
 1

 متابعات الزيتونة إصدار تجريبي
 فلسطين اليوم

 24/5/2005النشرة اليومية 
  

 :األخبار الرئيسية
   وال عودة الالجئين وال تفاوض على القدس67 ال لحدود :شارون يطلق ثالث الءات .1
  عادة المحليةإ وتحدد شريعيةلجنة االنتخابات تطالب بموعد جديد لالنتخابات الت .2
  مصري يصل إلى غزةالوفد والاشتداد وتيرة حرب المسيرات والرايات بين حماس وفتح  .3
  

   :السلطة
 واعتبار االنسحاب ضمن خريطة الطريق مازن سيطالب بتعجيل الحل النهائي أبو .4
 السلطة ترفض سالمًا بأي ثمن وشارون يقطع طريق عباس بالءات من واشنطن .5
 دحالن يتعهد للصهاينة بوقف أي هجوٍم فلسطيني على الكيان الصهيوني بعد االنسحاب من غزة .6
   ..المؤتمر اإلسالمياستقبل وفد االشتراآية الدولية واألمين العام لمنظمة  .7
  

   :المقاومة
 حماس تنفي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من استعدادها إلجراء حواٍر مع واشنطن أو لندن .8
  مرآزية فتح تجتمع نهاية الشهر .9

  لقاء دمشق تم تضخيمه: بو العينينأ .10
  
   :لكيان الصهيونيا

  خضرربع مليون فلسطيني مارسوا حق العودة وسكنوا داخل الخط األ: شارون   .11
  لن يكون هناك تأجيل في تطبيق خطة الفصل:  يرد على شالوم  شارون .12
  بالرشوةالحاخام الرئيسي ليهود إسرائيل متهم   .13
  للمستوطنين» آرافانات«موفاز لم يحصل على ميزانية لشراء    .14
 سرائيلي الجديد يصل الى القاهرةالسفير اإل  .15
   شرع في إزالة موقع عسكري وبرج مراقبةي االحتالل :تمهيدًا لالنسحاب من غزة  .16
 جيش االحتالل يدشن وسيلة جديدة للكشف عن األنفاق  .17
 ومحاولة الغتيال شارون سيقوضان فك االرتباط، تحذير أمني إسرائيلي من أن هجمومًا على األقصى  .18
  مدرسيسرئيل تحتج لسفير النروج على قصيدة في امتحان إ  .19
   ! درًعا بشرًيا فلسطينيًاسرائيليون يستخدمون فتًىإجنود : سرائيليالتلفزيون اإل  .20
   !حبس شرطيْي حرس الحدود أجبرا فلسطينًيا على تجّرع بوله حتى فقد وعيه  .21
  رى قيام آيانيين في فلسطينسرائيل تإدراسة حول مستقبل   .22
  

  : الشعب، األرض، القضية
   مسجد وآنيسة ودير وبقايا بيوتىلم يبق سو وسكان اللد يقاومون قرارهدم بيوتهم .23
 سرائيل تنسحب من القطاعإسكان غزة يتطلعون لرؤية  .24
 ىقلقون من تزايد تهديدات المستوطنين لألقص: ف القدسوقاأمدير  .25
 ندوٌة سياسّية في مخّيم عسكر حول قضية الالجئين وحّق العودة .26
 أمام التشريعي في غزة للمطالبة بوظائف رسمية" البطالة الدائمة "اعتصاٌم لعمال .27
  رينيوس المعزول يرفض االستقالة من المجمع الكنسيإ .28
   رؤوس أغنام7مستوطنو معون يجددون اعتداءاتهم على مزارعي شرق يطا ويسرقون  .29
  إلبعاد متظاهرين قرب مقّر عباس الشرطة الفلسطينية تطلق النار .30
  دامات بين أنصار حماس وفتح فى جامعة األقصىص .31
 أآاديميون فلسطينيون يطالبون باستقالة رئيس جامعة القدس .32
 

  : اقتصاد، اجتماع
   يستعين بأعضاء من اللوبي األمريكّي الصهيونّي للمصادقة على دعٍم ماليسالم فياض .33
  البرنامج اإلنمائي يبحث واللجنة السعودية الترتيبات النهائية لتنفيذ مشروع إسكاني في رفح .34
  مدير شرآة توزيع الكهرباء يؤآد الشروع بتنفيذ مشروع إلنهاء مشكلة نقص الكهرباء: رفح .35
  خبراء دوليون يدعون إلى تكريس استقاللية حقيقية لالقتصاد الفلسطينيمسؤولون فلسطينيون و ،رام اهللا .36
   %0ر67انخفاض مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية بنسبة  .37
  يت لحمالمنتدى االقتصادي العالمي وافق مبدئيًا على عقد مؤتمر لرجال األعمال والمستثمرين في ب: قريع .38
  البرنامج اإلنمائي لتنفيذ مشروع إسكاني في رفح  مليون دوالر15تموله السعودية بقيمة  .39



 2

  بيريس يسعى إلنماء السياحة في الجليل .40
  موال للسلطة الفلسطينيةأمريكي يرفض تحويل الكونغرس األ .41
  
   :افةثق

  لجهوده في التطبيعسرائيلية تمنح دآتوراه فخرية للكاتب المصري علي سالم تقديرًاإجامعة   .42
  

 : عربي، إسالمي
   في ظل غياب دول عربيةيبحث تعميق المقاطعة مؤتمر ضباط مقاطعة إسرائيل  .43
 ردنمريكية في األأسرائيلية وإعقوبة القصوي لمتهمين خططوا لضرب مصالح طلب ال  .44
  سرائيلي لمصافحتيحضر الوزير اإلأبو السعود أ: زيباري .45
  منظمة المؤتمر اإلسالمي تعد بالحفاظ على هوية القدس اإلسالمية  .46
 مخابرات األردنية تمنع مهندسًا فلسطينّيًا من دخول أراضيها لحضور مؤتمٍر في لبنانال .47
 سرائيليةإمؤسسة القذافي تنفي حديث سيف االسالم مع صحيفة   .48
  ة مسؤولة قطرية تدافع عن مشارآة مفكرين يهود في مؤتمر حوار األديان في الدوح .49
 ندوة في اليمن تحذر من مخططات عربية ودولية لتوطين الالجئين الفلسطينيين .50
  ملتقى علماء الشام يدعو للوحدة ولمواجهة الحملة على القدس .51
  

 :  دولي
  تحدة يحضره شارون ورايس وزعماء الكونغرسإيباك تنظم أآبر استعراض للقوة بالواليات الم .52
 لقاء آلمةإمريكيون معارضون لالنسحاب من غزة يزعجون شارون خالل أيهود   .53

  
   :مقاالت ومقابالت

 ئيلي شاؤول اري...  عن مسيرة سياسية تنتهي باقامة دولة ذات سيادة بديًالليستخطة انفصال  .54
  خالد الحروب ... شارون يريد توريط حماس وإلغاء االنتخابات الفلسطينية القادمة  .55
  أحمد يوسف أحمد    . د... من أجل فلسطين وليس من أجل الهدنة  .56
   من لبنان على خطوتها حيال غزة إسرائيل تخشى من انعكاس أجواء انسحابها .57

  
 كاريكاتير

  
***  

 
   وال عودة الالجئين وال تفاوض على القدس67 ال لحدود :شارون يطلق ثالث الءات

فشل رئيس الوزراء االسرائيلى ارييل شارون فى تسويق خطة الفصل االحادى المقـررة             : 24/5/2005البيان  أوردت  
زة لليهود االميركيين ، اذ قوبل باحتجاجات ومقاطعات وهتافات معادية اثناء اجتماعه معهم فى نيويـورك ،       من قطاع غ  

  .  والتفاوض على القدس وعودة الالجئين 67رغم ترديده ثالث الءات ضد العودة لحدود 
. امام زعماء الجالية اليهودية   لمة  اليهود ال يطردون اليهود شارون اكثر من مرة اثناء القاء ك           فقد قاطع اشخاص يهتفون   

وتحول ما كان يفترض ان يصبح تجمعا لحشد التأييد لشارون الذي يواجه انتقادات في اسرائيل لخطتـه الراميـة الـى                     
وقـال  . اجالء مستوطنين من غزة واجزاء من الضفة الغربية في اغسطس المقبل الى موقف محرج ومظهرا للـشقاق                

ليه شعار يعارض االنسحاب من     شخصا اعاق كلمته بتمزيق سترة للكشف عن قميص ع        شارون اثناء ابعاد رجال االمن      
هذه الخطة ستحسن امننا وتوفر فرصة للبدء في عملية سياسية مع           وابلغ الحشد   . عادة ما اعالج هذه االشياء بنفسي     غزة  

 من غزة بأنها اصعب قرار      ووصف خطة االنسحاب  . ن اغلبية يهودية في دولة اسرائيل     وتابع انها ستضم  . الفلسطينيين  
انني مستعد لتقديم تنازالت مؤلمة مـن اجـل سـالم           ..واضاف قلت في الماضي وسأقول ايضا اليوم        . اتخذه حتى االن  

ليس هناك ما يمكن التفـاوض حولـه بخـصوص          : ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن شارون زعمه      . حقيقي ودائم   
وقال ان المحادثات بشأن اقامة دولة فلسطينية ال يمكن ان تـستأنف            . قضيةالقدس، ولن تكون هناك مساومات في هذه ال       

  وكاالت.   االبعد ان ينزع أبو مازن سالح جماعات النشطين مثلما تنص خريطة السالم التي تدعمهاالواليات المتحدة
النسحاب من  متظاهر معارضين لخطة ا1500كان شارون قد واجه امس االول حوالى : 24/5/2005السفير  ونقلت

غزة، تجمعوا امام كلية باروخ في مانهاتن حيث القى كلمة امام حوالى الف من قادة اليهود االميركيين، في تجمع حاشد 
وألقى شارون كلمتين امام منظمتين يهوديتين امس، جدد فيهما تمسكه بضم الكتل . تحت عنوان نقف مع اسرائيل
.  على سبيل المثال، اننا سنأخذ معاليه ادوميم وغوش عتصيون وارييلوقال اقول،. االستيطانية الكبرى في الضفة

اضاف أما بشأن اماكن اخرى، فاعتقد انها ستكون المرحلة النهائية من مفاوضات . ستبقى في ايدي اسرائيل الى االبد
 . الحل الدائم

وقال اذا تحقق الهدوء . ليس بأقوالواعتبر شارون ان ابو مازن ال يؤمن بسياسة االرهاب والقتل، لكنه طالب بأفعال و
 فهذا سيتيح لنا البدء ،االسلحةالتام، وانتهى االرهاب، وتم تفكيك المنظمات االرهابية وتجميع سالحها، ووقف تهريب 
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بدخول خريطة الطريق، الفتا الى انه اذا اوقفت مصر تهريب االسلحة عبر معبر رفح، فستكون اسرائيل مسرورة بأن 
. اضاف ان الفترة المقبلة ستكون من اصعب الفترات التي عرفتها دولة اسرائيل منذ انشائها . الدلفيتغادر معبر في

 . وتابع نحن ال نحتاج الى متطوعين لخوض معارك عسكرية، ولكننا نحتاج الى االستعداد للوقوف معنا ودعمنا بشكل تام
اضاف انها ستضمن . ية سياسية مع الفلسطينيين، هذه الخطة ستحسن امننا وتوفر فرصة للبدء في عملوقال شارون

اضاف ان . واوضح شارون ان خطة فك االرتباط ستنفذ، لكن ليس تحت اطالق النار. غالبية يهودية في دولة اسرائيل
وتابع ليس هناك ما يمكن التفاوض حوله بخصوص . قضية القدس لن تطرح في اي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين

 )ا ف ب، ا ب، رويترز. (كون هناك مساومات في هذه القضيةالقدس، ولن ت
 الءاته الثالث المتعلقة برفض حق العودة وإعادة        شارونجدد   :القدس المحتلة : 24/5/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

ارة  وهي مواقف تصعيدية وصفت بأنها تهدف إلى التشويش على زي          1967القدس المحتلة واالنسحاب حتى حدود العام ،      
وأكدت السلطة الفلسطينية رداً على تصريحات شارون أنها         .قطع الطريق على كل ما يأمله منها      أبومازن إلى واشنطن و   
 وعاصمتها القدس الشريف،    1967وشددت على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود العام          . لن تقبل سالماً بأي ثمن    

 أن قضية عودة الالجئين الفلسطينيين يجب أن تنـاقش  أبومازنوأكد . 194وحل قضية الالجئين وفق القرار الدولي رقم   
  .وتحل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار األمم المتحدة المشار إليه

وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات اذا ارادت اسرائيل في              :غزة  طاهر النونو، وكاالت    
 4ي تدرك ان السالم الفلسطيني لن يقوم بأي ثمن، سيقوم عند االنـسحاب الـى خـط                  يوم من األيام صناعة السالم فه     

. 194 واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية الالجئين وفق القرار              67يونيو عام   /حزيران
  .هذه هي األسس والركائز التي اسستها الشرعية الدولية للسالم

ائيلية الحالية ترفض كلياً استئناف مفاوضات الوضع النهائي في مخالفة فاضـحة لخريطـة              واضاف ان الحكومة االسر   
الطريق وتابع بات واضحاً ان حكومة شارون تسعى ألن يكون االنسحاب من قطاع غزة وشمال الـضفة بـديال عـن                     

ومدنها ومخيماتها في   خريطة الطريق وليس جزءاً منها بمعنى تحويل قطاع غزة الى سجن كبير ووضع الضفة الغربية                
  .”سجون صغيرة ثم يقال انها دولة ذات حدود مؤقتة أو مرحلة انتقالية طويلة األمد وما الى ذلك

  
  عادة المحليةإ وتحدد لجنة االنتخابات تطالب بموعد جديد لالنتخابات التشريعية

نتخابات التشريعية الفلسطينية ، بات من شبه المؤكد أن تؤجل االانه /  فتحي صباح-غزة :24/5/2005الحياة  نشرت
واضافت ان االنتخابات يمكن ان تجري في . خصوصا بعدما أوصت لجنة االنتخابات امس بالتأجيل السباب تقنية

إال أن االعتقاد السائد هو أن االنتخابات تتجه نحو التأجيل .موعدها اذا جرت وفق قانون االنتخابات المعمول به حاليا
حدها باالنسحاب االسرائيلي وما سيرافقه من فرض حصار مشدد على قطاع غزة وشمال الضفة السباب عدة يتعلق ا

  .الغربية وتقطيع اوصال القطاع اثناء فترة االنسحاب التي ربما تتقاطع مع موعد االنتخابات
ها، وهي فـي حـدود      ويتعلق السبب الثاني بالتحضيرات الفلسطينية لالنتخابات والمهلة الزمنية الالزمة قبل موعد اجرائ           

شهرين على األقل، وتتضمن اعتماد السجل االنتخابي ، وفترة الترشيح، والدعاية االنتخابية، ويوم االقتراع، ما يعني ان                 
هذا الموعد فات، هذا اذا كان الرئيس الفلسطيني صادق على قانون االنتخابات الجديد، وهي المعضلة الثالثة في االسباب                  

  . الداعية لالرجاء
 المعضلة الرابعة في طريق اجراء االنتخابات في موعدها، وهي االهم على االطالق، فتتعلق بموقف حركة                -ما النقطة   ا

فبينما كانت الفصائل قبل ايام تدعو السلطة وفتح الى اجراء االنتخابات في موعـدها، خـرج                . فتح من التأجيل او عدمه    
ليقول في مؤتمر صحافي ان موضوع قانون االنتخابات سيحسم فـي           عضو اللجنة المركزية للحركة عبد اهللا االفرنجي        

ويرى المراقبون ان فتح تدفع نحـو تأجيـل         .اجتماع لمجلسها الثوري يعقد في مدينة رام اهللا في الثاني من الشهر المقبل            
في مؤتمرهـا   االنتخابات، وان العاملين اللذين سيحددان موعد اجرائها هما معركة كسر عظم داخلي ستخوضها الحركة               

حماس في المرحلة الثالثة من االنتخابات       كسر عظم خارجي ستخوضها مع     ومعركةعام الذي سيعقد في الرابع من آب        ال
ـ       ،وستجد في التوصية التي قدمتها امس لجنة االنتخابات المركزية للسلطة           . البلدية ا ضـالتها المنـشودة التـي انتظرته

  .لتخرجها من أزمة تأنيب الضمير
أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـالوطن أن       :عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا 24/5/2005لوطن السعودية   ا وزادت

الرئيس الفلسطيني سيرد قانون االنتخابات المعدل إلى المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبا االلتزام بإجراء االنتخابـات               
ى أن أبو مازن حصل على دعم اللجنة المركزية لحركـة           نسبية دوائر، مشيرا إل   % 50نسبية كاملة، و  % 50على قاعدة   

وأشار المسؤول الفلسطيني إلـى     .فتح على هذا التوجه الجديد إال أنه أكد أنه حتى اآلن ال قرار بتأجيل موعد االنتخابات               
شريعي كما كان يطالب الرئيس أبو مازن وهو ما رفضه المجلس الت          % 100أنه تم التأكد أنه من الصعب تمرير النسبية         

 مـن  27وذكر المسؤول أنه لم يحدد موعد إلجراء االنتخابات الداخلية في حركة فتح التي كانت مقررة فـي     .الفلسطيني
وقد اعتبرت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية أن ليس باإلمكـان إجـراء االنتخابـات التـشريعية                .الشهر الجاري 

 المزيد من الوقت للتحضير بعد أن أشارت إلى الحاجة إلى مدة شهرين             الفلسطينية في موعدها المقرر بسبب الحاجة إلى      
ودعـت اللجنـة الـرئيس      .على األقل ما بين إقرار المجلس التشريعي لقانون االنتخابات وإجراء هذه االنتخابات فعليـا             

  .الفلسطيني إلى إصدار مرسوم رئاسي بموعد جديد لالنتخابات
النتخابات المحلية الفلسطينية قرارها إعادة االنتخابات الجزئي في كل مـن رفـح             وفي تطور آخر أعلنت اللجنة العليا ل      

  .والبريج وبيت الهيا وسنيريا يوم الثالثاء القادم داعية الجميع إلى احترام القضاء الفلسطيني وقراراته
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لقانون الى المجلـس    نائب رئيس المجلس الفلسطيني قال ان عباس سيعيد ا        أن  : 24/5/2005الخليج اإلماراتية    وأوردت
إلى ذلـك اعلنـت   .مع توصية بإدخال تعديالت عليه منها زيادة عدد النواب الذين يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي    

الشـراف علـى االنتخابـات      المفوضية األوروبية ان االتحاد األوروبي سيوفد بعثة مراقبين اعتباراً من مطلع يونيـو ل             
انب بعثة المفوضية ، سيتواجد وفد من البرلمان األوروبي ومراقبون مـن دول اوروبيـة               والى ج .الفلسطينية التشريعية

  )وكاالت(.لالشراف على العملية االنتخابيةاخرى 
  

  مصري يصل إلى غزة الوفد والاشتداد وتيرة حرب المسيرات والرايات بين حماس وفتح 
اتهمت حماس فتح بتجنيد منتسبي      :يهان الحسيني   ج: صالح النعامي القاهرة  : غزة: 24/5/2005 شرق األوسط النشرت  

وقالت إنهم شاركوا بوصفهم عناصر في كتائب شـهداء األقـصى ـ الجنـاح     . األجهزة األمنية للمشاركة في المسيرة
  .العسكري لفتح

 مـن   في المقابل قالت كتائب األقصى في بيان انه وتحت عنوان فلنحترم جميعاً قرارات القضاء انطلقت مسيرة مسلحة                
وأكدت إنها إذ تؤكد    . مقاتليها للتأكيد على أن البندقية الفتحاوية في صدر االحتالل وإن الوحدة الوطنية هي خيار مقاتلينا              

حرصها على استقاللية ونزاهة القضاء الفلسطيني، فإنها تلتزم بقراراته وبنتائج االنتخابات المعـادة سـلفاً، وحرصـها                
ودعت إلى االحتكام للحوار الذي يعبـر عـن األخويـة           . بة وسالمة الجبهة الداخلية   على كل قطرة دم فلسطينية، وصال     

وجددت التزامها بما اتفقنا عليه وما زلنا ملتزمين بالتهدئة من منطلق المصلحة الوطنية العليـا               . الصادقة وتجسيد الوحدة  
من جـانبهم   .مصالح وطموحات شعبنا  لشعبنا الصامد وليس علي أرضية حسابات حزبية ضيقة ال تخدم وال تلبي أيا من               

ودعت الحركة أنصارها فـي مختلـف       . أغلق عناصر حماس عددا من الطرق في القطاع احتجاجاً على قرار المحاكم           
مناطق القطاع إلى تنظيم المزيد من المسيرات للتنديد بقرار المحاكم على اعتبار انه مؤامرة مدبرة لحرمان حماس مـن                   

من ناحيتها حذرت وزارة الداخلية ، أمس، من تداعيات تواصل التعامل          .ة من االنتخابات المحلية   فوزها في المرحلة الثاني   
وفـي  .بين فتح وحماس على النحو الحاصل حالياً، معتبرة انه يشكل عامل توتر وتصعيد سلبيين على الساحة الفلسطينية                

وباشر الوفد في المساء باتصاالت مـع       . هذا السياق وصل إلى غزة أمس وفد أمني مصري في زيارة تستغرق أسبوعا            
وأوضح البحيري في تصريح لـ الشرق األوسط       . ممثلي حماس وفتح والسلطة لتطويق التوتر الناجم عن قرار المحاكم         

قبل مغادرته القاهرة، انه سيتوجه إلى غزه أوال ثم إلى رام اهللا، ولخص مهام الوفد الذي يترأسه فـي ترتيـب البيـت                       
  . الخالفات الحالية بين فتح وحماسالفلسطيني بسبب

 يرى محللون فلسطينيون أن الوفد المصري سيخـصص جـزءاً      / حامد جاد  -غزة  : 24/5/2005الغد االردنية    وأفادت
كبيراً من مهمته في القطاع لبحث ما آلت إليه التهدئة القائمة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وذلك في ضـوء مـا                     

يدات وتلميحات معلنة من قبل حركة حماس بشأن اعتزامها إعادة النظر في التهدئـة والتفاهمـات                صدر مؤخراً من تهد   
واعتبرت مصادر فلسطينية أن الوفد األمني المصري سيتمكن من جسر الهـوة            . التي تم التوصل إليها في حوار القاهرة      

من تجربة هذا الوفد مـع الفـصائل الفلـسطينية          وذلك انطالقاً   " فتح وحماس "والخالفات القائمة بين الفصيلين الرئيسيين      
  .وقدرته على إقناع أطراف العمل الوطني واإلسالمي الفلسطيني بحلول الوسط الكفيلة بإرضاء كال الطرفين

د ابو زهري ان الوفد جاء بناء على طلب رسمي تقدمت به حمـاس  يأكت: 24/5/2005الخليج اإلماراتيـة      في كما ورد 
 فيه الى التدخل لوقف هذه التجاوزات وبالتالي وصل وفد مصري رفيع المستوى ليـسهم فـي                 لدى المصريين تدعوهم  

 . تطويق هذه االزمة
  

 واعتبار االنسحاب ضمن خريطة الطريق أبومازن سيطالب بتعجيل الحل النهائي
تكون محطـة   عشية وصول الرئيس الفلسطيني إلى واشنطن، نفى حسن عبدالرحمن اللخليج أن            :واشنطن  حنان البدري   

أبومازن في كندا عقب زيارته لواشنطن تتضمن أي مباحثات مع الكنديين حول قضية الالجئين والعرض القديم الخاص                 
وأضاف عبدالرحمن أن قضية الالجئين تشكل نصف قضية        .هذا الكالم غير دقيق بالمرة    : وقال. بتوطين فلسطينيين فيها  

وأصـر عبـدالرحمن علـى أن    .  حل مقبول لها فلن يكون هناك سالم الفلسطيني ومن دون وجود    -الصراع اإلسرائيلي 
قضية الالجئين هي مشكلة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وبالتالي لن تفرض الواليات المتحدة أو غيرها حالً ال يريـده                  

ركزيـة وسـتحل    وأكد أن الموقف الفلسطيني واضح حيال قضية الالجئين باعتبارها أساسية وجوهرية وم           . الفلسطينيون
وأكد حسن عبدالرحمن في مؤتمر صحافي ان الوفد الفلسطيني جـاء           . وفق الشرعية الدولية وبشكل مقبول لدى الطرفين      

وقال إن أبومازن سيناقش مع الـرئيس األمريكـي          خريطة الطريق واالنسحاب من غزة،     الى واشنطن هذه المرة لبحث    
لسطينية وإزالة الحواجز من المدن وإطالق المعتقلين الفلسطينيين من         وقف االستيطان وانسحاب اسرائيل من المناطق الف      

ومناقـشة  .السجون االسرائيلية كما سيبحث إمكان تشكيل لجان عمل للتحضير لمفاوضات بحث قضايا الحـل النهـائي               
 اسـرائيل   القضايا المتعلقة بهذا االنسحاب لضمان االنسحاب االسرائيلي الكامل من غزة، وال سيما في مناطق غيـرت               

كمـا  . مثل ربط غزة مع الضفة الغربية وتواصل غزة مع العالم الخارجي مثـل مـصر    ، إضافة لقضايا مهمة،   حدودها  
نحن ال نعترف بأي ضـمان أمريكـي أو غيـر           : و قال عبدالرحمن  .سيطالبونها بتقديم الدعم المالي والفني إلعادة البناء      

 جزء من األراضي الفلسطينية، وكذلك ال نعتـرف بـأي التـزام             أمريكي تم أو سيتم منحه السرائيل ويتضمن ضم أي        
  .يعرضه طرف آخر بخصوص قضية الالجئين

 24/5/2005الخليج اإلماراتية 
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 اليوم عباس لدى توقفه في عمان        يلتقي  العاهل األردني  ان :عبدالرؤوف أرناؤوط، خليل الشوبكي   : رام اهللا، عمان  :وورد
م باألعمال الفلسطيني في عمان أن اللقاء يأتي في إطار التـشاور والتنـسيق بـين                وذكر القائ . في طريقه إلى واشنطن   

ومن جهة ثانية أكد ناصر القـدوة أن االتـصاالت الفلـسطينية            .القيادتين على جميع القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني       
لطة الوطنية الفلـسطينية، التـي ال       الدولية ستزداد خالل المرحلة المقبلة من أجل تأمين الدعم السياسي واالقتصادي للس           

  .تزال متمسكة بخيار تحقيق السالم العادل والشامل على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية
 24/5/200الوطن السعودية 

 
ـ   نبيل شعث . د د يأكت:كتب عبد الرؤوف أرناؤوط    :ونشرت األيام أن الرئيس محمود عباس سيسعى خالل       ، في تصريح ل

اليات المتحدة األميركية التي تبدأ، اليوم، للحصول على تأكيدات أميركية بأن االنسحاب اإلسرائيلي مـن               زيارته إلى الو  
قطاع غزة ليس نهاية المطاف وعلى دعم أميركي للموقف الفلسطيني المؤكد على أن االستيطان والجدار يدمران عملية                 

، إال أنه قال ال اعتقد أن األميركيين سيقومون بأي شـيء            السالم فضال عن الدعم االقتصادي المباشر للسلطة الفلسطينية       
زيارة إلى البيت األبـيض إال      الوعلى الرغم من األهمية الكبيرة التي تكتسبها        .حاسم قبل انتهاء االنسحاب من قطاع غزة      

 عديد مـن    أن أي مسؤول فلسطيني، بمن فيهم الرئيس أبو مازن نفسه، لم يشأ رفع سقف التوقعات من هذه الزيارة بعد                  
المؤشرات على ان اهتمام الواليات المتحدة منصب في هذه المرحلة على تنفيذ إسرائيل لخطة االنسحاب من قطاع غزة                  
وشمال الضفة الغربية ومحاولتها اقناع الفلسطينيين واطراف أخرى بإرجاء طرح قضايا أخرى إلى ما بعد اتمام تنفيـذ                  

شعث ان ابو مازن    . وذكر د .كاليات داخلية يواجهها شارون بسبب خطته هذه      شارون للخطة اإلسرائيلية بادعاء وجود اش     
 ن علينا جميعا من خالل موضوع غزةسيركز في محادثاته مع الرئيس االميركي على الشلل الذي فرضه شارو

 24/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  شارون يقطع طريق عباس بالءات من واشنطن  والسلطة ترفض سالماً بأي ثمن 
جدد ارييل شارون ، الءاته الثالث المتعلقة برفض حق العودة وإعادة القدس المحتلة واالنسحاب حتـى                : القدس المحتلة   

 وهي مواقف تصعيدية وصفت بأنها تهدف إلى التشويش على زيارة محمود عباس إلـى واشـنطن                 1967حدود العام ،  
لى أنها لن تقبل سالماً     نية تصريحات شارون، وشددت ع    ورفضت السلطة الفلسطي  . وقطع الطريق على كل ما يأمله منها      

وقال إن  . 1967واستبعد شارون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر يهودي في الواليات المتحدة االنسحاب الى حدود               . بأي ثمن 
م في  ورفض تطبيق حق عودة الالجئين الى دياره      . اسرائيل ستواصل السيطرة على الكتل االستيطانية في الضفة الغربية        

وتوقـع شـارون أن     . وقال إنه لن يتفاوض مطلقاً حول إعادة القدس المحتلة للفلسطينيين         . 1948األراضي المحتلة عام    
تكون الفترة المقبلة إحدى أصعب الفترات التي عرفتها اسرائيل منذ اغتصاب فلسطين، في إشارة إلى االنـسحاب مـن                   

 وعاصـمتها القـدس     1967ة قيام دولة فلسطينية على حدود العام        على ضرور بالمقابل   السلطة الفلسطينية    شددتو.غزة
  . 194الشريف، وحل قضية الالجئين وفق القرار الدولي رقم 

 24/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

 في مؤتمر صحفي مشترك مع االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي            قال عباسمحمود   الرئيس   أن: بترا   -غزة  :وورد
 رئيس الوزراء االسرائيلي الرافضة لتطبيق حق العودة أن هذه القضية يجب أن تناقش وتحل حسب                ردا على تصريحات  

من جانبه قال االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي أن قضية فلـسطين            194قرارات الشرعية الدولية المعتمدة والقرار      
 مشيرا الى أنه منذ ذلك اليوم والمنظمة        01969م    هي القضية االولى التي أنشئت من أجلها منظمة المؤتمر االسالمي عا          

 وتوكد  0 وتؤيد مساعيها السلمية   0واكد أن المنظمة تقف موقف الحكومة الفلسطينية       تسعى للمساهمة في حل هذه القضية     
   . وبقرارات منظمة المؤتمر االسالمي ومنظمة االمم المتحدة0ضرورة التقيد بالشرعية الدولية

   24/5/2005الرأي االردنية 
  

 دحالن يتعهد للصهاينة بوقف أي هجوٍم فلسطيني على الكيان الصهيوني بعد االنسحاب من غزة
 محمد دحالن بأن يمتنع الجانب الفلسطيني عن مهاجمة أهداٍف صهيونية بعد إخـالء  العميدتعهد : خاص–القدس المحتلة  
" إيهود أولمـرت  "ٍر عقده دحالن مع الوزيرين الصهيونيين       ورد ذلك خالل مؤتم   . في قطاع غزة    الصهيونية المستوطنات

 قال شـالوم  من جانبه   .وسيلفان شالوم في األردن أمس، على هامش المنتدى االقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله أمس             
  .زعمه حسب المقاومة الفلسطينيةإدخال التسهيالت مشروطٌ بوقف أعمال أن 

 24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  .. استقبل وفد االشتراكية الدولية واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
قال الرئيس محمود عباس، مساء امس، أننا اخترنا طريق المفاوضات مع اسـرائيل طريقـاً وحيـداً                 : رام اهللا ــ وفا   

  .ولة إسرائيلللوصول إلى السالم على أساس الدولتين، دولة فلسطين تعيش بسالم جنباً إلى جنب مع د
وشدد الرئيس في مؤتمر صحافي في مقر في رام اهللا، عقب استقباله وفد االشتراكية الدولية بحضور أعضاء من اللجنة                   
التنفيذية، ووزراء، على التزامنا الكامل والشامل بخطة خارطة الطريق كوثيقة وحيدة معتمدة من مجلس األمن لتكـون                 

وأشار الرئيس الى أننا بدأنا منذ اكثر مـن ثالثـة أشـهر بالتهدئـة مـع                 .ائيلياساساً لكل الصراع العربي ــ اإلسر     
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االسرائيليين الفساح المجال للمساعي السلمية لتأخذ طريقها بيننا وبينهم، وقمنا بخطوات اصالحية تهـم شـعبنا، وهـذه          
 الرئاسية والمحلية، ويمكن للجميع     اعتقد أن الكثيرين راقبوا انتخاباتنا    : وقال عباس .الخطوات تبدأ في المسار الديمقراطي    

أن يشهد ان انتخاباتنا بكل مجاالتها ديمقراطية زائدة، مشيراً الى أن الحكومة تشكو، والمعارضة هـي المـشكو عليهـا                  
وأعرب عن أمله بأن نستضيف اجتماعات االشتراكية الدولية بعد قيام دولـة فلـسطينية              .بأخطاء ارتكبتها في االنتخابات   

جئتم للبحث عن السالم بين الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي،        : وقال مخاطباً أعضاء االشتراكية   . في المنطقة  ويعم السالم 
  .1979مستذكراً أول لقاء بين الراحل ياسر عرفات والراحل كرايسكي في 

  
لذين اختـاروا طريـق     من جهته، أكد األمين العام لالشتراكية الدولية دعهم الكامل لكل من الفلسطينيين واالسرائيليين ا             

السالم ويقاتلون من اجله، وايجاد دولتين تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسالم من أجل االستقرار في المنطقـة وليتحقـق                    
وأعرب غيرتـوس   .وشدد على أنهم جاءوا لدعم الرئيس عباس بشكل كبير ولحنكته وشجاعته ولتشجعيه           .العدل لشعوبهم 

  .ات الناجمة عن االحتالل االسرائيلي ومشاكله التي يواجهها ابناء الشعب الفلسطينيعن قلق االشتراكية الدولية للصعوب
 24/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 حماس تنفي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من استعدادها إلجراء حواٍر مع واشنطن أو لندن

كة للدخول في حواٍر مـع واشـنطن        نفت حركة حماس ما نُِشر في صحيفة القدس حول استعداد الحر          : خاص –فلسطين
أضافت في تصريٍح صحافي    و.ولندن، مؤكّدةً أنها لم تتلقَّ أية رسائل من اإلدارة األمريكية أو البريطانية بهذا الخصوص             

صادٍر عنها، أنها لم تعقد أية لقاءاٍت مع مسئولين رسميين من كال اإلدارتين في السابق، وأن ما جرى اقتصر على اللقاء                
وأكّدت حماس على موقفها في االنفتاح على الجميع من أجل حمايـة حقـوق              . أعلنته الحركة في حينه في بيروت      الذي

الشعب الفلسطيني، مضيفةً أن الحركة ما زالت ترى في السياسة األمريكية االنحياز الكامل للعدو الصهيوني، والتغطيـة                 
  .ا نُِسب إلى مشير المصريوأشارت إلى عدم دقّة م.على جرائمه البشعة بحقّ شعبنا

 24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مركزية فتح تجتمع نهاية الشهر
 ايار الجاري اول اجتماع موسع لها منذ وفاة         30 اعلن رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح ان اللجنة ستعقد في            -رام اهللا   

ـ      وصرح فاروق القدومي اثن   .مؤسسها الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات     المقيمين  13اء زيارته دمشق ان اعضاء اللجنة ال
في االراضي الفلسطينية اضافة الى ثالثة اخرين يعيشون في المنفى سيحضرون االجتماع الذي سيعقد اما في القاهرة او                  

طينية وقال ان المشاركين في االجتماع سيناقشون شؤون فتح الداخلية والقضايا المتعلقة بمنظمة التحرير الفلس             .في تونس 
ومن المقرر ان يحضر الرئيس الفلسطيني محمـود        .واستعدادات فتح لالنتخابات التشريعية التي ستجري في تموز المقبل        

  اف ب .عباس اجتماع اللجنة
  24/5/2005الغد االردنية 

عقد أن اجتماعاً للجنة المركزية برئاسة رئيسها فاروق القدومي سي" فتح"كشف مصادر في حركة  : المستقبلونشرت
 ايار الجاري، بهدف رأب 30فور عودة الرئيس الفلسطيني من زيارته الى واشنطن في العاصمة األردنية عمان في 

كما ستطرح على بساط بحث لجنة فتح المركزية قضية تبعية السلك الديبلوماسي إدارياً .الصدع بين عباس والقدومي،
وسيقف . مي أم لوزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها ناصر القدوةللدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي يرأسها القدو

اجتماع عمان مطوالً أمام أسباب تراجع حركة فتح في االنتخابات البلدية، التي جرت في الضفة وغزة، وفحص أوضاع 
ود وزن وتأثير الحركة في االنتخابات التشريعية المقبلة، وسبل استعادة نفوذها، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً مقابل صع

االستعدادات واالستحقاقات الفلسطينية في اليوم التالي "وبحسب المصادر ذاتها ستناقش مركزية فتح .حركة حماس
وعلم أن اقتراحاً، يجري دراسته، بين رام اهللا، وتل ابيب، والقاهرة، يقضي ".لالنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات غزة

 لتأمين خروج االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه من غزة وشمال الضفة،  جندي مصري،2500بقدوم قوة مكونة من 
بسالم، ومن دون عمليات عسكرية قد تقدم عليها بعض الفصائل الفلسطينية، إلظهار أن هذا االنسحاب تم تحت إطالق 

ا أعلن وزير النار وبسببه، وهو ما قد يؤدي الى وقف الجانب اإلسرائيلي تنفيذ خطة الفصل من جانب واحد بحسب م
 .الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم

  24/5/2005المستقبل 
  
  
 لقاء دمشق تم تضخيمه : بو العينينأ

اعلن سلطان ابو العينين، تعليقا على لقاء دمشق الفلسطيني الموسع، انه امر مؤسف ان يتم تضخيم االمور بشكل غير 
قال خالل مؤتمر صحافي في الرشيدية ان الزيارة التي قام بها و. متجانس مع الحالة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها

فاروق القدومي الى دمشق، ليست االولى وان اللقاء الفلسطيني كان استكماال للموقف الفلسطيني في ما يسمى حوار 
ف  ال يتعارض مع مسعى فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من اجل جمع الصذلكواشار الى ان . القاهرة

  .الفلسطيني
  24/5/2005السفير 
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  خضرربع مليون فلسطيني مارسوا حق العودة وسكنوا داخل الخط األ: شارون
 زعم شارون، أن اخطر االمور التي تبعت اتفاق اوسلو ، وصول ربع مليون فلسطيني للسكن                - امال شحادة    -الناصرة

وجـاء حـديث     .بره نجاحا في ممارسة حق العـودة      داخل الخط االخضر من خالل لم شمل العائالت الفلسطينية ما اعت          
شارون في اثناء دفاعه عن القانون الذي اقرته الكنيست وتمنع فيه لم شمل عائالت لفلسطينيين وفلسطينيات من داخـل                   

وكان شارون يتحدث الى االعالميـين الـذين رافقـوه الـى             . الخط الخطر المتزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة       
وادعى ان اتفاقيات اوسلو التي وقعتها حكومة العمل برئاسة يتسحاق رابين، طبقـت حـق               . متحدة االميركية الواليات ال 

  . العودة للفلسطينيين، واتهم الحكومات التي سبقت حكومته باخفاء تطبيقها لحق العودة من خالل تغليفه بلم شمل العائالت
حد وانما  على توجه صحيح وهام نحو جعل اسرائيل دولـة             وزعم ان القانون العنصري ال ينطوي على توجه للمس با         

لليهود دولة صغيرة واحدة، هي اسرائيل، ويجب عمل كل شـيء           : واضاف موضحا موقفه  . يهودية ذات غالبية يهودية   
  .كي تكون هذه الدولة، في المستقبل ايضا، يهودية ، وهذا هو بالضبط ما نفعله

   24/5/2005ردنية الرأي األ
  

  لن يكون هناك تأجيل في تطبيق خطة الفصل:  على شالوم يردشارون
 أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أرييل شارون في مؤتمر اللجنة األميركية ـ اإلسـرائيلية   : الشرق األوسط: تل أبيب

ى لـو قـام    المؤيدة للدولة العبرية، أن خطة الفصل ستنفذ في موعدها المقرر، وأنها لن تتوقف حت        ايباكللعالقات العامة   
  .الفلسطينيون بعمليات ضد الجيش خاللها
وقال إن هناك تنسيقا ايجابيا مع القيادة الفلسطينية حول هذه الخطة لضمان            . شالوموبذلك يكون شارون قد دحض ما قاله        

ث حتى لو كانت هناك حواد    «وأضاف  . أن ال تترافق عمليات اإلخالء مع إطالق النار على قوات الجيش أو المستوطنين            
فلسطينية فان الجيش اإلسرائيلي سيجد الطريقة لكي يعالجها بالشكل المناسب، إن كان ذلـك بالتنـسيق أو بالمواجهـة                   

وأردف قائال انه إذا تم االنسحاب بهدوء، فان تطبيق الخطة سيفتح الطريق أمام استئناف المفاوضـات بـين                  . »المباشرة
  .مسيرة السلميةوالتقدم في ال» خريطة الطريق«الطرفين حول خطة 

  24/5/2005 شرق األوسطال
  

  
 

  الحاخام الرئيسي ليهود إسرائيل متهم بالرشوة
أوصى المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، ميني مزوز، بأن يستقيل الحاخام الرئيـسي            : الشرق األوسط : تل أبيب 

وجـاءت  . لى ذلك وتقيله بقرار رسـمي     لليهود االشكناز، يوناح متسيغر، من منصبه، وذلك لكي ال تضطره الحكومة ا           
فقد أسفرت تحقيقاتها عن ان     . توصية مزوز هذه، بعد ان أوصت الشرطة بمحاكمة الحاخام المذكور بتهمة تلقي الرشوة            

وأحيل الملـف   . متسيغر أمضى عدة عطل مع أفراد عائلته في فندق فخم في القدس المحتلة من دون ان يدفع مقابل ذلك                  
  .بت فيهعلى النيابة لكي ت

وعليه فقد خرجت عدة أصوات في اسرائيل، أمس، تطالب بإلغاء المؤسسة الدينية الرسمية كلها وإبعاد رجال الدين عن                  
  .المناصب الرسمية

  24/5/2005 شرق األوسطال
  
 

  للمستوطنين» كرافانات«موفاز لم يحصل على ميزانية لشراء 
 أمس، إن وزارة الدفاع اإلسرائيلية لم تحـصل حتـى اآلن علـى    قالت اإلذاعة اإلسرائيلية: ب.ف.القدس المحتلة ـ أ 

وقالت اإلذاعة إن خمس شركات للبناء فـازت        . الميزانية المطلوبة لشراء منازل نقالة كرافانات لعدد من مستوطني غزة         
ول على األموال   بطلبات عروض لوزارة الدفاع لتأمين مئات الكرافانات، لكن اللجنة البرلمانية للميزانية لم تجتمع للحص             

  .الالزمة
  24/5/2005 شرق األوسطال

  
 سرائيلي الجديد يصل الى القاهرةالسفير اإل 27

وصل السفير االسرائيلي الجديد في مصر شالوم كوهين اول من امس الى القاهرة لخالفة ايلي شيكيد في منصبه لدى 
 والموعد لم يحدد بعد، ،مباركراق اعتماده قريبا الى وقالت الناطقة باسم السفارة روث الند ان كوهين سيقدم او .السفارة

  )ا ف ب(لكنه سيتم االسبوع المقبل 
  24/5/2005المستقبل 

 
 

  شرع في إزالة موقع عسكري وبرج مراقبة ي االحتالل :تمهيداً لالنسحاب من غزة
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ام ونصف علـى الطريـق      ، بازالة الموقع العسكري المقام منذ أكثر من ع        شرعت قوات االحتالل   :كتب فايز أبو عون   
وكانت الجرافات والرافعات االسرائيلية بدأت منذ صباح أول مـن           .الساحلية غرب مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة      

أمس، بازالة ورفع جدران ومكعبات اسمنتية ضخمة تحيط بتلة مرتفعة يتوسطها برج عسكري للمراقبة، يتمركـز فيـه                  
  .طنة المذكورة ومراقبة الطريق الساحليةجنود اسرائيليون يقوم بحراسة المستو

ويرجح المراقبون ان عمليات االزالة هذه، تأتي تمهيداً لالنسحاب االسرائيلي الكامل من قطاع غزة فـي اطـار خطـة                    
الفصل احادي الجانب، التي طرحها رئيس الوزراء االسرائيلي ارئيل شارون، ومن المتوقع أن يتم البدء بتنفيذها وسـط                  

 .قادم، وتستمر نحو ستة أسابيعشهر آب ال
  24/5/2005األيام الفلسطينية 

 
 جيش االحتالل يدشن وسيلة جديدة للكشف عن األنفاق

أعلنت مصادر عسكرية صهيونية أن سالح الهندسة التابع لجيش االحتالل دشن مؤخراً وسـيلة              :  خاص -القدس المحتلة 
ائل المقاومة الفلسطينية لضرب مواقع عسكرية صهيونية أو في         جديدة تساعد في العثور على األنفاق التي تستخدمها فص        

  .عمليات تهريب السالح إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية
 مجـسات  تستند إلى أجهزة تربط بها       ،الوسيلة الجديدة التي لم يمنح لها اسم بعد       إن  : وقالت صحيفة معاريف الصهيونية   

 وبعد التشخيص يتم إرسال فريق األنفاق من سـالح  ،شخيص حفر لنفق في المنطقة   وقادرة على ت   ،مدفونة تحت األرض  
 وتسمح لمكافحي األنفاق بالحـصول علـى        ،يستخدم وسائل متحركة حديثة    ف ، إلى الموقع   في الجيش اإلسرائيلي   الهندسة

لـى إيجـاد حـل      منذ زمن بعيد عمل جهاز األمن ع       وأكدت الصحيفة أنه   .مؤشرات أخرى على وجود نفق في المنطقة      
 سنوات من التطوير والتجارب التي  ، وبعد تكنولوجي يتيح العثور على األنفاق التي تحفر في األرض الرملية لقطاع غزة           

  .ال تحصى للحصول على وسائل ناجعة، دشن مؤخرا سالح الهندسة وسيلة عملية أولى للعثور على األنفاق
  24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ومحاولة الغتيال شارون سيقوضان فك االرتباط، ي إسرائيلي من أن هجموماً على األقصىتحذير أمن

 المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية موشيه كرادي قوله خالل اجتماع مغلق لمجلس االمن ننقلت االذاعة اإلسرائيلية ع
ء إسرائيلي يعتبران حدثين يمكنهما القومي اإلسرائيلي امس ان تنفيذ هجمات على الحرم القدسي واغتيال رئيس وزرا

 .وأضاف كرادي ان الشرطة اإلسرائيلية تبذل جهودا كبيرة لمنع هجمات من هذا القبيل. إحباط تنفيذ خطة فك االرتباط
ونقلت االذاعة اإلسرائيلية عن كرادي قوله ان تنفيذ فك االرتباط يحتاج الى سبعة االف جندي إضافة الى خمسة االف 

وأضاف انه من غير المعروف بعد كيف ستتزود الشرطة اإلسرائيلية بميزانيات . ة حول الحرم القدسيشرطي للحراس
 تتعلق بتنفيذ اعتقاالت بحق مئات عناصر صعوبات لوجستيةكذلك لفت كرادي الى وجود . لتغطية تكاليف هذه المطالب

ة أعمال شغب في أنحاء إسرائيل مع بدء تنفيذ اليمين المتطرف في كل يوم واحضارهم الى المحاكم اإلسرائيلية ومواجه
 .فك االرتباط

  24/5/2005المستقبل 
 
 سرئيل تحتج لسفير النروج على قصيدة في امتحان مدرسي إ
، السفير النروجي ياكن بيورن ليان احتجاجا على ادراج قصيدة تتحدث عن مقتل تدعت وزارة الخارجية االسرائيليةاس

وقالت الوزارة في بيان ان القصيدة .  اسرائيلي في امتحانات نهاية العام في النروجفتاة فلسطينية صغيرة برصاص
 )أ ف ب. (رغم االتجاه السياسي الواضح فيها بشكل سافر... ادرجت في امتحانات نهاية العام كمثال على نزاع 

  24/5/2005السفير 
  

  !  درًعا بشرًيا فلسطينياًسرائيليون يستخدمون فتًىإجنود : سرائيليالتلفزيون اإل
قال مواطنون فلسطينيون من قرية دورا القريبة من مدينة الخليل في الضفة الغربية، إن جنودا اسرائيليين استخدموا فتى                  

وقالت القناة العاشرة للتلفزيـون االسـرائيلي، مـساء          !من القرية كدرع بشري لمنع فتية في القرية من قذفهم بالحجارة          
وفي غضون ذلـك بـدأت       .ة إسرائيلية دخلت القرية الفلسطينية واستولت على احد البيوت فيها         االثنين، إن قوة عسكري   

مجموعة من الفتية في القرية بقذف أفراد القوة العسكرية االسرائيلية بالحجارة فقام الجنود االسرائيليون باعتقـال احـد                  
  .رةالفتية واستخدامه درعا بشريا لمنع الفتية االخرين من رشقهم بالحجا

ونقلت القناة التلفزيونية االسرائيلية عن الناطق العسكري االسرائيلي قوله ان القوة العسكرية االسرائيلية لم تستخدم الفتى                
واضاف الناطق العسكري االسرائيلي ان الفتى مكث مع الجنود االسرائيليين حتى تم تـسليمه               .الفلسطيني كدرع بشري  

  .الى ايدي الشرطة االسرائيلية
صورا بثتها القناة التلفزيونية االسرائيلية اظهرت ان الفتى الفلسطيني كان مقيد اليدين ومعصوب العينين وان الجنود                 لكن 

  .كان ينقلونه معهم في تحركاتهم من بيت الى اخر في القرية الفلسطينية
لجنود االسـرائيليين تـدهورت   وعقب عضو الكنيست يوسي سريد من حزب ياحد، للقناة التلفزيونية قائال ان اخالقيات ا         

الى مستوى غير مسبوق وتصرف الجنود االسرائيليين يعتبر جريمة حرب ويجـب معاقبـة المـسؤولين عـن هـذه                    
  .الممارسات

  23/5/2005 48عرب
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، واصعدوه معـصوب العينـين إلـى        يتمركزون فيه وظهر في الفيلم جنود إسرائيليون يقتادون المراهق فادي إلى مبنى           
لطابق الثاني، حيث قام جندي بتوجيه بندقيته المزودة بقنابل مسيلة للدموع من خلفه، على شـبان يرمـون                  الشرفة في ا  

 )ا ب.  (الحجارة على المبنى من الشارع المقابل
 24/5/2005السفير 

  
  ! حبس شرطيْي حرس الحدود أجبرا فلسطينًيا على تجرع بوله حتى فقد وعيه

المركزية في القدس، يعقوب تسبان، بالسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر وثمانية أشهر،             حكم قاضي المحكمة     : ياسر العقبي 
وأشـار   ! ، بعد أن أدينا بالتنكيل بفلسطينيين وإجبار أحدهما على تجرع بوله حتى فقد وعيه             رس الحدود حلى شُرطيي   ع

   .نت أفعالنا غير إنسانيةلقد كا: القاضي في معرض قراره إلى اعتراف أحد المتهمين الذي قال في المحكمة
 الشاب  وكان!  أيضا في حيثيات قرار المحكمة أن أفراد الشرطة اإلسرائيليين أرغموا الفلسطيني على شرب البول              وجاء

: الفلسطيني سميح رحال روى ما حصل معه في شهادته أمام وحدة التحقيق مع رجال الشرطة اإلسرائيلية، حيـث قـال   
 ديس، أجروا قرعة على بطاقات هويات العمال، واختاروا منها بطاقة هويتي وبطاقة هويـة               بعد توقفينا على حاجز أبو    

البكري، ثم أطلقوا سراح البقية، من دون أن يسمحوا لهم بدخول القدس، وتم احتجازنا وإجبارنا على المشاركة في قرعة                   
  . نظمها الجنود في إطار ما يسمونه التسلية

كسر الساق، كـسر    : داخل علبة ثالث قصاصات ورق تحمل كل منها عقوبة معينة، هي           سميح إن الجنود وضعوا      وقال
  .اليد وشرب البول من زجاجات أعدها الجنود مسبقا لهذه اللعبة

 أن الجنود حاولوا إجباره مع العامل اآلخر على اختيار قصاصة ورق وتنفيذ ما كتب عليها، ولما رفض سميح                   وأضاف
بعد ذلك لـم    : ويقول سميح . ين على يده ثم أحضر زجاجة مليئة بالبول ورشها على وجهه          التعاون، ضربه أحد الشرطي   

، وضربوني ثم قربوا زجاجة البـول       16- إلي بنادق إم     جهوااعد احتمل، فدفعته وعندها انقض علي ستة من الجنود وو         
  .وقال إنهم اجبروه على تجرع البول حتى فقد وعيه. من فمي كي أشرب

لوعي، نُقل سميح إلى عيادة في أبو ديس حيث قدموا له دواء لتنظيف معدته، ومن هناك نُقل إلى مستـشفى                     فقدانه ا  وبعد
وأشار التقرير الطبي إلى أن سميح كان في حالة هستيريا مطلقـة عنـدما نقـل إلـى                  . بيت جاال، حيث خضع للعالج    

  .المستشفى
  23/5/2005 48 عرب

 
  يانيين في فلسطينسرائيل ترى قيام كإدراسة حول مستقبل 

 ذكرت مجلة نتيف االسرائيلية الشهرية المتخصصة في األبحاث السياسية واإلسـتراتيجية، ان   -رام اهللا   : يوسف الشايب 
 من العلماء والباحثين واألكاديميين والعسكريين واالقتصاديين والسياسيين من عدة دول انشغلوا في إعداد              250اكثر من   

، ووضع هؤالء   2020 حتى العام    2005 والذي يتمحور حول مستقبل إسرائيل من العام         مشروع خاص لدولة إسرائيل،   
تصورا أو بمعنى آخر سيناريو شامال لوضع إسرائيل في المنطقة العربية يتوجب على ساسة تل أبيب تنفيذ جميع بنوده                   

الب بإعـداده خبـراء التخطـيط       ونقلت مواقع إنترنت فلسطينية عن المجلة، ان هذا السيناريو ط         . حسب التوقيت المحدد  
والدراسات المستقبلية في إسرائيل، مشددة في تقريرها على ان الحكومة االسرائيلية برئاسة ارييل شـارون فـضلت اال                  
يقتصر إعداد سيناريو البحث على باحثيها وخبرائها فحسب، بل عمدت إلى دعوة خبراء من اليابان الواليـات المتحـدة                   

 2020وتابعت الصحيفة قائلة ان السيناريو الذي حمل عنوان مستقبلنا في عام            . يطاليا، ودول أخرى  األميركية، ألمانيا، إ  
ـ            التي تضمنها السيناريو علي مراحل زمنية متعاقبة علي أن          15ركز في مقدمته علي ضرورة تنفيذ كل بند من البنود ال

ائج اخرى غيـر التـي توقعهـا المـشرفون علـى         يتم ربط كل بند باآلخر وإمكانية تعديل بعض البنود وفقا لحدوث نت           
وقال البروفسور اإلسرائيلي آدم مزور، المشرف األول على السيناريو، إن البنود التي خرجنـا بهـا حـول                  . السيناريو

الصورة المرغوبة للسالم في السنوات القادمة تتطلب منا استغالل كل الظروف الراهنة والضعف العربي المستـشري،                
  . تغالل الوجود األميركي في المنطقة لتحقيق أقصى ما تصبو إليه إسرائيلباإلضافة الس

يتضمن المشروع، إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل، وبالتالي توجيه األموال المقلصة من ميزانية األمـن إلـى         و
 طريق العمـل علـى أن       المشروعات الصناعية وزيادة التصدير للدول العربية، زيادة النشاط االقتصادي والتجاري عن          

تكون إسرائيل مركز الشركات متعددة الجنسيات ووكيلها الرئيسي في المنطقة، إضافة إلى انتهاء المقاطعة العربية نهائيا                
إلسرائيل، والذي سيجلب المزيد من االستثمارات األجنبية والعربية إلسرائيل، اما البند االخيـر فـي الخطـة الجديـدة                 

 .ب نصف يهود العالم أو أكثر إلى إسرائيلفيتطرق الى ان يتم جل
  24/5/2005ردنية الغد األ

  
  
  

  مسجد وكنيسة ودير وبقايا بيوت ىسولم يبق  وهدم بيوتهمسكان اللد يقاومون قرار
يتهم السكان العرب في مدينة اللد ، اسرائيل بالقيام بحملة منظمة لهدم بيوتهم من اجل تهجيـرهم مـن   : اللد ـ ا ف ب 

لقـوي الـسياسية الوطنيـة      لجنة ممثلة لكل ا   نة الشعبية العربية لمدينة اللد      ول خالد زبارقة الناطق باسم اللج     ويق.ارضهم
 بيت بحجة عدم الترخيص، واالمر بانتظار       400 ان محكمة البلدية االسرائيلية اصدرت اوامر فورية بهدم          والشخصيات
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 ترخيص مهدد بالهدم وملفاتهم في اروقة المحاكم، وكل          بيت بدون  2000واوضح زبارقة ان هناك     .التنفيذ في اي لحظة   
وحتي اآلن لم يحصل اي عربي علي تـرخيص لبيتـه           .  الف دوالر غرامات قبل قرار الهدم      15منهم يدفع علي االقل     

ومدينة اللد  %.25 الف نسمة اي ما يعادل       80 الف من اصل     22واشار زبارقة الي ان عدد سكان اللد العرب         .المخالف  
ومما يذكر ان مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير       .1948 تموز   11لمدن الفلسطينية التي سقطت بعد مقاومة شديدة في         آخر ا 

 .فلسطين جورج حبش والفنان اسماعيل شموط من مدينة اللد
  24/5/2005القدس العربي 

  
 سرائيل تنسحب من القطاعإسكان غزة يتطلعون لرؤية 

اندالع االنتفاضة اطالق الجنود االسرائيلين الرصاص باتجاههم، في انتهاء معاناتهم يأمل سكان المخيم الذين يعانون منذ 
 اتمني ان اراهم ينسحبون هذا سيمكننا من  عاما60وتقول تركيا بيرص . المقبلالنسحاب في آب اغسطسمع تنفيذ ا

 شارون تنفيذ خطة تقضي وينوي رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل.تحسين حياتنا علي الصعيد االمني واالقتصادي 
 مستوطنة من قطاع غزة واربع مستوطنات معزولة شمال الضفةالغربية وهو ما يعارضه المتطرفون 21باخالء 
 عاما من االحتالل 37وتنظر السلطة الفلسطينية بنوع من الريبة لهذه الخطة موضحة ان االنسحاب من غزة بعد .اليهود

لكن رغم تخوف السلطة . الي احكام السيطرة علي مستوطنات الضفة الغربيةيخفي وراءه خطة اسرائيلية اخري تهدف
 مليون نسمة في خطة االنسحاب نهاية لمعاناتهم اليومية الناتجة من الحواجز 1.3يري سكان قطاع غزة البالغ عددهم 
لرئيسية في غزة وتسيطر اسرائيل علي الشوارع ا.ركزين حول المستوطنات االسرائيلية ومن مواجهة الجنود المتم

 .والتي تربط اجزاء القطاع الجنوبية بأجزائه الوسطي والشمالية
  24/5/2005القدس العربي 

  
 ىقلقون من تزايد تهديدات المستوطنين لألقص: وقاف القدسأمدير 

اعرب مدير اوقاف القدس عدنان الحسيني أمـس االثنـين عـن قلقـه ازاء التهديـدات المتكـررة       : القدس ـ ا ف ب 
وقال عدنان  .توطنين باقتحام المسجد االقصي او القيام بعملية هجومية محتملة ضد االقصي والحرم القدسي الشريف             للمس

الحسيني في تصريح لوكالة فرانس برس اننا ال نثق بالشرطة االسرائيلية النها ال تتعامل جديا مع تهديدات المستوطنين                  
واوردت االذاعة االسرائيلية باللغة العربية أمس ان قيـادة شـرطة           .والمدارس الدينية، نحن نشعر اننا مكشوفو الرأس        

اسرائيل تجهز خمسة آالف شرطي اسرائيلي للعمل علي حماية االقصي خشية من تعرضه لهجوم محتمل من مستوطنين                 
لحـديث  لكن الناطق باسم الشرطة االسرائيلية غيل كليدمان قال لوكالة فرانس برس ا           .في حال االنسحاب من قطاع غزة     

يجري عن الفي شرطي تقوم الشرطة بنشرهم في محيط المسجد والبلدة القديمة مثلما يحدث في شهر رمضان وغيرهـا                   
 .من المناسبات 

  24/5/2005القدس العربي 
  
  

  حول قضية الالجئين وحقّ العودة عسكرندوةٌ سياسية في مخيم
ندوةٌ سياسية حول دور المؤسسات الرسمية والشعبية في        " معسكر القدي "ُعِقدت في مدرسة األمهات بمخيم      : خاص –نابلس

 تيـسير    الفلسطيني الحفاظ على قضية الالجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقّ العودة، تحدث فيها عضوا المجلس الوطني             
عـم  واستعرض نصر اهللا الخلفية التاريخية لنشوء قضية الالجئين، ودور بريطانيـا فـي د             .نصر اهللا وماجدة المصري   

العصابات اليهودية وتسهيل مهمتها في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وطرد السكان من ديارهم تحـت تهديـد                  
السالح، وأكّد أن المجتمع الدولي الذي أوجد الكيان الصهيوني على األراضي الفلسطينية مطالَب برفع الظلم عن الشعب                 

وانتقد نصر اهللا كّل األصوات التي تدعو إلى تنازل الشعب          . الخاصة بفلسطين  الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية    
الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين عن حقوقهم تحت عناوين الواقعية، وقال إن هذه األصوات ال تمثّل الالجئـين، داعيـاً                  

ر في الحفـاظ علـى حقـوق        وأكّدت ماجدة المصري على دور منظمة التحري      .إلى تشكيل محاكم شعبية لمحاكمة هؤالء     
الشعب الفلسطيني، واستعرضت قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة الرامية إلى صيانة هذه الحقوق وعلى رأسها حـقّ                

ودعت المصري فصائل العمل الوطني واإلسالمي إلى إبقـاء         .194عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار        
  .تها وبرامجها، والحفاظ عليها كقضية إجماٍع وطني ال تخضع للتجزئة واالنقسامقضية الالجئين في سلّم اهتماما

  24/5/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم 
  

 أمام التشريعي في غزة للمطالبة بوظائف رسمية" البطالة الدائمة"اعتصاٌم لعمال 
قر المجلس التشريعي مطالبين بإنـصافهم      تظاهر، اليوم األحد، العشرات من عمال البطالة الدائمة، قبالة م         : خاص –غزة  

المشكّلة من موظّفي البطالة الدائمـة       كانت اللجنة و.وتوظيفهم رسمياً وإعادة الوظائف التي ُسِرقت منهم، على حد قولهم         
و . أكّدت على اعتبار اليوم األحد يوم اعتصاٍم حاشٍد لموظّفي البطالة الدائمة أمام مقر المجلس التشريعي بمدينـة غـزة                  
ـ                البهم خرج عدد كبير من موظّفي البطالة الدائمة إلى المجلس التشريعي وتجمعوا أمامه معتصمين من أجـل تنفيـذ مط

العادلة وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم واستيعابهم كموظّفين رسميين في مؤسسات السلطة ألنّه من حقّهم أن يكونوا                 
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 شـيكل ال    900"،  "إلى متى البطالـة   "،  "ال بطالة بعد اليوم   "ورفع المتظاهرون الفتاٍت عرف منها      .كباقي موظّفي السلطة  
  .فاٍت تطالب بتوظيفهم، ورددوا هتا"تكفي أسرةً للحياة

  24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ارينيوس المعزول يرفض االستقالة من المجمع الكنسي
 رفض البطريرك ارينيوس المعزول اردنيا وفلسطينيا امس مطالبة رؤساء الكنائس           -  رهام فاخوري و ا ف ب      -عمان  

تماع التحضيري الذي يسبق اجتماع المجمع الكنسي الذي سـيعقد          االرثوذكسية في العالم تقديم استقالته وذلك خالل االج       
وجاءت المطالبة بعد الكشف عن صفقة      .بحسب النائب الدكتور عوده قواس      في مقر البطريركية المسكونية في اسطنبول       

ي المنعقـد   وخالل االجتماع الصباح  .بيع ممتلكات البطريركية االرثوذكسية المقدسية في باب الخليل الى مستثمرين يهود          
في مدينة اسطنبول سادت اجواء التوتر نتيجة الحوار والرفض اال انها اصبحت افضل في الجلسة المسائية حيث تفهـم                   

وحضر االجتماع بطريرك البانيـا ورئـيس اسـاقفة         .المستمعون مشكلة البطريركية ومعاناة ابناء الرعية االرثوذكسية        
وقـد بـدأ رؤسـاء الكنـائس        . حنا ويتوقع ان تنتهي االجتماعات اليوم      اليونان وسبعة مطارنة واالرشمندريث عطا اهللا     

االرثوذكسية بالتوافد امس الى اسطنبول، مقر بطريركية القسطنطينية، اعلى سلطة للكنيسة االرثوذكسية، لعقـد مجمـع                
نان مـن الحقـوقيين     ويعتزم ايرينيوس االول الذي يرافقه اث     .كنسي يدرس اعتبارا من اليوم قضية اقالة ايرينيوس االول        

وكهنة يدعمونه االحتجاج على سلطة قرار مجمع اسطنبول ورفض االستقالة حسب ما اعلن مصدر فـي البطريركيـة                  
  .طالبا عدم ذكر اسمه

   24/5/2005ردنية الرأي األ
  

   رؤوس أغنام7 يجددون اعتداءاتهم على مزارعي شرق يطا ويسرقون مستوطنو معون
 رؤوس من األغنام إثر مهاجمتهم ألحد الرعاة في         7 مستوطنون، مساء امس، على سرقة       أقدم:  فضل عطاونة  -الخليل  

، وذكرت مصادر محلية تقيم في تجمعات سـكانية صـغيرة قريبـة مـن               "معون"اراض تقع الى الشرق من مستوطنة       
توطنين بغـرض   المستوطنة، ان الشرطة االسرائيلية اعتقلت مواطنا بعد مهاجمته وآخرين من قبل مجموعة من المـس              

 صابر حسين الهريني،    اللجنة المحلية في قرية التواني    وقال رئيس   .طردهم من اراضيهم الواقعة غرب المستوطنة ذاتها      
المستوطنين الثالثـة   بعد وقت قصير من عملية السطو على قطيع من االغنام يعود للمواطن شحادة سالمة مخامرة، ان                 

 بيـضاء   لمسروقة في سيارة من نوع سـوبارو      واطنين وهم ينقلون األغنام ا    شوهدوا من قبل عدد من الم     منفذي السطو   
  .قبل ان يدخلوا بها الى المستوطنةاللون، 

  24/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 إلبعاد متظاهرين قرب مقر عباس الشرطة الفلسطينية تطلق النار
 في الهواء امس لمنع عشرات من المحتجين المعادين للحكومة مـن شـق              أطلقت الشرطة الفلسطينية زخات من النيران     

وكان المحتجون في رام اهللا وهم من قريـة بيلـين بالـضفة             .طريقهم الى مقر الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية        
سـتمرار فـي   الغربية غاضبين مما يرون انه تقاعس السلطات الفلسطينية عن اتخاذ اجراءات قوية لمنع اسرائيل من اال    

وردت الشرطة عشرات من القرويين على اعقابهم كانوا يحملون مشاعل متجهين نحـو             .بناء جدار عازل في اراضيهم    
وأغلق رجال االمن البوابات لمنـع الحـشد مـن          .مكتب عباس الذي كان في الداخل يحضر اجتماعا لالشتراكية الدولية         

ع ضيوف المؤتمر من اسرائيل والخارج، وفي وقت الحق غادر          وبقي عباس في الداخل م    . االقتراب من مكتب الرئيس   
 رويترز. مع بسالم من مدخل جانبيالمج

  24/5/2005المستقبل 
  

   فى جامعة األقصى   صدامات بين أنصار حماس وفتح
 فى جامعة االقصى فى غزة امس ، وأعلنت حماس انها           فتح والمقاومة االسالمية حماس     اشتبكت عناصر من حركتي     

كتلـة االسـالمية    ووقعت صدامات بين طالب ال    . س مقاطعة االنتخابات المقبلة اذا لم تكن هناك ضمانات لنزاهتها           تدر
 وذلك أثناء اعتـصام     صى في غزة التى تسيطر عليها فتح       وطالب شبيبة فتح داخل أسوار جامعة االق       المقربة من حماس  

وتـأتى هـذه    . ب فلسطينيين اصيبوا فى هذه الصدامات       وذكرت مصادر ان خمسة طال    .نفذه مناصرو الكتلة االسالمية     
غزة ـ مـاهر   .على االنتخابات البلدية االخيرة االحداث على خلفية التوتر الذى يسود الساحة الفلسطينية بين الحركتين 

  .ابراهيم
  24/5/2005البيان  

 
 أكاديميون فلسطينيون يطالبون باستقالة رئيس جامعة القدس

ئدة حمد، الحياة،  شرع مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلـسطينية بحملـة شـعبية            سا -القدس المحتلة   
اللغاء اتفاق تعاون وقعه رئيس جامعة القدس سري نسيبة مع الجامعة العبرية في القدس في وقـت يخـوض االتحـاد                     

االسرائيلية التي تتبنى سياسات االحتالل     معركة لتثيبت قرار غير مسبوق اتخذه اكاديميون بريطانيون بمقاطعة الجامعات           
وطالب المجلس الرئيس محمود عباس  باقالة نسيبة القدامه على توقيع اتفاق تعـاون مـع احـدى الجامعـات                    .ومواقفه

ودان المجلـس   . االسرائيلية في مخالفة لقرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني بمقاطعة الجامعات االسرائيلية علمياً وفنياً            
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بيان نشر في الصحف الفلسطينية موقف رئيس جامعة القدس الذي يتجاهل وبشكل غير ديموقراطي وغير مـسؤول                 في  
ودعا الجهات المعنية في الـسلطة الفلـسطينية الـى          . الموقف الذي تبناه العاملون في جامعة القدس والمناهض للتطبيع        

 الممثل على االطالق لموقف أسـاتذة ومـوظفي         ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لوضع حد لمثل هذا التصرف غير         
وشكك البيان في مغزى توقيت التوقيع على اتفاق التعاون الذي جـرى            .الجامعات الفلسطينية واقالة رئيس جامعة القدس     

 ايار الجاري قبل ايام من جلسة اعادة النظر في قرار اتخـذه اتحـاد المحاضـرين                 19بين نسيبة والجامعة العبرية في      
 مـن   26ومن المقرر عقد هذه الجلسة فـي        . نيين، ويقضي بمقاطعة جامعتي حيفا وبار ايالن لدعمهما االحتالل        البريطا

وحذر نقيب العاملين في جامعة بيرزيت، ممثل مجلس االتحاد الدكتور محمد ابو زيد في تصريح لـالحياة،                .الشهر نفسه 
اً اللغاء قرار اتحاد المحاضرين البريطانيين يه يو تـي          من ان تشكل الخطوة التي أقدم عليها رئيس جامعة القدس سالح          

  .ويضعف محاوالت النقابيين ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المقاطعة لمؤسسات اسرائيلية تدعم االحتالل
  24/5/2005الحياة 

  
  ماليهيوني للمصادقة على دعٍم يستعين بأعضاء من اللوبي األمريكي الصسالم فياض

 وزير الماليـة الفلـسطيني      أننقل راديو العدو الصهيوني عن شخصياٍت في اللوبي الصهيوني           : خاص –القدس المحتلة 
وطلب منها المساعدة في إقناع أعضاء فـي        " إيباك" اللوبي األمريكي الصهيوني   منسالم فياض التقى مؤخّراً شخصياٍت      

يكيـة مباشـرة بمبلـغ مـائتي مليـون          الكونغرس األمريكي بدعم طلب فلسطيني الحصول على مساعدات ماليـة أمر          
وأوضحت الشخصيات الصهيونية أنها ال تنوي االستجابة لطلب الوزير فياض خشية أن تُحول أموال المساعدات               .دوالر

ة المباشرة إلى جهاٍت ال تستحقّها، وفق ما ذكره راديو العدو الصهيونياألمريكي.  
  24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   يبحث واللجنة السعودية الترتيبات النهائية لتنفيذ مشروع إسكاني في رفحج اإلنمائيمالبرنا

 في قطاع غزة، خالل زيارة يقوم       UNDPيبحث خالد عبد الشافي، مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي           :كتب حامد جاد  
ية الالزمة للبدء بتنفيذ مشروع اسـكان لبنـاء         بها مطلع األسبوع المقبل، الى المملكة العربية السعودية، الترتيبات النهائ         

 مليون دوالر أميركي، عبر اللجنة السعودية الغاثة الشعب         15 وحدة سكنية في مدينة رفح، تمولها السعودية بقيمة          300
  .الفلسطيني، التي يترأسها األمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية

  24/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  كة توزيع الكهرباء يؤكد الشروع بتنفيذ مشروع إلنهاء مشكلة نقص الكهرباءمدير شر: رفح
قال المهندس محمد أبو عامر، مدير شركة توزيع الكهرباء بمحافظة رفح، أمس، إن الشركة بـدأت،                :كتب محمد الجمل  

مكنت من إيـصال كميـة      مؤخراً، بتنفيذ مشروع إلنهاء مشكلة النقص في كمية التيار الكهربائي في المحافظة، بعد أن ت              
 للمحافظة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع قوبل بإعاقـة كبيـرة وتوقـف     ميغاوات ساعة  1لكهرباء مقدارها   إضافية من ا  

العمل فيه بسبب عدم تمكن الشركة من ربط الخطوط الناقلة بشبكة الضغط العالي في رفح، من خالل شارع طه حسين                    
 ميغاوات ساعة للمحافظة من خالل      11اف إن هناك خطة مستقبلية لتوصيل       وأض.المفترض أن تمر منه خطوط الكهرباء     

شركة توليد الكهرباء الفلسطينية، وذلك بعد االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، نظراً ألن االحتالل يعرقل توصيل هـذه                  
، وهي   ميغاوات ساعة  13بلغ  يا في رفح ت   ُيذكر أن كمية الكهرباء المتوفرة حال     .الكمية من خالل تواجده وسط قطاع غزة      

كمية ال تفي بحاجة المواطنين المتزايدة في المحافظة، ما أحدث مشاكل وانقطاعاً متكرراً للتيار أثار غـضب وسـخط                   
 .المواطنين ضد شركة توزيع الكهرباء برفح

  24/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ستقاللية حقيقية لالقتصاد الفلسطيني مسؤولون فلسطينيون وخبراء دوليون يدعون إلى تكريس ا ،رام اهللا
أكد مسؤولون فلسطينيون، وخبراء دوليون، أمس، أهمية أن تفضي أية مفاوضات اقتصادية جديدة،             :كتب سائد أبو فرحة   

مع الجانب االسرائيلي، إلى تكريس استقاللية حقيقية لالقتصاد الفلسطيني، وإنهاء تبعيته لنظيره االسرائيلي، باعتبار ذلك               
 بـرام اهللا، ونظـم      ل مؤتمر جرى في فندق غراند بارك      وأشار هؤالء، خال  .الً أساسياً لبناء الدولة الفلسطينية المقبلة     عام

 -نتائج برنـامج الـسياسات االقتـصادية      "بمبادرة من وزارة االقتصاد الوطني ومعهد االقتصاد في لندن، لإلعالن عن            
، والذي قام الطرفان بتنفيذه على مـدار        "ياة من الناحية االقتصادية   كخطوة ضرورية نحو تأسيس دولة فلسطينية قابلة للح       

السنوات السبع الماضية، إلى ضرورة أن ترتكز الدولة الفلسطينية، إلى سياسة اقتصادية واضحة، تتيح تنويع الشراكات                
 اعتمـدت الثوابـت     وفي هذا السياق، ذكر مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، أن الـوزارة           .االقتصادية الفلسطينية 

الوطنية السياسية واالقتصادية في كافة الدراسات التي أنجزت عبر البرنامج، وبضمنها قيام دولة فلسطينية مـستقلة ذات                 
سيادة وقابلة للحياة، مع منطقة جمركية منفصلة، ورسم العالقات االقتصادية مع اسرائيل والدول األخرى، على أسـاس                 

  . العالمية، إلى جانب ضمان انضمام فلسطين إليها في أسرع وقت ممكناعتماد قواعد منظمة التجارة
  24/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   %0ر67وراق المالية بنسبة انخفاض مؤشر سوق فلسطين لأل
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واصل مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية امس،انخفاضه بالتزامن مع تراجع شهدته معـامالت الـسوق               : االيام-نابس
 نقطـة   695ر52على  " القدس" واغلق المؤشر العام للسوق     .ت التداول التي سجلت خالل االشهر االخيرة      مقارنة بمعدال 

 شركة جرى التداول    15 من بين    9وتاثر مؤشر القدس بانخفاض اسعار      %.0ر67 نقطة ما نسبته     4ر68بانخفاض قدره   
  .على اسهم لها 

  24/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   العالمي وافق مبدئياً على عقد مؤتمر لرجال األعمال والمستثمرين في بيت لحمالمنتدى االقتصادي: قريع
، رئيس الوزراء، الموافقة المبدئية من رئاسة المنتدى االقتصادي العالمي علـى            تلقى أحمد قريع أبو عالء    : األيام-القدس

في بيت لحم لبحث سبل االستثمار في       رعاية وتنظيم مؤتمر لرجال األعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب واألجانب          
وكان رئيس الوزراء قدم هذه التوصية إلى كالوس شواب رئيس المنتدى االقتصادي العالمي في البحر الميـت                 .فلسطين

وأكـد  .في االردن بعد لقائه مع رجال األعمال الفلسطينيين والعرب على مأدبة اإلفطار التي عقدت على هامش المنتدى                
كلمته أمام رجال األعمال أن استراتيجية السلطة الوطنية لالستثمار والتنمية االقتصادية تعتمد علـى              رئيس الوزراء في    

ضمان عدم وضع أية قيود من أي نوع على رجال األعمال العرب والدوليين، بل بإزالة أية قيود إن وجدت، مشيراً إلى                     
الدوليين في استثمارات ومـشاريع اسـتراتيجية فـي         أن السلطة الوطنية تدعم بكل تأكيد دخول رجال األعمال العرب و          

فلسطين سواء من خالل تأسيس شركات في فلسطين أو من خالل المشاركة في أو مع الـشركات الفلـسطينية القائمـة                     
  . ورجال األعمال الفلسطينيين في كافة القطاعات

  24/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  نامج اإلنمائي لتنفيذ مشروع إسكاني في رفحالبر  مليون دوالر15تموله السعودية بقيمة 
يبحث خالد عبد الشافي، مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي في قطاع غزة، خالل زيارة يقوم بها مطلع              : كتب حامد جاد  

 وحـدة   300األسبوع المقبل، الى المملكة العربية السعودية، الترتيبات النهائية الالزمة للبدء بتنفيذ مشروع اسكان لبناء               
 مليون دوالر أميركي، عبر اللجنة السعودية الغاثة الشعب الفلسطيني،          15سكنية في مدينة رفح، تمولها السعودية بقيمة        

 .التي يترأسها األمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية
24/5/2005األيام الفلسطينية   

  
  بيريس يسعى إلنماء السياحة في الجليل

أعلن المتحدث باسم بيريس، أن رئيسه أجرى اتصاالت مع مسؤولين في شبكة فنادق دوليـة  : ب.ف.القدس المحتلة ـ أ 
إن بيـريس أجـرى األحـد       : وقال يورام دوري لوكالة الصحافة الفرنسية     . إلقناعهم بالمشاركة في إنماء منطقة الجليل     

 خصوصا إدارة شبكة فنـادق      ي تتولى ، مع مادلين نلسون، التي تملك غالبية األسهم في مجموعة كارلسون، الت           محادثات
حاول إقناعها بالقيام باستثمارات ضخمة في الجليل والمشاركة بذلك في تنميـة البنـى التحتيـة                وأوضح أنه   . راديسون

  .السياحية في المنطقة
  24/5/2005 شرق األوسطال

  
   موال للسلطة الفلسطينيةأمريكي يرفض تحويل الكونغرس األ

وجهت االدارة االمريكية صفعة جديدة وقاسية للسلطة الفلـسطينية ولرئيـسها محمـود    :اوسالناصرة ـ من زهير اندر 
عباس، امس بعد ان اعلنت ان اموال الدعم االمريكي للشعب الفلسطيني ستحول الي حسابات المنظمات غير الحكوميـة                  

وقالـت  . ، كما طالب الفلـسطينيون    الناشطة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وليس الي وزارة المالية الفلسطينية           
صحيفة هآرتس االسرائيلية التي اوردت النبأ امس استنادا الي مصادر امريكية مأذونة في واشنطن ان الرئيس جـورج                  
بوش، بقراره هذا ال يرغب في خرق التعليمات التي اقرها الكونغرس االمريكي والتي بموجبها يتم تحويل الـدعم الـي                  

وتابعت قائلة انه في االشهر االخيرة حاول اركان السلطة الفلـسطينية تخفيـف   . غير الحكومية فقط المنظمات الفلسطينية 
التقييدات الصارمة التي اقرها الكونغرس االمريكي والتي بموجبها يحظر علي ادارة الرئيس جورج بوش تحويل اموال                

ذين اجروا محادثات مع صناع القرار في واشنطن        الدعم الي السلطة الوطنية مباشرة، وطالبت السلطة بواسطة ممثليها ال         
ان يتم تحويل قسم من اموال الدعم الي السلطة الفلسطينية مباشرة لدفع الرواتب للمستخدمين واسـتئجار اختـصاصيين                  
لتنفيذ مشاريع عمرانية مختلفة في مناطق السلطة، ولكن الكونغرس رفض االنصياع للمطالب الفلسطينية وابلغ ممثلـي                

ة بان السلطة الوطنية التي تعاني من حالة الفساد المستشري في هيئاتها المختلفة لن تحصل علـي االمـوال، وان                    السلط
واضافت نقال عن مصادر وصفتها بانها مطلعة في الكونغرس ان سالم فيـاض، الـذي               .قرار الكونغرس ال رجعة فيه    

خالل االشهر القليلة الماضية اقناع االمريكيين بضرورة       تعتبره واشنطن ممثال حقيقيا للفلسطينيين وتحترم قدراته حاول         
تغيير القرار مسوغا ذلك بان تحويل االموال الي السلطة الفلسطينية مباشرة من شأنه ان يقوي مكانة رئيس السلطة فـي                    

 من شأنها   موالاالالشارع الفلسطيني ويثبت للفلسطينيين انه بامكان السلطة تقوية االقتصاد الفلسطيني الضعيف، وان هذه              
.  معالجة ظاهرة العاطلين عن العمـل      ان تخلق فرص عمل جديدة للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة والمساهمة في           

وكشفت الصحيفة ان فياض اجتمع خالل زياراته المتكررة الي واشنطن الي عدد من زعماء اللوبي اليهودي الصهيوني                 
كونغرس بتغيير قراره، ولكن اللوبي الذي كان وراء قرار الكونغرس رفض           بهدف اقناهم بضرورة مساعدته في اقناع ال      
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 انه بسبب الفساد المستشري في السلطة فان اموال الدعم يجب ان تحول فقـط    ىتقديم المساعدة للوزير واكد له مرة اخر      
 . الي المنظمات غير الحكومية

 24/5/2005القدس العربي 
  

  لجهوده في التطبيعة للكاتب المصري علي سالم تقديراًسرائيلية تمنح دكتوراه فخريإجامعة 
 في بيان رسمي ان مجلس ن االسرائيلية في بئر السبع امساعلنت جامعة بن غوريو :الناصرة ـ  من زهير اندراوس

امناء الجامعة قرر منح دكتوراه فخرية للكاتب المصري علي سالم تقديرا لجهوده وشجاعته في الدعوة الي تطبيع 
ويأتي منح  .وسيتم االحتفال يوم االحد القادم في الحرم الجامعي. قات بين مصر واسرائيل، كما جاء في البيانالعال

 التطبيع مع إسرائيل، حسبما جاء في بيان الجامعة، تقديرا ىالدكتوراه الفخرية لسالم، الذي كان من أول الداعين إل
كذلك اعتبرت الجامعة االسرائيلية ان . في أنحاء العالم العربيلموهبته وشجاعته التي أدت إلي سطوع نجمه في مصر و

 ذلك فان ىاضافة ال. سالم انسان متنور صاحب روح حرة وتفكير خاص، مخلص آلرائه ومستعد أن يناضل من أجلها 
ه الفخرية وقال بيان جامعة بن غوريون ان منح شهادة الدكتورا. الجامعة تعتبره خبيرا المعا في مجال القانون الدولي

لسالم جاء تقديرا لمحارب شجاع من أجل حقوق اإلنسان، قلبه مفعم بالنهوض بالمجتمع المصري علي مختلف انتماءاته، 
واحتراما لعمله بدون كلل من أجل السالم وعالقات الجيرة الحسنة، باسم االيمان واألخوة والمصير الواحد لشعوب 

 . ه الشرق األوسط، علي مختلف اديانه وثقافات
  24/5/2005القدس العربي 

  
  

   في ظل غياب دول عربيةيبحث تعميق المقاطعة مؤتمر ضباط مقاطعة إسرائيل
بدأت في دمشق أعمال المؤتمر الرابع والسبعين لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية العربية لمقاطعة إسرائيل برئاسة أحمد                

 لبحث سبل تعميق وسائل مقاطعة إسرائيل اقتصاديا والتـصدي          العودات المفوض العام للمكتب الرئيس لمقاطعة إسرائيل      
  .لمحاوالت بعض الشركات اإلسرائيلية التسلل لألسواق العربية

24/5/2005ردنية الغد األ   
 17افتتح أمس في دمشق المؤتمر الرابع والسبعون لمكتب مقاطعة اسرائيل التابع للجامعة العربيـة بحـضور                 :كما ورد 

  . كل من مصر واالردن وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمردولة عربية وغياب 
24/5/2005السفير   

  
 ردنمريكية في األأسرائيلية وإطلب العقوبة القصوي لمتهمين خططوا لضرب مصالح 

افاد مصدر قضائي اردني أمس االثنين ان مدعي عام محكمة امن الدولة طالب بـ ايقاع العقوبة :  عمان ـ ا ف ب
 .ين يحاكمون بتهمة استهداف مصالح امريكية واسرائيلية في االردنالقصوي بحق متهم

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات طالب بتجريم المتهمين الـ 
يكية  المعروفين باسم مجموعة الطحاوي نسبة لقائدهم عبد شحادة الطحاوي، علي خلفية استهداف مصالح امر16

 .واسرائيلية في المملكة 
24/5/2005القدس العربي   

 
  سرائيلي لمصافحتيحضر الوزير اإلأبو السعود أ: زيباري

جرت صباح امس على هامش لقاءات المنتدى االقتصادي العالمي مصافحة بين وزير البنى التحتية االسرائيلي ديفيد بن                 
كون بن اليعازر يهوديـا مـن       ,  حديث قصير بينهما بالعربية    وجرى, اليعازر ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري     

  .اصل عراقي
العرب اليوم حول دالالت المصافحة السياسية قال زيباريي في مثل هذا المنتدى المنعقد فـي االردن         ل  وردا على سؤال    

زيباري وصـف   ورفض  . فان مثل هذا الشيء امر اعتيادي خاصة وان هناك العشرات من االسرائيليين مشاركون فيه             
لقد احضر وزير المياه رائد ابو الـسعود بـن          , المصافحة بالتطبيع قائال اتمنى ان ال تحملوا هذا اللقاء اكثر مما يحتمل           

  .وحياني وصافحته وكفى حسب قوله, اليعاز الي حيث اقف
ياه المهنـدس رائـد ابـو    واعتذر زيباري عن تلبية دعوة للغداء مع وزير الخارجية االسرائيلي شالوم دعا لها وزير الم           

  .السعود وقال زيباري ل العرب اليوم ان اعتذاره عن تلبية الدعوة جاء بسبب سفره العاجل
  24/5/2005العرب اليوم 

  
  منظمة المؤتمر اإلسالمي تعد بالحفاظ على هوية القدس اإلسالمية

ن أوغلي، أمـس بالحفـاظ علـى الهويـة     وعد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدي: ب.ف.رام اهللا ـ أ 
وقال أوغلي في مؤتمر صحافي فـي رام اهللا عقـب           . اإلسالمية للقدس خالل زيارة له هي األولى لألراضي الفلسطينية        

 لن نقبل   وأضاف. محادثاته مع الرئيس محمود عباس لن نوفر أي جهد لصون الهوية اإلسالمية للمسجد األقصى والقدس              
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وقال أوغلي، الذي يحمل الجنسية     . ، واألفكار المتطرفة يرفضها المجتمع الدولي والعالم اإلسالمي       بأي انتهاك في القدس   
 .نريد حال لها: ، أن المشكلة الفلسطينية قضيتها األولى وأضاف1969التركية، إن المنظمة اعتبرت منذ إنشائها عام 

24/5/2005 شرق األوسطال  
  

 ينياً من دخول أراضيها لحضور مؤتمٍر في لبنانالمخابرات األردنية تمنع مهندساً فلسط
المخابرات األردنية، اليوم، المهندس أحمد الشنار، عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، من دخول أراضيها دون                 منعت

  .أن توِضح له األسباب
عندما كان متوجهاً لحـضور     وقال الشنّار إن المخابرات األردنية منعته من الدخول بعد أن وصل للمعبر الرئيسي لها،               

  .مؤتمٍر التحاد الغرف التجارية في لبنان
وأوضح أنّه كان قد    . لقد سألوني عن فيزا وقلت لهم معي، أما التذكرة فهي باألردن وسآخذها من هناك             : وأضاف الشنّار 

نية بالمغادرة رفض األردن    ُمِنع من ِقبل القوات الصهيونية من المغادرة خارج البالد، وحين سمحت له السلطات الصهيو             
  .دخول أراضيه

24/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

 سرائيليةإسالم مع صحيفة مؤسسة القذافي تنفي حديث سيف اإل
نفت مؤسسة القذافي الخيرية للجمعيات العالمية اجراء سيف االسالم القذافي نجل الزعيم الليبي مقابلة صحافية مع 

ت في بيان ارسل لـ القدس العربي ان المقابلة المزعومة مع هذه الصحيفة هي محض افتراء صحيفة اسرائيلية، وقال
 .وال اساس لها من الصحة 

وكانت صحيفة دي ماركير االقتصادية التابعة لصحيفة هآرتس االسرائيلية نشرت االحد مقابلة قالت ان مراسلها اجراها 
 .المواضيع السياســـــية واالقتصاديةمع سيف االسالم، تطرق فيها االخير الي عدد من 

وقال مراسل الصحيفة ناتان ليفسون ان المقابلة التي نشرت مقتطفات منها في القدس العربي االثنين نقال عن الصحيفة 
 . االسرائيلية، اجريت في الشونة في االردن حيث انعقد هناك المنتدي االقتصادي الدولي

24/5/2005القدس العربي   
  

  طرية تدافع عن مشاركة مفكرين يهود في مؤتمر حوار األديان في الدوحة مسؤولة ق
  دافعت مسؤولة قطرية عن مشاركة مفكرين يهود ألول مرة في مؤتمر حوار األديان الذي سيعقد في الدوحة في الفترة                   

  .  يونيو المقبل ، معتبرة أن هؤالء المفكرين هم من المعتدلين30 إلى 29من 
 عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر إن لجنة االعداد للمؤتمر الثالـث                وقالت الدكتورة 

لحوار األديان قد بدأت أعمالها فعليا مسترشدة بدعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمـام المـؤتمر الـسابق                      
سيحي إلى مؤتمر لحوار األديان واشـراك شخـصيات   لتوسيع نطاق المشاركة وتحويل المؤتمر من حوار إسالمي ـ م 

  أ ش أ.  يهودية معتدلة في جلسات المؤتمر الثالث
24/5/2005البيان   

 
 ندوة في اليمن تحذر من مخططات عربية ودولية لتوطين الالجئين الفلسطينيين

ول العربية ان هذه الحقوق اكد متحدثون في ندوة تنظم في صنعاء حول الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في الد
 .التتناقض مع حق العودة الي وطنهم فلسطين

وقال يحيي يخلف وزير الثقافة الفلسطيني في افتتاح الندوة التي تنظمها جمعية كنعان لفلسطين تحت شعار الالجئون 
العودة الذي اكدت عليه حق في الحياة وتستمر ثالثة ايام ان الفلسطينيين متمسكون بحق .. حق في العودة: الفلسطينيون

كل قرارات االمم المتحدة وان الفلسطينيين تحملوا نتائج ما ارتكبته اوروبا بحق اليهود وهو ما يتناقض مع الشرعية 
 .االنسانية

24/5/2005القدس العربي   
 

 ملتقى علماء الشام يدعو للوحدة ولمواجهة الحملة على القدس
االمة الذي انعقد في مجمع الشيخ احمد كفتارو في دمشق امس االول، مواجهة تناول ملتقى علماء الشام لنصرة قضايا 

القدس الشريف لحملة التهويد ودور العلماء في تعزيز وحدة االمة ودرء الفتن الطائفية والمذهبية وتحصين الدعوة 
 . االسالمية من الهجمات المعادية واستهداف المنطقة العربية من خالل سوريا

ؤتمر وفود علمائية من فلسطين واالردن وسوريا ولبنان كان من بينهم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ وشارك في الم
 . محمد رشيد قباني وقاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي واالمين العام للجماعة االسالمية الشيخ فيصل مولوي

 
24/5/2005السفير   

 
  

  ات المتحدة يحضره شارون ورايس وزعماء الكونغرستنظم أكبر استعراض للقوة بالوالي إيباك
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المؤيـدة    اإلسرائيلية للعالقات العامة ايبـاك     ارون في مؤتمر اللجنة األميركية    أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أرييل ش     
 الجيش للدولة العبرية، أن خطة الفصل ستنفذ في موعدها المقرر، وأنها لن تتوقف حتى لو قام الفلسطينيون بعمليات ضد                

  .خاللها
وبذلك يكون شارون قد دحض ما قاله وزير خارجيته، سلفان شالوم، أمام العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، مـن أن            

  . العمليات الفلسطينية ستؤدي إلى وقف هذه الخطة
  24/5/2005 شرق األوسطال

 
 كلمةلقاء إمريكيون معارضون لالنسحاب من غزة يزعجون شارون خالل أيهود 

قاطع اشخاص يهتفون اليهود ال يطردون اليهود رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون اكثر من : نيويورك ـ رويترز
مرة اثناء القاء كلمة امام زعماء يهود بنيويورك االحد روج خاللها لخطته لالنسحاب االسرائيلي من غزة بوصفها مهمة 

ح تجمعا لحشد التأييد لشارون الذي يواجه انتقادات في اسرائيل لخطته وتحول ما كان يفترض ان يصب. ألمن اسرائيل
وقال شارون . الرامية الي اجالء مستوطنين من غزة واجزاء من الضفة الغربية في آب القادم الي اظهار محرج للشقاق
حاب من غزة اثناء ابعاد رجال االمن شخصا اعاق كلمته بتمزيق سترة للكشف عن قميص عليه شعار يعارض االنس

 .عادة ما اعالج هذه االشياء بنفسي 
24/5/2005القدس العربي   

 
 قامة دولة فلسطينية ذات سيادة إتنتهي بمع الفلسطينيين  عن مسيرة سياسية  بديالًليستخطة انفصال  

 شاؤول اريئيلي ا
 أصابع مستوطنتي اريئيل ومعاليه ادوميم لُب الجدل الحاضر بين شارون واالمريكيين

التهدئة المؤقتة تُمكن الجمهور االسرائيلي من      .  سؤال اليوم الذي يتلو خطة االنفصال قد بدأ يحظي باالهتمام المناسب           ان
ان يفكر علي نحو أبعد قليال من اليوم الذي يتلو، وهو يبدأ في النظر ايضا الي ما يتجاوز الساتر الضبابي الـذي نثـره                        

 . معنيارييل شارون بديال عن مسيرة سياسية ذات
 واعترف بوش بـ التهدئة كوفاء فلـسطيني بـااللتزام للمرحلـة        2005اذا ما نجح محمود عباس في ان يبقي في العام           

بالرغم من تأييد . االولي من خريطة الطريق، فان شارون قد ينثر ستارا ضبابيا آخر ـ دولة فلسطينية في حدود مؤقتة 
ب االمتناع عن تجاوز المرحلة الثانية من خريطة الطريق، فان علـي       الرئيس جورج بوش للموقف االسرائيلي الذي يطل      
 .الجمهور ان يفحص المعاني التامة لهذه المرحلة

حكومة اسرائيل برئاسة شارون ما زالت تأخذ بقوة بالتوجه الذي يفصل بين خطة اخالء غزة وشـمالي الـضفة وبـين                   
ز غياب االستعداد لنقل الصالحيات المدنية التي بقيـت فـي           فوق كل شيء يبر   . استمراٍر مشترٍك في المسيرة السياسية    

يبدو ان شارون يطلب الحفاظ علي هذه األمالك        . الي الفلسطينيين علي نحو متفق عليه     ) ج(حوزة اسرائيل في المناطق     
د مؤقتـة،  لصالح المرحلة الثانية من خريطة الطريق، التي يستطيع فيها ان يحقق ارادته باقامة دولة فلسطينية في حـدو       

 .اضافة الي قطاع غزة) ب(و) أ(تمتد في المناطق 
إن حماسة شارون لتحقيق هذا الخيار، مع انتهاء الفترة الزمنية التي منحته إياها خطة االنفصال، تقوم علي افتراض ان                   

ء سـيجعل   اقامة دولة في حدود مؤقتة ستُمكن اسرائيل من تثبيت قبضتها في مجال التماس وفي شرقي القدس، وهو شي                 
 .النزاع جدال علي الحدود فقط وسُيمكن اسرائيل من ان تستمتع بثمار الحل 

فقلب كل  . شارون، فنان القدرة علي البقاء السياسي واالجراءات التكتيكية، يتجاهل في طريقه قضية استراتيجية جوهرية             
 حقوق في فرض طاعة تامـة علـي   لكل دولة، حتي في حدود مؤقتة،   . دولة هو الحقوق المغروسة التي تصحب اقامتها      

ارضها وعلي سكانها، وحقوق السيطرة علي الحدود وعلي المعابر الداخلية، وعلي المجال الجـوي، وعلـي المجـال                  
البحري، وعلي المجال االتصالي، وعلي السياسة االقتصادية، والعالقات الخارجية، واقامة قوة عسكرية، ومنح مواطنة،              

 .موارد الطبيعية، واستدعاء قوات دولية والمقاضاة في ارضهاوالسيطرة علي المياه، وال
هذه قائمة بأمالك ذات أهمية، والسرائيل احتياج الي ان تؤمن مصلحتها فيها في اطار الدولة الفلسطينية التي ستقوم في                   

نيون علـي   غير انه بغير حل لقضية الالجئين ولعاصمة في القدس مع تسوية دائمـة، لـن يوافـق الفلـسطي                  . المستقبل
هذا ما يقوله كل المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية وهذا مـا            . المصالحات التي تطلبها اسرائيل في هذه المجاالت      

 .عاد الي تأكيده رئيس الحكومة الفلسطيني، أبو العالء، في لقائه برؤساء مبادرة جنيف
 رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، ال ينوي ان         أولها، ان . يجب ان نضيف علي القضية المبدئية هذه صعوبات اخري        

يمنح شارون الزمن المطلوب النشاء واقع مخالف في الضفة، وفي األساس في ضوء حقيقة ان الزمن الذي يملكه مـن                    
وثانيا، المرحلة الثانية تقوم علي فكرة      . ف، محدود .ت.اجل وقف اطالق النار ولمنع سيطرة حماس علي السلطة وعلي م          

م االقليمي، الذي يشمل السالم بين سورية واسرائيل، وهو اجراء ربما يستطيع شارون ان يهرب اليه، لكنـه لـن                    السال
 . يستطيع ان يهرب من ثمن هذا االجراء ومن حل النزاع مع الفلسطينيين

 الجــدل الحاضر بين أصابع اريئيل ومعاليه ادوميم ـ لُب . في النهاية، هناك تأكيد للتواصل االقليمي للدولة الفلسطينية
سيضطر شارون الي النزول عن هذه المناطق لكي ال يفقـد معاليـه   . شارون واالمريكيين ـ ال تستوي مع طلب بوش 

ادوميم ايضا، وهي مدينة بحسب تفاهمات جنيف، التي تقوم علي موافقة اسرائيلية فلـسطينية، سـتبقي تحـت سـيادة                    
 .اسرائيل
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مثل خطة االنفصال، لم تُقر من اجل ان تستعمل مرحلة في طريق التسوية الدائمة بـل                إن فكرة الدولة في حدود مؤقتة،       
من اجل ان تكون تحسينا ال بقاء له في وضع اسرائيل مع استمرار النزاع، مع االمتناع عن محاولة صادقة لحـل هـذا          

و مازن بالبدء في مفاوضـات      علي شارون ان يتخلي عن فكرة الدولة في حدود مؤقتة وأن يوافق علي مطلب أب              . النزاع
إن الزمن الذي سيربحه في ظاهر االمر من المرحلة الثانية لن يغير الموضوعات التي سيـضطر                . علي التسوية الدائمة  

الي مجابهتها ولن يغير مواقف الفلسطينيين في هذه الموضوعات، بل سيزيد األلم شدة والثمن الذي ستضطر اسـرائيل                  
 .سينشأالي دفعه عن الواقع الذي 

الثمن المطلوب من اجل تسوية دائمة ومن اجل إنهاء النزاع معروف للزعيمين وللشعبين، وهو يظهـر فـي مخطـط                    
 .لكن رئيس الحكومة ما زال يبحث عن طرق لالمتناع عنه. كلينتون وفي تفاهمات جنيف

  24/5/2005 الغد االردنية هآرتس
  

  ينية القادمةشارون يريد توريط حماس وإلغاء االنتخابات الفلسط
  خالد الحروب 

شارون وأركان قيادته مرتبكون إزاء مسألة التغير األخير الذي حدث داخـل حمـاس، وقرارهـا                : باختصار ووضوح 
فتسيس حماس يـؤلم إسـرائيل وأميركـا، ويحرجهمـا ويعرقـل            . المشاركة في االنتخابات التشريعية في تموز القادم      

والتصريحات اإلسرائيلية الرسمية، عدا عن كثير      . ها وتبنيها للعمليات العسكرية   مخططاتهما أكثر، بما ال يقارن بتعسكر     
وعلى خلفيـة هـذه   . من التعليقات الصحافية اإلسرائيلية الغاضبة من قرارحماس تنبئ بالنقمة على تحول حماس األخير          

 لتوريطها ودفعها دفعـاً للعـدول   النقمة، يمكن أن نقرأ التحرشات الشارونية بحماس، واغتيال بعض نشطائها الميدانيين،    
  . وبتفصيل أكثر، يمكن النظر لهذا األمر من أكثر من جانب. عن خطها السياسي الجديد

إستراتيجياً وتكتيكياً، يريد شارون مشجباً فلسطينيا دائماً يختبىء وراءه، ويسوغ بسببه رفضه ألي حل أو تقدم على        : أوالً
صحيح طبعاً أن المسار السياسي الحالي، بمجمل مكوناته، أقرب إلـى           . الخاص به المسار السياسي، وكذا ينفذ برنامجه      

العقم، لكن من الضروري إخالء طرف المسؤولية الفلسطينية عن فشله وتجمده، وكشف الموقف الحقيقـي اإلسـرائيلي                 
مـن الواضـح أنـه      والمشجب المفضل لدى شارون هو استمرار العمليات العسكرية الحماسية، التي صار أكثر             . إزاءه

يستخدمها لخلق مناخ متوتر، يواصل تحته تدعيم وترسيخ أكثر من هدف؛ مثل توسعة االستيطان في الضفة، وتكـريس                  
شارون مغتاظ من التهدئة وال يريدها، ألنها تبدد المناخ المتوتر الـذي يعتـاش فيـه             . الجدار والمضي فيه، وسوى ذلك    

معنى ذلك أن األثر شبه المعدوم الذي تتركه صواريخ القسام، عنـدما تُـستثار      . وعليه، ويفاقم من خسارات الفلسطينيين    
حماس فتطلقها، يكون ثمنه غالياً على األرض، عن طريق اقتطاع أجزاء أكثر منها، فضالً عن الخـسارات المباشـرة                   

  . عندما يرد شارون بعنف على المدنيين الفلسطييين في المناطق التي تُطلق منها الصواريخ
وبسبب ذلك، فـإن الموقـف      . شارون لم يقدم للفلسطينيين، الذين تقودهم قيادة في منتهى االعتدال، أي شيء يذكر            : نياًثا

فإن كانت إسرائيل قد ظلت تتهم قيادة الرئيس عرفات بأنها تشجع على            . اإلسرائيلي، سياسيا ودبلوماسياً، يضعف ويتآكل    
وهي يجب أن تدفع    .  اآلن تضرب هذه القيادة المعتدلة في الظهر، وتحطمها        اإلرهاب، مطالبة بقيادة معتدلة، فإن إسرائيل     

واستمرار التهدئة  . ثمن ذلك عن طريق المزيد من كشف الموقف اإلسرائيلي المتطرف إزاء الموقف الفلسطيني المعتدل             
الرد العـسكري، فيمـا     يساعد في ذلك، وهذا ال يخدم شارون الذي يريد حرف األنظار، والعودة مرة ثانية إلى يوميات                 

  .الموقف السياسي إلسرائيل يزداد تطرفاً، لكن من دون حساب
يريد شارون أن يحافظ على صورة حماس في العالم كمنظمة إرهابية، وهذا يسهل عليه ليس فقط محاربتهـا بـل                    : ثالثاً

ونـزوع حمـاس نحـو      . رائيلومحاربة الفلسطينيين بشكل عام على الساحة الدولية، بكونهم لم يوقفوا إرهابهم ضد إس            
وقد فاقم من التوتر الشاروني اإلسرائيلي إزاء صورة حمـاس الجديـدة،            . التسيس يعيقه، ويفقد اتهاماته لها ولهم معناه      

كمنظمة سياسية ستشارك في االنتخابات الفلسطينية وتكون ممثلة في المجلس التشريعي، اإلشارات القادمة مـن بعـض                 
إن أي تأهيل دولـي لحمـاس،       . تغير النظرة لحماس، ودعم تسيسها، بل وفتح الخطوط معها        الدول الغربية حول مسألة     

ومنحها وضعا دولياً يتجاوز توصيفها القديم بأنها منظمة إرهابية، هو انتصار للفلسطينيين عموماً، وهزيمـة إسـرائيلية                 
  . سياسية مهمة

ك الموقف األميركـي، والتنـاقض الـذي سـتجد اإلدارة            هو إرتبا  "حماس الجديدة "ما يربك شارون أكثر  تجاه       : رابعاً
األميركية نفسها فيه فيما لو سارت األمور سيراً طبيعياً خالل األسابيع القادمة، وأجريت فعالً االنتخابـات التـشريعية،                  

 عندها سيكون مطلوبا من واشنطن أن تقرر وتعلن رأيها فـي الديمقراطيـة  . وشاركت فيها حماس وفازت بنصيب كبير    
في قلبها، خاصة وأنها تردد صباح مساء أن دمقرطة المنطقـة تقـع علـى رأس               ! الفلسطينية، ووجود حماس اإلرهابية   

بتفصيل أكثر، فإن وجود حماس في المجلس التشريعي، وعلى سبيل المثال في لجنة العالقات الخارجيـة، أو                 . أولوياتها
ع مع حماس، واالستماع لرأيها، بكونها تمثل جزءا ال يتجـزأ           أية لجان أخرى، ستفرض على األميركيين أنفسهم االجتما       

  . من البنية السياسية الفلسطينية
يرى شارون أن تعزيز المسار السياسي لحماس، ومنحها شرعية إضافية عبر االنتخابات، تصب فوق الشرعية               : خامساً

من الصف الفلسطيني عموماً، وهو أمر      الشعبية التي تتمتع بها، سوف يقوي من حماس كتيار وحركة، كما أنه سيصلب              
فوجود صف فلسطيني مشتت، وتتبادل األطراف فيه االتهامات بالفساد والتفريط، ومنقسم إلـى داخـل               . يستفز أعصابه 

  . وخارج األجهزة السياسية التمثيلية للفلسطينيين، كل ذلك يوفر له هوامش أوسع للتالعب بالمصير الفلسطيني
سياسية مظهر حضاري، وممارسة سياسية تنم عن نضوج أكثر من جانب المجتمع الذي تجري فيه،        االنتخابات ال : سادساً

ويجـب أن ال    . وهذا أمر يثير حنق شارون، الذي يريد أن تبقى صورة الفلسطينيين في العالم مرتبطة بالعنف والفوضى               
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، أو أن يحقق الفلـسطينيون عبـر المجلـس    تكون لدينا أية أوهام بأن االنتخابات القادمة سوف تحقق الحقوق الفلسطينية 
لكن الخسائر التي يسببها الخيار الثاني على مجمـل المـسار           . التشريعي ما لم يحققوه عبر العنف والعمليات العسكرية       

  . السياسي والوطني الفلسطيني لم تعد محتملة
نهاء التهدئة، ودفع حمـاس إلـى       من أجل ذلك كله، مطلوب من حماس أن تعي الهدف الشاروني المزدوج، والمتمثل بإ             

العودة إلى العمليات العسكرية أوالً، وإعاقة وتعطيل االنتخابات الفلسطينية، وحرمان حماس من اكتساب هويـة وشـكل                 
ومن المفهوم أنه سيكون صعباً على حماس أن تراقب استفزازات شارون التي ستتصاعد مـع اقتـراب                 . جديدين، ثانياً 

وسيقوم شارون باغتيال أفراد من حماس، وربما قيادات سياسية عليا، بهـدف جـر              .  أن ترد  موعد االنتخابات من دون   
حماس ودفعها دفعاً للرد عن طريق عملية انتحارية أو أكثر في قلب تل أبيب، حيث سيستمتع شارون بتغطيتها إعالميـاً                    

تمتلك حماس الحكمة المطلوبة ولـم      وفي حال لم    . على أوسع نطاق، الستخدامها كمبرر إضافي لعمليات عسكرية جديدة        
ترد على تلك االستفزازت، فإن شارون سيوسع من نطاق العنف، ويدفع حماس أكثر وأكثر باتجاه الزاوية، لحضها على                  
الرد، وسوف نراقب هنا اجتياحات عسكرية واسعة النطاق، قد تصل حد إبطال أية إمكانيـة عمليـة وإجرائيـة للقيـام                     

  .  باالنتخابات
سابيع القليلة القادمة ستشهد عملية عض أصابع صعبة حقاً، حيث سيزداد الحنق الشاروني، ويترافق معه زيادة في                 إن األ 

ويقع على حماس مسؤولية تاريخية     . حدة االستفزازات اإلسرائيلية العسكرية، الهادفة إلى دفع حماس نحو الرد العسكري          
بل يجب عليها ضبط النفس إلى أقصى مدى،        . خطط الشاروني ووطنية، وهي مرة أخرى صعبة، في عدم التورط في الم         

فهي بذلك تحقق إنجازات، ولو تكتيكية، للفلسطينيين ال تقارن بمـا صـارت تحققـه الـردود                 . والمحافظة على التهدئة  
ئيلي لن يضير الفلسطينيون والقضية الفلسطينية ستة أو سبعة أسابيع إضافية من االحتالل اإلسرا            . العسكرية من خسارات  

لكنهم سوف يربحـون    . المتوحش من دون أي رد عسكري فلسطيني، وهي األسابيع التي تفصلنا عن موعد االنتخابات             
فالحكمة كل الحكمة هي في وعي هدف شارون، الذي يريد العـودة إلـى منـاخ االجتياحـات                  . كثيراً بإقامتها وتنفيذها  

 تقع على عاتق حماس في أن تفشل مخطط شارون، الهادف إلى            وهكذا، فإن المسؤولية  . العسكرية التي تحقق له ما يريد     
  . القضاء على التهدئة، والقضاء على االنتخابات الفلسطينية معاً

  2005 /24/5لقدس العربي ا
  

  من أجل فلسطين وليس من أجل الهدنة 
  أحمد يوسف أحمد    . د

مية حماس مصدراً لقلق شديد لكل مخلـص لقـضية          تبدو الخالفات الناشبة اآلن بين حركة فتح وحركة المقاومة اإلسال         
تتمحور الخالفات حالياً حول قرار إلغاء نتائج االنتخابات البلدية جزئياً فـي  . فلسطين خاصة وقضايا األمة العربية عامة 

رفضت حماس قرارات المحـاكم بإلغـاء نتـائج االنتخابـات           . ثالث دوائر في قطاع غزة كانت حماس قد فازت فيها         
بياناً شديد اللهجة هاجم تلك القرارات، ووصفت قرار المحكمة بأنه سياسي ومؤامرة تهدف إلى تزويـر إرادة                 وأصدرت  

  . الشعب الفلسطيني
ولعل كل ما سبق لم يثر المسؤولين في حركة فتح كما أثارهم تصريح الزهار عن اضطرار حماس إلى إعادة النظر في                     

 أن حماس ما زالت ملتزمة قرار التهدئة وإن كانت في الوقت ذاته سترد على               جملة التفاهمات التي تمت أخيراً مستدركاً     
في أعقاب ذلك التصريح رد أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بـأن قـرار               . االعتداءات اإلسرائيلية إذا استمرت   

ائيل من استفزازات يندرج في     ما تقوم به إسر   . التهدئة قرار فلسطيني يلزمنا جميعاً وال يحق ألي فصيل أن يلغيه بمفرده           
  . سياسة مبرمجة إلرجاعنا إلى الصراع العسكري، وال عالقة لالنتخابات بقرار التهدئة

مع ذلك فإن المهم في هذه التطورات ليس هو موضوع الهدنة أو التهدئة من قريب أو من بعيد وإنما المهم هـو وحـدة                        
 مستقبل لها، فهي أوالً إجراء اضـطرت إسـرائيل إلـى قبولـه              الشعب الفلسطيني، إذ يدرك كل ذي عقل أن الهدنة ال         

اضطراراً في إطار خطتها االنسحاب من جانب واحد من قطاع غزة بعد أن أخفقت في القضاء على إرادة المقاومة في                    
القطاع، وهي بالتأكيد سوف تتراجع عن هذا القبول في أي وقت تشعر فيه أن الظروف قد تغيرت لصالحها في غـزة،                     

أنها من ثم يمكن أن تراجع نفسها في خططها بشأن االنسحاب منها وتفكيك مستوطناتها، بل إنها في كل األحـوال لـم                      و
تفكر في أن يكون االنسحاب العسكري وتفكيك المستوطنات إال بشروطها هي، ومن هنا االنتهاكات اإلسرائيلية اليوميـة                 

لقرى الفلسطينية واالعتقاالت والتصفية لناشـطي المقاومـة، بـل    للهدنة واستمرارها كما توضح حمالت الدهم للمدن وا       
والحديث عن احتماالت عمل عسكري كبير وشيك في قطاع غزة نحو مزيد من تهيئته إسرائيلياً لالنـسحاب المزعـوم،       

وهو ما يجعل   وألن المقاومة لم يكن ممكناً أن تقف مكتوفة األيدي بالنظر إلى هذه االنتهاكات فقد كان ضرورياً أن ترد،                   
الهدنة حالياً على شفا حفرة من االنهيار وإن حرصت المقاومة على التمسك بمبدأ العين بالعين والسن بالسن بمعنـى أن                    
تنسب حركتها إلى االنتهاكات اإلسرائيلية فال تتحرك إال بوقوعها، وتلتزم الهـدوء إن توقفـت، أي ال يكـون خـروج                     

  . و مرتبط فحسب بالرد على االنتهاكات اإلسرائيلية لهاالمقاومة على الهدنة شامالً وإنما ه
من ناحية أخرى فإن الهدنة من المنظور االستراتيجي الفلسطيني ال تساوي شيئاً على اإلطـالق، ألن المنطـق المعلـن           

إسـرائيل  لتفسير قبولها فلسطينياً هو أنها مقدمة لولوج طريق التسوية من جديد، وهو شيء لم تدعه أو تلتزم به حكومة                    
حتى إن دخلت في مفاوضات مع الفلسطينيين وغيرهم لتسوية الوضع          –في أي وقت من األوقات، ناهيك عن أن سلوكها          

 ال يمكن إال أن يدور في إطار المواقف اإلسرائيلية المعروفة عن التسوية وأبعادها، وهي مواقف ال يمكـن أن                    -النهائي
  . تتكون مقبولة فلسطينياً بعد كل هذه التضحيا
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ليس في الهدنة ما ُيبكى عليه فلسطينياً إذن اللهم إال التحسن النسبي في ظروف الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وهـو                    
مطلب مهم دون شك غير أنه ال يمكن أن يكون مبرراً للتسليم باألوضاع الجائرة التي خلقتهـا إسـرائيل علـى أرض                      

ما يثير القلق بخـصوص     . ذا الشعب أن يقبل الحياة في إطارها إلى األبد        فلسطين واعتبارها أوضاعاً دائمة يتعين على ه      
احتماالت المستقبل القريب ليس هو احتماالت انهيار الهدنة إذن وإنما الخالف بين أكبر فصيلين للمقاومـة الفلـسطينية،                  

ة تشهد التطورات علـى     في هذه المرحل  . وهو خالف يعكس هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها نضال الشعب الفلسطيني           
الساحة الفلسطينية إرهاصات تحول حماس من مجرد فصيل رئيسي في المقاومة إلى شريك في القرار السياسي وذلـك                  
بمشاركتها في االنتخابات البلدية وقبولها من حيث المبدأ المشاركة في االنتخابات التشريعية واالنخـراط فـي منظمـة                  

ا، وغني عن البيان أن تغيير بنية السلطة الفلسطينية من بنية أحادية تـسيطر عليهـا                التحرير الفلسطينية إن تم إصالحه    
حركة فتح إلى بنية ثنائية تكون فيها حماس شريكاً أساسياً ونداً حقيقياً لحركة فتح ليس باألمر الهين سياسياً، وهو بالتأكيد                    

 الصدارة بسهولة، ووضع شروط المشاركة الجديدة من        عملية بالغة الدقة والمشقة ألن القوى السياسية ال تفرط في مواقع          
الصعوبة بمكان، ومن هنا فإن الخالف الدائر حول نتائج االنتخابات البلدية في بعض الدوائر االنتخابية في قطاع غـزة                   

  .ليس سوى مؤشر سبقته مؤشرات وستتلوه أخرى تشير إلى صعوبة المرحلة الراهنة وتعقيداتها
فلسطيني تقاليده الديمقراطية التي يأمل كل مخلص للقضية الفلسطينية أن تكون طوق النجاة للمرور              وال شك أن للنضال ال    

بسالم من هذه المرحلة ألن البديل مخيف، فاالنقسام بين الفصيل الرئيسي في حركة التحرر الفلسطيني أي فـتح وبـين                    
نضال الفلسطيني في وقت يحتاج فيه هـذا        فصيل رئيسي آخر هو حركة حماس لن يكون له سوى أوخم العواقب على ال             

النضال إلى حشد كافة الطاقات من أجل االستمرار في الصمود وتحقيق النقالت النوعية المطلوبة كي يصبح الوصـول                  
إلى األهداف ممكناً، فالسبب الرئيسي في عقم كافة مشروعات التسوية حتى اآلن هو أنها ما زالت تُطـرح فـي إطـار                      

 أو اإلعـالن عـن خطـة    1993صالح إسرائيل، وكل خطوة على طريق التسوية كاتفاقيـة أوسـلو  ميزان قوى مختل ل  
االنسحاب من قطاع غزة من طرف واحد وما بينهما من تحركات ارتبطت بمدى التقدم الذي أحرزته حركـة التحـرر                    

ضدها، وإنجاز تـصحيح ولـو      الوطني الفلسطيني، ذلك أن إسرائيل عودتنا على أال تقدم أي تنازل إال بعد إعمال القوة                
 بـإعالن   1967هكذا تجاهلت قبول مصر للتسوية من حيث المبدأ في نوفمبر         : جزئي في ميزان القوى بينها وبين العرب      

، ولم تبدأ في التحرك نحو التسوية إال بعد وصول حرب االستنزاف            242جمال عبد الناصر قبول قرار مجلس األمن رقم       
 ولم تبدأ في قبول التفـاوض إال        1971تخفت بمبادرة أنور السادات للتسوية في فبراير      ، واس 1970إلى ذروتها في يونيو   

، وتجاهلت حقوق الشعب الفلسطيني تماماً حتى انتفاضة الحجارة في أواخر ثمانينيات وبداية عقد              1973بعد حرب أكتوبر  
، واضطرت  1993في اتفاقية أوسلو  التسعينيات من القرن الماضي فقبلت مرغمة االعتراف بهذا الشعب ومنظمة تحريره            

 بعد أن أثبتت المقاومة اللبنانية قدرتها على رفع تكلفة االحتالل ماديـاً             2000للهروب بليل من الجنوب اللبناني في مايو      
وبشرياً إلى مستوى ال تتحمله إسرائيل، ولم تر أخيراً مفراً من فشلها في القضاء على المقاومة الفلـسطينية إال بـإعالن          

  .سحاب من قطاع غزة من جانب واحد في عهد حكومة شارون الحاليةاالن
ما زالت الطريق أمامنا طويلة وشاقة إذن للحصول على حقوقنا، وفي هذه الطريق نحتاج إلى تضافر كل القوى حتـى                    

يـد غيـر   ومن ثم فإن اللحظة التاريخية الراهنة هي بكـل تأك   . يكون بمقدورنا أن نجبر إسرائيل على مزيد من التراجع        
  .  فلسطيني من أي نوع مهما كانت ظروفه وأياً كانت مبرراته-مالئمة لخالف فلسطيني
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   إسرائيل تخشى من انعكاس أجواء انسحابها من لبنان على خطوتها حيال غزة 
الحادي من جنوب لبنان، فهي تخشى ذكر تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية انه بعد خمس سنوات على انسحاب اسرائيل ا

من ان تصور الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة حماس انسحابها الوشيك من قطاع غزة انتصارا لنضالها ضد 
 .  عاما40االحتالل االسرائيلي الذي استمر حوالى 

لك اليوم انهت اسرائيل من في ذ:  وقال2000 ايار من العام 24وأشار التحقيق الى انسحاب اسرائيل من الجنوب في 
جانب واحد احتاللها لتلك المنطقة في اعقاب حرب عصابات دموية مع حزب اهللا الشيعي اللبناني، ورغم المخاوف من 
ان ذلك االنسحاب سيؤدي الى سفك دماء على طول الحدود، اال ان الهدوء النسبي ساد المنطقة رغم حوادث اطالق 

وبعد خمس سنوات من االنسحاب، يعاني صانعو القرار .  شبعا المتنازع عليهاالنار المتفرقة خاصة في مزارع
االسرائيليون االن من مخاوف مماثلة في الوقت الذي يسعون فيه الى المضي قدما في خطة سحب كافة القوات 

 .  عاما40االسرائيلية والمستوطنين اليهود من قطاع غزة الذي تحتله اسرائيل منذ حوالى 
ايد المخاوف بين االسرائيليين من ان تعتبر الجماعات المسلحة مثل حركة حماس، االنسحاب التاريخي الذي تتز: اضاف

وقد سادت مشاعر مماثلة في العالم العربي . من المقرر ان يبدأ في منتصف آب، نصرا مدويا في نضالها ضد االحتالل
 بمثابة درس، وهو ان الجيش 2000 ايار 24ن في قبل خمس سنوات حيث اعتبر االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنا

االسرائيلي الذي يعتبر اقوى جيش في المنطقة، يمكن ان تهزمه قوة صغيرة تشن حرب عصابات، وفي قطاع غزة الذي 
يعتبر معقال لحركة حماس المتشددة، تنتاب اسرائيل مخاوف من ان انسحابها سيعزز موقف تلك الحركة من الناحيتين 

 . والسياسية وربما يقود الى زيادة كبيرة في الهجمات التي تشنها من غزة على االراضي االسرائيليةالعسكرية 
. وكانت صحيفة يديعوت احرونوت قالت االحد ان انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان عزز قوة حزب اهللا اللبناني

متطرفة، واليوم اصبح قوة سياسية اساسية واضافت الصحيفة عندما دخلنا لبنان، كان حزب اهللا منظمة ارهابية صغيرة 
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وقالت ان الدرس الفوري الذي يجب تطبيقه في االنسحاب االحادي التالي هو عدم . في لبنان ومثاال تحتذي به حماس
 . تكرار الخطأ الذي ارتكبناه مع حزب اهللا بالسماح له بإقامة ميزان رعب على طول الحدود الشمالية معنا

رغم ان االنسحاب من لبنان ولد احساسا باالستقرار النسبي على طول : ة الفرنسية من غزةويضيف تحقيق الوكال
. الحدود االسرائيلية الشمالية، اال ان المحللين السياسيين ليسوا متفائلين بان االنسحاب من غزة سيؤدي الى النتيجة ذاتها

اتيجية في جامعة تل ابيب ان االمر اكثر تعقيدا ويقول المحلل السياسي شلومو بروم من مركز جافي للدراسات االستر
نحن ال . واوضح ال يمكنك ان تنظر الى قطاع غزة كجزء معزول ولكن كجزء من عالقة اسرائيل بالفلسطينيين. بكثير

وفي هذا االطار فان االستخدام المستمر . نقوم باالنسحاب الكلي من االراضي الفلسطينية ولذلك فاننا ال نحل المشكلة
ويتابع انه رغم ان االنسحاب من لبنان عزز مكانة حزب اهللا الذي اعتبر القوة التي ارغمت اسرائيل . لقوة يعتبر شرعيال

واضاف ان اهم اثر لالنسحاب هو ان حزب اهللا . على االنسحاب من تلك المنطقة، اال ان ذلك لم يعد كونه ظاهرة مؤقتة
 . ر في القتال ضد اسرائيل النها انسحبت الى الحدود الدوليةفقد اي شرعية داخلية او خارجية له لالستمرا

وعلى غرار حزب اهللا تتطلع حماس الول مرة الى المشاركة في العملية السياسية بعد ان اعلنت رغبتها في دخول 
ملية وتعليقا على ذلك قال بروم اذا ما نجح دمج حماس في الع.  تموز17االنتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 
 . انهم سيعتادون تدريجيا على فكرة اقامة تسوية من نوع ما مع اسرائيل... السياسية الفلسطينية، يستطيع المرء ان يتخيل

ويقول صحيح ان . اال ان عوزي اراد، مدير معهد السياسة واالستراتيجية في مركز هرتزيليا، يتوقع سيناريو اسوأ
لى اي تصعيد مسلح بين اسرائيل ولبنان، اال انه كان له تاثير على االخرين اذ االنسحاب االسرائيلي من لبنان لم يؤد ا

ويضيف ان النتيجة المنطقية لالنسحاب هي . انه دفع الفلسطينيين الى اطالق االنتفاضة بعد ذلك بثالثة او اربعة اشهر
فترة الهدوء الحالية العادة تسليح ويشير الى ان حماس بدأت تكتسب القوة العسكرية باستغالل . البدء بانتفاضة ثالثة

ويوضح ان . نفسها، كما اكتسبت قوة سياسية حيث يتوقع ان تحقق مكاسب كبيرة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية
فحماس تشدد من . المفارقة الكبرى هي ان اسرائيل تتنازل عن االرض طواعية وال تحصل على شيء في المقابل

  )ا ف ب . ( الفلسطينيينموقفها وتضعف المعتدلين 
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