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  الوفد المصري انهى مهمته في غزة بنجاح
هى مهمتـه    حركة الجهاد االسالمي امس ان الوفد االمني المصري ان         ديكتأ -غزة   من   29/5/2005الغد االردنية    ذكرت

في قطاع غزة بنجاح بعد ان اكدت حركتا فتح و حماس اصرارهما على تغليب المصلحة الوطنية وتجنب اي صـدامات                    
وقال احد قياديي الجهاد االسالمي ان الوفد المصري ، اكد خالل زيارة قام بها الحدى المؤسسات التابعة لحركـة                   .داخلية

واضـاف حبيـب    .وقد غادر الوفد المصري غزة متوجها الى رام اهللا          .جاحالجهاد االسالمي في غزة ان مهمته انتهت بن       
وتابع .فهمنا من الوفد المصري ان الخالف بين الطرفين فتح وحماس اصبح االن تحت السيطرة وان مهمته انتهت بنجاح                 

يـب الـشارع    والعمل علـى تجن    بين الفصائل الفلسطينية،   ان جهود الوفد االمني المصري نجحت في تعزيز لغة الحوار         
  اف ب .الفلسطيني اي تجاذبات حزبية وصدامات داخلية

 جهود الوساطة المصرية التي تواصـلت       تكلل: غزة  -صالح النعامي  عن مراسلها  29/5/2005الشرق االوسط    ونشرت
ر  على إنهاء حالة التوتر التي نجمت في اعقـاب قـرا           وفتح  في التوصل الى اتفاق بين حركتي حماس       , ايام 5الكثر من   

المحاكم الفلسطينية باعادة االنتخابات في ثالث مناطق في قطاع غزة فازت بها حماس في المرحلة الثانية من االنتخابات                  
 ان مصادر فلـسطينية مطلعـة ابلغـت         ورغم اتفاق الجانبين على التكتم على ما تم التوصل اليه خالل اللقاء، اال            .المحلية

وحسب المصادر فقد ابدت حماس اسـتعدادها  . هم ضمني حول سبل حل الخالف ان الحركتين توصلتا لتفا    الشرق االوسط 
 على اعادة صياغة السجل المدني للنـاخبين، الـذي يـضم حـسب              يذ قرار المحاكم، بعد ان وافقت فتح      للموافقة على تنف  

ن االنتخابيـة،   وقالت المصادر ان فتح وافقت على اعادة تشكيل اللجا        .تأكيدات حماس اسماء الشخاص متوفين ومسافرين     
 انها ال تخشى من اعادة االنتخابـات        ي حماس واكدت مصادر ف  . حماس من ان رؤساءها محسوبين على فتح      التي اشتكت   

  .وانها لن تكرر فقط فوزها في المناطق الثالث، بل ستعزز هذا الفوز
أن حركتـي فـتح     مـن   حمد  لدكتور عبد الرحمن     ا هأكد ما   : فايز أبو عون   عن 29/5/2005االيام الفلسطينية    وأوردت

حماس اتفقتا على عقد اول لقاء ثنائي لهما اليوم للبحث في مالحظاتهما على المرحلة الثانية من االنتخابات البلديـة، ال                    و
سيما في دوائر رفح، والبريج، وبيت الهيا، وما تمخض عن ذلك من تقديم طعون، وصدور قرارات المحكمة باإلعـادة                   

 المصغر في االجتماع    مد الذي كان احد اعضاء وفد حركة فتح       وقال ح .الدوائر الثالث سابقة الذكر   الجزئية لالنتخابات في    
، انه تم إدراج نقطتين اساسيتين على جـدول اعمـال لقـاء             لـ االيام االخير الذي ضم وفدي الحركتين برعاية مصرية،        

ابط وآليات معينة لضمان سير العملية االنتخابية       اليوم، اولهما إبداء المالحظات على كامل العملية االنتخابية، ووضع ضو         
فتح ايضاً التي لديها تحفظـات علـى سـير          كة  بنزاهة كاملة في كافة االنتخابات المقبلة، مؤكداً ان ذلك يعتبر مطلب حر           

ين، وأشار الى انه ليس من الضروري االتفاق على كافة المالحظات التي ستطرح من الحـركت            .العملية االنتخابية الماضية  
ولكن من الضروري االتفاق على عدم المساس باستقاللية القضاء، وقرارات المحاكم التي صدرت بشأن االنتخابات، كما                
انه سيتم بحث توسيع المشاركة الفصائلية في االجتماعات المقبلة لسماع كافة اآلراء والمالحظـات علـى االنتخابـات،                  

 من الممكن طرح االتفاق على مسألة تأجيل االنتخابات المزمع عقدها           وأوضح حمد أنه  .وللعمل على تقريب وجهات النظر    
يوم االربعاء المقبل الى موعد الحق في حال شعرنا أن النقاشات بحاجة الى مزيد من الوقت إلنضاجها والتوصـل الـى                     
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ليا لالنتخابات المحلية، والى    نقاط التقاء، مشيراً الى انه في حال االتفاق على التأجيل سيتم رفع توصية بذلك الى اللجنة الع                
حماس وضعت شرطاً، بااللتزام بالنتائج التي تمخضت عنها        وفي معرض رده على سؤال إن كانت        .عباسالرئيس محمود   

االنتخابات، ورفض قرارات المحاكم، من أجل استمرار لغة الحوار االيجابي، قال حمد ان قرارات المحاكم اصبحت أمراً                 
 على استقالل القضاء، أما عملية التأجيل الى وقت الحـق فهـذا أمـر يمكـن نقاشـه واالتفـاق                     مسلماً به وذلك حفاظاً   

وأضاف انه من الممكن طرح موضوع تشكيل لجنة وطنية مشتركة، تشارك فيها كافة القوى الوطنيـة واالسـالمية                  .عليه
هيا، من أجل ضـمان نزاهتهـا وعـدم         لإلشراف على عملية االنتخابات الجزئية المعادة في دوائر رفح والبريج وبيت ال           

سامي ابو زهري لــ     ومن جهته قال    .اعطاء اي مبرر مهما كان حجمه ونوعه للطعن في النتائج التي تتمخض عن ذلك             
 لوضـع ضـوابط للعمليـة       ئج اللقاءات التي ستعقد مع حركة فـتح        ان قرار مشاركة الحركة من عدمه مرتبط بنتا        االيام

  .االنتخابية
  

   شرطي لضمان الجالء االسرائيلي عن غزة  5000ينية تجند السلطة الفلسط
 شـرطي   5000 أمس تجنيـد     بدأت  السلطة الفلسطينية   أن :القدس المحتلة    في   وكاالت  عن  29/5/2005الخليج   نشرت

 5000فتحنا البـاب لتجنـد      : وقال توفيق أبو خوصا   .اضافي في قطاع غزة لضمان اتمام االنسحاب االسرائيلي المزمع،        
هذه القوات ستنضم الى أجهزة األمن الفلسطينية للتحضير لالنـسحاب          : وأضاف. ي وعضو في قوات األمن الوطني     شرط

 يوماً قبـل بـدء      45وسيتلقى المجندون الجدد تدريباً عسكرياً لمدة       . آب/ االسرائيلي المقرر ان يبدأ في منتصف اغسطس      
سلحين ألن قوات األمن الفلسطينية في غزة تعاني من نقص          وقال أبو خوصا إن هؤالء المجندين سيكونون غير م        . العمل

  . في األسلحة وحث اسرائيل على السماح بتسليحهم
 ابو خوصة ان الفين من المسجلين سيتم ضمهم بعد تدريبهم الى جهـاز    الى توضيح   29/5/2005الغد االردنية    وأشارت

ـ     . هاز االمن الوطني الفلسطيني   الى ج الشرطة الفلسطينية في حين ينضم الثالثة االف االخرون          دورات واشار الـى ان ال
  رويترز .استعدادات السلطة الفلسطينية لعملية االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزةالتي ستعقد لهم هي جزء من 

  
  توسيع صالحيات المنسق االميركي للشؤون االمنية في السلطة الفلسطينية

ذكـرت ، امـس      مصادر اسـرائيلية  أن  :  الناصرة من   برهوم جرايسي من مراسلها    29/5/2005الغد االردنية    نشرت
السبت، ان الحكومة االسرائيلية ليست مرتاحة من قرار الرئيس االمريكي جورج بـوش توسـيع صـالحيات الجنـرال                   

نية في ما   كلفه الرئيس بوش اآلن بالقيام بمهمة التنسيق االمني بين اسرائيل والسلطة الفلسطي           الذي  االمريكي وليام وورد،    
، ان ال حاجة لتوسيع صالحيات فيـرد      ئيلية، إن الموقف االسرائيلي هو      وقالت المصادر االسرا  .يتعلق بتنفيذ خطة الفصل   

، ويستشهد االسرائيليون بتصريحات وزير الخارجية كونداليسا رايس قبل ثالثة اشـهر،            وأنه يقوم بمهامه على أكمل وجه     
وقدر مراقبون ان ما دفـع    .ث بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في القضايا األمنية       حين قالت انه ال حاجة لتدخل طرف ثال       

االدارة االمريكية الى تغيير موقفها بهذا الشأن هو الجمود الحاصل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتخوف من وقوع                 
 التعاون االسرائيلي الفلسطيني في النشاط      انفجار جديد في الوضع االمني القائم، وان مهمة وورد ستكون باالساس تعميق           

  .االمني الميداني
 األميركيـة    صحيفة واشنطن بوست   هذكرتما   :القدس المحتلة والوكاالت   - محمد إبراهيم  من29/5/2005البيان   وأوردت

ل تنفيذ فك   أمس أنه تم تعزيز دور الوساطة في الشرق األوسط الذي يقوم به الجنرال األميركي وليام وورد ، بهدف تسهي                  
وأكد مسؤول أميركي رفض الكشف عـن هويتـه للـصحيفة أن            .االرتباط االسرائيلي في قطاع غزة المقرر هذا الصيف       

لمـسنا  قولـه   ونقلت الـصحيفة    . عباس كشف عن تعزيز دور وورد أول من أمس في واشنطن خالل لقاء مع صحافيين              
 أن مهمـة    وأشارت الصحيفة إلى  .مة الجنرال وورد التي ستتوسع    ل مه التزاماً أميركياً وربما سيظهر هذا االلتزام من خال       

 وقت ستنسحب إسرائيل من قطاع      ستتمثل من اآلن فصاعداً بالبدء بوساطة بين طرفي النزاع حول مسائل أمنية في            وورد  
انب الفلسطيني من ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية ان وورد قدم تقريراً ايجابياً عن تعاون الج            .غزة

 .ووفائه بجميع متطلبات خارطة الطريق
  

  بيان بوش يبعث على االمل والتفاؤل بعملية السالم
 الى واشنطن بانهـا     لرئاسة زيارة الرئيس محمود عباس     وصف الطيب عبد الرحيم امين عام ا       -من ماهر الشيخ    /رام اهللا 

 وما طلبه من الجانب االميركي خالل المحادثات في         ناجحة شكال ومضمونا بكل المقاييس موضحا ان ما عرضه الرئيس         
وقال عبد الرحيم لـ القدس     .الغرف المغلقة قد تضمنه بيان الرئيس االميركي جورج بوش في المؤتمر الصحافي المشترك            

لـدفع  انه يوجد الكثير من النقاط الهامة في بيان الرئيس بوش وانها تتطابق الى حد كبير مع الموقف الفلسطيني ورؤيته                    
عملية السالم الى االمام، مؤكدا ان هذا البيان واضح في هذا المجال حين طالب الجانب االسـرائيلي بمواصـلة اتخـاذ                     
الخطوات باتجاه مستقبل سلمي وعدم اقدام اسرائيل على اي خطوات تتعارض مع التزامات خريطة الطريـق او تمـس                   

والقدس، كما اكد الرئيس بوش على حل الدولة القابلة للحياة الـى            بقضايا الوضع النهائي في قطاع غزة والضفة الغربية         
جانب دولة اسرائيل وضرورة التواصل الجغرافي والربط بين غزة والضفة وهناك امور اخرى مثل ضرورة العودة الى                 

ه ان  للمضي في تنفيذ خريطة الطريق، ولتحقيق الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني ورفـض           28/9/2000خطوط ما قبل    
واشار عبد الرحيم الى ان خطاب الرئيس بـوش بحاجـة           .1949يكون الجدار سياسيا مع االشارة الى خطوط الهدنة سنة          
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الى دراسة معمقة ومتأنية اال انه يعطي انطباعا اوليا بانه خطاب مدروس يجدد االمل ويبعث على التفاؤل بعملية الـسالم                    
  . تنفيذ التزاماتهموال بد ان يدفع جميع الفرقاء المعنيين الى

 29/5/2005القدس الفلسطينية 
  

   فلسطيني يحق لهم المشاركة فى االنتخابات الفلسطينية  الف300مليون و
 فى الضفة الغربية الشيخ حسن يوسف إن حركته ستعمل بكل إمكانياتها  قال أحد أبرز قيادات حماس:غزة ـ والوكاالت  

 واالنتخابات على أن الحركـة لـم        وشدد في ندوة عن حماس    . الفلسطينية المقبلة وطاقاتها للفوز في االنتخابات التشريعية      
 داعيـا   تقرر بعد شكل مشاركتها في السلطة عقب االنتهاء من االنتخابات التشريعية، تاركا المجال أمام خيارات مفتوحة               

 الشرعي والذي   لتثبت من الوجه  الحركة قررت أن تشارك في االنتخابات فقط بعد ا        وقال إن   . الجميع إلى عدم االستعجال   
ومشيرا إلـى   .  ستقطع دابر الفساد واإلفساد القائم اآلن في الحياة السياسية الفلسطينية          أتاح لنا المشاركة، مؤكدا أن حماس     

وأوضـح  .ابر التفرد في الشأن الفلسطيني    أنها ستشارك بكل قوتها ومكوناتها وعناصرها ألنها تريد من هذه اللحظة قطع د            
جود كوابح قويـة    لس التشريعي المقبل سيكون من محاوره النظر في المصادقة على الحلول النهائية وال بد من و               المجأن  

 مقاعد البرلمان؟ وقال    وأشار إلى أن الكثير يسألون الحركة عما إذا كانت ستشكل الحكومة حال اكتساح            .لنقول لهؤالء كفى  
قليمـي قـراءة دقيقـة وبعـدها        الواقع الفلـسطيني والـدولي واإل     هذا سابق ألوانه وفي نفس الوقت فان الحركة ستقرأ          

حماس أصبحت الالعب األساسي في هذه القضية، وكل يوم يأتي إلى الحركة صـحافيون ومـسؤولون                 وأضاف.ستقرر
 ال  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومنهم من الواليات المتحدة األميركية وأوروبا يسألوننا ماذا انتم صانعون، وبالتالي                

ولفت إلى أن الحركة توجهت إلى كل عنصر فيها أينما وجد ومن ضمنهم النساء حتى يتم            .بد من دراسة األمور بشكل جيد     
اختيار األشخاص أو من هم مؤتمنون ليمثلوهم في كل محافظة على حدة، مشددا على أن القطاع النسوي وللمرة األولـى                    

 ليست حركة منغلقة على نفـسها،   وأكد أن حماس  .اً في هذا الموضوع    أخت 270 أراء   كانت له مشاركة كبيرة، حيث أخذت     
فهي حركة مع الحوار والنقاش ومع احترام كل الشعوب وضد صراع الحضارات ومع المرأة ومشاركتها في كل نـشاط                   
 جنبا إلى جنب مع الرجل ومع سيادة القانون واستقالل القضاء وحق المواطنة، مشيرا إلى أن بعـض الجهـات تمـارس                    

من ناحيته اعلن المدير التنفيذي للجنـة     . من خالل الترويج بان حماس ستكون طالبان فلسطين       تحريضا خفيا على الحركة     
االنتخابات الفلسطينية عمار الدويك مساء اول من أمس ان العدد االجمالي لمن يحق لهـم التـصويت فـي االنتخابـات                     

  .ق لهم التصويت في االنتخابات التشريعية المقبلة الف فلسطيني يح300التشريعية المقبلة بلغ مليون و
  29/5/2005البيان 

  
  السلطة ستحث المؤتمر األوروبي ـ المتوسطي على دعم االعمار

مـؤتمر   سيضع المـشاركين فـي  ، ان الوزير  قال بيان صادر عن مكتب وزير الشؤون الخارجية : رام اهللا ـ أ ف ب 
الوضاع السياسية في المنطقة، وتنكر اسرائيل لتفاهمات شرم الـشيخ واهميـة             صورة ا   في الشراكة االوروبية المتوسطية  

نـسحاب  التحرك االوروبي والشرق اوسطي في دعم الموقف الفلسطيني والمشاركة في اعمار المناطق الفلسطينية بعـد ا               
بيق اتفاقية الـشراكة    من اجل تسريع تط   لفلسطينية ستسعى كذلك الى العمل      وأضاف القدوة ان السلطة ا    . اسرائيل من غزة  

ا ان المشاركة الفلـسطينية سـتكون        معتبر تجارية حرة في المنطقة المتوسطية    بين الدول االعضاء من اجل خلق منطقة        
  .فعالة

  29/5/2005الشرق االوسط 
  

   قوانين في التشريعي تناقشالقانونية
ة والهيئات األهلية في سـياق إعـداده إلقـراره          ناقشت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيري       : رام اهللا   

، ومـنح هـذا المـشروع        المنظمات األهلية وحقـوق االنـسان      هيئة المجلس، وتعديل اسم الهيئة الى       بالقراءة الثانية في  
صالحيات تسجيل الجمعيات لهيئة المنظمات األهلية وحقوق االنسان، وعدد من المواد التي تتعلق بتعيين رئيس الهيئـة،                 

ام الهيئة واختصاصاتها وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث تتولى الهيئة االجراءات الخاصـة واالشـراف                 ومه
  .والرقابة وتطوير وتنمية العمل األهلي وفق السياسة العامة للسلطة الوطنية

عت اللجنة مـن خـالل      وفيما يتعلق بإشكالية تعيين محافظ سلطة النقد وضرورة مصادقة المجلس على هذا التعيين، أجم             
التصويت، بأن يلتزم بتطبيق قانون الخدمة المدنية على محافظ سلطة النقد الى حـين أن يـتم تعـديل القـانون، وذلـك                       

يذكر ان اللجنة ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الرقابة العامة في المجلس غداً،             .بالتصويت باألغلبية المطلقة في المجلس    
  .مستقلة لحقوق المواطن، ومن ثم المباشرة بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستوريةلبحث قانون الهيئة ال

  29/5/2005االيام الفلسطينية 
  

  عباس يلتقي قادة فتح في تونس
بحث الرئيس محمود عباس وعدد من قادة حركـة فـتح           : غزة/ حامد جاد   من مراسلها  29/5/2005الغد االردنية    نشرت

رتيبات النهائية الالزمة لعقد المؤتمر العام للحركة ومتطلبات إعادة ترتيب البيت الفتحاوي بمـا              المتواجدين في الخارج الت   
وأعلن عبـد اهللا اإلفرنجـي أن عبـاس         .في ذلك اإلعداد الجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح خالل األيام القريبة القادمة           

أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح المتواجـدين فـي         سيلتقي هذا األسبوع في تونس أعضاء اللجنة المركزية وعدد من           
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الخارج وذلك بهدف مناقشة وبحث جملة من القضايا المتعلقة بالحياة التنظيمية لحركة فتح وتوحيد المواقف بين أعـضاء                  
ه من  وقال اإلفرنجي في حديث لـ الغد أن      . الداخل والخارج في الحركة مع األخذ باالعتبار البعد الجغرافي في هذا الشأن           

المتوقع خالل اليومين المقبلين أن يصل الرئيس عباس إلى تونس حيث سيتم في هذا االجتماع االتفاق على تحديد مكـان                    
ونوه إلى ان القضايا األخرى التي سيبحثها قادة فتح خالل اجتمـاعهم            .وموعد انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح      

مشاركة الحركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة مبيناً أن موقف الحركـة            بالرئيس ستشمل مناقشة كافة ما يتعلق ب      
كان متجاوباً مع رؤية لجنة االنتخابات المركزية بشأن عدم إمكانية إجراء االنتخابات التشريعية وفق موعدها المحدد فـي         

وأشار إلـى أن  .زيد من الوقت النجازهاالسابع عشر من تموز المقبل وذلك نظراً ألسباب فنية وترتيبات معينة تقتضي الم        
الجوانب األخرى المتعلقة بعالقة حركة فتح بسائر التنظيمات والفصائل الفلسطينية وقضية االنسحاب اإلسرائيلي المعلـن               
من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية إضافة إلى التركيز على قضية الحوار الفتحاوي الداخلي وبحـث وتقـويم مـسيرة                    

  . كمحاور رئيسية ستتصدر اجتماع الرئيس عباس بقادة حركة فتح في الخارجالحركة وذلك
الرئيس الفلسطيني في القاهرة، فاروق القدومي الذي أعد ملفًا         لقاء  توقع  : لندن من 29/5/2005الشرق االوسط    وأوردت

ونقل موقع  .  التحرير الفلسطينية  يتعلق بالصالحيات القانونية الخاصة برئيس الدائرة السياسية وفق النظام الداخلي لمنظمة          
 االلكتروني ، عن مصادر فلسطينية في بيروت، إن القدومي الذي التقى في دمشق عضو اللجنة المركزية لفتح                  نداء القدس 

هاني الحسن مبعوثًا من ابو مازن للتوسط في حل الخالف بين الرجلين على الصالحيات، أبدى استعداده لطـي صـفحة                    
 .ام األخير بالقوانين التنظيميةالخالف شريطة التز

  
  حل قضية األسرى يتم في إطار عملية سياسية حقيقية أو في عملية تبادل لألسرى

 أكد وزير شؤون األسرى السابق ان قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية : محمد ياسينغزة ـ  
هذه القضية سلم أولويات المفاوض الفلسطيني على كل المـستويات          بحاجة ماسة الى دعم رسمي وشعبي وال بد ان تحتل           

وقال عبـد الـرازق فـي       .وفي جميع اللقاءات مع الجانب االسرائيلي واللجنة الرباعية الدولية الراعية لخريطة الطريق             
مليـة تبـادل    تصريح لـ القدس انا اعتقد ان قضية االسرى يمكن ان تحل في اطار عملية سياسية حقيقية او من خالل ع                   

لألسرى وحول بوادر انفجار مرتقب داخل السجون قال عبد الرازق ان الحركة االسيرة في معركة دائمة مـع سـلطات                    
وادارات السجون النهاء الممارسات واالجراءات التعسفية بحقهم ومعالجة المرضى منهم وتحسين اوضـاعهم المعيـشية               

واعتبر ان قرار االعالن عن اضراب عـام        .ن اليها من خلف القضبان      لحين اطالق سراحهم ونيلهم الحرية التي يتطلعو      
عن الطعام داخل السجون هو أمر منوط باإلخوة األسرى اال ان هذا القرار يحتاج عادة الى تقييم وتحضير منوهاً الى ان                     

ـ                 سابق اال ان   سلطات السجون حاولت شق صف الحركة االسيرة بعدم االلتزام بتحقيق مطالب االسرى في االضـراب ال
وحول عدد االسرى من النساء واالطفال افاد عبد الرازق انـه توجـد             .االسرى يدركون اهمية توحدهم في هذه المواجهة      

 طفالً معتقلين في سجن هشارون شمال تل ابيب وهم يعانون من اوضاع معيـشية وإنـسانية              340 امرأة فلسطينية و   128
وحول نيـة شـارون      مات الحقوقية على أوضاعهم من قبل     طالع كافة المنظ  صعبة مشيراً الى انه يتم متابعة قضيتهم وا       

 أسير فلسطيني اكد عبد الرازق انه ال يوجد أي تنسيق مع الجانب الفلسطيني وال يعدو هـذا االعـالن                    400االفراج عن   
حكومة االسرائيلية  سوى ممارسة لمنهج العالقات العامة الذي يعتمده شارون في امريكا وغيرها وكان يفترض ان تفرج ال               

وتوقع عبد الرازق ان يتم االفراج عن اصحاب االحكام         .عن دفعة جديدة من االسرى حسب تفاهمات شرم الشيخ مباشرة           
الخفيفة ومن تبقى لهم ايام او اسابيع النهاء فترة محكوميتهم كما حدث في الدفعة السابقة دون االفـراج عـن االسـرى                      

  .لية االمر الذي سينعكس سلباً على األسرى والشارع الفلسطيني على حد سواء القدامى من اصحاب االحكام العا
 29/5/2005القدس الفلسطينية 

  
   أسرى إلى األردن 8إبعاد 

أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثمانية أسرى فلسطينيين من حملة الجوازات األردنية كانوا معتقلـين              :القدس المحتلة   
 وقال أحدهم إن إدارة السجن استدعت األسرى الثمانية وأعلمتهم بأن قرار إبعاد قـد صـدر                 في سجن مجدو، إلى األردن    

وناشد األسرى في سجن مجدو السلطة الوطنية الفلسطينية العمل مع األردن مـن اجـل     . بحقهم من قبل سلطات االحتالل    
  .وقف استقبالها للمبعدين من حملة الجوازات األردنية

  29/5/2005البيان  
  

  ة مريض فلسطيني منعه جنود االحتالل من الوصول للمستشفىوفا
ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان فلسطينياً توفي قرب مدينة نابلس بعد ان حالت قوات االحتالل : غزة ـ الشرق األوسط 

ين  عاماً مـن قريـة أمـات       56وقالت المصادر ان عزام عطية صوان،       . االسرائيلي دون وصوله ألحد مستشفيات المدينة     
قضاء قلقيلية، توفي بعدما منع جنود االحتالل عند حاجز بيت إيبا، سيارة االجرة التي كانت تقله من العبور كمـا حـالوا               

وقال السائق اشرف صـوان إن جنـود االحـتالل          . دون وصول سيارات االسعاف التي كانت تنتظره في الطرف االخر         
. يموت، فقال ضابط موجود هناك دعه يمـوت بعيـداً عنـا           منعوني وضربوني واعتدوا علي، فقلت لهم معي مريض س        

وحسب صوان فان الجنود سمحوا بعبور المريض للحاجز جواال على االيدي وليس بحمالة وعند فحصه تبين أنه فـارق                   
  .الحياة

  29/5/2005الشرق االوسط 
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 مائة يثقون في حماس بال57 بالمائة يقولون إّن القضاء الفلسطيني ليس مستقالً و68.8: استطالٍع للرأي

ال تزال حركة المقاومة اإلسالمية حماس تحظى بقبول أكبر من غيرها في الشارع الفلسطيني، السيما في قطاع                  ، وكاالت
غزة، الذي شهد جدالً في أعقاب إعالن نتائج االنتخابات البلدية في مرحلتها الثانية، وهذا ما يتبين من اسـتطالٍع للـرأي                     

وقال مركز أبحاث المستقبل الفلسطيني، إنّه أجـرى هـذا االسـتطالع لمعرفـة رأي الـشارع                 . القطاع ُأجِري حديثاً في  
الفلسطيني، إثر البلبلة التي حصلت، عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات، حيث تقدمت حركة فتح بطعوٍن ضـد النتـائج                   

 االنتخابات في مراكز معينة، األمر الـذي أدى إلـى           المعلنة، ثم قامت المحكمة باتخاذ قراراٍت قضائية تنص على إعادة         
ويشير االستطالع، الـذي شـمل      .رفض حركة حماس لهذه القرارات، واتهام المحكمة باالنحياز في قراراتها لحركة فتح           

500  وفق معايير استطالعات الرأي، إالّ أن ،ـرو  14.8 شخص، اختيروا بشكٍل عشوائينـة عبا  في المائة من أفراد العي
 في المائة إنّهم يثقون في مواقف وسياسـات حركـة   57.3عن مدى ثقتهم في مواقف وسياسات حركة فتح، في حين قال         

.  في المائة  51.5 في المائة من العينة، في حين شكّل الرجال          48.5يشار إلى أن النساء شكّلن      .المقاومة اإلسالمية حماس  
المرحلة وقد أجري االستطالع في     .  يناسب عدد السكان في كّل محافظة      وقد تم توزيع االستبيانات على قطاع غزة بشكلٍ       

  . الجاري أيار25 إلى 23من 
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 مركز حق العودة وشؤون الالجئين في نابلس يؤكّد على جوهر قضية الالجئين .. في رسالٍة لـأبي مازن

الالجئين في مدينة نابلس، نداًء عاجالً إلى رئـيس الـسلطة الفلـسطينية،             وجه مركز حقّ العودة وشؤون      ، خاص -نابلس
وأكّد المركز رفضه المطلـق للتـصريحات       .محمود عباس، يؤكّدون فيه حقّ الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره ووطنه          

ن الفلسطينيين إلـى فلـسطين       اليهودي في أمريكا بشطب عودة الالجئي      ها شارون مؤخّراً أمام الـإيباك    العدوانية التي أطلق  
، والموجود حالياً في الواليات المتحدة، أن يستغّل هذه الزيارة لتأكيد الموقـف             "وطالب المركزأبو مازن  . 48المحتلة عام   

الصهيوني إال بحلٍّ عادٍل ومشرٍف لقـضية       -الصريح والواضح لإلدارة األمريكية أنّه ال حّل وال نهاية للصراع الفلسطيني          
 الذي يضمن ويكفل للشعب هذا الحقّ باإلضافة إلى تعويضه عـن            194ئين وفق الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار        الالج

ورفض المركز فتور الموقف األمريكي إزاء التصريحات الشارونية واعتبره انحيـازاً وتغييبـاً             .سنوات تشريده ومعاناته  
طالب المركز أبا مازن بالضغط على اإلدارة األمريكية لرفع المعانـاة           للموقف المجمع عليه من ِقبل األسرة الدولية، كما         

عن الالجئين الفلسطينيين في العراق الذين يتعرضون لمخاطر جدية على يد قوات االحتالل األمريكي التي تـستمر إلـى                 
لحيـاة الـصعبة والمخـاطر      اآلن على يد قواٍت عراقية بشن حمالت قمٍع وإرهاٍب وحشي غير مبرٍر، مبدين قلقاً على ا               

  .المحدقة بسالمة المواطنين ووجودهم
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 كاتب بريطاني يصف حياة الفلسطينيين في الخليل بأنها جحيم

جوهان هاري، حياة الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلـة بـشكٍل            وصف الكاتب والصحفي البريطاني   ،وكاالت  
ي مدينة الخليل بشكٍل خاص، بأنها أقرب إلى الجحيم، بسبب سياسة القمع واإلغـالق التـي تمارسـها سـلطات                    عام، وف 

وقال الكاتب في مقاٍل له في صحيفة األندبندنت البريطانية في عددها الصادر يوم أمس الجمعة               .االحتالل الصهيوني بحقهم  
 ألف فلسطيني محاصـرين داخـل       130لخليل كيف يعيش نحو     إنه شاهد بأم عينه خالل أسبوعين أمضاهما في مدينة ا         : 

وأكد هاري أن الفلسطينيين يمضون     .مستوطناً يهودياً بحرية التنقّل والعيش الرغيد فيها         450بيوتهم في المدينة لكي ينعم      
علوا وغـامروا   معظم أيام السنة مسجونين داخل بيوتهم، حيث ال تسمح سلطات االحتالل لهم بمغادرتها ألي سبٍب،وإذا ف               

ونقل الكاتب عن أحد العاملين في منظمات       .بالمغادرة فإنهم غالباً ما يتعرضون إلطالق النار عليهم من قبل جنود االحتالل           
اإلغاثة الدولية في المدينة، تأكيده أن سكّان المدينة يواجهون اضطهاداً مزدوجاً من قبل سلطات االحتالل، و المستوطنين                 

  .عن توجيه شتّى أنواع اإلساءات والشتائم دون رادع أو رقيبالذين ال يتورعون 
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 اعتصام في نابلس للمطالبة باإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية

 مطـالبين  ،مدينـة نـابلس  اعتصم صباح اليوم المئات من ذوي األسرى أمام مقر الصليب األحمر في  ،نابلس ـ خاص 
وأوضح جعفر ريحان من لجنة أهالي األسرى أن االعتصام يـأتي         .باإلفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجون الصهيونية      

وأشار ريحان إلى أن اللجنة     .أيضاً احتجاجاً على الممارسات القمعية الصهيونية تجاه األسرى، ومنعم أهاليهم من زيارتهم           
وطالـب  .ليب األحمر طالبت فيها بإعطاء األسرى حقوقهم الكاملة كالتعليم وتقديم العالج المناسـب            سلمت مذكرة إلى الص   

األهالي من المسئولين والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة الوقوف إلى جانبهم في قضيتهم من أجل اإلفـراج عـن          
 حركة فـتح إلى  األسرى الذين ال ينتمون  ي استثناء ف وانتقد أهالي األسرى السلطة الفلسطينية    .أبنائهم من سجون االحتالل   

  .من تقاضي الراتب الشهري المخصص لذوي األسرى
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
 المستوطنون الصهاينة يطلقون الخنازير البرية المتوحشة لتفتك بأهالي قرية حّوارة بنابلس
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يوم السبت الخنازير البرية المتوحشة على األهالي في قرية حوارة أطلق المستوطنون الصهاينة صباح ال ،نابلس ـ خاص 
 إن األهالي تفاجئوا صباح اليوم بمجموعة كبيرة من الخنازير البرية المتوحشة            :وقال شهود عيان من القرية    .جنوبي نابلس 

األطفال الذي التزمـوا    تقتحم القرية وتهجم على كل من تراه، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف بين صفوف النساء و                 
 ،وأشار شهود العيان إلى أن تلك الحيوانات الحقت المزارعين في السهول المجـاورة للقريـة              .منازلهم ولم يخرجوا منها   

الخنازير البرية التـي تعـرف      المستوطنين  يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يطلق بها          .ودمرت محاصيلهم الزراعية  
   بلدية نابلس والدفاع لى االستعانة بأفراد من إطفائيةة، واضطر األهالي في المرات السابقة إبضخامتها ووحشيتها الكبير

  
  .المدني، الذين قاموا بمالحقة تلك الخنازير ورشها بخراطيم المياه إلجبارها على العودة من حيث أتت

  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 التي يطلقها المستوطنون في أراضيهم مكافحة الخنازير عمل على يناشدون السلطة المزارعو سلفيت
  مكافحـة  لمـساعدتهم فـي   في السلطة الفلسطينيةناشد أهالي بلدة سلفيت الجهات الفلسطينية المختصة ،نابلس ـ خاص 

هماً على  الخنازير البرية التي يطلقها المستوطنون الصهاينة في أراضيهم الزراعية بين الحين واآلخر، ما يشكّل خطراً دا               
وأكد المزارعون في بلدة سلفيت أن شاحنات تابعة للمستوطنين الـصهاينة قامـت       . حياة أهالي البلدة، وخاصة المزارعين    

وذكر المزارع أبو معزوز الدمس أن الخنازير تدمر لـه كـل سـنة              .مؤخراً بإنزال قطعان الخنازير في المناطق الريفية      
وفي السياق ذاتـه، قـال      .وتقوم بهدم السالسل والجدران االستنادية     م المزارعين  وأنها أحيانا تهاج   ،محصول العنب والتين  

للتخلص من الخنازير إال أنها لم        اللجنة نظمت في العام الماضي حمله      إن: خالد معالي عضو اللجنة الزراعية في سلفيت      
لمساعدة الالزمة والعمل مع اللجنـة       داعيا الجهات المختصة لتقديم ا     ،تنجح بسبب قلة اإلمكانيات وسرعة تكاثر الخنازير      

  .حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة المقلقة
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    انتهاكا إسرائيليا في ظل التهدئة347
 -أكد تقرير حول االنتهاكات اإلسرائيلية التفـاق وقـف إطـالق النـار الفلـسطيني              ، أنس عبدالرحمن    - الوطن   -غزة

أن ‚ 2005/5/23 وحتى   20/5/17ويرصد الفترة الزمنية من     ‚ 8/2/2005لذي ابرم في قمة شرم الشيخ في        اإلسرائيلي ا 
وذلك لألسبوع الخامس عشر على التـوالي مـن االتفـاق           ‚ إسرائيل واصلت اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني      

وأوضـح  ‚  جريحـاً  25و‚  شـهداء  4قط على إثرها    س‚  حالة إطالق نار تجاه المدنيين     57منها  ‚  انتهاكاً 347لتسجل بذلك   
أن هذه االنتهاكات تمثلت فـي      ‚ في الهيئة العامة لالستعالمات   ‚ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   ‚ التقرير الذي أصدره  

ـ ‚ واالقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية‚ أعمال إطالق النار وقصف األحياء السكنية   سكرية وإقامة الحواجز الع
وبمـصادرة األراضـي    ‚ واإلغالقات المتكررة لهذه البلدات والمـدن     ‚ على الطرق المؤدية إلى المدن والبلدات الفلسطينية      

وأكد التقرير أنه على الرغم من االلتزام الكامل من الجانب الفلسطيني بالتهدئة من جهة وباتفاق وقـف                 ‚واعتداءات أخرى 
إال أن الجانب اإلسرائيلي لـم يحتـرم هـذا          »‚ شرم الشيخ «الذي أعلن عنه في قمة      ‚ إطالق النار مع الجانب اإلسرائيلي    

االتفاق ويلتزم به إذ واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني الذي اثبت انه شـعب     
  ‚يريد السالم والعيش في دولة مستقلة ذات سيادة

  29/5/2005الوطن القطرية 
  

   للـمطالبة بمعاقبة الـمعتدين على زميل لهـميون يعتصمون أمام مكتب التشريعيالصحاف: رفـح
نظم عدد من الصحافيين العاملين في وسائل اإلعالم الـمختلفة في محافظـة رفـح، صـباح أمـس،                  :كتب محمد الجمل  

ن الـشبان باالعتـداء علـى       اعتصاماً أمام مكتب الـمجلس التشريعي وسط مدينة رفح، احتجاجاً على إقدام مجموعة م            
مصور تلفزيون فلسطين إياد أبو زبيدة، وتحطيم آلة التصوير، التي كان يحملها، أثناء تأديته مهام عمله صباح الخمـيس                   

. وشارك في االعتصام، الذي استمر زهاء ساعة واحدة، عضو الـمجلس التشريعي عن دائرة رفح النائـب د                .الـماضي
ورفع .وى الوطنية واإلسالمية، وعدد من الـمواطنين الـمتعاطفين مع الزميل أبو زبيدة          محمد حجازي، وممثلون عن الق    

الـمشاركون في االعتصام الفتات كتبت عليها شعارات استنكروا خاللها االعتداء على زميلهم الـمصور أبـو زبيـدة،                 
و يحاول الـمساس بهم، أو التـأثير       مطالبين بحماية حرية الكلـمة والتعبير، ومالحقة كل من يعتدي على الصحافيين، أ           

يشار إلى أن   .على عملهم، من خالل التهديد، أو الضغوط، التي قد تمارس على البعض منهم، بهدف ثنيه عن قول الحقيقة                 
عدداً من أعضاء البرلـمان الفلسطيني الصغير برفح كانوا اعتدوا على الزميل أبو زبيدة، وحطموا الكاميرا، التي كانـت                  

ثناء قيامه بتغطية فعاليات احتفال نظمته جمعية الخريجين الجامعيين برفح، وذلك احتجاجاً على عدم تلبية طـاقم                 بحوزته أ 
  . البرلـمان لتغطية إحدى فعالياتهالتلفزيون دعوة وجهها لهم

  29/5/2005االيام الفلسطينية 
  

   ترسل قافلة مساعـدات الى خـان يونسخيرية االماراتيةاالعمال ال
انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اول من امس، قافلة من االغاثات العاجلة والطارئة المقدمة مـن هيئـة                   : الياما-غزة  

وقال عماد الحداد مـدير مكتـب الهيئـة    .االعمال الخيرية االماراتية ومكتبها في بريطانيا الى مدينة خان يونس ومخيمها       
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تضررت في مدنية خان يونس نتيجة االجتياحات االخيرة والتـي          بغزة، ان القافلة تضم سبع شاحنات محملة لالسر التي          
واوضح ان القافلة تضم اجهزة كهربائيـة وادوات منزليـة   .تسكن حالياً بيوتاً مؤقتة ومؤجرة في اماكن متفرقة من المدينة        

  .واثاثاً ومواد غذائية بحيث شملت االجهزة الكهربائية، اضافة الى مواد غذائية
  29/5/2005االيام الفلسطينية 

  
  جالس زراعية لمواجهة خطر الجداروزير الزراعة يدعو الى تشكيل م: بيت لحم

وليد عبد ربه، المزارعين في مختلف محافظات الوطن الى تشكيل . دعا وزير الزراعة د: بيت لحم ـ حسن عبد الجواد 
البلـدات والتجمعـات      عزلها عـن    المجالس الزراعية ومواجهة خطر الجدار العازل الذي يهدد األراضي الزراعية، وي          

وأكد أهمية دعم المزارعين وتعويضهم عن األضـرار التـي لحقـت بهـم خـالل االجتياحـات العـسكرية                    .المحيطة
جاء ذلك خالل زيارته للمحافظة ولقاءاته مع المحافظ العميد زهير مناصرة، وأعضاء من المجلس التشريعي،               .االسرائيلية

هندس راجي زيدان في مقر البلدية، وموظفي وعاملي مديرية زراعة بيت لحم، ولقائه مـع               ومع رئيس بلدية بيت جاال الم     
وخالل لقائـه مـع     .مزارعي الثروة النباتية والحيوانية في المحافظة الذي عقد في جمعية دار الشيوخ في مدينة بيت لحم               

ن االدوية الزراعية المستوردة، ودعـم      إن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية متكاملة بشأ      : محافظ بيت لحم قال عبد ربه     
من قيمتها الحقيقية، اضـافة الـى       % 35 - 30قطاع المواشي واالغنام من خالل تخفيض قيمة االعالف ودعمها بنسبة           

تحديد الرسوم المفروضة على أصناف اللحوم الحمراء المستوردة من جديد، مشيراً الى أن السوق المحلية للحوم الحمراء                 
  .بسبب عدم قدرة االنتاج المحلي على تغطية السوق واحتياجاته% 05 واستيراد خارجي بما نسبته بحاجة لتغطية

  29/5/2005االيام الفلسطينية 
  

  شخصيات مقدسية تحذر من الـمخططات اإلسرائيلية ضد الـمسجد األقصى
اإلسـرائيلية ضـد    حذرت شخصيات وهيئات وطنية ودينية رسمية وشعبية، امس، من الــمخططات            : القدس ــ وفا  

وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت قراراً، مؤخراً، يقضي بهدم عدة بيوت في حي            .الـمسجد األقصى الـمبارك في القدس    
قـصى إلعمـار الــمقدسات    مؤسـسة األ د األقصى، األمر الذي اعتبرتـه    البستان في بلدة سلوان، الـمحاذية للـمسج     

 ومباشراً للـمسجد، واستمراراً للـمساعي اإلسـرائيلية لتطويقـه وتفريـغ            داخل الخط االخضر، تهديداً جديداً     اإلسالمية
وأمت هذه الشخصيات خيمة االعتصام االحتجاجية ضـد هـذه الــمخططات            .محيطه من السكان العرب والـمسلـمين    

 اللجنة  من جهتها، أعلنت  .والـممارسات، في منطقة البستان بحي سلوان، جنوب الـمسجد األقصى الـمبارك في القدس           
الوطنية للدفاع عن منطقة البستان، أنها بصدد تنظيم مجموعة من الفعاليات الجماهيرية الـميدانية واإلعالمية، لالحتجاج               

 فة، وتتعلق بتشييد حديقة الهيكل    وأكدت أن مخططات سلطات االحتالل باتت مكشو      .على قرار سلطات االحتالل التهويدي    
كخطوة تمهيدية متقدمة لبناء الهيكل الـمزعوم على أنقاض الـمسجد األقصى الـمبارك وتهويد قرية سـلوان، والتـي                 

  .يعتبرونها مدينة داوود وفق معتقداتهم التلـمودية االستعمارية
  29/5/2005االيام الفلسطينية 

  
  بيةلمورد ينظم مهرجاناً تقييمياً لمشروع الديمقراطية في الترا: البيرة

المورد مهرجاناً تقييمياً لمناسبة اختتام مشروع ممارسة الديمقراطيـة وحقـوق    نظم مركز تطور المعلم: األيام البيرة ـ  
اإلنسان في التربية الفلسطينية، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات التربوية ووزارة التربية والتعلـيم العـالي                 

ري التربية في محافظات الخليل ورام اهللا وجنين وقباطيـة، وعـدد مـن مـديري                ووكالة غوث وتشغيل الالجئين، ومدي    
وهدف المشروع الذي طبق في عشر مدارس حكومية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة الغـوث              .المدارس والمعلمين والطلبة  

كمـا  .  والمهارات القياديةالى تفعيل دور التربية في توعية المواطن المؤهل والممتلك لمهارات الحياة المدنية واالجتماعية         
هدف المشروع الى تفعيل أسلوب التعلم من خالل المشاركة والممارسة لتعليم الديمقراطية وحقـوق اإلنـسان والتربيـة                  
المدنية، وتطوير نموذج تعاوني بين اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية والطلبة من أجل خلق بيئة مدرسـية ديمقراطيـة                  

شروع على التدريب والتغيير أثناء الخدمة، وتناول المدرسة كوحدة واحدة، مبتدئاً بالعمل مع المـديرين    واعتمد الم .تعليمية
على مفهوم اإلدارة وأساليبها الحديثة والمهارات الالزمة للقيادة التربوية، وصوالً الى تطوير نماذج رائـدة مـن القيـادة                   

  .التعاونية وتطوير رسالة المدرسة
  29/5/2005 االيام الفلسطينية

  
  وفد نرويجي يطالب بتقديـم كل أشكال الدعم ألصحاب األراضي الزراعية المدمرة

طالب وفد نرويجي الجهات والمؤسسات الداعمة بتقديم كل أشكال الدعم ألصحاب االراضى الزراعية             :كتب أيمن أبو ليلة   
جاء ذلك، علـى    .أراضيهم الزراعية المدمرة  المدمرة لتمكين المزارعين المتضررين من العودة لممارسة عملهم، وإحياء          

هامش زيارة وفد من السفارة النرويجية وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية، أمس، تفقد خاللها المرحلة الثانيـة مـن                  
مشروع إحياء الزراعة في المناطق المدمرة، الذي تنفذه جمعية مزارعي البيوت البالستيكية في محافظتي خان يـونس،                 

طالب الوفد النرويجي بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة ألصحاب الدفيئات الزراعية المدمرة ليتمكنوا من احيـاء                و.ورفح
  .مزارعهم من جديد

  29/5/2005االيام الفلسطينية 
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   أسير 400حكومة شارون تقرر اليوم اإلفراج عن 

 ستقرر اليوم في اجتماعها االسبوعي االفراج        اإلذاعة االسرائيلية أمس ان حكومة شارون      عن29/5/2005الخليج   ذكرت
وأضافت ان أياً من الفلسطينيين المنتظر االفراج عنهم لم يرتكب جريمة قتل ومعظمهم نفـذوا               . معتقل فلسطيني  400عن  

وأوضحت ان مسؤولين اسرائيليين من أجهزة األمن ووزارة العدل سيضعون الالئحة المفـصلة لألسـرى               . ثلثي عقوبتهم 
وقال الجنرال عاموس جلعاد مستشار وزير الحرب       .كن االفراج عنهم بعد ان يتلقوا أمراً من الحكومة بهذا الصدد          الذين يم 

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، تظاهر عـشرات الفلـسطينيين          .رحبعام زئيفي متحدثاً لإلذاعة انه لن يطلق سراح قتلة        
األسـرى  ين الفلسطينيين في ورفع المتظاهرون الفتات كتب عليها         معظمهم من النساء مطالبين باالفراج عن جميع المعتقل       

االسـرائيلية بالمراوغـة وخـداع       وسارع وزير شؤون األسرى الفلسطيني الى اتهام الحكومـة         . واطلقوا األسرى  شرفنا
تقالهم على  المجتمع الدولي بشأن قضية اطالق األسرى، مؤكداً ان غالبية من تنوي اطالقهم هم من الذين أوشكت فترة اع                 

  .االنتهاء ولم يتبق لهم إال أيام واصفاً اإلعالن بأنه محاولة الظهار ان الكيان يقدم تنازالت
 مصادر في الحكومة االسرائيلية ان اسرائيل قـررت اتبـاع           اءادعالناصرة   من   29/5/2005الغد االردنية     اضافت بينما

ن بينها عدم االصرار على ان يكون االسير قد انهـى ثلثـي             ليونة في المقاييس الطالق سراح االسرى الفلسطينيين، وم       
ولكن المصادر ذاتها أكدت على اصـرار  .محكوميته، ولبعضهم سيتم اطالق سراحه بعد ان يكون قد انهى ثلث المحكومية 

تـل  اسرائيل رفض اطالق سراح االسرى من ذوي االحكام الطويلة الذين تم اعتقالهم بادعاء انهم شاركوا في عمليـات ق                  
ايـاديهم ملطخـة   فيها يهود، او خططوا ونفذوا عمليات تفجيرية، وتطلق اسرائيل على هؤالء في قاموسها االحـتالل ان                

هذا وقد اعلنت مصادر اسرائيلية وفلسطينية رسمية ان اللجنة الفلـسطينية االسـرائيلية المـشتركة بخـصوص                 !.بالدماء
  .ألسرى المزمع اطالق سراحهماالسرى ستجتمع اليوم األحد للتداول بشأن قوائم ا

  
   مطلوباً فلسطينياً 450قوات االحتالل وافقت على وقف مطاردة 

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أمس أن قوات االحتالل وافقـت علـى وقـف    :محتلة ـ محمد إبراهيم والوكاالت القدس ال
وقالـت  . جتياح لمناطق الضفة المختلفـة     من الضفة الغربية المحتلة من بينهم خمسة استشهدوا في عمليات اال           ينمطاردال

 آخرين قيد البحث    20 مطلوباً من غزة فيما ستبقى ملفات        25المصادر ذاتها إن إسرائيل وافقت أيضاً على وقف مطاردة          
ومن بين األسماء التي رفضت إسرائيل وقف مطاردتهم قائد كتائب القسام فـي قطـاع               .بدعوى أنهم يشكلون خطراً عليها    

ف وجمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية ومحمد حجازي من كتائب شـهداء األقـصى ومحمـد     غزة محمد ضي  
  .الشيخ خليل قائد سرايا القدس في منطقة رفح

  29/5/2005البيان 
  

  نقل المالجىء المتنقلة الى حدود قطاع غزة،جدار اسرائيلي على طول محور فيالدلفيا
بيع الثالثة القادمة بناء جدار امني مزود باحدث الوسائل االلكترونية على طول محور             ينهي الجيش االسرائيلي خالل االسا    

فيالدلفيا الذي ترى فيه اسرائيل من اكثر المواقع والمناطق حساسية، وترى قيادة الجيش في اسرائيل في استكمال بناء هذا               
ار االستعدادات لتنفيذ فـك االرتبـاط، ذكـرت         وفي اط .الجدار انجازا كبيرا يحققه الجيش في منطقة خطيرة يتعامل معها         

مصادر عسكرية اسرائيلية انه سيتم نقل المالجىء المتنقلة التي كان يستخدمها سكان مستوطنة غوش قطيف الى منـاطق                  
حدودة حول قطاع غزة، وهذه الخطوة سوف تتم قريبا بعد ان تتم صيانة وتحسين وضع هذه المالجىء والغرف اآلمنـة                    

بعد االنسحاب االسرائيلي، وفي اطار المعلومات المتوفرة لدى قيادة المنطقة الجنوبيـة والتـي تؤكـد بـان                  الستخدامها  
  .المنظمات الفلسطينية لن تلقي سالحها بعد تنفيذ خطة فك االرتباط

  29/5/2005المنار الفلسطينية 
  

  االسرائيلي وتأثيرات خطة فك االرتباط تغييرات واسعة في قيادة الجيش
 دانيحالوتس منصبه الجديد رئيسا لهيئة اركان الجيش االسرائيلي، خلفا للجنرال موشي يعلون، وحالوتس الذي كـان                 يتسلم

ويقـول تقريـر اسـرائيلي ان    . يشغل منصب رئيس سالح الطيران االسرائيلي هو رئيس االركان الثامن عشر للجـيش       
سة االركان من جديد، وانه اي حالوتس سيحاول استبدال         حالوتس اوكل لنائبه موشي كفلنسكي مهمة تشكيل طاقم هيئة رئا         

كل القيادات التي عينها موشي يعالون، غير ان خطوات من هذه المهمة ستؤجل الى ما بعد تنفيذ خطة فك االرتباط حتى                     
ـ           .التكون لهذه التغييرات تأثيرات سلبية على الخطة المذكورة        از وسوف تشهد المرحلة القادمة تعيـين قائـد جديـد لجه

االستخبارات العسكرية، وهو كما تقول المصادر منصب حساس جدا الرتباطه المباشر مع رئيس الـوزراء االسـرائيلي                 
ووزير الدفاع، فرئيس جهاز االستخبارات هو المسؤول عن التقييم والتوقعات امام رئيس الحكومة، وتقاريره تمتاز باهمية                

 بين حالوتس وموفاز وشارون، وهناك اثنان من المرشحين لتولي هـذا            خاصة، لذلك سيجري اختياره بالتشاور والتنسيق     
 الضفة الغربية، اما المرشـح الثـاني فهـو          فيائدا  المنصب، االول هو غادي ايزنكوت الذي سينهي قريبا مهام منصبه ق          

سـتخبارات لمـدة    لكن، مصادر اسرائيلية لم تستبعد امكانية تأجيل تعيين رئيسا لجهاز اال          .الملحق العسكري في واشنطن   
  .ثالث اشهر بسبب الترتيبات الجارية لتنفيذ فك االرتباط

  29/5/2005المنار الفلسطينية 
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  امام رئيس المخابرات االسرائيلية الجديد مهام صعبة ومشاكل معقدة
د يوفال  كشفت تقارير اسرائيلية عن ان هناك مهام صعبة ومشاكل معقدة تواجه رئيس جهاز المخابرات االسرائيلي الجدي               

واوردت التقارير بعض هذه المشاكل والقضايا التي وصفتها بالحـساسة،          .ديسكين الذي تسلم منصبه الجديد قبل ايام قليلة       
ومنها زيادة قوة المنظمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، ومسألة االغتياالت، وزيادة نشاط المسلحين فـي شـمال                  

ب السالح على الحدود المصرية مع القطاع، وموقـف المخـابرات االسـرائيلية             الضفة الغربية، اضافة الى مسألة تهري     
وترى هذه التقارير ان حركة حماس تزيد من قوتها         .الرافض لنقل الصالحيات على محور فيالدلفيا الى الجانب الفلسطيني        

ة، وبالتالي، قد تـشهد المرحلـة       يوما بعد يوم، وانها في الطرق الى ان تكون جزءا من القيادة السياسية للسلطة الفلسطيني              
القادمة اتصاالت من المستوى السياسي االسرائيلي والقيادة السياسية لحركة حماس حال تسلم الحركة مناصب رفيعة فـي                 

  .الحكومة القادمة
  29/5/2005المنار الفلسطينية 

  
   حزيران  مكثفة فيلقاءات ،برنامج العمل العسكري االسرائيلي بعد فك االرتباط،وثيقة سرية

أنهى طاقم خاص في رئاسة هيئة اركان الجيش االسرائيلي من اعداد وثيقة خاصة، عبارة عن برنـامج                  ،  خاص –المنار  
العمل العسكري االسرائيلي بعد عملية فك االرتباط، هذه الوثيقة استنادا الى بعض المصادر وضعت اجابات دقيقة لعـدد                  

خبارية االسرائيلية بانها مرشحة للوقوع والحـدوث بعـد تنفيـذ خطـة فـك               من السيناريوهات ترى فيها االجهزة االست     
رئاسة هيئة االركان في الجيش االسرائيلي تبحث خالل االيام القادمة وعبر سلسلة من اللقـاءات علـى اعلـى                   .االرتباط

النـسحاب مـن    المستويات ما ورد في الوثيقة المذكورة حول طرق العمل العسكري االسرائيلي بعد فـك االرتبـاط وا                
 ان شهر حزيران القادم سيكون شهرا حاسما فيما         المنار واكدت مصادر   .مستوطنات غوش قطيف في غزة وشمال الضفة      

يتعلق بالترتيبات االمنية االسرائيلية لتنفيذ فك االرتباط وما بعد تنفيذ االنسحاب من مستوطنات قطاع غزة، وسوف يـشد                  
مستويات رفيعة بين مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين اسـرائيليين تتنـاول طـرق        شهر حزيران القادم لقاءات مكثفة على       

 ان مـن بـين االمـور        المصادر ذاتها قالت لـ المنار    .التنسيق والتعاون لتنفيذ عملية فك االرتباط وضمان سيرها بهدوء        
 الى الترتيبات االمنية في ظـل       الواردة في الوثيقة المذكورة، هناك مسألة الدفاع والحماية في شمال الضفة الغربية اضافة            

االقتراب من االستكمال النهائي لبناء جدار الفصل، وهناك ايضا االستعدادات والتحـضيرات لمواجهـة خطـر القـذائق                
والصواريخ، وكذلك تهريب السالح ومواجهة االخطار داخل العمق االسرائيلي واالستعدادات لمواجهة االخطار البحريـة              

ونقلت المصادر عن جهات رفيعة المستوى في رئاسة هيئة االركـان           . االستخبارية الواجب اتباعها   والجوية واالستعدادات 
قولها ان هناك نية الجراء تغييرات على االستراتيجية العسكرية التي وضعت للخمس سنوات القادمة، بما يالئـم الواقـع                   

  .اليوم وحتى 2004الجديد والتطورات المتالحقة منذ النصف الثاني من العام 
  29/5/2005المنار الفلسطينية 

  
 متطرفون صهاينة ينظمون مسيرات استفزازية داخل الحرم القدسي .. مطالبين بترحيل المقدسيين وقتلهم

مسيرات استفزازية داخل البلدة القديمـة  ، نظم العشرات من اليهود المتطرفين يوم أمس الجمعة ،القدس المحتلة ـ خاص 
 البراق جنوب شرق المسجد األقصى المبارك، وفي البؤر االستيطانية داخل البلـدة وفـي               ساحة  وفي ،في القدس المحتلة  

وذكر شهود عيان أن العشرات من اليهود المتطـرفين         .محيطها، رافقتها أعمال عربدة ضد األهالي المقدسيين وممتلكاتهم       
 خالل خطبة وصـالة الجمعـة فـي         مسلمين ال  البراق، وعلى مسمع المصلين    ساحةنظموا احتفاالت صاخبة ومتعمدة في      

وأشار شهود العيـان    .المسجد األقصى المبارك، األمر الذي تسبب بإزعاج المصلين والتشويش عليهم أثناء تأديتهم الصالة            
 واحتفاالت مزعجة في المنطقة التي باتوا يطلقـون عليهـا           ،أن قُطعان المستوطنين نظموا مسيرات في حي الشيخ جراح        

 األكثرإلى أن األمر     مشيرين    ألحد المواطنين المقدسيين،    تعود  ملكيتها  أن  رغم و مغارة الصديق شمعون    ه اًصهيونياسما  
 في البؤر    الصهاينة  في منطقة سلوان جنوب الحرم القدسي الشريف، والتي شهدت ازدحامات شديدة للمتطرفين             كان سوءاً

ـ    واحتفاالت خاصة بمناسبة     ،االستيطانية تخللها إطالق الشعارات الـصهيونية     ، والتي   د النار اليهودي  عيما يعرف عنهم ب
  .العنصرية التي تطالب بترحيل المقدسيين وقتلهم

  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   خالء مستوطنات أخرى بعد االنفصالاسرائيل ستضطر الى ا: بيرس
 الى اخالء مستوطنات أخـرى فـي الـضفة          قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، شمعون بيرس، ان اسرائيل ستضطر         

، في كل   العمل -ليوم، مع نشطاء من حزبه      وكان بيرس يتحدث خالل لقاءات اجراها، ا      .الغربية، بعد تنفيذ خطة االنفصال    
وحسب ماقاله بيرس فإن اسرائيل ستضطر الى اخالء المستوطنات التي ال يمكن دمجها فـي               .من عكا والطيرة وكفر برا    

القول بأن كل المستوطنات ستبقى في مكانها بعد تنفيذ خطة االنفصال غير            : وأضاف. المستقبلية السرائيل اطار الخارطة   
ويعتقد بيرس انه يمكن االبقاء على الكتل االستيطانية الكبرى بأيدي اسرائيل فقط من خالل المفاوضات               .مقبول ولن يحدث  

من احتفاظنـا بالكتـل     كن التوصل الى اتفاق حقيقي وجـدي يـض        اعتقد انه يم  : وقال.واالتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين   
الخالف بيننا وبين الفلسطينيين هـو      . ، لكن األمر سيكون صعباً بدون التوصل الى اتفاق، بل لن يكون ممكناً            االستيطانية

  .حول حجم الكتل والتعويضات عنها واعتقد أنه يمكن التوصل الى اتفاق
  28/5/2005 48عرب
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   السابق لحزب نمساوي حاربته اسرائيل كان عميال للموساد االمين العام 

كشف االمين العام السابق لحزب الحرية النمساوي، بيتر سيحوروبسكي، انه كان عميال للموساد االسرائيلي خالل فتـرة                 
وقـال  .سـامية تولي يورغ هايدر لزعامة الحزب الذي حاربته اسرائيل على خلفية مواقفه اليمينة المتشددة واتهمتـه بالال               

سيحوروبسكي في لقاء منحه لصحيفة بروفيل النمساوية، انه تعاون مع الموساد لمساعدة اسرائيل خالل الفترة التي أجرى                 
وكـشف  . حسين وقادة عرب فـي الـشرق األوسـط         فيها هايدر اتصاالت ومحادثات مع الرئيس العراقي السابق، صدام        

لست جيمس بوند ولم افعل أي امـر        : لى الدول العربية، مضيفاً   كجسر ا ان اسرائيل ارادت استخدام هايدر      سيحوروبسكي  
شباط /يشار الى ان يورغ هايدر قام بزيارته األولى للعراق في بداية فبراير           .سيء، لقد تعاونت مع الموساد حتى استقالتي      

دة أشهر علي زيارتـه     ولم تمر ع  . ، حيث دعا إلى رفع الحظر المفروض على العراق وتفعيل دوره إقليميا ودوليا            2002
  .كما ربطته عالقات بالزعيم الليبي معمر القذافي. 2002 ه الثانية في نوفمبراألولي لبغداد حتى قام بزيارت

  29/5/2005 48عرب
  

     اغتيال اسرائيلي يعمل مستشاراً مالياً في موسكو 
رعه برصاص مجموعة من اربعة      يعمل مستشارا لرئيس احد المصارف الروسيةمص       لقي اسرائيلي    - ا ف ب     -موسكو  

نوفوستي ان الرجل يدعى انتون باسيروف وقد هوجم مـساء       -واوضحت وكالتا انترفاكس وريا   .مسلحين لم تعرف هويتهم   
وتفيد الوثائق التي وجدت معه ان باسيروف كان يعمل مستشارا          .الجمعة وتوفي متأثرا بجروحه خالل نقله الى المستشفى       

ونقلت الوكالتان عن مصادر من مكتب المدعي العام في موسكو ان تحقيقا قـد              . الخاص لرئيس مصرف اوبشي التجاري   
  .فتح لمعرفة مالبسات جريمة القتل

  29/5/2005الدستور 
  

  شاعر إسرائيلي يحاضر في القاهرة
مثقفـين   برغم رفض التطبيع الثقافي مع اسرائيل الذي اصبح احد الثوابت االساسية لجماعـة ال              ،الشرق االوسط : القاهرة

المصريين، وجه المركز االكاديمي االسرائيلي بالقاهرة الدعوة الى عدد من المثقفـين والكتـاب والمراكـز الـصحافية                  
 يونيه المقبل الشاعر االسرائيلي اهارون شابتاي، حيث يلقي         7واالعالمية، لحضور ندوة ادبية يستضيف فيها المركز يوم         

ويناقش الشاعر االسرائيلي خالل الندوة دور الشعر الـسياسي فـي           . رائيلمحاضرة بعنوانهل يوجد شعر سياسي في اس      
المجتمع االسرائيلي الحديث، اعتمادا على خبرته الخاصة، في كتابة الشعر السياسي طيلة اربعين عاما، كما يكشف مـن                  

ة االزمـات الـسياسية     خالل نماذج لشعراء اسرائيليين اخرين ردود فعل الشعراء والشعر االسرائيلي الحديث في مواجه            
يذكر ان اهارون شابتاي شاعر اسرائيلي يعيش في تـل          .واالجتماعية واالخالقية التي تعصف حاليا بالمجتمع االسرائيلي      

  . ديوانا شعريا يغلب عليها الطابع السياسي14ابيب وله اكثر من 
  29/5/2005الشرق االوسط 

  
    مؤتمر البحر الميت شبكة للتطبيع: باحث فلسطيني

 الدكتور ابـراهيم    1948اعتبر مدير مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ،              
أبو جابر، ان الشرق العربي واالسالمي بات مستهدفاً من العديد من الجمعيات والمؤسسات األمريكية واألوروبية، بكـل                 

وقال أبو جابر إن المؤتمر االقتصادي األخير في البحر         . تماعية او اقتصادية  أنواعها وتوجهاتها، سواء كانت ثقافية او اج      
يأتي خدمة لمـشروع    دول المنطقة، ومن ضمنها اسرائيل،      الميت باألردن والذي حضره العديد من المندوبين من مختلف          

ر االقتـصادي األخيـر،     وأكد ان المؤتم  .تنسيق مع دول عربية بهدف التطبيع     معين، خطط له في تل أبيب وواشنطن، بال       
ورغم ما حمله من مدلوالت اقتصادية، يأتي في خضم إكمال الطوق حول عنق العالم العربـي وتدجينـه، عمـالً علـى               

ـ        .يع العالقات بينها وبين اسرائيل    اختراق ما تبقى من الدول العربية لتطب       صيد وشبه أبو جابر مؤتمر البحر الميت بشبكة لل
لتعـارف بـين    من خالل هذه المـؤتمرات يـتم ا       وقال إنه   . الواليات المتحدة ثانياً   أوالً، و  لفي المنطقة، لمصلحة اسرائي   

   قدس برس.المسؤولين في المنطقة
  29/5/2005الخليج 

  
  هدوء يسيطر على تعامالت سوق فلسطين مع استقرار األسعار

 مليـون   2.11ول ضعيفة، إذ تم تداول       شهد سوق فلسطين لألوراق المالية األسبوع الماضي حركة تدا         - رام اهللا المحتلة  
، بعـد   %1.26 مليون دوالر وسط أسعار مستقره نسبيا، مما أدى إلى تراجع مؤشر القدس              11.7سهم بقيمة بلغت حوالي     
 نقطة، ويعزى هذا الوضع إلى ترقب المستثمرين التحركات السياسية التي ستطرأ علـى              694.42أن أغلق عند المستوى     
 من مجمل قيمة تداوالت سـوق فلـسطين         58%وشكل سهم شركة االتصاالت الفلسطينية      .لمنطقةمجريات األحداث في ا   

 مليون سـهم مـن أسـهم االتـصاالت          0.50لألوراق المالية، على الرغم من انخفاض مستويات التداول، فقد تم تداول            
  . دينار9.49ستوى  مليون دوالر فأغلق في نهاية األسبوع عند الم6.80بقيمة بلغت " PALTEL"الفلسطينية 

  
  29/5/2005الغد االردنية 
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  %20 الفلسطينية تخفضان اسعار التجوال الدولي بنسبة فاست لينك وجوال

 أسعار التجوال الـدولي لمـشتركيهما  بنـسبة    والج خفضت شركتا فاست لينك واالتصاالت الخلوية الفلسطينية       -عمان  
ئل القصيرة وذلك في أول خطوة لتفعيل التعاون االستراتيجي بينهما          على جميع المكالمات الصادرة والواردة والرسا     % 20

ويحصل جميع مشتركي فاست لينك عند تجوالهم مع شبكة جوال في       . بداية الشهر الحالي تحت شعارأهل    والذي أعلن عنه    
تهم علـى جميـع مكالمـا     % 20فلسطين بموجب هذا العرض الذي يسري حتى نهاية العام الحالي على خصم يصل الى               

الصادرة والواردة والرسائل القصيرة، كما يحصل مشتركو جوال عند تجوالهم مع شبكة فاست لينك فـي األردن علـى                   
وقال الـرئيس التنفيـذي لـدائرة    . ايضا وعلى جميع مكالماتهم الصادرة والواردة والرسائل القصيرة      % 20خصم بمقدار   

ا العرض هو أول مفاجأة لمشتركينا فـي األردن ومـشتركي           التسويق في شركة فاست لينك المهندس بشار عرفة ان هذ         
جوال في فلسطين مشيرا الى ان االتفاقية ستتضمن إطالق المزيد من العروض والخدمات للمشتركين تأكيدا على التـزام                  

ة  فاسـت    يشار الى أن شرك   . الشركتين تجاه المشتركين وتجاه تفعيل التعاون في مجال االتصاالت بين الدولتين الشقيقتين           
 انتقلـت   2003، وهي أول من أدخل خدمة الهواتف المتنقلة الى األردن، وفي مطلع العام              1995لينك  تأسست في العام      

حصة األغلبية في أسهم الشركة الى شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية، فيما اعتبر أكبر صفقة تملك منفردة في منطقـة                   
  . خاص في األردنالشرق األوسط وأكبر استثمار للقطاع ال

  
  29/5/2005الغد االردنية 

  
 نصف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر

في جنيف أمس، أن الظروف االقتصادية تواصل تدهورها في  مكتب العمل الدولي  ،ذكر تقرير أصدره رام اهللا ـ خاص 
 ألـف   224 تحت خط الفقر، فيما سجلت البطالة رقماً قياسياً بلغ           المحتلة، التي يعيش نصف سكانها     األراضي الفلسطينية   

 صفحة وسيقدم إلى المؤتمر الدولي للعمل المقرر عقده في جنيف اعتباراً مـن              43ويشير التقرير، الذي يقع في      . شخص
 ألـف   224يعادل   في المئة، وهو رقم قياسي       26 أيار مايو الحالي، إلى أن نسبة البطالة في األراضي المحتلة تناهز             31

ويضيف التقريـر أن     . بعد أربعة أعوام من االنكماش     2004عاطل عن العمل، وذلك برغم انطالق النمو مجدداً في العام           
 في المئة من النساء في سن العمل في الضفة الغربية وغزة لديهم وظيفة، وهذا يعني                10أقل من نصف الرجال وأقل من       

 في المئة من األجراء في األراضي المحتلة كانوا يتقاضون في           57لكن  .  ستة آخرين  أن كل فلسطيني يتقاضى راتباً يعيل     
ويعيش نصف سكان األراضي    .  تجاوز خط الفقر    أوالد 4 أفراد أب وأم و    6ئلة من    رواتب شهرية ال تتيح لعا     2004العام  

بطالة يعود إلى اإلجراءات التـي      ويوضح التقرير أن ارتفاع نسبة ال     .  مليون نسمة، تحت هذا الخط     1,8المحتلة، أي نحو    
يتخذها االحتالل الصهيوني، من إغالق وحواجز أمنية وغيرها،ما يعيق حركة تنقل األشخاص ونقل البضائع من الـضفة                 

الفلسطينيون ال يـستطيعون    . وقال أحد واضعي التقرير فيليب ايغر أي اقتصاد يعتمد على الحركة          .وغزة إلى بلدان أخرى   
وطالب التقرير الكيان الصهيوني بتخفيف القيود التي يفرضـها علـى تنقـل الفلـسطينيين               . دراتهم  نقل بضائعهم أو صا   

  وبضائعهم وسياراتهم، وذلك عبر رفع سريع إلجراءات اإلغالق 
  29/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مليون دوالر قيمة التداول في سوق فلسطين لالوراق المالية 7.11

 مليـون   2شهدت سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال متذبذبا هذا األسبوع حيث تم تداول ما يقارب               ،   الدستور – عمان  
وأعلنت السلطة  . نقطة 42.694ليغلق عند   % 26.1هذا وقد انخفض مؤشر القدس بنسبة       .  مليون دوالر  73.11سهم بقيمة   

وقع أن تبدأ بتوفير الخدمات قبل نهايـة العـام          الفلسطينية على فتح عطاء للشركة اتصاالت خلوية جديدة، والتي من المت          
الحالي، في حين تواجه الشركة التابعة لالتصاالت الفلسطينية، جوال، المنافسة من الشركات اإلسرائيلية، وتملـك جـوال                 

  .من الحصة السوقية في األراضي الفلسطينية% 51حاليا 
  29/5/2005الدستور 

  
  دان قسوة رحلة التشكيل الفلسطينياعيل شموط وتمام االكحل يسراسم: استضافتهما رابطة الكتاب في اربد

بحفاوة بالغة استقبل اعضاء رابطة الكتاب فرع اربد وحشد من ابناء المدينة الفنـانين              :  نزيه الشواهين  - الدستور   -اربد  
جربتهما الفنية التي امتدت    التشكيليين اسماعيل شموط وتمام األكحل مساء امس االول في مقر الرابطة في لقاء تناوال فيه ت               

الكثر من نصف قرن قدما خالله مئات اللوحات الفنية التي جسدت معاناة االنسان الفلسطيني وعرضت في معظم عواصم                  
وتحدث شموط واالكحل علي مدى ساعتين وبأحاسيس ومشاعر مرهفة حول تجربتهما الفنية، وحول مـشروعهما               .العالم

 لوحة استمر العمل فيهم اربع سنوات اثر عودتهمـا مـن زيارتهمـا              19الذي تضمن   االخير معرض السيرة والمسيرة،     
ووصفت االكحل لحظات القهر التي احست      . والتي ضمت صدق التجربة التي عاشاها      1997االولى لفلسطين المحتلة عام     

تـصوره حيـث    بها لحظة زيارتها لوطنها فلسطين بعد سنوات الشتات حيث وجدت فلسطين اعظم واجمل مما كانـت ت                
وأكدت بأن زيارتها وشريكها شموط لفلسطين استعادت كل الصور الفظيعـة التـي             .غادرت فلسطين وهي طفلة صغيرة    

 مشيرة الى انهما عادا مشحونين االمر الذي دفعهما الى انجاز عمل متميز في الـشكل والمـضمون                  1948حصلت عام   



 13

 19وحات المشروع، وان تكون لوحات المـشروع الجداريـة   وذلك ضمن مشروع السيرة والمسيرة وقرارهما بعدم بيع ل       
وفي نهاية اللقاء جـرى     .لوحة وقفا لفلسطين وان تكون للشعب الفلسطيني حيث ستؤول في يوم ما الى المتحف الفلسطيني              

  .عرض ساليدات للوحات الفنية التي رسماها خالل الخمسين سنة الماضية
  29/5/2005الدستور 

  
  على التراث في فلسطينمهرجان الخس للحفاظ 

احتفلت قرية ارطاس، جنوب القدس، بالخس، الذي تشتهر به، وأحيت تقليـدا قـديما باالحتفـال            ،الشرق األوسط   : القدس
وقالت الدكتورة خلود دعيبس مـديرة مركـز حفـظ          .بموسمه، ونظمت مهرجانا للخس لمدة ثالثة أيام، االسبوع الماضي        

نظمة للمهرجان، ان مهرجان الخس والمهرجانات الشبيهة هي جـزء مـن مكونـات    التراث الثقافي احدى المؤسسات الم    
وتقع قرية ارطاس بالقرب من برك سـليمان الـثالث          .التراث الثقافي الفلسطيني، التي يجب الحفاظ عليها وإبرازها دائما        

 حرص الحكام الذين تتـالوا      الضخمة التي كانت تزود مدينة القدس بالماء، ضمن نظام من القنوات يعود للعهد الروماني،             
على فلسطين على ترميمها وبناء القالع لحمايتها مثل قلعة مراد، نسبة للخليفة العثماني مراد الرابع والتـي تقـع علـى                     

وخالل النصف األول من القرن العشرين عاش مستشرقون في قرية ارطاس، وحققوا من خالل رصـدهم        .مشارف القرية 
وبعد إلقاء كلمات خطابية بمناسبة موسم الخـس،        .زالت تشكل مرجعا لدراسة اإلنسان الفلسطيني     للحياة فيها كتبا علمية ما      

ولم يقتـصر المهرجـان علـى الخـس،         .قدمت عروض للدبكة ثم تناول المشاركون الخس األخضر بكثير من االهتمام          
قـصائد مثيـرة للحمـاس      فعرضت منتجات محلية وأطعمة تقليدية فيما عرض فنانون لوحات تشكيلية، والقى شـعراء              

  .وللعواطف عن الحب والوطن
  29/5/2005الشرق االوسط 

  
  نناقش إسرائيل وال نضغط عليها  : مصادر أمريكية لـ الخليج

كشفت مصادر أمريكية ل الخليج ان مـسؤولين فـي البيـت األبـيض ووزارة                :واشنطن، القدس المحتلة  حنان البدري     
ونفت . التي ستناقشها وزيرة الخارجية خالل زيارتها الى المنطقة في تموز المقبل          الخارجية يعكفون على تحضير الملفات      

وقالت المصادر ان طاقم عمليـة الـسالم فـي وزارة الخارجيـة             .أي توجه امريكي للضغط على الكيان     المصادر وجود   
ملفات زيارة رايس المزمعـة     األمريكية والمعنيين بالملف الفلسطيني  االسرائيلي بالبيت األبيض يعكفون على التحضير ل           

ورفـضت المـصادر    . المقبل الى المنطقة والتي تشمل وضع المعابر والميناء في غزة والمطار والمجال الجوي             ي تموز ف
استخدام عبارة ضغط في وصف مهمة رايس في اسرائيل وقالت نحن نتناقش مع االسرائيليين وال نضغط عليهم من أجل                   

 واضحاً في   وكان الرئيس األمريكي  . طة الطريق رضنا تحقيق التواصل الذي تضمنته خار     مناقشة هذه الملفات المهمة وع    
ورداً علـى   .ذلك عندما طالب علناً قبل أيام بأال يتحول جدار الفصل االسرائيلي الى جدار سياسي بل ان يبقى جداراً أمنياً                  

و الى دمج حماس في العملية السياسية       سؤال ل الخليج حول وضع حركة حماس، أكدت المصادر ان امريكا ما زالت تدع             
من ناحية .بعد ان تثبت انها تنبذ العنف بالقول ال بالفعل، والى ان يحدث ذلك فستبقى حماس منظمة ارهابية حسب تعبيرها              

 أخرى، علمت الخليج ان زيارة رايس للمنطقة ستسبقها حملة امريكية تستهدف مطالبة الدول العربية، القادرة مالياً وفنيـاً                 
مثل دول الخليج ومصر، بتقديم مساعدات مالية وتدريبية للسلطة الفلسطينية اضافة لحشد الدول األوروبية واليابان لتقـديم         
مساعدات مماثلة بهدف دعم الموقف الداخلي للرئيس محمود عباس خشية ان يؤدي أي فشل في مهمة عباس الى اعطـاء             

مـن  .رفات الخامس بمن فيهم أشخاص تم اقصاؤهم بعد فوز عباس         الفرصة لحماس او لما وصفته المصادر ب طابور ع        
ناحية أخرى، أكد المبعوث األمريكي السابق في الشرق األوسط دنيس روس انه يتوقع أال يتبقـى أي اسـرائيلي علـى                     

  .األرض الفلسطينية في غزة بعد اتمام االنسحاب من القطاع
  29/5/2005الخليج 

  
  تفاؤل المضطرالسلطة و.. زيارة عباس لواشنطن

    ياسر الزعاترة : بقلم
جاهد نائب رئيس الوزراء، وزير اإلعالم الفلسطيني نبيل شعث في شرح األبعاد الحيوية لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية                 

ـ     ن محمود عباس لواشنطن، معتبراً أن تعليقات المسؤولين اإلسرائيليين القائلة بأن الزيارة لم تأت بجديد ما هي إال جزء م
والحال أن تعليقـات    .الموقف اإلسرائيلي التقليدي الذي يسعى دوماً إلى التقليل من شأن أية تغييرات في الموقف األمريكي              

المسؤولين اإلسرائيليين التي هجاها شعث لم تتجاوز الحقيقة قيد أنملة، إذ لم تأت تصريحات الرئيس األمريكي بأي جديد                  
وسيقى مغايرة كما هو عنوان مقال المحلل اإلسرائيلي عكيفا الدار، فقد سمع عباس             يذكر، بقدر ما رددت ذات الكلمات بم      

ذات المقوالت حول رفض توسيع المستوطنات، األمر الذي ال يغير في حقيقة توسعها على األرض، ومعها ترك المسائل                  
 الحال، أما اعتبار االنسحاب من      النهائية للمفاوضات بين الطرفين، ألن فرضها من جانب واحد لن يكون ذا قيمة في واقع              

غزة جزءاً من العملية السياسية فهو اإلنجاز العظيم الذي ينسى شعث ومن يعزفون لحنه أن اإلشارة إليه إنما تثير اإلحباط                   
بوسع شارون أن يمد رجليه، فما جرى في واشنطن لن يغير كثيراً في واقع              .أكثر مما تفتح األفق على حل سياسي معقول       

 والذي وضع سقفاً لمفاوضات الوضع النهائي،       2004الخطي الذي حصل عليه شخصياً من السيد بوش في نيسان ،          التعهد  
كما لن يغير في واقع التعاطي األمريكي الناعم مع كل التجاوزات اإلسرائيلية التي ترفض في التصريحات المعلنة وعلى                  

لتي قيل إن بوش قد اعتبرها نقطـة انطـالق لمفاوضـات             ا 1949أما قصة حدود الهدنة عام      .رأسها توسيع المستوطنات  
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الوضع النهائي فهي مجاملة مشكورة، لكنها جزء ال يتجزأ من االستراتيجية األمريكية في التعامـل مـع المفاوضـات،                   
يقها والقائمة على عدم إغالق الباب نهائياً أمامها، في ذات الوقت الذي تمنح فيه الضمانات الخطية لشارون ثم يجري تصد                  

ونتذكر على هذا الصعيد تلك التصريحات التي أطلقت بعد شـهر مـن وعـد بـوش                 . من قبل الكونغرس بأغلبية ساحقة    
الشهير، والتي قرأتها األنظمة العربية من باب إراحة النفس بوصفها تراجعاً عن نصوص الوعد، مع أنها ليـست كـذلك                    

ت الوضع النهائي ال يعني عدم حسم الموقف منها، وإال فمن هو            بحال، إذ أن الحديث عن ترك المسائل األساسية لمفاوضا        
خالصة القول هي أن زيارة محمود عباس لواشنطن قد منحت السلطة الفلسطينية ما تريـد  .الذي سيوقع على التنازل عنها   

محمود عباس فقد بالنسبة ل.في ذات الوقت الذي منحت فيه األمريكان ما يريدون ومن قبلهم وبعدهم شارون وفريقه اليميني       
كان من الضروري أن يحصل على تصريحات يمكنه تسويقها على الشارع الفلسطيني بوصفها تفتح أفق التـسوية علـى                   
مصراعيه، األمر الذي يساعده على المضي في برنامج التهدئة والتعامل مع االنسحاب اإلسرائيلي مـن قطـاع غـزة،                   

أما األمريكـان فقـد     .جينها على قبول المرحلة الجديدة بكافة استحقاقاتها      وصوالً إلى نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية وتد      
أخذوا ما يريدون من الزيارة ممثالً في قناعة عباس تلك، وهي قناعة ستفضي من وجهة نظرهم إلى اسـتمرار التهدئـة                     

ول العربية تحت عنـوان     للملف الفلسطيني من أجل التفرغ للملف العراقي، ومعه وإلى جانبه مواصلة عملية االبتزاز للد             
يبقى شارون الذي يسعد بدوره كلما اعتقد الفلسطينيون بأن األفق ما زال مفتوحاً على التـسوية، األمـر الـذي             .اإلصالح

يدفعهم نحو التعامل بإيجابية مع خطة االنسحاب من قطاع غزة، فيما يمنحه عودة مظفرة إلى الزعامة اإلسـرائيلية فـي                    
 في ذات الوقت الذي يفتح فيه األفق أمام برنامجه حول الدولة المؤقتة التي ستصبح بإضافة قليل من                  انتخابات العام القادم،  

الرتوش دولة نهائية، وبالطبع في ظل األمل بنجاح المشروع األمريكي في العراق ومن ورائه مشروع الشرق األوسـط                  
ألمريكية واإلسرائيلية، وربما بعض األنظمـة العربيـة        هكذا تحصل قيادة السلطة، والقيادة ا     .الكبير إلعادة تشكيل المنطقة   

 أسير شارفت أحكـامهم علـى   400على ما تريد، فيما ال يحصد الشعب الفلسطيني غير الوهم، ومع الوهم إطالق سراح      
ئيس يبقى أن كلمات الـر    .االنتهاء، فيما اعتقلت قوات شارون باعترافها الرسمي عدداً أكبر خالل الشهور الثالثة الماضية            

الفلسطيني في واشنطن لم تكن تشي بطمأنينة حيال ما يجري، ومن هنا كانت مطالبته األساسية بـالتحرك الفوري نحـو                   
مفاوضات الوضع النهائي، األمر الذي رفضه األمريكيون ألن شارون يرفضه، ما يعني أن األفق قد فتح بالفعـل أمـام                    

  !!ولكن على الدولة المؤقتة.. الفلسطينيين 
  29/5/2005تور الدس

  
  الّي الفصيح بالُبرتق

   خيري منصور  بقلم
كان البرتقال وال يزال أحد أبرز الرموز التي تعبر عن التراجيديا الفلسطينية، فقد لخصها الشهيد كنفاني بما سـماه أرض                    

نصف اآلخر هـم    البرتقال الحزين، وقال شاعر فلسطيني ان فلسطينيي المنافي هم نصف البرتقالة المشطورة نصفين، وال             
وثمة أصناف من البرتقال يعرفها الفالحون الفلسطينيون وال يضاهيها سوى أصـناف            .الماكثون كالشوكة في حلق المحتل    

التمور التي يعرفها عرب النخيل، فما كل برتقال برتقاالً، وما كل تمر تمراً، وإن كان الشهيد غسان قد اضاف إلى برتقاله            
وما يـذكرنا اآلن بالبرتقـال      !رق، فثمة خيمة من خيش وأخرى من حرير وثالثة من رخام          الحزين، ان خيمة عن خيمة تف     

.. وشجونه، هو ما نشر عن مصادرة حرس الكنيست الصهيوني ألوشحة برتقالية اللون، احضرها وفـد هنـدي كهـدايا                  
رتقالية متزامنة مع الموقـف     فشعار اليمين الصهيوني هو اللون البرتقالي وكذلك أعالمه، وتأتي مصادرة هذه األوشحة الب            

خالصة األمر، ان من سرق البرتقال سرق       .المناوئ لالنسحاب من غزة، ومن خمس وعشرين مستوطنة على نحو محدد          
لونه أيضاً، وجعل منه رمزاً لديمومة االحتالل واالستيطان، وقد يبدو هذا شيئاً عابراً لمـن ال يتعـاملون مـع الرمـوز                      

ففي أعوام االنتفاضة، كره اليهود البطيخ، ألن ألوانه تشبه ألوان العلـم            .تكون تَقْطيراً لاليديولوجيا  والدالالت التي غالباً ما     
تماماً كمـا حولـوا     .. الفلسطيني، وكان الفالحون الفلسطينيون يشطرون البطيخة نصفين ويشهرونها على أسطح المنازل          

والسطو على الرموز ليس جديـداً فـي المـشروع          !لتجولالدجاج إلى حمام زاجل يحمل الرسائل بين البيوت أثناء منع ا          
للطيران على الثوب الفلسطيني المطرز، ولم تسلم حتى الفالفل مـن هـذا             ” العال“الصهيوني، فقد سطت مضيفات شركة      

 وإن كان هذه المرة مقلياً    ! يهودياً في مطاعم أمريكية   ” هامبورجر“السطو عندما قدم هذا الطعام الشعبي الرخيص بوصفه         
والحيفاوي يصدر إلى أوروبا فـي صـناديق        ” الشموطي“وطوال العقود الماضية كان البرتقالي      !في الدم وليس في الزيت    

ممهورة بالنجمة السداسية، ألن أوهام المحتل تزين له حتى أقبح األفعال والممارسات، وقد يظن أن حفيـف الـشجر قـد               
تقالي ليس مجرد درجة وسطى بـين األحمـر واألصـفر أو            والبر!أصبح بالعبرية وكذلك صوت المطر وعصف الريح      

يقـيس  ” بارومتر“األبيض، رغم ان الواليات المتحدة قد استعارت هذا اللون من اشارات المرور في نيويورك لتجعل منه              
ـ           .منسوب التوتر والخوف والتهيؤ لمواجهة اخطار محتملة       ن سيبقى البرتقال فلسطينياً حتى لو عبثوا بجيناتـه وحولـوه م

مستدير إلى مسدس أو نجمة مسدسة األضالع، ألن رائحته تُنبئ عن جذوره، وعصيره دم، تماماً كما أن الزيـت دمـع                     
انهم لو دهنوا المستوطنات بالبرتقالي، وغطـوا     .األرض، كلما ذكرتها الجرافة بزارعها، وحاصدها، والساهر على ربيعها        

عبرياً، وكم اخطأ الهنود عندما احضروا تلـك األوشـحة البرتقاليـة            الكنيست بقشور البرتقال، فإن هذا الرمز لن يصبح         
  .فالسارق ال يستحق الثناء والتهنئة على ما سرق.. كهدايا لبرلمان كاليجوال الصهيوني

  
  29/5/2005الخليج 

  
  اقتتلوا مقابل سراب الدولة 



 15

   إلياس سّحاب  بقلم 
 في استقبال الرئيس االمريكي للرئيس      االيجابيةض المؤشرات   صحيح أن باالمكان التوقف لحظة، وربما لحظات، الستعرا       

هـذه المؤشـرات،    ” وصحيح ان باالمكان التوقف لحظات أخرى للمقارنة بين ايجابيـة         . الفلسطيني الجديد محمود عباس   
 حكـم   وسلبيات العالقة بين البيت االمريكي االبيض، ومقر المقاطعة في رام اهللا، خالل السنوات الثالث االخيـرة مـن                 

لكننا بعد هذا العرض، وهذه المقارنة، ال نملك شيئا ملموسا يمكن ان نبني عليه تفـاؤالً         .الرئيس الفلسطيني السابق عرفات   
عربياً او فلسطينيا حقيقيا، يبشر بتحول امريكي عملي، ولو جزئياً، باتجاه العرب، اللهم سوى الكالم المعسول، المنـزوع                  

ذا عدنا من السجل العملي للسنوات القليلة السابقة، الى وقائع الزيارة االخيرة التي قام بها ابـو                 إ.الفعالية السياسية الحقيقية  
مازن للبيت االبيض، ماذا نجد؟من الزاوية النظرية، تناول الرئيس بوش، في المؤتمر الصحافي المشترك مـع الـرئيس                  

، لكن مطالبه من الجانب الفلـسطيني  ي واالسرائيلي الطرفين الفلسطين  الفلسطيني، كل المواضيع المهمة في الصراع، على      
فعنـد مخاطبـة   . كانت عملية، بينما توقفت مطالبه من الجانب االسرائيلي، كالعادة، عنـد حـدود العموميـات اللفظيـة       

تصفية االرهاب، وهي كلمة السر التي تعني عمليا اطالق شـرارة االقتتـال االهلـي               : الفلسطينيين، ركز على أمر واحد    
وفي محاولة تجميل هذا الطلب القاتل، ارفقه بـوش برزمـة مـن             . سطيني، أي ان يصفي الفلسطينيون بعضهم بعضا      الفل

خمسين مليونا من الدوالرات، تحت شعار تحسين فرص العمل في قطـاع غـزة، ومحاربـة الفقـر، وتأهيـل البنيـة                      
ولتين متجاورتين، وألمح الى ضرورة وجـود       صحيح أن الرئيس االمريكي أعلن ان الحل النهائي هو في اقامة د           .التحتية

شيء من التماسك وعدم التبعثر والتجزؤ في اراضي الدولة الفلسطينية الموعودة، لكن هذا الكالم خال، كما في كل مـرة،                  
ال حديث  .لتسهيل هذا االمر على ارض الواقع، او تغريها به        ” من تحديد ألي خطوة عملية يمكن ان تفرض على اسرائيل         

ال حـديث عـن     . وضرورة انهائه، بل حديث مكرر عن االرهاب الفلسطيني، وضرورة تصفيته          االسرائيليحتالل  عن اال 
، اذا استمرت في عدم تطبيق قرارات االمم المتحدة التي تنص عمليا على منع كل ما مـن شـأنه                    اسرائيلقانون لمعاقبة   

 للضفة الغربية، ولكن مـع  اسرائيل الذي انهى عمليا التهام     االسرائيليهناك كالم عن الحاجز     .اعاقة قيام الدولة الفلسطينية   
انه تشجيع امريكـي    تفسره نظريا وعمليا  ” اسرائيلوهذا كالم عائم جدا ما زالت       . تمني أن يكون الحاجز امنيا، ال سياسيا      

قـدس والـضفة    كالم عائم آخر للرئيس االمريكي عن ال      .للمضي قدما في مشروع الحاجز، وهذا ما تقوم به اسرائيل فعال          
الغربية، لكنه عند االنتقال من الكالم النظري الى الكالم العملي، يقف عند حدود ازالة المـستوطنات العـشوائية، وعـدم         

أي انها موافقة امريكية رئاسية مكررة على هذه المستوطنات، التي ترسخ االحـتالل،             . التوسع في المستوطنات االخرى   
ومع ذلك، ومـع ان مـا يمكـن         .ق على  اي كيان فلسطيني، سيطلقون عليه اسم الدولة         وتحقق له االستيالء العملي المسب    

 ليس فقط سرابا ال يرتبط بأي تحديد عملي، جغرافيـا أو            طينيين عدا الخمسين مليون دوالر    اعتباره وعودا امريكية للفلس   
القضاء علـى   : لثمن التاريخي مسبقا  وحلفائها في واشنطن، ا   ” سياسيا، فإنه كله مؤجل، حتى يقدم الفلسطينيون ل اسرائيل        

وأمريكا، تخلي الفلسطينيين الفعلي    ” المقاومة، اي تخلي شعب فلسطين عن ارادته السياسية، الذي وحده يضمن ل اسرائيل            
لو وضعنا كل عبارات البيان الذي ادلى به الرئيس بوش، وهو يبتسم لـضيفه الـرئيس                .والنهائي، عن حقوقهم التاريخية   

يربت على كتفه، لو وضعناها في الحاسوب، وطلبنا اليه اختصارها وتركيزها في عبارة واحدة، لخرجـت                الفلسطيني، و 
 في مقابل   أيها الفلسطينيون، صفوا بعضكم بعضا،    :امامنا على شاشة الحاسوب عبارة تقول، باسم الرئيس االمريكي بوش         

  . سراب اسمه الوعد بدولة
  29/5/2005الخليج 

  
  كاريكاتير

  
  29/5/2005 االماراتية االتحاد

  


