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  االنتخابات البلدية في الضفة الغربية و قطاع غزة مؤشر على خريطة تشريع المقبل  
انه لم توفر حركتا فتح و حماس اى سالح في انتخابات المرحلة الثانيـة مـن االنتخابـات                   7/5/2005البيان  نشرت  

فقد اسـتدعت   .المحلية الفلسطينية، الى درجة استحضار كل منهما لرموزهم التاريخية الراحلة لجمع مزيد من االصوات             
ا الذى تسبب في خسارتها للمرحلة األولى       فتح مؤسسها وقائدها الرمز الرئيس الراحل ياسر عرفات لدعمها وجمع شتاته          

في حين لجأت حماس الى مؤسسها الشهيد احمد ياسين الذى يجمع أنصار الحركة ويجذب لها               ... من االنتخابات المحلية  
 .المزيد من أصوات المترددين والراغبين في التغيير

ماس حول نتائج االنتخابات البلدية      على تضارب تصريحات المسئولين في حركتي فتح وح        7/6/2005االهرام  وعلقت  
  ,  مجالس في قطاع غـزة      8  و  ,  مجلسا بلديا في الضفة الغربية      76 الفلسطينية التي جرت مرحلتها الثانية النتخاب أعضاء      

  أن قائمة   , فقد أكد المسئولون في كلتا الحركتين فوز قوائمهما بأغلبية مقاعد المجالس البلدية وذكرت مصادر بحركة فتح               
 مجالس بلدية في قطاع غزة أي بنـسبة          4  مجلسا بلديا في الضفة و      53 الوفاء لألقصي التابعة لها حققت فوزا كاسحا في       

 في حين أعلن الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية في حركة حماس أن النتائج تؤكـد فـوز                    %65 تزيد علي 
 خاصة الدوائر ذات الثقل السكاني الكبيـر مثـل رفـح والبـريج               ,  دائرة انتخابية   34 حماس بنسبة أعلي من غيرها في     

   . وقلقيلية
 ان حركة فتح فازت في غالبية البلديات التي شملتها االنتخابات في الضفة الغربية              7/5/2005 الشرق القطرية    واوردت

لس مدن رئيـسية، وفقـا      وقطاع غزة، في مرحلتها الثانية وقبل االخيرة، في حين اكدت حركة حماس انها فازت بمجا              
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للنتائج االولية التي أعلنتها مصادر في لجنة االنتخابات والحركتان، اما النتائج النهائية لالنتخابات فمن المتوقع ان تظهر                 
وأعطت مصادر الحركتين ارقاما مختلفة ومتضاربة عن نتائج االنتخابات غيـر ان المـدير          . اليوم السبت او غدا االحد    

 مـن اصـوات     59.5%فتح حـصلت علـى      " ليا لالنتخابات المحلية فراس ياغي اعلن امس ان حركة          العام للجنة الع  
 28 مجلسا بلـديا مقابـل       50وأضاف ان النتائج تتيح لفتح السيطرة على اكثر من          ".  لحماس 33.3%المقترعين مقابل   

وقال عبـد اهللا    .  مجلسا 84ن اصل   مجلسا لحماس، في حين فازت تشكيالت مستقلة او اقل قوة بالمجالس الستة الباقية م             
 وانها  84 بلدية من اصل     57االفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر صحفي في غزة ان فتح فازت في                

 9 في قطاع غزة، وحدثت مواجهات بين أنصار فـتح وحمـاس أصـيب خاللهـا                 8 مجالس من اصل   5فازت بمقاعد   
  غاء النتائج في رفح التي جاءت لصالح حركة حماس فلسطينيين بجراح خالل مظاهرة طالبت بإل

أكد النائب قدورة فارس، مساء أمس، أن القوائم االنتخابية التابعة لحركة فتح حققت              7/5/2005 األيام الفلسطينية    وعن
الـضفة   مركزاً انتخابيـاً فـي       84فوزاً كبيراً في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، التي جرت اول من امس في               

  .الغربية وقطاع غزة
وأعلن فارس، في مؤتمر صحافي عقد في مركز اإلعالم الفلسطيني في البيرة، مساء أمس، أن القـوائم التابعـة لفـتح                  

 مجلساً، فيما فازت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبـادرة          26 مجلساً، في حين فازت حماس بـ        51فازت في   
  .مجالسالوطنية وحزب الشعب بستة 

من مجمل عدد المقاعد، فيما فازت       % 56 مقعداً، بنسبة    899 مقعد من أصل     501وأوضح أن قوائم فتح حصلت على       
من  % 10 مقعداً، أي ما نسبته      89، وحصلت الفصائل الفلسطينية األخرى على        %34 مقاعد، بنسبة    306حماس بـ   

  .مجمل عدد مقاعد الهيئات المحلية
الى خرج اآلالف من أعضاء ومناصري حركة فتح مساء أمس، في مسيرات جماهيرية              ياموفي موضع آخر اشارت اال    

حاشدة في مدينة رفح، احتجاجا على النتائج األولية النتخابات البلدية التي جرت أول من أمس، فـي المدينـة، والتـي                     
  .بينبأغلبية المقاعد فيها، وللمطالبة بإعادة فرز أصوات الناخ" حماس"أظهرت فوز حركة 

ولدى مرور المسيرة في احد     . ، وقد أطلقوا األعيرة النارية في الهواء      "فتح"وتقدم المسيرة عدد من المسلحين من حركة        
شوارع مخيم الشابورة شمال محافظة رفح، ألقى عدد من الفتية الحجارة على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة ستة منهم                   

هيد أبو يوسف النجار، برفح، وقد وصفت إصاباتهم بـ مـا بـين الطفيفـة               بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الش      
  .والمتوسطة 

  .وبعد سير المسيرة في عدد من شوارع رفح، تفرق المتظاهرون، دون أن تسجل أية مصادمات أو اشتباكات تذكر
رزتـه النتـائج    وكان اآلالف من مناصري حركة حماس قد خرجوا بعد عصر أمس في مسيرة مماثلة، احتفاال بمـا أف                 

  .األولية لالنتخابات، وحصولها على احد عشر مقعدا من أصل خمسة عشر مقعدا هي مجموع مقاعد المجلس البلدي
فازت حركة فتح في غالبية البلديات التي شملتها االنتخابات فـي الـضفة الغربيـة                7/5/2005القدس العربي   وقالت  

 فازت بمجالس مدن رئيسية، وفقا للنتائج االولية التـي اعلنتهـا   وقطاع غزة الخميس، في حين اكدت حركة حماس انها     
  .مصادر في لجنة االنتخابات المحلية والحركتان الجمعة

% 59.9وكان المدير العام للجنة العليا لالنتخابات المحلية فراس ياغي اعلن صباح الجمعة ان حركة فتح حصلت علي                  
  .لحماس  % 33.3من اصوات المقترعين مقابل 

 مجلسا لحماس، في حين فازت تشكيالت       28 مجلسا بلديا مقابل     50ضاف ان النتائج تتيح لفتح السيطرة علي اكثر من          وا
 . مستقلة او اقل قوة بالمجالس الستة الباقية

انه أظهرت النتائج شبه النهائية غيرالرسمية لالنتخابات البلدية الفلسطينية التي اجريـت             7/5/2005 الدستور   واوردت
يس فوز حركة فتح بأكثر قليال من نصف المجالس في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لكن حركـة حمـاس  التـي                       الخم

  .جاءت في المرتبة الثانية اثبتت من خالل االنتخابات انها قوة سياسية اخذة في التعاظم
 من  52اما، سيطرت على     ع 40واعلنت لجنة االنتخابات المحلية ان فتح التي أسسها الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ              

. من عـدد الـدوائر االنتخابيـة      % 55 لحماس، اي ما نسبته اكثر من        24 مجلسا بلديا في الضفة وغزة مقابل        84بين  
  .وسيطرت جماعات اصغر على اربعة مجالس في حين لم تحسم نتائج اربعة مجالس

 انتخابات ينظر اليها على نطاق واسع على        وشككت حماس في هذه االرقام ، وقالت انها غير مستعدة لقبول الهزيمة في            
  .انها مؤشر لالتجاه العام الفلسطيني قبل االنتخابات التشريعية التي تجري في تموزالمقبل

فقد قال عبد اهللا االفرنجـي عـضو        .لكن مصادر الحركتين اعطت ارقاما مختلفة ومتضاربة عن نتائج هذه االنتخابات          
واضـاف ان فـتح     . 84 بلدية من اصل     57مر صحفي في غزة ان فتح فازت في         اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤت     

  . في قطاع غزة8 مجالس من اصل 5فازت بمقاعد 
لكن القائمة التابعة لحركة حماس قالت في بيان ان الحركة فازت باغلبية مقاعد مجالس رفح وبيـت الهيـا والبـريج                     

دة حركة حماس خالل مؤتمر صحفي بغزة ان حمـاس فـازت            من جهته ، قال محمود الزهار احد كبار قا        . والمغراقة
 دائرة وخصوصا المراكز ذات الثقل السكاني الكبير وعلى رأسها رفح والبريج وقلقيليـة              34بنسبة اعلى من غيرها في      

  .شمال الضفة الغربية 
  :ة حماس بما يليح مصدر مسؤول في لجنة االنتخابات في حركي تصّر7/5/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم ونشر
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ج في وسائل اإلعالم حول فوٍز لحركة فتح، أّن هذه          تعلن لجنة االنتخابات في حركة حماس، وهي تتابع بعض ما يروّ          
األخبار ال تعكس حقيقة النتائج التي بدأت صورتها تظهر بوضوٍح مع ساعات الصباح األولـى، لـذلك فـإّن لجنـة                     

وتؤكّد لجنة االنتخابـات فـي      .وسائل اإلعالم توخّي الحذر في نقل المعلومات      االنتخابات تهيب باألخوة اإلعالمّيين و    
المتوفّرة لديها من مراكز االقتراع تؤكّد أّن قوائم حركة حماس، والقـوائم المدعومـة              نتائج الفرز األولية    الحركة أّن   

 بلدية من   34، منها    فصائليّ  بلدية جرى التنافس فيها على أساسٍ      75 وذلك في    ، بلدية حتى اآلن   38منها قد فازت في     
 بلديات  4 في الضفة الغربية بينها مدينة قلقيلية المدينة األكبر في الضفة، وفي قطاع غزة فازت حماس بـ                  68أصل  

 8فيما لم يكن هنـاك أّي تنـافٍس فـي           .  من بينها بلدية مدينة رفح األكبر في كّل بلديات المرحلة الثانية             7من أصل   
 كبلدية الريحية التي فاز مرشّحون مستقلّون على أساٍس عائلّي          ،القوائم فيها على أساٍس عشائري    بلديات جرى تشكيل    

وتستهجن اللجنة محاوالٍت عديدة تجري وبوسائل ضغٍط مختلفة لحمل المـستقلّين علـى إعـالن               . بمقاعدها بالتزكية 
  .انتمائهم لحركة فتح

ٍر تفصيلّي حول مشاركة الحركة في االنتخابات والنتائج التـي          إّن لجنة االنتخابات في حركة حماس بصدد نشر تقري        و
  6/5/2005 المكتب اإلعالمي .حقّقتها خالل ساعات النهار

اشاد محمود عباس بالديمقراطية الفلسطينية وذلك خـالل تعقيبـه علـى انتهـاء         7/5/2005الشرق األوسط   وبموجب  
. عبنا أن بإمكانه إعطاء الدروس والعبر في ممارسة الديمقراطيـة         وقال أثبت ش  . المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية    

واضاف في حديثه امام مجموعة من عناصر فتح في باحة مقر الرئاسة في رام اهللا أحيي في شـعبنا هـذه الـصحوة                       
سطينية واشاد ابو مازن بالدور الذي لعبته المرأة الفل       . الوطنية، التي يمارس فيها كل موطن حقه بشكل حر وديمقراطي         

  . التي شاركت في االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً
في الوقت الذي اكدت فيه لجنة االنتخابات المركزية أن النتائج الرسمية لالنتخابات ستعلن غداً ادعت فتح أنهـا فـازت                    

ن اصـل    دائرة م  37باثنتين واربعين دائرة انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما زعمت حماس أنها فازت بـ                
  . دائرة شاركت فيها74

تضم ثلثي الذين يحق لهم االنتخاب في هـذه االنتخابـات، اذ            » حماس«ويبقى األمر المؤكد أن الدوائر التي فازت بها         
فازت بثالث من الدوائر الكبيرة في الضفة والقطاع، وهي مدينة رفح في جنوب القطاع التي يفوق عدد الناخبين فيهـا                    

لدوائر االنتخابية األخرى بعشرين الف صوت، وقلقيلية شمال غربي الـضففة وسـعير جنـوب               مجموع الناخبين في ا   
  .الضفة

 مقعداً من اصل خمسة عشر في رفح التي تعتبر ثالث اكبر مدينة في قطاع غزة واكبر مدينة       11وحصدت قائمة حماس    
  .ادة عد االصوات هناكوفي هذا الصدد تطالب حركة فتح باع. جرت فيها االنتخابات في الضفة والقطاع

وحققت حماس فوزاً غير متوقع في مدينة قلقيلية التي تعتبر من أهم المعاقل التقليدية لـ فتح في منطقة شمال الـضفة،                     
. وحصل الشيخ وجيه نزال المعتقل في السجون االسرائيلية على أعلى األصـوات           . وحصلت على جميع مقاعد المجلس    
مدينة سعير، في محافظة الخليل، مسقط رأس العديد من قيادات فـتح، مـن بيـنهم                وفازت حماس بالمجلس البلدي في      

  .عباس زكي عضو اللجنة المركزية للحركة
 NDIاشاد مراقبون دوليون يمثلون المعهد الديمقراطي الوطني المعروف باسـم              7/5/2005القدس الفلسطينية   وعن  

  .االنتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزةواتحاد مدن فرنسا باالجواء الديمقراطية التي رافقت 
وقال ماك حرب رئيس وفد المعهد الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الكندي في مؤتمر صحفي عقد فـي                   

من الفلسطينيين في غزة ادلوا باصـواتهم وهـذا         % 80فندق االمبسادور امس ان االنتخابات تمت بنجاح الن اكثر من           
  .اح النه اتيحت لهم امكانية التعبير عن رايهم من خالل التصويتبحد ذاته نج

وقال انه الول مرة يصوت الشعب الفلسطيني لمؤسسات داخلية مثل البلديات مضيفا انه الول مـرة ايـضا شـاركت                    
  .المعارضة الفلسطينية في هذه االنتخابات

راء االنتخابات كانت اجماال سليمة وقد حصلت هناك    واكد حرب وهو  من اصل لبناني ان القوانين االنتخابية وعملية اج           
  .اخطاء وقد اعد المعهد الديمقراطي تقريرا حول هذا الموضوع

وقال ان ما هو مهم هو بناء المؤسسات الديمقراطية والعمل على تطويرها وقد ابدى المعهد الديمقراطي استعداده للعمل                  
عدتها ولتطوير هذه المؤسسات الديمقراطية اال وهي هيئة االنتخابات         مع المؤسسات المدنية واالجتماعية والحكومة لمسا     

  .واالشراف عليها وهنا اقول ان اختيار المدرسين ليكونوا رؤساء صناديق االقتراع كان اختيارا جيدا
وجاء في بيان صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني انه حدث تنافس شديد في االنتخابات وقد أديرت بـشكل عـادل                    

نصف وشارك فيها عدد من المنظمات واالحزاب والفصائل السياسية ومرشحون مستقلون وقدموا خيارات مختلفـة               وم
  .للناخبين وكانت وجهات النظر واضحة ومختلفة تجاه عدد من القضايا

زة كما كانت هناك احداث متفرقة من العنف والتوتر بين الجماهير الواسعة خارج محطات االقتراع خاصة في قطاع غ                 
  . وعلى االقل في محطتي اقتراع في غزة وواحدة في طولكرم وقد اجبرت على االغالق مؤقتا الى ان تم تهدئة الوضع

وفي مؤتمر صحفي اخر عقد في فندق االمبسادور قال شارل جوسالن رئيس اتحاد مدن فرنسا الـذي اشـرف علـى                     
 ان االتحاد اقام بعثات مراقبة على االنتخابات المحليـة          مراقبة عملية االنتخابات مع شبكة التعاون الالمركزي لفلسطين       

بمشاركة ثمانين منتخبا وممثال عن سلطات محلية فرنسية واسبانية وايطالية وهولندية ، قاموا بالمراقبة على االنتخابات                
  . مركز اقتراع تفي قطاع غزة والضفة الغربية287التي جرت في 
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لالتحاد يرغب في ابداء ارتباطه ودعمه للتعاون الالمركزي مع فلسطين والعمليـة            وقال انه منذ االشهر االولى لرئاسته       
  . واكد ان تنظيم عملية االنتخابات وفرز االصوات وكذلك عملية التصويت كانت جمعيها جيدة. الديموقراطية الجارية

ه المراكز وهذا امر ايجـابي      قال جوسالن ان تنظيم مراكز االقتراع كان جيدا وكان هناك نساء كثيرات يشرفن على هذ              
  .واضاف ان مسؤولي المراكز التزموا بالقوانين وطبقوها بشكل جيد

  .وقال ان االنتخابات تمت بصورة شفافة وعلى األحزاب الفلسطينية واألسرة الدولية ان تأخذ ذلك بعين االعتبار
ة االنتخابات بما فيها المفوضية األوروبية      وقال انه سيجري إعداد تقرير لتقديمهت لممثلي الدول التي شاركت في مراقب           

واعتبر جوسالن مشاركة المعارضة الفلسطينية مثل حركة حماس في االنتخابـات امـرا             . واألمين العام لألمم المتحدة   
  .مشجعا

  
  سرائيل تسمح للسلطة بتسلم مروحيتين مدنيتين روسيتين ضمن شروطإ
ة مروحيتين مدنيتين روسيتين شريطة ان يكون تحليقها وفق تـصاريح           وافقت اسرائيل على ان تتسلم السلطة الفلسطيني       

 ان اسرائيل وافقـت علـى ان تـستخدم احـدى             وقالت صحيفة هآرتس االسرائيلية أمس     .من سالح الجو االسرائيلي   
طة لكن اسرائيل قررت من جهة ثانية معارضة تسلم السل        . المروحيتين لتنقل محمود عباس واالخرى لتنقل أحمد قريع         

  .الفلسطينية ناقالت جند مدرعة الستخدام اجهزة االمن الفلسطينية
 كان بحوزة السلطة الفلسطينية ثماني مروحيات       2000قبل اندالع االنتفاضة الفلسطينية في تشرين االول العام         يذكر انه   

  .مدنية دمرتها اسرائيل خالل االنتفاضة من خالل سلسلة غارات جوية
   7/5/2005الرأي األردنية 

  
  مازن ديختر يواصل التحريض ضد أبو

قالت القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي، مساء أمس، إن خالفا حاصال بين جهاز الشاباك وشعبة االستخبارات العسكرية                
  . االسرائيلية، حول أداء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ازن ال يفعل ما فيه الكفاية لوقف نشاط المسلحين الفلـسطينيين           ونقلت عن رئيس الشاباك، آفي ديختر، ادعاءه بأن أبو م         
  . على الرغم من كونه بطيئا في حين ترى شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية أن أبو مازن يقوم بأداء جيد

ئـة  وادعت المصادر االمنية االسرائيلية ايضا بان مقاتلي حركة حماس يعملون على تعزيز تـسليحهم فـي ظـل التهد                 
  .الحاصلة في هذه االثناء

  7/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  سرائيليةهالي المواصي مشاكلهم جّراء االعتداءات اإلأدحالن يبحث مع 
بحث محمد دحالن، وزير الشؤون المدنية، امس، مع أعضاء جمعية القدس لتنمية المواصي ونقيب الصيادين، في مدينه                 

  .ة المواصي غرب المدينة، وسبل حلها مع الجهات المعنيةخان يونس ، هموم ومشاكل أهالي منطق
ووعد دحالن، ببحث تلك المشاكل مع كافه الجهات والمسؤولين اصحاب العالقه من أجل تقـديم المـساعدة الالزمـة،                   

ـ     شاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة، مؤكداً أنه سيتابع امكانية تنفيذ قرار مجلـس الـوزراء بإن
  .مدرسه وعيادة ألهالي المواصي

وأشار دحالن، إلى موضوع رمي ودفن قوات االحتالل للنفايات الصلبة في المواصي، موضحاً أن االتصاالت جـرت                 
  .مع المؤسسات المحلية والخارجية للتأكد من مدى األضرار الناجمة عن تلك النفايات

، المشاكل التي تواجه سكان المواصي في قطاع الزراعـة،          واستعرض فايز شعت رئيس جمعية القدس لتنمية المواصي       
الصحة، التعليم، والنواحي االجتماعية، جراء استمرار حصار قوات االحتالل اإلسرائيلي للمنطقـة، وإغـالق جميـع                

  .مداخلها للسنة الخامسة على التوالي
عتبر الـمنفذ الوحيد لألهالي، مشيراً إلى      وأكد أن جنود االحتالل، يتعمدون إغالق حاجز التفاح غرب الـمدينة، الذي ي           

  .أن اإلغالق يستمر لساعات وأيام، ما يترك آثاراً سلبية ويسبب معاناة للـمواطنين
  7/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  ثر هزيمة كتلة الحركةإاستقالة أمين سر فتح في بيت لحم 

 الجمعة بعد فشل كتلة الحركة في االنتخابات البلدية في          قدم امين سر حركة فتح في بيت لحم عبد اهللا أبو حديد استقالته            
ــمية        ــة والرس ــا االمني ــسطينية واجهزته ــسلطة الفل ــن ال ــا م ــن دعمه ــرغم م ــي ال ــة، عل   .المدين

ومنيت كتلة فتح بهزيمة في االنتخابات البلدية الهم مدينة فلسطينية جرت االنتخابات فيها امس االول مقابـل حمـاس                   
  . ينيةوباقي التنظيمات الفلسط

وبعد فشل فتح في اكتساح مقاعد المجلس البلدي، من المرجح ان تقود الجبهة الشعبية وحركة حماس المجلـس البلـدي                    
  .المنتخب

ومن الجدير بالذكر ان القانون الفلسطيني يشترط ان تكون االغلبية في المجلس البلدي لمدن بيت لحم وبيت جاال وبيـت   
  .س المجلس مسيحياساحور للمسيحيين علي ان يكون رئي
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هذا وبّرر أبو حديد استقالته امس بما وصفه بـ الفاجعة التي منيت بها حركة فتح ، مشيراً إلي ما أصاب هذه الحركـة                       
  .من تفتت وتغليب المصالح الشخصية علي المصلحة العامة

في خسارة الحركـة فـي      وقال احد قيادات حركة فتح في منطقة بيت لحم لـ القدس العربي بان العشائرية هي السبب                 
االنتخابات البلدية لمدينة بيت لحم، منوها الي ان الكثير من افراد العشائر غير راضين عن ممارسات ابناء فـتح فـي                     
المرحلة السابقة، وجاء اليوم الذي يمكن فيه محاسبة الحركة بانتخاب البديل، مشيرا الي ان نجاح حماس وغيرها يعـود            

  .شتيت اصوات اعضائهاالي الصراعات داخل فتح وت
وحقّقت حركة حماس نجاحاً ملحوظاً وفازت بخمسة مقاعد علي األقل من سبعة مقاعد مخّصصة للمسلمين وحقّقت كتلة                 
للجبهة الشعبية تقّدماً في االنتخابات، وحسب النتائج، فإّن الدكتور فكتور بطارسة مرشّح الجبهة الشعبية، حصل علـي                 

  .مرشّحين المسيحيين أكبر عدد من األصوات بين ال
  7/5/2005القدس العربي 

  
 مستقبل سالحهم وأوضاعهم في لبنان.. الفلسطينيون

، وهي التسمية التي استعملها كوفي عنان       »سالح الميليشيات «بعد االنسحاب السوري من لبنان، تتجه االنظار اآلن إلى          
ة وسالح المخيمات، ال سيما مع تزايد الحـديث         ، والمقصود هنا سالح المقاوم    1559في تصريحه االخير بشأن القرار      

عدوانا على سـيادة    «و» إعاقة للقرار الوطني المستقل   «السياسي حول انتهاء ظاهرة السالح الفلسطيني الذي بات يشكل          
    .»الدولة اللبنانية

فلـسطيني وكيفيـة    أجواء التحاور ولو أنها لم تستكمل بعد، إال أنها أفضت إلى أرضية مشتركة حول مسألة الـسالح ال                 
  :التعامل مع المطالبات القوية بنزعه، وبحسب مصدر فتحاوي كبير فإن هذه االرضية المشتركة تقوم على التالي

 معالجة الموضوع بروح من التعاون واإليجابية، وعدم الوقوع في فخ أية فتنة تريد اإليقاع بين الفلسطينيين والجـيش       -
  . اللبناني

 الفلسطيني للوصول إلى رؤية مشتركة تجنب الواقع الفلسطيني انقسامات حادة قد تعكـس              -ني   تفعيل الحوار الفلسطي   -
  . نفسها صراعاً مسلحاً

 حصر مسألة السالح بما لدى التنظيمات الفلسطينية من أسلحة متوسطة وخفيفة، بحيث تسلم إلـى الجـيش اللبنـاني                    -
لى عاتق أصحابها وستبقى موجودة لدى من يمتلكهـا، تمامـاً           ويختفي بذلك الظهورالمسلح، أما االسلحة الفردية فهي ع       

  . »كما هي موجودة في معظم بيوت اللبنانيين«
السعي إلبرام صفقة مع الدولة اللبنانية، فمقابل تسليم السالح ثمة العديد من االمور التي تحتاج إلى معالجة في أوضـاع                 

اغطة باتجاه نزع السالح، ولكنهـا ضـرورية بالنـسبة إلـى            الفلسطينيين في لبنان، وهي معالجة ال تزعج الدول الض        
  . الفلسطينيين

ستطرح في لبنان والخارج بمناسبة الحديث عن نزع الـسالح          «ويفّصل المصدر الفتحاوي في المطالب الفلسطينية التي        
  : ، وهي كثيرة أهمها»الفلسطيني

بنان وفتح مكتب تمثيلي دائم لمنظمـة التحريـر فـي           تنظيم الوجود السياسي للفلسطينيين في ل     .  حل قضايا المطلوبين    
تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، وإعادة النظر في القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين ال سيما القانون الـذي                 . بيروت

  . يةيحرمهم من حق التملك، فضالً عن منظومة القوانين والقرارات التي تنتهك حقوقهم السياسية والمدنية واالجتماع
  .التوافق على مرجعية أمنية تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية بحيث تحفظ أمن المخيمات 

ويؤكّد المصدر الفتحاوي أن وفداً فلسطينياً رفيع المستوى موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضم كـالً مـن                   
 لبنان خالل ايام للقـاء المـسؤولين اللبنـانيين          السادة عباس زكي رئيساً وعبد الفتاح حمايل وصالح شديد، سيصل الى          

والبحث معهم في هذه االمور، واستكمال الحوار الذي جرى في الزيارة السابقة التي ترأسها محمود عباس في كل مـن                    
  . بيروت ودمشق

   6/6/2005األمان اللبنانية 
  
  صاباتإطالق صاروخ قسام على سديروت وال إ

مس علـى سـديروت     أصاروخ قسام يدوي الصنع اطلق من قطاع غزة سقط فجر           اعلن مصدر عسكري اسرائيلي ان      
 المصدر ان سكان المدينة تجمعوا وعبروا عن احتجـاجهم علـى              واوضح .جنوب اسرائيل بدون ان يسبب اصابات     

  .اطالق هذه الصواريخ، داعين الجيش االسرائيلي الى الرد عليها
 الفلسطينية الرئيسية في آذار بفترة من التهدئة حنى نهاية السنة الجارية            وجاء اطالق الصواريخ رغم التزام المجموعات     

 ان اطالق الصاروخين     وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة االسرائيلية ديفيد بايكر        .شرط ان توقف اسرائيل اعتداءاتها    
  .اسرائيل الفلسطينيين المطلوبين من قبل  محمود عباس ان يوقف بدون تأخير  يثبت انه يتوجب على

وال تتمتع صواريخ قسام التي تصنعها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بفاعلية كبيرة ويمكـن                  
   .ان تحمل شحنة ناسفة تزن خمسة كيلوغرامات على مدى عشرة كيلومترات تقريبا

   7/5/2005الرأي األردنية 
  
  



 7

 لدة يهودية بعد تنفيذ االنفصال ب44الصواريخ الفلسطينية ستهدد : مصادر صهيونية
أعربت مصادر أمنية صهيونية، رفيعة المستوى، عن قلقها من احتمال تواصل قصف البلدات اليهودية، داخل األراضي                

، بالصواريخ الفلسطينية محلية الصنع، واتساع مداها، لتطال العديد من البلـدات، التـي كـان                1948المحتلة منذ عام    
  .لفلسطينية إليهايصعب وصول الصواريخ ا

 بلـدة   44وزعمت المصادر الصهيونية أن الصواريخ الموجودة بيد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ستهدد               
  .يهودية إضافية، بعد تنفيذ خطة االنفصال

ضـافة  وتدرس األجهزة األمنية الصهيونية تزويد آالف منازل المستوطنين اليهود بوسائل حماية من هذه الـصواريخ، إ          
إلى وضع مالجئ بمواصالت خاصة، في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون تطوير هـذه الـصواريخ، علـى حـد                    

ويّدعي جهاز االستخبارات الصهيوني أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، مشيرا إلى أن االنفصال مـن                 . زعمها
الل يقدر بأن ذلك لن يحدث، حـسب االعتقـاد          المفروض أن يقلل من حدة االحتكاك مع الفلسطينيين، لكن جيش االحت          

  .السائد لدى األجهزة األمنية الصهيونية
  7/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 سرايا القدس تقصف أسديروت مجّدداً بثالثة صواريخ رداً على اغتيال قائٍد ثاٍن لها في طولكرم

والذي أصيب خالل اغتيال قائدها في طولكرم شـفيق عبـد           رداً على تصفية قوات االحتالل لقائٍد ثاٍن لها في طولكرم،           
إّن إحدى مجموعاتها المقاتلة تمكّنت من إطالق ثالثة صواريخ من طـراز            : قالت السرايا في بياٍن عسكرّي لها     . الغنّي
ورة، مؤكّداً إصابة الصواريخ ألهدافها بدقّة حيث سِمع دوّي انفجارها داخل المغتـصبة المـذك             .  على أسديروت  2قدس  

  .على حّد تعبير البيان
  7/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أمين عام حزب الشعب يدعو إلى تشكيل مجالس محافظات

دعا بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب، امس، إلى تشكيل مجالس محافظات في مختلف محافظات الوطن، تتكون                 
  .ة، بالتعاون والتنسيق مع كل محافظ محافظةمن ممثلي القوى السياسية وشخصيات اجتماعية واعتباري

وأكد الصالحي، في بيان صحفي ، أن مثل هذه المجالس، يمكن أن تحظى بتأييد شعبي ورسمي، مشيراً إلـى أن ذلـك                      
  .يضمن لها النجاح الفوري، وإيجاد اآللية المناسبة في حل أية مشكلة اجتماعية أو سياسية

واستقراره من العوامل التي تساعد على تعزيز صمود شعبنا واستمراره في نضاله            إن وحدة مجتمعنا الفلسطيني     : وقال  
ضد االحتالل اإلسرائيلي، مؤكداً على ضرورة المحافظة على هذه الوحدة، وتطويرها بما يسمح بقيام تكافل اجتمـاعي                 

  .حقيقي، يعمل على تعزيز هذه الوحدة أيضاً
  7/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  سويدي إلقناع الفلسطينيين بالتخلي عن المقاومة مشروع تثقيفي 

تح، ممن يروجون للسالم الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، برنامجـاً   ف  تنظم الحكومة السويدية بالتعاون مع قيادات في حركة 
  .تثقيفياً لعناصر الحركة يهدف إلى إلغاء فكرة الصراع مع إسرائيل والعمل المقاوم المسلح

نامج المدعوم أوروبياً، مجموعة من األكاديميين من بالد أوروبية مختلفـة، وسـتعقد فعاليـات               وسيحاضر في هذا البر   
  .البرنامج في عاصمة عربية

وأبدت مصادر فلسطينية في تصريحات لـ البيان خشيتها من نشاط أوروبي كثيف متعدد األوجه في المرحلـة المقبلـة      
  .م المشروعةلجر الفلسطينيين إلى تنازالت عن حقوقهم ومقاومته

  7/5/2005البيان 
  

  سرائيليين من المعارضين لبناء الجدار العازلإالجيش االسرائيلي يعتقل ستة 
ذكر شهود عيان ان الجيش االسرائيلي اعتقل الجمعة ستة اسرائيليين خالل تظاهرة مناهضة لبناء الجدار الفاصل فـي                  

ووقعت مشادات بااليـدي بـين      . يلي الي جانب الفلسطينيين    اسرائ 100قرية بلعين بالضفة الغربية وشارك فيها حوالي        
وقال الشهود ان الجنـودا انهـالوا علـي المتـضامنين            . جنود االحتالل والمتضامنين االسرائيليين بالقرب من الجدار      

هم في  حيث تم تقييدهم ووضع   . وتم اعتقال ستة منهم     . االسرائيليين بالهراوات مما ادي الي اصابة احدهم بجروح طفيفة        
  .شاحنات ثم نقلوا الي داخل اسرائيل

وقال احد اعضاء اللجنة الشعبية المنظمة للتظاهرة ان المتضامنين االسرائيليين بذلوا جهدا كبيرا في تنظيم المسيرة من                 
  .خالل توجيه دعوات للمشاركة عبر االنترنت

  7/5/2005القدس العربي 
  
  رب األراضي المصادرة بسبب الجداسرائيل تعرض على المحكمة العليا تعويض أصحاإ

أبلغ رئيس مديرية خط التماس االسرائيلية الميجر جنرال احتياط داني تيريزا قضاة المحكمـة االسـرائيلية العليـا ان                   
المديرية المكلفة االشراف على اقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة شكلت لجنة خاصة لصوغ معايير لتبادل                 
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 اقتراحات للفلسطينيين المصادرة اراضيهم بسبب الجدار بالحصول على أراض بديلة من مخزون أراضي              أراض وتقديم 
لكن القضاة الذين نظروا في التماسات اهالي عدد من القرى المجاورة لمستوطنة اريئيل المقامة على أراضـي                 . الدولة

 بديلة للمزارعين الفلسطينيين الذين يعتاشون مـن        سلفيت ونابلس، شككوا في أقوال تيريزا وناشدوا النيابة توفير أراض         
  .ثمار االرض ومزروعاتها

ووفقاً للقاموس االسرائيلي فان أراضي الدولة هي تلك التي صادرها االحتالل من فلسطينيي الضفة الغربية منذ العـام                  
 المقترح بما حصل في بلدة      ويذكّر اتفاق تبادل االراضي   . ، وغير تلك التي أقيمت عليها اكثر من مئتي مستوطنة         1967

حين تم تعويض أهاليها من أراض صودرت أخيراً لحساب شـق شـارع             ) اسرائيل(باقة الغربية داخل الخط االخضر      
التفافي ضخم بأراضي دولة تبين انها اراض تعود لهم صادرتها الدولة العبرية عند انشائها، كما فعلـت مـع غالبيـة                     

  .1948اراضي فلسطينيي العام 
  7/5/2005ة الحيا

  
  ًسرائيل تستدعي دبلوماسياإ:  مجموعة يهوديةىلإمريكية أسرار أنقل 

ذكر التلفزيون االسرائيلي العام مساء ان اسرائيل قررت استدعاء احد الدبلوماسيين في السفارة االسرائيلية في واشنطن                
  .  مجموعة ضغط موالية السرائيلكان اجري اتصاالت مع خبير في البنتاغون متهم بنقل معلومات سرية للغاية الي

قال التلفزيون ان ناور غيلون سيعود الي اسرائيل هذا الصيف بعد مهمة استمرت ثالث سنوات في العاصمة االمريكية                  
  .كان من المقرر اصال ان تستمر اربع سنوات

 مهمته تفسر بانها نتيجة     واوضح التلفزيون ان الدبلوماسي طلب رسميا استدعاءه السباب شخصية لكن عودته قبل انتهاء            
  ). عاما58(االتصاالت التي اجراها مع لورانس فرانكلين 

نحـن  . واوضح المسؤول في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ان اسرائيل تعتبر ان هذا االعتقال ال يشكل قـضية                 
  .غير ضالعين فيها ولم نتلق اي وثيقة من اي شخص 

  7/5/2005القدس العربي 
  

  سرائيل تستدعي ديبلوماسياً وتتابع بقلق إ:  على البنتاغونقضية التجسس
في اطار سعي اسرائيل الحثيث لتبرئة ساحتها من اي مسؤولية او عالقة بقضية اعتقال الموظـف فـي وزارة الـدفاع            

لجنـة  االميركية البنتاغون الري فرانكلين بشبهة تسريب معلومات سرية للغاية عن القوات االميركية في العراق الـى                 
 االسرائيلية ايباك ومنها الى تل ابيب، نفت االخيرة ان تكون بادرت الى تقصير والية المستـشار                 -العالقات االميركية   

السياسي في السفارة االسرائيلية في واشنطن ناؤور غيلؤون وادعت انه طلب انهاء عمله والعودة الـى بيتـه ألسـباب        
  . شخصية

نطن داني ايالون بعمل غيلؤون وتصرفه بمسؤولية تامـة ووفقـاً لقواعـد الـسلوك               واشاد السفير االسرائيلي لدى واش    
وكرر ان ال عالقة السرائيل مـن       . الديبلوماسي، مضيفاً ان قرار المستشار ترك عمله قرار شخصي ال دخل ألحد فيه            

القات عمل جمعـت  عاد ان وز. قريب او بعيد بقضية فرانكلين وأن الئحة االنفصام لم تأت على ذكر اسم اسرائيل بتاتاً         
  . بين فرانكلين وغيلؤون وتبين لنا بعد الفحص ان المستشار السياسي في السفارة لم يقم بأي تصرف ديبلوماسي شاذ

وخلت المالحق االسبوعية للصحف العبرية امس من اي اشارة الى قضية فرانكلين، متبنية االدعاء الرسمي االسرائيلي                
، لكن االذاعة العبرية الرسمية قالت امس انه على رغم خط الدفاع هذا، اال ان اسرائيل تتابع                 بأن ال عالقة لتل ابيب بها     
  . بقلق التطورات في القضية

  7/5/2005الحياة 
  

  سرائيلي يمدد اعتقال فلسطيني عبر الهاتف وضابط قتل طفال عمره ثالث سنوات والعقوبة توبيخ إقاض 
 االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هي محاكم صورية تقوم بـانزال اشـد              بات في حكم المؤكد ان محاكم االحتالل      

العقوبات علي الفلسطينيين، في حين تقوم بفرض احكام خفيفة للغاية علي ضباط االحتالل الذين يتورطون في عمليـات           
ـ                 ان رئـيس محكمـة      48قتل مع سبق االصرار والترصد، وقبل عدة ايام قال المحامي نمير القاسم من فلسطينيي الـ

االستئناف العسكرية في الضفة الغربية المحتلة امر بتمديد اعتقال موكله من قرية العيزرية قضاء القدس هاتفيـا بنـاء                   
  .علي طلب النيابة العسكرية

واضاف المحامي القاسم ان المهزلة وصلت الي قمتها عندما اتخذ القاضي القرار دون ان يستمع الي اقوال موكلـه او                    
وفي سياق ذي صـلة،     .  اقواله، االمر الذي دفعه الي تقديم استئناف علي هذه المهزلة الي المحكمة العليا االسرائيلية              الي

فرضت محكمة عسكرية إسرائيلية، امس االربعاء علي ضابط إسرائيلي في سالح المدفعية بتأدية أعمال عسكرية لمـدة          
فلسطيني في الثالثة من عمره عند حاجز عسكري فـي الـضفة            أربعة أشهر بعد إدانته بضلوعه في حادث مقتل طفل          

أمـا  . وجاء في حيثيات قرار المحكمة ان سلسلة طويلة من االخطاء أدت إلي النهاية المؤلمة والقاسية              . الغربية المحتلة 
ـ                 ضاة عـن   الضباط الكبار االخرون المتورطون في القضية فإنه تم تسجيل توبيخ لهم في ملفاتهم الشخصية، وامتنع الق

فرض السجن االحترازي عليهم او فرض غرامة مالية عليهم، علي الرغم من ان الضحية كان طفال في الثالثـة مـن                     
  . عمره

  7/5/2005القدس العربي 
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  موفاز يأمر بتنفيذ اغتياالت وعمليات عسكرية في غزة

ت اغتيـال ضـد نـشطاء االنتفاضـة         أمر وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز الجمعة قوات االحتالل بتنفيذ عمليا          
الفلسطينية في قطاع غزة والقيام بعمليات عسكرية في القطاع، لوقف اطالق قذائف محلية الصنع علـي المـستوطنات                  

  .االسرائيلية، والتي تطلق بين الحين واآلخر ردا علي الخروقات االسرائيلية المتواصلة للهدنة المعلنة بين الجانبين
االسرائيلي نحو التصعيد الميداني خطوة باتجاه انهاء حالة التهدئة السائدة من قبل الفصائل الفلسطينية              ويعتبر هذا التوجه    

منذ قمة شرم الشيخ التي عقدت في شباط الماضي واعلن فيها عن وقف العمليات العسكرية االسرائيلية مقابـل وقـف                    
  .المقاومة الفلسطينية

بلغ جيشه باستهداف نشطاء االنتفاضة في القطاع في أعقاب االرتفاع الحاد في            واوضحت اإلذاعة االسرائيلية ان موفاز ا     
  .إطالق صواريخ القسام والقذائف من قطاع غزة في الفترة األخيرة نحو المستوطنات

وتوقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون الرد اإلسرائيلي متنوعا بحيث يشمل اغتياالت ومطاردات محدودة وكمائن               
واصل بطائرات االستطالع وتوجيه ضربات موضعية قاتلة ومركزة ضد قيادات األجنحـة العـسكرية فـي                ورصد مت 

  . الفصائل الفلسطينية
  7/5/2005القدس العربي 

  
  سرائيليين لالنسحاب من غزةتراجع دعم اإل: استطالع

لبية االسرائيليين الى خطـة     كشف استطالع للرأي نشرته صحيفة معاريف االسرائيلية امس تراجع الدعم الذي تقدمه غا            
  .النسحاب من قطاع غزة الذي يفترض ان يجري في منتصف آب المقبلا

اما نسبة  . من االشخاص الذين شملهم يدعمون االنسحاب، مقابل ستين بالمئة الشهر الماضي          % 54 االستطالع ان     وافاد
  .ن عن رأيهمبينما لم يعبر الباقو% 33الى % 31عارضي هذه العملية فقد ارتفعت من م

   7/5/2005الرأي االردنية 
  

 باالستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة جيش االحتالل تلقى تعليمات
االسرائيلي تلقى تعليمات من المستوى السياسي باالستعداد لتنفيذ  االسرائيلي امس ان الجيش قالت القناة الثانية للتلفزيون

ان اسرائيل ستقوم بعمليـة عـسكرية فـي    و .  قسام على اهداف اسرائيليةاعقاب سقوط صواريخ عمليات عسكرية في
  .او حتى جرحى في صفوف االسرائيليين جراء سقوط صواريخ قسام قطاع غزة بمجرد وقوع قتلى

  .  النار غير قائم بعد وقف اطالق التلفزيونية ذاتها عن مصادر في قيادة الجيش االسرائيلي اعتبارها ان ونقلت القناة
  6/5/2005حياة الجديدة ال

  
  سرائيلي خطفت وضربت شاباًإاعتقال عائلة حاخام 

نقلت وسائل اإلعالم االسرائيلية امس، أن زوجة وابنة وابن الحاخام االسرائيلي الرئيسي لليهود الشرقيين السفارديم قـد                 
ر عارضت العالقة العاطفية     عاماًوقالت التقارير أن عائلة الحاخام شلومو عاما       17اعتقلوا لخطف وضرب شاب عمره      

  . عاماً، وأفادت التقارير أن الحاخام ليس مشتبهاً به في القضية18بين الشاب، وهو متدين، وبين ابنة الحاخام وعمرها 
وصرح مفتش الشرطة موشيه معلم لإلذاعة االسرائيلية أن التحقيق ما يزال في مراحله األولية، وقد مثل الثالثـة أمـام    

  .وقالت التقارير أن زوجة وابنة الحاخام قد أفرج عنهما ووضعتهما رهن االعتقال المنزلي .ابيب امسالمحكمة في تل 
   7/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  لغاء صفقة بيع مثيرة للجدل في المدينة القديمةبطريركية القدس تتحرك إل

د والغاء صفقة بيع مفترضـة المـالك        بدأت بطريركية الروم االرثوذكس في القدس اجراءات قانونية للتحقق من وجو          
تابعة للكنيسة الي مستثمرين يهود في قضية اثارت غضب الفلسطينيين علي البطريرك ايرينيوس االول، حـسبما افـاد                  

  .محامي البطريركية
، 2002وقال المحامي جلعاد شير الذي يتولي مكتبه عددا من قضايا بطريركية الروم االرثوذكس في القدس منذ صيف                  

د طلب منا البطريرك ايرينيوس االول والبطريركية ان نتأكد ما اذا كانت هذه الصفقة موجودة فعال، لقد كشفت عنهـا                    لق
  .الصحافة ولكنها لم تتأكد، وطلبوا منا الغاءها بالسبل القانونية في حال ثبت وجودها

يهود باراك، ان وجود هذه الصفقة غيـر        وقال المحامي الذي كان مقربا من رئيس الحكومة االسرائيلي العمالي السابق ا           
  .مؤكد، واول ما ينبغي عمله هو البحث في السجالت العقارية لمعرفة ان تم تسجيلها

واضاف شير، في حال تبين وجود هذه الصفقة، سوف نبحث عن السبل القانونية البطالها امـام المحـاكم االسـرائيلية              
  .يركية الذي يحتمل ان يكون وراء هذه الصفقةوسوف نالحق نيكوالس باباديمس احد موظفي البطر

  7/5/2005القدس العربي 
  

  التجمع للحق الفلسطيني يدين بشدة االعتداء على هيئة محكمة الجنايات بغزة
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يدين التجمع للحق الفلسطيني بشدة االعتداء الذي تعرضت له هيئة قضاة محكمة الجنايات بالسرايا وهم، القاضي همي                  
 يوسف صافي، والقاضي أحمد صيام، ووكيل النيابة شريف بعلوشة، أمس أثناء جلسة لمحكمة، ويعتبر          النجار، والقاضي 

هذا االعتداء بمثابة اعتداء على العدالة وهيبة القضاء ومحاولة إلرهاب رجال القضاء، والمس بسير لعدالة في المجتمع،                 
  .قضاة معاً، واستهتاراً بأمن وسالمة رجال القضاءكما يعتبر التجمع هذا االعتداء اعتداًء على حرمة المحكمة وال

. ج، وك . ع. ووفقاً للمعلومات والشهادات التي جمعها مندوبو التجمع فقد قام أفراد من عائلة اثنين من المتهمين وهم م                
 بمهاجمة هيئة المحكمة بالطاوالت والكراسي وإثارة حالة من الفوضى في المحكمة ومحاولـة االعتـداء علـى                . ج. ع

  .شخوص القضاء وذلك أثناء محاولة هيئة المحكمة نطق الحكم بحق المتهمين
التجمع للحق الفلسطيني إذ يستنكر ويدين بشدة هذا االعتداء ويتابع هذا الحادث المروع فإنه يؤكد أنه يمثـل اسـتمراراً                    

 على سيادة القضاء، لذا فإننا ندعو       لحالة الفوضى والفلتان األمني وعدم الجدية في تنفيذ واحترام أحكام القضاء والحفاظ           
  .إلى ضرورة مالحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة

  4/5/2005 التجمع للحق الفلسطيني 
  

  المافيا في الكيان تنهب مساجد فلسطين  
 النقاب عن ان مجموعـات      48كشفت مؤسسة األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات االسالمية في فلسطين المحتلة عام            

 اآلثار في اسرائيل بدأت في الفترة األخيرة انتهاك حرمات المساجد واألماكن المقدسة حيـث يقـوم أفرادهـا                   من مافيا 
  .بسرقة األحجار القديمة في المساجد في محاولة منهم لبيعها لجهات معينة
 بسرقة اللوحات من    يقومون أيضاً ” االسرائيليين“وفي هذا السياق، قالت المصورة والناشطة الفلسطينية مقبولة نصار ان           

  )ا.ن.ق.      (المساجد الفلسطينية وبيعها لتجار اآلثار
  7/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  دارة شؤون البطريرآيةول يغادر عقب خلعه ولجنة ثالثية إليرينوس األإ

ة                    غادر البطريرك  ر معلوم ة غي ى جه ية، إل سية المقدس ة األرثوذآ وع ايرينيوس األول دار البطريرآي ، تحت حراسة     المخل
ذين              إسرائيلية مشددة،   ب، أن عدد األعضاء ال ة عن آث ابع أوضاع البطريرآي ذي يت واس، ال دآتور عودة ق ال النائب ال وق

ى           رك وصل إل نهم      عضوا  38وقعوا القرار ضد البطري ذين               25 م ون ال ة أردني نهم أربع قفا م ة عشر أس  أرشمندريتا وثالث
  . ما يعني وفقا للقانون الكنسي انه اسقط... يرةشارآوا في عملية انتخاب البطريرك األخ

سة     ي الكني دين ف ال ال ين رج ه وب ة بين شادة عنيف د م اءت بع رك ج ادرة البطري ـالرأي أن مغ صريح ل ي ت واس ف وأوضح ق
  .تطورت إلى اشتباك باأليدي بين محاميه وعدد من الكهنة

ه ب       ة اتهام ى خلفي ذ عل ذي اتخ رار ال ذا الق د ه ه بع ى ان ت إل ا     ولف ود، ووفق ستثمرين يه ى م ات إل ع ممتلك ي بي ضلوع ف ال
  ... .لإلجراءات الكنسية سيجتمع أعضاء المجمع المقدس برئاسة اآبر األعضاء سنا وهو المتروبوليت فارسيلوس

يفيرس، اذ           وقال انه تم انتخاب لجنة ثالثية الدارة شؤون مؤسسات البطريرآية وهم           ه آورنيليوس ، فاستيوس واس  المطارن
ة  ر الداخلي اء وزي ان للق ى عم د ال دا االح صلوا غ ع ان ي ن المتوق د للتحضير   م ام جدي يتم انتخاب قائممق ه س ى ان شيرا ال  م

  .النتخاب بطريرك جديد
    7/5/2005الرأي االردنية 

  
  نقابة المحامين تطالب اتحادها العربي تخصيص مبلغ لدعم زمالئهم الفلسطينيين

أكد نقيب المحامين صالح العرموطي ان مجلس النقابة سيطلب من المكتب الدائم التحـاد المحـامين العـرب، خـالل                    
د المحـامين الفلـسطينيين     أيار مايو الجاري، تخصيص مبلغ مالي لـدعم صـمو          25اجتماعاته التي يعقدها باليمن في      

  . والشعب الفلسطيني
اصدار طابع يلـصق علـى      , واشار العرموطي، ان النقابة ستطلب من النقابات العربية المنضوية في عضوية االتحاد           

لوائح الدعاوى يخصص ثمنه لدعم الشعب الفلسطيني، باالضافة الى تبرع المحامين بمبلغ رمزي يضاف الى الرسـوم                 
  . لغايةالسنوية لنفس ا

وذكر انه تم، االتفاق على مساهمة نقابة المحامين بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية ووزارة العدل الفلسطينية بـصياغة                 
  . التشريعات القانونية النقابية بما يخدم وحدة النقابيين في فلسطين المحتلة واالردن

 وحدة مصير الشعبين العـربيين فـي فلـسطين          وقال العرموطي ان المجلس أكد على وحدة ضفتي نهر االردن، وعلى          
  . واالردن مؤكداً استعداد النقابة اتخاذ كافة االجراءات التي تساهم في دعم صمود الفلسطينيين على ارض وطنهم

  . كما أكد تمسك النقابة بمركزها في القدس المحتلة
  7/5/2005الغد االردنية 

  
  الفلسطينيينارتفاع في االعتداءات االرهابية اليهودية ضد 

اعترفت شرطة االحتالل االسرائيلي، امس الجمعة، بأنه في األشهر االربعة األخيرة سجلت اعتداءات االرهابيين اليهود               
  .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 52على الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفاعا بنسبة 
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 ملفـا فـي     174 ملفا ضد مستوطنين يهود، مقابل       265ة فتحت   وقالت شرطة االحتالل انها في األشهر االربعة الماضي       
نفس الفترة من العام الماضي، ولكن حجم االعتداءات في الواقع أكبر بكثير مما تعترف به شرطة االحتالل، ألن غالبية                   

زيـة  ، كما ان قوات وسلطات االحتالل االسرائيلي تطلب من الفلسطينيين مطالب تعجي            االعتداءات تسجل ضد مجهول   
  .عند تقديمهم الشكاوى، مثل معرفة الجناة وغيرها

وتتمثل هذه االعتداءات بدءا من اعتداءات الضرب والقاء الحجارة والتنكيل، مرورا بتدمير مصادر الرزق واالعتـداء                
  .على االراضي الزراعية واألمالك، ووصوال الى اطالق النار الى حد القتل

لمجموعات االرهابية اليهودية عامة تحظى بتساهل رهيب من قبل سلطات االحتالل           ولكن في المقابل فإن المستوطنين وا     
والجهاز القضائي االسرائيلي، الذي يسارع الى اطالق سراح كل معتقل يهودي متهم باالعتـداء علـى الفلـسطينيين،                  

نها تنتهي بسحب الملفات    بشروط مخففة، وحتى احيانا من دون شروط، أما المحاكمات فإنها عادة تستمر لسنوات، فإما ا              
  .من امام المحكمة، وان يتم تبرئة المجرمين، او فرض احكام مخففة غير ملموسة في حالة ادانتهم

أما غالبية جرائم االرهابيين اليهود فإنها تتركز في منطقتي الخليل ونابلس، حيث هناك اكبر تجمع للحركات االرهابيـة                  
  .اليهودية

  7/5/2005ردنية الغد األ
  
 !ود االحتالل يطلقون النار على فتًى فلسطينّي ألنّه رفض أْن يِشَي برفاقهجن

أفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونّية اإللكترونية، اليوم الجمعة، أّن جنود الجيش الصهيوني أطلقـوا النـار                 
  !. بالحجارة عاماً ألنه رفض تزويدهم بمعلوماٍت عن رفاقه الذين رجموا الجنود14على فتى فلسطيني 

وتأتي هذه األقوال على لسان عائلة الفتى أحمد صالح، الذي أصيب بجروٍح خطيرة في الظهر والـصدر فـي قريـة                     
الخضر الواقعة قرب مدينة بيت لحم مطلع األسبوع، في حين زعم الجيش الصهيوني أّن النار قد أطلقت على الفتى بعد                    

، وال يزال الفتى يرقد في مستشفى بيت        60يونّية في الشارع اإللتفافي     اعتقاله لدى إلقاء زجاجة حارقة على سيارة صه       
  .جاال

  7/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الدعوة الى تأسيس صناديق لدعم العمال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
وان العمال الفلسطينيون، الواقـع     عقد معهد كنعان التربوي النمائي ندوة في مقره لمناسبة اليوم العالمي للعمال تحت عن             

والطموح، بحضور أحمد أبو شاويش، وكيل وزارة العمل، ومحمد دهمان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العـاملين،                
  .ولفيف من العمال والمهتمين ورواد المعهد

تـشغيل العمـال،    وأوضح ابو شاويش في كلمته أن وزارة العمل عملت على تنفيذ برنامج البطالة المؤقت من خـالل                  
 ألف عامل من الضفة وغزة، وحرصت على اشعار العامل بأنه يتقاضى أجراً مقابل عمله، منوها الـى            65واستفاد منه   

 ألفاً، على الرغم من الصعوبات، التي واجهت عملية التطبيق، خاصة مع 50 ـ  15وجود توجه لزيادة العدد سنوياً من 
  .، اال ان الوزارة حرصت على تنفيذ برنامجها بدرجة عالية من الشفافيةوزارة المالية، وبعض التدخالت االخرى

وحول فكرة تشغيل العمال في الدول العربية، أكد أبو شاويش أن الوزارة طرحت هذا الموضوع فـي كـل اللقـاءات                     
زارة عملت  والمؤتمرات مع األشقاء العرب، وما حصلت عليه هو فقط وعود بالتفكير في الموضوع، مشيرا إلى أن الو                
 مليـون   100على إنشاء صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق التشغيل، وتلقت وعوداً من الدول المانحة بتمويل بمبلغ               

  . ألف دوالر مخصصة فقط لسن التشريعات والقوانين150دوالر أميركي، لكن لألسف لم يوضع فيه سوى 
 العمالية ليست نتاج اللحظة، وإنما نتاج سياسة قديمـة تمتـد           إن األزمة، التي تعيشها الحركة    : وفي مداخلته، قال دهمان   

إلى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعمقت التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي وخدمته، وهناك عوامل ذاتية فلسطينية بعد أوسـلو                  
لبطالة المقنعـة،   ساهمت في زيادة األزمة، حيث لم تتبع سياسة اقتصادية تنموية تستهدف حل المشكلة، واالعتماد على ا               

وعدم اتباع سياسات اقتصادية لفك التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، ولم يستثمر التوظيف في السلطة في الجانب اإلنتاجي،                
ولم توجد قوانين تحمى حقوق العمال سوى قانون العمل، وضعف بنية الحركات العمالية، وتبعيتها للحركة الحزبية، كما                 

  . دون معالجة مشكلة البطالة والفقر، وعدم تخصيص جزء من الموازنات لتشغيل العمالمررت ميزانيات الدولة من
من الطالب، الذين توقفوا عن الدراسة هم أبناء لعمال عاطلين عن العمل، وهذا نـاتج عـن عمـق                   % 39واوضح أن   

ج االجتماعي وعلـى القـضية      األزمة، التي يعيشها العمال وأسرهم، منوهاً إلى أن هذه األزمة لها انعكاسات على النسي             
  .السياسية والوطنية

وشدد على ضرورة تركيز عمل النقابات من أجل األهداف المطلبية، على اعتبار أنها حركات اجتماعية مطلبيـة لهـا                   
رؤية سياسية، منوهاً إلى أن تهميش الحركة العمالية وغياب الديمقراطية فيها عمق تبعيتها لألحزاب السياسية، وجـرى                 

  . قانون العمل مع حذف الفصل الخاص بالحماية من البطالة من دون حراك من الحركة العماليةتمرير
ومن بين المشاركين تساءل محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي عـن الخطـط االسـتراتيجية                  

  .انقةالستيعاب العمال على ضوء خطة الفصل، منوهاً إلى أن األزمة االقتصادية ما زالت خ
وأشار إلى التحول في الحركة العمالية عبر بلورة اللجان العمالية المستقلة، داعياً إلى ضرورة إعادة وهيكلية الحركـة                  

  .العمالية من خالل بنية االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبر العملية الديمقراطية
  7/5/2005األيام الفلسطينية 
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   األقصىلجنة األحزاب العربية تدعو لنصرة

عقدت لجنة المتابعة والتنسيق بين المؤتمر العام لألحزاب العربية والمؤتمر القومي اإلسالمي والمؤتمر القومي العربي               
على نصرة أهل القدس في معركة القدس واألقصى، باالعتصامات          .اجتماعاً أصدرت في ختامه بياناً تضمن نداء شامالً       

ودعت اللجنة الى اعتبار يوم     . الت المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد األقصى     والتظاهرات والبيانات، لمواجهة محاو   
  . الجاري يوماً كامالً للتضامن9االثنين 

. وطالبت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني التمسك بخيار المقاومة بجميع سبلها، وفي المقدمة االنتفاضة والمقاومة المسلحة              
  .ن مقاومته والى التمسك بسالح المقاومةكما دعت الشعب اللبناني الى احتضا

  7/5/2005المستقبل 
  

  حمادة يبحث مع وزير العمل الفلسطيني وضع العمالة الفلسطينية في لبنان
استقبل وزير العمل والزراعة الدكتور طراد حمادة، في مكتبه في الوزارة، وزير العمل والـشؤون االجتماعيـة فـي                   

ور حسن ابو لبده، يرافقه المدير العام لالدارة العامة للتعاون العربي والدولي في السلطة              السلطة الوطنية الفلسطينية الدكت   
الفلسطينية في قطاع االختـصاص،      بحثنا في تعزيز العالقات اللبنانية       :بعد اللقاء، قال الوزير الفلسطيني    . آصف اسعد 

ض التفاصيل المتعلقة بظروف الطبقـة العاملـة        وناقشنا بع . وايضا في موضوع التنسيق المشترك في المحافل المختلفة       
  . الفلسطينية في لبنان، وان شاء اهللا سنعود بزيارة رسمية قريبا للبحث في المزيد من التفاصيل

نحن دائما نرى في لبنان، حكومة وشعبا، عمقا حقيقيا للقضية الفلسطينية، ونتمنى ان تشهد العالقـات الثنائيـة                  : اضاف
  . لتنسيق والعمل المشتركالمزيد من التحسن وا

سبق للوزير حمادة ان اطلق صرخة في خصوص معالجة ملف العمال الفلسطينيين في لبنان، هـل مـن رؤيـة                    : سئل
  محددة لتنظيم هذا االمر؟

  اطلعني معالي الوزير على االفكار التي يحملها في خصوص الملف الفلسطيني -7-7:اجاب
هذا المجال، وسنقوم في المرحلة المقبلة بمراجعة كل التفاصيل، واعتقد بعد هذه            بكامله، ونحن سعداء لمعرفة نواياه في       

  . المراجعة سنقوم باتخاذ االجراءات المناسبة لصالح الطبقة العاملة الفلسطينية
لقد اتفقنا على ان تتكرر مثل هذه الزيارات من اجـل           : بدوره، رحب حمادة بالضيف الفلسطيني وشكر له زيارته وقال        

ق العمل وتحسين ظروف العمال الفلسطينيين في لبنان وعدم القبول بكل القوانين التي فيها اي جور او ظلم لحـق                    تنسي
العامل الفلسطيني في لبنان، واننا نفكر بجدية في اعادة النظر بهذه القوانين في حال وجدت واذا كانت توجد قوانين ليس                    

ه القوانين حتى يعرفوا في شكل واضح حقوقهم في لبنان، وان شـاء اهللا              فيها غبن، سنعلم العمال الفلسطينيين بحقيقة هذ      
 سنلتقي قبل اجتماع منظمة العمل الدولية الذي سيعقد في جنيف من اجل ان ندرس معا ملف العمالة الفلسطينية في لبنان                   

 .  
  7/5/2005المستقبل 

  
   لوقف إطالق النار    12لـ  مواطناً خالل األسبوع ا71 جريحاً واعتقال 30 شهداء فلسطينيين و3

أوضح تقرير حديث يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية لوقف إطالق النار الذي أعلن في قمة شرم الشيخ أن قوات االحتالل                  
 حملـة   27 مواطناً فـي     71 عملية إطالق نار، فيما اعتقلت       64 آخرين، في    30 مواطنين وجرحت    3اإلسرائيلي قتلت   

  .  حملة مداهمة للقرى والمدن الفلسطينية121ملية اقتحام واسعة، نفذ خاللها  ع43اعتقال، باإلضافة إلى 
وذكر التقرير الذي صدر امس عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات، وأوضح التقرير                

ألسبوع الثاني عشر من وقـف       انتهاكاً ضد أبناء الشعب الفلسطيني خالل ا       312أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت      
إطالق النار، مستخدمةً كافة إمكانياتها العسكرية باإلضافة إلى إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين، األمـر               

وحسب التقرير، فقد تمثلت هذه االنتهاكات في أعمال إطالق النار وقصف األحيـاء   . الذي أدى إلى إلحاق أكبر الخسائر     
قتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلـى المـدن    السكنية، واال 

  . والبلدات الفلسطينية، واإلغالقات المتكررة لهذه البلدات والمدن، وبمصادرة األراضي واعتداءات أخرى
 للمنازل، واحتجاز المواطنين عنـد الحـواجز       ونوه التقرير إلى أن هناك العشرات من حاالت االنتهاكات مثل مداهمات          

  .العسكرية، ومنع السفر عبر المعابر الدولية، واالستمرار في أعمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
  7/5/2005الدستور 

  
  الشيخ التميمي يدعو العرب والمسلمين للصوم اإلثنين تضامناً مع المسجد األقصى

لسطين الشيخ تيسير التميمي امس، العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم الى صيام االثنـين               دعا قاضي القضاة في ف    
  .المقبل، تضامناً مع المسجد األقصى المبارك الذي يعتزم متطرفون يهود اقتحامه في ذلك اليوم

 األمتـين العربيـة     وطالب التميمي في خطبة الجمعة في مسجد الهداية، وهو أكبر مساجد العاصمة النمـسوية فيينـا،               
واالسالمية الى جعل االثنين يوم غضب عارم تنظم خالله المسيرات الجماهيرية والخطب التي تندد بنية متطرفين يهود                 

  .اقتحام المسجد األقصى
  ودعا قاضي القضاة أبناء شعبنا، الى شد الرحال الى المسجد االقصى لحمايته من اخطار المتطرفين اليهود



 13

 الذي يشارك في أعمال مؤتمر حق العودة لالجئين الفلسطينيين، الذي يبدأ اليوم في فيينا، األخطـار                 واستعرض التميمي 
التي تحدق بالمسجد األقصى المبارك، ومحاوالت تهويده واقتحامه من المتطرفين اليهود تمهيداً لهدمه واقامـة هـيكلهم                 

  .المزعوم مكانه
عن جدار الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في عمـق االراضـي            كما تحدث الشيخ التميمي عن األضرار الناتجة        

  )وفا( .الفلسطينية والذي يسلب مساحات واسعة من اراضي المواطنين، ويقتلع الشجر والحجر
  7/5/2005المستقبل 

  
   مليون دوالر أرباحاً على مساهميه4ر93بنك فلسطين الـمحدود في غـزة يقرر توزيع 

 مليون دوالر أرباحاً على مساهميه بواقع دوالر نقدي للسهم الواحد من            4ر93 توزيع مبلغ    قرر بنك فلسطين الـمحدود   
األرباح، والباقي يتم توزيع ما يعادله أسهماً بقيمتها االسمية على الـمساهمين كل بنسبة ما يملكه من أسهم في رأسمال                   

  .د لكل ثمانية أسهمالبنك الـمدفوع، وذلك من األسهم غير الـمكتتب فيها وبواقع سهم واح
وكان بنك فلسطين الـمحدود عقد، أمس، االجتماع الرابع واألربعين لجمعيته العمومية العادية في قاعة اجتماعات مبنى                
اإلدارة العامة للبنك في مدينة غزة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وممثلين عن سـلطة النقـد، ومـسجل                    

  .لبنكالشركات، وعدد كبير من مساهمي ا
وذكر البنك في بيان له، أمس، انه تقرر كذلك الـموافقة على طرح أسهم شركة بنك فلسطين الـمحدود لـدى سـوق                     
فلسطين لألوراق الـمالية بعد توضيح إجراءات التداول في سوق الـمال والـمصاريف الـمطلوبة علـى االنـضمام                

  .والعضوية وعمليات التداول
س إدارة بنك فلسطين الـمحدود، ومديره العام، أن األثر األكبر في تحقيق البنك ألرباح              هاني الشوا، رئيس مجل   . وأكد د 

 كان نتيجة للقرار االستراتيجي باالستمرار في برامج التـسهيالت االئتمانيـة، رغـم ظـروف                2004قياسية في العام    
صافي األرباح الـمتحققة عن العـام      االنتفاضة، ولـمواصلة البنك سياسته االئتمانية الـمرنة والـمتوازنة، حيث بلغ          

  . مليون دوالر2ر74 حوالي 2003 مليون دوالر، فيما بلغت في العام 5ر66الـماضي 
  .يذكر أن البنك سيبدأ بتوزيع األرباح على الـمساهمين اعتباراً من صباح اليوم

  7/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ليين  عائلة شهيد تتبرع بأعضائه إلنقاذ سبعة مرضى إسرائي
تبرعت اسرة الشهيد الفلسطيني سعيد عبداهللا فرج بأعضائه لسبعة مرضى اسرائيليين استجابة لنداء مستشفى بيلينـسون                

وقد تم زرع أعضاء الشهيد في أجسام المرضى السبعة بالغين واطفـال            . في تل ابيب حيث توفي سعيد متأثرا بجراحه       
  .ع القلب والرئتين وجزء من الكبد والبنكرياس والكليتينفي اربع مستشفيات اسرائيلية حيث جرت عملية زر

وكان الشهيد أصيب بجروح بالغة عندما انقلبت سيارته في طريق عودته من نابلس الى بيته في طولكرم نتيجـة قيـام                     
 جنود االحتالل بتسليط الكشافات الضوئية صوبه ما افقده السيطرة على المركبة كما اكد صديقه محمـد الـذي رافقـه                   

  .واصيب بجروح
وفي حديث ل الخليج قال خال الشهيد يوسف فرج ان ادارة مستشفى بيلينسون االسرائيلي اقترحت علينا التبرع باعضاء                  

  .الشهيد عقب وفاته الفتا الى ان العائلة قررت بعد التشاور رغم مرارة المأساة، المساهمة في انقاذ ابرياء
  7/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   أسرة بدوية في النقب بحرمانها من المياه   1300عاقب إسرائيل ت

نساء حوامل وأطفال يضخون ماء الشرب من اآلبار ويسحبونه على الدواب لمسافات تصل إلى مئات األمتار وأحيانـاً                  
 لمسافة خمسة كيلو مترات على األقل، هذا المشهد ال يوجد في الصحراء العربية وال في دول العالم الثالـث بـل فـي                      
إسرائيل في النقب على بعد عشرين دقيقة سفر من مدينة بئر السبع هؤالء السكان يعيشون في قرى عربية غير معترف                    

  ·بها وقد قام ممثلون عنهم بتقديم التماس للمحكمة المركزية في حيفا يطالبون من خالله الدولة تزويدهم بالماء
طقة وتريد اآلن توطينهم في قرية ثابتة لكن أبناء الحمولة يرفضون           إسرائيل من منطقة بيت كما إلى هذه المن       : لقد نقلتهم 

االنتقال إلى مكان آخر وال يريدون االنخراط بحمائل أخرى كي ال يحدث لهم ما حدث لقبائل أخرى تم دمجها سوياً في                     
ـ     · واحدة من القرى الثابتة فاندلعت بينهم الخالفات والشجارات        اب مـن الدولـة     وبسبب معارضتهم هذه يتعرضون للعق

وإحدى العقوبات التي يواجهها هؤالء السكان تسمى رأس األنبوب فما الذي يعنيه ذلك ؟ هذا يعني أن الدولة توافق على                    
إيصال خط ماء من نقطة معينة، ويتم هناك تركيب عداد وصنبور واحد ومن يريد الماء عليه الوصول إلى هذا المكان                    

قانون وسحب األوعية حتى بيته وفي حالة أم الحيران يجري الحديث عن مـسافة ال               لشراء الماء بالسعر الذي يحدده ال     
  · تقل عن خمسة كيلو مترات

  7/5/2005االتحاد االماراتية 
  

  سرائيلإمغاربة يحذرون من تعاون بالدهم مع 
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ـ                  اوالت تـدفع   حذر ناشطون مغاربة من أي تعاون بين الدولة المغربية والدولة العبرية واعربوا عن خشيتهم مـن مح
المغرب للعب دور العراب في العالقات التطبيعية بين الدولة العبرية ودول عربية، وذلك اثر تصريحات لشمعون بيريز                 

  .نائب رئيس الحكومة االسرائيلية نشرتها صحيفة مغربية قال فيها ان المغرب معبر بين اسرائيل والعرب
لسطين والعراق في بيان ارسل لـ القدس العربي انه بعد تـصريحات        وقالت مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة ف      

االرهابي سلفان شالوم وزير خارجية العدو الصهيوني بأن موريتانيا مؤهلة الن تكون معبرا اسرائيليا لبقيـة العـرب                  
ـ               د شـعب   تأتي، وفي تحد كبير لمشاعر المغاربة تصريحات االرهابي بيريز مبيض الجرائم الصهيونية المتواصلة ض

وارض فلسطين ومجرم قانا من ان المغرب معبر بين اسرائيل والعرب، في وقت ال يجد فيه رئيس الوزراء التركـي                    
حرجا في زيارة الكيان الصهيوني لتقديم فروض الوالء والطاعة لمجرمي الحرب والمجرمين ضد االنسانية، واعتبرت               

  .ب الصهيوني والعربان كل ذلك هو البحث عمن يلعب دور العراب بين االرها
وبعد ان حيت المجموعة ابناء الشعب الموريتاني الذين عبروا عن رفضهم القاطع لزيارة شالوم وشجبت بقـوة زيـارة                   
اردوغان واستنكرت نشر صحيفة مغربية حوارا تحت الطلب مع بيريز، حذرت من محاوالت تحويل المغرب الي بلـد                  

  .طريق التطبيع مع الصهاينةمتواطئ علي ارض وشعب ومقدسات فلسطين عن 
  7/5/200القدس العربي 

  
  رهاب والسالم على كل المسارات اهللا يبحثان تنسيق الجهود في قضية اإل مبارك واألمير عبد

بدأ ولي العهد السعودي األمير عبداهللا بن عبد العزيز أمس زيارة قصيرة إلى مصر ليبحث مع الرئيس حسني مبـارك                    
  . في فرنسا والواليات المتحدةفي نتائج جولته األخيرة

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صّرح بأن اللقاء بين مبارك واألمير عبداهللا سيتناول نتائج زيارة ولـي                   
وكذلك األوضـاع علـى الـساحة       . العهد السعودي للواليات المتحدة إلى جانب جهود تحقيق السالم في الشرق األوسط           

  لعراق ولبنان، إضافة إلى المواضيع ذات االهتمام المشترك بين مصر والسعوديةالعربية وخصوصاً في ا
وكانت مصادر مطلعة قالت ان ولي العهد السعودي لمس خالل زيارته للواليات المتحدة تجاوباً لدى اإلدارة األميركيـة                 

اكب ذلك مع اإلصـالح الـسياسي       مع اقتراحه منح االهتمام األول للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية كي يتو            
  .واالقتصادي في المنطقة

وأضافت أن النتائج اإليجابية لزيارة الواليات المتحدة دفعت األمير عبداهللا الى القيام بجولته العربية لتنسيق العمل على                  
 -اع العربـي  توظيف كل الطاقات العربية باتجاه عملية السالم وتوفير أرضية لتحقيق السالم العادل والـشامل للـصر            

  .اإلسرائيلي
  7/5/2005الحياة 

  
   معتقلين إلى النيابة 7االحتجاجات على زيارة شالوم تتواصل السلطات تستعد إلحالة : موريتانيا

ندد قادة حزب الملتقى الديمقراطي المحظور في موريتانيا بحملة االعتقاالت الجارية في صفوف اإلسالميين، وطـالبوا                
من دون شروط، وقال قادة الحزب في مؤتمر صحافي في نواكشوط أمـس األول، وبحـضور                بإطالق سراحهم فورا و   

عدد كبير من زعماء المعارضة الموريتانية والمنظمات الحقوقية، إن حملة االعتقاالت تهدف إلى االلتفاف علـى كـل                  
  .محاولة للحوار الوطني

سيلفان شالوم إلى موريتانيا، مؤكـدين أنـه ال         ” ائيلياإلسر“وفند قادة الحزب مبررات الحكومة لزيارة وزير الخارجية         
  .”فضيحة بكل المقاييس وتنكرا للثوابت وازدراء للشارع“مبرر لها على اإلطالق، واعتبروها 

إلى ذلك، طوقت قوات الشرطة المناطق المحاذية لمسجد الذكر في نواكشوط، وهو أحد معاقل اإلسالميين، واقتحمـت                 
لمسيالت الدموع، وفرقت جموعاً من الموريتانيين، ومنعت إلقاء محاضرة كان اإلسالميون           المسجد وسط إطالق كثيف     

  .يعتزمون تنظيمها
وذكرت مصادر إعالمية مطلعة أن السلطات األمنية تستعد إلحالة سبعة من المعتقلين إلى النيابة العامة بعد شهر علـى                   

  .الاعتقالهم بتهمة العالقة بالجماعة السلفية للدعوة والقت
ال تزال االحتجاجـات فـي      ” إسرائيل“وعلى رغم مرور أربعة أيام على الزيارة التي قام بها لموريتانيا وزير خارجية              

  .الشارع الموريتاني على هذه الزيارة مستمرة
ة وشهدت أغلب ثانويات العاصمة إضرابا عن الدراسة لليوم الرابع على التوالي منذ انتهاء الزيارة، وواصل طلبة جامع                

وكانـت صـحيفة جيـروزاليم      . نواكشوط إضرابهم، وتشن وسائل اإلعالم المحلية المستقلة حملة مستمرة ضد الزيارة          
قد ذكرت أمس أن شالوم اضطر الختصار زيارته لنواكشوط، بسبب االحتجاجات العنيفة التي             ) الطبعة الفرنسية (بوست  

  .قطقوبل بها في شوارع نواكشوط، واختصر زيارته إلى ساعات ف
  7/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الجزائر تعفي السلع الفلسطينية من الجمارك  

وافقت السلطات الجزائرية أمس على إعفاء السلع الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية، كما جرى االتفاق على إنـشاء               
جاريـة بـين الجزائـر والـسلطة        مجلس مشترك لرجال أعمال البلدين، في إطار إعادة تأهيل العالقة االقتصادية والت           
تم االتفاق على إرسال وفد فنـي       و  الفلسطينية، حيث تّم توقيع بروتوكول اتفاق شامل بهذا الشأن بالعاصمة الجزائرية،            
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وأكد مصدر عليم أنه سيتم تحويل مركز صامد التجاري إلـى مركـز التجـارة               .وتأهيل العالقة بين السلطة والجزائر    
لسلع، بجانب نفي الفلسطينيين أن السلع ستكون فلسطينية محضة وال عالقة لهـا بـالمنتوج               الفلسطيني بغرض ترويج ا   

  .اإلسرائيلي
  7/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مصرية  جامعات4و» سرائيلإ«مساع لبناء عالقات ثقافية بين 

وأوصـت  . وإسرائيل ة بين مصرالخارجية األمريكية موافقتها علي مطلب إسرائيلي لتطبيع العالقات الثقافي أبدت وزارة
اإلسرائيلي إرييل شـارون إلـى الواليـات المتحـدة      الوزارة في مذكرة تم اعدادها فور انتهاء زيارة رئيس الوزراء

 4إبرام بروتوكول للتعاون الثقافي بين مصر وإسرائيل يتناول التعاون مـع   واجتماعه بالرئيس بوش في تكساس بأهمية
المـذكرة   وتتضمن برامج التعاون بحسب. القاهرة واإلسكندرية وعين شمس وأسيوط: وهي جامعات جامعات مصرية

ومؤتمرات مشتركة وتبادل المناهج التعليميـة   األمريكية دعوة أساتذة جامعة إسرائيليين إللقاء محاضرات وتنظيم ندوات
التعاون الثقافي، ويـشكل خطـوة   األمريكية أن ذلك سوف يزيد من فعاليات  واعتبرت المذكرة. مع الجانب اإلسرائيلي

   .سلسلة لبرامج التعاون الثقافي مع دول عربية أخرى مثل تونس والمغرب وقطر والعراق أولى نحو بناء
   4/5/2005ردنية اللواء األ

  
   مليون يورو48فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية للتعاون اإلنمائي المشترك قيمتها 

طينية، ممثلة بوزارة الخارجية، والحكومة األلـمانية ممثلة بالـممثلية األلـمانية في          وقعت، أمس، السلطة الوطنية الفلس    
ناصـر القـدوة،    . فلسطين، اتفاقية للتعاون اإلنمائي األلـماني ــ الفلسطيني، وقع االتفاقية عن الجانب الفلـسطيني د             

  .لسلطةوزير الخارجية، وعن الجانب األلـماني ميغيل بيرغر، ممثل ألـمانيا لدى ا
 مليون يورو منهـا لـصالح مـشاريع الـدعم     43 مليون يورو، سيتم تخصيص 48إن قيمة االتفاقية تبلغ    : وقال القدوة 

الـمالي، فيما ستخصص الخمسة ماليين األخرى لصالح الدعم الفني، مشيراً إلى أن التوقيـع سـيتم علـى اتفـاقيتين                    
  .مختلفتين، إحداهما للدعم الـمالي واألخرى للفني

، معتبـراً أن هـذا      %20نوه إلى وجود زيادة في حجم الدعم األلـماني الـمتفق عليه عنه في العام الـماضي بنسبة                و
يبين تزايد الدعـم واالهتمام األلـماني الـمخصص لفلسطين، كما تم صرف الـمنحة األلـمانية على ثالثة قطاعـات                

رك، وهي الـمياه والـمياه العادمة، والتنمية االقتـصادية،      محورية في إطار التعاون األلـماني ــ الفلسطيني الـمشت       
  .ودعم الـمؤسسات

إن حكومة بالده قامت هذا العام بزيادة الدعم اإلنمائي عن العام الـماضي لتصل قيمـة الـدعم                 : من جهته، قال بيرغر   
ساعدة الشعب الفلسطيني علـى      مليون يورو، منوهاً إلى أن هذه الزيادة جاءت لـم         48اإلنمائي األلـماني لفلسطين إلى     

  .تخطي الوضع االقتصادي السيئ، ولرفع الـمعاناة عن كاهل هذا الشعب
وشدد على أن حكومة ألـمانيا االتحادية تنظر إلى فلسطين باعتبارها نقطة محورية للدعم الفني األلـماني، كاشفاً عـن                  

  .ـمانيا قياساً إلى نسبة السكانأن فلسطين هي الدولة التي تحظى بأعلى نسب دعم فني من حكومة أل
  7/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  المعتدلين سالميينوروبية مع اإلأحوارات أميركية 

عبد اللطيف عربيات في حوار غير رسـمي عقـد قبـل            . شارك رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي د        
 الواليات المتحدة االميركية واوروبـا مـن جهـة          اسبوعين في العاصمة المغربية بين اكاديميين ومسؤولين سابقين من        
  .واكاديميين وقوى سياسية عربية من عدة دول عربية بينها االردن

 وجاءت مشاركة عربيات ورئيس تحرير جريدة السبيل االسالمية االردنية المقربة من االخـوان المـسلمين عـاطف                 
  .  الشخصيةالجوالني في لقاء مراكش الى جانب قوى سياسية عربية بصفتهم

وذكر الجوالني لـ الغد ان اللقاء الذي كان حوارا فكريا وليس تفاوضيا جمع اكاديميين ومسؤولين اميـركيين سـابقين                   
وعددا من المسؤولين االوروبيين السابقين واكاديميين وشخصيات سياسية ومعارضة عربية بعضها اسـالمية واخـرى               

  . يسارية
جية االميركي االسبقين ريتشارد ميرفي وهارولد ساوندرز حضرا من الجانـب           وعلمت الغد ان  مساعدي وزير الخار      

االميركي اضافة لعضو كونجرس سابق وعدد من االوروبيين اضافة الكاديميين واعضاء مـن الحركـات االسـالمية                 
  . واالخوان المسلمين ويساريين من العراق وسورية

قاء مراكش اجمعت على رؤية واحدة للعالقة مع الغرب واسباب          وأوضح الجوالني ان االطراف العربية المشاركة في ل       
بان الطرف العربـي اكـد علـى        , التوتر مع العالم االسالمي والعربي ولخص هذه الرؤية فيما يخص القضية العراقية           

  . رفضه العدوان االميركي البريطاني على العراق واحتالله ورفض كل مبرراته "
ي الحوار على رفض االنحياز االميركي االوروبي االعمى للكيـان الـصهيوني فـي              وفلسطينيا اكد الطرف العربي ف    

وشدد المحاورون العرب على ان االنسحاب من العراق ووقف االنحياز السـرائيل هـو مـا يزيـل     . احتالله وعدوانه 
  .االحتقان ويسحب فتيل التوتير في العالقات العربية االميركية االوروبية
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يير في العالم العربي اكد المحاورون العرب ان القوى العربية واالسـالمية بمختلـف اطيافهـا                 وحول االصالح والتغ  
وانها لن تتراجع عنه بعد     , السياسية والفكرية ترى ان االصالح السياسي والتغيير الديمقراطي هدف كل الشعوب العربية           

  . ان بدأت اميركا تطالب به
ت على ان اميركا والغـرب هـي المـسؤولة عـن االسـتبداد وغيـاب              وحسب الجوالني فان االطراف العربية اجمع     

  . حيث رعته عبر عقود النسجامه مع مصالحها, الديمقراطية في الدول العربية وانتشار الفساد فيها
فان شخصيات اميركية شاركت في الحوار اعتبرت ان اميركا تغيرت بعد تورطهـا فـي المـستنقع              , وحسب الجوالني 
  .لكراهية واالحتقان في العالم االسالمي وانه ال بد من انهاء االحتالل في العراقالعربي وازدياد ا

 وعلمت الغد من مصادر مطلعة ان االتحاد االوروبي يتجه الى فتح حوارات رسمية مع الحركات االسالمية واالخوان                 
  . الحية والقوميةالمسلمين في الدول العربية والتأسيس لعالقات اكثر انفتاحا وتفهما لمطالبها االص

ويرى محللون ان الحركات االسالمية المعتدلة التي تدور غالبيتها في فلك االخوان المسلمين بـدأت تلـتقط بايجابيـة                   
االشارات االميركية واالوروبية لرفع الغطاء عن االوضاع الرسمية العربية القائمة القريبة مـن التوجهـات الغربيـة،                 

  . اطيةوتبني دعوات االصالح والديمقر
  7/5/2005ردنية الغد األ

  
  كيماوية إلنتاج المتفجرت تعاون بين الهند وإسرائيل في إنتاج مصانع

نشرت صحيفة هندية ان مناقصة تم منحها الحد المصانع العسكرية االسرائيلية القامة خمسة مصانع كيماويـة النتـاج                  
 . مليون دوالر 140كرته صحيفة ذي ايشان ايج المتفجرات في والية بهار الهندية ، وتقدر هذه الصفقة حسبما ذ

واشارت الصحيفة الى ان هذه     .  وقد تنافس على هذا العطاء الهندي مع الشركة االسرائيلية شركات اوروبية وامريكية             
  .هي الصفقة الكبيرة الثالثة التي تعقدها الهند مع اسرائيل خالل االسابيع القليلة االخيرة 

  5/5/2005فلسطين برس 
  

  وزارة الثقافة الفلسطينية تصل القديم بالحديث واألصالة بالمعاصرة
تم االعالن عن احياء موسم المنطار في محافظة غزة وذلك في الثامن : غزة ـ القدس العربي ـ من أشرف سحويل

جات الفنية والعشرين من الشهر الجاري الذي يشمل العديد من الفعاليات المتعلقة بالطرق الصوفية والكشافة واالنتا
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الثقافة ـ الهيئة العامة لالستعالمات بغزة حضره وكيل  .والتراثية

مساعد وزارة الثقافة الشاعر أحمد دحبور ورئيس اللجنة الوطنية الحياء موسم المنطار الدكتور سليم المبيض وعدد من 
  .ز الصحافي الدولي بمقر الهيئةالمثقفين والمهتمين بقاعة المرك

  7/5/2005القدس العربي 
  

  المتوكل طه رئيساً انتخاب رئيس وأمانة عامة في والدة جديدة لالتحاد العام للكتاب الفلسطينيين
 عضواً مسجالً في قطـاع غـزة،        82 من أصل    62 عضواً مسجالً في الضفة الغربية، و      157 من أصل    142بحضور  

متوكل طه، أميناً عاماً ألول اتحاد يجمع الكتاب الفلسطينيين فـي الـداخل والخـارج بنـسبة                 انتخب، أمس، الشاعر ال   
  . من مجموع األصوات في الضفة والقطاع% 80ر4

وأكد طه، األمين العام المنتخب، في حديث خاص، أن الفترة القادمة ستشهد اتحاداً حقيقياً للكتاب، يعمل علـى تـوفير                    
  . ت الكتاب اإلبداعية، وتأمين مستوى الئق لحياة األعضاء في جو مستقر مادياً ومعنوياًالظروف المالئمة لنمو طاقا

  7/5/2005األيام الفلسطينية 
  
 وغزة سرائيل تحظر دخول كتب ومطبوعات دور النشر السورية واللبنانية للضفةإ

ـ   أكدت أراضـيها   ة مـن دخـول  إسرائيل قرارات سابقة لها بحظر إدخال كتب صادرة عن دور نشر سـورية ولبناني
  .بالعالم الخارجي واألراضي الفلسطينية، حيث يسيطر الجيش اإلسرائيلي على المعابر التي تصلها

واحتج محمد بركة النائب العربـي فـي الكنيـست     وتمنع إسرائيل دخول هذه الكتب بغض عن النظر عن محتوياتها،
  .اإلسرائيلي على هذا المنع

   7/5/2005الحياة الجديدة 
  
  اليهود أثاروا عداء العالم ضدهم بإثارتهم موضوع الالسامية   : ديب إسرائيلي بارزأ

اتهم أديب إسرائيلي بارز اليهود بالتسبب بإثارة موجات العداء لهم في العالم داعيا إياهم إلى وضع أنفسهم قبالة المـرآة                    
ال في العدد األخير من مجلـة ألبـايم ألفـان         يهوشوع، قد نشر مقا   · ب· وكان هذا األديب، أ   · وإعادة الحساب مع النفس   

الالسامية مشددا على ضرورة قيامهم بمحاسبة صارمة وعميقة         الفصلية قال فيه إن هناك أشياء لدى اليهود تشجع على         
  · لمجمل تاريخهم بعد وقوع الكارثة خالل الحرب العالمية الثانية

ضية من خالل نشر حديث مطّول مع الكاتب واإلشارة إلـى     وتابعت يديعوت أحرونوت في ملحقها األسبوعي األخير الق       
ب يهوشوع أن مبنى الهوية اليهودية يشكل مـصدرا عميقـا جـدا             · وأعتبر أ · عاصفة ردود الفعل التي أثارتها أقواله     
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لى وقالت يديعوت أحرونوت أن أفكار الكاتب ذي األصل الشرقي والحائز ع          · لكراهية اليهود في العالم في كافة األزمان      
وفي صلب أفكاره يقول يهوشوع إن الهوية اليهودية التي         ·· جائزة إسرائيل في األدب تنطوي على مواد فكرية متفجرة          

تشكلت في بوتقة مزجت بين الدين والوطن هي هوية غير واضحة ومتهربة تنعـدم الحـدود والـشكل وتقـوم علـى                      
  ·  الكراهيةاالفتراضية ما يبعث لدى اآلخر التخيالت والمخاوف وبالتالي

ومن ضمن ردود الفعل اإلسرائيلية واليهودية على ذلك اقتبست الصحيفة أقوال أستاذ جامعي معروف، هـو روبـرت                  
وأكـد  · ويستريخ، بارك أفكار يهوشوع الشجاعة معتبرا إياها عوما في مستنقع خطير ونوعا خطيرا من اللعب بالنـار                

ر على االنغماس أو أن يكون بال هوية أو أن يكون متطرفا بنفس اآلن،              الكاتب اليهودي أن اإلنسان اليهودي متغير وقاد      
بل واإلقامة في عوالم مختلفة واالرتباط بهويات الشعوب المحلية التي يعيش فيها األمر الذي شحذ مهاراته الروحانيـة                  

 إنما حاولت القيام    وأضاف ال أبحث هنا عن توجيه االتهامات فهي موجودة أصال         · ولكن بنفس الوقت أوقع به المصائب     
بعملية تشخيص والنظر إلى المستقبل وهذا ال يعني أن الالسامي يحظى بالتفهم عندي وأنا ازعم أنه لو قيض لهذا قراءة                    

  ·أقوالي هذه لبادر بنفسه إلى تصحيح نظرته لليهود ألن الالسامية تسبب المصائب لالساميين أيضا 
  7/5/2005االتحاد االماراتية 

  
  ع ازدياد أعداد المهاجرين الفلسطينيين إلى بلدان العالم   باحث يتوق

عباس شبالق الباحث في مركز دراسات الالجئـين فـي          · حسب قول الباحث الفلسطيني الخبير في شؤون الالجئين د        ب
الن عن  في مقره برام اهللا لإلع    · جامعة أوكسفورد البريطانية، خالل لقاء نظمه مركز الالجئين والشتات الفلسطيني شمل          

الصادر حديثاً عن المركز ومؤسسة الدراسات المقدسـية، إن  · إشكاليات الهوية والتكيف : كتاب الفلسطينيون في أوروبا  
أعداد الفلسطينيين الراغبين بالهجرة، ستزداد طالما أن هناك تضييقاً على الفلسطينيين، سواء في الـضفة والقطـاع، أو                  

  ·الدول المضيفة لهم 
ئمة الفلسطينيين الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا، ال تقتصر على فلسطينيين مقيمين في دول اللجـوء                ولفت إلى أن قا   

  ·فقط، كسورية ولبنان وغيرهما، بل تتعدى لتشمل آخرين من مواطني الضفة والقطاع
 ألفاً 25 زهاء وقدر عدد الفلسطينيين الموجودين في دول االتحاد األوروبي وحدها بنحو ربع مليون شخص، من ضمنهم             

  ·في بريطانيا وحدها، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث مجموع الفلسطينيين القاطنين فيها
وأوضح أن واحداً من كل عشرة فلسطينيين في لبنان له أقارب يعيشون في أوروبا، مشيراً إلى أن ألمانيا أكثـر دولـة                      

  ·أوروبية تضم فلسطينيين
الفلسطينيين في القارة األوروبية أمر طبيعي، نافياً أن تكون هناك أي مـؤامرة لتهجيـر               واعتبر أن وجود كم هائل من       
  ·الفلسطينيين، على حد تأكيده

وعزا موقفه إلى التزام معظم الدول األوروبية بمواثيق تستوعب بموجبها أعداداً من الفلسطينيين، وتتضمن إشارات إلى                
   ·ضرورة عودتهم إلى دولتهم التي قدموا منها

بيد أن شبالق أشار إلى أن بعض الدول العربية تعمد تحت حجة عدم التوطين إلى حرمـان الفلـسطينيين مـن مزايـا          
  ·وحقوق ممنوحة لهم

ودلل على ما ذهب إليه بقيام بعض الدول بسحب األوراق الثبوتية الخاصة ببعض الفلسطينيين بمجرد حصولهم علـى                  
   .جوازات سفر أجنبية

  7/5/2005ة ماراتياالتحاد اإل
  

  يهودياً 11و تشومسكي وطنطاوي وفضل اهللا والقرضاوي والتسخيري بمشاركة المؤتمر األديان بالدوحة
فـي بنـاء    دور االديان:  ايار الجاري مؤتمر حول حوار االديان تحت شعار18القطرية الدوحة في  يعقد في العاصمة

وذكرت صحيفة الراية القطريـة ان  . الثالثة ن يمثلون االديانالحضارة االنسانيةويشارك فيه علماء ومفكرون واكاديميو
 يهودياً سيشاركون فيـه،  11تشومسكي سيشارك في المؤتمر وهو واحد من  المفكر اليهودي االمريكي المعروف ناعوم

س وبناء وتشاركها في تأسي ويهدف المؤتمر الى ابراز فاعلية االديان، اسرائيل، وواحد يمثل اسرائيل   من خارج9وهم 
كرامته وحقوقه، والقيم الدينية المشتركة، وتقييم احتـرام   الحضارة، كما يناقش سلسلة محاور من بينها االنسان وضمان

والمـسؤولية   وواقعية االديان في مواجهة الخرافات واالساطير، واالنفتاح والتعاون والتواصـل  االديان للعقل البشري،
   .االولى المقدسة في االديان يعية واالسرة والوحدة االنسانيةالدينية تجاه البيئة والموارد الطب

   4/5/2005ردنية اللواء األ
 

  العشائرية تطغى على االنتخابات البلدية الفلسطينية
  الضفة الغربية-عوض الرجوب

جرت أمس الخمـيس فـي       لعب الجانب العشائري دورا بارزا في المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية الفلسطينية التي            
الضفة الغربية وقطاع غزة، كما حرصت مختلف الفصائل على أخذ البعد العشائري بعين االعتبار فـي إعـداد قـوائم                    

  .مرشحيها
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 مجلـسا فـي     76 مرشحين، منها    906 مجلسا بلديا وقرويا الختيار      84وقد أجريت المرحلة الثانية من االنتخابات في        
% 90قطاع غزة، وتقول مصادر فلسطينية إن نسبة االقتراع كانت جيدة جدا وتجاوزت              مجالس في    8الضفة الغربية و  
  .في بعض المناطق
  إجماع دون اقتراع

وبرزت العشائرية واضحة في بعض القرى التي لم يتم االقتراع فيها بعد اتفاق كبرى العشائر على مرشـحي البلديـة                    
  .الريحية جنوب الخليل التي لم تجر فيها االنتخاباتواالتفاق أيضا على الرئاسة كما هو الحال في بلدة 

ويقول نعيم الطوباسي من قادة حركة فتح إن األهالي في القرية اتفقوا على تشكيل المجلس البلدي من األعضاء التـسعة        
وال خالفات حول الموضوع، موضحا أن عددا من المرشحين تنازلوا بمحض إرادتهم للمرشحين التسعة الذين حـصلوا                 

  .لى إجماع محلي وسيشكلون المجلس قريباع
فيمـا  . وفي بعض البلدات طرحت كبرى العشائر قوائم تمثلها فقط وحظرت على أبنائها الترشح ضمن قـوائم أخـرى                 

اجتمع رجاالت العشائر في بعض مراكز االقتراع حول القهوة العربية تعبيرا عن تمسكهم بتراثهم واألصـالة العربيـة                  
  .والعملية الديمقراطية الجاريةرغم أجواء الحداثة 

من جهته يقول المرشح عبد القادر أبو حماد، رئيس بلدية السموع سابقا إن البعد العشائري فرض نفسه بقوة في كافـة                     
  .مراكز االقتراع، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المواطنين مثقفين اختاروا مرشحيهم بناء على قدراتهم وكفاءاتهم

ل المرشح خالد الطردة إن العشائرية لم تكن هي المعيار الوحيد لدى الناخبين، مضيفا أن الكثيـرين                 وفي بلدة تفوح يقو   
نظروا إلى جانب العشائرية إلى المعايير األخرى كالكفاءات واإلنجازات والسيرة الذاتية للمرشحين، مضيفا أن مصلحة               

  .المواطنين هي في اختيار األكفأ واألقدر على تحقيق اإلنجازات
وأكد مواطنون في عدد من القرى تحدثوا للجزيرة نت أن العائالت سخرت سيارات ووسائل نقل خاصـة بهـا لتنقـل                     

  .الناخبين لصناديق االقتراع، وتمكنت من استقدام جميع الذين يحق لهم االنتخاب ما رفع نسبة المشاركين بشكل كبير
  عدم رضا

 أمرا سلبيا مطالبا بمنح المواطن حرية اختيار مرشحيهم دون ضغط           ورغم قناعة البعض بالبعد العشائري، يراه البعض      
وفي السياق يبدي إسماعيل الطوباسي من بلدة الريحية والمحاضر بجامعة القدس عدم رضاه عـن               . داخلي من العشائر  

  .عدم التصويت واالتفاق حول المجلس البلدي في قريته
هوا لصناديق االقتراع وهي المرحلـة التـي طالمـا انتظروهـا            لم يتوج  وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المواطنين      

للمشاركة في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية وحرية، موضحا أن الديمقراطية تتطلب مشاركة جميـع المـواطنين فـي                
  .اختيار ممثليهم في البلدية

د بين المرشحين وأنصارهم أكثر     تسود حالة من التعاون والو     ومع وجود البعد العشائري لالنتخابات في بعض المناطق       
  .منها في المناطق التي تتنافس فيها كتل سياسية، كما يقول أحد المواطنين من بلدة ترقوميا

في السياق نفسه لوحظ في بعض القرى والبلدات غياب التكتالت السياسية وتعويـضها بمرشـحين مـستقلين يمثلـون                   
  .س ونوبا قرب الخليل، رغم الميول الواضحة لكثير من المرشحينعائالتهم في الغالب كما هو الحال في بلدتي خارا

وربما أعطى االنقسام الواضح داخل حركة فتح وتنافس مرشحيها في ما بينهم فرصة أكبر لنمـو االتجـاه والمعيـار                    
  .العشائري في اختيار المرشحين، وفي المقابل شهدت الكتل اإلسالمية المحسوبة على حركة حماس تماسكا قويا

  6/5/2005يرة نت الجز
  

  االنتخابات المحلية الفلسطينية
  عبد الستار قاسم  .د

يظهر من خالل االستطالعات التي تجري في الضفة الغربية وغزة أن جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني يصل أحيانـاً                   
.  الفلـسطينية  قبل قيـام الـسلطة    % 80يعّرف نفسه أنه مستقل، ذلك بعد أن كانت الفصائل تحظى بحوالي            % 50إلى  

العزوف عن المشاركة الفصائلية واضح في السلوك الجماهيري إلى درجة أن الفصائل الرئيسية تلجأ في أغلب األحيان                 
إلى توفير حافالت نقل الركاب من أجل نقل مؤيديها من محافظة إلى أخرى لتوفير أعـداد مهيبـة فـي مهرجاناتهـا                      

لفصيل في أن يحشد أعداداً كبيرة من منطقة واحدة، ويـصعب جـدا أن              يصعب أن توجد قدرة كافية لدى ا      . ومسيراتها
  .يستقطب مشاركين دون توفير مواصالت على نفقته

ضعف ثقة الفلسطيني بالفصائل    : هناك أسباب كثيرة لهذه الظاهرة يصعب تفصيلها هنا؛ إنما أشير إلى أمور بارزة منها             
 الفصائلي واستحواذ الفصائل على القرار الفلـسطيني دون العـودة   على أنها قوى تحرير وطني، ومعاناته من االستبداد 

إلى الجمهور، وإغراق المؤسسات الفلسطينية بالفساد، ومغازلة السلطة الفلسطينية للعائالت بخاصة العائالت ذات النفوذ              
 الجمهـور سـهولة     رفعت الفصائل شعارات كثيرة عبر السنوات، ووجد      . التقليدي، وغياب برامج بديلة لبرنامج السلطة     

وشعر أناس كثر بأن الكثير مـن التعـاون         . التراجع عنها واستبدال سلوك مناقض بها تحت تبريرات واهية غير مقنعة          
حتى أن توزيـع    . الفصائلي ليس إال محاوالت القتسام الكعكة وليس من أجل مصلحة عامة تعم بالخير على كل الشعب               

ينطبـق  .  في أغلب األحيان على أسس فئوية وليس على أساس االستحقاق          المساعدات التي تأتي من خارج فلسطين يتم      
هذا على الحوار الفلسطيني الذي تقوده الفصائل دون االنتباه ولو بدرجة قليلة إلى رأي الجمهـور الـذي يتـوق إلـى                      

  .صيل أو ذاكوالحال هكذا، الغلبة في االنتخابات هي حقيقة للعائالت وليس لهذا الف. المشاركة في صناعة القرار
تستطيع الفصائل، وبالتحديد فتح وحماس تشكيل قوائم انتخابية قوية على أسس فصائلية بحت فـي بعـض التجمعـات                   
المحلية، لكنها تتردد في عمل ذلك في أغلب المواقع إال إذا كانت تريد المغامرة بحظوظها في البقاء علـى الـساحات                     
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وة جماهيرية وذلك تبعا لألشخاص القائمين على شؤون الفصيل االجتماعيـة        هناك مواقع تتميز الفصائل فيها بق     . المحلية
لكـن  . والثقافية، إذ إن هناك ممثلين فصائليين متميزين يستطيعون استقطاب التأييد الجماهيري وإحراز نصر انتخـابي              

  .الضعف العام للفصائل يدفعها في النهاية لاللتصاق بالعائالت
كانت العائالت في السبعينات والثمانينات تبحـث       . العائلية عما كانت عليه في السابق     -ليةاختلفت سيرة العالقات الفصائ   

لنفسها عن موقع لدى الفصائل وذلك للحفاظ على مصالحها، أما اآلن فال تستطيع الفصائل المحافظة على وجودها محليا                  
لرغم من انطباقه بصورة أقل حـدة علـى        طبعا هذا وضع ال ينطبق على انتخابات الرئاسة، على ا         . بدون تغطية عائلية  
يعود السبب في ذلك إلى أن االمتداد العائلي الواسع قليل في فلسطين، وأن أغلب عائالت فلـسطين                 . انتخابات التشريعي 

  .صغيرة الحجم مقارنة مع العشائر العربية في بلدان عربية أخرى
حلية على أنها مقياس جيد لقوة كل من حماس وفتح، وستنطلق           تنشغل بالتأكيد وسائل اإلعالم بتحليل نتائج االنتخابات الم       

هذا يستند الى جزء بسيط من الحقيقـة، أمـا          . التحليالت والتكهنات حول ما يمكن أن تتطور نحوه المسيرة التفاوضية         
تراجعا واضحا  الحقيقة الصعبة أن هناك     . الحقيقة األكبر فتبقى خلف الظهر مختفية، قليلون جدا هم الذين يريدون تناولها           

من شـأن   . في السلوك السياسي الفلسطيني الذي أخذ يتأثر بشكل كبير باإلحباط أكثر مما يتأثر باألمل والرغبة بالتغيير               
الرقي بالفكر السياسي أن ينهض بالناس نحو التفكير بالبرامج والمنطلقات الفكرية والتطلعات المستقبلية، ومـن شـأن                 

العودة إلى اإلطـار العـائلي إنمـا يـدفع          . فال يرى في التطلع نحو المستقبل فائدة معتبرة       االنكفاء أن يعود إلى الوراء      
المثقفين الفلسطينيين والمفكرين إلى التفكير بإصالح ما أفسده العمل الفصائلي الذي لم يبتعد كثيرا عن النمط العـشائري              

  .العربي
 7/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  :كاريكاتير

  

  
 7/5/2005ينية االيام الفلسط

  

  
  7/5/2005الشرق األوسط 
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  7/5/2005االتحاد اإلماراتية 

  

  
  7/5/2005الغد األردنية 

  

  
  7/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 


