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******  
  االنتخابات البلدية   يقترعون اليوم يف   الفلسطينيون

وسط حالة من التوتر غري املسبوق بني حركيت فتح ومحاس، جترى اليوم اجلولة الثانية مـن           :5/5/2005 الشرق األوسط    كتبت
وتنحصر املنافسة بشكل أساسـي بـني     . ت احمللية يف اربع ومثانني مدينة وبلدة وخميما وقرية يف الضفة الغربية وقطاع غزة             االنتخابا

احلركتني على اعتبار أن نتائج هذه االنتخابات متثل مؤشراً واضحاً ملوازين القوى بني هذه الفصيلني عشية االنتخابات التـشريعية                   
  . املقبل)متوز( يوليو 17املزمعة يف 

ففي قطاع غزة تتجه األنظار اىل مدينة رفح اليت تعترب ثالث أكرب مدينة يف القطاع، ستجرى فيها االنتخابات، وتبذل كل من فتح                      
كل ما يف وسعهما من اجل اقناع اكرب عـدد مـن النـاس              , ويعمل نشطاء التنظيمني  . »جهودا كبرية جداً للفوز فيها    «ومحاس  

أن نشطاء احلركة قاموا بطرق أبواب مجيـع        » الشرق االوسط «ل أحد قادة محاس احملليني يف املدينة لـ         وقا. للتصويت لقائمتيهما 
يف املقابل جتند كبار املسؤولني يف      . األسر يف املدينة، حىت تلك اليت تعود لقادة فتح من أجل اقناعهم بالتصويت لصاحل قائمة محاس               
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فقد شارك وزير الداخلية اللـواء نـصر        . فتح يف احلملة االنتخابية للحركة يف املدينة      السلطة الفلسطينية واعضاء اللجنة املركزية ل     
يوسف يف الكثري من الفعاليات االنتخابية يف املنطقة، ووصل االمر اىل حد مشاركة قادة االجهزة األمنية بدور يف هذه احلمـالت،                   

يف املقابل مل يستطع قادة محاس التوجه اىل مناطق     . ون السياسية واحتجت محاس على اعتبار أن القانون ال يتيح هلم التدخل يف الشؤ           
فالذي ينتقل من   . يف جنوب القطاع ستجرى فيها االنتخابات للمشاركة يف احلمالت االنتخابية ملرشحيها، بسبب املخاوف األمنية             

  .باملخاطرة بالسفر اىل هذه املناطقوال تغري التهدئة قادة محاس . غزة اىل رفح مثالً سيمر حباجزين من حواجز جيش االحتالل
 مدينة وبلدة وقريـة يف الـضفة        84تبدأ اليوم املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية يف          :5/5/2005ماراتية   االحتاد اإل  ونشرت

مـل سـكاا    الغربية وقطاع غزة مبا فيها قرى جتاور مدينة القدس وتصنفها السلطة الفلسطينية بأا تقع ضمن حمافظة القدس وحي                 
  ·اهلوية الفلسطينية

وحسب معطيـات   · وقد شكلت غرف عمليات مشتركة بني خمتلف الفصائل ملواجهة أية اشكاليات قد تقع يوم االنتخابات وقبله               
 2519 أعضاء مـن أصـل       906 الف فلسطيىن حيق هلم املشاركة ىف عملية االقتراع املقررة اليوم الختيار             400رمسية فان حنو    

 مركزا ىف   320وأعلنت اللجنة العليا أن امجاىل عدد مراكز االقتراع تبلغ          ·  دائرة انتخابية ىف الضفة وغزة     84ة ىف   مرشحا ومرشح 
 االف رجل أمن مشرية اىل أن مئـات         3 موظفا وموظفة وحنو     5468 حمطة يقوم عليها ما جمموعه       784حني يبلغ عدد احملطات     

وأكدت اللجنة العليا لالنتخابات انتـهاء االسـتعدادات ليـوم          · مراقبة االنتخابات من املراقبني االجانب واحملليني سيشاركون ىف       
 صندوق اقتراع حيث سيتم اعتماد سجل واحد للناخبني جيمـع بـني             1250االقتراع واعداد كافة التجهيزات الالزمة مبا فيها        

ويبلغ عدد النساء املرشحات    · تجنب االشكاليات السجل املدىن وسجل الناخبني السابق حيث مت تنقيحهما من قبل اللجان احمللية ل            
ـ        59 امرأة من بينهن     399 اىل ذلـك   · مقاعد يف كافة البلديات واالس القروية      906 امرأة يف غزة ، ومجيعهن يتنافسن للفوز ب

 االنتخابيـة   شدد اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية واألمن الوطين، امس على ضرورة يئة الظروف املالئمة إلجنـاح العمليـة                 
  ·والدميوقراطية للمجالس احمللية والبلدية 

ودعا اللواء يوسف يف بيان صحفي أصدرته الوزارة امس كافة أجهزة األمن الختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة والتسهيالت الالزمـة              
  ·لضمان األمن يف مراكز االقتراع وحرية العملية االنتخابية ونزاهتها

من الوطين على االلتزام بالضوابط احملددة لدور األجهزة األمنية وفقاً للقانون للحفـاظ علـى الـصورة                 وشدد وزير الداخلية واأل   
  ·احلضارية للشعب الفلسطيين أمام العامل

وأكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات مجال الشوبكي انتهاء االستعدادات اللوجستية ليوم االقتراع، وإعداد كافة التجهيزات الالزمة                
ضيفا أنه سيتم اعتماد سجل واحد للناخبني جيمع بني السجل املدين وسجل الناخبني السابق حيث مت تنقيحهما من قبل اللجان                    ،م

  ·احمللية لتجنب اإلشكاليات
وأوضح أن إعالن أمساء الفائزين سيتم بشكل فردي وليس بناء على قوائمهم حسبما اتفق عليه مع خمتلف الفصائل، كمـا سـيتم     

  ·را يف عملية الفرز بعد إغالق صناديق االقتراع الساعة السابعة مساء اخلميس بشفافية وبوجود املرشحنيالبدء فو
اتسمت محالت الدعاية االنتخابية للمرشحني لالنتخابات البلدية اليت جترى اليوم يف غـزة باحلـدة                5/5/2005 البيان   وجاء يف 

يق رايات الفصائل، حىت بدا العلم الفلسطيين خجوال يف أماكن متفرقة تقتصر            وشهدت تنافسا بني املرشحني يف تعل     .والقوة والنشاط 
  .يف غالب األحيان على املقرات االنتخابية ومداخل املدن واملخيمات

يف هـذه   : و أضاف . الدعاية االنتخابية يف اوجها، وتسري بشكل حمترم      :  وقال أمني سر حركة فتح يف خميم الربيج حسني جربيل           
حيدث هناك أي خلل يستدعي حوارا، أو انتقادا لفرق العمليات املشتركة للفصائل، ومن جهتنا مل نسمح بوجـود أي                   اللحظة مل   

  .خلل حىت لو كان على حسابناً
ويقول الناطق اإلعالمي لقائمة التغيري واإلصالح التابعة حلماس أنيس أبو مشالة أن الدعاية االنتخابية بدأت بشكل قوي، إال أـا                    

وعن استخدام رايات الفصائل بشكل كبري قـال أن         .ما هدأت، مشرياً إىل أن الناس بدأوا يعرفون طبيعة الربامج االنتخابية          سرعان  
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أمـام األعـداء نرفـع العلـم        : املواطنني استغربوا يف البداية واقع الرايات، ولكن اجلميع يستخدمون الشيء نفـسه وأضـاف             
  .الفلسطيين،وداخليا نرفع الرايات

نسق قائمه الوفاء للمخيم احملسوبة على اجلبهة الشعبية نعيم طه ان الدعاية االنتخابية سارت بشكل مقبول على الرغم ممـا           ويقول م 
هناك لقاءات وزيارات تعقد مع املواطنني، واملرشحون يزورون اجلميع ويتحدثون معهم مـشريا إىل         : وأضاف. يشوا من سلبيات  

  . انتخابية يف مجيع أرجاء املخيم، وأن الربامج االنتخابية يتم توزيعها على اجلميعأن كل الكتل االنتخابية فتحت مقار
أما يف بلدية عبسان الكبرية واجلديدة يف حمافظة خانيونس، فقد عرب املواطنون عن ارتياحهم لسري الدعاية االنتخابية الختيار ممـثلني     

  .ةجدد هلم يف الس البلدي يف االنتخابات البلدية الثاني
ويرى مرشح قائمة التغيري محاس فوزي برهم، ان القائمة متكنت من نيل ثقة املواطنني يف املرحلة األوىل، وأجنزت مشاريع حيويـة                     
رغم قصر الفترة اليت ال تتجاوز أشهر عدة من عمرها، وهي عاقدة العزم على مواصلة العمل خلدمة املواطنني، وإاء حالة التفـرد                      

  .املؤسسات اخلدماتية، اليت متس مصاحل املواطنني وطموحام بعيداً عن احملسوبية، والواسطةاحلزيب والفئوي يف 
 انتهت الدعاية االنتخابية يف حمافظة قلقيلية لكافة الكتل املـشاركة يف انتخابـات              5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم    ونشر  

 واليت يتنافس عليها ثالثة كتـل       ،ء االنتخابات غداً اخلميس يف مدينة قلقيلية      ، حيث من املقرر إجرا    لالنتخابات احمللية املرحلة الثانية   
الكتلة اإلسالمية للتغيري واإلصالح قائمة محاس، والكتلة املستقلة حتالف املستقلني واليسار، والكتلة الوطنيـة حتـالف فـتح                  : هي
لية يف قرى قلقيلية تشارك حركة محاس بقائمتني كاملتني يف          املبادرة الوطنية وجبهة التحرير العربية، باإلضافة إىل مخسة جمالس حم         و

  كلٍّ من أماتني وجيوس، وتدعم قائمتني يف كلٍّ من جينصافوط وحجة، فيما مل تشارك احلركة يف قرية سنرييا
طة الفلسطينية، حيث   واألجهزة األمنية التابعة للسل   ،  وشهدت الدعاية االنتخابية خروقاٍت واضحة من ِقبل مناصري الكتلة الوطنية         

قادوا محلةً من التشهري والتجريح حبق أبناء محاس فيما شاركت أجهزة السلطة األمنية يف محلة اإلرهاب والترويع ضد املواطنني يف                    
راء الذمم،  حماولٍة يائسٍة للتأثري على نتائج االنتخابات، باإلضافة إىل آالف الطرود الغذائية اليت توزع يف هذه األوقات وعمليات ش                 

  . شيكل يف بعض املناطق300حىت وصل األمر إىل أنّ الصوت االنتخايب يسعر، وبلغ أعلى قيمة له 
فيما شهدت قلقيلية أمس فعالياٍت ختامية للكتل املتنافسة على االنتخابات، حيث نظّمت الكتلة اإلسالمية مسرية سياراٍت حاشدة                 

فيما نظّمت الكتلة الوطنية مسريةً انتخابية مبشاركة مجيع أفراد وضـباط وقـادة             ،  إلصالحانطلقت من أحياء املدينة دعماً خليار ا      
  .األجهزة األمنية الفلسطينية وسط إطالق األعرية النارية

 انتهاء استعداداا خلـوض     ،أعلنت حركة محاس يف مدينة رام اهللا اليوم األربعاء         5/5/2005 املركز الفلسطيين لإلعالم     وردأو
  . الثانية من االنتخابات احمللية واليت من املقرر أن جتري يوم غٍد اخلميساملرحلة

رام اهللا أن كافة اللجان احملسوبة على محاس توزعت على املناطق اليت ستشهد عملية االقتراع               ب حركة محاس     يف وأوضحت مصادر 
  .للهيئات احمللية صباح يوم غد اخلميس

مراقبني داخل حمطات االقتراع من أجل        سيكون لديها وكالء     حركة محاس م احملسوبة على    إن كافة الكتل والقوائ   : املصادروقالت  
  . ونزاهة النتائج االنتخابيةضمان عدم حدوث أية جتاوزات قد تؤثر على سري العملية

هيئة حمليـة سـيتم      13 يوجد    منطقة رام اهللا   ويف جملس حملي،    84يذكر أن االنتخابات احمللية والبلدية يف الضفة الغربية ستشمل          
 مقاعد  9 مقعداً وجملس قروي الطيبة      11انتخاا يف اجلولة الثانية من االنتخابات احمللية، وهي بلدية سنجل ويتم التنافس فيها على               

 9مقاعد، ويف جملس قروي دير قديس       9 وجملس قروي عطارة     ، مقعد 9 مقعد ، وجملس قروي الزيتونة       11وبلدية املزرعة الشرقية    
 مقاعد، و بلدية يف كفر مالـك        9، وجملس قروي املغري     ) مقاعد 9 مقاعد، وجملس قروي رمون      9 وجملس قروي بدرس     مقاعد،

 مقاعـد،   9 ويف جملس قروي دير أبو مشعل        ، مقعد 11مقاعد، و بلدية خربثا املصباح      9 مقعد، ويف جملس قروي أبو فالح        11
  . مرشحاً ضمن قوائم أو كمستقلني364 حنو ويتنافس على مقاعد اهليئات احمللية يف منطقة رام اهللا
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 85وأشارت محاس إىل أن عدد مرشحيها بقي ثابتاً سواء ضمن القوائم اليت ختوض االنتخابات بامسها أو املستقلني، حيث خيوض                    
خمتلـف   قوائم تابعة حلركة محاس أو حتت مسمى مرشـحني مـستقلني يف              8مرشحاً االنتخابات احمللية يف منطقة رام اهللا ضمن         

  .املناطق
وكانت احلركة اعلنت منذ بداية احلملة االنتخابية أا ستخوض االنتخابات يف معظم الدوائر االنتخابية يف منطقة رام اهللا ما عـدا                     

 أن مصادر يف احلركة أكدت أن هناك العديد من املرشحني املستقلني            بيدبيت سوريك وبرينباال وخمماس وكذلك املزرعة الغربية،        
  . بدعم من احلركةمرشحنيك املناطق يف تل

 مصادر محاس يف رام اهللا إىل أن مرشحي الكتلة اإلسالمية تعرضوا للكثري من االستفزازات واملضايقات من قبل مرشحي                   وأشارت
دة فتح، خاصة يف قرية املغري حيث أبلغ مكتب االرتباط العسكري برام اهللا عن رفض فتح إلقامة مهرجان حلركة محاس وسط البل                    

  . والتأثري على سري املهرجان االنتخايب،مما حدا باجلانب الصهيوين بإغالق منافذ البلدة بالسواتر الترابية
  

  زع سالح املقاومةـهنا لن تنأالسلطة الفلسطينة تؤكد 
ات مستمرة من   تأكدت السلطة الفلسطينية جمددا امس اا ال تعتزم نزع سالح نشطني رغم دعو             5/5/2005 الرأي االردنية    وردتأ

  . اخلطوة وتعهد من جانب السلطة مؤخرا بشن محلة صارمة على محل االسـلحة دون تـرخيص                 جانب اسرائيل الختاذ مثل هذه    
وقال رشيد أبو شباك رئيس جهاز االمن الوقائي يف مؤمتر صحفي يف غزة ليس لدى السلطة الفلسطينية أي نية لـسحب سـالح                       

  .املقاومة 
ه التحديد طلب اسرائيل ببدء عملية نزع السالح قبل ان تسلم اخر ثالث مدن من بني مخـس مـدن                    ورفض ابو شباك على وج    

  . شــباط بالــضفة الغربيــة يــتعني ان تــسلمها للــسيطرة االمنيــة الفلــسطينية مبوجــب هدنــة مت التوصــل اليهــا يف
ي اتفق عليه الرئيس حممود عباس كمـا أن         وقال ابو شباك انه يتعني على النشطاء مواصلة احترام تعهدهم بوقف اطالق النار الذ             

  .عليهم اال حيملوا سالحهم علنا
وأضاف ابو شباك وهو يشري اىل قيام اثنني من محاس بقتل امرأة اموها بسوءالسلوك قائال سالح املقاومة ال جيب ان يـستخدم                      

اومة ال جيب ان يقتل امـرأة يف نزهـة مـع      سالح املق . سالح املقاومة ال جيب ان يستخدم يف نزاع عائلي        . للظهور يف الشوارع    
  .خطيبها

وقال عباس دائما انه يفضل احلوار مع النشطاء عن استخدام القوة لكبح مجاحهم ولكن اسرائيل قالت دوما انه لن تكون هنـاك                      
  .مفاوضات سالم قبل تفكيك فصائل النشطني

لي الذي التأم بعد ظهر يوم أمس األربعـاء ، جتميـد            نه قرر الس الوزاري اإلسرائي    أ 5/5/2005نوت  وعوت أحر ييدونشرت  
وذا، فقد قبل الس الوزاري رأي وزير الدفاع، شاؤول         . مواصلة تسليم املدن الفلسطينية لتكون حتت سيطرة السلطة الفلسطينية        

يش فقد كان مؤيـدا ملواصـلة       أما موقف اجل  . موفاز، الذي قال إن الفلسطينيني ال ينفذون ما التزموا به من مجع أسلحة املطلوبني             
  .تسليم املدن للسلطة الفلسطينية، فيما عارض جهاز األمن العام الشاباك ذلك

  
 إطالق نار فلسطيين عرضي على الفريق الدويل يف البقاع  وأنان يدعو احلكومة إىل بسط سلطتها 

الفريق بعمليات التفتيش اقترب مـن موقـع للجبهـة         قالت مصادر أمنية لبنانية أنه أثناء قيام         5/5/2005ماراتية   االحتاد اإل  عن
الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة بزعامة أمحد جربيل يف بلدة قصايا قرب زحلة ورفض عنصر أمن كان يقف عنـد املـدخل                      

 ولكن مل يكن    السماح للفريق بدخول املعسكر وأخربهم إنه موقع فلسطيين وليس سوريا مما استدعى إطالق نار حتذيري يف اهلواء                
رجالنا مل يتوقعوا قدومهم وكان األمر مفاجئـا        ··لقد حدث سوء تفاهم   :موجها إىل احد وفق ما أعلن أحد مسؤويل اجلبهة، قائال         

  ·العيارات أطلقت يف اهلواء··هلم
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جلبهة الشعبية قالـت    وغادر الفريق املكون من مثانية أعضاء والذي كان يرافقه ضباط من اجليش اللبناين دون تفتيش املوقع، لكن ا                 
  · إا ترحب بعودة الفريق لتفتيش املوقع وعلى استعداد الستقبال أي جلنة دولية أو لبنانية يف أي موقع هلا ويف أي وقت

احلـادث الـذي     عرب االمني العام لالمم املتحدة كويف انان امس عن قلقه الشديد بعد             أ 5/5/2005 النهار اللبنانية    وردتأو
المم املتحدة املكلف التحقق من انسحاب القوات السورية من لبنان وحال دون حرية حتركه يف منطقـة البقـاع                   تعرض له فريق ا   

وقال املتحدث باسم االمني العام ستيفان دوجاريتش ان االمني العام احس بقلق شديد عندما علم ان اعـضاء فريـق                    . شرق لبنان 
  . نيني اطلقوا طلقات حتذيرية يف اهلواء فيما كانوا يفتشون مواقع يف البقاعمنعوا من حرية احلركة من مسلحني فلسطي... التحقق 

واضاف ان االمني العام يأسف هلذا احلادث وهو يتوقع من احلكومة اللبنانية ان توفر االمن للفريق وحرية احلركة كاملـة دون اي                      
وته اىل مجيع االطراف املعنيني ان يطبقوا دون تـأخري  وتابع ان أنان يكرر دع. شرط ويف اي وقت واي مكان من االراضي اللبنانية       

  . كما دعا احلكومة اللبنانية اىل بسط سلطتها وحدها وبصورة حصرية على كامل االراضي اللبنانية  . 1559بنود القرار 
لعامة بزعامة امحد جربيل    ومسع صحافيو وكالة فرانس برس يف املنطقة اطالق نار من مواقع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني  القيادة ا                 

  . املقرب من سوريا فيما كان الفريق الدويل يرافقه عناصر من اجليش اللبناين متوجهاً اىل قرية قوسايا
من جهة أخرى، دعت االدارة االمريكية بلسان الناطق باسم وزارة اخلارجية ريتشارد باوتشر احلكومة اللبنانية للتعاون من اجـل                   

حتذيرا " عناصر فلسطينية مسلحة اطلقت عيارات نارية يف اجلو       "وحتدث باوتشر عن    . ته على القيام مبهماته   ضمان أمن الفريق وقدر   
  . للفريق الذي كان يقوم مبهمته

عن السفري االمريكي يف لبنان جيفري فيلتمان وصفه التقارير االولية الواردة من البقـاع حـول                 5/5/2005ونشرت املستقبل   
 فريق التحقيق الدويل باا خطرية جدا، مطالبا احلكومتني السورية واللبنانية بتسهيل مهمة الفريق بـشكل                حادث اطالق النار على   

واعترب ان اجراء االنتخابات النيابية هلا االولوية القصوى يف         . كامل مبا يف ذلك تأمني احلماية الالزمة له الجناز املهمة اليت كلف ا            
  .الوقت الراهن 

  
  ينية تسعى حلمل اجمللس التشريعي على تغيري قانون االنتخاباتالقيادة الفلسط

 عليهم لتغيري القانون احلايل      كد عدد من اعضاء الس التشريعي لوكالة فرانس برس ان ضغوطات كبرية متارس            أ
االبقاء على   مقعدا بدال من اعتمادها لثمانية ومثانني مقعدا و        132حبيث تعتمد النسبية مئة يف املئة ولكامل املقاعد         

  .  مقعدا44 ملا تبقى  نظام الدائرة
 التقت رئاسـة الـس التـشريعي          وقال نائب رئيس الس التشريعي حسن خريشه لوكالة فرانس برس امس          

  . التحرير للتشاور يف شأن القانون االنتخايب  قيادة منظمة ورؤساء اللجان املختلفة الثالثاء مع
 منهم بدوري رفع نسبة احلسم اىل        ة ان نقوم بتغيري القانون اىل قوائم نسبية وطلبت        واضاف طلبت منا قيادة املنظم    

 احلسم هي نسبة االصوات اليت يتعني على القائمة احلـصول            ونسبة.  وقالت القيادة اا ستدرس املوضوع    % 5
  . الس عليها لكي تتمكن من دخول

  . اليه السلطة الفلسطينية حالياً ون لالحزاب وهو ما تفتقرويرى القانونيون ان اعتماد النسبية يقتضي وجود قان
  .وكان قانون االنتخابات السابق يعتمد نظام الدوائر بشكل كامل

 كواليس الس اىل تكوين لويب       وقالت مصادر برملانية فلسطينية ان  رئيس الس روحي فتوح يسعى جاهدا يف            
  . يؤيد مطالب الرئيس
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 التحرير لوكالة فـرانس      اوضني الفلسطينيني صائب عريقات الذي حضر اجتماع منظمة       من جهته قال كبري املف    
  . باملئة متذرعة باحلفاظ على مدينة القدس برس طالبتنا قيادة املنظمة بتغيري القانون اىل نسبة مئة

طت لقـد ضـغ   ..  القـدس     واستغرب عريقات هذا الطرح متسائال كيف حنافظ على مدينة القدس بالغاء دائرة           
 تكون هناك دائرة امسها دائرة القدس وحىت ال حنرجهم           اسرائيل علينا كثريا كي نقبل قانون القوائم النسبية حىت ال         

  . يقولون لنا يف منظمة التحرير ان االمر من اجل مدينة القدس واآلن.. مام االسرائيلينيأ
   5/5/2005الرأي االردنية 

  ي من القدوميعباس بدأ باجراءات نزع امللف الدبلوماس
عقد السفراء الفلسطينيون يف معظم دول العامل اجتماعاً هلم امس يف مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية بناء علي دعوة وجهت هلم                      

  .من قبل وزير الشؤون اخلارجية يف السلطة الفلسطينية ناصر القدوة
ناك اتفاقاً ضمنياً بني عباس وقريع والقـدوة علـي ضـرورة       وبدا من لقاء السفراء امس بالرئيس الفلسطيين ورئيس الوزراء بأن ه          

سحب مسؤوليات السلك الدبلوماسي الفلسطيين من فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية حبجـة ان                 
  .السلطة اصبحت هي اجلهة الفلسطينية الوحيدة اليت يتم التعاطي معها بشأن التبادل الدبلوماسي

، واالول من نوعه منذ قيام السلطة، ملناقشة آليـات وادوات تفعيـل الـسلك               1984ء اجتماع السفراء الول مرة منذ عام        وجا
الدبلوماسي وتطويره وفقا للمتغريات االقليمية والدولية، حيث بدأ السفراء مبناقشة قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيين، وعالقـة                

  .بالدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينيةوزارة الشؤون اخلارجية يف السلطة 
اوضح وكيل وزارة الشؤون اخلارجية عبداهللا عبداهللا أن السلطة الفلسطينية يف مرحلة االعداد اآلن القامة الدولة الفلسطينية حيـث      

  .سيكون للسلطة الفلسطينية اعتماد رمسي وتبادل دبلوماسي
  5/5/2005القدس العريب 

  
 شعيب يف الداخل واخلارج  احلل النهائي سيخضع الستفتاءاتفاق: مازن بوأ

مع اجلانب اإلسرائيلي، سيكون خاضعاً السـتفتاء   شدد حممود عباس على أن أي اتفاق ائي يتم التوصل إليه، خالل املفاوضات
الدولـة   د املوقتة، ومتسكه بإقامـة الوقت ذاته رفض شعبنا وقيادته القتراح الدولة ذات احلدو شعيب يف الداخل واخلارج جمدداً يف

  .م1967الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
االتفـاق فيـه علـى إخـالء      السلطة الوطنية تنتظر انسحاباً إسرائيلياً ناجزاً ونظيفاً من قطاع غزة، يتم وأشار أبو مازن إىل أن

وفلسطني، مشدداً على أن االنسحاب من غـزة إن مل يكـن   مصر  املستعمرات، مبا يف ذلك السيطرة الفلسطينية على احلدود بني
  .ناقصاً ناجزاً سيبقى

مستوطنة مييت يف سيناء وكما جيمع اإلسـرائيليون علـى    وأكد يف لقاء مع فعاليات مدينيت رام اهللا والبرية على أنه كما مت إخالء
. غري شرعي  االستيطانية يف الضفة الغربية وقاالالستيطانالسورية احملتلة فإنه جتب إزالة الكتل إخالء مستوطنات مرتفعات اجلوالن

ميكن أن نقبل مبا هو أقل من حـدود حزيـران    والقدس الشرقية حمتلة وحنن ال. أول حجر فيه غري شرعي وآخر حجر غري شرعي
 طة االنفصال اإلسرائيليالوزراء اإلسرائيلي مشعون برييز إن منسق اللجنة الرباعية خل ويف تطور آخر قال مكتب نائب رئيس  .م67

واملعابر يف قطاع غزة ستكون جاهزة بدءاً من  جيمس ولفنسون أبلغه بأنطواقم مهنية من البنك الدويل ذات عالقة بنقل املمتلكات
  .القضايا بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية األسبوع املقبل للمساعدة يف تنسيق هذه
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الفلسطينية حاليا، على  د قريع ، ألعضاء جملس إدارة البنك الدويل الذي يزور األراضيأمح هته أكد رئيس الوزراء الفلسطيينمن ج
تكون املشروعات للضفة الغربية وقطاع غـزة كوحـدة سياسـية     رفض اجلانب الفلسطيين تغيري الوضع القانوين لقطاع غزة وأن

  .وجغرافية واحدة
   5/5/2005الوطن السعودية 

  
  يعيق االنتخابات البلدية وحواجزها ةللشرطة الفلسطينية مبناطق بالضفسرائيل متنع الزي الرمسي إ

قال فراس ياغي مدير عام املكتب التنفيذي للجنة االنتخابات احمللية العليا لرويترز اسرائيل مل تسمح للشرطة الفلسطينية ان تظهـر                    
 امنيا علي القري الفلسطينية حول مدينـة القـدس          وتسيطر اسرائيل  .بزييها العسكري يف منطقة القدس واجلفتلك يف منطقة ارحيا          

وقال ياغي ايضا ان اسرائيل قالت اا ستنسحب من املناطق اليت سيجري            . كذلك علي بلدة اجلفتلك يف منطقة االغوار قرب ارحيا        
 من القـري الـيت      واضاف هناك انتهاكات اسرائيلية سافرة فمازالت احلواجز تغلق مداخل العديد         .  ساعة 36فيها االقتراع ملدة    

  .ستعقد فيها االنتخابات كذلك اعاقت قوات اسرائيلية يف منطقة بيت حلم دخول صناديق االقتراع لساعات 
وكانت اسرائيل قد وعدت وسطاء السالم يف الشرق االوسط مبساعدة الفلسطينيني علي اجراء انتخابات دميقراطيـة وان تـسهل                 

  . احلركة
  5/5/2005القدس العريب 

  
   عناصر من محاس  3ن وتل أبيب تنتقدان السلطة إلفراجها عن واشنط

انتقدت ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة اخلارجية األمريكية ان السلطة الفلسطينية جيـب ان متـارس مـسؤولياا وتفـرض                    
  . حضورها حبيث ال تتنافس على احلكم مع أي جمموعة مسلحة اخرى

ء الكيان ارييل شارون لن حيل السالم واهلدوء يف ظل غياب خطوات حقيقيـة العتقـال                وقال رعنان غيسني مساعد رئيس وزرا     
  . ونزع سالح االرهابيني وتفكيك البنية التحتية اليت تؤدي إىل انتاج الصواريخ

ابل علـى   ومحل عباس باملق  . إىل ذلك قال الرئيس عباس يريد االسرائيليون ان يسال الدم الفلسطيين وحنن ال نقبل، هذا خط امحر                
حكومة شارون وقال إا مل تنفذ التفامهات اليت توصل إليها الطرفان خالل قمة شرم الشيخ األخرية، وقال انسحبوا االسـرائيليون              

  .ا، ومعظم املناطق ما زالت حمتلةر مبع20من ارحيا وطولكرم ومل يغادروا مجيع احلواجز العسكرية ومل يعيدوا سوى 
يف املقابل ان السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل واحلركات االسالمية والوطنية ما زالت ملتزمة باتفاق              لكن الرئيس الفلسطيين أكد     

  .القاهرة حول التهدئة مع اسرائيل
  5/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
 شارون حيذر من مغبة فوز محاس يف انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيين

اء الكيان الصهيوين حذر من مغبة فوز حركة محاس يف انتخابات الـس التـشريعي               ذكرت مصادر صحفية عربية أن رئيس وزر      
  .الفلسطيين على مستقبل خطة خارطة الطريق

 حيـث  مع السيناتورين األمريكيني بيل فريست وجوزيف ليربمان   أدىل بتحذيره هذا أثناء لقاءه       شارون فإن   هآرتسوحبسب يومية   
  . على حد قولهلح يف اإلجراء الدميقراطي، فمن هناك ال ميكن الوصول إىل خريطة الطريق ال يعقل أن يشارك حزب مسإنه: قال

  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  
  



 9

   تسوية ملف املطاردينىذا مل تعمل علإ هتدد السلطة بوقف اهلدنة ىكتائب األقص
ي اجلناح املسلح حلركة فتح من نـسف اهلدنـة مـع            قللت السلطة الوطنية الفلسطينية امس من امهية ديد كتائب شهداء االقص          
  .اسرائيل اذا مل تتم تسوية ملف املطاردين لقوات االحتالل خالل اسبوع

واطلقت كتائب االقصي ديدها للسلطة يف لقاء ضم العديد من قادا يف احد البيوت داخل بلدة نابلس القدميـة امـس االول،                      
ح اذا مل يتم تسوية ملف املطاردين ومل حيصلوا علي ضمانات تتعلق بأمنهم ومستقبلهم يف               واكدوا بان اهلدنة ستكون يف مهب الري      

  .غضون اسبوع واحد فقط
وقال قياديون من جمموعات كتائب شهداء االقصي يف مدينة نابلس وخميم بالطة حضروا ذلك اللقـاء بـأم ميهلـون الـسلطة                      

االسرائيلي وتقدمي ضمانات مناسبة هلم يكفلها طرف ثالث ميكن ان يكـون            الفلسطينية اسبوعا واحدا لتسوية ملفهم مع اجلانب        
  .مصر او امريكا او اوروبا

وقال عبد الفتاح محايل املسؤول عن ملف املطلوبني أن السلطة الفلسطينية تبذل أقصي ما بوسعها الحالل االمن وحتسني االوضاع                   
  . تزال تواجه مشكلة مع االسرائيلينياالجتماعية للمطاردين الفلسطينيني ولكنه قال إا ال

وقال محايل إن السلطة سترفع االمر إيل أعلي املستويات يف االيام القليلة املقبلة وعلي اجلميع إدراك أنه ال توجد إال سلطة واحـدة                       
  . هي السلطة الفلسطينية

ئيلية بان هناك انذارات ساخنة او قنابل موقوتـه،         واكد قادة الكتائب ان التزامهم باهلدنة كان تاما وانه ال صحة لالدعاءات االسرا            
  .وقد قاموا بدحض هذه االفتراءات االسرائيلية امام السلطة الفلسطينية

ويف ردهم علي سؤال حول مدي استعدادهم لتسليم اسلحتهم يف حال نقل السيادة يف نابلس ايل السلطة الفلسطينية اكدوا ام لن                     
  .اء فقطيسلموا اسلحتهم اال ألسر الشهد
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  سقوط صاروخ القسام بالقرب من سديروت 
سقط صاروخ القسام، صباح اليوم اخلميس، يف منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة شديروت اإلسرائيلية، دون وقوع إصـابات أو                   

وقال رئيس   .ة بيت لقيا القريبة من رام اهللا      فتيني فلسطينيني بنريان أطلقها جنود إسرائيليون يف قري       مقتل  طالق بعد   اإلوجاء  . أضرار
ومرة أخرى يتم   . حالة انعدام اهلدوء عادت والناس يفقدون الصرب       ArabYnetبلدية سديروت، إيلي مويال، هذا األسبوع ملوقع        

  . إرغامنا على تقدمي احللول النفسية للسكان ولألوالد الذين يعانون من اخلوف
  5/5/2005نوت وعوت أحرييد

  
   يزورون القرى املهجّرة يف ذكرى النكبة48ينيو فلسط

، ان املسرية السنوية التقليدية مبناسبة ذكرى النكبـة يف هـذا العـام              48علنت جلنة الدفاع عن حقوق املهجرين، من فلسطينيي         أ
   .ستكون اىل قرييت هوشة والكساير

، 1951 وحىت العـام     1948ردوا من قراهم يف منذ العام       ويذكر ان جلنة املهجرين تعىن بشؤون املهجرين الفلسطينيني الذين ط         
، وحترمهم السلطات االسرائيلية من العودة اىل اراضيهم وقراهم، ويقدر عـددهم مـع ابنـائهم                48وبقوا يف داخل مناطق الـ      

  . الف نسمة250واحفادهم حبوايل 
حنن املهجرين، نعـاين    .. سابعة واخلمسني للنكبة الفلسطينية   وقالت اللجنة يف بياا، اننا، يف يوم استقالل اسرائيل، حنيي الذكرى ال           

االمرين، الننا على مرمى حجر من قرانا ومدننا املنكوبة وننظر حبسرة لصمت مآذن املساجد واجراس الكنائس الذي اسكت يوم                   
ر اجـدادنا تـدنس وهـي      هجرنا، لتتحول اىل خرائب البقار املستوطنني ومخارات ومراكز للدعارة وتعاطي املخدرات، ومقـاب            
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واميانا منا بانتمائنا الفلسطيين وجتديدا للقسم والعهد اللذين قطعنامهـا علـى انفـسنا              .  عاما   57تستصرخ الضمري االنساين منذ     
بالعودة ورفض البدائل، من تعويض وتبديل وتوطني، فاننا نتوجه اىل ابناء شعبنا وهيئاته االجتماعيـة والـسياسية للمـشاركة يف                    

  . ليات اليت تنظمها جلنة الدفاع عن حقوق املهجرينالفعا
  5/5/2005الغد االردنية 

  
 احلملة الصهيونّية املنظّمة ضّد مشاركة محاس يف االنتخابات ستبوء بالفشل ولن تثين عزمية الفلسطينّيني: محاس

طيين لإلعالم نسخةٌ منـه، إنّ حركـة        ، يف تصريٍح صحايفّ ألحد مسؤوليها اليوم، الذي وصل املركز الفلس           اعتربت حركة محاس  
محاس تتابع بدقٍّة اهلجمة اإلعالمية اليت تتعرض هلا من ِقبل وسائل اإلعالم الصهيونية وترددها بعض وسائل اإلعـالم الفلـسطينية،            

ـ                    اس وتعتـرب   حيث طالعتنا وسائل اإلعالم بتصرحياٍت لقادة صهاينة سواًء كانوا وزراء أم رؤساء أجهزة أمنية حتـرض ضـد مح
                  ايةً لعملية التسوية املزعومة، وتطالب بسحب سالح املقاومة والعمل ضـد ا مشاركتها يف االنتخابات التشريعية املقبلة والفوز

  . بيتها قبل الدخول يف االنتخابات
يض اجلمـاهري كـي ال يـدلوا        واعترب هذه اهلجمة الصهيونية املنظّمة حماوالٍت بائسة وفاشلة من ِقبل حكومة دولة الكيان لتحر             

بأصوام لقوائم محاس، وهي كذلك حماوالت للتدخل يف الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيين األمر الذي يتناىف مع كافة األعراف                  
  . والقوانني الدولية اليت يتشدق الكيان الصهيوين بالتزامه ا
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 إلثنني القادم يوم احلشد والرباط يف املسجد األقصىيوم ا: مؤسسة األقصى
وجهت مؤسسة األقصى إلعمار املقدسات اإلسالمية دعوةً ملسلمي الداخل الفلسطيين واملقدسيني بتكثيف وجودهم يف املـسجد                

القـادم  األقصى على مدار اليوم والشهر، كما وأعلنت عن يوم احلشد والرباط يف املـسجد األقـصى وذلـك يـوم اإلثـنني                       
، حيث ستقوم بنقل آالف املصلني من الرجال والنساء عرب مسرية البيارق للصالة والرباط يف املسجد األقـصى يف                   9/5/2005

برنامج يتخلله الكلمات التوجيهية واملواعظ واألدعية وفقراٍت أخرى يشارك فيها قيادات احلركة اإلسالمية وعلى رأسهم الـشيخ                 
كة اإلسالمية، والشيخ هاشم عبد الرمحن، الناطق الرمسي باسم احلركة اإلسالمية ورئيس بلدية أم              كمال خطيب، نائب رئيس احلر    

  .الفحم
كما دعت املؤسسة وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة والفضائيات إىل تغطية أحداث يوم اإلثنني القادم واالهتمام بنشر ديدات                 

 األخرى اقتحام املسجد األقصى يف ذلك اليوم من خالل إعداد تقـارير خاصـة عـن     منظمة ريفافاه واملنظمات اليهودية املتطرفة    
  . املاضي10/4املخاطر اليت دد املسجد األقصى، وإبراز خمطّطات املنظمات اليهودية اقتحام املسجد األقصى يف يوم 
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 يف قطاع غزة" نتسارمي"ن مستوطنة جيش االحتالل الصهيوينّ يزيل مواقع بالقرب م
، إىل  قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان، إنّ اجليش الصهيوين شرع، اليوم، بإزالة مواقع عسكرية له قرب مستوطنة نتسارمي        

  .اجلنوب من مدينة غزة
واجز وعوارض إمسنتيـة قـرب   وقال شهود عيان إنّ شاحنات عسكرية صهيونية ترافقها عربات للجيش قامت برفع مكعباٍت وح            

الطريق الساحلي وعلى مشارف مستوطنة نتسارمي القريبة من مدينة غزة، فيما بدا أا خطوات دف إىل تسهيل عملية االنسحاب                   
  .الصهيوينّ من مستوطنات قطاع غزة خالل األسابيع القادمة

  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
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 قون أنفسهم بأشجار الزيتون حلمايتها من اجلرافات الصهيونّيةفلسطينّيون من بلدة بلعني يوث

جلأت جمموعة من الشبان الفلسطينيني ضمت مخسة وعشرين من أبناء قرية بلعني غرب رام اهللا، ومن املتـضامنني األجانـب، إىل                     
             متحد ،ين بنادق جنود االحـتالل وأنيـاب   ربط أنفسهم إىل جذوع أشجار الزيتون يف أراضى القرية اليت يلتهمها اجلدار التوسعي

  .اجلرافات
ل شهود عيان إنّ جنود االحتالل قاموا بتحطيم السالسل واحلبال اليت تربط هؤالء الشبان املدافعني عن أراضيهم، وما تبقّى من                    وقا

وخيوض أبناء قرية بلعني على مدار األسابيع والشهور املاضية معارك مع احملتلني ملنعهم من تدمري ومصادرة ما تبقّى                  . أشجار زيتون 
  .هلم من أرض

مصادر حملية يف البلدة إنّ ضباطاً يف جيش االحتالل سلّموهم عند اخلامسة من مساء أمس الثالثاء إخطاراٍت بنيتهم اقتالع                   وقالت  
أكثر من مائة شجرة زيتون رومية معمرة اليوم األربعاء الستكمال أعمال إقامة اجلدار العنصري التوسعي.  

فعني عن األرض وجنود االحتالل وشرطته ومن يسمون حرس احلدود الذين           ووقعت إثر ذلك مواجهات وعراك باأليدي بني املدا       
االوا عليهم بالضرب املربح باهلراوات وأعقاب البنادق وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إىل إصابة العديد منهم وبضمنهم أجانب،                  

  . منهم12جبروٍح ورضوض وكدمات، قبل أنْ يقوموا جبرهم من املكان واعتقال 
تلك األثناء، هب أهايل القرية لنصرة أبنائهم، فاندفعوا باجتاه األرض إال أنّ قوات االحتالل قطعت الطريق عليهم ومنعتهم مـن            يف  

مواصلة طريقهم، واعتدت عليهم، مما أدى إىل اندالع مواجهاٍت بني الطرفني رشق خالهلا املواطنون جنود االحتالل باحلجـارة،                  
  .فيما أصيب العديد منهم حباالت اختناٍق ورضوض وأعرية معدنيةواشتبكوا معهم باأليدي، 
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 خمطط صهيوين هلدم مئات املنازل يف القدس احملتلة وتشريد آالف املقدسيني
، القدس الشرقية احملتلـة    أن السلطات الصهيونية تبنت خمططاً هلدم جزء كبري من األبنية يف مدينة               فلسطينية أكدت مصادر حقوقية  

  .وأا رصدت هلذا الغرض مخسة ماليني شيكل قابلة للزيادة
وكشفت املصادر أن بلدية القدس ووزارة الداخلية الصهيونيتني وزعتا مئات أوامر اهلدم اإلدارية على عـدد مـن الفلـسطينيني                    

  .املقدسيني خالل األشهر الثالثة املاضية يف محلة غري مسبوقة
 ملف لعائالت مقدسية مت توجيه أوامر هدم إدارية ملنازهلا خالل املرحلـة             800امي حسني غنامي أن لديه وحده أكثر من         وأكد احمل 
إن البلدية والداخلية باالستعانة بالشرطة وقوات ما يسمى بـ حرس احلدود ينفذون مجيعاً خمططاً كبرياً اتضحت معامله                  و .األخرية

  .من املنازل يف أحناء خمتلفة يف القدس الشرقية احملتلةيف األيام املاضية بعد هدم عدد 
 18 مت توزيع     وكذلك يف بيت حنينا وشعفاط     ، أمر هدم إداري   20وأوضح أنه يف بلدة صور باهر وحدها وزع يف األيام املاضية            

يف القدس الـشرقية احملتلـة       مبىن فلسطينياً    191 هدمت   2004 أن البلدية يف العام       على  مؤكداً ، أوامر 5الطور  يف   و ،أمرا إداريا 
  . تقديرأقل وحدة سكنية على 250تضم حنو 

 ، بالرغم مـن    بإصدار رخص بناء للفلسطينيني يف القدس الشرقية احملتلة         القدس  يف الوقت نفسه ال تقوم بلدية       على أنه  وأكد غنامي 
 2004 رخصة بناء يف العام      51لدية أصدرت   إن الب : تلبيتهم لكافة الشروط والطلبات التعجيزية وانتظارهم لسنوات طويلة؛ وقال        

  . رخصة منها حبجة خمالفة أصحاا لشروط الرخصة املمنوحة31 مت وقف ،فقط
 64وأشار غنامي إىل أن البلدية مجعت من األهايل يف القدس الشرقية احملتلة عن طريق املدامهات واملخالفات خالل العـام املاضـي            

للتنظيم يف القدس الشرقية احملتلة مليوين شيكل فقط، ويف الوقت نفسه رصـدت سـلطات               مليون شيكل، بينما رصدت كميزانية      
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االحتالل مخسة ماليني شيكل لتنفيذ مئات أوامر اهلدم، مع مالحظة أن هذا املبلغ قابل للزيادة حسب سرعة التنفيـذ يف تـشجيع                     
  .واضح لعملية هدم وتشريد الفلسطينيني يف املدينة املقدسة

لدية القدس احملتلة هدمت يوم أمس مرتل رامي دبش يف حي بشري يف منطقة الشيخ سعد يف السواحرة، كما هـدمت                     يذكر أن الب  
  .مرتالً يف بيت حنينا، ومحلة اهلدم الصهيونية متواصلة يف مشال وجنوب املدينة

قية احملتلة، مطالباً كافـة املؤسـسات       وحذر غنامي يف اخلتام من خطورة خمطط البلدية والداخلية هلدم مئات املنازل يف القدس الشر              
  .اإلنسانية واحلقوقية بالتدخل لوقف مسلسل تشريد املقدسيني

  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  

  إسرائيل حتضر إلقامة معرب عسكري كبري بدالً من حاجز قلنديا
ري، مشايل القدس، إمنا تأيت حتضرياً إلقامة معرب        أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن األعمال اجلارية يف منطقة حاجز قلنديا العسك           

، لرمبا يف شهر متـوز أو       منه  عسكري كبري يف املنطقة ، وأفاد الناطق العسكري اإلسرائيلي ايتان عاروتسي، انه من املتوقع االنتهاء                
 .آب املقبلني

سيكون هناك يف املعرب بعد     : ة وإسرائيل، وقال  وأشار عاروتسي، إىل انه سيشابه إىل حد كبري معرب بيت حانون ايريز بني قطاع غز              
 مسارات للسيارات، منها مسار لسيارات التاكسي العمومي ومسار لغايات إنـسانية، مثـل              4-3 ممرات للمشاة، و   6-5إمتامه  

يكون فيما يتعلق بسيارات الشحن فإن مسارها س      " سيارات اإلسعاف وغريها، ومسار للسيارات ورمبا آخر للدبلوماسيني، وأضاف        
  .من خالل معرب بيتونيا املزود بأحدث املعدات الستيعاب هذا النوع من السيارات

وحبسب ناطق عسكري إسرائيلي آخر، فان عدد الفلسطينيني الذين ميرون يوميا من خالل حاجز قلنـديا العـسكري يـصل إىل                     
اعة يوميا مبعىن انه يعمل على مدار الساعة، وقد          س 24يف اآلونة األخرية مت افتتاح احلاجز ملدة        : ألف شخص باالجتاهني، وقال   45

  .مت اختاذ عدد من اإلجراءات لتسريع حركة مرور املواطنني على احلاجز إضافة إىل إقامة مظالت
وأشار الناطق العسكري اإلسرائيلي إىل ان املعرب اجلديد اجلاري إقامته سريتبط من جهتيه باجلدار الذي تقيمه احلكومة اإلسـرائيلية                   

  .سيكون املعرب اجلديد هو املخرج الرئيسي من منطقة رام اهللا إىل إسرائيل واىل القدس وقال.  املنطقةيف
  5/5/2005الصحايف الدويل 

  
  الطفل جودات استياء فلسطيين للحكم اإلسرائيلي املخفف على قاتلي
ل بالعمل يف خدمة اجليش اإلسرائيلي أربعة الضابط الذي تسبب مبقتل الطف فرضت إحدى احملاكم العسكرية اإلسرائيلية أمس على

التـوبيخ لـضابطني    التسبب يف موت جودات نتيجة اإلمهال، وضابط آخر بالعمل ملدة شهر، فيما اكتفت بتوجيه أشهر، بدعوى
  .آخرين يف ملفيهما

لديهم يوما أية نـوازع    تكن يكن الدم الفلسطيين يوما له مثن لدى االحتالل اإلسرائيلي، وململ: جودات قال أحد أقاربيف حني 
والشيوخ، ففي أحسن األحوال دم طفل فلسطيين يقتل يف حـضن أمـه    أخالقية أو إنسانية إزاء قتل األبرياء من األطفال والنساء

  .العمل يف خدمة اجليش يساوي أربعة أشهر من
 يوليو 25 برطعة يف الضفة الغربية يف بالقرب من قرية1باز  إىل حاجز يسمى وكان جودات قد وصل يف سيارة مع جدته ووالدته

  .مصفحة عندما أصيب بعيارات نارية أطلقت من مدفع رشاش كان مثبتا على عربة عسكرية إسرائيلية م،2003
  5/5/2005الوطن السعودية 
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  جرائم الشرف ظاهرة تستشري يف اجملتمع الفلسطيين والقانون يشجع ذلك
من مدينة القدس وحماولة قتل شقيقة )  عاما19(واماين شقريات )  عاما28(ينة شقريات شكل مقتل رد: القدس احملتلة ـ ا ف ب 
قبل يومني علي خلفية غسل شرف العائلة صدمة واسعة يف الشارع الفلسطيين الذي ال يـزال                )  عاما 30(ثالثة بيد شقيقهما ماهر     

  .حيتكم ايل قانون جاهلي يدين املرأة ويربئ الرجل
 االبنتني ردينة واماين وفر االخ القاتل واعتقلت الشرطة االسرائيلية امني شقريات والدهن ووالدن اضـافة                وفقدت عائلة شقريات  

  .ايل زوجة القاتل علي ذمة التحقيق لالشتباه بعالقتهم يف هذه اجلرمية
ساط اتمع الفلسطيين مـا     ووقعت اجلرمية يف جبل املكرب وهي منطقة فلسطينية يف القدس الشرقية اليت ضمتها اسرائيل وهزت او               

  .جعل املنظمات واالحزاب والشخصيات الفلسطينية تستنكر عملية القتل علي خلفية الشرف يف الصحف الفلسطينية
وطالبت املنظمات واالحزاب الس التشريعي باالسراع يف سن قانون العقوبات الفلسطيين علي ان يتضمن القانون اعتبـار مـا                   

  .ائم كاملة يعاقب عليها القانون بأقصي العقوباتيسمي جبرائم الشرف جر
وعن تفاصيل اجلرمية قال الصحايف حممد صبيح ابن عم ردينة واماين لوكالة فرانس برس ان املشكلة بدأت خبالف عادي بني زوج                     

  .وزوجته مبنية علي القيل والقال فغادرت الزوجة ردينة مرتهلا والتجأت ايل مرتل عائلتها
  .ل السلحوت ان عمليات القتل علي خلفية الشرف ارث جاهلي يرفضــه االسالموقال الشيخ مجي

ورأت احملامية اروي التميمي من مجعية املرأة العاملة ان القانون الفلسطيين مأخوذ عن القانون االردين الذي يسمح بالعذر احمللل يف                    
 اذا فاجأ زوجته يف الفراش مع شخص آخر ان يقتلها دون            حال قتل االخ اختة اذا ساءت مسعتها، واضافت ان القانون يبيح للزوج           

  .ان ميضي اي يوم يف السجن بينما لو فعلت املرأة الشيء نفسه فاا تواجه االعدام
  5/5/2005القدس العريب 

  
  لالنتخابات البلدية  أمريكية للمرحلة الثانية-مراقبة أوروبية 

 ألف فلسطيين من سكان الضفة الغربيـة  400لية فراس ياغي إىل أن ما يزيد عن احمل أشار مدير عام املكتب التنفيذي لالنتخابات
  .  مدينة وبلدة وقرية84غزة سيختارون يف هذه االنتخابات ممثليهم يف  وقطاع

 احلاجة املاسة هلا وجاء يف نـص  الفتة أجازت رابطة علماء فلسطني للمواطنني االستفادة من أموال شراء أصوام عند ويف فتوى
 رشوةٌ لتزوير االنتخابات وإعطاء صوم ملن ال يستحقّه، ال ضير أنْ يأخـذوها إنْ  الفتوى األموال أو األشياء اليت تقدم للمواطنني

وأما إنْ كان اآلخذ غـري  . املسؤولية، واليت هي أمانة كانوا حمتاجني هلا، بشرط أنْ ينتخبوا األصلح واألقوم واألقدر على محل هذه
بالتصدق ـا علـى مـن     رشوٍة فعليه أنْ يأخذها وال يردها إىل الراشي بأي حاٍل من األحوال، وأنْ يقوم ملا يقدم إليه منحمتاٍج 

  .يستحقّها من الفقراء واملساكني واحملتاجني
 من جملس االحتاد مراقبني 10 مراقبا من إيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا فضال عن 80أورويب كبري يضم أكثر من  سيشارك وفدو

الدميقراطي األمريكي بالرقابة على االنتخابات واىل جانبهم حنـو ألـف     مراقبا من املعهد الوطين30األورويب إضافة إىل أكثر من 
  . صندوق اقتراع يف الضفة وغزة784سرياقبون على أكثر من  مراقب حملي

محـاس واجلهـاد    خـسرت حركتـا  ) اخلميس(اضي الفلسطينية اليوم الثانية من االنتخابات البلدية يف األر وعشية إجراء املرحلة
 عامـا  13الثالثاء عن فوز حركة فتح وللمرة األوىل منـذ   اإلسالمي أحد معاقلهما التقليدية يف جامعة القدس بعد أن أعلن مساء

الشعبية   مقعد وفوز اجلبهة23اجلامعة مبقابل فوز حتالف حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي بـ  مقعدا من مقاعد جملس طلبة26بـ
  .لتحرير فلسطني مبقعدان
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   5/5/2005الوطن السعودية 
 
  سري فلسطيين يفقد النطق من شدة التعذيبأ
وضح رئيس نادي االسري الفلسطيين عيسي قراقع امس أن األسري الفلسطيين حممد علي رشايدة من سكان مدينة بيت حلم فقـد                     أ

ه للضرب الشديد علي يد اجلنود علي الرأس وإطالق النار بالقرب من أذنيه علي الرغم               النطق وأصيب بصدمة عصبية بسبب تعرض     
  .من إصابته بالرصاص وجبروح خمتلفة

 يف معـسكر عتـصيون،      29/4/2005 عاما واملعتقل منذ     35واوضح احملامي حسني الشيخ ان االسري رشايدة البالغ من العمر           
وقد نقل علي أثرها إيل مستشفي سوروكا يف بئر السبع ومت قطب اجلرح دون بـنج                أصيب عند اعتقاله برصاصة يف قدمه اليسري        

  . وخمدر
وأشار احملامي الشيخ ان األسري املذكور يف وضع صحي صعب وال يستطيع خدمة نفسه اال مبساعدة املعتقلني من حوله، واألسـري                     

  .املذكور متزوج ويعيل ولدين واربع بنات
  .  هيئة الصليب األمحر التدخل الفوري إلنقاذ حياة االسري والعمل علي اإلفراج عنهوناشد نادي االسري الفلسطيين

ومن جهة اخري أكدت حمامية نادي األسري الفلسطيين حنان اخلطيب أن مثانية عشر أسريا يقبعون يف زنازين مركز التحقيق بيـتح                     
علي عدم نقلهم ايل السجون املركزية وابقائهم يف الزنازين    تكفا بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح األحد وذلك احتجاجا            

  . يوما رغم انتهاء اجراءات التحقيق معهم 120الضيقة ملدة طويلة حيث أمضي معظمهم حوايل 
  5/5/3005القدس العريب 

  
   فلسطينيا الشهر املاضي328إسرائيل اعتقلت 

 األسرى خالل الشهر املاضي أن قوات االحتالل تنتهج سياسـة           أعلن مركز األسرى لإلعالم يف تقرير أصدره امس  حول أوضاع          
 معـتقالً، بينـهم     328ثابتة من خالل ممارساا اليومية حلملة االعتقاالت، منوهاً إىل أن عدد املعتقلني خالل الشهر املاضي بلغ                 

 احتلت مدينة نابلس صدارة      من قطاع غزة، مت توزيعهم على السجون ومعسكرات االعتقال، حيث          32 من الضفة الغربية و    296
 مواطناً، وذلك جراء االقتحامات املتواصلة من قبل        66قائمة مدن الضفة الغربية يف عدد االعتقاالت حيث بلغ عدد املعتقلني فيها             

  . قوات االحتالل للمدينة
بعد التهديدات األخرية للمـسجد     وبني التقرير أنه لوحظت زيادة يف عدد االعتقاالت يف مدينة القدس احملتلة خالل الشهر املاضي                

األقصى بتدمريه من قبل املتطرفني اليهود، وما أعقب ذلك من مسريات وطنية احتجاجية، اعتقل خالهلا عدد من املواطنني الـذين                    
  .  معتقال57ًتواجدوا حلماية املدينة، حيث بلغ إمجايل املعتقلني فيها إىل 

ئة، إال أن االحتالل اإلسرائيلي الزال مستمراً يف محلة االعتقاالت اليومية واالعتـداءات             ونوه التقرير إىل أنه رغم إعالن حالة التهد       
على املواطنني خاصة األطفال منهم، وقد حولت إدارة السجون يف أوائل الشهر املاضي بعض املعتقالت إىل سجون مركزية تابعـة      

  .  ال يف سجن الدامون و شطة للعزل وأنصار وعوفرهلا، وافتتحت أقساماً جديدة الستيعاب أعداد املعتقلني، كما احل
  5/5/2005الغد االردنية 

  
 االحتالل  ألف دوالر خسائر قطاع املياه والكهرباء والطرق يف بلدة الشوكة بقطاع غزة جراّء ممارساتمئيت

 ألف دوالر يف قطـاع امليـاه        200أشار االحتاد الفلسطيين للهيئات احمللية إىل أن خسائر املنطقة جراء إجراءات االحتالل بلغت              
والكهرباء والطرق، مطالباً وزارة احلكم احمللى بالنظر إىل بلدية الشوكة وتوجيه الدعم الالزم مبا يضمن تنفيذ مشاريع حيوية ختدم                   
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زة الدويل ومعرب سكاا وكل الوافدين من خالهلا، باعتبارها بوابة قطاع غزة للعامل اخلارجي، وممرا للوصول إىل معرب رفح ومطار غ                 
  .صوفيا التجاري

ودعا االحتاد اتمع الدويل لضرورة الضغط على إسرائيل لفك احلصار واإلغالق املستمر على األراضي الفلسطينية مما يؤثر علـى                   
ع علـى   أسامة الفرا زار البلديـة لإلطـال      . املنتوجات الزراعية اليت يعتمد سكاا على تصديرها؛ ويشار إىل أن رئيس االحتاد د            

  .أوضاعها واالحتياجات الضرورية لتطويرها
 باملائة من املياه للسكان، فيما حيصل النصف اآلخر         50 البلدية تغطى    إن: من جهة أخرى قال رئيس بلدية الشوكة منصور بريك        

 االحتالل يقوم بسرقة     أن  على اإلسرائيلية أو اآلبار اخلاصة، ويعتمد أغلب السكان على الزراعة، مؤكداً          على مصادر مياه ميكروت   
 ألف دوالر مشلت جتريف خطوط املياه الناقلة واخلطوط الرئيـسية           50 أحلق االحتالل خسائر بقيمة      ، كما املياه وتقطيع خطوطها  

  .للبلدية وتدمري خطوط مياه ميكروت، إضافة إىل أن املستوطنني احرقوا البئر الوحيد الذي يغذى نصف سكان املنطقة
  5/5/205لإلعالم املركز الفلسطيين 

  
  ثق باملصريني ووجودهم يف غزة خيلق لنا مشكلة استراتيجيةنال 

يف حماولة ملنع االتفاق مع مصر علي تسليم قواا املسؤوليات االمنية عند حمور صالح الدين املعروف اسرائيليا باسم حمور فيالديلفي              
ية التابعة للكنيست، برسائل ايل مسؤولني حكوميني وامنيني حتذر         الفاصل بني قطاع غزة ومصر، بعثت جلنة االستخبارات االسرائيل        

  . فيها من ادخـال قوات مصرية ايل احملور
واعترب رئيس اللجنة عضو الكنيست اليميين املتطرف يوفال شطاينتس، من حزب الليكود احلاكم، ادخال قوات مصرية ايل احملور                   

زير املالية ورئيس الوزراء االسرائيلي االسبق بنيامني نتنياهو الذي اعترب هو اآلخر            وحظي شطاينتس مبساندة من و    . مبثابة لعب بالنار  
  . ادخال قوات مصرية ايل حمور صالح الدين من شأنه ان ميزق اتفاق السالم مع مصر، علي حد تعبريه

انه ال يثق بان املصريني سيدافعون      ويف معرض رده علي سؤال وجهته اليه اذاعة اجليش االسرائيلي أمس يف هذا الصدد، قال نتنياهو                 
  .عن اسرائيل، ولن يعملوا علي وقف املتسللني من حزب اهللا و القاعدة ، علي حد قوله

  .وتابع انه ال بديل عن قوات اجليش االسرائيلي ملنع ادخال صواريخ ومعدات عسكرية ايل قطاع غزة
  ..  كرأس جسرضاف اعتقد ان هذه القوات املصرية قد تستخدم عند االقتضاءأو

  5/5/2005القدس العريب 
  

  قامة جامعة يف مستوطنةإعشرات احملاضرين االسرائيليني يتظاهرون ضد 
 حماضرا جامعيا اسرائيليا، واىل جانبهم عشرات الطالب اجلامعيني اليهود قرب مـستوطنة             60تظاهر، ظهر امس االربعاء، حوايل      

  .االسرائيلية حتويل كلية اكادميية فيها اىل جامعةاريئيل، جنوب مدينة نابلس، حيث تنوي احلكومة 
ويذكر ان احلكومة االسرائيلية قد قررت حتويل هذه الكلية اىل اجلامعة، بشكل متزامن مع قرار جلنة احملاضرين اجلامعيني الربيطانيني                   

  .1967 منطقة حمتلة منذ العام مقاطعة جامعة بار ايالن االسرائيلية لكون هذه الكلية تابعة هلا، وان هذه الكلية تقام يف
واعلن عدد من رؤساء اجلامعات االسرائيلية معارضتهم لتحويل هذه الكلية اىل جامعة، ولكن معارضتهم هي السباب مالية، كون                  

تظاهري  مليون دوالر، يف الوقت الذي يعاين فيه التعليم العايل االسرائيلي من أزمة مالية خانقة، أما م                100ان الكلية ستحتاج اىل     
وقال أحـد الـشعارات الـيت رفعهـا         . األمس فقد تظاهروا من منطلقات سياسية، ومعارضتهم القامة جامعة يف املناطق احملتلة           

  . احملاضرون، إن اجلامعة يف اريئيل هي مستوطنة وليست صرحا تعليميا
ن حنمان، الذي وصف املتظـاهرين      وتعرض املتظاهرون، امس، حلملة شرسة من املستوطنني، وبشكل خاص رئيس املستوطنة رو           

  .باخلونة والوشاة
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  5/5/2005ردنية الغد األ
  

  اعتقال جاسوس يف البنتاغون سّرب وثائق إلسرائيل حول إيران 
دخلت قضية التجسس اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة مرحلة جديدة امس، بقيام مكتب التحقيقات الفيدرايل اف يب آي باعتقال                  

  .  وزارة الدفاع األمريكية الري فرانكلنياملوظف السابق يف
وكانت التحقيقات بشأن قيام فرانكلني بنقل معلومات سرية إىل أعضاء يف اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة إيباك ونقل هـذه                    

ة إيباك لعـضوين مـن      ويأيت اعتقال فرانكلني بعد أسابيع من إقال      . املعلومات إلسرائيل، قد خلقت إرباكا يف العالقة بني الطرفني        
  . نشطائها املتهمني بالتعامل مع فرانكلني

ويوجه االعتقال ضربة ملا يشيعه املقربون من رئيس احلكومة اإلسرائيلية أرييل شارون، عن أن الرئيس األمريكي جـورج بـوش                    
  . سيطلق سراح اجلاسوس جوناثان بوالرد مكافأة لشارون على خطة الفصل

 سيتم تقدمي الئحة اام ضد فرانكلني تتضمن اامه بتسليم معلومات سرية بشكل غري قانوين اىل جهـة                  وقالت مصادر أمريكية انه   
وبسبب الدور الذي أداه فرانكلني كمحلل كبري للمعلومات حول إيران، حامت الشبهات حول عالقاته مع اثنني مـن              . غري رمسية 

  . موظفي إيباك مها ستيف روزين وكيث سريمان
 األمريكية إىل احتمال أن يكون هذا اجلاسوس قد أسهم يف التأثري على السياسة األمريكية يف الشرق                 اس. يب. سية  شبكو اشارت   

األوسط، موضحة أن هذا اجلاسوس أعطى اىل إسرائيل وثائق سرية بعضها يكشف مداوالت جرت يف البيت األبيض حول إيران،                   
  . غون يف العراقكما شارك يف بلورة السياسة اليت انتهجها البنتا

وبعد قيـام   . ومنذ اإلعالن عن هذه القضية، واللويب الصهيوين يف أمريكا حياول قدر استطاعته التنصل من أي عالقة مع فرانكلني                 
، عمد املسؤولون عن اللويب إىل إقالة املوظفني املتـهمني، كمـا أشـارت              إيباكمكتب التحقيقات الفيدرايل بالتفتيش يف مقرات       

  .  أن الدبلوماسي املتهم يوشك على إاء خدمته يف السفارةإسرائيل إىل
. ومع ذلك، فإن إسرائيل نفت أن تكون قد أقامت أي عالقة جتسسية مع فرانكلني وأكدت أا ال تتجـسس علـى األصـدقاء                      

ـ               شكل اعتيـادي، مثلمـا     وأصرت املصادر اإلسرائيلية على أن املسؤولني اإلسرائيليني كانوا جيتمعون مع فرانكلني لتبادل الرأي ب
  . يفعلون مع الكثري من املسؤولني األمريكيني

وحبسب املعلومات املتوفرة، فإن االستخبارات األمريكية بدأت مبراقبة املستشار السياسي للسفارة اإلسرائيلية، فاكتشفت أنه يقـيم                
الح اجلو األمريكي، وسـبق لـه أن خـدم يف           جتدر اإلشارة إىل أن فرانكلني حيمل رتبة عقيد احتياط يف س          . عالقة مع فرانكلني  

  . ، فإنه على عالقة وثيقة بإسرائيل ألسباب دينيةوبرغم أنه ليس يهودياً. إسرائيل
  5/5/2005السفري 

  

  سرائيل تعلق تسليم مدن الضفةإ وشارون يتوقع لقاء عباس قريباً ومنازل نقالة الستيعاب مستوطين قطاع غزة
السرائيلية على موقعها يف االنترنت أن شارون توقع خالل اجتماع عقده الس الوزاري أن              ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ا    

الصحيفة عن مصادر سياسية قوهلا إنه من املرجح عقد اللقاء قبل قمة الـرئيس االمريكـي                ، ونقلت   يلتقي عباس يف وقت قريب      
  .جورج بوش مع عباس بعد أسبوعني
 عن وزير الدفاع موفاز قوله أمام الس الوزاري االمين املصغر امس إن الفلسطينيني مل يلتزموا                ويف هذه االثناء نقل راديو إسرائيل     

  .بتعهدام فيما يتعلق جبمع االسلحة من املطلوبني يف املدن الواقعة حتت سيطرم بالفعل
  . الفلسطينية للسلطةوقرر جملس الوزراء بناء على طلب موفاز تعليق إجراءات تسليم السيطرة االمنية يف املدن
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االسرائيلية امس ان اسرائيل ستبين يف غضون ثالثة اشهر مدينة تضم مئـات املنـازل               » معاريف«يف غضون ذلك افادت صحيفة      
الستيعاب جزء من حواىل مثانيـة االف مـستوطن سـيتم           .النقالة ستقام قبل آب بني مدينيت اشدود وعسقالن جبنوب تل ابيب          

  .اجالؤهم من قطاع غزة
   5/5/2005ردنية لرأي األا

  
 !!يعلون يثّمن دور اجلنود الدروز يف العمل ضّد املقاومة الفلسطينية

مثّن رئيس أركان اجليش الصهيوينّ ما أمساه تضحية أبناء الطائفة الدرزية يف الدولة العربية يف سبيل الدولة علـى مـدى عـشرات       
 الذي يلعبه الضباط الكبار من أبناء الطائفة الدرزية يف خمتلـف الوحـدات              الدور البارز  ب أشاد اجلنرال موشيه يعلون   ، كما   السنني

خـالل   العسكرية، مشرياً بوجٍه خاص إىل مسامهة اجلنود والضباط من أبناء الطائفة الدرزية يف مكافحة اإلرهـاب الفلـسطيين                 
  .، على حد تعبريه السنوات األخرية

  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  

 صهيونّية تّتهم العرب بالعنصرية ملطالبتهم بإنشاء جامعة هلموزيرةٌ 
 إىل حد اامهم بالعنصرية بعد مطالبهم بإنشاء جامعة هلـم عقـب              الفلسطينيني بلغت حدة العدوان والكراهية الصهيونية للعرب     

  .موافقة احلكومة الصهيونية على إنشاء جامعٍة يف مستوطنة يف الضفة الغربية
العربية اليوم أنّ وزيرة التربية والتعليم يف إسرائيل املدعوة ليمور لفنات رفضت رفضاً باتاً املطلب العريب                " هآرتس"وذكرت صحيفة   
  . العنصرية يف الناصرة واصفةً هذا الطلب بإلقامة جامعة عربي

   . جامعة عربية يف الناصرةوأضافت الصحيفة أنّ مركز مساواة دعا احلكومة وجملس التعليم العايل إىل حثّ اخلطى إلقامة
  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  يف املائة من طلبة اجلامعات الصهيونية يتعاطون املخدرات31: مصادر صهيونية

  يف املائة من طلبة اجلامعات العربية يتعاطون املخـدرات،         31كشفت معطيات سلطة مكافحة املخدرات يف الكيان الصهيوين أن          
  . يف املائة من متعاطي املخدرات مبختلف أنواعها يف الكيان الصهيوين هم من الشبان25وأن أكثر من 

وال يقتصر اإلدمان يف اتمع الصهيوين على فئة بعينها، فاإلقبال على املخدرات يأيت من جانب السياسيني والعسكريني وتالميـذ                   
  .ةاملدارس وطلبة اجلامعات بل وحىت من جانب طالب املدارس الديني

 ألف حبة إكستزي خمدرة من      32 السابق غونني سيغف بتهريبه      الصهيوينولعل أكرب مؤشر على انتشار الظاهرة هو اعتراف الوزير          
    .هولندا إىل إسرائيل

  5/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  

   عاد التذكري بالقضية أمهرجان لندن للسينما الفلسطينية
 الذي جيري تنظيمه يف لندن هذا االسبوع وللعام السادس علي التوايل الكـثري مـن العـرب                  جذب مهرجان السينما الفلسطينية   

ويعرض املهرجان افالما حول احلياة الفلـسطينية يف االراضـي احملتلـة            . واالسرائيليني وصناع السينما والنقاد من كل احناء العامل       
سطينية مثل نقاط التفتيش والغارات العسكرية وتوسيع املستوطنات        واسرائيل وخميمات الالجئني ويركز علي القضايا السياسية الفل       

  . يف الضفة الغربية وقضية حق العودة لالجئني الفلسطنيني
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واحد االفالم اليت حظيت بثناء كبري هو فيلم اجلدار اخلرساين للمخرج اهلولندي االسرائيلي بيين برانر وهو يركز علي التأثري الذي                    
يلي املثري للجدل الذي تشيده اسرائيل عرب الضفة الغربية علي حياة الفلسطينني العاديني الـذين يعيـشون يف                  اوجده اجلدار االسرائ  

  . املناطق العربية يف القدس ويف الضفة الغربية
  5/5/2005القدس العريب 

  
  برامج إذاعية مصرية لدعم القضية الفلسطينية  

لسطينية قررت إذاعة فلسطني إحدى إذاعات شبكة صوت العرب تقـدمي بـرامج             يف إطار برامج اإلذاعة املصرية لدعم القضية الف       
  . دقائق10إذاعية جديدة هلذا الغرض منها األقصى يف أسبوع وهو برنامج أسبوعي مدته 

ات يعرض الربنامج ما يتعرض له األقصى واحلرم القدسي من إهانات على أيدي سلطات االحتالل واليهود املتطرفني ويتابع التصرحي           
  .الصادرة عن املسؤولني الفلسطينيني يف القدس إضافة إىل برنامج آخر هو فلسطني يف غد أفضل

ويستهدف الربنامج الشد من أزر الشعب الفلسطيين ودعم إميانه من خالل عرض مواقف تعرض هلا الصحابة ومل تزدهم إال إميانا،                    
 دقائق ويلتقي ميكروفونه مع أحد أعضاء       10 برنامج أسبوعي مدته     فضال عن برنامج آخر بعنوان الس التشريعي يف أسبوع وهو         

  .الس التشريعي الفلسطيين أو رئيس جلنة معينة من جلان الس للتعرف اىل نشاطات الس وإجنازاته وقراراته
 دقـائق   10بوعي مدتـه    كما تشمل األشكال الرباجمية اجلديدة إلذاعة فلسطني برناجما بعنوان أغنيات وذكريات وهو برنامج أس             
  .ويستضيف ضيفاً من مصر أو فلسطني السترجاع ذكرياته حول أغنية أو أكثر مع إذاعة مسامع منها

  5/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

  وفد أمريكي إسرائيلي يف القاهرة يبحث مع الباز تطورات عملية السالم 
مريكيني وأيف موشيه عضو الكنيسيت اإلسرائيلي قادمني مـن تـل           وصل إيل القاهرة أمس دانييال ابراهام مسئول جملس اليهود األ         

  . أبيب يف زيارة ملصر تستغرق عدة ساعات
جيري ابراهام وموشيه مباحثات مع الدكتور أسامة الباز املستشار السياسي لرئيس اجلمهورية تتناول آخر تطـورات الوضـع يف                   

كما تتنـاول   ..طينيني واإلسرائيليني يف ضوء اجلهود املصرية يف هذا االطار        األراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السالم بني الفلس       
املباحثات االستعدادات اخلاصة باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة واالتصاالت بني مصر وكـل مـن اجلـانبني الفلـسطيين                   

  .واالسرائيلي حول هذا الشأن
  5/5/2005اجلمهورية املصرية 

  
  الفلسطينية خيفض الكلف وجوالنية رد األإتفاق بني فاست لينك

 أكدت وزيرة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ناديا السعيد، على أمهية التعاون والشراكات اإلسـتراتيجية فيمـا بـني                  -عمان
  . شركات اإلتصاالت العاملة يف الدول العربية، ما يسمح بتقدمي اخلدمات املتطورة وختفيض الكلف

ن عن إتفاق إستراتيجي مشترك وحصري بني شركة فاسـت لينـك، الـشركة األوىل يف قطـاع                  جاء ذلك خالل حفل اإلعال    
  . االتصاالت اخللوية يف األردن وشركة اإلتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال

ويهدف اإلتفاق الذي مت التوقيع عليه أمس يف عمان، إىل تعزيز التعاون بني اجلانبني لتقدمي خدمات جديـدة وختفـيض كلـف                      
  .  تصال على املشتركني من كال اجلانبني وحتت شعار أهلاإل
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خالل حفل اإلعالن عن اإلتفاقية، حممد صقر على أمهيتها اليت تنبع مـن             " فاست لينك "وأكد الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة       
نفيذ يف أقرب وقت ممكن، معرباً عن عمق العالقات بني البلدين، مشرياً إىل أنه مت بذل كل اجلهود إلطالق هذه اإلتفاقية إىل حيز الت             
  . أمله أن تكون هذه اإلتفاقية لبنة من لبنات النجاح ومنوذجاً لصيغ التعاون العريب واإلقليمي

  5/5/2005ردنية الغد األ
 
  

   دول عربية قريبا4ًتطبيع مع : وزير اخلارجية اإلسرائيلي
سيكون أسهل على االرجح اقامة عالقات دبلوماسـية مـع دول           : وم   وزير اخلارجية اإلسرائيلي سيلفان شال     اعلن-القدس احملتلة   

  .عربية اخرى بعد انسحابنا من غزة وبقدر ما تتأكد تسوية الرتاع مع الفلسطينيني
  .وأضاف جيب عمل كل شيء من أجل تطبيع عالقات اسرائيل مع الدول العربية

  .واشار بشكل خاص اىل املغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان. حباتت قريبة جدا من ان تتكلل بالنجا"وقال ايضا ان هذه اجلهود
  5/5/2005ردنية الغد األ

  
  ولد الطايع وإسرائيل

يدرك نظام الرئيس املوريتاين معاوية ولد الطايع بان االنتقادات العربية لعالقاته مع اسرائيل ليست أكثر من فقاعة صابون ، فالغطاء                    
  .  اتفاق العالقات الدبلوماسية الكاملة مع اسرائيل1999 تشرين االول 28 الدويل له كبري منذ وقع يف واشنطن يف

 العالقات الدبلوماسية بني موريتانيا واسرائيل، قام اجليش االمريكي مبناورات مشتركة مع             واملالحظ انه بعد فترة وجيزة على اقامة      
بنك الدويل مع نواكشوط، وصمتت اصـوات كـثرية يف          اجليش املوريتاين الصغري، ورفعت واشنطن ديدها بالفيتو عن اتفاق ال         

متاما كما صمتت االنتقادات الـيت      . الواليات املتحدة وفرنسا وغريها من تلك اليت كانت جعلت من العبودية يف موريتانيا قضيتها             
  . سيقت ضد نظام ولد الطايع على اعتبار انه وقف اىل جانب صدام حسني

 اىل بدايات انتعاش اقتصادي حيث ان عددا من الفنادق صار يغزو عاصمتها، وان طبقة جديدة من                 ومن يزور موريتانيا اليوم، ينتبه    
رجال االعمال بدأت تظهر، وأن الطموحات كبرية يف اكتشافات نفطية، ناهيك عن االجراءات الكثرية املتوالية يف جماالت حتسني                  

  . اص وتسهيل االجراءات اجلمركيةاستغالل الصيد البحري والتجارة واخلصخصة وتشجيع القطاع اخل
   . واخلدمات اسرائيل يف تأهيل بعض القطاعات وحتسني سبل الزراعة وعدد من املشاريع االمنائيةاضافة اىل مساعدات 

 فالدولة العربية اليت هلا عالقات واسعة مع الكثري من الدول االفريقية منذ منتصف الستينيات تدرك ان اي زيارة حاليـا اىل دولـة                      
عربية تساهم يف حتسني صورا وتعزيز دورها، متاما كما ان اسرائيل ترغب يف جعل نواكشوط احد ابرز جسورها يف مشال افريقيا                     

  . وغريها خصوصا ان ال اجلزائر وال ليبيا وال حـىت اململكـة املغربيـة قـررت بعـد اقامـة عالقـات دبلوماسـية كاملـة                         
الوىل امريكية، حيث ان عهد ولد الطايع الذي عرف خضات داخلية وحمـاوالت انقالبيـة،               اما االفادة املوريتانية، فهي بالدرجة ا     

يبدو متاما كنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مراهنا على تعاون وثيق مع واشنطن رغم ادراكه بان االدارة االمريكيـة                     
  .فتاحا كبريا البواب البيت االبيضتريد انفتاحا اكرب يف الداخل، وهو مدرك متاما بان اسرائيل تبقى م

  5/5/2005السفري 

  
  أردوغان رفض دخول األقصى بسيارة ترفع علم إسرائيل  

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان رفض الدخول إىل املسجد األقصى بسيارة وضع                  
  .عليها علم إسرائيل إىل جانب علم تركيا
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وزارة اخلارجية اإلسرائيلية أصروا بداية على أن يبقى العلم اإلسرائيلي على السيارة اليت أقلت أردوغان يف أثناء                 وقالت إن مسؤويل    
سـيارة  : ويف اية املطاف اتفق على حل وسط      . زيارته، ولكن األتراك رفضوا حبزم مؤكدين أن ليس إلسرائيل سيادة على احلرم           

وفـور  . م اإلسرائيلي، ولكن عندما دخلت إىل احلرم القدسي نزع العلم اإلسـرائيلي           أردوغان عربت القدس الشرقية بوجود العل     
وجاء ذلك عقب رفض اردوغان األحد املاضي اعتمـار غطـاء           . خروج أردوغان من احلرم رفع العلم جمدداً على مقدمة السيارة         
  .الرأس اليهودي يف أثناء زيارته خيمة تذكر يف مؤسسة إسرائيلية

  5/5/2005تية اخلليج اإلمارا
  

 !تصعيد حمسوب أم قطيعة مبكرة: عباس وشارون
  حممد خروب

  .اليت صدرت عـن الرجـل االول يف كـل مـن اجلـانبني الفلـسطيين واالسـرائيلي                 » يصعب جتاهل دالالت املواقف املعلنة    
 تـستأنف عمليـة نقـل       الالفت ان املوقف الفلسطيين الذي جاء متزامنا مع تصرحيات اسرائيلية مفصلة تقول بان اسرائيل لـن               
  .مسؤوليات األمن يف املدن الفلسطينية اىل السلطة اال اذا قامت االخرية برتع اسلحة الفصائل الفلسطينية

والكل يعلم انه ليس هناك عملية تسليم يف االساس بل ان طولكرم اليت مت تسليمها مسؤولية األمن فيها للسلطة بعد تلكؤ يف تنفيذ                       
  .باح باستمرار ومت تصفية ناشط فلسطيين من اجلهاد االسالمي واعتقل العشرات فيهاتفامهات شرم الشيخ تست

ال تسليم اذاً ولكن يربمج شارون تصعيدا يستهدف االساءة لشخص الرئيس الفلسطيين ويطلق لسان مستشاره االعالمي رعنـان                  
 عباس بانه شخص ضعيف غري قـادر علـى          غيسن ووزير دفاعه شاؤول موفاز لشن محلة اعالمية مركزة تستهدف اظهار الرئيس           

الوفاء بوعوده ويعتمد املراوغة يف عالقاته مع اسرائيل فيما يغازل محاس واجلهاد متاما كما كانت تصور الرئيس الراحـل ياسـر                     
ب يف  عرفات وان كانت معادلتها تقوم على مقاربة خمتلفة فهي تقول ان عرفات كان قادرا على جلم محاس واجلهاد لكنه غري راغ                    

  .ذلك فيما عباس راغب باضعافهما لكنه غري قادر
النتيجة اسرائيليا معروفة وعباس هو الشماعة وهو الذريعة وهو كيس املالكمة الذي يتمرن عليه معسكر شارون الذي يواجه مأزقا                   

قررة يف اخلامس عشر مـن      وهجوما من املستوطنني واملتشددين يف الليكود يزداد حدة مع اقتراب موعد تنفيذ خطة اخالء غزة امل               
آب املقبل بعد ان مت تأجيلها ملدة ثالثة اسابيع حتت تربيرات تقول اا ملراعاة مشاعر املـستوطنني واملتـدينني الن املوعـد االول                       

  .يصادف ذكرى خراب اهليكل الثاين املزعوم
ك املصحوب بالتمرد والتهديد باالنـشقاق      عباس هو ذاته يواجه وضعا ال يقل صعوبة عن الذي يعيشه شارون ان على صعيد احلرا               

الذي تعيشه حركة فتح حزب الرئيس والسلطة ام على صعيد تردي االوضاع األمنية والتذمر الشعيب جراء ارتفاع االسعار والبطالة                   
 كانون الثاين   9وم  وعدم وفاء عباس مبا جاء يف برناجمه االنتخايب الذي طرحه يف خالل معركة االنتخابات الرئاسية اليت فاز فيها ي                  

دون امهال ما يقوم به جيش االحتالل من عمليات دهم واعتقال وتوغل وقتل وجتريف وتنكيل باملواطنني الفلـسطينيني                  .. املاضي
سواء اؤلئك الذين يتظاهرون سلميا ضد بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة االراضي ام الذين ميرون يوميا عرب حواجز االذالل                   

  . طول الضفة الغربية وعرضها واليت مل ينقص عديدها كما نصت على ذلك تفامهات شرم الشيخاملنتشرة يف
 وعمليات  67 اىل املربع االول فهو يقول بصراحة الفتة اننا لن نقبل بأقل من حدود               - فيما يبدو    -عباس اذاً يصعد ويعيد االمور      

 بل ويزيد على ذلك ان االستيطان غـري شـرعي           67 حزيران   توسيع االستيطان لن جتعل السلطة تتراجع وتقبل بأقل من حدود         
   ؟67والقدس الشرقية حمتلة وحنن ال ميكن ان نقبل مبا هو اقل من حدود 

يدرك الرئيس عباس بالتأكيد ما يترتب على تصرحياته من استحقاقات لدى اجلانب االسرائيلي ويبدو انه ضـاق ذرعـاً باحلملـة            
تهدفه ما جعله يبادر اىل هجوم سياسي مضاد وامام مجع فلسطيين يف املقاطعة ليضع خطوطا محـراء                 االسرائيلية املتصاعدة اليت تس   

يدرك انه ال يستطيع التراجع عنها ما يعين انه مثة خيبة امل كبرية لديه وانه لن يضحي بسمعته ومستقبله السياسي ولن يرضخ امام                       
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جه ورمبا اخراجه باعتباره غري ذي صلة متاما كما السيناريو الذي رسم            محلة شارون واليت ال يراد منها سوى اضعاف عباس واحرا         
  .للرئيس عرفات وصادق عليه الرئيس بوش اىل ان رحل الرجل فاراح واستراح

  .اسرائيل تقول اا لن توافق على مشاركة محاس يف االنتخابات ما مل تسلم سالحها وتتخلى عن االرهاب
يني اىل حرب اهلية مت تفاديها طوال االشهر الستة االخرية اليت اعقبت رحيل عرفـات وجلـوس   تصعيد آخر يراد به دفع الفلسطين 

وعباس يكرر موقفه الرافض لفكرة شارون اليت يدعمها بوش والقائلة باقامة دولة فلسطينية مؤقتة وتأجيل               .. عباس يف مقعد الرئاسة   
بل انه يقطع على شارون مناورته املكـشوفة واالعيبـه يف خطـة             .. احلل النهائي اىل مرحلة اختبار قد متتد اىل مخسة عشر عاماً          

  .االنفصال فيقول اذا مل تسيطر السلطة على املعابر بني غزة ومصر فان االنسحاب غري كامل
مـن  عباس يرفض ما يريده االسرائيليون وال يقبل ان يسال الدم الفلسطيين وهو بالنسبة اليه خط امحر وحنن ندير األمن بطريقتنـا       

  .جل محاية شعبناأ
ام ان الطرفني قد وصال اىل طريق مـسدود         .. هل حنن اذا امام تصعيد حمسوب الختيار من الذي سيصمد يف ربع الساعة االخرية             

وباتت القطيعة واضحة يصعب اخفاؤها ما يعين اننا سنكون امام تطورات دراماتيكية يصعب التكهن ا اذا ما اسـتمر الـصمت            
   للريبة والشكوك؟االمريكي املثري

   5/5/2005ردنية الرأي األ
  
 

 :كاريكاتري

  
 5/5/2005الرأي األردنية 
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  5/5/2005االحتاد اإلماراتية 

  
  5/5/2005االحتاد اإلماراتية 

 
 
 
   


