاراٍت مبصادرة أراضيهم، أبدى العديد منهم خماوفهم من شـائعاٍت تـرددت                   
عاٍت استيطانية جديدة لتوطني املـستوطنني       وإقامة جتم  ،"ألون موريه "مؤخراً بأنّ أعمال التجريف دف إىل توسيع مستوطنة         

  .القادمني من مستوطنات قطاع غزة بعد إخالئها
  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم  

  
  قوات االحتالل تقتحم ملعب كرة قدم يف بيت حلم وحتتجز عشرات املتفرجني

خلضر لكرة القدم جنوب حمافظة بيـت حلـم يف          أثناء مباراة ودية بني فريقني فلسطينيني، اقتحم جنود االحتالل أمس ملعب ا           
وأفاد شهود عيان، أن قوة كبرية من جيش االحتالل مكونة من ثالثة جيبات عسكرية اقتحمت امللعب الكائن                 . الضفة الغربية 

  .يف البلدة القدمية، وذلك أثناء إجراء املباراة، مما أثار حالة من الفزع واخلوف بني الالعبني واجلمهور
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شهود، أن جنود االحتالل قاموا بعدها بإيقاف املباراة واحتجاز عدد كبري مـن اجلمهـور ومـصادرة بطاقـام                   وأضاف ال 
  .الشخصية والتدقيق فيها، فيما مت اعتقال صبيني شقيقني، ومت إطالق سراحهما يف وقت الحق

  2/5/2005املستقبل 

  
 "املغري"بلدة املدعومة من محاس يف " أبناء البلد"مهرجانٌ انتخايب لقائمة 

دعا الشيخ حسن يوسف أحد قادة محاس يف الضفة الغربية، إىل انتخاب األصلح واألنقى واألنظف يداً وجيباً يف االنتخابـات      
  .البلدية املقبلة بعد عدة أيام

 وجاءت هذه الدعوة من الشيخ يوسف يف املهرجان االنتخايب احلاشد الـذي نظّمتـه احلركـة اإلسـالمية يـوم اجلمعـة                     
 حبضور ممثّلني عن اجلبهتني     ،)قائمة أبناء البلد  ( يف قرية املغري شرق رام اهللا لدعم قائمتها يف االنتخابات احمللية             29/4/2005

الشعبية والدميقراطية وحزب فدا، واملئات من أبناء القرية والقرى ااورة، الذين حضروا رغم حـواجز االحـتالل الكثيفـة                   
  .واتر الترابية فجر يوم املهرجانوإغالق مداخل البلدة بالس

فقد أكّد الشيخ حسن يوسف أنّ قرار احلركة باملشاركة يف احلياة العامة وخوض االنتخابات هو من منطلق احلفـاظ علـى                     
أنّ املشاركة مل تأِت لتتناقض مع أحد، وإنما لتـضم جهودهـا إىل             "وأضاف  . وحدة ومصاحل شعبنا وحقوقه ومحاية املقاومة     

  ".ريين من أبناء شعبنا إلصالح كلّ أشكال اخللل القوي الذي أصاب كافة مناحي حياتناجهود اخل
  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
 مشال رام اهللا" دير قديس"مهرجان انتخايب حاشد لكتلة التغيري واإلصالح يف قرية 

شداً يف قرية دير قديس غرب مدينة رام اهللا،تضمن املهرجان          ، مهرجاناً انتخابياً حا   "كتلة التغيري واإلصالح اإلسالمية   "نظّمت  
  . التغيري واإلصالح وكلمةً لألسرى كلماٍت لكلٍّ من الشيخ حسن يوسف وقائمة

وأكّد املرشح فراس عبد الرحيم يف كلمة قائمة التغيري واإلصالح، أنّ املشاركة يف االنتخابات ليست ملصاحل شخصية أو نكاية                   
هي واجبنا جتاه أبناء بلدنا يف حماربة الفساد واحملسوبية، إذْ ال نستطيع أن نقف مكتويف األيدي وال بد أنْ يكـون   وإمنا  "،  بأحد

  ". لنا كلمةٌ ودور
  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  مرشحا13ًباخلليل بقائمة تضم " السعري"كتلة اإلصالح والتغيري تدخل انتخابات اجمللس البلدي يف 

املزمع إجراؤها يـوم    ، و باخلليل" السعري" النتخابات الس البلدي يف بلدة        النهائية استعداداا" كتلة اإلصالح والتغيري  " جتري
التابعة حلركـة   " قائمة شهداء سعري  "، فيما تشارك     مرشحاً 13 كتلة اإلصالح والتغيري بقائمة تضم       وتشاركاخلميس القادم،   

 من بينهم عدد من املؤيدين لليسار       ، مرشحني خيوضون االنتخابات بشكل مستقل     10ك   مرشحاً، كما أن هنا    13 بـ" فتح"
  .الفلسطيين

وهم من وجهاء البلدة واألساتذة والدعاة يف       ،   مرشحاً 13 حركة محاس     احملسوبة على " كتلة اإلصالح والتغيري  "وتضم قائمة   
  . البلدة

  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  مسرية حاشدة تطالب بتوفري حياة كرمية للعمال وأسرهم: غزة.. يارأ ملناسبة األول من
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شارك اآلالف من عمال قطاع غزة، وأسرهم، والعديد من الشخصيات، والفعاليات النقابية يف مسرية حاشدة نظمتها جبهـة             
ار يوم العمال العاملي يف مدينة غـزة،        العمل النقايب التقدمية الذراع النقابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ملناسبة األول من اي            

  .أمس
يا عمال فلسطني احتدوا ضد اجلـوع،       "ورفع املشاركون يف هذا املسرية، الفتات مشغولة بأكياس دقيق التموين وكتب عليها             

  ".واحلرمان، والفقر
واستقاللية القضاء، والفصل بني    ووجه املشاركون رسالة اىل رئيس وأعضاء الس التشريعي طالبوا فيها بتطبيق القانون العام،              

السلطات، وحماربة الفساد، ووقف هدر املال العام، واعادة املال املسلوب اىل خزينة الدولة، وتفعيل الرعاية يف كل مؤسسات                  
  .السلطة، وتفعيل صناديق التشغيل واحلماية من البطالة، والعمل على تبين برامج لتشغيل املتعطلني عن العمل واخلرجيني

  2/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  الدعوة إلقرار حد أدىن لألجور وتاليف التمييز القائم على أساس اجلنس: مجعية املرأة العاملة

طالب سياسيون وناشطون    .خالل مهرجان ملناسبة األول من أيار، نظمته أمس يف نابلس مجعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية              
يف العمل النقايب، الس التشريعي باإلسراع يف إقرار احلد األدىن من األجور، واملساواة بني العمال والعامالت وضرورة حصر                  

  .التمييز يف األجور باجلهد املبذول وليس باجلنس
ل والعامالت يف األجـور وسـاعات العمـل         وأكدوا أمهية تفعيل دور جلان املراقبة والتفتيش، للحد من انتهاك حقوق العما           

  .واإلجازات املستحقة، واإلسراع يف تشكيل حماكم عمالية، وإجراء االنتخابات يف خمتلف النقابات على أسس مهنية
مديرة مجعية املرأة، آمال خريشة هناك آالف العامالت يعملن يف ظروف عمل صعبة ومضرة بالصحة، دون اختاذ أيـة                   وقالت  

  . ئية،وطالبت بوقف االنتهاكات اليومية اليت تقترف ضد النساء العامالتإجراءات وقا
  2/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  سرائيلي زاروا سيناء خالل عيد الفصحإلف  أ30

ذكرت صحيفة اسرائيلية امس االحد ان حوايل ثالثني الف سائح اسرائيلي امضوا عطلة عيـد الفـصح   : القدس ـ اف ب 
  .رة سيناء علي الرغم من التحذيرات باالمتناع عن زيارة تلك املنطقة خوفـا مـن وقـوع اعتـداءات                  اليهودي يف شبه جزي   

وقال مسؤول يف سفارة اسرائيل يف القاهرة ردا        .  يف احد االعتداءين اللذين وقعا السبت يف القاهرة        ينياسرائيلاربعة  وقد جرح   
  .املتحف مل يستهدف الزوجني حتديداعلي سؤال لالذاعة االسرائيلية ان االعتداء الذي وقع قرب 

  2/5/2005القدس العريب 

  
  حيقق مع عوزي أراد " FBI"الـ

يف عددها الصادر صباح اليوم االثنني إن مكتـب التحقيقـات الفيـديرايل األمريكـي               " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   
ـًا، الدكتFBIالـ   .ور عوزي أراد حقق مع أحد املسؤولني الكبار يف املوساد اإلسرائيلي سابق

وقد طلب احملققون معرفة ماهية عالقة أراد بالري فرانكلني وهو أحد املسؤولني الكبار يف وزارة الدفاع األمريكية البنتـاغون                   
ومبوجب أقوال  . وقد مت التحقيق مع أراد قبل شهرين خالل زيارته للواليات املتحدة          . املشتبه بتقدميه معلومات سرية إلسرائيل    

ومبوجب أقوال أراد،   . د اتصل احملققون به وسألوه فيما إذا كان مستعدا لإلجابة على أسئلة حول الري فرانكلني              الصحيفة، فق 
ـًا، إمنا مساعدة للمحققني األمريكيني يف قضية فرانكلني ـًا وال استجواب   .فقد أوضح له احملققون أن ذلك لن يكون حتقيق
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 طوال كموظف يف خدمة اجلمهور، ومبا أن التوجه إيلَّ كان لتقدمي املـساعدة،              مبا أنين خدمت يف املوساد لسنني     : ويقول أراد 
لقد كان احملقوون يف غاية األدب وعاملتهم باملثل، لكين كنت أستعد للسفر وكانـت              : ويضيف أراد . فقد استجبت للطلب  

الطريق إىل هناك أجبت علـى عـدة        ويف هذه املرحلة، اقترح احملققون إيصايل إىل املطار ويف          . لدي مشكلة من ناحية الوقت    
  . أسئلة

  2/5/2005يدعوت أحرنوت 

  
  شقق مستأجرة بدل الكرافانات : خطة

ـًا  قضية          )األحد(إلتقى رئيس مديرية االنفصال، يوناتان بسيه، يوم أمس          ، برئيس بلدية أشكلون، روين ميهتسري، وناقشا مع
ن كال الضفة الغربية يف شقق مستأجرة بدل إسـكام يف مـسا           إسكان املستوطنني الذين سيتم إخالؤهم من قطاع غزة ومش        

  ).كرافانات(متنقلة 
ركز احلـديث خـالل     ما  ،  " ألف دوالر  50إن إقامة كرافان واحد ستكلف الدولة       : "ArabYnetوقال ميهتسري ملوقع    

  . اللقاء حول قضية إجياد شقق لإلجيار
  2/5/2005يدعوت أحرنوت 

  
  ي من حكومة شارون لرفضه خطة فك االرتباط استقالة الوزير نتان شريانسك

قدم ناتان شريانسكي، وزير ما يسمى جاليات املهجر والقدس استقالته من حكومة أريئيل شارون، صباح اليوم، على خلفية                  
وحسب مصدر يف ديوان شارون فصل الوزير يف رسالته معارضته للخطة متذرعا بأن االنفـصال               . معارضته خلطة االنفصال  

بتحقيق " تنازل اسرائيلي "وحسب رأيه جيب أن يرتبط كل       .  حتقق شرط اساسي يكمن يف دمقرطة السلطة الفلسطينية        يتطلب
  ! خطوة اصالحية يف السلطة الفلسطينية

  2/5/2005 48عرب

  
  اتفاق على خطتني لإلعمار وإنعاش االقتصاد :عباس وقريع يستقبالن وولفنسون

 وولفنسون، مبعوث اللجنة الرباعية لتنسيق تنفيذ خطة االنفصال االسرائيلية، امـس            ابلغ رئيس البنك الدويل السابق جيمس     
القيادة الفلسطينية بأن التفويض املمنوح له هو حىت اية تنفيذ خطة االنفصال يف اية العام اجلاري، وانه حىت انتهاء هذه املدة                     

اجابات حمددة على العديد من االسئلة الفلسطينية اخلاصة بيـوم  فانه سيكون على استعداد ملساعدة الفلسطينيني، فيما مل ميلك          
ما بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة بانتظار مشاركته يف اجتماع اللجنة الرباعية املقرر انعقاده على املستوى الوزاري                  

  .يف موسكو يف الثامن والتاسع من الشهر اجلاري
 6اتفقنا على خطتني، خطة قصرية املـدى مـدا          : " بعد استقبال املبعوث الدويل    "ابو عالء "وقال رئيس الوزراء امحد قريع      

شهور لعملية انعاش اقتصادي ولعملية مواجهة حتديات مادية واقتصادية تواجهنا وتواجه شعبنا وعمالنا والبطالة وغريها واعادة                
قـدمنا لـه    : "وأضاف" صالح والتعمري يف الوطن   بناء وتعمري للبيوت املهدمة، وخطة طويلة املدى تتضمن برنامج البناء واال          

  ".تصورا حول القضايا املطلوب من اجلانب االسرائيلي ان يقوم ا حىت تكون مهمتنا ناجحة
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه وثقته بالسيد وولفنسون ومقدراً عالياً اجلهود اليت بذهلا ملساعدتنا خالل ترؤسـه للبنـك                   

د اجلانب الفلسطيين للتعاون التام معه لنجاح مهمته معترباً اختيار السيد وولفنسون، وما يتمتع به مـن                 الدويل مؤكداً استعدا  
حنـن نثـق    : "مسعة حسنة وجتربة عريقة مبثابة تأكيد على تصميم الرئيس بوش واإلدارة األمريكية إلحياء عملية السالم وقال               

  ".الدويل وقدم دعما ومل يتردد يف أية مرحلة عن تقدمي الدعم لشعبنا سنوات كرئيس للبنك 10بالرجل ولنا معه جتربة جيدة، 
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مهمة وولفنـسون   : " قال الدكتور حممد اشتية وزير األشغال العامة واإلسكان الذي شارك يف االجتماع           " لأليام"ويف تصريح   
هو يريد مساعدة الفلـسطينيني يف  مهمته حمدودة بأجل، و: "وأضاف". اقتصادية، وبالنسبة لنا ال فصل بني السياسة واالقتصاد       

  ".جمموعة من املشاريع، لكن بالنسبة لنا املشاريع ليست هي املهمة بل املردود السياسي للمشروع
وقد شارك يف االجتماع من اجلانب الفلسطيين كل من الدكتور نبيل شعث نائب رئيس الوزراء، الدكتور صائب عريقـات                   

 التحرير الفلسطينية، الدكتور سالم فياض وزير املالية، الدكتور ناصر القدوة وزيـر             رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة     
اخلارجية، غسان اخلطيب وزير التخطيط، الدكتور حسن أبو لبده وزير العمل والشؤون االجتماعية، الدكتور حممـد اشـتية                  

  .وزير األشغال العامة واإلسكان، ومسري حليلة رئيس ديوان رئيس الوزراء
  2/5/2005ام الفلسطينية األي

  
  سنقرط يبحث مع نظريه التركي اليوم الترتيبات الالزمة لتفعيل اتفاق التجارة احلرة

يلتقي مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطين، يف مدينة رام اهللا اليوم، نظريه علي كوسكني وزير الصناعة والتجـارة التركـي،                  
ترتيبات الالزمة لتفعيل اتفاق التجارة احلرة، الذي وقعتـه وزارة االقتـصاد      ووفد من رجال األعمال األتراك، وذلك لبحث ال       

  .الوطين العام املاضي مع نظريا التركية، ومت اعتماده من اجلانبني التركي والفلسطيين، مؤخراً
ـ     قات، اليت تعترض   أنه سيبحث ونظريه التركي مجلة من القضايا ذات العالقة بازالة املعي          " االيام"وأوضح سنقرط يف حديث ل

التجارة الفلسطينية املباشرة مع تركيا، خاصة املعيقات االسرائيلية، اليت تواجه التجار ومستوردي املنتجات التركية، الفتـاً اىل                 
فقط من هذا املبلغ يتم عرب      % 10 مليون دوالر أمريكي، وأن      150أن السوق الفلسطينية تستورد سنوياً من تركيا ما قيمته          

  .ملباشرة، يف حني أن غالبية هذه التجارة تتم عرب جتار ووسطاء اسرائيلينيالتجارة ا
كما سيتم التطرق اىل فرص تعزيز التعاون السياحي يف اجتاه السياحة التركية اىل األراضي الفلسطينية، مبا فيها القـدس                   : وتابع

ينية، واالستفادة مـن حـوافز تقـدمها الـسلطة          الشرقية، وتفعيل اقامة املشاريع االستثمارية املشتركة يف األراضي الفلسط        
للمستثمرين، واالعفاءات الضريبية املمنوحة هلم، اضافة اىل تعزيز االستفادة الفلسطينية التركية من االتفاقات الدولية املوقعـة                

  .ول العربيةبني السلطة والعديد من األطراف الدولية، ومنها االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، والد
  2/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   ألف دوالر لدعم احلكومة اإللكترونية300خيصص " برنامج األمم املتحدة االمنائي: "صيدم
وافـق علـى    ) UNDP(صربي صيدم، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إن برنامج األمم املتحدة االمنـائي             . قال د 

  . كدعم أويل العداد اخلطة الوطنية للحكومة االلكترونية ألف دوالر أمريكي300ختصيص مبلغ 
واشار صيدم اىل أن تيمويت روذرمل املثل اخلاص للربنامج يف األراضي الفلسطينية أكد التزام الربنامج بتقدمي هـذه املـساعدة                    

  .لدعم جهود تبذهلا السلطة يف مشروع احلكومة االلكترونية
 من شأا أن تعزز هذا املشروع الواعد، الذي وصفه بأنه نقطة انطالقة مهمـة حنـو                 وأكد صيدم أمهية اختاذ خطوات عملية،     

  .املستقبل
واشاد صيدم بالدعم، الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة االمنائي للسلطة الوطنية، وحرصه على توفري االمكانات، والكفـاءات   

لى الربنامج، الذي قدم للوزارة، مـؤخراً، موافقتـه علـى           الالزمة لضمان نتائج أفضل، علماً أن هذه اخلطوة ليست غريبة ع          
  .ختصيص مبلغ ربع مليون دوالر لدعم املشروعات امللحة، ومل يتوانَ عن دعم التوجهات اجلديدة واملهمة

  2/5/2005األيام الفلسطينية 
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 ن بإقرار قانون اخلرجيني والتوزيع العادل لفرص العملوطالبي: املهندسني
 مطالبني بإقرار قانون اخلرجيني والتوزيـع       ،ندسني الفلسطينيني قبالة مقر الس التشريعي يف مدينة غزة أمس         تظاهر مئات امله  

  .السيما ذوي االختصاصات النادرة،  واحتجاجا على تفاقم معاناة املهندسني املعطلني عن العمل،العادل لفرص العمل
 بإقرار مشروع قانون اخلرجيني بـالقراءة الثالثـة،          خالل املظاهرة  نقيب املهندسني رفيق مكي طالب    وأفادت املصادر إىل أن     

والذي يكفل صرف خمصصات شهرية للخرجيني املعطلني عن العمل من كافة التخصصات مبن فيهم شرحية املهندسني، مشددا                 
  . واهلندسي على حد سواءعلى ضرورة إقرار قانون النقابات إلعطاء الشرعية الالزمة لنقابة املهندسني للنهوض بالعمل النقايب

 مما سيوفر شواغر وظيفية جديدة حتد مـن نـسبة           ،ودعا مكي إىل سرعة تنفيذ قانون التقاعد للموظفني املدنيني والعسكريني         
  .املعطلني عن العمل يف كافة ااالت

  2/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  مليون دوالر يومياً  .. ماراتفلسطينيو لبنان يف اإل

  ). الف فلسطيين100 - 90(محلة الوثائق الفلسطينية الصادرة من لبنان االغلبية بني هؤالء يقدر عدد  : مد خالدحم
تقوم العالقات االقتصادية بني الفلسطينيني من محلة الوثائق اللبنانية يف دولة االمارات العربية املتحدة ولبنان عـرب القطاعـات               

 مليون  88،32 :التعليم اجلامعي ) ب .  مليون درهم  840 : فلسطينيني اىل ذويهم يف لبنان    حتويالت ال ) أ ( : ، سنويا    التالية
) و . مليـون درهـم    54: لطـريان ) ه . مليون درهم  1050: البنوك) د. مليون درهم  110،400 :العقارات) ج .درهم

اموع سنويا   . مليون درهم  6.8: جتديد وثائق السفر يف سفارة لبنان باالمارات      ) ز . مليون درهم  250: االسترياد من لبنان  
اي ان الفلسطينيني من محلـة الوثـائق اللبنانيـة     . )  مليون دوالر سنويا 368 درهم، وذلك يعادل     1،351،320،000

والعاملني يف دولة االمارات العربية املتحدة يضخون يوميا مليون دوالر امريكي اىل لبنان، كما ميلك فلسطينيو لبنان عقارات                  
   مليون درهم يف البنوك اللبنانية،1050ليار دوالر وهلم حوايل تقدر مب

ولقد اثارت االجراءات االخرية اليت اختذا السلطات اللبنانية بتضييق اخلناق على سفر الفلسطيين حامل الوثيقة اللبنانية مـن                  
 االستثمار وتعليم االبناء وشـراء      واىل لبنان قلق وخماوف الكثريين وغموض مستقبل ارتباطهم بلبنان من حيث االستمرار يف            

  .العقارات وااليداع يف البنوك اللبنانية
وقـد  . وكانت حجة احلكومة اللبنانية اا اختذت هذه االجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية املزورة               

  .واذن اخلروج والعودةمضى اكثر من عام على االجراءات ، وما زالوا يعانون من اجراءات التأشرية املسبقة 
ان هذه الدراسة االقتصادية البحتة، ال حتاول ان تلون وضع الفلسطينيني يف لبنان وال متت بأية صلة ملوضوع التوطني املـشبوه                     
الذي يطرح بني آونة واخرى، فالتوطني مرفوض فلسطينيا ولبنانيا، واملصري املؤكد جلميع الفلسطينيني هو العودة اىل فلسطني                 

  .طال الزمن الن التوطني هو مؤامرة مزدوجة ضد الشعبني الفلسطيين واللبناينمهما 
  2/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
 !!إلصابة صهيونيني يف هجوٍم نفّذه مصريون" أسفها"القاهرة ُتعِرب عن 

 يف العاصـمة    ونه مصري  عن أسفها إلصابة اثنني من السياح الصهاينة يف هجوٍم نفّذ          "تل أبيب "أعربت السفارة املصرية لدى     
  ).30/4(القاهرة مساء السبت 

 يعي أجواء العمليات هـذه،      )اإلسرائيلي(الشعب  "إن  : وجاء يف بياٍن صادٍر عن السفارة، نشرته اإلذاعة العربية صباح األحد          
 القدرة على   لديهنية   مؤسساته وأجهزته األم   من خالل حنمد اهللا أنّ الشعب املصري      .. يف كلّ شعب  ) حمِبطني(ويفهم أنّ هناك    

  .، على حد قوله"وضع حد هلذه العمليات



 16

  2005/ 2/5املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  من واالستقرار لشعوب املنطقةاقامة الدولة الفلسطينية حيقق األ: بدران
وكادا على املوقف    رئيس الوزراء عدنان بدران خالل استقباله امس رئيس احلزب الدميقراطي الياباين كاتسويا ا             اكد -عمان  

االردين الداعي اىل احالل السالم العادل والشامل يف املنطقة وعلى اقامة الدولة الفلسطينية لتحقيق االمن واالستقرار لكافـة                  
شعوا ومبا يتفق مع خريطة الطريق اليت اقرا اللجنة الرباعية ومبادرة السالم العربية اليت اقرا القمـة العربيـة يف بـريوت                      

  ) بترا. ( قرارات الدوليةوال
  2/5/2005الغد االردنية 

  
  شالوم يزور موريتانيا اليوم

يقوم وزير اخلارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم اليوم، بزيارة رمسية قصرية إىل نواكشوط حسبما جـاء يف                : ب.ف. ا -القدس  
  .بيان نشرته اخلارجية اإلسرائيلية أمس

تانية معاوية ولد الطايع ورئيس الوزراء صغري ولد مبارك ووزير اخلارجية حممد فال ولد              وسيلتقي شالوم رئيس اجلهورية املوري    
  .بالل

وحبسب البيان، سيتطرق شالوم يف حمادثاته مع املسؤولني املوريتانيني إىل عملية السالم يف الشرق األوسط والتهديد اإلرهايب،                 
  .املستشفى الذي تبنيه إسرائيل يف العاصمة املوريتانيةكما سيزور شالوم  .إضافة إىل الربنامج النووي اإليراين

  2/5/2005الشرق األوسط 

  
  ىل العامل العريبإتركيا جسرنا : إسرائيل

هذه الزيارة تظهر واقع ان البلدين يقيمان عالقات مـستقرة          " قال وزير اخلارجية االسرائيلي سيلفان شالوم ان         -القدس احملتلة 
ما يؤكد على حد تعبريه بـأن       ". تركيا ميكنها ان تشكل جسرا بني اسرائيل والدول العربية        "واضاف ان    ".تكاد تكون محيمة  

  . "االسالم املعتدل قادر متاما على اقامة حوار مع اسرائيل"
وفور وصوله توجه اردوغان اىل القدس احملتلة حيث التقى الرئيس االسرائيلي موشيه كاتساف قبل ان يزور نصب ياد فاشـيم            

  .كما التقى نظريه االسرائيلي أرييل شارون.تكرمي ذكرى ضحايا حمرقة اليهود يف احلرب العاملية الثانيةاملشيد ل
ان تشكيلة الوفد التركي تدل على امهية الـشق االقتـصادي يف            "وقال مسؤول رفيع املستوى يف وزارة اخلارجية االسرائيلية         

  ".اللقاءات الثنائية
فلسطينية حيث جيري اليوم حمادثات مع الرئيس الفلسطيين حممود عباس ومع رئيس الوزراء             وتشمل زيارة اردوغان االراضي ال    

  ) ا ف ب( .امحد قريع
  2/5/2005الغد االردنية 

  
  سلحة بقيمة نصف مليار دوالرأصفقة سرائيل على إىل إاثناء زيارته وقع يرئيس الوزراء التركي 

ئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، اليت بدأت امس االحد تعتـرب            قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية االحد ان زيارة ر       
جناحا للدبلوماسية االسرائيلية، وقال املراسل السياسي للصحيفة الوف بن، نقال عن مصادر مطلعة يف ديوان رئيس الـوزراء                  

ائيليني يف صفقة عـسكرية يـصل       االسرائيلي ارييل شارون، انه خالل الزيارة الرمسية سيتباحث اردوغان مع املسؤولني االسر           
  . حجمها ايل حنو نصف مليار دوالر
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 طائرة حربيـة    30وحسب مصدر اسرائيلي تتمحور الصفقة حول قيام الصناعات العسكرية االسرائيلية بتطوير وحتسني قرابة              
  .انتوم، تابعة لسالح اجلو التركي ف4من طراز اف ـ 

  2/5/2005القدس العريب 

  
  يف شأن القدس وتبادل األراضي» رسالة ضمانات« أوروبياً مبنح عباس واشنطن ترفض اقتراحاً

 الفلسطينية ان الواليات املتحدة رفضت اقتراحاً قدمه االحتاد األورويب بتقدمي واشنطن رسالة ضمانات            » القدس«قالت صحيفة   
ني واسرائيل، وتبادل األراضي، أي ان      يف عدد من القضايا املهمة مثل اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولتني، فلسط           د عباس   موحمل

حيصل الفلسطينيون على أراض من اسرائيل توازي مبساحتها أراضي الضفة الغربية املقامة عليها عشرات املستوطنات اليت تصر                 
  .اسرائيل على ضمها اىل ختومها يف إطار احلل الدائم للرتاع الفلسطيين ـ االسرائيلي

للقاء ان االمريكيني يركزون حالياً على ضرورة اجناز االنسحاب االسرائيلي من قطـاع             انه لوحظ خالل ا    الصحيفة   وأضافت
فيما رأى اجلانب األورويب ان االنسحاب لن يأيت سوى         . غزة، العتقاد الرئيس جورج بوش ان تطورات اجيابية كثرية ستتبعه         

ة بعدم تنفيذها االلتزامات اليت اتفق عليها يف قمـة          بتقدم طفيف إذا مل يتم ربطه بـخريطة الطريق، متهماً احلكومة االسرائيلي          
شرم الشيخ ، باإلضافة اىل ان التوسع االستيطاين االسرائيلي يعرض حل الدولتني اىل اخلطر وان القدس الشرقية على وشك ان                    

  . يتم سلخها عن الضفة الغربية
  2/5/2005احلياة     

  
  براز العمالءإ الدقة وبالغ يف ىلإيفتقر : دا حول الشهي سورًيعائلة حييي عياش تنتقد مسلسالً

، ارملة الشهيد حييي عياش امللقب بـ املهندس املخرج باسم اخلطيب وسائر املسؤولني عن              )أم براء (عاتبت السيدة هيام عياش     
حل قبل اعتمـاد    العمل التلفزيوين، مشرية ايل ان اجلهة اليت تقف وراء هذا العمل الفين مل تستشر احدا من اقارب الشهيد الرا                  

  .سيناريو العمل، ما ادي ايل الوقوع يف أخطاء خالل استعراض سريته
وشددت ام براء علي اا تقدم جزيل شكرها ملن أسهم يف اخراج املسلسل ايل حيز التنفيذ، غري اا ابدت اسـتغراا لعـدم                       

  .التحقق من تفاصيل جوهرية عن حقيقة حياة زوجها الشهيد
 ايل ان املسلسل اسقط العديد من القضايا املركزية، مثل الرد علي جمزرة احلرم اإلبراهيمي اليت يشري هلـا                   ونوهت السيدة هيام  

  . املسلسل دون ان يذكر ان حييي رد عليها بنحو مخس عمليات فدائية كما وانه يبالغ يف ظهور العمالء
 نابلس قد تزوجت قبل سنوات من حييي غزال عـضو يف  يشار ايل ان هيام عياش اليت انتقلت من قرية رافات لالقامة يف مدينة      

  .محاس، واجنبت منه زكريا واسامة وتيماء، اخوة لرباء وحييي عياش، الذي ولد بعد عشرة ايام من استشهاد والده
  2/5/2005القدس العريب 

  
  جدارية ضخمة يف غزة تضامناً مع العمال.. تظاهرة فنية احتجاجاً على الظلم يف العامل

 لوحة، متثل جدارية ضخمة رمست على جدار مقابل مقـر الـس             23لفكرة اليت رمسها عسقول على لوحة من حنو         هذه ا 
» جمموعة عنقاء فلسطني للفن التـشكيلي «ويفسر عسقول الذي ينتمي اىل . يف مدينة غزة امس  ) الربملان(التشريعي الفلسطيين   

 العامل ألن امريكا تشكل اكرب قوة ظاملة يف العـامل، وهـي تكيـل               اا رسالة احتجاج ملا جيري من ظلم يف       «لوحته بالقول   
ـ  . »مبكيالني التظـاهرة الفنيـة    «وهو يضع مزيداً من االلوان واللمسات االخرية على لوحته ان           » احلياة»واوضح عسقول ل

  .»احدى اشكال االحتجاج على الظلم يف العامل ومواجهته
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 حيمل كل منهما كيساً على ظهره، فيما يظهر على وجهه اجللد وقوة التحمـل،               ورسم خالد املزعنن وحممد السنوار عاملني     
ـ  . كما تظهر االسالك الشائكة وبرج عسكري للمراقبة خلفهما        معاناة العمال  «انه استوحى رمسه من     » احلياة»وقال املزعنن ل

، )ر بنية فلسطيين تنفيذ هجـوم فيـه       اغلقته قوات االحتالل امس حبجة وجود انذا      (الغزيني على حاجز ايرز مشال قطاع غزة        
  .»وترمز اىل معاناة العمال على املعابر واحلواجز، وهي رسالة تضامن مع العمال يف عيدهم

اما الطالبتان يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة االقصى هند الشاعر وأنوار ابو مجيزة فرمستا عامالً يسحب سفينة حمملة باملنازل                    
قول هند وانوار ان جرتير احلديد يرمز اىل القوة، فيما ترمز املنازل اىل االعمار الذي ال يتم مـن دون                    وت. جبرتير طويل غليظ  

وعن الشمس اليت تسطع اعلى اللوحة، تقـول       . العامل، اما البحر فهو دليل احلياة ومتلقي مهوم العامل يفرغ فيه آالمه ومهومه            
  . جديد يعود العامل ليقوم بعمله على اكمل وجهالفنانتان الناشئتان اا تدل على انه يف كل فجر

 2/5/2005احلياة 

  
  نية من أيام أبو مازن الرئاسيةاملائة الثا

  عوين صادق  
. نيسان املاضي شهدت مرور املائة يوم األوىل من أيام الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف منصبه              /األيام األخرية من شهر أبريل    

وقد امتألت مبقاالت وتسريبات تفيض بالتحريض الصريح على املقاومـة          ” اإلسرائيلية“ف  ويف هذه املناسبة، خرجت الصح    
أما أبو مازن نفسه، فقد حاول أن ينجز بعض اخلطوات اليت تظهـر   . الفلسطينية ومنظماا، ظاهرها التشجيع وباطنها التهديد     
  .عزمه على تنفيذ برناجمه االنتخايب قبل حلول املناسبة

واجلهـاد اإلسـالمي أن     ” محاس“ عقده وشاركه فيه رئيس الوزراء أمحد قريع، طالب أبو مازن حركيت             ويف مؤمتر صحايف  
واستوقف املراقبني يف تصرحيات أبو مازن قوله إن اجلديد الذي حققه يف املائة يوم              ! إىل أحزاب سياسية  ” ميليشيا“تتحوال من   

ين يف وقت يعلم اجلميع أن من املبالغة زعم ذلـك، خـصوصاً إذا              للمواطن الفلسطي ) األمن واألمان (األوىل من حكمه توفري     
إنه : لكنه ولإلنصاف ال بد أن يقال إن أبو مازن استدرك يف تصرحيه وقال            . اشتمل هذا األمن على ممارسات قوات االحتالل      

صفه ملنظمات املقاومـة بأـا      لكن األكثر لفتاً لنظر املراقب والسامع ألبو مازن كان و         . بدأ هذه املهمة ومل يزعم أنه أجنزها      
  .لدى هذه اإلدارة” اإلرهاب“وهو يعرف ما تعنيه الكلمة يف قاموس إدارة جورج بوش وعالقتها مبفهوم ” ميليشيا“

جاء . مبواجهته بالقوة ” اإلسرائيلي“مع العدو   ” التهدئة“وبعد يومني من ذلك املؤمتر، توعد أبو مازن كل من حياول ختريب             
ايف آخر عقده يف رام اهللا مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني، الذي كان يف زيارة لألراضـي الفلـسطينية                   ذلك يف مؤمتر صح   

أال تسمح ألحد بانتهاك اتفاق التهدئة اليت التزمنا ا واليت نعرف أن كـثريين ال               “إن على الشرطة الفلسطينية     : وقال. احملتلة
إن من ينتهك اإلمجاع الوطين جيب أن يضرب بيد من حديد، ومـن             “:  وقال ”إمجاع وطين “، معتربا أا متت بعد      ”يريدوا

  !”يريد أن خيرب بصاروخ أو إطالق نار هنا أو هناك، مننعه ولو أدى األمر إىل استعمال القوة
لـى  يف مناسبة مرور مائة يوم ع     ” اإلسرائيلية“تصرحيات أبو مازن هذه هلا عالقة وثيقة مبا كشفت عنه ورمت إليه الصحف              

وقد حاولت هذه الصحف أن تشكك يف قدرة أبو مازن على تنفيذ التزاماته كما شككت يف                . تسلم أبو مازن مهامه الرئاسية    
احملافظة على التهدئة   : بقائه يف منصبه إن مل ينجز ما تعهد به، حمرضة ومذكرة بأن بقاءه وجناحه يعتمدان على أمرين رئيسيني                 

  .ات املقاومةوإجناز ضرب البىن التحتية ملنظم
لن تساعد أبو مازن طاملا هو ليس قويا        ” إسرائيل“: تقول” رئيس موضع خالف  “، كتبت حتت عنوان     ”معاريف“صحيفة  

لـذلك فـإن   ). ما تعهد به وما هو مطلوب منه(وأبو مازن بالطبع لن يكون قويا مبا فيه الكفاية ما مل ينجز             . ”مبا فيه الكفاية  
وأن ! ”رئيس يف حالة احندار   “ترى أن أبو مازن بعد مائة يوم هو         ” اإلسرائيلي“اجليش  ذكرت أن قيادة    ” هآرتس“صحيفة  
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إنه ليس مصمما على تدمري البىن التحتية لإلرهاب،        . تنظر إىل أدائه على أنه خميب لآلمال جدا       ” اإلسرائيلية“احملافل األمنية   “
  !”ومل يتجرأ على مجع السالح من منظمات اإلرهاب مثلما وعد

يف مقال آخر، لتسرب أخبارا فيها من التحريض على منظمات املقاومة ما ال خيفى علـى أحـد،   ” معاريف“ صحيفة   وتعود
يستعد الستئناف املواجهة، بسبب تعاظم غري مسبوق يف وترية ريب الوسائل القتاليـة مـن               ” اإلسرائيلي“اجليش  “: فتقول

ازن ضد البىن التحتية لإلرهاب يوجد أمل يف منـع جولـة العنـف              فقط إذا عمل أبو م    . مصر إىل الضفة الغربية وقطاع غزة     
  .”التالية

هكذا بالرغم من كل ما فعله أبو مازن يف املائة يوم األوىل من رئاسته، والذي تعترف بـه القيـادات الـسياسية واألمنيـة                        
كمـا  ” بالكاد كاف“ء أبو مازن ، دون أن تفعل هي أي شيء يساعد أبو مازن، ال تتجاوز عالمة التقدير ألدا  ”اإلسرائيلية“

من حجم العنف وتوقـف     % 80تعترف بتخفيض أكثر من     ” اإلسرائيلية“احملافل األمنية   “: اليت أضافت ” معاريف“قالت  
  .”شبه تام للعمليات االنتحارية، ولكنها ال حتب أن ترى أبو مازن حيقق ذلك باحلوار مع محاس واجلهاد

من أبو مازن أكثر من ذلك؟ وماذا عن أدائها هي وتنفيذها اللتزاماا اليت تعهدت ـا                ” ئيليةاإلسرا“ماذا تريد احملافل األمنية     
يف شرم الشيخ؟ هل انسحبت من املدن الفلسطينية؟ هل أوقفت عمليات القتل والتدمري واالعتقال ومصادرة األرض وتوسـيع         

  !سطينيني إىل احلرب األهليةاملستوطنات؟ إنه ال يعجبها أن حيقق أبو مازن ما تريد دون جر الفل
اخلوف لدى الفلسطينيني يكمن يف أن تؤدي تصرحيات أبو مازن األخرية وبعض اإلجراءات العنيفة املتسرعة، الـيت تـوحي                   

، خصوصا أن املائة يوم القادمة هي األخطر من أيام أبـو            ”اإلسرائيلية“بإمكانية حدوثها ، إىل شيء مما تريده احملافل األمنية          
اليت كتب أحد أبرز    ” معاريف“ذلك هو ما توقعته وشددت عليه صحيفة        . حيث يفترض أن يتم االنسحاب من غزة      مازن،  

املائة الثانية ستتـضمن    . يف حالة أبو مازن، املائة األوىل أقل أمهية من املائة الثانية، هذه اليت يبدأ فيها اآلن متاما                “: كتاا يقول 
أما اللعبة فتبدأ   . حىت اآلن كنا يف حالة اإلمحاء     “: مث يضيف . ”ومصري املسرية السياسية  فك االرتباط وستقرر مصري أبو مازن       

  !”اآلن
  2/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
  وداعاً للسالح

  حممود الرمياوي  
 1559بعد اكتمال انسحاب القوات السورية من لبنان، بدأت ترتفع بعض األصوات مطالبة باسـتكمال تنفيـذ القـرار ،                  

هة نزع سالح املخيمات الفلسطينية، وتلك اليت يف حوزة بعض املنظمات خارج املخيمات وبالـذات يف منطقـة                  وخاصة جل 
وليس غريباً أن ترتفع مثل هذه األصوات، فاللبنانيون تواقون حقاً لتصفية متعلقات احلرب ولبسط سيطرة الدولة على                 . البقاع

  .مجيع أراضيها
تفاقيات يعتد ا، لتنظيم حيازة فلسطينيي لبنان األسلحة، باستثناء تلك اليت جرى توقيعهـا  ويف واقع األمر، فإنه ليست هناك ا    

فاملرحلة احلالية هي مرحلة الـسلم      . وال شك أن الظروف قد تغريت اآلن، بصورة جذرية تقريباً         . خالل فترة احلرب الطويلة   
، باستثناء  ”اإلسرائيلي“لبنانية مفتوحة ملقاومة االحتالل     وتوطيد سلطة الدولة واستكمال عناصر السيادة، ومل تعد هناك جبهة           

  .املواجهات املتقطعة واحملدودة، حول مزارع شبعا
وخيطئ اجلانب الفلسطيين واملقصود القيادات املوجودة يف لبنان، إذا ما جرى احلديث بلغة ومنطق املاضي، كالـدفاع عـن                   

 تعد هناك حرب داخلية يتم فيها استهداف املخيمات، أما االعتـداءات            إذ مل . ”اإلسرائيلية“املخيمات ومواجهة االعتداءات    
ويفترض مع بسط الدولة سلطاا على سـائر أراضـيها، أن          . هو اكثر األطراف عرضة هلا    ” حزب اهللا “، فإن   ”اإلسرائيلية“
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 استحقاقات املرحلة اجلديـدة،     ومغزى ذلك أنه ال بد للجانب الفلسطيين من التعامل بإجيابية مع          . تكون موجلة حبماية اجلميع   
  .وأن يتم أخذ املزاج السياسي والنفسي السائد يف االعتبار

وألنه ال مفر من مواجهة مسألة أسلحة املخيمات وخالل فترة غري طويلة، فال بد من االستعداد للتعامل مع هذه املسألة، وفق                     
عتبارات الفئوية، مبا يكفل االنتقال إىل عهد جديد بأقـل          رؤية سياسية شاملة ومتفق عليها، بعيداً عن حساسيات املاضي واال         

  .قدر من العناء
فلئن كان الفلسطينيون طرفاً    . ومن أجل ضمان ذلك، فال بد أن يتم مشول املخيمات، بتوجهات املصاحلة وطي صفحة املاضي              

رفاً يف السلم، وأن يتمتعـوا بـبعض   يف احلرب الطويلة، وضحية هلا كسائر األطراف األخرى، فال بد تبعاً لذلك ان يكونوا ط      
مثراته، ويف مقدمها ضمان أمنهم وسالمتهم، أسوة باللبنانيني واملقيمني يف هذا البلد، وهو ما يتطلب قراراً سياسـياً واضـحاً                    

ـ                 . وصرحياً ذا الصدد   ستقيم فكما أنه ال يعقل أن تستمر املخيمات كجزر أمنية تتمتع بأمنها اخلاص والذايت، كذلك فإنه ال ي
استتباب األمن وإحالل السلم هنا وهناك، دون مشول املخيمات حبماية أمنية كافية وأكيدة، بعد االتفاق بالتراضي على التخلي                  

  .عن األسلحة، وهي باملناسبة أسلحة خفيفة يف أغلبها
رغم ان السالح   . عويضاً معنوياً إن مجلة التقييدات ومظاهر احلرمان املختلفة، قد أفرزت ومهاً مفاده أن حيازة السالح تشكل ت              

غري أن هذا هو احلال لألسف، فكمـا أن   . ال يطعم خبزاً وال يوفر دواء، وال يؤمن سكناً الئقاً، أو يفسح لألبناء فرص التعليم              
الدعوات للتخلي عن األسلحة حمقة ومنطقية، ويتعني التعامل معها على هذا األساس، كذلك فإن مطالبات بالسماح ألبنـاء                  

بالتمتع باحلد األدىن من متطلبات احلياة، هي بدورها مطالبات منطقية، وليس           ) ومعظمهم من مواليد لبنان   (ه اجلالية الكبرية    هذ
  .هناك ما يربر رفضها أو جتاهلها، خاصة ان البلد كله يقف على أعتاب مرحلة جديدة، ال حمل فيها للتباغض وكراهية اآلخر

 متت اإلشارة إليها، بغري فتح صفحة جديدة فعالً بني الدولة اللبنانية والـسلطة الفلـسطينية،                وال تكتمل الرؤية السياسية اليت    
وتتويج ذلك بفتح سفارة فلسطينية، أسوة مبا هو قائم يف أغلب الدول العربية، حبيث تشكل هذه املمثليـة مرجعيـة كاملـة                      

. الفات السياسية، املوروثة عن املرحلة الـسابقة      حىت لو استمرت بعض اخل    . إلرساء العالقات على أسس موضوعية وصحيحة     
إذ إن أية خالفات أو اختالفات، ال جتيز قطع العالقات وإدارة الظهر، وإبقاء الكتلة الفلسطينية معلقة يف فـراغ بغـري أيـة                       

  . بنانيةمرجعية، فال الدولة مسؤولة عنهم وال السلطة مسموح هلا بتقنني وجودهم، بالتفاهم واالتفاق مع الدولة الل
ويف قناعة املرء أن مثل هذه التوجهات والتدابري، هي اليت تفتح الباب واسعاً أمام ختلي املخيمات عما بقي من أسلحتها، حبيث                     
ميكن التعامل الحقاً مع هذه الكتلة من منظور اجتماعي وإنساين، ال من زاوية أمنية فقط، وهو ما ميكّن تالياً من إرساء تنسيق                      

ة استحقاقات املرحلة املقبلة، مبا فيها شبح التوطني، إذ إن معاجلة هذا التحدي يتطلب قدراً كبرياً من التفـاهم                   سياسي ملواجه 
 .والثقة املتبادلة

  2/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
   !حقائق قاتلة 

  لؤي قدومي
ائيليني اال ان الدعوة الـيت اطلقهـا        رغم ان الظروف باتت مواتية متاما لبدء مفاوضات احلل النهائي بني الفلسطينيني واالسر            

الرئيس الفلسطيين حممود عباس ذا الشأن خالل زيارة بوتني لرام اهللا لن تلقى آذانا صاغية من اجلانب االسرائيلي الـذي ال                     
  ‚يبدو ان مفاوضات جدية وحامسة تبدو على رأس أولويات اجندته للمرحلة القادمة

آالف اختراق هلا كما تؤكد مصادر املقاومـة        » 3«م الفصائل الفلسطينية باهلدنة عرب      واذا كانت تل ابيب قد ردت على التزا       
  ‚فاا ستبذل كل جهدها خالل املرحلة القادمة للتأكد من االمور ستبقى على حاهلا ألطول فترة ممكنة
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يت وقعوا عليها يف مؤمتر شرم الشيخ       خاصة تلك ال  ‚ فاالسرائيليون يدركون اآلن متاما أن مماطلتهم يف تنفيذ التزامام وتعهدام         
واذا ما كان بوسعهم احلديث عن السالم       ‚ لن تثري ضدهم اي غضب دويل طاملا استمر الدعم االمريكي الالحمدود هلم           ‚ االخري

فما الذي سيدفعهم اىل اجللوس على طاولة املفاوضـات وتفويـت           ‚ على الورق وعرقلته على ارض الواقع كلما أرادوا ذلك        
  !القادم كما يريدون ؟» السالم«هبية لرسم فرصة ذ

ليس جديدا ان احلكومة االسرائيلية تسعى اىل توسيع مستوطناا وربط بعضها بالقدس اليت تتم اآلن حماصـرا بتجمعـات                   
 اـاء   واذا ما اخذنا يف عني االعتبار رغبة اجلانـب االسـرائيلي يف           ‚ استيطانية هائلة ستفصلها متاما عن االراضي الفلسطينية      

فانه يصبح من املمكن فهم االسباب      ‚ عمليات البناء يف اجلدار العازل بأسرع وقت ممكن لتحويله اىل حدود ائية بني اجلانبني             
  ‚اليت ستدفع تل ابيب اىل املماطلة كلما رفع اتمع الدويل صوته مطالبا ببدء حمادثات احلل النهائي

ولذلك فانه يبـدو    ‚ السياسة عندما دعا اىل احترام احلقائق اجلديدة على االرض        لقد بارك الرئيس االمريكي جورج بوش هذه        
اليت ستقتل رويدا رويدا حلم الفلسطينيني يف العيش حتت ظل دولة           » احلقائق«من قبيل العبث لوم اسرائيل على بناء املزيد من          

  .ات سيادةحقيقية ذ
  2/5/2005الوطن القطرية 

  
  ينية يف لبنان؟أي حل لسالح املخيمات الفلسط

  سليمان الشيخ
رددت وسائل إعالم اخرياً ان حممود عباس وعد الرئيس الفرنسي جاك شرياك بتسليم سالح املخيمات الفلسطينية يف لبنان اىل                   
السلطة اللبنانية، من دون ان تذكر ان ضمانات معينة او وعوداً تلقاها ابو مازن من شرياك، كون هذه اخلطوة كانت تترافـق                      

لة مطالب فلسطينية، من بينها، ورمبا امهها، توفري تسوية شاملة يف املنطقة، حتل مبوجبها قضية الالجئني الفلـسطينيني يف        مع مج 
 حلل هذه املشكلة الشائكة، واملهمة بالنسبة اىل جهات عدة تتـوزع            1948 الصادر عام    194لبنان، واعتماد القرار الدويل     

اليت جلأ إليها الفلسطينيون، خصوصاً لبنان، والسلطة الفلسطينية، وأساساً اسـرائيل الـيت             عليها اعباء هذه القضية، كالبلدان      
  .طردت الفلسطينيني من ديارهم

. يتناىف مع كل املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الدستور اللبناين نفسه             " احلصار"وتعيش املخيمات نوعاً من     
وتضمنت مذكرة  .  مهنة ومن التملك وحيظر ادخال مواد البناء اىل خميمات اجلنوب          70لعمل يف حنو    إذ مينع الفلسطينيون من ا    

رفعتها منظمة التحرير الفلسطينية العام املاضي اىل السلطات اللبنانية، جممل املطالب والـشكاوى واالقتراحـات واحللـول                 
 اللبناين استدركوا حال اإلجحاف اليت يعانيها الفلـسطينيون         كما ان اعضاء يف الربملان    . ملشكالت كثرية يعانيها الفلسطينيون   

وتقدموا بعريضة تطالب بإلغاء القوانني اجلائرة، خصوصاً قانون منع متلك الفلسطيين شقة تؤويه مع عائلتـه مـع األخـذ يف                     
 املخيمات ضاقت متاماً    االعتبار ان عدد افراد العائلة ازداد وتضاعف، ومل يعد كما كان منذ عشرات السنني، كما ان مساحة                

  .إال ان العريضة سحبت وعطلت يف النهاية. ومل تعد تستجيب اىل أي توسع يف البناء حىت ولو كان عمودياً
وجد بفعل عوامل وظروف بدأت قبل سبعينات القرن املاضـي،           اما بالنسبة اىل السالح يف املخيمات الفلسطينية فإنه توافر و         

من ذلـك   ) سبتمرب(، وارتكاب جمزرة صربا وشاتيال يف ايلول        1982 اإلسرائيلي للبنان عام     وحفّز من حضوره وعززه الغزو    
  . او أي قوى نظامية اخرى دون ارتكاب ازرة– او بقاياها –ومل مينع وجود القوات الدولية . العام

 شاذة كـثرية عوجلـت، إال ان        صحيح ان الدولة اللبنانية استعادت وتستعيد عافيتها يف شكل تدرجيي يف لبنان، وأن حاالت             
وبقيت مشكلة السالح، ومشكالت اخرى امجلتها مذكرة منظمـة     , الشاذ واالستثنائي يف احلال الفلسطينية مل يعاجل حىت اآلن        

التحرير، من دون احللول املناسبة هلا، على رغم املطالبات الفلسطينية امللحة والدولية املتكررة يف هذا اـال، اىل ان صـدر                     
  . يف ايلول املاضي والذي نص يف احد بنوده على حل امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية وسحب سالحها1559رار الق
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ورد بعض القادة واملسؤولني الفلسطينيني بأن ال توجد لديهم مليشيات وأن السالح املوجود يف املخيمات سـالح فـردي،                   
زاء عدو مل يتوان عن دك املخيمات بكل انواع األسـلحة، كمـا ان              ووجد نتيجة اسباب عدة من بينها الدفاع عن النفس إ         

دروس جمزرة صربا وشاتيال ما زالت حاضرة يف األذهان، عدا عن ذلك واألهم ان مشكلة تقرير مصري الفلسطينيني، خصوصاً                   
 عدة مشاريع وأفكار يتم     هناكمع ان   مشكلة الالجئني مل تبت مطلقاً، ومل تطرح جدياً على بساط البحث واملعاجلة حىت اآلن               

 دامهة، وأن هناك مبعوثاً دولياً يقدم تقاريره اىل األمني العـام            1559صحيح ان متطلبات القرار     . تداوهلا يف وسائل اإلعالم     
 لألمم املتحدة، والذي يرفعها بدوره اىل جملس األمن، كل ستة اشهر، إال ان التفامهات الداخلية بني اللبنانيني والفلـسطينيني،                  

   .ورمبا تعطل من األضرار واألخطار الدامهة, وتغليب املصاحل االستراتيجية على ما عداها، ميكن هلا ان ختفف
  2/5/2005احلياة 
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