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  منعاً إلعطاء إسرائيل ذريعة لتصعيد اعتداءاتها ،االتفاق مع الفصائل على االلتزام بالتهدئة :السلطة
ع عدد من الفصائل وبينها حركة      أعلنت السلطة الفلسطينية أنها توصلت التفاق م      : 22/5/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

وقال مسؤول فلسطيني    .حماس على وقف إطالق قذائف الهاون على المستعمرات اليهودية في قطاع غزة إلنقاذ التهدئة             
وأوضـح  . وافقت فصائل من بينها حماس على وقف الهجمات الصاروخية بعد أن طلب اللواء نصر يوسف منها ذلـك                 

وشدد وزير الداخلية الفلسطيني على أهمية استمرار التهدئة باعتبارها          .لتزامها بالتهدئة المسؤول ان حماس اعادت تأكيد ا     
حالة اجماع وطني فلسطيني وأكد أنه أصدر تعليماته لقادة األجهزة األمنية خالل اجتماعـه بهـم أمـس باتخـاذ كـل                      

قوع الفلسطينيين في الـشرك اإلسـرائيلي   وأشار الى أن التزام التهدئة سيمنع و      . اإلجراءات الالزمة للحفاظ على التهدئة    
كما كشف ان مناقالت    . ”الهادف إلى جر الفلسطينيين الى مربع الصدام العسكري وهو الملعب المفضل لحكومة شارون            

واسعة ستتم قريباً في االدارات العامة والمواقع القيادية في الشرطة الفلسطينية في اطار عملية إعادة تنظـيم لمواجهـة                   
  .قات المقبلةاالستحقا

وقال مسؤول فلسطيني عن االتفاق الذي ابرمه يوسف مع الفصائل رغم اإلدانـة واالسـتنكار الـشديدين لالعتـداءات                   
وقـال مـشير المـصري      .  ذريعة لتصعيد هذه االعتـداءات     اإلسرائيلية على أراضينا، ال يجب أن نعطي االسرائيليين       

 . الحديث عن التصعيد االسرائيلي األخير، وخاصة في قطاع غـزة          المتحدث باسم حماس إنه تم خالل اللقاء مع يوسف        
واكد المتحدث ان الحركة مازالت ملتزمة بالتهدئة التي أعلنت في القاهرة والتي تنتهي آخر العام الحالي، غير أنه شـدد                    

وأوضـح   .ئل المتاحة على أن االلتزام بالتهدئة ال يعني بأي حال تخلي الحركة عن حقها في الدفاع عن النفس بكل الوسا                 
مضيفاً ان الجانب االسـرائيلي لـم يلتـزم حتـى اآلن            ” إسرائيلي“ان قصف المستعمرات سيستمر طالما هناك تصعيد        

  )وكاالت( .بالشروط والمطالب التي تمثل استحقاقاً أمام التهدئة التي بادرت إليها حماس وباقي الفصائل
رغـم تـصريحات المـسؤولين      :  فايز صالح أبو شـمالة       للدكتور والكالم: 22/5/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

اإلسرائيليين عن التزام حماس بوقف إطالق النار، وعن صعوبة عودة سياسة التصفية ضد حماس بالـذات، اللتزامهـا                  
 دتالتام بالهدنة، رغم تلك التصريحات التي وردت على لسان وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات العامة ديسكين عم                

إسرائيل إلى تصفية رجلين لحماس، في غضون أربع وعشرين ساعة، ستجهد إسرائيل في المرحلة المقبلة على الوقيعة                 
:  حين يغمز قائالً   2005،/19/5بين الفلسطينيين وبعضهم البعض، وهو ما ال يخفيه الكاتب عاموس هارئيل في هآرتس              

 وهم الذين يسيرون دوريات في محيط المـستوطنات، وهـم           الوحيد القادر في غزة، وصاحب القرار هم رجال حماس،        
هل تتدارك حماس والسلطة المخطط اإلسرائيلي؟ وهل تـدرك حمـاس            ف .وحدهم المنتصرون من كل التصعيد الذي تم      

بالذات أنها المستهدفة بالتصفية واإلضعاف، وإن عشرات الخبراء اليهود يعدون لها الشرك قبل انتهاء الفتـرة الزمنيـة                  
، وكتم األنفاس، رغم نقاء الدم الذي       ”الحماسي“أرى أن مزيداً من ضبط النفس        حددة لالنسحاب اإلسرائيلي من غزة؟    الم

 .سال، كفيل بإفشال المخططات الخبيثة ضد مستقبل الشعب الفلسطيني، وفيه الحكمة
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 ملتزمـة   حمـاس  حركـة  إنقال سامي أبو زهري :  االيام ، وكاالت-غزة : 22/5/2005األيام الفلـسطينية     نقلتو
  ".بالتهدئة لكن عمليات المقاومة رد فعل على العنف االسرائيلي

قال المبعوث الروسي لمنطقة الشرق االوسط الكـسندر        ، فريق الدستور  -البحر الميت   : 22/5/2005الدستور  وأوردت  
واضـاف  .بسبب القلق والحيرة  سلطانوف ان هناك الكثير من التطورات المتناقضة وغير المشجعة التي تشهدها المنطقة             

 علينا كمجتمع دولي وكرباعية دولية ان نعمل من خالل اللقاءات واالجتماعات            لطانوف في تصريح خاص لـ الدستور     س
ل ابـدى   يه خالل زيارته االخيرة الـى اسـرائ        ان وقال.ليةيمل واللقاءات الفلسطينية االسرائ   لتهدئة االوضاع وتشجيع الع   

ولـة  ان محمود عباس وضع برنامجا براغماتيا لمحا      و. يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس      شارون دعما وتأييدا لما   
واوضـح  . وحلحلة االمور والعودة الى تفاهمات وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في شرم الشيخ             يليالتعامل مع الجانب االسرائ   

مية مبينا انه ال يحق الي طرف مـن الطـرفين           سلطانوف ان بناء الجدار العازل والكتل االستيطانية يعيق العملية السل         
فرض ارائه من جانب واحد بل ان المفاوضات هي التي تقود الى تفاهمات بينهما وهذا ما تقوم بـه بـالده والمجتمـع                       

وقال ان مكافحة االرهاب والتوقـف عـن اطـالق          . يساعد في تحسين االجواء    يللي وان استمرار الهدنة مع اسرائ     الدو
وبين سلطانوف ان ما يقوم به ابو مازن من اصالحات هي حقيقية ولـيس مجـرد حـديث                  . جوا ايجابيا  التهديدات يخلق 

ونظريات بل تطبيق على االرض والقيام باالحاالت على التقاعد في جهاز االمن العام واستبعاد قيادات وغيرها جميعها                 
  .تعامل مع االوضاع الجديدةادت الى خلق االجواء المريحة واثبتت جدية القيادة الفلسطينية في ال

ان   وقالت    أعرب المقاومون الفلسطينيون في مدينة نابلس ومخيم بالطة عن تخـوفهم مـن اسـتمرار               : 22/5/2005البي
وقال عالء سناكرة، القيادي في كتائب شهداء األقصى في مخيم بالطة إن القوات اإلسرائيلية              . العمليات العسكرية بحقهم  

وأشـار إلـى أن الفـصائل       .  تكف عن مالحقة من تسميهم بالمطلوبين منذ اإلعالن عن التهدئة          لم تهدأ يوما واحدا ولم    
وطالب السلطة بضرورة البت وبشكل جـدي فـي         . أصبحت تنظر بعين القلق إلى الذي يجري على الساحة الفلسطينية         

نـابلس، غـزة ـ    .  التزام إسرائيليال يعقل أن تلتزم الفصائل بالتهدئة وال يوجد حتى اآلن أي: مسألة المطلوبين، قائال
   إبراهيم وسامر خويرة والوكاالتماهر

، وبحث الزعيمان فـي محاولـة       مبارك مع   ابو مازن شرم الشيخ     الحياة     تشاور             :  22/5/2005الحياة  : وأفادت
وكـان موسـى ابـو     .تثبيت الهدنة التي كانت الفصائل الفلسطينية اعلنتها في مؤتمر عقد في القاهرة وتفادي سـقوطها       

. حمـاس  وساطة بين السلطة الفلسطينية و     مرزوق زار القاهرة اخيراً لكن مصادر مصرية نفت أن تكون القاهرة بصدد           
واشارت الى أن زيارات السياسيين الفلسطينيين، سواء اقطاب السلطة والفصائل، تتم بشكل دوري من خـالل القـاهرة                  

  .ات المتالحقة على الساحة الفلسطينيةعلى موافقة االطراف المختلفة تجاه التطور
رئيس حماس عن الحركة السياسية لعدم رضاء اسرائيل عنها ومدى صحة ذلك، قال ال            وحول ما يتردد بشأن ابعاد حركة       

الن حماس شاركت في االنتخابات المحلية ونجحت في بعض الدوائر وستـشارك فـي              الفلسطيني ان ذلك غير صحيح      
 من أن تكون جزءاً من هذا       صبح جزءاً من النظام السياسي وال احد يستطيع أن يمنعها إذا نجحت           االنتخابات التشريعية لت  

ائيلية باغتيال احد قيادات حركة حمـاس،       ابو مازن من تأثير االحداث االخيرة في غزة بعد العملية االسر          وخفف  . النظام
يوجد أي اثر سلبي على الزيارة التي سـأقوم بهـا           إن االحداث خفيفة واعتقد أن االمور بدأت السيطرة عليها وال           وقال  

  .للواليات المتحدة من هذه الناحية
واوضحت المصادر أن القاهرة تسعى الى تفعيل تفاهمات شرم الشيخ باعتبارها جزءاً من عملية السالم الشامل، وليست                 

 سيقوم قريبـاً بزيـارة الـى        وذكرت المصادر أن رئيس جهاز االستخبارات المصري عمر سليمان        . هدفاً في حد ذاته   
اسرائيل ورام اهللا للقاء المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحريك عملية السالم وتثبيت تفاهمات شـرم الـشيخ                

  .وخصوصاً ما يتعلق بعدم التزام اسرائيل تنفيذ ما جاء بها مثل اطالق المعتقلين وموضوع االنسحابات
  

    تسعى إلفشال زيارة عباس ألميركا، وسالمسرائيل قتلت عملية الإ: دحالن
أكد محمد دحالن ان اسرائيل قتلت عملية السالم لعدم          :”الخليج “-البحر الميت   : 22/5/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

التزامها باالتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني وباتباع سياسة االغتياالت واالعتقـاالت حتـى هـذه                 
الخليج إنه ال وقت لدى الفلسطينيين لسماع التهديدات االسرائيلية مؤكداً ان تهديدات            ـ  وقال دحالن في تصريح ل     .اللحظة

وأوضح دحالن ان جميع النـدوات التـي         .اسرائيل األخيرة بإعادة احتالل غزة ال معنى لها وانها ستنسحب من القطاع           
كزية وهي االرهاب جذوره وأسبابه، ألن كل ما يحدث في المنطقـة            تناقش موضوع االرهاب تحاول تجنب القضية المر      

متعلق بالقضية الفلسطينية، وكلما تعقدت العالقة السياسية بين الشعب الفلسطيني واسرائيل وكلما تعمق االحتالل، تعـزز         
لـدولي بحـل القـضية      مبيناً انه كلما عجلت الواليات المتحدة والمجتمـع ا        . االرهاب ووجد لنفسه مكاناً ليزدهر ويقوى     

الفلسطينية، خفف ذلك ونزع الذرائع من بعض من يستخدمون االرهاب وسيلة لما يسمى الدفاع عـن حقـوق الـشعب                    
ربما قصر الجانب الفلسطيني في بعض القضايا، لكن اسرائيل دمرت عملية السالم            : وأضاف .الفلسطيني واألمة العربية  

الت واالعتقاالت ولم تفرج عن األسرى ولم تخرج من المدن الفلـسطينية طبقـاً              وقتلتها، وما زالت تقوم بسياسة االغتيا     
 .”لتفاهمات شرم الشيخ

ـ    - الغد   -البحر الميت   : 22/5/2005الغد األردنية   أضافت   طرحا  الغـد قال محمد دحالن، إن الجانبين       في تصريح ل
كنه أردف قائال ال أتوقع من الجانب اإلسرائيلي أن يقـدم         ل. سائر القضايا بما فيها التجاوزات اإلسرائيلية واألمور العالقة       

 .حلوال في هذه األيام وبخاصة أنهم ال يريدون إحداث اختراق في عملية السالم بل يريدون إحداث مزيد من التعقيـدات                   
م  إلى واشنطن فحسب، بل أيضا إلفشال عملية الـسال         محمود عباس ال تسعى إلفشال زيارة     أن إسرائيل   أضاف دحالن،   

  ".بكاملها
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 مركز الميزان يدعو لجنة االنتخابات البلدية إلى توضيح ماهية إعادة االقتراع وكّيفيتها
 السبت، رسالةً إلى جمال الـشوبكي، رئـيس اللجنـة العليـا             أمسوجه مركز الميزان لحقوق اإلنسان،       : خاص –غزة  

قتراع في الدوائر الثالث رفح، بيت الهيـا، والبـريج،          لالنتخابات المحلية، يستوضح فيها عن الموعد المحدد إلعادة اال        
  .حيث إن القانون ينص على إجرائها بعد عشرة أيام من صدور قرار المحكمة

من هم أصحاب حقّ االقتراع في اإلعادة؟ هل هم من قاموا بالتصويت في الخامس              : "و تساءل مركز الميزان في رسالته     
مه في سجل الناخبين في المراكز والمحطات التي سيتم إعادة االنتخابـات فيهـا،              من الشهر الجاري؟ أم كّل من ورد اس       

  ".سواء صوت يوم االقتراع أم ال؟
 22/5/20المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  وزير داخلية السلطة يشكّل غرفة عمليات لوقف الهجمات الصاروخية على المستوطنات 

، عقد اليوم، اجتماعاً مطوالً مـع قـادة األجهـزة            اللواء نصر يوسف   ة فلسطينية أن  ذكرت مصادر أمني   : خاص –غزة  
األمنية في مدينة غزة، وأوضحت الوزارة في بياٍن لها، أن الوزير يوسف أصدر تعليماته للجميع باتخاذ كافة اإلجراءات                  

  .عاون بين أذرع األمنالالزمة للحفاظ على التهدئة، كما أكد اللواء يوسف على ضرورة تطوير وتكثيف التنسيق والت
  22/5/20المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قريع وبيريس يبحثان االنسحاب والمستوطنات ولم الشمل على هامش المنتدى

احمد قريع امس في محاولة الحياء عملية السالم بعد تـضارب           والتقى شيمعون بيريس     محمد الدعمة   ): األردن(الشونة  
قال بيريس للصحافيين قبل لقائه قريع ان هناك رياحـا مـن            و.  على مستوى القمة   معلومات الطرفين حول لقاء محتمل    

واضاف يجب مساعدة الفلسطينيين على اقامة دولتهم،       . السالم تجتاح الشرق وال احد يمكنه ان يقف في وجهها او يمنعها           
ين ان يبذلوا اقصى جهودهم     موضحا ان االمال تتحقق بالحوار وليس بواسطة المعارك والتفجيرات يجب على الفلسطيني           

  . وقال بيريس ان الخيار المطروح االن هو بين السالم وبين ابقاء الوضع على ما هو عليه. لوقف العنف
، قـال قريـع ان      وفي ختـام اللقـاء    . وردا على سؤال حول التوقعات من اللقاء، اجاب بيريس عادية وليست استنثائية           

واضـاف نريـد لخطـوة      . ة قادرة على اقناع الناس بانها مقدمة للـسالم        االنسحاب من غزة يجب ان يكون خطوة مهم       
االنسحاب ان تفتح الطريق امام عملية تفاوض تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية وبحثنا كـذلك المـستوطنات والجـدار                   

لفلسطينية لوضع  ومن جهته قال بيريس نحن سعداء بااللتزامات ا       . وتسهيل امور الناس مثل لم شمل العائالت والزيارات       
حد للعمليات ونشدد على انجاح االنسحاب من غزة هناك مشاكل حقيقية ونحن جادون لتحقيق النجاح فـال احـد يهمـه                     

سنواصـل المحادثـات   واضاف . ت قبل يومين في قطاع غزةتصعيد االوضاع في اشارة الى الحوادث االمنية التي وقع  
ين اسـرائيل والفلـسطينيين واالردن،      التنسيق االقتصادي ب  « الثاني عن    مشيرا الى انه تحدث مع الملك االردني عبد اهللا        

  . حاربة الحشرات التي تعرقل السالميجب ان نبقى معا ويجب ان نعمل معا لمواكد انه 
  22/5/2005 شرق األوسطال

  
  إسرائيل سارعت إلى نفي تحديد أي موعد للقاء،  يونيو7في االجتماع مع شارون : أبو مازن
 أرسلت لرئيس الوزراء اإلسـرائيلي رسـائل   فيهاأبو مازن بتصريح أمام الصحافيين قال أدلى : ب.ف.شيخ ـ أ شرم ال

لكنـه اسـتطرد    .  يونيو المقبل  7ا الموضوع معه في     تطالبه بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، وبالتالي سنتمكن من مناقشة هذ         
وقـال  . على الفور تحديد أي موعد أو مكان لمثل هذا اللقاء         ونفي مكتب شارون     .قائال إن هذا الموعد لم يتم تأكيده بعد       

رئيس الوزراء سيكون سعيدا بمقابلة أبو مازن، ولكن ال الموعد وال المكـان             «مصدر في المكتب في القدس المحتلة إن        
  .»تم تحديدهما بعد

 22/5/2005 شرق األوسطال
  

  م سياسي واقتصادي للسلطةسأطالب بوش بدع: أبو مازن تباحث مع مبارك قبل عودته للوطن
فور وصوله إلى مدينة رام اهللا، عقب عباس على تصريحات مكتب شـارون، التـي               :  وكاالت   -رام اهللا ، شرم الشيخ      

نفى فيها موعد السابع من الشهر القادم للقائه مع شارون، بأنه تم افتراض الموعد بناء على اتصاالت بين الجانبين، وأن                    
  . إذا قبلوا به فأهالً وسهالًهذا كان مجرد اقتراح،

دعمـاً  : وحول ما يتوقع أن يسفر عنه لقاؤه المرتقب بالرئيس األميركي، أشار الرئيس إلى أنه سيطالب بأمرين أساسيين                
سياسياً فيما يتعلق بالمواقف السياسية التي نريدها، إضافةً إلى الدعم االقتصادي، الـذي يبحـث اآلن فـي الكـونغرس                    

وفي تقييمه لجولته التي قام بها، لفـت         . نأمل الحصول عليه بأقصى سرعة، لحاجة شعبنا الماسة إليه         األميركي، والذي 
الرئيس إلى أنها كانت جيدةً جداً، لكنها طويلة، بدأت في البرازيل وتشيلي، ثم طوكيو ثم الصين، ثم الباكـستان والهنـد                     

مع الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك في منتجـع  وكان الرئيس عباس، عقد صباح امس، جلسة مباحثات      .والقاهرة
وبحث الرئيس مع مبارك، تطورات عملية السالم في الشرق األوسـط، فـي إطـار التنـسيق والتـشاور                   .شرم الشيخ 

كما تناولت   .الـمشترك بين القيادتين، وزيارة الرئيس عباس الـمرتقبة إلى واشنطن في السادس والعشرين من الجاري             
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عديد من القضايا الثنائية، واالنسحاب اإلسرائيلي الـمزمع من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيـة، ومـا                الـمباحثات ال 
  .سيتبعه، وسبل التقدم نحو تطبيق خطة خريطة الطريق

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  الداخلية تدين العدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا: السلطة
وحذرت الوزارة في بيان     .خلية مساء امس، العدوان اإلسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا        دانت وزارة الدا  " : وفا"-غزة

لها من خطورة هذه الممارسات التي ال تساهم في خلق وتدعيم أجواء التهدئة، بـل تؤكـد إصـرار الجهـات األمنيـة               
فلسطينية، خاصة بعـد التوافـق      اإلسرائيلية على تصعيد اإلجراءات القمعية ضد المواطنين بهدف استدراج ردود فعل            

وأشار البيان الى أن سلطات االحتالل اإلسـرائيلي تـصعد مـن إجراءاتهـا               .الفلسطيني الداخلي على االلتزام بالتهدئة    
منذ الصباح البـاكر، مـا أدى إلـى         " أبو هولي "التعسفية واالنتقامية ضد المواطنين، حيث تم إغالق الحاجز العسكري          

وأوضح  .لمواطنين المرضى والموظفين والطلبة والشيوخ والنساء على جانبي الحاجز العسكري         احتجاز عدد كبير من ا    
البيان أن سلطات االحتالل قامت بوضع قوالب أسمنتية وسط الطريق، وهددت بإطالق النار على المواطنين المتواجدين                

 .هناك، وَأبلغت االرتباط الفلسطيني أن الحاجز مغلق حتى إشعار آخر
 22/5/2005م الفلسطينية األيا

  
  توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ألمانية ووزارة العمل في مجال التعليم والتدريب المهني

وقع ممثلو شركة مرسيدس األلـمانية وثالث مؤسسات ألـمانية أخرى، تعمل في فلسطين، أمس،             : بيت لحم ــ وفـا   
هني مع وزارة العمل، باعتبارها الشريك السياسي للـمشروع،        اتفاقيات مشروع تعاون في مجال التعليم والتدريب الـم       

وتهدف االتفاقيات، إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص          .وذلك في مقر محافظة بيت لحم في الضفة الغربية        
 فـرص   وأشاد زهير مناصرة، محافظ بيت لحم بهذه الـمشاريع لتأهيل الكوادر وأصحاب الحرف وخلق             .لدى الجانبين 

  .عمل مهنية مؤهلة وذات كفاءة عالية، واعتبر هذه الخطوة فاتحة خير وتمهد لـمستقبل أفضل
وبموجب االتفاقيات، التي تعتبر مساهمة رائدة في بناء هياكل التعليم والتدريب الـمهني والتقني، إلعادة تأهيل مراكـز                 

 تم تجهيز مركز التدريب والتأهيل ومقره مدينـة بيـت           التدريب الـمهني وإعمار وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، فقد       
ساحور، بأحد التجهيزات الفنية من قبل شركة مرسيدس، وستعقد ورشة عمل نموذجية لـميكانيكا السيارات من خـالل                 

وستقوم وزارة العمل بتزويد الـمركز بطواقم الـمدربين من مراكزها في الـمنطقة، بينما ستقوم شـركة   .هذه الشراكة 
وسيقدم الـمركز التدريب والتأهيل للعاملين      .بتوفير مكان التدريب  ) وكالء شركة مرسيدس للسيارات   (غور التجارية   غر

في كراج السيارات لرفع كفاءتهم، وللراغبين في تعلـم حرفة ميكانيك السيارات ولخريجي مؤسسات تأهيـل الـشباب                 
  .ولذوي االحتياجات الخاصة

فيمـا   .طة الوطنية، هذا التعاون متعدد األطراف، بأنه مثال فريد من نوعه في فلسطين            ووصف ممثل ألـمانيا لدى السل    
أكد نائب شركة كاليسلر األلـمانية، أن هذا التعاون األلـماني ــ الفلسطيني سيستمر في كل الظروف، وأن شـركته                  

ا عـن الـشعب واألراضـي       والـمؤسسات األلـمانية األخرى لن تغادر األراضي الفلسطينية، ولن تحجب مـساعداته          
 0الفلسطينية

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   وتنقالت واسعة في جهاز الشرطة،جراء دراسة لملفات المعتقلين في سجن االستخباراتإاللواء يوسف يقرر 
  قرر وزير الداخلية واألمن الوطني اللواء نصر يوسف اجراء دراسـة سـريعة             - سمير حمتو    - الحياة الجديدة    -غزة  

لملفات المعتقلين في السجن التابع لجهاز االستخبارات العسكرية خصوصا المدنيين منهم وذلك تمهيدا الطالق سـراحهم                
 شخصا تـم اإلفـراج      15وقالت وزارة الداخلية في بيان اصدرته أمس ان حوالي          . وإغالق هذا الملف إلى غير رجعة       

وأكد وزير الداخلية انه سـيتم قريبـا   . نونية في السجن المذكور  عنهم في األيام الماضية كانوا محتجزين بصورة غير قا        
إجراء حملة تنقالت واسعة في االدارات العامة والمواقع القيادية في الشرطة مشيرا الى انه تم عقد أكثر من لقاء لهـذا                     

ة االسـتحقاقات   الغرض مع العميد عالء حسني، مدير الشرطة، وذلك في إطار عملية إعادة تنظيم عمل الشرطة لمواجه               
واصدر يوسف تعليماته لجهات االختصاص في وزارة الداخلية لعمل الالزم من أجل تنقيـة الـسجل المـدني                  . المقبلة

االنتخابي من كافة الشوائب التي تم الكشف عنها لتبديد المخاوف والشكوك من حدوث عمليات تزوير أو تزييف في أية                   
  .انتخابات مقبلة

  22/5/2005الحياة الجديدة 
  

  المطالبة بوضع حد فوري لحالة الفلتان األمني وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين
 أكد مختصون وناشطون في مجال القانون وحقوق اإلنسان على ضرورة قيـام  -غزة ـ الحياة الجديدة ـ نفوذ البكري  

الفلسطينية والعمل علـى إيقـاف      السلطة الوطنية بوضع حد فوري لحالة الفوضى والفلتان األمني التي تشهدها الساحة             
ظاهرة استخدام وحمل السالح وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين مشددين على أهميـة قيـام الجهـات الرسـمية                   
المختصة باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التي تحول دون حدوث وفيات جراء اإلهمال الطبي وطالبوا بتـشكيل لجنـة                  

ت االختفاء القسري مع ضرورة احترام المعايير القانونية المتعلقة بإجراءات التعينيـات        مستقلة ومحايدة للتحقيق في حاال    
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جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي أقامته الهيئة أمس في قاعة فندق غزة الدولي لمناسبة صـدور                  .في الوظائف العامة  
  .والفعاليات الحقوقية  بحضور لفيف من النواب وممثلي القوى الوطنية 2004تقريرها السنوي للعام 

إياد السراج عضو مجلس المفوضين للهيئة كلمة افتتاحية وأشار خاللها الى أن الهيئة اعتادت منذ تأسيسها على                 .وألقى د 
إصدار التقارير السنوية، مؤكدا أن السنوات األربع األخيرة تراكمت فيها االنتهاكات من قبل االحتالل ضد شعبنا ولـذا                  

  .على تلك االنتهاكاتفقد ركز التقرير 
من جانبها تطرقت النائبة راوية الشوا الى الصعوبات التي واجهت عمل الهيئة خالل الفترة الماضية مؤكدة أنها تكمـن                   
في عدم تعاون األجهزة األمنية تجاه شكاوى الهيئة، مشيرة في نفس الوقت الى التعـاون الـذي أبـداه رئـيس جهـاز                       

  .حمد عبد الكريم مؤخرا تجاه عمل الهيئة والشكاوى التي يتم رفعها ضد األجهزة األمنيةاالستخبارات العسكرية العميد أ
من ناحية تطرق المحامي باسم بشناق الى ما جاء في تقرير الهيئة والذي تم إعداده بنزاهة وحيادية بدون تدخل من أحد                     

وقدم نبذة عن الشكاوى التي تلقتها الهيئة        .واشتمل على العديد من القضايا واإلحصائيات والتوصيات الخاصة بكل جزء         
 شـكوى ضـد وزارة      57من الموطنين خالل العام الماضي ضد مختلف المؤسسات واألجهزة األمنية حيث تم استقبال              

 شكوى فيما بلغ عدد    214 شكوى ضد وزارة الداخلية فيما بلغت عدد الشكاوى المقدمة ضد األجهزة األمنية              26الصحة و 
 37 شكوى كما تم تـسجيل       24 شكاوى أما وزارة المالية فبلغ نصيبها من الشكاوي          107 ضد الشرطة    الشكاوي المقدمة 

 شكوى لديوان الموظفين إضافة الى عـدد مـن          30 شكوى ضد ديوان الموظفين فيما تم رفع         30شكوى ضد البلديات و   
شغال والحكم المحلي والعمل فيما بلغت      الشكاوى لوزارات التربية والتعليم والشؤون االجتماعية واألوقاف والزراعة واأل        

 شكوى هذا وقد تم خالل حفل االستقبال فتح باب النقاش حـول مـضمون التقريـر                17الشكاوى الموجهة للنيابة العامة     
  .ودور الهيئة في الحد من حالة الفوضى والنزاعات لتحسين حالة حقوق المواطن في األراضي الفلسطينية

  22/5/2005الحياة الجديدة 
  

 حماس معنية بنجاح العملّية االنتخابية حتى تؤّسس لحياة كريمة: أبو زهري
 معنية بنجاح العملية االنتخابية      حماس حركةفي تصريحاٍت صحافية، أن     أكّد األستاذ سامي أبو زهري،        :خاص–غزة  

، وتطرق إلى أن ما أنتجتـه       حتى تؤسس لحياة كريمة ولذلك قررت حماس المشاركة في االنتخابات البلدية والتشريعية             
المرحلة األولى من االنتخابات فاجأ الجميع وخاصة حركة فتح، ألنها اختارت المناطق التي تعتبرها معاقل لها ومحسوبة        
لها، ولكنّها مرت بسالٍم ودون أي طعوناٍت وتشكيك، ولكن المرحلة الثانية من االنتخابات سبقتها تصريحاتٌ بأن هنـاك                  

 وصحوة للقوى األخرى وخصوصاً حركة فتح، وهذا ما أثار غضب فتح عندما كشفت نتائج االنتخابات البلديـة                  استنفاراً
في المرحلة الثانية عن فوز حماس في البلديات ذات الثقل السكاني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غـزة، ومحاولـة                     

إلى التشكيك في نزاهة االنتخابات األمر الذي يتناقض        لاللتفاف على تلك النتائج أوضح أبو زهري أن حركة فتح لجأت            
وأضاف أن الحركة فوجئت بلجوء حركة فـتح إلـى           .مع شهادات المراقبين بأن االنتخابات جرت في جو نزيه وهادئ         

القضاء ليس لشيٍء إال اللتفاف على نتائج االنتخابات التي جاءت في صالح حماس، وعنـدما حكمـت محكمـة بدايـة                     
س بإعادة االنتخابات في رفح بشكٍل جزئي قبلنا بذلك وقدرنا نزاهة القضاء حتى نعطي للشعب الفلسطيني صورة                 خانيون

طيبة وراقية، ولكن عندما تمادى األمر ليتم إعادة االنتخاب بشكٍل جزئي في البريج وبيت الهيا، أثار ذلك حفيظة الشعب                   
صصت للنظر في االنتخابات جميعها من حركة فتح والتي عملـت علـى             الفلسطيني خاصةً أن اللجان القضائية التي خُ      

ابتزاز القضاة وااللتفاف على نتائج االنتخابات، وما يؤكّد على تفرد حركة فتح بالقضاة وقراراتها والتـأثير والـضغط                  
زت محامين من حركة    عليها منع أي محاٍم من حماس دخول تلك المحاكم للدفاع عن الحركة، وما يثير الضحك أنّها أفر                

فتح ليدافعوا عن حماس، حيث أكّد أبو زهري أن هؤالء المحامين الموكّلين من ِقبل اللجان القـضائية كـانوا نـداً لـه                       
ويحاجونه، بل أكثر من ذلك حيث كانوا خصوماً له أكثر من محامي حركة فتح الـذين قـدموا الطعـون فـي نتـائج                        

  .االنتخابات
عبد اهللا اإلفرنجي قال أبو زهري إنّه يتحدى اإلفرنجي من أن يذكر اسماً واحداً، مشيراً إلى أنّـه                  ورداً على تصريحات    

من جهٍة أخرى أفاد أبو زهري أن حماس ستطالب بإحالـة كـّل مـن     .يريد أن يشوه حركة حماس ويشكّك في نزاهتها      
 .عن وجود إثباتاٍت عن تلك اإلفادات وأسماء أصـحابها        تورط في إفاداٍت كاذبة ومزيفة إلى المحكمة والمساءلة، كاشفاً          

ورداً على التساؤل الذي يقول إن حركة حماس أرادت أن تصعد ميدانياً بتسييرها المسيرات والمظاهرات في الـشوارع                  
 عقب صدور قرار المحكمة، قال أبو زهري إن الحركة أرادت أن تعبر عن مشاعر الشعب الفلـسطيني والـدفاع عـن                    
إرادته ولكن بشكٍل سلمي، مشيراً إلى أن المسيرات لم تكن مسلّحة أو ترفع شعاراٍت محرضة على أشـخاص بعيـنهم                    
                     تلك المسيرات ستتواصل حتـى يعلـم الجميـع أن والتظاهر أمام منازلهم كما يفعل البعض، مؤكّداً في الوقت نفسه أن

حماس لن تسلّم بمصادرة قرار الشعب الفلسطيني.  
المقابل أكّد أبو زهري أن حماس لن تسمح بتفسيخ العالقة الداخلية خاصة وأن جزءاً من قيادات حركة فـتح يـسعون                     ب

  .إلجراء تفاهماٍت مع حماس، لذلك نحاول أن نطوق المساعي التي تحاول أن تشوه العالقة الداخلية
التي أدلى بها اإلفرنجي مـساء الخمـيس وصـباح          وأشار أبو زهري إلى أن الشعب الفلسطيني مستاء من التصريحات           

الجمعة والتي تهجم فيها على شخص الدكتور محمود الزهار، قائالً إن حماس لن تنزل إلى مستوى الرد على اتهامـات                    
نائها إنّنا نعلم جيداً أن هناك استياء حتى على مستوى بعض قيادات فتح وأب            : "اإلفرنجي ألنها أكبر من ذلك بكثير، مضيفاً      

        من تلك التصريحات ألنها تسعى إلى تسميم الجو الفلسطيني."     وعلى الرغم من تلك التصريحات قـال أبـو زهـري إن
  .حماس تريد أن تشارك فتح في خدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وقضاياه

  22/5/20المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  اعتماد التمثيل النسبي في االنتخابات يدعون إلى ،الديمقراطية،الشعبية،أسرى فتح
والديمقراطية، في سجون االحتالل المجلس التشريعي الـى   الشعبيةالجبهتين ،ودعا أسرى حركة فتح: رام اهللا ـ األيام  

االلتزام بتفاهمات القاهرة الصادرة عن مجموع القوى الوطنية الممثلة للشعب الفلسطيني، بشأن قانون االنتخابات وتبني                
وأكد األسرى في بيان أصدروه أمس، انـه         .طرحه عباس باعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل في االنتخابات المقبلة         ما  

في حال تعثر إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل بسبب اقتراب الموعد المحدد لالنتخابات فال بد من اتخاذ قرار بتأجيـل          
 . أن يتم خاللها إقرار قانون حضاري يعتمد الوطن دائرة انتخابيـة واحـدة             االنتخابات لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر على      

واعتبر األسرى في بيانهم قرار المجلس التشريعي بالمصادقة على قانون االنتخابات بوضعه الحالي دون اعتماد نظـام                 
حـاليين فـي المجلـس      التمثيل النسبي يعبر عن فجوة بين توجهات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وبين النـواب ال              

 .التشريعي
 22/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  احتمال كبير بأن تكون حكومة شارون وراء الصفقات أرينيوس،الشرطة اإلسرائيلية تحرس 

يخضع البطريرك اليوناني المقال لكنيسة الروم األرثوذكس، إيرينيوس األول، الـى حراسـة             ،الشرق األوسط   : تل أبيب 
 بشكل متواصل على مدار ساعات اليوم، لحمايته من أبناء طائفته وغيرهم من الفلسطينيين الغاضبين               الشرطة االسرائيلية 

بسبب صفقات بيع ممتلكات للكنيسة من اراض وعقارات في القدس القديمة لشركات ومؤسسات يهودية وصهيونية مـن                 
مام مقر البطريرك، فيما ترافقه فرقة أخرى       وترابط فرقة من الشرطة المدججة بمختلف أنواع األسلحة، أ        .البالد والخارج 

وقال مصدر اسرائيلي ان الهدف من هذه الحراسة هو صد المحاوالت الجارية لإلطاحة بهـذا               . الى كل مكان يذهب اليه    
ونشر في اسرائيل، أمس، ان بيع هذه العقارت تم لجهات اسرائيلية رسمية أو شبه رسمية وليس فقـط                  .البطريرك بالقوة 

دية متطرفة، مما يعني ان الحكومة االسرائيلية نفسها تشارك في الصفقات غير النظيفـة لبيـع األراضـي                  لجهات يهو 
  .والممتلكات

  22/5/2005 شرق األوسطال
  

  يفكّرون في ذلك1100 صهيونّياً انتحروا منذ بداية العام الجاري وأكثر من 119
 من الصهاينة يفكّرون باالنتحار، كشفت معطياتٌ     1100ن   حديثة على أن أكثر م      صهيونية في حين دلّت دراسة   ،:وكاالت
، وحتى  2005 صهيونياً أقدموا فعلياً على االنتحار منذ بداية العام الجاري           119 رسمية جديدة عن أن أكثر من        صهيونية

ل األسـبوع   واستناداً إلى معطياٍت صهيونية رسمية فإن ثالثة صهاينة انتحـروا، خـال           .مايو الجاري العشرين من أيار    
  منذ األول من تشرين ثـاني      221 منتحراً منذ بداية العام الجاري، وإلى أكثر من          119الماضي، ليرتفع العدد بذلك إلى      

وعلّلت مصادر صهيونية حالة العجز عن وضع حد لحاالت االنتحار المتزايـدة إلـى              .2004نوفمبر من العام الماضي     
ال حّل لهذه الظاهرة فـي      : "وتقول مصادر طبية صهيونية إنّه    . ت الصحة النفسية  الضائقة المالية، التي تعاني منها خدما     

وترجع المصادر أسباب إقدام الصهاينة على االنتحار، إلى األزمة االقتصادية أو األمنية، وذلك منذ بدء انتفاضـة             ".األفق
ريـة، وضـرباً لألمـن الشخـصي      ، التي شكّلت ضربةً موجعةً القتصاد الدولـة العب        2000األقصى في أيلول سبتمبر     

 في المائة من أبناء الشبيبة في الدولة العبرية فكّروا في االنتحار، وأن             13وتشير الدراسات الصهيونية إلى أن      .للصهاينة
 في المائة من الـذكور فـي        10 تفيد أن    "تل أبيب " أنّ دراسة نشرت مؤخّراً في       ، بيد  في المائة حاولوا االنتحار فعالً     5
 ممن اتـصلوا بخطـوط      1100 في المائة من النساء يعانون من االكتئاب، األمر الذي دفع أكثر من              25ولة العبرية و  الد

  .الطوارئ، إلى التهديد باالنتحار
  22/5/2005المركز الفلسطينية لالعالم 

  
    لقدس سرائيل تمنع الفلسطينيين من دخول الطرق السريعة في محيط ا إ،الفصل العنصري يمتد الى الطرق

أكد محمد دحلة محامي قرى شمال وجنوب مدينـة القـدس أمـام القـضاء                ،  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   
العنصري في محيط مدينة القدس     ) األبرتهايد(اإلسرائيلي ان الحكومة اإلسرائيلية شرعت في تنفيذ نظام فصل الشوارع           

سنوات األخيرة لربط المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة بالمدينة       بحيث تخصص الشوارع السريعة التي شقتها في الخمس         
المقدسة بالمدن اإلسرائيلية داخل الخط األخضر وفي الوقت نفسه يمنع الفلسطينيين من دخولها واسـتعمالها لتخـصص                 

علـى الـدول     ان هذا المشروع سبق وطرحته الحكومة اإلسرائيلية         حلةواكد د .الستعمال المستوطنين واإلسرائيليين فقط   
المانحة في اجتماعها مطلع العام الجاري في محاولة لدفع هذه الدول لتمويله ولكن القيـادة الفلـسطينية كـشفت ابعـاد                     
المشروع الجغرافية والعنصرية واالستيطانية الخطيرة فرفضته، وقال ان الحكومة اإلسرائيلية بعـد الـرفض الـدولي                

واشار دحلة الى ان الشوارع الحالية      .شروع كما يبدو من جهات يهودية دولية      وخاصة من الدول المانحة قامت بتمويل الم      
ستخصص للمستوطنين اإلسرائيليين في عمق الضفة الغربية والقدس الشرقية ويمنع الفلسطينيين من استخدامها فيما يقوم               

 مساحات واسـعة مـن      الجيش بشق شبكة طرق خاصة بالفلسطينيين معقدة ومتصلة بأنفاق وجدران من الجهتين تصادر            
األراضي الفلسطينية وتستغرق وقت وجهد أكبر وتحد من تواصل الفلسطينيين فيما بينهم وتقطع التواصل الجغرافي بين                

  .أجزاء كبيرة من الضفة في المحصلة النهائية وبين مدينة القدس المحتلة
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  22/5/2005الدستور 
  
  

  ريزقوات االحتالل تواصل تقسيم القطاع وإغالق معبر إي
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش االسرائيلي واصل امس تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين بعد أن                : ا.ب. د -غزة  

وجاء إغالق الحاجزين بعد فترة قصيرة من شـن         .أغلق حاجزي المطاحن وأبو هولي الرئيسيين بوسط وجنوب القطاع        
فـي وسـط   " كفـار دروم "وماً اول من أمس على مستوطنة ثالثة ناشطين فلسطينيين ينتمون لفصائل مسلحة مختلفة هج      

وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن الجيش االسرائيلي قسم قطاع غزة إلـى             ".حماس"قطاع غزة حيث قتل أحد أعضاء       
ومن ناحية أخرى ذكرت االذاعة     .منطقتين منفصلتين ومنع مئات اآلالف من الفلسطينيين من حرية الحركة داخل القطاع           

ئيل قررت استمرار إغالق معبر إيريز بشمال قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد تواتر تحذيرات من أن مسلحين                  أن إسرا 
  .يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة تستهدف المعبر

  22/5/2005األيام الفلسطينية 
  
   برود أميركي تجاه شالوم ، تكشف تفاصيل الفضيحة في الخارجية االسرائيليةريفمعا

مـا  : ب مهاجمة الصحافة لها، وتتساءل     أن جودي شالوم نير موزيس ال تزال غير مدركة ألسبا          يفأفادت صحيفة معار  
في إشارة إلى التقارير التي أشارت إلى تفجيرهـا         » الذي طلبته في نهاية المطاف؟ هل طلبت بيع سالح إلى نيكاراغوا؟          

سرائيلية في واشنطن بسبب فشله في ترتيـب        أزمة في الخارجية اإلسرائيلية بسبب طلبها نقل دبلوماسي من السفارة اإل          
وقالت الصحيفة إن بداية والية شالوم كوزير للخارجية كانت واعدة، إذ كان مصغيا             .لقاء لها وزوجها مع المطربة مادونا     

سريع االستيعاب ومنفتحا، وحتى يفهم عمق وضع إسرائيل في الواليات المتحدة قام بدعوة دان أيالون من واشنطن ودان                  
لرمان من األمم المتحدة، فاقترح أيالون عليه القدوم إلى واشنطن مرة كل ثالثة أشهر علـى األقـل إلقامـة عالقـة                      غي

كولن بـاول نظـم     .زيارته األولى كانت ناجحة جدا في واشنطن      وأضافت أن   . لمسؤولين األميركيين متواصلة مع كبار ا   
األميركيـون، خالفـا    قات أخذت تبرد بصورة تدريجيـة،       ال، لكنها تكشف أن الع    ى شرفه مأدبة غداء، وبوش استقبله     عل

هم ببساطة يكفون عن    . لإلسرائيليين، ليسوا معتادين على توضيح سبب شطبهم لشخص ما من قوائمهم إذا ما فعلوا ذلك              
. وموهذا ما حدث، مع شـال     . الرد على االتصاالت الهاتفية، وجدول أعمالهم يكون مليئا إذا ما طُلب منهم عقد لقاء معه              

، لكنهـا   ةأن المواقف التي تبناها شالوم في ما يتعلق بالمسيرة السلمية ربما خيبت أمل اإلدارة األميركي              : معاريفورأت  
توضح في المقابل أن الوزير نسب برود اإلدارة األميركية معه إلى مؤامرات يحيكها الموظفون فـي وزارتـه، مـدير                    

  .ن أيالونمكتب رئيس الوزراء دوف فايسغالس والسفير دا
  22/5/2005البيان 

  
 ضغوطٌ صهيونّية إلغالق إذاعة القرآن الكريم بنابلس

مدينـة نـابلس، للمركـز      ب رضا ملحس مدير الشؤون اإلدارية والقانونية في إذاعة القرآن الكريم            ذكر : خاص -نابلس
 العميد محمود العالول أخبره بضرورة      تلقّى اتصاالً هاتفياً يوم الخميس الماضي من محافظ نابلس         أنه   الفلسطيني لإلعالم 

تغيير اتجاه الالقط الذي يقوم بتوزيع البثّ والذي تم تعديله قبل فترة بسيطة حتى يصل اإلرسال إلى مدينة جنين شـمال                     
ـ                   .الضفة ب وأفاد ملحس أنّه أبدى استعداده الكامل لالستجابة بتحويل البثّ وإعادته كما كان إال أنّه تفاجأ مرةً أخرى بطل

العالول له بتوقيف الجهاز عن البث نهائياً لمدة نصف ساعة حتى يتم معرفة سبب التشويش، على حد تعبير الجهة التي                    
  .الصهيوني، والذي بدوره أخبر العالول بذلك-اشتكت إلى االرتباط الفلسطيني

  22/5/20المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   المستوطنات العادمةالتحذير من كارثة بيئية بالمواصي بسبب مياه
 مجـددا مـن حـدوث       طقة المواصي، غرب مدينة خان يونس     حذر مسؤولون ومواطنون في من    :  الشرق االوسط  -لندن

ونقل الموقع االلكتروني لـنداء القدس     . كارثة بيئية في المنطقة، بسبب امتالء برك المياه العادمة الخاصة بالمستوطنات          
، مهددة بالفيضان في أي وقت،      أن البركة احد سكان منطقة المواصي     , حمد الشاعر عن أبو م  , الناطق باسم حركة الجهاد   

بعدما لم يعد فيها متسع الستيعاب المزيد من المياه العادمة، التي يصب بها عدد كبير من قنـوات ومـصارف تجمـع                      
 والشمالية، ولكن مـن     مستوطنات غوش قطيف، موضحاً أنه قام بوضع سواتر ترابية حول البركة من الناحيتين الغربية             

  .بئرا11ان ثم خطرا على تلوث مياه , وأكد الشاعر. دون جدوى
  22/5/2005 شرق األوسطال

  
  مؤسسة األقصى تحذر من زيارة لورا بوش للحرم القدسي 

  حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية من أن تشكل زيارة لورا بوش عقيلة الـرئيس االميركـي الـى                   
ونقلت قناة الجزيرة الفضائية مـساء      . القصى اعترافاً أميركياً بالسيادة االسرائيلية على الحرم القدسي الشريف        المسجد ا 

أمس عن بيان للمؤسسة ان لورا بوش ستزور الحرم القدسي بحراسة رجال أمن اسرائيليين، معربة عن خشيتها من أن                   
  .نتحمل هذه الزيارة استفزازاً واستهتاراً بمشاعر المسلمي

  22/5/2005البيان  
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  نساني في قطاع غزة سيظل سيئاًبدون فتح الحدود واالتصال مع العالم فان الوضع اإل:ونروااأل

 من انـه مـا لـم يـصاحب           االونروا حذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
رق وصول مع العالم الخارجي والسماح بازدهـار االعمـال     االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة فتح للحدود وانشاء ط        

  .فان الوضع االنساني في قطاع غزة سيظل سيئاً بصورة محزنة
في وقت اشارت فيه الوكالة الى امكانية ان تضطر لنقل بعض عمليات مكتبها االقليمي خارج القدس نظـراً لـصعوبة                    

لجدار، مشيرة الى انه ينتابها القلق تجـاه مـستقبل تجمعـات            دخول الموظفين للمدينة وخروجهم منها بسبب االغالق وا       
وقالت االونروا إنها ابلغت المانحين في اجتماع عقد اول من           .الالجئين المحاصرين بين الجدار الفاصل والخط االخضر      

زة الـذين   امس في االردن ان توفير مبالغ كبيرة من المساعدات الدولية لن يتمكن حتى من مساعدة ثلثي سكان قطاع غ                  
  .يعيشون في فقر مدقع ما لم يحصل الفلسطينيون على سبل افضل لالتصال بالعالم الخارجي

خططها للمساعدة في الحد من الفقر وتطوير االقتصاد فـي قطـاع            ا الى انها عرضت خالل االجتماع       االونروواشارت  
لتحتية المهدمة في مخيمات الالجئين فـي       غزة في اعقاب رحيل المستوطنين وقال عالوة على اصالح المساكن والبنية ا           

إجراء توسع شامل في برامج توفير الوظائف والتدريب المهني التـي تـستهدف علـى وجهـه                 " االونروا"غزة، تعتزم   
  ".الخصوص توظيف الشباب في القطاع

 اثنـاء عمليـة     وطالب عدد من ممثلي المانحين في االجتماع السلطات االسرائيلية بضمان حرية حركة وكالة االغاثـة              
  .االنسحاب

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  تظاهرة حاشدة لألسرى الـمحررين للـمطالبة بتوظيفهـم ووقف معاناتهـم اليومية: خان يونس
تظاهر الـمئات من االسرى الـمحررين العاطلين عن العمل في محافظة خـان يـونس، أمـس،                 :كتب أيمن أبو ليلة   

وجاءت التظاهرة الحاشدة اسـتجابة لنـداء        .  فرص عمل لهم ليعيشوا حياة كريمة كغيرهم       للـمطالبة بتوظيفهم وتوفير  
وجهه التجمع الوطني لألسرى الـمحررين في الـمحافظة، الطالع الـمسؤولين والجهات الـمختصة على معانـاتهم              

ات والالفـتات الــمنددة    ونظم التجمع مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية وهي ترفع الشعار         . وواقعهم الـمتدهور 
بتجاهلهم وعدم االستجابة لـمطالبهم العادلة، واعتصم الـمشاركون في الـمسيرة أمام مقار الـمحافظة والبلدية واألمن              

  . الوطني واألمن الوقائي، على التوالي
جـراءات  وأكد األسير الـمحرر حمدي النجار، الـمتحدث باسم التجمع، أن االعتصام يأتي ضـمن سلـسلة مـن اإل                 

االحتجاجية، التي سيقومون بتنفيذها في حالة عدم االستجابة لـمطالبهم، التي تضمن لهم وألطفالهم العيش بكرامة فـي                 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وسياسة اإلغالق والحصار التي يفرضـها االحـتالل                

ميش الـمقصود الذي يعاني منه االسرى الــمحررون، منوهـاً الـى ان             وعبر عن استغرابه الكبير للته     .اإلسرائيلي
  . خطواتهم السلمية لن تطول اذا استمرت سياسة الـمماطلة والتسويف مع مطالبهم الشرعية

وأكـد   .، بممثلين عن التجمع الوطني لالسرى الـمحررين واستمع لـمطالبهم       التقى حسني زعرب، محافظ خان يونس     و
انب الـمحررين ومساندة مطالبهم في توفير فرص عمل لهم، ووعدهم برفع مذكرة للرئيس محمود              زعرب وقوفه إلى ج   

، وأحمد قريع، رئيس الوزراء، ورئيس الـمجلس التشريعي، ليضعهم في صورة الوضع مـن أجـل                "أبو مازن "عباس  
  .إيجاد الحلول الـمناسبة وفق اإلمكانيات الـمتاحة

ان يونس، عن تضامنه الكبير مع مطالب وحقوق االسرى الـمحررين العادلة، داعيـاً             وعبر اسامة الفرا، رئيس بلدية خ     
. كل االطراف والجهات الـمعنية الى التحرك بشكل سريع لوقف معاناتهم اليومية، وتأمين حياة كريمة لهم وألطفـالهم                

سـرى الــمحررين    وأبدى رفعت كالب، مدير جهاز االمن الوقائي في خان يونس، تفهمـه الكامـل لــمطالب األ                
  . الـمحتجين، مطالباً باعتماد خطط وبرامج واضحة للحد من انتشار البطالة في صفوف األسرى الـمحررين

االسطل إنه تم تشكيل التجمع بعد حالة التهميش الكبيرة التى عانى منها االسرى الـمحررون العاطلون عن                محمد  وقال  
 .العمل على مدار السنوات الـماضية

 22/5/2005لفلسطينية األيام ا
  

  عائالت محرومة من زيارة أبنائها األسرى تطالب بالضغط على إسرائيل لتمكينها من رؤيتهـم
بعد ثالث سنوات على آخر لقاء بينهما، لـم تجد صبحية عامر ، من قرية الـمزرعة الغربيـة،                  : كتب سائد أبو فرحة   

، القابع في سجن بئر السبع، سوى مواصلة        ه ابنها محمد نوارة   ا تجا القريبة من رام اهللا، وسيلة أمثل للتعبير عن مشاعره        
االنتصار لحريته، عبر حمل صورته، والـمشاركة في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر برام اهللا، نظـم                  

هـات األسـرى،    وتعتبر عامر واحدة من أعداد أخرى من أم        .أمس، بمبادرة من الهيئة العليا لـمتابعة شؤون األسرى       
توجهن إلى مقر اللجنة الدولية، مدفوعات بأمل أن تسهم خطوتهن االحتجاجية في حث الصليب األحمر على بذل جهود                  

لـم أتمكن من زيارة محمد ولو لـمرة واحدة، ألن االسـرائيليين لــم              .أكبر لتمكينهن من رؤية أبنائهن الغائبين قسرا      
 زيارة، يرفضون ذلك بذريعة الرفض األمني، قالت األم بحزن، وهي تتحـدث    يسمحوا لي بذلك، إذ كلـما تقدمت بطلب      

ويقترن منع زيارة هذه األم لولدها، بعدم وجود أداة اتصال ــ ولو عبر الهاتف               .عن نجلها الـمحكوم بالسجن الـمؤبد    
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ــ بين الجانبين، ما يجعل رغبة هذه األم وتشوقها للتواصل مع ابنها األسير، محكومة لـما يرويه لها ابن آخر لهـا،                     
  .اناتها، وإن بدرجات أقلوأسوة بعامر، فإن أمهات أخريات يشاركنها مع .يستطيع زيارة شقيقه بين فينة وأخرى

وأظهر االعتصام مجددا عدة مسائل، وبضمنها عدم رضى العديد من الـمؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن الدور الـذي                
  .تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر، واعتقادها أن األخيرة قادرة على لعب دور أفضل

هناك تقصير في متابعة موضوع زيارات      : و مؤسسة مانديال  وضمن هذا الـمنحى، قالت الـمحامية نجاح دقماق، عض       
األهالي، ال سيما الـمرفوضين أمنيا، من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولذلك أعتقد أن عليها تكثيـف جهودهـا                   

  .للضغط على سلطات االحتالل إلتمام زيارات األهالي، خاصة الـممنوعين أمنيا
زيارة أبنائهم األسرى بصورة منتظمة، ولكن لألسف تخرق سلطات االحتالل هذا الحق            من حق األهالي    : وتابعت دقماق 

  .وغيره من الحقوق الواردة في القانون الدولي اإلنساني
كما أبرز االعتصام إيمان العديدين من ذوي األسرى بإمكانية قيام السلطة الوطنية بالتعاطي بطريقة أفضل مـع ملـف                   

د كبير، رفع الفتات كتبت عليها شعارات تشير إلى هذه الـمسألة، إلـى جانـب صـور                 األسرى، وهو ما يفسر إلى ح     
  ألسرى

زيارات األهالي غير مشروعة، بينما ورد في الفتة أخرى عبارة          ... وكتب على إحدى الالفتات التنسيق األمني مشروع        
  !؟"أين وصل ملف األسرى يا سلطتنا الوطنية"

ي السلطة مع هذا الـملف موضع إجماع بين ذوي األسرى والهيئـات الــمعنية              وبدت مشاعر السخط حيال آلية تعاط     
  .بهم، وفي مقدمتها الهيئة القائمة على تنظيم االعتصام

وحسب حلـمي األعرج، عضو الهيئة، فإن على السلطة والـمجتمع الدولي إدراك ما تقوم به اسرائيل بحـق األسـرى    
  .ط أكبر عليها، لحل هذه القضيةوتنكرها لحقوقهم، وأن تقوما بممارسة ضغو

اللجنة الدولية للصليب األحمر أكثر جهة يمكن أن تضغط على اسرائيل، وبالتالي فإذا فشلت مساعيها للتخفيف من                 : وقال
معاناة أهالي األسرى، فعليها أن تعلن هذا للعالـم، وأن تحمل الحكومة االسرائيلية الـمسؤولية عـن اسـتمرار خـرق                

  .فلسطينيينحقوق األسرى ال
وفي اإلطار ذاته، أشارت الهيئة في مذكرة احتجاج سلـمت خالل االعتـصام، إلـى أن نحـو ثلـث عـدد األسـرى                       

  .الفلسطينيين، محروم من الزيارة، بعضهم للعام الثالث على التوالي
رة بين الهيئة والدائرة    وتوجهت إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر، داعية إياها إلى العمل من أجل فتح قناة اتصال مباش               

الـمختصة بالزيارات لتنسيق الخطوات وتبادل الـمعلومات، إضافة إلى التدخل الجدي والحازم لدى الجانب االسرائيلي              
كما دعت اللجنة الدوليـة، إلـى نـشر          .لحمله على تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني على الـمعتقلين الفلسطينيين         

ياسة االسرائيلية تجاه الـمعتقلين، وفضح ممارسة اسرائيل للعقوبات الجماعية ضد الـمدنيين،           تقارير دورية لفضح الس   
 .والـمتمثلة في أحد جوانبها بحرمان أهالي نابلس بأكملها من زيارة أبنائهم األسرى

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  اسم النبي الكريم محمد على ثمرة خيار فلسطينية 
قريته في الضفة الغربية على ثمرة خيار تحمل اسم النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، معتبراً أنهـا                    عثر فلسطيني في    

وقال الفلسطيني محمود عزت انه وجد الخيارة بعد شرائه صندوق خيار في قريتـه              . رد إلهي على تدنيس القرآن الكريم     
 سـنتيمتراً كلمـة     20 طولها حوالي     التي يبلغ  وتظهر بوضوح على ثمرة الخيار    . الساوية إلى الجنوب من مدينة نابلس     

وقال عزت ان حادثة الخيار ال يمكـن ان          . مرسومة على أحد طرفيها بخط طبيعي متعرج، نما مع نضوج الثمرة           محمد
تكون محض صدفة وأنها رد إلهي على كل من يحاول ان يسيء لإلسالم والمسلمين ورأى في هذه المعجزة اإللهية رداً                    

  )رويترز( .تدنيس القرآن الكريمربانياً على 
  22/5/2005البيان 

  
  حق العودة تستنكر االعتداءات على الالجئين الفلسطينيين في العراق

الغـد   استنكرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في االردن الجرائم التي يتعرض لهـا                   -عمان
نه منذ احتالل العراق والالجئون الفلسطينيين فيه يتعرضون للقتل علـى أيـدى             وقالت ا  .الالجئون الفلسطينيون بالعراق  

األمين العام للجامعـة    وطالبت اللجنة، في بيان امس،       .عصابات مأجورة بهدف طردهم وإعادة تهجيرهم لخارج العراق       
ـ  ـ       , التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات    العربية ب ضاء فـي الجامعـة     وممارسة كل انواع الضغط ودعوة الدول األع

التدخل الفـوري والمباشـر لوقـف هـذه         كما طالبت األمم المتحدة      .لممارسة ضغوطها من أجل وقف هذه االنتهاكات      
محملـة قـوات االحـتالل األميركـي        " االعتداءات وايجاد آلية لتوفير الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين في العراق         

كما دعت اللجنة مدير وكالة غوث الالجئـين الفلـسطينيين األونـروا             .ت عنها المسؤولية الكاملة عن الجرائم والسكو    "
وارسال لجنة إغاثة فورية للمحاصرين مـن الالجئـين         , لـالتوجه فورا للعراق للقيام بواجب الوكالة القانوني واالنساني       

ودعـت المنظمـة     . معاناتهم وتوفير الحد األدنى من الخدمات االنسانية لهم من غذاء ودواء وغيرها، والعمل على رفع             
العربية لحقوق االنسان والمنظمات الدولية المعنية لـفضح هذه الممارسات باعتبارها جرائم حرب ترتكب بحق مـدنيين     

 .يجب تقديم من يرتكبونها ومن يساندهم ومن يسكت عنهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية, عزل
  22/5/2005الغد األردنية 

  



 11

  
  

  ي كرمة فتحويل منزل إلى ثكنة  ودون اعتداءاتهم ضد طالبات قرطبة يجديت هداسامستوطنو ب: الخليل
المقامة على أراضي المواطنين، وسط الخليل، أمس، اعتـداءاتهم ضـد           " بيت هداسا "جدد مستوطنو   :كتب فضل عطاونة  

، حيث تقع البؤرتـان     "لةميدان السه "ومحيط  " تل الرميدة "فيما ذكرت مصادر تقيم في      " مدرسة قرطبة األساسية  "طالبات  
وقالت طالبـات   .ان اعتداءات المستوطنين تجددت لليوم الثاني على التوالي       " ابراهام أبينو "و  " رمات يشاي "االستيطانيتان  

، أمس، ان مجموعات من المستوطنين هاجمت المدرسة بالحجارة قبل          "األيام"من مدرسة قرطبة في أحاديث منفصلة لـ        
ت من الطالبات ورشقهن بالبيض الفاسد، وذلك دون تدخل يذكر من قبل جنود االحتالل لمنـع                عمليات مالحقة لمجموعا  

وهي بـؤرة اسـتيطانية   " ابراهام أبينو"إلى ذلك، قال مواطنون يقيمون في محيط الحرم االبراهيمي، إن مستوطني    . ذلك
باروخ غولـد   "لحرم على يد المستوطن      اثر مجزرة ا   1994الذي تغلقه قوات االحتالل منذ شباط       " سوق الحسبة "تقع في   
الى ذلك، حولت قوات االحتالل،     ".ميدان السهلة "، واصلوا اعتداءاتهم ضد المواطنين لليوم الثاني، وذلك في محيط           "شتاين

  .الواقعة جنوب الخليل الى ثكنة عسكرية" كرمة"منتصف الليلة قبل الماضية، منزالً في قرية 
، في هذا الخصوص، ان القوة العسكرية اإلسرائيلية التي حولت منـزل المـواطن              "كرمة"وأوضحت مصادر محلية من     

أحمد عبد الرحمن عواودة الى ثكنة عسكرية احتجزت أفراد العائلة في غرفة واحدة من المنزل، ومنعت المواطنين مـن            
  . أمسسكان القرية من االقتراب من محيطه، مشيرة الى أنها واصلت المكوث فيه حتى ما بعد ظهر

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  االتصاالت تتوقع مبيعات أكبر بعد االنسحاب اإلسرائيلي: الجابر
تتوقع شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل ارتفاع مبيعات وحدتها للهاتف الــمحمول فـي             : البحر الـميت ــ رويترز   

 ألف مـشترك فـي      200انه يتوقع ان تكسب جوال      وقال عبد الـمالك الجابر،      .غزة بعد انسحاب اسرائيل من القطاع     
 700وسيصل اجمالي عدد الـمـشتركين الـى        . خدمة الهاتف الـمحمول هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً          

لكنه اشار الى ان القاعدة الـمحدودة لـمشتركي بالتل ترجـع الى حجز اسرائيل للــمعدات الالزمـة                 .ألف مشترك 
  .اكثر مما يرجع الى ضعف الطلبلتوسيع عملياتها 

يوجـد حـوالي     واضاف. وقال الجابر لرويترز اي انسحاب من اي جزء من الضفة الغربية او غزة امر طيب لالعمال               
وقـال ان   . ال نتوقع ان تزيد مبيعاتنا فـي غـز        وفي كل االحو  ...  ألف مشترك في الشبكات االسرائيلية في غزة         100

  .القطاع ألن نقاط التفتيش االسرائيلية ستزال بما يسهل الدخولتكاليف التشغيل ستقل ايضا في 
وقال الجابر إن الشركات االسرائيلية ستضطر الى ازالة ابراج الـمحمول الخاصة بها وايضا البنية التحتيـة لخطـوط                  

  .الهاتف االرضي وأن القانون الفلسطيني يمنع بالتل من شراء اية معدات من االسرائيليين الـمغادرين
وشكا الجابر ايضا من ان السلطة الفلسطينية ال تتخذ اجراء صارما بما يكفي لحماية بالتل من الـمنافسة مع الـشركات                    

وقال انهم ال يفعلون اي شيء تقريبـا         .االسرائيلية التي تتوافر خدماتها على نطاق واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة           
خدماتهم في الـمدن الكـبرى في الضفة وغزة في وضح النهـار فـي             لـمنع مشغلي الـمحمول االسرائيليين من بيع       

  . الـمتاجر الرسمية الـمرخصة من السلطة الفلسطينية
  22/5/2005الدستور 

  
  أنظمة سيسكو واالتصاالت الفلسطينية توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

ينية امس مـذكرةَ تفـاهم تعـزز دور         وقعت شركة سيسكو سيستمز وشركة االتصاالت الفلسط      :  األردن -البحر الميت   
سيسكو سيستمز كشركة موثوقة توفّر الخدمات وحلول التكنولوجيا والشبكات لمساعدة الشركة الفلسطينية المرموقة على              
توفير الخدمات لتطوير بنيتها التحتية بهدف تقديم خدمات صوٍت وبياناٍت عالية الجودة لقاعدة عمالئها المتنامية بـسرعة            

وقد ُأبِرمت هذه المذكرة ضمن فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي المنعقـد فـي   . ي الضفة الغربية وقطاع غزةكبيرة ف 
ستزود سيسكو سيستمز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشبكات، شركة االتصاالت الفلسطينية ببنيـٍة تحتيـٍة                 .األردن
أنها تمكين الخدمات الفلسطينية من زيادة عدد خطوط الهاتف الثابتـة           ، من ش  IPة قائمٍة على بروتوكول اإلنترنت      متطور

ـ     والنقالة بسرعة وفعالية لم تعرفها سابقاً، باإلضا        فضالً عن تعزيـز خـدماتها       WANفة إلى توفير خدمات إنترنت وال
  . للمشتركين

 22/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   % 91.1مؤشر االسهم الفلسطينية يرتفع بنسبة 
شهد سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال متذبذبا هذا األسبوع مما دفع العديد من المـستثمرين لتنفيـذ                 : الدستور–عمان

هـذا وقـد    .  مليون دوالر  69.35 مليون سهم بقيمة     33.6وتم تداول ما يقارب     . العديد من عمليات البيع على محافظهم     
وأفصحت شركة فلسطين للتنميـة و االسـتثمار         . نقطة 28.703ليقفل عند مستوى    % 91.1ارتفع مؤشر القدس بنسبة     

 مليون دوالر وجاءت أعلى ب      47.35 حيث وصلت أرباحها إلى      2005.باديكو، عن نتائج ايجابية للربع األول من عام         
  وعلى الرغم من التأثر اإليجابي الذي شهده السهم مباشرة في اليـوم            2004. مليون دوالر من نتائجها الكلية لعام        43.3

 دوالر، إال أنه عاد وشهد موجة من عمليـات جنـي األربـاح              90.3التالي لصدور النتائج حيث وصل سعر السهم إلى         
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% 74.2وحقق سهم الشركة ارتفاعا بنـسبة        . دوالر 75.3خصوصا في آخر جلستي تداول ليقفل متراجعا عند مستوى          
  .ا مليون سهم من اسهم9.3منذ بداية األسبوع، كما تداول ما يقارب 

  22/5/2005الدستور 
  
 

  الشركات الكبرى في بورصة فلسطين تعلن بياناتها المالية الربع سنوية
 وشركة فلـسطين للتنميـة   PALTEL  في خطوة هي األولى من نوعها أعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية  -رام اهللا   

لمراقبـون والمـستثمرون تعبـر عـن         عن بياناتها المالية الربع سنوية ، وهي خطوة اعتبرها ا          PADICOواالستثمار
  . اإلفصاح والشفافية المعمول بها في باقي األسواق المحيطة

 مليون دوالر وذلك بعد أخذ مبلغ مناسـب كاحتيـاطي   35 أن صافي أرباحها للربع األول قد تجاوزت باديكوفقد أعلنت   
  ).2004أي أكثر من مجمل ما حققته طوال (عام 

ركة أن األرباح المذكورة تخص باديكو القابضة فقط، وهي ناتجة بمعظمها مـن عوائـد               الى ذلك قال مسؤولون في الش     
وال تشمل هذه   . االستثمار في المساهمات المحلية واإلقليمية وذلك بموجب استراتيجية الشركة التي رسمها مجلس اإلدارة            

ذكورة، في حين أعلنت إدارة الشركة أنها       األرباح حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركات التابعة والحليفة للفترة الم           
 مع هذه األخبار فازدادت الطلبات لتصل إلـى         وقد تجاوب سهم باديكو   . م الحالي ستعمل على تنمية هذه األرباح بقية العا      

  .     دوالر3.75؛ حيث بدأت عمليات بيع مركزه أدت إلى إغالقه نهاية األسبوع الماضي عند المستوى 3.90المستوى 
 مليون دينار، مقارنة    14.27تها أعلنت مجموعة شركة االتصاالت الفلسطينية أن صافي الربح للمجموعة قد بلغ              من جه 

  .2004 ماليين دينار عن نفس الفترة من العام 6مع 
 اجتماعهـا فـي     VOICمة لشركة مصانع الزيوت النباتية      وعلى صعيد أخبار الشركات األخرى، فقد عقدت الهيئة العا        

من القيمة  % 8 مليون دينار للعام الماضي، وأعلنت عن توزيع ما قيمة           0.32س وأعلنت أن أرباحها قد بلغت       مدينة نابل 
االسمية للسهم كأرباح نقدية للمساهمين ، وفي سياق االجتماع أعلن أن الشركة قد قامت بشراء حصص فـي شـركات                    

رباح الشركة الرأسمالية قد ارتفعـت بـشكل كبيـر    وطنية ، فيما أعلنت السيدة دينا المصري رئيسة مجلس اإلدارة أن أ       
 الغد.خالل الربع األول من العام الحالي

  22/5/2005الغد األردنية 
  

  إطالق مبادرة التعليم الفلسطينية بعد نجاح نظيرتها األردنية
ج والبنى التحتية في    الى ذلك أعلن المنتدى االقتصادي عن إطالق مبادرة التعليم الفلسطينية التي تهدف إلى تطوير المناه              

 حققته مبـادرة التعلـيم      وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الكبير الذي       . المدارس الفلسطينية وتطوير التعليم المستمر    
 وستركز المبادرة الجديدة على تطوير المناهج التعليمية والبنى التحتية في المدارس الفلسطينية وكـذلك التعلـيم                 األردنية

 التنمية االجتماعية الشاملة، باإلضافة إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات المحلـي وأنظمـة المراقبـة                المستمر في سياق  
وفي الوقت الذي تبحث فيـه شـركات تقنيـة          . والتقويم بما يضمن تحقيق تغييرات حقيقية مستدامة في العملية التعليمية         

» إنتـل «و» كومبيـوتر أسوشـييتس   «و» و سيـستمز  سيـسك «المعلومات المعنية بالمبادرة التعليمية األردنية، ومنهـا        
، تفعيل دورها في هذه المبادرة، فقد أعربت شركات محلية وإقليمية عدة من القطاع الخـاص، مثـل                  »مايكروسوفت«و
  .، عن دعمها الكبير للمبادرة الجديدة»شركة االتصاالت الفلسطينية«األردنية و» روبيكون«

إن نجاح هذا المشروع يصب في صلب عمل المنتـدى          : تدى االقتصادي العالمي  اسم المن وقال أليكس وونج، المتحدث ب    
فقد استطعنا عبر هذا المنبر جمع شركاء من القطاعين العام والخـاص            . االقتصادي العالمي والمهمة التي تأسس ألجلها     

وسـالم فيـاض،     حظيت هذه المبادرة بدعم شخصي من محمود عباس، وأحمد قريع،            وقد. وتحسين حياة آالف الشباب   
  .ينوالدكتور صبري صيدم، ونعيم أبو الحمص، وعدد من رجال األعمال الفلسطيني

  22/5/2005 شرق األوسطال
  

  ال إصالح من دون الدولة الفلسطينية  : موسى
قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس إن جهـود الواليـات المتحـدة للنهـوض باالصـالح الـسياسي                     

نحن نحتاج ونريـد    : وقال موسى  .في الشرق األوسط لن تنجح حتى يحل الصراع الفلسطيني  االسرائيلي          واالقتصادي  
يجب أن تكـون هنـاك       :تقدم المنطقة على أساس اصالح فعال جداً ولكن االصالح ليس كافياً لتغيير المنطقة، واضاف             

االصالح والربيـع كـل هـذه       . تقرار وسالم تسوية منصفة وعادلة للمشكلة الفلسطينية حتى تتحرك هذه المنطقة في اس          
وقال  .االشياء شيء واحد وتسوية المشكلة الفلسطينية شيء آخر، هذا شرط ال بد منه من أجل مستقبل أفضل في المنطقة              

موسى إن الزعماء العرب يفهمون انه حان الوقت للتغيير والمضي قدماً لكنه استدرك بقوله إن واشنطن يجب أن تكثف                   
 )ب.ف.ا  ا.ش.ا. ( االسرائيليين والفلسطنيين على اتباع خطة خريطة الطريق للسالمجهودها لحث

  22/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

    أوهامالسالم تستغل سوق دافوس لبيعاسرائيل  والجامعة ترهن اإلصالح بالدولة حول المنطقةلقاء مفتوح
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” اسـرائيل “ البحر الميت الى سوق مفتوحة، استغلتها        تحول منتدى دافوس في   :، وكاالت "الخليج "-عمان، البحر الميت    
، وبيع المواقف في هذا الشأن، وهو ما اعتبرته الـسلطة الفلـسطينية مجـرد تمريـر                 ”رياح السالم “للترويج لما سمته    

لمنتدى واستطلع ا ة الدولة الفلسطينية  لألوهام، فيما استغرب األمين العام للجامعة العربية أي حديث عن اإلصالح قبل إقام            
 ضمن فعاليات اليوم الثاني أمس في البحر الميت، آراء قيادات المنطقة حول القضايا الملحـة                االقتصادي العالمي دافوس  

والتقى على هامش المنتـدى أمـس رئـيس         .   قيادي من أرجاء المنطقة    700، شارك فيه أكثر من      ”لقاء مفتوح “خالل  
وأكد قريع بعد االجتمـاع أن الكيـان        . شيمون بيريز ” االسرائيلي“راء  الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ونائب رئيس الوز      

من غزة يجب ان يكـون ضـمن خريطـة          ” االسرائيلي“وقال إن االنسحاب    . يراوغ لمحاولة تمرير االوهام على العالم     
: واضاف. هامن جانبه، قال بيريز ان رياح السالم تجتاح المنطقة ولن يستطيع أحد الوقوف في وجهها أو يمنع                .الطريق

وقال االمين العام للجامعة العربيـة      .يجب مساعدة الفلسطينيين على اقامة دولتهم واآلمال تتحقق بالحوار وليس المعارك          
عمرو موسى ان جهود الواليات المتحدة للنهوض باالصالح السياسي واالقتصادي في الشرق االوسط لن تـنجح حتـى                  

االصـالح شـيء وتـسوية المـشكلة        : واضـاف . دون الدولة الفلسطينية  يحل الصراع، مشدداً على أن ال اصالح من         
  .الفلسطينية شيء آخر

  22/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مواجهات بالمدفعية والصواريخ في جنوب لبنان
توتر الوضع العسكري بعد ظهر امس على جبهة مزارع شـبعا فـي جنـوب لبنـان نتيجـة                   ،خالد الغربي   : كفرشوبا

ــ الجنـاح    » المقاومة اإلسـالمية  «فقد أصدرت   .ية واالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة لألجواء اللبانية     االعتداءات البر 
ـ  مجموعة تابعة لها قصفت عند الساعة الثالثة إال ثلثاً من بعد ظهر امـس              «بياناً أعلنت فيه أن     » حزب اهللا «العسكري ل

 اعتداءاته التي استهدفت بلدة شبعا، وأدت الى تضرر عدد          موقع العدو في رويسة العلم، بالصواريخ والقذائف، رداً على        
وأعقب ذلك رد إسرائيلي حيث قامت مرابض مدفعية قوات االحتالل المتمركزة فـي هـضبة الجـوالن                 .»من المنازل 

 120 و 155المحتلة وفي مزارع شبعا بقصف أطراف كفرشوبا وشبعا ومزرعة بسطرة بعشرات القذائف من عيـاري                
لقت فيه الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر اإلسرائيلية في سماء المنطقة، األمر الذي دفع الجنوبيين              ملم، في وقت ح   

ورصدت دوريات مؤللة مكثفة في المستعمرات      . الى اتخاذ جانب الحيطة والحذر تحسباً ألي عدوان جوي على المنطقة          
  .الشمالية المتاخمة لألراضي اللبنانية

  22/5/2005 شرق األوسطال
  

   وتعتبره كالما ال صحة لهدمشق تنفي،مصادر إسرائيلية تؤكد لقاء بين مبعوث شارون وبرلمانيين سوريين
قالت مصادر اسـرائيلية، أمـس، ان مبعوثـا لـرئيس الـوزراء             ،رزوق الغاوي   : دمشق» الشرق األوسط «: تل أبيب 

ومع ان المصادر حاولت  .  مع برلمانيين سوريين   الماضي، مرتين ) نيسان(االسرائيلي، أرييل شارون، التقى خالل ابريل       
غير ان مصدرا سوريا مطلعا نفـى مـا         .ان تقلل من أهمية هذه اللقاءات، إال انها قالت انها تنطوي على مغزى سياسي             

سماه باللقاءات المزعومة، واعتبره مجرد كالم ال صحة له وال يستند إلـى أي أسـاس بـل إنـه يـدخل فـي بـاب                          
هذا االدعاء ليس جديداً بل إنه ينـدرج ضـمن سلـسلة مـن              «امس إن   » الشرق األوسط «صدر لـ   وقال الم .التشويش

االدعاءات والمزاعم التي تقوم بها الدوائر اإلسرائيلية بين الحين واآلخر، في محاولة مكـشوفة للنيـل مـن المواقـف                    
وأكد . »ها بالمسار السوري ـ اإلسرائيلي السورية الثابتة من قضايا المنطقة، وخاصة العملية السلمية فيها وما يتصل من

المصدر السوري أن سورية لم تتصرف يوماً ولم تقدم على أي أمر في سياستها الخارجية إال عالنية انطالقاً من كونها                    
والمبعـوث حـسب المـصادر      .صاحبة حق وموقف وقرار، وأنها لم تخِف قراراتها أو مواقفها أو إرادتها علـى أحـد               

مجلي وهبي، عضو الكنيست االسرائيلي عن حزب الليكود، الذي عين أخيرا نائب وزيـر فـي مكتـب                  االسرائيلية هو   
أما اللقاء الثـاني فجـرى قيـل        . سائل الى عدة دول عربية واسالمية     ويرسل شارون وهبي في مهمات نقل ر      . شارون

  . اسبوعين في المكسيك، في لقاء برلماني دولي
  22/5/2005 شرق األوسطال

  
 تشكّل وفداً رفيع المستوى لزيارة أراضي السلطة الفلسطينّيةباكستان 
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نهاية زيارة رسمية له لباكستان أن الرئيس الباكستاني الجنرال                :وكاالت

عقـب  و.وافق على إرسال وفد رسمي إلى مناطق السلطة الفلسطينية لإلطالع على األوضـاع هنـاك              " برويز مشرف "
الزيارة التي استمرت لست ساعات فقط، والتي التقى خاللها عباس بالرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس الوزراء                 
الباكستاني شوكت عزيز، صرح وزير اإلعالم الباكستاني شيخ رشيد أحمد أن وفداً من المثقفين الباكـستانيين ورجـال                  

طالع على األوضاع هناك، وذلك استجابة لطلب رئـيس الـسلطة           الدين سيزورون مناطق السلطة والمسجد األقصى لإل      
للعـب  " إسالم أبـاد  "وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قد جدد قبل أيام استعداد            .الفلسطينية محمود عباس  

قدام بـالده   دور وساطة في النزاع المستمر في الشرق األوسط، غير أن المسئول الباكستاني رفض ربط ذلك بضرورة إ                
ـ             فـي مقـدمتها    ) إسرائيل(على االعتراف بالكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن لدى باكستان شروطاً معروفة لالعتراف ب

إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وإجماع الدول األعضاء في منظمة المـؤتمر اإلسـالمي علـى                  
  .االعتراف بـإسرائيل

  22/5/20م المركز الفلسطيني لإلعال
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    ريش لآلثار المستردة من إسرائيلمتحف في الع
 العـام  سبق أن استردتها مصر من إسرائيلانتهت هيئة اآلثار المصرية من إعداد متحف لآلثار التي :”الخليج “-القاهرة  
صر على عـدة     وعادت إلى م   1967 عند احتاللها لسيناء في العام       رقتها قوات االحتالل اإلسرائيلي    وهي التي س   1993

اح متحفها الجديد   الهيئة المصرية تعتزم افتت   .دفعات بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين ووصل عددها إلى ألفي قطعة أثرية           
 حزيران المقبل بعد أربعة أعوام من العمل المتواصل بغية أن يخرج المتحف فـي صـورة تليـق باآلثـار                     خالل شهر 

 عند اآلثار المستردة مـن إسـرائيل       أثريين فإن المتحف لن يقف فقط        المصرية وفي هذا اإلطار وحسب قول مسؤولين      
والمتحف الجديد يقام على مساحة كيلومترين .ولكن ستمتد معروضاته لتشمل آثارا أخرى تمثل مختلف العصور التاريخية         

  . مليون جنيه20عند مدخل مدينة العريش ووصلت تكلفته اإلنشائية إلى نحو 
  22/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مانعةمعلى عدم ال إلغاء الحصول قرار ،األردن
أعلن االردن رسمياً امس، عزمه إلغاء إجراء يشترط حصول الفلـسطينيين علـى تـصاريح عـدم                 " : األيام "-عمان  

ـ                    ع الـممانعة التي تمكنهم من دخول االردن خالل االيام القليلة الـمقبلة، مشيراً الى انه سيتم الطلب من الزائـر التوقي
على تعهد يضمن مغادرته البالد بعد انتهاء مدة الزيارة الـمحددة بشهر واحد وذلك فور دخوله عبر جـسر الــملك                    "

وأشار االردن الى انه ومـن خـالل متابعـة          ".حسين، بحيث يحدد بشكل واضح عنوان اقامته في الـمملكة ورقم هاتفه          
بين ان هناك توازنـاً احـصائياً بـين أعـداد القـادمين             االجهزة الـمختصة لحركة الجسور خالل السنوات االخيرة ت       

والـمغادرين من ابناء الضفة الغربية، االمر الذي عكس ارتياحاً بعدم هجرة ابناء الضفة الغربيـة الــمحتلة خـارج                   
اراضيهم، متمسكين بها ولزوال وانتفاء االسباب التي أدت الى إصدار التعليمات الخاصة بتصاريح عـدم الــممانعة،                 

  ".ستقوم وزارة الداخلية وبناء على اتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بالغاء هذا اإلجراء خالل األيام القليلة الـمقبلةف
 22/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  كرامي يحذر من مخطط التوطين

على ما اسماه بتدخل دول     جا  أوضح عمر كرامي ان قرار مقاطعته لالنتخابات النيابية المقبلة ترشحا وانتخابا يأتي احتجا            
وأشار .  والتدخالت السافرة في هذه االنتخابات     2000 واعتراضا على قانون عام      الوصاية في إشارة إلى أميركا وفرنسا     

جهـاز المخـابرات     رئيـسي    ان بدور غازي كنعان ورستم غزالـة        كرامي إلى ان السفيرين األميركي والفرنسي يقوم      
وأضاف انه اتخذ هذا القرار بعدما رأى المهازل وهذا الجو من           . ذاته وربما أكثر وضوحا    وباألسلوب   السورية في لبنان  

مؤكداً أنهما ليـسا عمـالء      .. الفساد واالهتراء وضرب الخناجر، وكذلك محاوالت محاصرته مع النائب سليمان فرنجية          
تمرير المخططات ومن بينها تـوطين      لكنه جيد ل  ..  بأنه سيئ  2000ووصف قانون عام    .لسوريا وال نقبل ان نبيع مبادئنا     

الالجئين الفلسطينيين في لبنان الذي قال انه حتما سيتم، وتوقع كرامي ان تنسحب إسرائيل من مزارع شـبعا اللبنانيـة                    
وقال ان السلطة الفلسطينية ستأتي إلى لبنان وتطلـب مـن     .. المحتلة لنزع الذريعة من حزب اهللا حول االحتفاظ بسالحه        

  .بيروت ـ البيان.  سالحها الن ذلك قرار ال رجوع عنه اتخذته أميركاالمخيمات نزع
  22/5/2005البيان 

  
  مسؤولو الصليب األحمر األجانب يجددون دعمهم لجمعية الهالل في مجاالت الرعاية الصحية

الل األحمر الفلسطيني   تواصلت في قصر الثقافة بمدينة رام اهللا، أمس، فعاليات المؤتمر العام التاسع لجمعية اله             : رام اهللا 
، التي افتتحت أول من أمس، وتحدث كاليفي كيفيستو، رئيس جمعيـة الـصليب األحمـر                فتحي عرفات . دورة الشهيد د  

الفنلندي عن البرامج المشتركة مع جمعية الهالل، وخاصة المتعلقة ببرامج الرعاية الـصحية األوليـة التـي تـستهدف          
لمعزولة، والناتجة عن بناء جدار الضم العنصري وانعكاساتها على صحة المواطنين          المواطنين الفلسطينيين في المناطق ا    

  .وأوضاعهم االقتصادية
جورجن بولسن الى أن األولوية بالنسبة لهم هي دعم المشاريع النفسية االجتماعية التي تستهدف أطفال                من جانبه، وأشار  

إن لديكم الكثير من األصدقاء في      : "قة مع جمعية الهالل، وقال    المدارس في الضفة الغربية وغزة، معبراً عن فخره بالعال        
الدنمارك، وأكد ممثل الصليب األحمر النرويجي دعمه للخطة االستراتيجية لجمعية الهالل األحمر الفلـسطيني، مـشيداً                

  .بعملها في ظل الظروف الصعبة الحالية
 تطورات األوضاع في المنطقة، مـشيراً الـى أن النجـاح            وقال دافيد برانت ممثل الصليب األحمر الدنماركي انه يتابع        

  .والتطلع للمستقبل يتطلب التعاون والتعلم
وعبر توماس كومبيز مدير العمليات في الصليب األحمر السويسري عن سعادته للمشاركة بالمؤتمر، منوهاً الى األنشطة                

لشرق األوسط في التجمع االسـباني للـسالم جهـود          وحيت مديرة مشاريع ا   . المهمة التي تقدمها جمعية الهالل األحمر     
  .الجمعية، معربة عن فخرها لهذا الدعم على طريق اقامة دولة فلسطينية مستقلة مسالمة

فتحـي موسـى عالقـة      . حسام صيام في كلمة له نيابة عن مدير دائرة الصحة في وكالة االونروا د             . من جانبه، ثمن د   
  .ة بجمعية الهالل األحمر في مختلف المجاالتالتعاون المميزة التي تربط الوكال
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ثم قدم يونس الخطيب، رئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عرضاً موجزاً ألبرز محاور التقريـر العـام للجمعيـة،       
مشيراً الى أن الجمعية وضعت خطة صحية واجتماعية وإنسانية طموحة بناء على قرارات المؤتمر العام الثامن الـذي                  

 تمحورت حول تطوير األطر القيادية ودوائر وفروع الجمعية وشعبها وإعادة هيكلتها وتحسين             2000 غزة العام    عقد في 
أوضاع العاملين فيها، باالضافة الى توحيد اللوائح المالية واالدارية وتطوير خطة وطنية فلسطينية لمواجهـة الكـوارث                 

  . عيد الخدمات والعالقات الخارجية والكادر البشريوتطرق بعد ذلك الى تطور عمل الجمعية على ص .المحتملة
 22/5/2005األيام الفلسطينية 

 
  البرلمان األوروبي ينوي عقد جلسة أورو ـ متوسطية في أريحا: المنتدى االقتصادي العالمي

يس كشف رئيس البرلمان االوروبي جوزب بوريل فـونتيل       ،محمد الدعمة وهاال الحديدي وإيناس صويص       : البحر الميت 
المقبل فـي مدينـة   ) تشرين الثاني(النقاب عن وجود نية بعقد جلسة الجمعية البرلمانية االورو ـ متوسطية في نوفمبر  

وقال فـونتيليس فـي     . اريحا في الضفة الغربية، في خطوة رمزية كبيرة لدعم الفلسطينيين وعملية السالم، حسب قوله             
ان نجتمع نحن كهيئة سياسية فـي       «العالمي في البحر الميت امس      مؤتمر صحافي عقده على هامش المنتدى االقتصادي        

كل شيء يعتمد بالطبع على تطورات عملية الـسالم ومـا اذا كـان              «اال انه استطرد    . »االراضي الفلسطينية امر مهم   
 اضافة الى   وقد شهدت فاعليات اليوم الثاني للمنتدى االقتصادي لقاءات جانبية لدعم عملية السالم،           . »الوضع يسمح بذلك  

  .بحث تطورات مسار برشلونة للشراكة االوروبية االورومتوسطية
  22/5/2005 شرق األوسطال

  
  الصهيونيعلى ضرورة المباشرة بمشروع قناة البحرين تشّدد ،دافوسورشة عمل على هامش 

، "قناة البحرين "وع  شدد وزير أردني أسبق، وخبير في شؤون المياه، على ضرورة اإلسراع في تطبيق مشر              :قدس برس 
وقـال  .التي تربط بين البحرين األحمر والبحر الميت، معتِبراً المشروع خطوة هامة لبناء الثقة في المنطقة، حسب قوله                

حازم ناصر، وزير المياه األسبق، في ورشة عمل عقدت على هامش فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي، المنعقدة حالياً         
في األردن، إنّه عرض على المشاركين في الورشة األهمية المتنامية لتنفيذ المشروع لبناء الثقـة        في منطقة البحر الميت     

) إسـرائيل (ومن المقرر في حال تم تنفيذ المشروع أن يستفيد منه كّل مـن األردن و              . بين الدول المستفيدة من المشروع    
ـ    .والسلطة الفلسطينية  ألنّـه سـيوفر الميـاه والطاقـة       "همية المشروع،   إلى أ " قدس برس "وأشار ناصر في تصريحاٍت ل

  .، مشدداً على أهمية القضية المائية في المنطقة، خصوصاً في السنوات المقبلة"الكهربائية لسكان المنطقة
  22/5/20المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
     يساعد على تحسين االجواء ستمرار الهدنةا:  سلطانوف،روسي للشرق االوسطالمبعوث ال

قال المبعوث الروسي لمنطقة الشرق االوسط الكسندر سلطانوف ان هنـاك الكثيـر مـن          ، فريق الدستور  -لبحر الميت   ا
لطانوف في تصريح خـاص     واضاف س .التطورات المتناقضة وغير المشجعة التي تشهدها المنطقة بسبب القلق والحيرة         

 اللقاءات واالجتماعات لتهدئة االوضـاع وتـشجيع         علينا كمجتمع دولي وكرباعية دولية ان نعمل من خالل         لـ الدستور 
ل ابدى شارون دعما وتأييدا لما يقـوم        يه خالل زيارته االخيرة الى اسرائ      ان وقال.ليةيمل واللقاءات الفلسطينية االسرائ   الع

 يليائولة التعامل مع الجانب االسر    ان محمود عباس وضع برنامجا براغماتيا لمحا      و.به الرئيس الفلسطيني محمود عباس    
واوضح سلطانوف ان بناء الجدار العازل      .وحلحلة االمور والعودة الى تفاهمات وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في شرم الشيخ            

والكتل االستيطانية يعيق العملية السلمية مبينا انه ال يحق الي طرف من الطرفين فرض ارائه من جانب واحد بـل ان                     
 يللي وان استمرار الهدنة مع اسـرائ      ينهما وهذا ما تقوم به بالده والمجتمع الدو       المفاوضات هي التي تقود الى تفاهمات ب      

وبين سـلطانوف   .وقال ان مكافحة االرهاب والتوقف عن اطالق التهديدات يخلق جوا ايجابيا          .يساعد في تحسين االجواء   
 االرض والقيـام    ان ما يقوم به ابو مازن من اصالحات هي حقيقية وليس مجرد حديث ونظريات بـل تطبيـق علـى                   

باالحاالت على التقاعد في جهاز االمن العام واستبعاد قيادات وغيرها جميعها ادت الى خلق االجواء المريحة واثبتـت                  
  .جدية القيادة الفلسطينية في التعامل مع االوضاع الجديدة

  22/5/2005الدستور 
  

      لعالقات دولية بحاجةاسعبو ،غرافياًجارون يسعى للقضاء على وصف الضفة ش: عبد ربه: حوار
  السلطة تريد معرفة مصير االستيطان واالنسحاب والمفاوضات

وصف ياسر عبد ربه الوضع في األراضي الفلـسطينية بـالهش وان رئـيس الـوزراء                :  فريق الدستور  -البحر الميت 
 التي تم التوقيـع عليهـا بـين         االسرائيلي شارون ما زال يخلق الذرائع للقفز على الواقع والتهرب من تنفيذ االتفاقيات            

  .الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في شرم الشيخ
ـ       الدستور انه على ابواب زيارة عباس الى واشنطن بدأ شارون يقول كالما ناعمـا              واضاف عبد ربه في مقابلة خاصة ل

وبين عبد ربـه ان    . ذلك لكسب المزيد من الوقت ومحاولة اعطاء االنطباع انه يريد عمل شيء وهو في الواقع بعيد عن               
لشارون خطة واحدة فقط هي القضاء على وحدة الضفة الغربية جغرافيا وبشريا وعزل القدس بواسطة الجدار العـازل                  
والكتل االستيطانية التي بدأ في بنائها لمنع قيام دولة فلسطينية تكون الضفة الغربية هي قاعدتها الرئيسية باالضافة الـى                   

ن شارون يريد خداع العالم بالمبالغة في ابراز اهمية خطوة االنسحاب من غزة وبعـدها سـوف                 وقال عبد ربه ا    .غزة



 16

ان شارون يريد ادخالنا فـي نفـق ال ينتهـي مـن              .يتوقف عن فعل اي شيء حتى يستكمل الجدار والكتل االستيطانية         
  .المفاوضات حول تفاصيل غزة وقضم الضفة الغربية بالجملة

ف ان هناك تصورا سائدا وشامال يعتقد ان خطوات ضبط االمـن وتوحيـد الـسالح ومنـع                  من المؤس : وقال عبد ربه  
االنفالت االمني ومنع وجود اكثر من استراتيجية فلسطينية ينفذها عدد من الجيوش الفلسطينية ينظر اليه وكأنه تنازالت                 

وشدد عبد ربـه ان     . استخدام الذرائع وان اسرائيل هي المستفيد من استمرار حالة االنفصام لمواصلة           .وخدمة السرائيل 
هذه خطوات في مصلحة الشعب الفلسطيني وكل مواطن فلسطيني بالدرجة االولى وال اعتقد ان الصمود حتى االحـتالل            
وتطور الكفاح الفلسطيني يتطلب فلتانا امنيا في شوارع نابلس ورفح وان مجموعات مسلحة في هذه المنطقة او تلك كل                   

ء على مصالحه الخاصة، وال اظن ان الحرب على االحتالل يتطلب الفوضى بل ان وقف اطالق النار                 منها ينفذ خطة بنا   
خدمة لنا وليس لالحتالل الننا لسنا الذين بدأنا الحرب المسلحة واذا بقيت االمور في اطار معارك مسلحة فان شـارون                    

  .هو المستفيد
او فتح كحجج الهدافها السياسية وان هدفها المركزي ان ال          وبين عبد ربه ان اسرائيل سوف تبقى تستخدم سالح حماس           

تبدأ بتنفيذ خطة خريطة الطريق وان شارون يقول ان االنسحاب من غزة خطة قبل خطة خريطة الطريق وهو يعود بين                    
  .الحين واالخر الى نظرية االشتراطات لتعطيل تنفيذ االلتزامات التي يوقع عليها مع الجانب الفلسطيني

عبد ربه ان التفاهم الفلسطيني الذي انجز يتمثل في ان ال مجال ان يكون هناك اكثر من استراتيجية عـسكرية                    واوضح  
واحدة متفهما االختالف في وجهة النظر السياسية التي يحتكم اليها في النهاية الى الجمهور وصـناديق االقتـراع مـع                    

  .ضرورة ان تكون هناك تعددية سياسية حقيقية في فلسطين
شار عبد ربه الى ان فتح تعاني من مشاكل مستديمة وامراض داخلية مزمنة للحزب القائد الواحد الذي يبدأ بالتـدريج                    وا

  .في اهمال تطلعات الرأي العام ويستسلم لفكرة انه باق ودائم
 الفلسطينية  واوضح عبد ربه ان محمود عباس يحتاج الى عالقات دولية النك ال تستطيع البقاء ساكتا في مناطق السلطة                 

وتعطي االنطباع للعالم بانك تعمل ولكن ال بد من االنفتاح على العالم والحوارات والحضارات المختلفة لتكون جزءا من                  
  .حركة العالم

ووصف عبد ربه زيارة محمود عباس الى واشنطن بانها ذات اهمية خاصة وان السلطة الوطنية بحاجة لتعرف ثالثـة                   
  :امور هي

نسحاب االسرائيلي من غزة كامال بدون عشر مزارع شبعا تتركها اسرائيل وراءها في غـزة االمـر                  هل سيكون اال   -
  .الذي سيبرر امورا كثيرة الحقة تجعل هذا االنسحاب هشا وقابال لالنهيار وان كل الترتيبات الالحقة قابلة لالنهيار

 الحدود مع مصر وهل الممر االخـر بـين          وهل االنسحاب من غزة يتبعه، او يتضمن االنسحاب من كل المعابر وحتى           
واذا لم يتحقق كل هذا ستصبح غزة مجـرد         . غزة ومصر ايضا موجود وفي الحسبان والممر بين غزة والضفة الغربية          

سجن مغلق وان كل ما سيحصل هو خروج المستوطنين وجنود االحتالل من قلب المدينة االمر الذي يهـدد اي خطـة                     
  .ة الغربيةتنمية اقتصادية لغزة والضف

  . هل سيتوقف فعال االستيطان حول القدس وبناء الجدار حتى نحمي مشروع الدولة الفلسطينية-
ولكن اذا استكمل بناء الجدار والخطط االستيطانية عندها سيكون مشروع الدولة الفلسطينية انتهى على االرض وستكون                

  .ة للحياة عدا عن انها لن تحل تطلعات الشعب الفلسطينيكانتونات غزة وملحقاتها في مهب الريح وهذه ليست دولة قابل
 ماذا بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي وهل ستبدأ بعد غزة مفاوضات حول الوضع النهائي اي تكون غـزة خطـوة                    -

على خريطة الطريق، او ان االنسحاب من غزة سيكون ذريعة للقول انها تحتاج الى استراحة محـارب لعـدة سـنوات         
  .سيتمكن شارون من استكمال الجدار والكتل االستيطانية الجديدةوعندها 

  .وبناء على محددات هذه االجابات ستتحدد االستراتيجية الفلسطينية المستقبلية
واعرب عبد ربه عن عدم تفاؤله ازاء ما يجري وانه قليل التفاؤل على فرض ان الموقف االميركي يدعو الى التحلـي                     

  .على غزة فقطبروح العملية والتركيز 
وبين عبد ربه انه ما زال يعمل من اجل تشكيل كتل فعالة في الرأي العام االسرائيلي والفلسطيني ضد خطة شارون التي                  
تسعى الى تحجيم الحقوق الفلسطينية في اطار دولة كانتونات غزة وملحقاتها في الضفة الغربية وهو يريـد ان يقـدمها                    

  .ين االسرائيليينوكأنها مخرج استراتيجي للفلسطيني
وبين عبد ربه ان الشعب الفلسطيني لن يتبخر في الهواء حتى لو زرع شارون هذه الكانتونات بل ستكون هـذه وصـفة       

  .لصراع جديد يمتد لعدة عقود جديدة في المستقبل
الصراع مفتوحـا   يمكن لالسرائيليين ان يسلبوا ارضنا ولكن لن يسلبوا شعبنا من وجوده وبقائه وبالتالي سيبقى               »: وقال

  .وقائما، وهذا خطر على االسرائيليين النه يبقي الصراع مفتوحا
حتى االن الوضع هش للغاية وال توجد ضمانات سياسية او خطوات متماسكة في اطـار تنفيـذ خطـة خريطـة          : وقال

  .الطريق تجعل الحالة غير قابلة لالنهيار او التراجع الى الخلف
رائيلي من تهديد يتعرض له شارون من قبل المستوطنين بسبب انسحابه المفتـرض مـن          وحول ما يقوم به االعالم االس     

غزة، قال عبد ربه ان االعالم االسرائيلي في معظمه متواطئ وان الحكومة االسرائيلية مع المستوطنين تتعمد المبالغـة                  
وان الهـدف لـيس    .اهليةالقصوى في تصوير معارضة المستوطنين لالنسحاب وكأنها تضع اسرائيل على شفير حرب            

تعطيل االنسحاب من غزة ولكن هي خطوات استباقية ترمي الى منع اي عبث لالنسحاب من الضفة الغربية الحقا وهذا                   
  .كله نوع من التحايل والدجل

  22/5/2005الدستور 
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  االنهيار الحتمي للتهدئة
  عبد اهللا عواد 

للعالقتين الداخلية الفلسطينية والخارجية، مـع  .. خير في قطاع غزةسببه التصعيد األ.. شيء من التوتر والضغط النفسي 
لدرجـة سـاد    .. االسرائيليين، خاصة عند حاملي لواء التهدئة، وهم جميع القيادات السياسية، سواء للسلطة أو الفصائل             

المسبحة، وسريعاً، وبـذلك     تفرط تصعيد آخر، ومن أي طرف، حتى        وما هو إالّ  .. االعتقاد ان انهيار التهدئة قد بدأ فعالً      
والسبب ان هناك   .. حسابات هذا االعتقاد غير صحيحة     ..العصر الذهبي الهش، لصالح جولة جديدة من المواجهة       ينتهي  

اتفاقاً أو تفاهماً أو التقاء لمصالح حكومة شارون معها االئتالف والسلطة الفلسطينية، ومعها ائتالف التهدئة، على بقـاء                  
كي .. فالحكومة االسرائيلية تريد التخلص من قطاع غزة      .. كل طرف لحسابات خاصة به    .. ة شهور مقبلة  هذه التهدئة لعد  
.. سببت كوارث للفلسطينيين، ويجب وقفهـا     " المقاومة"والحكومة الفلسطينية في عهد أبو مازن تعتقد ان         .. تتفرغ للضفة 

  ..وهكذا.. يل النقاط شيئاً فشيئاًواالنتقال للعمل في الحلبة السياسية الدولية، وفقاً للعبة تسج
والذي يـنص علـى فرضـية       .. ليست بالضد من التساؤل الذي ظهر عقب تفاهمات شرم الشيخ         .. غير ان هذه الحقيقة   

ألن المكان يقول، وبوضوح صارخ، ان التهدئة       .. ، وهو جدار زمني أكثر منه مكاني      "الجدار الذي ستصطدم به التهدئة    "
واالسـتيطان  .. هكذا يقول نص االعتقـال واالغتيـال واالجتياحـات        .. ، وليست ثنائية  .سطينيينأحادية الجانب من الفل   

ونص سقوط الفرضية القائلة إن التهدئة ستقود لفتح صفحة الحوار والمفاوضات بين الطرفين، التي ما زالت                .. والجدار
لـسطينيين علـى آالمهـم وعـذاباتهم        دون أن يتحقق أي شيء من تفاهمات الشيخ، باستثناء سياسة ضـغط الف            .. مغلقة

فهي عملياً تهدئة أحادية الجانب، إالّ إذا كان نص التهدئة غير           .. واالعتقال بصمت .. وكذلك الموت بصمت  .. ومعاناتهم
المعلن، هو بين عدم استهداف الدولة العبرية لـالقيادات الفلسطينية، وبين وقف عمليات المقاومة، وعنـد هـذا الـنص                   

  ..يةفالتهدئة ثنائ
وإنما رسالة داخلية فلسطينية، ربما جاءت      .. إن التصعيد األخير، في قطاع غزة، لم يكن في واقعه موجهاً للدولة العبرية            

دون .. والـذي عارضـته حركـة حمـاس       .. على خلفية قرار المحكمة بإعادة االنتخابات المحلية في بعض المنـاطق          
قراطية الرأي وصندوق االقتراع والقضاء، ما زالت بحاجة لـشيء          االعتراض على مبدأ القضاء، في داللة على ان ديم        

إن االعتقاد بأن التهدئة ستفتح الطريـق         !!من ديمقراطية االطارات المشتعلة، والحجارة، وقذيفة موجهة ضد مستوطنة        
عـدم العـودة    و.. أمام المفاوضات، بِني على فرضية اسرائيلية مفادها ان سلطة أبو عمار كانت وراء قطع المفاوضات              

فـإن النتيجـة الطبيعيـة العـودة نحـو          .. وبما ان هذه السلطة بوفاة الرئيس قد انتهت لصالح سلطة أبو مازن           .. إليها
فقط كل ما تهدف إليه هـو       .. ولكنها فرضية مغلوطة، لسبب بسيط، ان حكومة شارون ال تريد مفاوضات          .. المفاوضات

ومعـه االسـتيطان    .. وكذلك الجـدار العـازل    .. صال عن قطاع غزة   كما عبرت عنه خطة االنف    .. نهج أحادي الجانب  
واستراتيجيته .. لهذا فإن الرهان على ان التهدئة ستفتح الطريق نحو مفاوضات تتعارض مع تكتيكات شارون             .. المستمر

  ..عبر ضم ما شاء من التجمعات االستيطانية.. مقايضة االنسحاب من القطاع، بضم قسم كبير من الضفة
وهي استبعاد التفاوض المطلق مع الفلسطينيين، سواء أكان أبو مازن رئيساً للسلطة،            .. ت الدولة العبرية، واضحة   حسابا

لصالح النهج أحادي الجانب، الذي على الفلسطينيين التعاطي معه، كما هو الحال مع خطة إخالء غـزة                 .. أم أبو عمار    
.. الى حرارة شديدة في الخريف المقبل     .. ، سينقل حرارة الصيف   من االستيطان، وهو مشروع توافقي عابر بين الطرفين       

ال يمارسـون   .. إن صانعي القرار في الدولة العبريـة       .لصالح مرحلة جديدة من المواجهة    .. سينتهي التوافق .. وعندها
اية لجولة  إن االنسحاب من قطاع غزة ليس نهاية المطاف، وإنما بد         .. حين يقولون .. الخداع على أنفسهم، فهم واضحون    

وفي المقابل فإن صانعي    .. جديدة من المواجهة، لن تكون في الضفة فقط، وإنما أيضاً في القطاع، وفقاً لبعض التقديرات              
وفقط ما هو موجـود لعبـة       .. يبنون سياستهم على أساس ان عهد المقاومة قد انتهى الى غير رجعة           .. القرار الفلسطيني 

إضـافة الـى    .. لقوى السياسية انجرت الى هذه اللعبة لحماية نفسها من االستهداف         ويبدو ان جميع الفصائل وا    .. سياسية
  ..سقفه بالطبع السجان.. ولو داخل سجن.. مرض امتالك السلطة

فالـسياسة  .. إن التهدئة ليست سوى حالة مؤقتة وعابرة، وسريعاً ستنتهي، سواء أراد الفلسطينيون ذلك، أم لـم يريـدوا                 
وإنما ستـصل للجـدار     .. ال يمكن أن تستمر الى ما ال نهاية       .. التي تتسم باألحادية من ناحية التهدئة     الفلسطينية الحالية،   

فالحديث االعالمي، عن نية شارون تقديم عدد مـن مبـادرات           .. ولكن ليس اآلن  .. وتصطدم به، ليكون االنهيار مدوياً    
ى ان االحتقان عند الفلسطينيين وصل لدرجة قابلـة         حسن النية، يدل على وجود حاجة اسرائيلية للتهدئة، ويدل أيضاً عل          

  ..ولكن.. ولهذا ال بد من بعض الخطوات الشكلية لتنفيس االحتقان.. لالنفجار
والـضاغطة باتجـاه اسـتمرار      .. إذا كانت قصة االنسحاب من غزة هي العلكة التي يمضغها الطرفان في هذه الفتـرة              

  !واقع ماذا بشأن الضفة؟.. ن أنفسهما في مواجهة الواقع األصعبالتهدئة، فإن ما بعد المضغة األخيرة سيجدا
وفي .. ومواصلة االستيطان .. ومواصلة مصادرة األرض  .. ال توجد إجابة عند االسرائيليين، سوى مواصلة بناء الجدار        

 من إمكانية إقامة    فماذا ستكون االجابة عند الفلسطينيين على هذا الواقع الذي يجعل         .. جوهره مواصلة تهويد مدينة القدس    
  !؟..دولة فلسطينية إمكانية محدودة جداً

وذلك بإقناع األميركيين بعدم األخذ برأي حكومة شـارون    .. إن صناعة القرار الفلسطيني تراهن على الموقف األميركي       
ان الى الالجئين   لصالح البدء فوراً في مفاوضات قضايا الوضع النهائي من االستيط         .. القائل بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة    
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وإنما قديم يعـود لمفاوضـات      .. وهو أيضاً ليس رهاناً بالجديد    .. وهو رهان طوباوي حالم   . الخ.. الى القدس، والحدود  
رغم التجربة الطويلة الماضية التي دلت على سقوط هذا الرهان، فإن هناك من ال يـزال يحـب                  .. واشنطن قبل أوسلو  

  ..األحالم الكاذبة
.. وإذا كان صانعو القرار الفلسطيني يبنون سياستهم على إسقاط هكذا مواجهة مقبلـة            ..  مواجهة ثانية  هو.. ما بعد غزة  

تحتاج إلدارة جديدة في    .. ألن المواجهة الجديدة التي تلوح في األفق      ... فإن كارثة ستحل بالفلسطينيين بفعل هذه السياسة      
  ..المقاومة وليست إدارة فوضاوية، كما كان الحال حتى اآلن

إن االسرائيليين سيلجؤون الى محاولة جر المقاومة لتنفيذ عمليات ناجحة عسكرياً من ناحية القتلى، وفاشلة سياسياً مائـة              
وذلك ألن المواجهة المقبلة، خاصة بعد االنسحاب من غزة، ستكون أصعب لالسرائيليين الذين عليهم االجابـة                .. بالمائة

فـي الحاجـة األمنيـة      .. لصياغة إجابة واضحة  .. . لتي احتلت مع قطاع غزة    على تساؤل عدم االنسحاب من الضفة، ا      
  !!للضفة

وهذا غير  .. إالّ إذا غيرت الدولة العبرية من سياستها ونهجها نحو الضفة وفي مقدمتها القدس            .. إن انهيار التهدئة حتمي   
.. السبب ان السلطة لن تكون فـي الـضفة        و.. أكثر عنفاً من السابق   .. وإنما قد يحتاج لمواجهة جديدة    .. وارد حتى اآلن  

 .وإنما في قطاع غزة
 22/5/2005األيام الفلسطينية 

 
  )1(سيرك االنتخابات الفلسطينية 

  جمال المجايدة. د
تسيطر على الساحة السياسية الفلسطينية اجواء االنتخابات التشريعية في حين تستمر اسرائيل في تعطيل الحياة السياسية                

يها بطرد الرئيس ابومازن من البالد في تكرار لذات النهج االستفزازي الشاروني ابان حكم الرئيس               ويهدد بعض مسؤول  
حيث ما زال الجميع في السلطة والمعارضة يتذكرون كم مرة هددت اسرائيل وشارون ووزراؤه              ‚ الراحل ياسر عرفات  

ليس لـسبب آخـر     ‚  الى الواجهة مرة اخرى    واليوم يعود السيناريو ذاته   ‚ المتطرفون بطرد الرئيس الراحل من فلسطين     
سوى ان اسرائيل تريد ان تقول للعالم إنها هي وحدها على حق والقيادة الفلسطينية علي باطل وانها تعمـل مـن اجـل                       

  السالم والفلسطينيون غير جادين في السالم؟
المكشوف غير مكترث بما يجـري      ورغم الخطر االسرائيلي الماثل امام االعين االن ان الجانب الفلسطيني في الصراع             

ولهذا اليمكن للمواطن العادي ان يدري دوافع المعركة الحامية الوطيس بين اقطـاب الـسياسة               ‚ على االرض من حوله   
وعلى ما يبدو ان الفريقين المتعارضين نسيا انهما ما زاال تحت           ‚ الفصائلية الفلسطينية حول اجراء االنتخابات او تأجليها      

ونريدهما ان يتذكرا دائما ان الديمقراطية في ظل االحتالل زائفة النها تكون وليدة ظروف مشابهة               ‚ تيطاناالحتالل واالس 
  ‚ سنوات تقريبا10الول انتخابات اجريت في عهد السلطة الفلسطينية قبل 

في ‚ ف السالم لصالح مركز تحال  ‚ )جهات(أجراه المركز المستقل للمسوح والدراسات      ‚ وتفيد نتائج أحدث استطالع للرأي    
ستحـصل علـى نـسبة      ‚ )فتح(أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني      ‚ منتصف الشهر الجاري  ‚ بالضفة الغربية ‚ رام اهللا 

  ‚إذا ما جرت االنتخابات التشريعية هذا الشهر‚ %9‚32على ) حماس(وحركة المقاومة اإلسالمية ‚ 7%‚38
غير ان االمر المهم هو حسم الموقف مـن االنتخابـات   ‚ عينةيظل هذا مجرد استطالع وتكهنات وقيد توجهات سياسية م        

لمنع هذا الجدل اليومي ما بين نفي وتأكيـد         ‚ بان تكون بعد االنتهاء من االنسحاب االسرائيلي الذي قد يتم وال يتم أو قبله             
وليس مـن   ‚ لمتاعبفالساحة الفلسطينية حبلى بما يكفي من المشكالت والهموم وا        ‚ ومعارضة حول االنتخابات التشريعية   

مصلحة الشعب الفلسطيني استمرار مثل هذا الجدل العقيم بين القوى السياسية المختلفـة التـي سـتخوض االنتخابـات                   
لوضع ‚ لذا يجب حسم الموقف بالغاء االنتخابات او عدم اجراؤها اذا لم تقرر اسرائيل موعدا نهائيا لالنسحاب               ‚ التشريعية

رباعية امام مسؤولياتهم واحراج اطراف ومنظمي تفاهمات شرم الشيخ والقـاهرة امـام             القوى الكبرى اعضاء اللجنة ال    
  !الرأي العام على األقل 
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