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   اتهامات متبادلة بين فتح وحماس وحرص على الحوار،استمرار التفاعالت الناجمة عن قرارات المحكمة
 استمر امس تفاعل األزمة الناشئة عن رفض حركة حماس          - الجديدة  الحياة -غزة : 21/5/2005الحياة الجديدة   نشرت  

  . للقرارات القضائية المتعلقة بانتخابات بعض الدوائر في غزة
  فتح تدعو الحترام القضاء

استنكر عبد اهللا اإلفرنجي بشدة التصريحات الصحفية التي صدرت عن حماس اثر صدور قرارات المحاكم إللغاء بعض                 
،واعتبر ان رفض حماس لقرارات المحاكم ينطوي على خطـورة          رفح، البريج، بيت الهيا   ائر االنتخابية   النتائج في الدو  

واعتبر اإلفرنجي اتهام القضاء بعدم الحيادية واالستقاللية مساسا بهذا المرفـق            .تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني    
بمرفق القضاء ويضعف الثقة فـي احكـام المحـاكم          الذي يعمل في ظل قانون السلطة القضائية ويقوض ثقة الجمهور           

واوضح ان حركة فتح توجهت للقضاء للنطق في كافة نتـائج           . ويعطي انطباعا سلبيا عن القضاء الفلسطيني أمام العالم       
االنتخابات في الدوائر االنتخابية موضع الطعن وقدمت األدلة الدامغة للمحاكم المختصة على انه قد جـرت خروقـات                  

وقال اإلفرنجي نحن نشعر بأن هناك سياسة مبرمجة لحماس وبشكل كبير للتهميش المستمر للـسلطة               . االنتخاباتلقانون  
علنا نطـرح سـؤاال     ابتداء من الفساد الذي يعم مؤسسات السلطة وانتهاء بالفقر السياسي وكل هذا يأتي بشكل مبرمج يج               

رت تشكيل فريق مع حماس يلتقي دائما لحـل كـل هـذه             واشار الى ان فتح قر    . إلى أين نحن ذاهبون    كبيرا جدا لحماس  
المشاكل اذا نجمت وبالفعل يتم عقد لقاءات دورية بين قيادات فتح وحماس واتفقنا بأن ال نذهب إلى الرأي العام قبـل ان                      
 نتشاور ولكن لألسف وجدنا ناطقا رسميا من حماس سواء كان الزهار أو المصري أو ابو زهري ليقولوا ما قالوه فـي                    

الزهار قبل أن تعلن نتائج االنتخابات      .  وأشار الى ان أول من قام بعقد مؤتمر صحفي كان د           .شأن قرارات المحاكم بغزة   
من قبل لجنة االنتخابات وأوضح اإلفرنجي اننا نطرح السؤال إلى أين يريدوننا أن نذهب؟ إلى صـدام داخـل الـساحة                     

 ال نريد ذلك ولكن الطريق التي يتعاملون معنا بها تقودنـا إلـى ذلـك                الفلسطينية؟ انا اعتقد أنهم ال يريدون ذلك ونحن       
  .الصدام ونأمل بالفعل بأن يجدوا الوقت ليتحاوروا معنا

اآلن انقطع االخوة في حماس وقرروا الذهاب الى االعالم ونحن سوف نرد على كل التهم ألننا تحملنـا                  وقال االفرنجي   
 في الليل والنهار وتحملنا ان نرى علم حماس مرفوعا بدال عن العلـم الفلـسطيني        كثيرا، تحملنا الدوريات التي تقوم بها     

وطلبنا من حماس ان يكون العلم الفلسطيني هو العلم الذي يرفع عاليا على كل بيت وفي كل مكان اعتقـد ان الـسياسة                       
ح وحماس حتى نصل إلى عملية      وأكد اإلفرنجي على الوحدة الوطنية وتعميق الحوار بين فت        . ر خطيرة التي يتبعها الزها  

ديمقراطية وحتى يكون هناك مؤتمرات لتوجيه االتهامات الن ذلك أمر متعب ويقود إلى زيادة االحتقان وزيادة التـوتر                  
الزهار توجه في كل خطاباته ومؤتمراته للحديث عن الفساد في السلطة مشددا على ان هـذه     . وأشار االفرنجي الى ان د    

عد في الحوار وطالب االفرنجي حماس بمراجعة قياداتهم مشيدا بالقيادة السابقة لحماس الـشهداء              األمور تسيء وال تسا   
واضـاف إننـي    . الزهار.عبد العزيز الرنتيسي والشيخ احمد ياسين وقال حينها لم يكن التوتر الحاصل اليوم بوجود د              .د

 وان االوان لتغييرها بهذه الطريقـة وشـدد         اعتقد أن الزهار قد وصل إلى قناعة أن حركة فتح ضعيفة والسلطة مهتزة            
  .الزهار على انه ال يمكن ان يكون التغيير بهذا االسلوب ولكن التغيير يتم بطريقة االنتخابات

  طعوننا مدعومة باالدلة: المغني
 منا بأن العملية    بدوره قال احمد المغني عندما توكلنا عن اإلخوة الطاعنين توكلنا للناجحين وللذين لم يحالفهم الحظ إيمانا               

الزهار التي قال فيها ان حماس غير       . االنتخابية كان بها تزوير وتشويه ومخالفات وفي معرض رده على تصريحات د           
وحول الخروقات المتعلقة   . ممثلة في المحاكم أكد المغني أن حركة حماس كانت ممثلة بطاقم من المحامين الذين يدافعون              
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ال يقتصر هذا الموضوع على حماس بل هناك منقبات تابعات لحركة فتح وتقـدم عـدد                باألخوات المنقبات قال المغني     
  .منهن إلى المحكمة وشهدن انه لم يطلب منهن رفع النقاب وهذا خرق للعملية االنتخابية 

  ننظر بخطورة لموقف حماس: حلس
ماس الذي جاء على لسان     من جانبه عقب احمد حلس على تصريحات الزهار وقال نحن ننظر بخطورة بالغة لموقف ح              

وأكد حلس ان حركة فتح حينمـا        .ة الفلسطينية الى دوامة من العنف     الدكتور محمود الزهار ألن هذا الموقف يدفع الساح       
لجأت واختارت ان نحتكم الى القضاء اختارت الشكل السليم الذي يحقن دماء الفلسطينيين والذي يحـافظ علـى وحـدة                    

عون التي قدمت هي في سياق عملية ديمقراطية متكاملة وان الطعون جزء من العمليـة               الشعب الفلسطيني خاصة ان الط    
  .الديمقراطية فمثلما هناك فترة للترشيح وفترة للدعاية االنتخابية، وفترة لالقتراع هناك فترة لتقديم الطعون

ت هناك لقاءات اكدنا معـا      واوضح حلس حول التنسيق بين حركتي فتح وحماس ان التنسيق بيننا لم يتوقف وعندما كان              
على ضرورة اللجوء للقضاء وليس االحتكام للعنف وايضا قبل ايام كان هناك اجتماع في شمال غزة أكد الجميع علـى                    

وحول اتهام حماس لفتح بالفـساد قـال حلـس ان           .ضرورة انتظار قرارات المحكمة وان الجميع سيحترم هذه القرارات        
ن زيف وتالعب بالعملية االنتخابية هو الذي يجب ان يتهم بالفـساد ال مـن احتـرم                 المحكمة قالت قرارها، وقالت ان م     

  .قرارات القضاء
  نستغرب التناقض في موقف حماس: فتح

وكانت حركة فتح بغزة حذرت من خطورة التصريحات التي تطلقها حركة حماس وتستغرب من حالة التناقض والتخبط                 
  . بالطعون القانونية المقدمة إلى المحاكمفي موقف حماس حول قرارات القضاء الخاصة

وقالت حركة فتح في بيان لها انها إذ تستغرب وتستهجن هذا التناقض والتقلب والتخبط في موقف حركة حماس حـول                    
قرارات القضاء الفلسطيني الخاصة بالطعون القانونية المقدمة إلى المحـاكم، فإنهـا تنظـر بعـين الخطـورة والقلـق                  

عالية التي جاءت مساء أمس على لسان الدكتور محمود الزهار، وخاصة أن مـن يـرفض قـرارات                  للتصريحات االنف 
القضاء واالحتكام إليه فإنما يشرع األبواب أمام خيارات أخرى، ويدفع الساحة الفلسطينية إلى دوامة من العنف، لن تقبل                  

 اختارت الشكل السليم الذي يوصد باب الفتنة        ولن تسمح بها حركة فتح التي حينما لجأت واختارت أن تحتكم إلى القضاء            
ويحقن دماء الفلسطينيين في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة شعبنا وفصائله وقواه السياسية، خاصة أن الطعون التي                   
قدمت هي في سياق عملية ديمقراطية متكاملة، مثلما كانت هناك فترة للتسجيل والترشيح، وفترة للدعايـة االنتخابيـة،                  

ترة لالقتراع، فان هناك فترة لتقديم الطعون أمام المحاكم والقضاء، وحركة فتح أعلنت موقفها مسبقاً بااللتزام بقرارات        وف
  .القضاء واحترام استقالليته والتأكيد على نزاهته، وأنها ملتزمة بنتائج االنتخابات المعادة سلفاً

 للقضاء الفلسطيني، وتؤكـد حرصـها مجـدداً علـى         ورفضت حركة فتح موقف حماس وما توجهه من اتهامات باطلة         
استقالليته واحترام قراراته، وأنها لن تسمح بتزوير إرادة الشعب الفلسطيني وااللتفاف على خياراته، ومن يرفع شـعار                 

  .اإلصالح والتغيير ال يلجأ إلى التالعب والتزوير
تصريحات الدكتور الزهـار التـي تهـدد أمـن          وطالبت فتح حركة حماس بالتراجع عن هذا الموقف االنفعالي وسحب           

وسالمة المجتمع الفلسطيني ووحدته، واالعتذار عن االتهامات الباطلة التي وجهتها إلى القضاء الفلسطيني حفاظاً علـى                
  .وحدة وتالحم واصطفاف الشعب الفلسطيني في هذا المنعطف الخطر، وحقناً لدماء الفلسطينيين

  ثقتهم بهاحماس تدعو ابناء رفح لتجديد 
من جهتها دعت حركة حماس ابناء مدينة رفح إلى تجديد ثقتهم بالحركة ودعمها انتصارا لقيم الحـق والعـدل حـسب                     
البيان، مؤكدة أنها قد قبلت االحتكام إلى القضاء والقبول بأحكامه حرصا منها على قيم الحق واحترام القـانون وحفاظـا       

ن الهدف األساسي خلف البحث عن ثغرات في االنتخابات والتوجه للمحـاكم  على تماسك شعبنا ووحدته ورغم قناعتها بأ    
  .كان سد الطريق أمام فوزها في االنتخابات

وأكدت الحركة في بيان لها أمس حمل عنوان نداء إلى مواطنينا األحباء في مدينة رفح أنها كانت وما زالت عند حـسن                      
عهدها على الوفاء واإلخالص والحفاظ على القانون والنظام وعلـى    ظن أبناء شعبنا في كل المواقف والمحن وأنها على          

  .برنامجها االنتخابي الذي قدمته للمواطنين برفح في لقاءاتها ومهرجاناتها
وانتقدت الحركة استغالل حكم المحكمة لترويج وجود تالعب وتزوير في االنتخابات وهو ما اعتبرته مناقضا لما كانت                  

كمة وأوضحت الحركة في بيانها انه لم تثبت أية عملية تزوير أو تالعب سواء في الـصناديق                 عليه مداوالت وحكم المح   
أو األوراق أو األختام وإنما أنصبت المشكلة الرئيسية على السجل المدني مؤكدة أن مشكلة السجل المدني ليست مـشكلة                   

  .رفح وحدها وإنما سائر محافظات الوطن
 المطلقة بنزاهة القضاء الفلسطيني وصدقيته وثقتها به إال أنها ومن خالل متابعتهـا          وأوضح البيان أنه رغم قناعة حماس     

الدقيقة للمداوالت بالمحكمة وجدت أن هناك تأثيرا على مجريات األمور بطريقة غير مباشـرة مـن خـالل الـضغوط             
بعض أعـضائها بالمتخـاذل     والممارسات ووصفت حماس في بيانها موقف اللجنة العليا لالنتخابات ومكتبها التنفيذي و           

  .واتهمتهم بتقديم شهادات غير صحيحة ومتناقضة واإليحاء بوجود تزوير وتالعب
وأعربت حماس عن استغرابها من أن تقام دعوة من قبل حركة فتح على اللجنة بالتالعب والتزوير واإلهمال رغـم أن                    

 وأعربت عن استغرابها من موقف اللجنة بعدم الدفاع         اللجنة معينة من قبل السلطة الوطنية وأغلبية أعضائها من فتح كما          
عن نفسها وعن آالف الموظفين والمعلمين وإظهار نفسها بصورة المدان الذي يثبت على نفسه التهم حسب ما ورد فـي                    

  .البيان
أنهـا  وشددت حماس على أن دخولها االنتخابات والمنافسة فيها جاء لكي يضع حدا للرشوة والمحسوبية وشراء الذمم و                 

  . خططت لكسب أصوات المواطنين بالصدق واإلخالص وطهارة أيدي وكفاءة مرشحيها
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  مسيرة جماهيرية لحماس في المنطقة الوسطى
، ان المحاكم التي نظرت فـي        المنطقة الوسطي ليلة أمس األول     وقالت حركة حماس خالل مسيرة جماهيرية حاشدة في       

ة واألمنية، كما أن قرار المحكمة التي نظرت في قضية البريج تأثر سـلبا              الطعون والدفاع، تأثرت بالضغوطات السياسي    
بقرار دائرتي رفح وبيت الهيا، وأوضحت حماس خالل المسيرة أن ما قدم من طعون ضد انتخابات مخيم البريج كـان                    

ن أسفها ألن بعـض     ضد اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات، بمعنى أن الحكومة تطعن في نزاهة الحكومة، معربة ع              
  . كبار العاملين في اللجنة االنتخابية غيروا أقوالهم جملة وتفصيال، كدليل آخر على غلبة الوالء السياسي على المهنية

 رفضها قرار المحاكم بإعـادة      س حركة حماس  انتقدت السلطة الفلسطينية ام   :  21/5/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
. صف صائب عريقات إعالن حماس رفض قرار المحاكم بشأن االنتخابات بأنه تطور خطر            وو االنتخابات البلدية جزئيا  

ان الديمقراطية ال يجري تفصيلها حسب الرغبات الشخصية ألي فرد وال يمكن لحماس ان              : وقال لراديو صوت فلسطين   
  .تقبل او ترفض سلطة القضاء حسب مصالحها مضيفا ان ذلك ليس هو سلطة القانون

  
  

  التحديات الفلسطينية،والمطالب األمريكية : أبو مازن
قلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس  من شأن الخالفات التي تصاعدت أخيرا بينه وبين رئيس الدائرة السياسية لمنظمة                  

ه وقال إن هـذ   . التحرير الفلسطينية فاروق قدومي، معتبراً أن هذه القضايا محلية وداخلية تتعلق بصميم الشأن الفلسطيني             
وقال أنا وأبو اللطف رفيقا درب طويل وأي مشكلة لن تعيقنا عن حل جميـع           .المسائل يمكننا التغلب عليها وبإمكاننا حلها     

ووصف الخالف حول منصب وزير الخارجية الفلسطيني بـأن ذلـك           . األمور وعن إكمال المسيرة معاً كما بدأناها معا       
ونفـى الـرئيس    . عقدت في الجزائر في مـارس آذار الماضـي         قضية واضحة حسمت في القمة العربية الماضية التي       

الفلسطيني في مقابلة هاتفية مع الشرق االوسط لدى وصوله الى شرم الشيخ امس للقاء الرئيس المصري حسني مبـارك                 
 اليوم، أن يكون هناك أي قلق على مستقبل حركة فتح أو أن هناك تآكال في رصيدها في الشارع الفلسطيني، معتبـراً أن          

وأوضح أن الظروف الداخلية والشؤون المحلية فقط هي التي اجلت عقد اجتماع            .هذه األقاويل ليس لها أساس من الصحة      
وقال إن االجتماع يمكن أن يعقد قريباً في مكان ما حتى يلتقي            . اللجنة المركزية لحركة فتح في الخارج الذي اتفق حوله        

  .الجميع ويشارك فيه
على التزامه بالعملية السلمية وبخريطة الطريق، وقـال نحـن ملتزمـون بالعمليـة الـسلمية                وشدد الرئيس الفلسطيني    

وملتزمون بخريطة الطريق وملتزمون باتفاق شرم الشيخ وليس لدينا أي تحفظ على خريطـة الطريـق، معتبـراً هـذه       
ن خريطة الطريق وأن تسارع بتطبيق      االلتزامات مبادئ بالنسبة له، وداعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى أن ترفع تحفظاتها ع           

وأوضح ابو مـازن أن جميـع الفـصائل         .التزاماتها في خريطة الطريق، ألن التباطؤ والتلكؤ ال يخدمان العملية السلمية          
الفلسطينية تبنت التهدئة وال توجد عمليات عسكرية منذ ما يزيد على أربعة أشهر إلى اآلن، الفتاً إلى أن هذا إن دل على                      

وقـال إن هـذا هـو       . ما يدل على االلتزام بالتهدئة، متوقعاً أن تكون الخطوة التالية هي التوجه للعمل السياسي             شيء فإن 
التوجه الفلسطيني، نافياً أن تكون لدى الفلسطينيين توجهات أخرى، وأن الماضي انتهى ونحن اآلن مقبلون على المستقبل                 

 على العدل والذي يحقق إقامة دولة فلسطينية إلـى جانـب دولـة              بروح قوية وتفاؤل عظيم للوصول إلى السالم المبني       
إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن تكون مواصفات هذه الدولة كما ذكرت في خريطة الطريق دولة مستقلة قابلة للحيـاة                   

 ذلك مع تطبيق    وقال أعتقد أنه إذا توصلنا إلى تحقيق      .الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا ما نؤمن به وما نصبو إلى تحقيقه           
كافة القضايا المتعلقة بخريطة الطريق فإن كافة الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه سيكون مرتاحاً راضياً بمـا حققـه لـه            
السالم من نتائج ستكون لها انعكاساتها اإليجابية ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل واإلسرائيلي أيضاً من تحقيق األمن                  

ال أحد يـستطيع أن     «تقديم ضمانات الستمرار االلتزام بالتهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وقال          ونفى إمكانية   .واالستقرار
يقدم ضمانات بذلك، مشيراً إلى أنه يفهم تماماً متطلبات العملية السلمية التي يتوق إليها، ورغم العراقيل والعقبات التـي                   

ونحن من جانبنا نوضح له أن هذا هـو         «وأضاف  .السالميضعها الجانب اإلسرائيلي إال أنه مصمم على استمرار عملية          
الطريق الصحيح، وبالتالي على العالم أن يحكم، وعلى الشعب اإلسرائيلي أن يحكم عندما يرى أن الـشعب الفلـسطيني                   
ملتزم بالتهدئة وال يقوم بأي أعمال تخرق الهدنة، بينما الحكومة اإلسرائيلية هي التي تماطـل بـل وتـرفض مـسألة                      

  .مقراطية بشكلها الصحيح وتحاول أن تفرض علينا تصوراً ديمقراطياًالدي
ولفت إلى أن هناك تحديات كثيرة في الشأن الداخلي الفلسطيني على رأسها الديمقراطية واإلصالح، وقال نحـن بـدأنا                   

بنا أيـضاً تطبيـق     بالمسيرة الديمقراطية وسلكنا طريق اإلصالح ألننا مقتنعون بأن هذا ما يريده شعبنا ومن مصلحة شع              
واشار ابو مازن إلى التحديات غير السياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وقال إن البنية              .الديمقراطية وكذلك اإلصالح  

التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والزراعية والثقافية واألمنية وكل ما بني في الماضي وفي عهد الـسلطة دمـر                  
  لذا نحن . تماماً

ودعا الجميع إلى تقديم خدمات مختلفة للشعب الفلسطيني كي تتاح له الفرصة            . ى عملية بناء من األلف إلى الياء      بحاجة إل 
 مايو  28وحول موعد زيارته إلى واشنطن، قال أتوقع ان تتم في           .أن ينهض من هذا الوضع المزري الذي وجد نفسه فيه         

ا تقديم الدعم السياسي لنا من خالل تطبيق خريطـة الطريـق            أحدهم; ايار الجاري، مشيرا الى وجود مطلبين فلسطينيين      
فنحن نسعى للحصول علـى     .والمطلب الثاني هو الجانب االقتصادي    . وذلك بدفع الجانب اإلسرائيلي كي يقوم بالتزاماته      
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ت دعم اقتصادي لنا، فالوضع االقتصادي داخل فلسطين صعب للغاية وال يمكن أن نسير خطوات إلى األمام في مجـاال                  
  .األمن واإلصالح وغيرها من دون أن تكون هناك خطوات إيجابية موازية لها على الصعيد االقتصادي

  21/5/2005 شرق األوسطال
  
  
  

  ومنع التدهور والتمسك بهدنة الفصائل الفلسطينية مبارك يبحث مع أبو مازن اليوم الحفاظ علي التهدئة
يس حسني مبارك اليوم محمود عباس الذي وصل مساء أمـس لمدينـة    يستقبل الرئ : شرم الشيخ ـ من أفكار الخرادلي  

وقـال عبـاس إنـه       .  وقبل توجهه إلي واشنطن للقاء الرئيس األمريكي جورج بوش          , شرم الشيخ قادما من جولة آسيوية     
كما يبحث   .  المقبل  وكذلك آفاق رحلته إلي أمريكا التي ستبدأ يوم الثالثاء          , سيبحث مع الرئيس مبارك نتائج جولته االسيوية      

 وسبل الحفاظ علي التهدئـة ومنـع التـدهور فـي        , الرئيس مبارك وأبو مازن تطورات الوضع علي الساحة الفلسطينية        
 والتمسك بالهدنة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية فـي           , الموقف علي ضوء األحداث األخيرة في األراضي المحتلة       

وأكد محمد صبيح مندوب فلسطين لدي جامعة الدول العربية لوكالة وفـا أن              .  العالقات الثنائية  كما يبحثان     , إعالن القاهرة 
زيارة أبو مازن لمصر تأتي في إطار التنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية لدفع عملية السالم المتعثـرة                  

    ئة التي وافقت عليها الفصائل والقوي الفلسطينية ومحاوالتها المستمرة لخرق التهد , في ظل تلكؤ إسرائيل الواضح
  21/5/2005االهرام 

  
  السلطة تتعهد بمنع الهجمات  وواشنطن تسعى لتهدئة االوضاع النجاح االنسحاب االسرائيلي

الدستور، وكاالت االنباءتعهد اللواء نصر يوسف بأن تعمـل الـسلطة علـى منـع الهجمـات                 -غزة ، القدس المحتلة     
على االهداف والمستوطنات اليهودية في قطاع غزة الذي شهد هجوما مشتركا امـس علـى احـدى هـذه                   الصاروخية  

وقـال يوسـف   .المستوطنات ردا على الجرائم االسرائيلية والتصعيد العسكري المتزايد في القطاع والضفة الغربية ايضا       
ت لن نسمح باستمرار هذه الصواريخ مهمـا        أثناء زيارة قام بها الى مدينة خان يونس التي شهدت تصعيدا في المواجها            

وقال مسؤول أمني فلسطيني كبير أنه برغم االدانة واالسـتنكار          . كل الجهود لوقفها بكل الوسائل     كانت الظروف وسنبذل  
في نفس  .الذرائع الستمرار هذه االعتداءات   يجب أن ال يعطي     رائيلية اال أن الطرف الفلسطيني      الشديدين لالعتداءات االس  

 روبرت زيليك ان الواليات المتحدة تسعى لتهدئة االوضاع فى غزة لتجعل            يةقال نائب وزيرة الخارجية االميرك    ق،  السيا
 وجاءت تصريحات المسؤول االميركى بعد مباحثات       0االنسحاب االسرائيلى منه امرا ناجحا للجميع وخاصة الفلسطينيين       

وقال قريع ان االجتماع     0يعقد حاليا المنتدى االقتصادى العالمى    مع احمد قريع فى فندق الموفينبك فى البحر الميت حيث           
 حيث تناول عملية السالم واالنسحاب من غزة واالمن واالصالح فى الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 كان شامال وبناء  

 زيليـك ان    كما تناولت المباحثات زيارة الرئيس عباس المرتقبة الى واشنطن والتى قـال           .وتحسين االقتصاد الفلسطينى    
وامتدح زيليك الديموقراطية الفلسطينية التى قال انها تجربـة مهمـة لـيس             0الرئيس االميركى جورج بوش يتطلع اليها     

للفلسطينيين فقط بل ولالخرين كذلك ، مضيفا ان بالده ستساعد ماديا السلطة الفلسطينية ، ممتدحا الجهود التـى تبـذلها                    
  .عمال الفلسطينيون الذين يلتقيهمقتصاد والروح الريادية التى يبديها رجال االوزارة المالية الفلسطينية لتنشيط اال

  21/5/2005ستور دال
  

 وزير الداخلية الفلسطيني يحذر المقاومة االسالمية من خرق الهدنة بذريعة الرد علي اسرائيل 
السائدة بين الجانبين الفلسطيني حذر اللواء نصر يوسف حركة حماس من انهاء حالة التهدئة :ـ من وليد عوضرام اهللا  

واوضح يوسف لوفد من حماس اجتمع به الليلة قبل الماضـية بـان             .واالسرائيلي بحجة الرد علي االنتهاكات االسرائيلية     
االجهزة االمنية الفلسطينية لن تسمح للحركة بتفجر االوضـاع داخـل االراضـي الفلـسطينية بذريعـة الـرد علـي                     

ماس برئاسة الدكتور الزهار بان الحكومة االسرائيلية معنية بجر الفصائل الفلسطينية النهاء            وشدد يوسف لوفد ح   .اسرائيل
حالة التهدئة السائدة، االمر الذي يسمح لحكومة شارون بالتهرب من االستحقاقات المترتبة عليها وفق تفاهمات قمة شرم                 

المباحثات تناولت اإلجراءات التي ستتخذها السلطة      وقالت المصادر إن    .الشيخ تمهيدا لتنفيذ خطة خارطة الطريق للسالم      
الفلسطينية لفرض حالة النظام في قطاع غزة وسبل الحفاظ علي التهدئة في المنطقة ورؤية حماس لطبيعة العالقة بـين                   

وذكرت مصادر فلسطينية أن اللـواء يوسـف        . الجانبين والخروقات والتصعيد اإلسرائيلي األخير في األراضي المحتلة       
ث كذلك مع وفد حماس العالقة بين الحركة وحركة فتح والتي شابها توتر في الفترة األخيرة خاصة في ظل رفـض                     بح

حركة حماس لقرارات المحاكم الفلسطينية بالغاء جزئي لنتائج االنتخابات في بعض الدوائر في رفح وبيت الهيا جنـوب       
لية االنتخابية أو ما تمخض عنها مـن نتـائٍج أو قـراراٍت      ست طرفا في العم   يوأكدت الداخلية أنها ل   . وشمال قطاع غزة  

قضائية، ودعت الجميع إلي االلتزام والهدوء والتسليم بما يقره القضاء الفلسطيني، وسيتحمل كل طرف له عالقـة بمـا                   
 والهويـة   يجري من تصعيد وافتعال للفتنة الداخلية، المسؤولية الكاملة تجاه ذلك، حيث إننا سننحاز إلي فلسطين الـوطن                

 مستنقع المصالح الحزبية الضيقة علي حساب الوطن والمواطن مهما كلـف            ىقبل، ولن نسمح ألحد بجر شعبنا إل      والمست
 . الثمن

  21/5/2005القدس العربي  
  

  الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة  : عبدربه
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غزة، باعتبارهما وحـدة جغرافيـة      ، على ضرورة الربط المحكم بين الضفة الغربية وقطاع          شدد ياسر عبد ربه    :نابلس
واحدة غير قابلة للتجزئة، مشيراً إلى أن خطة التنمية الدولية يجب أن تشمل بمـشروعاتها اإلنمائيـة، وإعـادة تأهيـل                     

 على الـضفة    ار بفعل االعتداءات اإلسرائيلية   االقتصاد الوطني الفلسطيني وبناه التحتية بسبب ما ألحق به من خراب ودم           
، وبخاصة رفع   قف شامل لجميع أشكال االعتداءات اإلسرائيلية     ل انه ال مجال لنجاح هذه الخطة من دون و         وقا.وغزة معاً 

الحصار عن المدن والقرى والمخيمات، والتوقف الفوري عن سياسة اإلغالق والعقوبات الجماعية، والعودة إلى حـدود                
  .2000ايلول من عام / سبتمبر28

  21/5/2005الخليج اإلماراتية 
  
  اس تمكن الجبهة الشعبية من الفوز برئاسة بلدية بيت لحمحم

 انتخب مسيحي فلسطيني من الجبهة الشعبية امس رئيسا لبلدية بيت لحم، وذلك بفضل              -  ا ف ب   -االراضي الفلسطينية   
ـ   وانتخب المجلس البلدي المنبثق عن االنتخابات البلدية        .، كما علم من المجلس البلدي     حماسحركة    70 ة فيكتور بطارس

والجبهة الشعبية ، العضو في منظمة التحرير الفلسطينية، ال تتمتـع       .عاما لخالفة رئيس البلدية المنتهية واليته حنا ناصر       
لكن بطارسة حصل على اصوات اعضاء حركة       .  مقعدا 15اال بثالثة مقاعد داخل المجلس البلدي في بيت لحم من اصل            

وحصل بطارسة، وهو طبيب، علـى ثمانيـة        .ني سلمان مرشح حركة فتح    حماس الخمسة الذين ايدوا ترشيحه مقابل طو      
 الـف   30والمسيحيون لم يعودوا يشكلون الغالبية في بيت لحم التي تعد نحو            .اصوات مقابل ستة لمنافسه وورقة بيضاء     

فلـسطينية  نسمة، لكنهم يشكلون الغالبية داخل المجلس البلدي حيث ان ثمانية مقاعد مخصصة لهم بقرار من الـسلطة ال                 
  .مقابل سبعة للمسلمين

  .وهكذا فان رئيس البلدية ومساعده يجب ان يكونا من الطائفة المسيحية، االول من الكاثوليك والثاني من االرثوذكس
   21/5/2005الرأي االردنية 

  
  حماس تدعو العقالء في قيادة فتح للتدخل لوقف التهجم علي قادتها

وصف أحد أبرز قادتهـا الـدكتور محمـود الزهـار     ة المقاومة اإلسالمية كرت حركاستن: ب ـ ا ف ب . غزة ـ ق 
وقالت حماس في بيان لهـا إن وصـف         . وذلك من قبل عبد اهللا اإلفرنجي      بالجنرال، الذي يسعي للسيطرة علي السلطة،     

شـهيدا،   أحد قادة حركة حماس، الذي قدم نجله البكر          ىار مرفوض ومسيء، ويشكل تطاوال عل     اإلفرنجي للدكتور الزه  
وأضاف البيان في الوقت الذي كان يتعرض له الزهار مـن أحـداث كـان عبـد اهللا                  .وأصيب هو وعائلته، ودمر بيته      

اإلفرنجي خارج الوطن، طيلة سنوات المعاناة الفلسطينية، فضال عن المغالطات، التي زعم فيها مشاركة محامين عـن                 
قضاة رفضوا مشاركة محامي حمـاس فـي مـداوالتهم فـي            مرشحي حماس، وهو األمر الذي لم يحدث ، مؤكدا أن ال          
وطالبت حماس في بيانها من أسمتهم بالعقالء من قيادة حركـة           .المناطق الثالث، التي أقر القضاء إعادة االنتخابات فيها       

 .فتح، بوقف التطاول المتكرر، الذي يسيء إلي العالقة الداخلية
  21/5/2005القدس العربي 

  
    مسكناتب وشارون يعدتهديد المقاومة ترد على ال

ترددت انباء عن اعتزام رئيس وزراء الكيان اعالن مبادرات حسن نية تجاه الفلسطينيين فـي محاولـة                  :القدس المحتلة 
قال مسؤول اسرائيلي امس ان ارييل شارون وافق على سلسلة مبـادرات حـسن نيـة تجـاه                   حيث,لمنع انهيار التهدئة  

 معتقـل فلـسطيني والـسماح       400وأضاف ان من االجراءات المحتملة اطـالق        . لسطينيالفلسطينيين لدعم الرئيس الف   
لفلسطينيين بالعودة الى غزة والضفة ويأتي ذلك عشية وصول عباس الى القاهرة اليوم السبت الجراء محادثات مهمـة                  

جيش باسـتخدام كـل     وبعد يوم فقط من اصدار وزير الحرب االسرائيلي شاؤول موفاز اوامر لل           .حول تطورات السالم  
الوسائل الضرورية لمنع المقاومة الفلسطينية من اطالق صواريخ وقذائف على أهداف اسرائيلية نفـذ ثالثـة مقـاومين                  

وقـال االحـتالل ان الهجـوم       . عملية فدائية استهدفت موقعاً عسكرياً لالحتالل في مستعمرة كفر داروم في دير الـبلح             
وأسلحة ثقيلة، ما دفعه للرد، اذ سقط احد الثالثة شهيداً بقذيفـة دبابـة اسـرائيلية                استخدمت فيه قذائف مضادة للدبابات      

وتبنت كتائب القسام  وكتائب شهداء األقصى وألوية الناصـر صـالح            .وتمكن االثنان من االنسحاب من موقع االشتباك      
تاحت قوات االحتالل مخيم بالطة في      واج. عاماً 23الدين  المقاومة الشعبية  العملية التي استشهد فيها محمد ربحي بركة             

وحلقت مروحيات االحتالل فوق غزة بعد العمليـة       . وشنت حملة دهم واعتقاالت في طولكرم     . وقصفت خانيونس . نابلس
وتوعدت بالرد على أي خرق اسـرائيلي للتهدئـة         . الفدائية التي قالت المقاومة انها رد طبيعي على الجرائم الصهيونية         

  .نهيار في ظل التصعيد الحاليالهشة المهددة باال
  21/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
 لقاء بين قيادة حماس في نابلس ووفد من وزارة شؤون األسرى والمحررين

، مع مسئولين فـي وزارة شـؤون   حماس في مدينة نابلس، شاركالتقى يوم أمس وفد من قيادة حركة :نابلس ـ خاص 
ا األسرى والمعتقلين وأوضاعهم وما تقدمه الوزارة لألسرى والمحـررين،          وناقش المجتمعون قضاي  .األسرى والمحررين 

وتم االتفاق على التواصل المستمر وتكريس الشفافية في صرف المخصـصات الـشهرية لألسـرى والتعـاون بـين                   
ووصف اللقاء بأنه ايجابي وظهر التوافق في المواقف والتحليل في ضرورة إسناد األسـرى والوقـوف إلـى                  .الطرفين
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وقام وفد وزارة األسرى بزيارة الشيخ تيسير عمران عضو القيادة السياسية لحركة حماس الذي أفرج عنه بعـد                  .جانبهم
  . شهراً ومنزل الشيخ سعيد بالل والذي له أربعة أبناء أسرى في سجون االحتالل23اعتقال إداري دام 

  21/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   إلى لقاء رسمي في دولة عربية اسطن تدعو حزب اهللا وحمواشن
 تلقتا أخيراً رسائل خاصة من اإلدارة ن قيادتي حركة حماس وحزب اهللا أن كالً م  كشفت مصادر مطلعة لـ البيان

تي يختارها شعبية وحضور المنظمات الة في لبنان، تؤكد فيها احترامها األميركية عبر سفارة إحدى الدول العربي
وأشار مضمون . في إشارة إلى خوض التنظيمين االنتخابات التشريعية المرتقبة في بلديهمامواطنوها كممثلين لهم

وقد .الرسالة األميركية إلى أن واشنطن ستتعامل باحترام مع التنظيمين إذا تحوال إلى حزبين سياسيين بعد االنتخابات
ن أميركيين في دولة لم يعلن عنها، لكن وجهت اإلدارة األميركية دعوات لقادة الحزب والحركة إلى لقاء مع مسؤولي

  .الحزب ال يزال متردداً في اتخاذ قرار في هذا الشأن، خصوصاً أن واشنطن تريد أن يجري اللقاء علناً
  21/5/2005البيان 

 
  إسرائيل تحمل حماس مسؤولية التصعيد

وقال موفـاز ان حمـاس      .  صعدت اسرائيل لهجتها ضد حركة حماس في اعقاب هذه الحوادث          : الشرق األوسط : غزة
واضاف خالل التقائه بقادة كتائب في جيش االحتالل ان حماس تهدف للمس بالتهدئة على              . مسؤولة عن التصعيد االخير   

وشدد موفاز على تعليماته التي اصدرها قبل يومين ودعا فيها للرد علـى أي               .توتر داخلي مع السلطة الفلسطينية    خلفية  
التـي ال   «وهاجم موفاز قيادة السلطة الفلسطينية التي قـال         . ومواقع الجيش في قطاع غزة    محاولة للمس بالمستوطنات    

فـي  » اسرائيل لن توافق علـى المـس بمواطنيهـا        «واضاف ان   . »تفعل شيئا من اجل احكام سيطرتها في قطاع غزة        
  . المستوطنات

  21/5/2005 شرق األوسطال
 

  إسرائيل رفعت إغالق القطاع الشمالي للضفة
ن مفروضـا علـى   أعلن ناطق عسكري أمس، أن الجيش اإلسرائيلي رفع اإلغالق الذي كا: ب.ف.س المحتلة ـ أ القد

 مايو رفع اإلغالق الكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن أبقي عليه فـي شـمال                 15وفي  . شمال الضفة الغربية  
  .من هذه المنطقةالضفة اثر معلومات تفيد عن خطر تنفيذ عمليات ضد اسرائيل انطالقا 

  21/5/2005 شرق األوسطال
  

   قوات االحتالل تغلق طريق صالح الدين الرئيسة،قصف المخيم وحي األمل باألسلحة الثقيلة
اغلقت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، طريق صالح الدين الرئيسة الواصلة بين جنوب : خان يونس ـ ايمن أبو ليلة

إن قوات االحتالل المتمركزة قرب حاجزي المطاحن وأبو " االيام"وقال شهود لـ .قطاع غزة وشماله دون سابق انذار
هولي العسكريين االسرائيليين شمال خان يونس أغلقت بشكل مفاجئ الحاجزين، واحتجزت المئات من المواطنين 

تضييق على وسياراتهم تحت أشعة الشمس الحارقة قرب الحاجزين، مشيرين الى أن قوات االحتالل تعمد الى ال
ويخشى المواطنون من تصاعد االعتداءات االسرائيلية .المواطنين واحتجازهم ساعات طويلة وسط ظروف جوية حارة

خالل االيام المقبلة، السيما في ظل التهديدات االسرائيلية بتنفيذ حملة عسكرية في قطاع غزة، واصدار أوامر عسكرية 
  .عودة الغتيال النشطاء الفلسطينيينبتصعيد العمليات العسكرية في القطاع، وال

  21/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  جنود االحتالل يطلقون عمداً كالبهم المتوحشة لتنهش لحم شاب من بالطة قبل اعتقاله
ليس صوت الرصاص وقنابل الصوت ما أثار فزع السكان في مخيم بالطة، أمس، بل صراخ  :كتبت نائلة خليل

ى الذي وقع فريسة للكالب المتوحشة التي كانت تنهش لحمه على مسمع من أهل البيت واستغاثة الشاب سامر عيس
السكان الذين اعتادوا االجتياحات الليلية المتكررة للمخيم، كانوا عاجزين عن التحرك، وغاضبين .والحارة التي لجأ إليها

على يقين أن الجنود تركوا لسماع صوت صراخ عيسى، الذي كان أعلى من صوت الرصاص وجلبة الجنود، باتوا 
تقول أم حمكت . الكالب تنفس عن غضبهم تجاهه، على مدار أكثر من نصف ساعة، تاركينه فريسة تصرخ بين األنياب

وأكدت ".كنت أسمع صراخه، وأصرخ، تمنيت أن ينهوا عذابه لكنهم لم يفعلوا" عمة سامر والتي بدت في حالة هستيرية 
وحسب رواية أهل البيت والجيران الذين ".لم يكن سامر يحمل أي سالح على اإلطالق"أم هاني خليل صاحبة المنزل 

فقد شاهدوا بعض الجنود يمسكون عيسى وهو مكبل اليدين والقدمين، ومعصوب العينين، "جرى إخالؤهم من منازلهم 
ت كميات كبيرة من دم ولحم وبعد انصراف قوات االحتالل كان".وثيابه ممزقة، تاركاً وراءه أثاراً من الدماء الغزيرة

وتطارد قوات االحتالل عيسى الناشط . عيسى تغطي سطح المنزل، حيث التصقت قطع من لحمه بقطع مالبسه الممزقة
  .في صفوف كتائب شهداء األقصى منذ نحو عام، حيث تعتبره من ابرز المطلوبين ألجهزتها

  21/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 !! كلمٍة أمام االجتماع السنوي للوبي األمريكّي من أجل إسرائيلشارون إلى نيويورك إللقاء
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، للمشاركة في االجتماع السنوي للـوبي       نيويوركيوم السبت بزيارٍة إلى     الأعلن في تل أبيب أن شارون سيقوم         :وكاالت
ه سيلقي كلمـةً فـي   ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن مصادر سياسية في مكتب شارون أنّ .األمريكي من أجل إسرائيل 

االجتماع، الذي سيعقَد يوم الثالثاء القادم، دون أن تشير إلى ما إذا كان شارون سيعقد لقاءاٍت مع مـسؤولين أمـريكيين                     
  .خالل زيارته

  21/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اسرائيل تحتج على قصيدة حول شهيدة فلسطينية فـي امتحان نرويجي
عربت السفارة االسرائيلية في اوسلو عن صدمتها ودهشتها  امس الدراج قصيدة تتحدث عن فتـاة                 ا - اف ب    -اوسلو  

وقالت البعثة الدبلوماسية  ان      .فلسطينية استشهدت بنيران جنود اسرائيليين في امتحانات الطالب النروجيين لنهاية السنة          
واوضح البيان اننا    .المتحانات نهاية السنة  النروجية    السفارة  قلقة جدا من قرار ادراج قصيدة سياسية منحازة في مواد             

والنص الذي اثار جدال قصيدة قصيرة للـشاعرة         .لضرورية للتأكد من  مقاربة متزنة     ندعو الحكومة الى اتخاذ التدابير ا     
خـيم   عندما كانـت فـي م      2002 قتلها الجنود االسرائيليون في      14النروجية ليليان شميت تتحدث فيها عن  فتاة في ال         

وتأتي القصيدة في ديوان شعري حول النزاع الفلسطيني االسرائيلي تدور حوله اسئلة  امتحانات               .لالجئين في  بيت لحم    
وقالت السفارة االسرائيلية ان ذلك قد يكون مرادفا لفرض على الـشبان الـذين               .نهاية السنة التي بدأت امس في النروج      

ودافعت ادارة التربية النروجية عن موقفهـا        . حول النزاع في الشرق االوسط     يسهل  التأثير عليهم، طريقة تفكير معينة      
وصرح المتحدث باسم المعهد الدراسي هيلغي لونـد   ان لـم يكـن اي                 .بضرورة اعطاء خيارات عدة لمفهوم  النزاع      

  .ا باستخدام هذه القصيدة تحديداطالب ملزم
   21/5/2005الرأي االردنية 

  
 ر معدات إذاعة فلسطينية سرية في رام اهللا الجيش اإلسرائيلي يصاد

 صادر جيش االحتالل االسرائيلي امس معدات بث تعود الى اذاعة سرية فلسطينية تعمل من :أ ف ب.القدس المحتلة 
رام اهللا في الضفة الغربية بعدما الحظ تداخل موجات االذاعة مع االتصاالت في برج المراقبة في مطار تل ابيب 

ح ناطق باسم الجيش ان العسكريين االسرائيليين قاموا بعملية المصادرة وتعرضوا الطالق نار لم يوقع وأوض. الدولي
 . اصابات بينهم

  21/5/2005البلد اللبنانية
  

  سرقة ذخيرة من مخزن للجيش اإلسرائيلي 
ية اختفت مـن مركـز      أعلن مسئولون في الجيش اإلسرائيلي أمس ان ذخيرة ومعدات رؤية ليل          : تل أبيب وكاالت األنباء   

وقالوا ان الحادث تكرر مرارا قبل ذلك وأنهـم يعتقـدون أن المـستوطنين              . للجيش في مستوطنة اتيزهار جنوب نابلس     
 .اإلسرائيليين مسئولون عن السرقة بهدف التخطيط لشن هجمات إرهابية علي الفلسطينيين

  21/5/2005الجمهورية المصرية 
  

  أصبحوا أكثر عدوانية   و ،نسحابمستوطنو غزة يتحدون ويرفضون اال
قبل أقل من ثالثة اشهر من موعد االنسحاب ال يوجد مؤشر يذكر على ان   رويترز–جوش قطيف قطاع غزة 
بل انهم يبنون منازل لسكان جدد ويزرعون المحاصيل لسوق  . يستعدون لالنسحاب8500المستوطنين البالغ عددهم 

ويعمل مصنع جديد يطبق تكنولوجيا متقدمة لتعبئة الخضروات وتم افتتاح . لقادمالتصدير الى اوروبا في موسم الشتاء ا
 .معبد يهودي في االسبوع الماضي بعد عشر سنوات من وضع رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون حجر االساس

عون البقاء وانهم كل هذه االعمال تجيء في اطار ما يقول المستوطنون اليمينيون انه رسالة الى شارون بأنهم يزم
وقال ناعوم ليفنات وهو  .يعولون على حملة احتجاجات متزايدة الحباط خطته لفك االرتباط في الصراع مع الفلسطينيين

يوقع عقد ايجار لمدة ستة اشهر لمنزل جديد على البحر بينما كان العمال يقومون بتركيب االجهزة حوله سأدافع عن 
وقال ليفنات ستكون  .ل أي شخص يقاوم لصا في الشارع اذا جاء شارون ليطردنامنزلي كما لو كان محاصرا أو مث

وبينما يصعد االف .معركة ضخمة جارحة السرائيل حتى ان شارون سيضطر الى فك االرتباط من فك االرتباط
ى التغير المؤيدين حملة حصار في اسرائيل فانهم يأملون في التغلب على شارون الذي كان بطل حركة االستيطان حت

ورفعت االعالم البرتقالية حيث يرمز هذا اللون الى حركة االستيطان فوق العديد  .الكامل والمفاجىء في العام الماضي
وفي مواجهة مستقبل يكتنفه الغموض توجد اعالنات في بعض .من المنازل والمتاجر ومكاتب البلدية في جوش قطيف

 عن  ال يمكنهم الشراء ببطاقات االئتمان وقرارات بعض المزارعين بالتخلينوافذ العرض في المتاجر تبلغ الزبائن بأنه
 اسرة من بين 400فقد حدث شرخ في الجبهة المعارضة لالنسحاب حيث وقعت نحو .تجديد بعض الصوبات الزراعية

رائيل اذا  اسرة للمستوطنين نماذج تشير الى استعدادهم لالنتقال الى منطقة جديدة على شاطيء البحر في اس1700
والغالبية من المستوطنين الذين يغلب عليهم المتدينون القوميون يواصلون رفض  .اضطروا الى ذلك حسب قول زعمائهم

   .طلب الحكومة توقيع اتفاقات تعويض أو التفاوض على اعادة توطينهم
  21/5/2005العرب اليوم 
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 احصائية إسرائيلية أن عدد اعتداءات المستوطنين كشفت: 21/5/2005االتحاد االماراتيـة     أضافتفي ذات الموضوع    و
 في المائة كما يتبين من معطيات لواء        52ضد الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية ارتفع بمعدل حاد مؤخرا يصل إلى            

ضد  ملف تحقيق    265 وحتى نهاية نيسان ابريل فتح       2005ومنذ بداية كانون الثاني يناير       ·شاي في الشرطة اإلسرائيلية   
مستوطنين لالشتباه باالخالل بالنظام والعنف بمستويات خطورة مختلفة تجاه الفلسطينيين وتجـاه الجنـود االسـرائيليين                

  · ملف تحقيق فقط ضد المستوطنين174ولغرض المقارنة، فانه في الفترة الموازية من العام الماضي فتح · والشرطة
ننا ال نبرر العنف من أي نوع كان، وإذا كان ما هـو حقيقـي فـي                 إ: ورد مجلس المستوطنات تعقيبا على ذلك بالقول      

ولكن  ·هذا فقط يمس بالكفاح ضد خطة االقتالع      · المعطيات فان األمر بشع ومتعارض مع اليهودية ومع قوتنا األخالقية         
ـ        · وزراءيجب أن نتذكر بأن الحديث يدور عن سكان يعيشون في أجواء غير سوية بسبب الخطوات الشديدة من رئيس ال
في كل  · ومؤخرا تتصرف الشرطة تجاهنا بوحشية وتستخدم قوة غير معقولة حتى تجاه مواطنين يحافظون على القانون              

 ·ما يتعلق باستخدام القوة فان الشرطة تجاوزت الخطوط 
  

  إسرائيل تتجه لتبني قوانين هجرة متشددة مثل أوروبا   
وبـين  · وف تنتهج سياسة هجرة متـشددة علـى نمـط اوروبـا             ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية أن لجنة بينس، س       

االقتراحات التي تدرس بهذا الشأن، منع التوطن للماكثين غير القانونيين، وفرض شروط على التوطن، مثـل الـدخل،                  
ة في بداي : وحسب هآرتس فإنه    ·والعمر والصلة باسرائيل، حتى عندما يدور الحديث عن ازواج إسرائيليين يهوداً وعرباً           

أبريل الماضي جرى في مكتب شارون بحث في توصيات مجلس األمن القومي للتشدد الكبير في قوانين الهجـرة إلـى                    
إسرائيل ، وقرر شارون قبول التوصيات واتفق في المداوالت على تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخليـة اوفيـر بيـنس                    

اجرته هآرتس انه في لجنة بينس، في دوائـر الحكومـة           ويظهر فحص   · لبلورة السياسة والتعديالت على قوانين الهجرة     
وفي اوساط اكاديميين كبار يسود اجماع واسع على انه يجب أن تكون السياسة متشددة وان تجعل من الصعب نيل حـق         

والمقصود هو أن تحل القيود العامة محل انظمة الطوارئ التـي تمنـع   ·المواطنة لغير اليهود من كل العالم في إسرائيل   
االقتراح األبعد اثراًلمجلس األمن القومي هو منع التـوطين التلقـائي           · ليوم لم شمل العائالت عن الفلسطينيين وحدهم        ا

ألبناء غير يهود لم يولدوا في إسرائيل او ألبناء احد ابويهم فقط إسرائيلي، ويؤيد التشدد في سياسة الهجـرة المستـشار                     
واوصت وثيقة وضعها فريق برئاسة مزوز بتحديد فتـرة تجميـد           · يني مزوز   القانوني للحكومة االسرائيلية المحامي م    

  · طويلة في خارج اسرائيل للماكثين غير القانونيين قبل أن يتمكنوا من نيل حق المواطنة 
  21/5/2005االتحاد االماراتية 

  
 تجربة هي األولى لمخيمات لبنان تؤشر لبداية حراك؟ إجراء انتخابات في شاتيال 

وثالثين مرشـحاً ألحـد     أقفل باب الترشيح النتخابات مخيم شاتيال عند الثامنة من مساء أمس على واحد              ،علوه  سعدى  
إنها . ، يقولها احمد مهاوش، وتعابير الفرحة بادية على وجهه، وهو المرشح والمسؤول عن استقبال الطلبات              عشر مقعداً 

أي أعضاء اللجنة الشعبية فـي      . من المشاركة في اختيار ممثليهم     المرة األولى التي سيتمكن فيها الالجئون الفلسطينيون      
 فلسطينية ينتخبها فلسطينيو    سلطة: والنتيجة. بمعنى من المعاني، والبلدية هي الحكومة المصغرة      المخيم، أو بلدية المخيم،     

هم اليوم، وتزامناً مـع     صار ل .. الشتات الذين قضوا سبعة وخمسين من النكبة يتفرجون على انتخابات الغير على عالتها            
واضـعت،  أالستحقاق اللبناني، انتخاباتهم ومرشحوهم في ماكينات انتخابية وملصقات وصور وبرامج مهما فقـرت أو ت              

 ناخبي المخيم بنحو الف     يقدر عدد وعلى أساس المخيم دائرة واحدة    بعيد عن التوزيع الطائفي     وخصوصاً قانون انتخابات    
كانت اللجنة الشعبية للمخيم مؤلفة من قوى التحالف الفلسطيني المنشق عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي               . وخمسمئة

جرى تعيينها، كما في كل مخيمات لبنان، من قبل الفصائل الفلسطينية في المخيم، ولكنها لم تكن تشمل كـل الفـصائل                     
 عمار، وكانت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي مغيبتين عنها،         وخصوصاً الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وفتح ابو      

والفصائل لم تتفق حتى اليوم، التحالف المنشق عن منظمة التحرير          . مع لحظ عدم حضورهما القوي في شاتيال باألساس       
مفاوضات الداخل مـع الـسلطة الفلـسطينية ووضـع          هاد من جهة اخرى يريدان انتظار       من جهة وحركتا حماس والج    

يماتهم بالنسبة لها قبل القبول بمنظمة التحرير الفلسطينية كسقف سياسي للجنة الشعبية لمخيم شـاتيال، فيمـا تـصر                   تنظ
كون األمور تضيق الخناق على اهالي       المأساوي عن وضع الداخل      الشعبية والديموقراطية وفتح على تحييد وضع المخيم      

وتضم اللجنة الى جانب األحد عـشر عـضواً         .  يقول احد المرشحين   ، كما كفروا بالفصائل وبقلة ثقتهم بهم    المخيم الذين   
المنتخبين من أألهالي من غير المتفرغين في األحزاب والفصائل، احد عشر مندوباً عن الفـصائل الفلـسطينية علـى                   

 . أألرض، أي بمعدل مندوب لكل فصيل، على ان يشكل األعضاء اإلثنين والعشرين قوام اللجنة الشعبية للمخيم
  21/5/2005السفير 

  
   ناشط سالم خالل معركة مقاومة الجدار في بلعين26 جريحاً واعتقال 20

 ناشط سالم وجرحت    26 اعتقلت قوات االحتالل في قرية بلعين امس         - نائل موسى    - الحياة الجديدة    -رام اهللا والبيرة    
ونقلـت  .عنصري والصمت الدولي حيالها    آخرين كانون يحتجون سلمياً على جريمة جدار النهب والعزل ال          20اكثر من   

قوات االحتالل المعتقلين وجلهم من نشطاء السالم االسرائيليين في حافلة عسكرية الى مستوطنة جفعات زئيف تمهيـداً                 
وعلم ان عددا من المعتقلين تعرضوا للتنكيل الجسدي والنفسي واعتدي عليهم بالـضرب             .التخاذ اجراءات عقابية بحقهم   

وطـاردت قـوات    .هم على الصخور واالشواك مسافات طويلة ما ادى الى اصابتهم بجروح ورضوض           المبرح وتم جر  
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االحتالل المشاركين في المسيرة الى داخل القرية حيث اطلقت القنابل الصوتية والغازية باتجاه المنازل بصورة عشوائية                
 متـضامنين   10 ناشط سالم اسـرائيلي و     100وكان ابناء القرية ومعهم نحو      .ما ادى الى وقوع حاالت االختناق الشديد      

اجانب لبوا دعوة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار للخروج في مسيرة ضد الجدار والصمت الدولي ازاءه انطلقـت عقـب                   
  .صالة الجمعة من مركز القرية باتجاه منطقة مسار الجدار غرب القرية

  21/5/2005 الحياة الجديدة
 

  م اهللا ونابلس تنديدا بتدنيس القرآن في غوانتانامومسيرات وتظاهرات في القدس ورا
 انطلقت ظهر امس مسيرات في مدن الـضفة         - وفا - نائل موسى ورومل شحرور السويطي     - الحياة الجديدة  -محافظات

وندد المتظاهرون  .عقب صالة الجمعة احتجاجا على تدنيس القرآن الكريم في قاعدة وسجن غوانتانامو االميركية في كوبا              
ياسة االستعمارية االميركية في الشرق االوسط وبانحيازها لدولة االحتالل االسرائيلية ولجرائمهـا ضـد الـشعب                 بالس

ى تـدنيس المـصحف      احتجاجا عل   غضب حاشدة دعت اليها حركة حماس      وشهدت رام اهللا والبيرة امس مسيرة     .العراقي
المتظاهرين الغاضبين الموت الميركا والسرائىل     وهتف مئات   . من قبل سجانين اميركيين    الشريف في معتقل غوانتانامو   

وانطلقـت  .متوعدينهما باالنتقام ردا على تدنيس المصحف والمقدسات واستهداف المسجد االقصى المبـارك واالسـالم             
 يتقدمها قادة حماس وممثلون للقوى فـي        - جمال عبد الناصر   -المسيرة عقب صالة الجمعة من امام مسجد البيرة الكبير        

ام اهللا والبيرة وهي ترفع نسخة ضخمة من المصحف الشريف ويافطات تندد بما تعـرض لـه مـن تـدنيس                     محافظة ر 
وفي القدس المحتلة نظم المصلون في المسجد األقصى المبارك، مسيرة حاشدة بعد صـالة الجمعـة،                .ورايات خضراء 

لشريف ورددوا الشعارات والهتافـات  طافت ساحات المسجد المبارك نددوا خاللها بتدنيس الجنود األميركيين للمصحف ا  
وكان الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين أكد في خطبة الجمعـة بمـسجد               .الغاضبة ضد هذه الممارسات   

النصر أن جريمة اميركا بحق القرآن تأتي في إطار سلسلة الجرائم االميركية، والتي منها التدخل في شـؤون العـرب                    
  .غيير مناهج التعليم ومسارعتها االعتراف بإسرائيلوالمسلمين والعمل على ت

  
   21/5/2005الحياة الجديدة 

  
  ارادة ملكية بالمصادقة على قرار تنحية ارينيوس االول

 صدرت اإلرادة الملكية السامية بالمصادقة على  قرار مجلس الوزراء القاضي بتنحية - رهام فاخوري وبترا  -عمان
وجاءت  .كرسي البطريركية األرثوذكسية اعتبارا من يوم أمس العشرين من أيار الجاريالبطريرك ارينيوس األول من 

المصادقة على موافقة مجلس الوزراء في  العاشر من الشهر الحالي، بناء  على رغبة أعضاء المجمع المقدس الذين 
بالضلوع في بيع ممتلكات إلى صوتوا بأغلبية الثلثين ضد البطريرك ايرينيوس األول  الذي اتخذ على خلفية اتهامه 

وبعد صدور  . مستثمرين يهود، ووفقا لإلجراءات الكنسية، وسلم قرار المجمع إلى الحكومة في الثامن من ذات الشهر
 المعمول به،  من المقرر أن تدعو اللجنة الثالثية  المنتخبة في الرابع من 1958 لعام 27اإلرادة، ووفقا ألحكام القانون 

 الدارة  شوؤن البطريركية  بعضوية  كل من المتروبوليتات فاسيليوس وكورنيليوس اسيخيوس خالل الشهرالحالي 
ثالثة أيام إلى اجتماع المجمع المقدس بهدف انتخاب قائمقام، وينسب اسمه إلى الحكومة األردنية  لالعتراف به كونه 

 على االعتراف، يدعو بدوره خالل واحد وبعد حصول القائممقام.سيكون المسؤول عن انتخابات البطريرك الجديد
وعشرين يوما إلى اجتماع الجسم االنتخابي للبطريركية بهدف عقد الجلسة األولى لالنتخابات التي تقتصر على  الترشيح 

ومن ثم  يدعو القائمقام إلى . فقط، ليصار إلى  إرسال قائمة المرشحين إلى عمان للموافقة على األسماء الواردة فيها 
وخالل االجتماع الثاني يجري التصويت على األسماء المصادق عليها في القائمة، ثم تؤخذ .جتماع االنتخابي الثانياال

أسماء أعلى ثالثة مرشحين إلى المجمع المقدس ليتم انتخاب أحدهم داخل كنيسة القيامة من قبل أعضاء المجمع 
النه بطريركا للبطريركية األرثوذكسية المقدسية ثم يرسل وبعد فرز األصوات والحصول على اسم الفائز يتم إع.المقدس

   .اسمه إلى لالعتراف به من قبل الحكومة والمصادقة عليه رسميا
  21/5/2005الرأي االردنية 

  
  
  

 لقاٌء ثاٍن للجنة حقّ العودة في الجزائر بحضور ممثّلين عن الفصائل الفلسطينّية
ثاني لقاء للجنة حقّ العودة والتي كانت بشكل ندوٍة عن حقّ العـودة              19/5/2005عِقد أمس الخميس    : خاص –الجزائر  

في مقر الجبهة الديمقراطية في الجزائر، وقد تم نقاش عدة مسائل أهمها مسألة إهمال حقّ العودة والتركيز عليـه فـي                     
ـ     , الهيئات الفلسطينية الرسمية ومسألة مخاطر التوطين والتجنيس       ن الفـصائل الفلـسطينية     وقد حضر الندوة ممثّلون ع

ر                .باستثناء حركة فتح التي لم تشارك في الندوة        ات الرسمية في الجزائ وقد خرج مقّرروا اللجنة ببياٍن سيتّم رفعه إلى الهيئ
 .وإلى السفارات مطالبين فيه باالهتمام بمسألة حّق العودة ورفض التوطين أو التجنيس وتقديم المساعدة لهم
  21/5/2005الم المركز الفلسطيني لإلع

  
  مواطنو كفر الديك وبروقين يحذرون من تفاقم أزمة المياه
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حذر مواطنون من بلدتي كفر الديك وبروقين، في سلفيت، من تفاقم ازمة مياه الشرب لديهم، خاصة مع ": وفا "-سلفيت 
عطش يتهدد نحو وشدد المواطنون على ضرورة وضع حٍد لهذه المشكلة، مشيرين إلى أن خطر ال. قدوم فصل الصيف

وأوضح عبد الحكيم الديك، عضو مجلس بلدي كفر الديك، أن حياة السكان ستصبح أكثر .عشرة آالف مواطن في البلدتين
إن البلدية : وقال.صعوبة، وستتفاقم معاناتهم اليومية، نتيجة عدم وصول المياه إلى بيوتهم، السيما في فصل الصيف

، من الجانب اإلسرائيلي إليصال المياه إليهم، إال أن سلطات االحتالل 2002كانت حصلت على ترخيص مبدئي العام 
وأكد، أن .عادت وأوقفت هذا الترخيص، زاعمة بضرورة الحصول على إذن عسكري إلتمام عملية وصول المياه

سلفيت، سلطات االحتالل عرقلت إتمام الترخيص، وسمحت لنا بنقل المياه بواسطة صهاريج من نقطة مياه غرب مدينة 
 130 كوباً ما بين 12بأثمان عالية، شكلت عبئاً ثقيالً على كاهل المواطن، حيث تتراوح تكلفة الصهريج الواحد سعة 

  . شيكل تقريبا4ًر5الدوالر يعادل  شيكالً 150وحتى 
  21/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  

  
  األردن وإسرائيل يوقعان اتفاقا تجاريا مع االتحاد األوروبي

وقع األردن واسرائيل أمس اتفاقا للتعاون المشترك مع االتحاد االوروبي يختص باآلليـة  : لميت ـ محمد الدعمة البحر ا
الجديدة لتعزيز حجم الصادرات الوطنية الى السوق االوروبي، وقد وقع االتفاق مفوض االتحاد األوروبي التجاري بيتر                

عبي ونظيره اإلسرائيلي إيهود أولمرت، وذلك علـى هـامش          مانديلسون ووزير التجارة والصناعة األردنى شريف الز      
وأشار بيان لمكتب المفوضية األوروبية باألردن الى أن االتفاقية التي وصفها بانهـا             . اعمال المنتدى االقتصادي العالمي   

   .1994هامة تأتي لتعزيز التجارة بين األردن وإسرائيل المرتبطين بمعاهدة سالم منذ عام 
  21/5/2005راتية الخليج اإلما

  
  اإلعالن رسمياً عن مبادرة التعليم اإللكتروني الفلسطينية  في المنتدى

 أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور صبري صـيدم مـشاركة             -  إبراهيم المبيضين عمان  
بادرة التعليم االلكترونـي الفلـسطينية       الوزارة ضمن الوفد الفلسطيني للمنتدى االقتصادي العالمي، حيث سيتم إطالق  م           

وقال صيدم لـ  الغد  انه سيتم اإلعالن عن المبادرة من خالل مؤتمر صحافي سيعقد في اليـوم الثـاني                     . بشكل رسمي 
للمنتدى، ليتم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة وذلك بحضور وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ناديا               

، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد طوقان من الجانب األردني، ووزير التربية والتعليم                السعيد
وافاد أن مبادرة فلسطين االلكترونية تضم الـى جانـب مـشروع التعلـيم              . العالي الفلسطيني الدكتور نعيم أبو الحمص     

ومة االلكترونية، ومشروع المعهد القومي لالتصاالت، ومشروع       االلكتروني مجموعة أخرى من المشاريع كمشروع الحك      
البطاقات الذكية، ومشروع فلسطينية الذي يهدف الى تشجيع المرأة الفلسطينية لدخول سوق العمل في قطاعي االتصاالت                

  . االتوالمعلوماتية، اضافة الى مشروع تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعي المعلومات واالتص
 مشغل لالنترنت في األراضي الفلسطينية يعملون من خالل التزويد المباشر أو مـن خـالل         44ولفت الى وجود حوالي     

، تصل النـسبة بـين جيـل        %10نظام النفاذ المباشر، وفي الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة انتشار االنترنت في فلسطين              
  %. 33.3  سنة الى حوالي 24 – 14الشباب 

  21/5/2005ردنية الغد اال
 

  أوروبا تسعى لتعزيز عالقاتها التجارية مع األردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بتشجيع االتفاقيات الثنائية
بدأ المفوض التجاري األوروبي، بيتر مانديلسون، جولة في منطقة الشرق األوسط تستغرق            ، عبد اهللا مصطفى  : بروكسل

وقال بيان صادر عـن مقـر المفوضـية    .  السلطة الفلسطينية وإسرائيل واألردنثالثة ايام وتشمل زيارة كل من مناطق 
األوروبية في بروكسل ان مانديلسون سوف يلتقي عددا من المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسـهم رئـيس الـوزراء                  

وزير التجارة والصناعة   الفلسطيني احمد قريع، كما يلتقي المسؤول األوروبي بوزير المالية اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو و            
ايهود اولمرت، وسوف يلقي المسئول األوروبي اليوم محاضرة في الجامعة العبرية بالقدس حـول الـسياسة التجاريـة                  

واضـاف البيـان    . ويلتقي في عمان مع وزير التجارة والصناعة األردني       . لالتحاد األوروبي في منطقة الشرق االوسط     
ف الى تقوية وتطوير العالقات التجارية بين االتحاد األوروبي ودول المنطقة، وكذلك            األوروبي ان زيارة مانديلسون تهد    

العمل على تطوير الصالت التجارية بين دول المنطقة نفسها ضمن مساعي أوروبا لتحقيق االستقرار في منطقة الشرق                 
السلطة الفلـسطينية وإسـرائيل     األوسط وسوف يحمل المسؤول األوروبي معه مقترحات لتطوير العالقات التجارية بين            

لقد حان الوقت لتجديد األمل فـي       «وكذلك بينهما وبين دول أخرى في المنطقة ونقل البيان عن المسئول األوروبي قوله              
وعلى هامش مشاركته في المنتـدى االقتـصادي،        . »تسوية سلمية بالمنطقة، وان هذه التسوية تتطلب استقرارا اقتصاديا        

وحـسب البيـان فـان االتفاقيـة        . وروبي سبل تقوية العالقات التجارية بين إسرائيل واألردن       سوف يبحث المسؤول األ   
التجارية االخيرة بين الجانبين تعتبر مثاال ايجابيا للمنافع المحتملة للصالت التجارية االفضل بين دول المنطقة، مما قـد                  

  ق األوسطيشجع على توقيع اتفاقات مماثلة بين أطراف مختلفة في منطقة الشر
  21/5/2005 شرق األوسطال
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    مليون دوالرمنحة سعودية للفلسطينيين 1.1

اعلنت اللجنة الدولية للصليب االحمر في بيان امس ، ان الهالل االحمر السعودي منح الفلسطينيين في                 ، اف ب -جنيف  
التفاق تم خـالل زيـارة رئـيس        واوضح البيان ان ا   . مليون دوالر في اطار برامج اللجنة للمساعدة       1،1الضفة الغربية   

واجرى كلنبرغر فـي الريـاض      . وانتهت مساء االربعاء    أيام اللجنة جاكوب كلنبرغر الى السعودية التي استمرت ثالثة       
محادثات مع ولي العهد السعودي االمير عبد اهللا بن عبد العزيز ومسؤولين آخرين في المملكة حول عمل اللجنة الدولية                   

 600 عرضت الرياض تمويـل بنـاء        2004وفي كانون االول عام ،    .اع غزة والسودان والعراق   في الضفة الغربية وقط   
  . ماليين دوالر للعائالت التي هدم الجيش االسرائيلي منازلها6،4وحدة سكنية في االراضي الفلسطينية بمبلغ 

  21/5/2005الدستور 
  

  ئيلية ومحاربة البضائع اإلسرا» المنتج الوطني الفلسطيني«دعوة لتنشيط 
نحو إعادة االعتبـار للمنـتج      «  أوصى أكاديميون شاركوا في ورشة عمل نظمتها جمعية وطن الفلسطينية تحت شعار             

بضرورة تنشيط برامج التوعية بهدف محاربة السلع الفاسدة عبر المستوطنات، من خالل أجهـزة ووسـائل                » الوطني  
لى أهمية مقاطعة هذه المنتجات التي يـتم تهريبهـا، وشـرح            اإلعالم المختلفة وحث المواطنين وجمهور المستهلكين ع      

ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة االعتبار للمنتج الوطني حتى لو كانت بعض الخامات األوليـة               . أضرارها المختلفة 
جيع واالهتمام بحمالت تش  . تستورد من الخارج وتوعية المواطن بمخاطر منتجات المستوطنات والمضار التي قد تسببها           

المنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وخصوصاً أن السوق الفلسطينية تعتبر ثاني أكبـر سـوق للمنتجـات                 
 مليارات دوالر سنوياً خاصة اذا ما أحيـت جامعـة           4-3ورأوا ان المقاطعة تعنى ان تل ابيب ستخسر من          .اإلسرائيلية

التعنـت اإلسـرائيلي الحـالي وغيـاب الوضـوح فـي الـسياسة              الدول العربية مكاتب المقاطعة مرة أخرى بعد هذا         
وثمن أحد المتحدثين الخطوة األوروبية فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية واالمتناع عـن              .اإلسرائيلية
ن قيمة المنتجات   وقال الدكتور عبد الرازق سالمة مستشار االتحاد العام للصناعات الوطنية الفلسطينية قائال ا            .استيرادها  

 مليارات دوالر سنوياً في حين تصدر األراضـي الفلـسطينية           5,3اإلسرائيلية التي تدخل األسواق الفلسطينية تبلغ نحو        
 1200 سلعة منها حوالي     7800إلسرائيل خمس تلك القيمة، وفيما بلغ مجموع السلع التي تستوردها السلطة من الخارج              

ئق مؤكدة إلى أن المستودعات والملحق بها مشاغل لتزييف تواريخ الصالحية ومصادر            وتشير حقا . وطنية سلعة لها بدائل  
مصنع أوكتام وصاحبه آفي بارينف في منطقة إيرز الصناعية في غزة والمتخصص            : البضائع واألغذية مثال على ذلك    

لفلـسطيني لحمايـة    وبحسب دراسة أعدها المركـز ا     .  منتجات الحليب المخصص لألطفال    بتغيير تاريخ الصالحية في   
المستهلك فإن أهم المستوطنات المروجة للمنتجات الفاسدة هي عطروت وبركان ومعاليه أدوميم بالضفة الغربية وغوش               

وهناك سياسة إسرائيلية مبرمجة ينفذها المستوطنون ومن أدواتها بعض مروجي ومسوقي           . قطيف وايرز في قطاع غزة    
ن الفلسطينيين ضعفاء النفوس وهذه السياسة اإلسرائيلية المبرمجة تسعى لكي يكون           وهؤالء م .البضائع اإلسرائيلية الفاسدة  

االستيطان مجدياً اقتصاديا وتوسعيا ال سيما بعد طرح قضية إزالة مستوطنات غزة، وبالتالي فرض وقائع سياسة جديدة                 
  غزة ـ حمادة حمادة.في الضفة الغربية

  
  21/5/2005البيان 

  
   مشروعاً إنمائياً في القدس  11الهالل األحمر تنفذ 

 مشروعا انشائيا تمولها الهالل     11كشف تقرير لجمعية أصدقاء اإلمارات ممثل هيئة الهالل االحمر في القدس ان هناك              
ووفقاً للتقرير فإن هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها نحو         .يتم تنفيذها حاليا في القدس وباقي مدن الضفة الغربية الفلسطينية           

ليون درهم تتوزع بين إعادة بناء المنازل واصالح بعضها وإقامة المستشفيات والمراكـز الـصحية والمـدارس                  م 60
ويقول خليفة ناصر السويدي رئيس مجلس ادارة هيئـة الهـالل االحمـر ان              .والمساجد ومراكز تأهيل ورعاية المعاقين    

ائل العيش الكريم للفئات المستفيدة من مساعدات الهـالل   استراتيجية الهيئة تقوم على االهتمام بتوفير الحد االدنى من وس         
وأوضح ان االخوة في فلسطين في حاجة ماسة الى المسكن المناسب إليـواء أسـرهم الـذين                 .خاصة في حالة فلسطين   

وأشار الى ان القطاع الصحي يحظى هو اآلخر باالهتمـام          .يعيشون ظروفا قاسية بسبب االحداث التي تجري في بالدهم        
نب هيئة الهالل االحمر حيث تقيم مستشفيات ومراكز صحية وتزودها باالدوية والمعدات الطبيـة فـي محاولـة                  من جا 

سامي مكـاوي مـدير مكتـب        وقال.لتوفير وسائل العالج لألسر االشد فقرا والتي تنعدم االمكانيات عندها لتلقي العالج           
ز في مشاريعها على االفادة الطويلـة االجـل لألسـر           جمعية أصدقاء اإلمارات في القدس ان هيئة الهالل االحمر ترك         

وقال ان العمل يتم حاليا في بناء مستشفى طوباس         .الفلسطينية االشد حاجة خاصة بناء المساكن وإقامة المراكز الصحية          
ينـة  القريب من جنين ويجري ايضا استكمال بناء مركز الشيخة فاطمة لتأهيل المعاقين في بلدة بيت امر القريبة من مد                  

  .الخليل والذي سيرعى أكثر من ألف معاق وتأهيلهم للعمل الدماجهم في المجتمع
  21/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
     القدس ليست ملكاً إلسرائيل: ماليزيا
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انتقدت ماليزيا الحكومة االسرائيلية ونعتتها بـالمتعجرفة، وذلك بعد منع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمـد                
وقام مهاتير بزيارة الى الـضفة الغربيـة منعتـه          .ل القدس المحتلة، مشددة على أن المدينة المقدسة ليست ملكاً لهم          دخو

خاللها السلطات االسرائيلية من دخول القدس وجنين، كما تعمدت تأخيره أكثر من ساعة بينما كان يدخل الـى الـضفة                    
الماليزي وزير الدفاع نجيب رزاق ان التعامل االسرائيلي مـع          وقال نائب رئيس الوزراء     .عبر جسر اللنبي من األردن    

وتـابع أن   . انها بلدة مفتوحة يمكن ألي شخص أن يزورها       . زيارة مهاتير كان متعجرفاً، مضيفاً ان القدس ليست ملكهم        
ن مهـاتير  مهاتير لم يكن يستهدف سوى فهم الوضع الحقيقي وأن يطلع بنفسه على الوضع في الضفة الغربية، موضحاً أ       

وكـان  . يريد بشكل غير مباشر المساعدة في ايجاد حل سياسي، بما يتسق مع قرار العالم في احالل السالم في فلسطين                  
مهاتير قد أثار غضب اسرائيل قبل تخلّيه عن الحكم، بعدما اعتبر ان اليهود يحكمون العالم بالوكالة ويجعلون اآلخـرين                   

 .يموتون من أجلهم
  20/5/2005االمان اللبنانية 

  
   ال نخشى التعامل مع اسرائيل: سيف االسالم القذافي

صرح أمس سيف االسالم القذافي نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بأن بالده ال تخشى التعامل مع اسرائيل، ألنها                   
مت ليبيـا الـى الـدول       عندما انض ... وعن اسرائيل، قال إن موقفنا واضح     . تعتبر نفسها دولة أفريقية أكثر منها عربية      

عندما يقرر الفلسطينيون التفاوض، ال يمكننا أن نكون فلسطينيين أكثر من           .  االسرائيلي -االفريقية، تركنا النزاع العربي     
   .الفلسطينيين، في تلميح

 21/5/2005النهار اللبنانية 
 

  تحذيران أميركي وإسرائيلي للندن من فتح قنوات مع حزب اهللا وحماس
 في عالقاتها بأحزاب وفـصائل      خطة انعطافية مذهلة  باشرت حكومة طوني بلير البريطانية اخيرا وضع         :اسةلندن  السي  

وصفها احد اعضاء لجنة العالقات الخارجية في مجلس العموم البريطـاني           , وحركات اسالمية متشددة في العالم العربي     
 في وزارة الخارجية بلندن ان ديبلوماسييها في كـل         حين اعلنت مصادر مسؤولة   , من التكتل اليهودي بخطة اللعب بالنار     

ـ       . حركة حماس وحزب اهللا    اتصاالت مع من بيروت وتل ابيب ورام اهللا سيبدأون قريبا          ـ وقـال النائـب البريطـاني ل
في لندن ان اسرائيل والواليات المتحدة اصيبتا بالذهول والحيرة من خطوة بريطانيا فـتح حـوارات مـع              امس   السياسة
وان الحكومتين في تل ابيب وواشنطن      , لجهتين االكثر التصاقا باالرهاب الموجه ضد اسرائيل في الشرق االوسط         هاتين ا 

وجهتا تحذيرين شديدي اللهجة الى حكومة بلير يدعوانها الى عدم االقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة النها ستـشجع                   
ي الى فرط العملية السلمية بـين تـل ابيـب والـسلطة             حماس وحزب اهللا على تصعيد ضرباتهما السرائيل مما سيؤد        

  .الفلسطينية الجديدة فرطا تاما
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن جدعون مائير تحذيره الحكومة البريطانية من  ان اي اتصال بريطاني رسـمي                  

تنظيمين االرهابيين تـشجيعا قويـا      يقدم لهذين ال  , ومهما كان مستواه  , بحماس او حزب اهللا من قبل الخارجية البريطانية       
  .الستمرار هجماتهما ضد اسرائيل بهدف تدميرها

  21/5/2005السياسة الكويتية 
  

    مقرب لحماسوالية المانية تبعد اردنيا
اعلنت وزارة الداخلية في والية رينانيا لشمال وستفاليا االلمانية ان الوالية قررت ابعـاد المـسؤول                : ا ف ب    -برلين  

واوضحت الوزارة  . الفلسطينية ن حركة المقاومة االسالمية حماس    جمعية االقصى المحظورة التي تعتبر مقربة م      السابق ل 
نية لجمع ان االردني الذي لم يكشف عن هويته امهل ستة اسابيع لمغادرة البالد، مشيرة الى ان اهداف هذه الجمعية االلما                  

ما يا لشمال وستفاليا فريتز بيهرنس      وقال وزير داخلية رينان   .وباالموال ومقرها في آخن تناقض روح التقارب بين الشع        
  .! ة االرهاب االسالمي الدوليزلنا ملتزمين بمكافح

  21/5/2005الدستور  
  

  قطاع غزة علي شفا االنفجار والكفة ال تميل لصالح اسرائيل حسب كل المؤشرات
 بن كاسبيت

في االسابيع األخيرة كانت اللجان الشعبية باألساس هي التـي          . يالتهدئة آخذة في التالشي وتضيع من بين أصابع كوخاف        
اآلن أصبح من المسموح ان نكشف ان كل شيء يأتي من حماس التـي تـستخدم عـصابة أبـو                    . تتحرك علي االرض  

حماس خرجت في يوم االربعاء من مكامنها وقام نشطاؤها         . سمهدانة كشركة وهمية لتنفيذ العمليات الي ان تمر العاصفة        
 قتيال اسـرائيليا،    48 حصدت غزة    2004في عام   .القطاع علي شفا االنفجار   . باطالق رشقة راجمات علي غوش قطيف     

غزة تتحـول   .  مخربا 650في نفس السنة قُتل في غزة       .  منهم من الجنود وهو أكبر عدد يسقط منذ اندالع المواجهة          33
حتي اذا نجـح    . ي الدولي كساحة لالرهاب والعنف والدم     في الوقت الراهن الي رمز للكفاح الفلسطيني وتترسخ في الوع         

الجدار في احتواء االرهاب وإبقائه في الداخل، وحتي اذا كان مواطنو اسرائيل ال يتضررون تقريبا خارج الجـدار، إال                   
لهذا الغرض أعد الجـيش خطـة       .ان هناك حاجة ملحة لتخفيض مستوي اللهب وتبريد فرن االنصهار المضطرم هناك           

الجـيش  . لديها أجنحة معروفة واخـري سـرية      . هذه الخطة مكونة من الدفاع والهجوم واالستخبارات      . دة الطبقات متعد
االسرائيلي وحد كل وسائله االستخبارية وكل وسائل االعتراض واطالق النار واالكتشاف واالصابة والسيطرة في قبضة               
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لقي الراجمات في الوقت المالئم يوم االربعـاء مـن هـذا    هذا االمر مكن سالح الجو من اصابة خلية مط . واحدة ناجعة 
. فور اكتشاف موقع الخلية تم ارسال بيان للشرطة الفلسطينية ومطالبة بارسال عناصر الشرطة الـي هنـاك                . االسبوع

ثم ثالثـة،  الخلية بدأت باطالق الصواريخ، قذيفة اولي ثم ثانية . الشرطة الفلسطينية وصلت إال انها لم تفعل شيئا كالعادة          
الجيش االسرائيلي يعكف   .وبين الثالثة والرابعة أصاب صاروخ من الجو منطقة االطالق فألحق اصابات بالغة بالمطلقين            

فـي  . اآلن علي تطوير هذه القدرات التي تمكنه من مواصلة التحرك في غزة بعد فك االرتباط اذا برزت حاجة لـذلك                   
ساح المجال ألتباع أبو مازن، سليمان حلس حل محل موسي عرفات الذي          الوقت الحالي يجري ضبط النفس ويحاولون إف      

الفلسطينيون كشفوا ثالثة أنفـاق جديـدة فـي         . هناك انجازات في هذا الموقع وذاك     . ُأحيل للتقاعد، حتي يرتبوا امورهم    
من الناحية االخري   . اخالل الثالثة اشهر األخيرة كُشفت عشرون نفق      . االسابيع األخيرة بما في ذلك واحد في كفار دروم        

الجيش االسرائيلي قام قبل مدة غير بعيدة بكشف النفق األكثر خطورة واألفضل اعدادا الذي يمكن للشخص ان يقف فيه                   
المصريون كما يعتقد الجيش االسرائيلي عرفوا ولـم        . الطرف اآلخر من النفق موجود في مصر وكان مكشوفا        . منتصبا

حرك بتثاقل بينما تقوم حماس بجر رشاشات الكالشينكوف وقذائف الراجمات وصواريخ           هم يواصلون الت  . يحركوا ساكنا 
وبعد كل ذلك تتعالي االصوات في الجيش في اآلونة األخيرة التي تعتقد بوجوب             . الكتف وكل ما تشاء الي داخل القطاع      

 مـصر وعلـي األسـرة الدوليـة،         اخالء محور فيالدلفيا خالل فك االرتباط واإللقاء بالمسؤولية علي قوة دولية وعلي           
يعطي الجنرال وورد والمبعوث ديفيد وولـش ألبـو         . في غضون ذلك تتلبد السماء ايضا في الساحة الدولية        .واالنسحاب

االوروبيون يطالبون باعداد خطة عمل     . مازن عالمات عالية ويوجهان قدرا غير قليل من االدعاءات للجانب االسرائيلي          
أبو مازن سيصل الي واشنطن في االسبوع       .  مراقبة فك االرتباط والعودة الي خريطة الطريق       مشتركة للرباعية من اجل   

 .المقبل ويطرح علي الرئيس بوش كتابا فاخرا حول ما فعله
الفلسطينيون يريدون رسالة تعهدات علي شاكلة الرسالة التـي حـصل عليهـا             . بين األطراف تجري اتصاالت حميمة    

يتحدثون عن وعد بأن فك االرتبـاط لـن         . ا علي تصريحات رئاسية في مؤتمر صحافي      وسيحصلون بدال عنه  . شارون
ديفيـد وولـش مبعـوث وزارة       . يكون نهاية الطريق وعن اقامة دولة فلسطينية والقيام بخطوات لـ انهاء االحـتالل              

جـيمس   . 1967م  الخارجية االمريكية يظهر رويدا رويدا كمؤيد للفلسطينيين ويتحدث عن انهاء االحـتالل منـذ عـا               
وولش قـال   . وولفنسون، محافظ البنك الدولي سابقا الذي تحول الي مبعوث للرباعية في المنطقة، يتحدث بلهجة مشابهة              

له في اللقاء الذي جري هنا مؤخرا ان الواليات المتحدة ستضمن أمنه في المنطقة ومستعدة لتمويل نـشاطاته بـصورة                    
اديا صرفا يتوسع بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة نحو المجال السياسي بدعم            تفويض وولفنسون الذي كان اقتص    . سخية

هو ايضا يقوم باعداد خطة عمل ، وهو ايضا يتحدث عن           . من وزارة الخارجية االمريكية وكونداليزا رايس علي رأسها       
لي ذلك، مواصلة بناء الجدار     سجناء، بؤر استيطانية وما ا    : خطوات فلسطينية ايجابية مقابل عدم وفاء اسرائيل بتعهداتها       

 .وجر األرجل بتثاقل
في الجانب االمريكي يتحدثون عن الحاجة الي خطوة تصحيحية للرسالة التي حصل عليها ارييل شـارون مـن اجـل                    

المبعوث االوروبي، أوتا، يتحدث عن انشاء جهـاز متابعـة لفـك            . تشجيع أبو مازن وإعطائه دفعة في مواجهة حماس       
الجميـع يتحـدث مـع      . ن، المبعوث الروسي، يتحدث عن حاجة الفلسطينيين العاجلة للسالح والذخيرة         كلوغي. االرتباط

من . الجميع، وليس كل شيء يروق للمسامع االسرائيلية، ولكن من سيقرر في نهاية المطاف هو رئيس الواليات المتحدة                
علي صراعه مع وزير الخارجية شالوم بدال من        الخسارة ان السفير االسرائيلي داني أيلون مضطر اآلن الي تبديد وقته            

 .ان يركزه في مواجهة البيت االبيض
 20/5/2005معاريف 
 21/5/2005القدس العربي 

  
  الفلسطينيون يعودون بقوة الي المطالبة بحق العودة الكامل

 آري شبيط 
:  زركشة ومن دون اعتذاراتهكذا بال ألوان وبال تلعثم وبال. حق العودة: يطالب بصورة واضحة. مصطفي البرغوثي

 بدرجة ال تقل عن مطالبته بإنهاء احتالل 1948البرغوثي يطالب بإزالة الظلم والغبن الذي حدث في عام . حق العودة
 . المنازل، االراضي وكل ما ضاع1967حزيران يونيو 

فيها زمالئي المستشرقون صعوبة مرت عشرون عاما تقريبا وأنا أتابع مطلب العودة الفلسطيني وأتابع الطريقة التي يجد 
وأتابع ايضا الطريقة التي يجد فيها اصدقائي من أنصار السالم صعوبة في مواجهة . في تغطية مطلب العودة الفلسطيني

 . جدية صعوبة مطلب العودة الفلسطيني
االدعاءات الفلسطينية كان هناك شيء ما مثير لألسي في قرار البرغوثي هو العودة الي استخدام ـ باالنكليزية ـ لغة 

. صحيح ان الطبيب الفلسطيني من رام اهللا معروف كأيديولوجي صعب المراس. من سنوات الستينيات والسبعينيات
وصوته هو صوت . وجهه هو وجه الديمقراطية الفلسطينية الشابة. ولكنه ليس من حماس، وهو ليس اصوليا وال ارهابيا

ولكن اآلن أعاد هذا الصوت النقاش االسرائيلي ـ . ئيل ان تتفاوض معهافلسطين الحديثة التي يتوجب علي اسرا
  .هذا الصوت طالب بكل شيء مرة اخري. الفلسطيني جيال كامال الي الوراء

فهل يتعلق االمر بمصطفي البرغوثي نفسه فقط؟ طاقم معهد مامري في القدس قام بترجمة االمور التي صرح بها رئيس 
 السالم واالمن واالسقرار في الشرق االوسط مشروطة بالحل 2005د عباس في يوم النكبة لعام السلطة الفلسطينية محمو

حل يقوم علي قرارات االمم المتحدة التي تؤكد حق شعبنا في اقامة دولة فلسطينية . العادل والصادق لمشكلتنا العادلة
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لالجئين الفلسطينيين علي اساس قرار االمم مستقلة وعاصمتها القدس المقدسة وايجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة ا
 .. 194المتحدة 

علي الجميع ان يعرف ان شعبنا في مخيمات الالجئين يعارض اليوم كما عارض في الماضي البعيد والقريب استضافة 
دولهم من هنا نحن نوضح للدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين ان وجود هؤالء الالجئين في . الالجئين بكل أشكالها

  .هو مؤقت الي ان يحين الوقت الذي تُطبق فيه قرارات االمم المتحدة 
هو يعتقد ان السالم لن يحل، وان األمن لن يتوفر وال االستقرار : لم يكن بامكان أبو مازن ان يكون أكثر عفوية من ذلك
البتة بين اقامة الدولة الفلسطينية أضف الي ذلك انه ال توجد عالقة . في الشرق االوسط من دون تطبيق حق العودة فعليا

ناهيك عن ان رئيس السلطة الفلسطينية يعد الالجئين بصورة ملزمة بأن وجودهم . وبين حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين
 .في الدول المستضيفة مؤقت، والتوجه نحو توطينهم من جديد في االماكن التي اقتلعوا منها ليس لفظيا وانما عمليا

ستخباراتية االسرائيلية شخصت االنعطافة منذ شهرين، في اواسط اذار مارس توصل ابو مازن الي اتفاق االذرع اال
المشاركون اكدوا تمسكهم بالمبادئ : تصريح القاهرة تضمن الفقرة الدارماتيكية التالية. تفاهمات مع حماس في القاهرة

وضمان .. مة النهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينيةالفلسطينية من دون اي تنازل وحق الشعب الفلسطيني في المقاو
 .حق عودة الالجئين الي منازلهم وممتلكاتهم 

الن التصريح يقول بأن للفلسطينيين حقا في ممارسة العنف ضد . لسببين اثنين: لماذا تعتبر هذه الفقرة دراماتيكية
ليس الي . ن حق العودة يعني العودة الي المنازل ذاتهاثانيا، الن التصريح يقرر ا. اسرائيل الي ان يطبق حق العودة

الي البيت االخضر في الشيخ مؤنس، الي اللد والي الرملة والي عكا . الدولة الفلسطينية وال الي غزة التي سيعاد بناؤها
 .ويافا وصفد

ات لم يتجرأ في التحدث  سنة األخيرة من حياة ياسر عرف15خالل الـ. ف لغة كهذه.ت.منذ الثمانينيات لم تستخدم م
ولكن اآلن، وبالتحديد عندما تُزمع اسرائيل علي البدء في رحلتها الطويلة نحو انهاء االحتالل، بدأت . بمثل هذه اللغة

اآلن تحديدا في ظل قيادة أمير السالم أبو مازن، يطالب الفلسطينيون مرة . اللغة الخطابية الفلسطينية القديمة بالعودة
في الوقت الذي تتقدم فيه اسرائيل معذبة نحو حل الدولتين، يتراجع الفلسطينيون . طلب الشمولي الضخماخري بهذا الم
 .عن هذا الحل

 حق تقرير المصير مقابل التنازل 1967 مقابل 1948: هناك فقط طريقة واحدة لتحقيق السالم االسرائيلي ـ الفلسطيني
:  ان تضع أبو مازن في سياق زيارته القريبة لها أمام خيار واضحلذلك يتوجب علي الواليات المتحدة. عن حق العودة

 .دولة أم حلم، سالم أم عودة
  20/5/2005هآرتس 
 21/5/2005القدس العربي 

  
 2/2الشروط العشرة لبناء نظام ديمقراطي في فلسطين 

 مصطفى البرغوثي. د
  . النابع من الدوافع والمصالح الفلسطينيةواالصالح المقصود هنا هو ذلك . اصالح شامل لالجهزة االمنية: رابعا

  : ان اصالح االجهزة االمنية يعني، باالضافة الى انهاء التعددية في مرجعياتها وتخفيض عددها وعدد العاملين فيها
  . خضوعها لسيادة القانون والسلطات المنتخبة-أ
  .  خضوعها للمساءلة من قبل المجلس التشريعي المنتخب-ب
  . هزة تعمل في خدمة الشعب بأسره ان هذه االج-ج
  .  عدم تدخلها او ممارستها النشطة اقتصادية او احتكارية-د

  . ان يجري تغيير دوري، في فترات محددة سلفا، لقادتها ضمن نظام محدد قانونيا-هـ
  . ير في نتائجها منع تدخل االجهزة االمنية في االنتخابات، او مشاركتها في الدعاية االنتخابية، او محاولة التأث-و

  .فهي الطرف الرسمي المفاوض باسم الفلسطينيين. انعاش منظمة التحرير الفلسطينية عبر االصالح الديمقراطي: خامسا
ان انعاش منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان عدم ذوبانها الكامل في جهاز السلطة، يستدعي اوال، اجـراء انتخابـات                  

م تحديد دقيق لتقسيم الوظائف والصالحيات بين هـذه الهيئـات ومؤسـسات الـسلطة               ديمقراطية جديدة لهيئاتها، ومن ث    
واذا كان هنـاك    . وال بد من استبدال نظام الكوتا والمحاصصة بنظام يقوم على اساس االنتخاب الديمقراطي            . الفلسطينية

 الوطني، فال بد من اجراء      اتفاق على ان يصبح اعضاء المجلس التشريعي المنتخبين اعضاء ممثلين للداخل في المجلس            
  . انتخابات لعدد مماثل لممثلي الشعب الفلسطيني وجالياته في الشتات

اي نظام تجتهد فيه كل قوة سياسية لتمثيل مصالح         . التحول من نظام التعصب الفصائلي الى تمثيل مصالح الناس        : سادسا
تالي مكانتها باقناع الناخبين بالتصويت لهـا، ممـا         فئات اجتماعية معينة، ومناصرة سياسات تحقق تطلعاتها، وتستمد بال        

يجعلها مساءلة امام الناخبين عن تنفيذ السياسات التي وعدت بها، وهذا يعني تكريس وضع قانوني وعملي، تصبح فيـه                   
  . اجهزة السلطة والجمعيات والمؤسسات والبلديات في خدمة مصالح الناس، دون تمييز بينهم

وقد .  التشريعية والرئاسية، وهي انتخابات يجب ان تجري في مواعيدها، مهما كانت الظروف            دورية االنتخابات : سابعا
فلـم تكـن   . كشفت االحداث زيف الذرائع التي استخدمت سابقا لتعطيل وتأجيل االنتخابات، ومن ضمنها الواقع السياسي           

  . ومع ذلك فقد تمت بنجاح معقولهناك ظروف اصعب واسوأ من تلك التي سادت خالل اجراء االنتخابات الرئاسية، 
  . اجراء االنتخابات الدورية للمؤسسات كافة، وخاصة النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية: ثامنا
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اذ يشكل االنحياز االعالمي ابرز نقاط الضعف في النظام االنتخابي الفلسطيني، وال بد من وسيلة               . حيادية االعالم : تاسعا
  . حلول موعد االنتخابات التشريعية، التي ستشهد منافسة اكثر شدة وحدة مما سبقهالمعالجة ذلك قبل 

ويشمل ذلك القبول بمبـدأ التمثيـل       . سالمة القوانين االنتخابية، واالستقاللية الكاملة للجنة االنتخابات المركزية       : عاشرا
تقل عن نصف عدد اعضاء المجلس التـشريعي،  النسبي، بما يساعد على تطوير الحياة السياسية الديمقراطية، وبنسبة ال         

باالضافة الى ضمان تمثيل حقيقي وفعال للمرأة الفلسطينية، بنسبة ال تقل عن عشرين بالمئة للمقاعد كافة، وليس ثلثهـا                   
  .فقط، وفتح الباب لمشاركة اوسع للشباب الفلسطيني، باالضافة الى اجراءات مثل الغاء السجل المدني

وما مـن شـك فـي ان        . متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا      :  الراشد، عمر بن الخطاب    قديما قال الخليفة  
  . االحرار وحدهم يستطيعون تحقيق حرية شعبهم من عبودية االحتالل، واالضطهاد العنصري

  21/5/2005الغد االردنية 
  

   في أبو مازن رجالً قوياً  نأمل ان نكتشف،من المحتمل ان تزداد قوة حماس: هآرتس باراك لـ: حوار
  رندى حيدر
بدأت صحيفة هآرتس بنشر سلسلة مقابالت مع شخصيات سياسية موضوعها الوضع السياسي بعد انسحاب اسرائيل من 

المقابلة التي أجراها أمس أريه شافيت كانت مع إيهود باراك رئيس الحكومة سابقاً .  طرف واحد من قطاع غزة
ونقتطف في ما يأتي بعض ما جاء . ل اإلسرائيلي والعائد بقوة الى الحياة السياسية اإلسرائيليةوالزعيم السابق لحزب العم

  : في المقابلة
  في الماضي انتقدته هل غيرت رأيك؟ .   يقترب موعد االنفصال عن غزةں
ب فيه العديد االنفصال هو صفحة أولى من كتا.  االنفصال خطوة مهمة وفي االتجاه الصحيح، لكنها جزئية ومترددة-

  . من الفصول، وأجزاء منه صعبة
   كلنا نسأل أنفسنا ما الذي سيجري بعد االنسحاب؟ ں
آمل أن نكتشف في أبو مازن رجالً .  بعد االنسحاب قد تتحقق بعض التقديرات التي توقعها بوغي يعالون وآفي ديختر-

وأن . ولكن من المحتمل ان تزداد قوة حماس أكثر. ت معهقوياً قادراً على تفكيك البنية التحتية لإلرهاب ونبدأ بالمفاوضا
  . يتجدد اإلرهاب بعد مرور بضعة أشهر في الضفة وغزة، وقد يتمكن من التسلل أيضاً الى داخل اسرائيل

   هل سيؤدي االنفصال عن غزة الى نفق مسدود؟ ں
يلية جديدة وعزل أرييل شارون،  الذي سيحدث بعد االنسحاب أن أبو مازن سيحاول الحصول على تنازالت اسرائ-

وللخروج من هذا . سيقول الفلسطينيون انهم مستعدون للبدء فوراً بالمفاوضات على الحل الدائم وأن شارون هو الرافض
المأزق سيقترح شارون االنسحاب من بضع مستوطنات جديدة، ربما من مستوطنات في سهل األردن أو أربع 

ولن . نسبة الى الفلسطينيين لن يكتفوا بذلك لذا بعد مرور بعض الوقت سيعود العنفولكن بال. مستوطنات معزولة أخرى
في البداية . وسيأتي وقت سنخسر تأييد المجتمع الدولي. يؤدي ذلك الى وقوف العالم الى جانبنا وإنما على العكس

  ... ل نفسها معزولةالواليات المتحدة ستدعمنا ولكن مع مرور الوقت هذا التأييد سيتراجع، وستجد اسرائي
   ماذا ينبغي على اسرائيل ان تفعله؟ لو كان إيهود باراك رئيساً للحكومة ماذا كانت اسرائيل ستفعل؟ ں
نخلي بعدها . قبل كل شيء ننهي بناء جدار الفصل ضمن خطة طوارىء وطنية تستمر عدة أشهر.  هناك خمسة أمور-

في . ذلك ضمن إطار خطة إخالء شاملة تستمر سنتين أو ثالثاًالمستوطنات المعزولة الواقعة شرق جدار الفصل و
المقابل تخوض اسرائيل حرباً ضد اإلرهاب حتى ما وراء الجدار، لكنها تبقي الباب مفتوحاً أمام عودة المفاوضات 

سطينية كي تفوض اسرائيل الى المجتمع الدولي بعض المسؤولية على المناطق الفلسطينية لمساعدة السلطة الفل. السياسية
  . تحضر نفسها استعداداً لقيام الدولة الفلسطينية

  أال تعطيه أهمية مبالغاً فيها؟ .  المهم في نظرك الجدارں
 سنوات الى الوراء حيث كان في اإلمكان بناء الجدار ضمن حدوده الحالية بدعم أميركي 3 أريد أن تعود معي -

 المفترض أن يضم معاليه أدوميم وأرييل وكل منطقة مهمة لو بنيناه في ذلك الحين كان من. وبتمويل أميركي
   .هذا هو شارون، ال يقوم باألمور حين يجب، بل في وقت متأخر  وبثمن باهظ... إلسرائيل

  21/5/2005النهار اللبنانية 
  

  : »البيان«في لبنان أسامة حمدان لـ » حماس«ممثل : حوار
بنان أسامة حمدان وجود اتصاالت بين الحركة والواليات المتحدة،  أكد ممثل حركة حماس في ل:بيروت ـ حسن حمود  

لكنه قال انها ليست على المستوى الرسمي بل عبر مؤسسات خاصة وشخصيات كانت في السابق تشغل مواقع مسؤولة،                  
ـ                    ى مشيرا إلى أن هذه االتصاالت ترمي إلى شرح وجهة نظر الحركة من التطورات الحاصلة في المنطقة عمومـاً وعل

لكسر احتكار إسرائيل حق تقـديم المعلومـات ووجهـات النظـر علـى هـذين                «وذلك  .الصعيد الفلسطيني خصوصاً  
ان المصالح األميركية في المنطقة لن تكون مضمونة إذا بقيـت الواليـات             » البيان«واعتبر في حديث مع     .»الصعيدين

وليس   هو المفتاح الحداث تغيير في المنطق األميركي       المتحدة تتعاطى مع المنطقة من خالل البوابة اإلسرائيلية بأن هذا         
  .البحث عن الرضا االميركي من خالل القبول اإلسرائيلي

وأكد ان المصلحة االستراتيجية لضمان مصالح الواليات المتحدة هي زوال إسرائيل وهذا ما ستدركه عـاجالً ام آجـالً                   
اننا كحركة اعتمدنا سياسة وتمسكنا بهـا وهـي ان          وأوضح  .ر عربي في مخاطبة العقل األميركي     الفتاً إلى وجود تقصي   

وعلى هذا االساس كان هنـاك سـوابق   . تكون قنوات االتصال والحوار مع جميع األطراف، باستثناء االحتالل، مفتوحة     
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ة السالميكثيرة في االتصال سواء بالواليات المتحدة األميركية أو بعدد من االطراف الدولية عالوة على الدول العربية وا                
انه عندما نتحاور مع اي طرف، نضع في االساس قضيتنا بثوابتها دون تقديم تنـازالت،               ووالقوى السياسية المختلفة فيها   

اما في ما يتعلق باللقاء الذي حصل اخيراً في بيروت فهو ناتج عن سلسلة من االتصاالت واللقـاءات المختلفـة التـي                      
 شرح وجهة نظـر      إلى ثالث مسائل    االخير وهدف اللقاء .لموسع قبل نحو شهرين   أفضت في نهاية األمر إلى هذا اللقاء ا       

وجـرى التركيـز علـى      .الحركة في ما يجري من تطورات في المنطقة عموماً وعلى الصعيد الفلسطيني خـصوصاً             
نية على   فهم الموقف االميركي على حقيقته من المنطقة ومن القضية الفلسطي           و وضوع الفلسطيني بكثير من التفصيل    الم

ومن ضمن ذلك النقد    .  إلى بعض التفاصيل عن توجهات اإلدارة األميركية بهذا الصدد         تم االستماع وقد  . وجه الخصوص 
الصريح والواضح للسياسة األميركية التي نعتقد انها تقضي إلى الكثير من التعقيدات وتدفع بالكثيرين إلى اتخاذ مواقـف                 

األولـى ان الشخـصيات     : ان اللقاء تميـز بميـزتين     حمدان  عتقد  وا. في المنطقة سلبية تجاه السلوك واألداء االميركي      
وسواء االسئلة التي طرحت او االجابات عن       . األميركية التي حضرت كانت حريصة فعالً على فهم االمور على حقيقتها          

ر ولفهم لماذا ترفض الشعوب      او التعليقات التي شارك فيها الجميع والتي اكدت ان هناك محاولة جادة لفهم االمو              االسئلة
فلـسطينيين  ال ولماذا تنظر اليها بشكل سلبي، وما هي حقيقة االمر مع االحتالل من وجهة            .في المنطقة السياسة األميركية   

الرغبة الجادة في ان يتواصل هذا      و. وهذا ال شك انه ايجابي جداً في الموقف االميركي الذي اعتاد ان يوجه االوامر فقط              
  .  الجولة االولىانهاءان الحوار بعد 

 انه كان هناك تقصير عربي في مخاطبة العقل االميركي، وهذا التقصير ناشيء عن حالة االرتياح واالسـترخاء                  وقال 
جراء العالقات االيجابية التي سادت بين العرب والواليات المتحدة اثناء الحرب الباردة ولم يحصل بعد انهيار االتحـاد                  

وبالتالي استمرت حالة االسترخاء االمر الذي أدى إلى ان ترسـم           .ة الشرقية ادراك لطبيعة التحوالت    السوفييتي والمنظوم 
 ان   حمدان عتقد وا ياإلدارة األميركية الجديدة سياساتها تجاه المنطقة من دون األخذ في االعتبار واقع هذه المنطقة الحقيق              

وليس نتيجة عبقرية خاصة أو تفوق نوعي ال نـستطيع ان           الكيان الصهيوني نجح بشكل كبير وبطريقة علمية ومدروسة         
في ان يدير عالقاته مع االدارة األميركية وان يربط مصالحه بالمصالح األميركية ليبدو انه جزء منها، في حين                  .نجاريه

د ان تغيير   عتقوا.ان حقيقة االمر هو ان ما يفعله الكيان الصهيوني في المنطقة يضر بالمصالح األميركية بشكل أو بآخر                
ميركيـة  الخطوة االولى تتمثل بموقـف عربـي يخاطـب االدارة األ          . العقل االميركي يحتاج إلى ثالث خطوات سريعة      

ويضع اصبعه على النقطة االساسية وهي ان المصالح األميركية في المنطقـة لـن تكـون                ,بالمصالح العربية بوضوح    
ى العكس هذه المصالح ستكون مـضمونة اذا روعيـت فيهـا            مضمونة اذا ما ربطت بمصالح الكيان الصهيوني، بل عل        

، هناك دور لمثقفين في هذه المنطقـة الـذين          ةالثانيو.مصالح المنطقة وأبنائها وهذا االمر يحتاج إلى أداء رسمي عربي           
ـ      . يخاطبون المنطقة بما تحتاج ولكن المرحلة الراهنة تحتاج إلى خطاب لفهم اآلخر            ة يعيد شرح وضع المنطقـة بطريق

 الثالثـة، ان االدارة األميركيـة تـستفيد فـي           و.تخدم مصالحنا وتخدم ما نريده نحن لمستقبلنا كعرب وكأبناء المنطقـة          
وهذا االمر يحتاج إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي واالقليمـي          . ممارساتها في المنطقة من الخالفات والتناقضات العربية      

تقض االدارة األميركية أمام منطقة متجانسة او متفاهمة في الحد األدنـى            بشكل أوسع، العربي االسالمي ايضاً بحيث       و
ليس وقال انه   .على القضايا االساسية االمر الذي يجعل وزنها وقيمتها في حسابات السياسة األميركية معتبرة وذات تأثير              

ه طرفاً ضـعيفاً بالتأكيـد      بالضرورة ان تنجح السياسة األميركية في الحصول على تنازالت، ولكن أي سياسي اذا واج             
سيطلب منه تنازالت، اما اذا ادرك قوة الطرف الذي أمامه فسيبحث عن تسويات وحلول وبالتالي يجب اال نضع انفسنا                    

 اننا نستطيع ان نكون نداً معقوالً في العالقـة مـع            قالنحن نملك الكثير من اوراق القوة و      . في موقع الطرف الضعيف   
  .كيةالواليات المتحدة األمير

 مـن   موقف حمـاس  وبالنسبة لمشاريع التطبيع وتغيير استراتيجية الحركة من اسرائيل لتقبل امريكيا اوضح حمدان ان               
الكيان الصهيوني كفلسطينيين وكحركة نعتقد أن ارض فلسطين محتلة من قبل هذا الكيان وان قيام هذا االحتالل على أي                   

في نهاية المطاف يجب ان يزول هذا االحتالل، بوضوح ومـن دون            و. جزء من ارض فلسطين ال يشرع هذا االحتالل       
قد يكون مغرياً لبعض االطراف، وللبعض      فالتطبيع  اما  .أي مواربة إذ ان هذا الكيان ليس له شرعية في أي من االحوال            

لى الدول التي سيدخلها    اآلخر بوابة ايجابية لبناء العالقة مع االدارة األميركية لكنه سيفتح ابواباً من الجحيم الصهيوني ع              
وتساءل لماذا تحاول دول ذات سيادة ان تبني عالقاتها مع االدارة األميركية من خالل الكيـان الـصهيوني،                  . الصهاينة

ولماذا تصر االدارة األميركية على ان بوابة مصالحها إلى المنطقة هي الكيان الصهيوني الذي ما زال مرفوضاً علـى                   
  .المستوى الشعبي بشكل عام

  21/5/2005البيان 
  
  

  :كاريكاتير
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  21/5/2005الرأي االردنية 


