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  وتقدم حماس بحسب كافة التقديرات .. اتهامات وتوترات.. االنتخابات البلدية

تقـوم  أغلق مسلحون فلسطينيون أمس االحد مكاتب بوسط غزة كانت   انه   9/5/2005القدس العربـي    نشرت  
بتسجيل اصوات الناخبين استعدادا لالنتخابات البرلمانية المقررة في تموز قائلين انهم يحتجون علي ما منيـت                

جاء ذلك فيما أعلن عن اسـتقاالت       . به حركة فتح الحاكمة من خسائر في االنتخابات البلدية االسبوع الماضي          
  .تح في قلقيليةجماعية في حركة فتح ، طالت آخرها استقالة أمين سر حركة ف

وقالت مصادر فلسطينية إن أحمد هزاع، أمين سر حركة فتح في قلقيلية، قدم استقالته من أمانة السر وذلك إثر                   
وأعلن هزاع أن االستقالة تأتي بسبب عدم أخذ اللجنـة          . خسارة حركته في االنتخابات البلدية في مدينة قلقيلية       

وفي السياق ذاته قدم أعضاء لجنة محافعـة        . ل االنتخابات البلدية  المركزية لحركة فتح لمالحظات تقدم بها قبي      
قلقيلية الفتحاوية استقالة جماعية، وتم تشكيل لجنة ثالثية من كوادر الحركة تكون من ضمن مهامها الرئيـسة                 

  .تشكيل لجنة لتقصي أسباب خسارة فتح في انتخابات بلديات قلقيلية
فتح في بيت لحم قدم هو اآلخر يوم الجمعة الماضية اسـتقالته مـن              يشار بهذا الصدد إلي أن أمين سر حركة         

منصبه علي خلفية خسارة حركته في االنتخابات البلدية في المدينة لصالح حركة حماس التي حققـت خمـسة                  
ويسلط نشاط المسلحين في غزة الضوء علي التحديات التي تواجـه           . مقاعد من أصل ستة مخصصة للمسلمين     

اس في حملته لكبح المسلحين ومواصلة االصالح الديمقراطي الذي ينظـر اليـه وسـطاء               الرئيس محمود عب  
  .الشرق االوسط علي أنه ضروري للبدء في عملية سالم بين الفلسطينيين واسرائيل

 مسلحا ملثما ينتمون لحركة فتح اقتحموا مقار تابعة للجنة المركزية لالنتخابات بوسط غـزة               20قال شهود ان    
وقال المسلحون التابعون لكتائب شـهداء االقـصي انهـم    . ي اشعار اخر وطردوا الموظفين منها  وأغلقوها حت 

غاضبون مما وصفوه بتزوير نتائج االنتخابات المحلية التي أظهرت انتصار حركة حماس المنافسة علي فـتح         
م ال يستطيعون قبـول     وقال عمار دويك مدير لجنة االنتخابات انه      . في بلديتين كبيرتين بغزة هما رفح والبريج      

  . مثل هذه االعتداءات علي مؤسسات فلسطينية
وقال مكتب وزير الداخلية نصر يوسف انه بصدد القيام بتحرك فوري العادة فتح مكاتب اللجنـة المركزيـة                  

  . اال أنه لم تظهر أي عالمة حول تحرك ملموس من جانب قوات االمن. لالنتخابات في غزة
ـ     9/5/2005الوطن السعودية    وبحسب الوطن أن النتـائج التـي سـتعلنها         أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل

رفـح التـي    لالنتخابات المحلية بشأن المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية ستشمل أيضا مدينـة  اللجنة العليا
سيكون وقال مصدر في اللجنة  ترفض حركة فتح نتائجها بعد أن اتهمت حركة حماس بتزوير االنتخابات فيها

النتائج وعندها فإن المحكمة ستقرر واللجنة بدورها ستنفذ مـا   باإلمكان التوجه إلى المحكمة واالعتراض على
  .قرارا يتم اتخاذه من

ساعة ستشير إلى فوز حركـة   24 وبحسب هذه المصادر فإن النتائج التي سيتم اإلعالن عنها اليوم بعد تأجيل
 مقاعـد  8مقعدا والجبهة الديمقراطية بـ  69قعد والمستقلين بـ م300 مقاعد وحركة حماس ب507فتح بـ 

  .بمقعدين لكل منهما والجهاد اإلسالمي وحزب الشعب الفلسطيني
انتخابات البلدية ورفض فتح لهذه النتيجة  وما زال التوتر هو سيد الموقف في رفح بعد إعالن فوز حماس في

انية التي حصلت في أعقاب ظهور نتائج االنتخابات البلدية الميد في ظّل التطورات"وقالت حماس في بيان لها 
اتـصاالت  ) حمـاس (من حوادث مؤسفة، فقد أجرت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية  في غزة، وما رافق ذلك

ممارسات  المسؤولين المصريين بهدف وضعهم في صورة تداعيات نتائج االنتخابات وما رافقها من مكثّفة مع
وطلبت قيادة حماس مـن  . األخيرة ها مؤيدو حركة فتح احتجاجاً على نتائج االنتخابات البلديةاستفزازية يقوم ب

  ."حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني األشقاء في مصر التدخل لوضع حد لهذه الممارسات
ينية الحركة اتصاالت مشابهة مع اإلخوة مسؤولي السلطة الفلسط من جهة ثانية أجرت قيادة: "وأضافت حماس

 فتح بهدف تطويق ومنع أي ممارسات من شأنها توتير الساحة الفلسطينية وإثارة الفتنة واإلخوة في قيادة حركة
  ."بين أبناء الشعب الواحد

أشاد عدنان سمارة، رئيس اللجنة الحركية لالنتخابات المحلية، بما حققتـه            9/5/2005األيام الفلسطينية    وعن
ة من هذه االنتخابات خالل مؤتمر صحافي نظمته الحركة في المقر العام للتعبئـة              حركة فتح في المرحلة الثاني    

 لحركة حماس، التي قال إنها حصلت على نحو         23 بلدية، مقابل    56والتنظيم بالبيرة، أمس، أن فتح فازت بـ        
  . مقعد300

مغايرة لتلك المقرر أن تعلن     واعتبر نتيجة االنتخابات دليال على قوة فتح، وأقر أن األرقام التي أوردها ستكون              
عنها اللجنة العليا لالنتخابات المحلية ، لعدة اعتبارات، بضمنها خوض مرشحين محسوبين علـى الحركـة،                

  .االنتخابات كمستقلين
قال متحدث باسم اتحاد مراقبي المؤسسات الدولية في رفح في مؤتمر صحافي ان االنتخابات التي جرت في                 و

  .طلبات الديمقراطية ألن التجاوزات فيها وصلت الى اخطر مراحلهارفح تفتقر الى كافة مت
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،  مؤسسة اهلية ناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق االنـسان           12 المتحدث باسم االتحاد الذي يضم       كشفو
عن خروقات مسجلة لدى االتحاد باالسماء والوقائع منها اعتداء على عدد من المراقبين وتهديـد عـدد آخـر                  

  .المركز االنتخابي لدى اعتراضهم على التجاوزات التي اكتشفوها خالل سير العملية االنتخابيةبالطرد من 
علمت من مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح ان احد اهـم النتـائج التـي                فقد   9/5/2005المستقبل   اما

جع نفوذ حركـة فـتح      اسفرت عنها المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية التي يبدو انها اظهرت ترا            
  لمصلحة حركة حماس، 

طلبت وزيرة الخارجية األميركية كونداليسا رايس من السلطة الفلـسطينية العمـل             9/5/2005السفير   وقالت
وجاء هذا الطلب بعد وقت قصير مـن انتهـاء المرحلـة    . على تأجيل إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية  

لفلسطينية، والتي أظهرت نجاح حركة حماس في السيطرة على المجـالس ذات            الثانية من االنتخابات المحلية ا    
  . الغالبية السكانية

ومن المقرر أن تعلن اليوم اللجنة العليا لالنتخابات النتائج النهائية لالقتراع، والتي تأجل اإلعالن عنهـا ليـوم               
ـ            . واحد ائز الحقيقـي فـي االنتخابـات       وفي هذه األثناء، تتصارع حركتا فتح وحماس حول من منهما هو الف

  . األخيرة
ويبدو أن الواليات المتحدة، التي تراقب عن كثب مجريات االنتخابات الفلسطينية وترى أنه يمكـن أن تكـون                  

وتتشارك اسرائيل وأميركـا   . لنتائجها آثار حاسمة على العملية السياسية برمتها، تبدي قلقا من نجاحات حماس           
  . ، الذي قد يؤثر حتى على تنفيذ خطة الفصلفي هذا القلق من نجاح حماس

وتحاول السلطة الفلسطينية القول إن نجاحات حماس تعود أصال للجمود الذي تفرضه إسرائيل علـى العمليـة        
وفي هذا السياق جاءت مطالبة رايس بتأجيل االنتخابات التشريعية         . السياسية وعلى تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ     

  . لحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون لتأجيل تنفيذ خطة الفصلالفلسطينية وسعي رئيس ا
وبرغم ادعاء كل من حماس وفتح الفوز في االنتخابات المحلية، إال أن كال منهما يعتمد على معيار مختلـف                   

 مجلسا بلديا، في مقابـل      52فقبل صدور النتائج النهائية أعلنت فتح أنها حققت الفوز في           . إلسناد هذا االدعاء  
. لكن المعطيات تبين أن حماس اعتمدت في إعالن فوزها على أعداد الناخبين في المجالس البلدية             . لحماس 24

وهكذا استندت حركة فتح إلى عدد المقاعد التي نالتها في االنتخابات، وهي أكبر بكثير من العدد الذي حصلت                  
  . التي فازت فيهاعليه حماس، التي استندت في المقابل إلى تعداد السكان في البلديات 

وال ريب أن هناك حقيقة أخرى، وهي أن الطرفين الفتحاوي والحماسي أخفيا بدرجات متفاوتة البعد العشائري                
  . في قوائمهما وجيرا النتائج النهائية لمصلحة المواقف السياسية

لس المحليـة إلـى   ويتعذر فهم هذا االختالط في المعايير، من دون معرفة أن القانون الفلسطيني يوزع المجـا        
ومن المعطيات المتوافرة فإن حركة فتح كسبت غالبيـة المجـالس القرويـة والبلديـة                .قروية وبلدية ومدينية  

وهكذا مثال خسرت فتح المجلـس      . الصغيرة، في حين خسرت لصالح حماس وغيرها المجالس البلدية الكبرى         
  . ةالبلدي في رفح وفي مخيم البريج وفي بلديات بيت لحم وقلقيلي

وهنا ال بد من اإلشارة إلى وجود مستقلين وفصائل فلسطينية أخرى أعلنـت فوزهـا بنتـائج مرضـية فـي                     
فقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القوائم التي تدعمها حققت فوزا كبيـرا فـي                . االنتخابات البلدية 

 مقاعد فـي    4احور وبيت جاال و    مقاعد في كل من بيت س      5مدن محافظة بيت لحم، مشيرة الى أنها فازت ب        
  .  مقعدا41 في بيت لحم بينها رئيس المجلس، كما فازت في هذه المرحلة ب3نحالين و

 مقعدا في االنتخابات البلدية، بينها      28وأعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، من جانبها، أنها فازت ب         
  . حرة مقاعد للنساء وغالبية مقاعد المجلس المحلي في السوا8

وأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، من جهتها، تحقيقها نتائج ايجابية خالل مشاركتها في االنتخابات               
 بلديات بقوائم حزبية في الـضفة       10وقالت الحركة إنها شاركت في انتخابات في        .. البلدية في الضفة الغربية   

  . .في الضفة" نتائج ايجابية"الغربية والقطاع، وإنها حققت 
  
  "حماس"و" فتح"رجاء نتائج المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية وسط خالفات كبيرة بين حركتي إ

   فتحي صباح -غزة 
رجأت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية اعالن نتائج المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية التي جرت الخميس               أ

على هذه  » حماس»و» فتح«يلين األكبرين المتصارعين حركتي     الماضي، بعد ظهور خالفات كبيرة بين الفص      
  .النتائج

النتائج النهائية خالل   ) جمال الشوبكي سيعلن  (رئيس اللجنة   «وقالت اللجنة في بيان صحافي اصدرته أمس ان         
يهـا  االثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً نظراً لعدم اكتمال البيانات ومن ثم التـدقيق ف             ) اليوم(مؤتمر صحافي   

  .»وعدم ادخالها في الحاسوب المركزي
واذا كان ما ساقته اللجنة سبب في تأخير ظهور النتائج حتى اآلن، فإن ذلك ال يقلل من الخالفات الشديدة بـين      

بـالتزوير والتالعـب بالنتـائج      » فـتح «الحركتين واالتهامات الخطيرة الموجهة الى اللجنة من جانب حركة          
  .علماً أن رئيسها عضو في المجلس الثوري للحركة، »حماس«واالنحياز لحركة 
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وبعد أن هدأت االحداث الميدانية على االرض في أكبر دائرة انتخابية في الضفة والقطاع وهي مدينـة رفـح                   
 ألفاً، فإنها اشتعلت على جهة أخرى قريبة وهي مخيم البريج وسط قطاع غزة              74التي يبلغ عدد الناخبين فيها      

 االحـد العـالن     -الى الشارع ليل السبت     » فتح« ألفاً، إذ نزل أنصار      17بين فيه أكثر من     والبالغ عدد الناخ  
  .رفضهم نتائج االنتخابات والتشكيك في نزاهتها والمطالبة بتغييرها

أمس عدداً من مراكز التسجيل التابعة للجنة االنتخابات المركزية         » فتح«كما اقتحم مسلحون ينتمون الى حركة       
بريج والنصيرات ودير البلح وسط القطاع احتجاجاً على نتائج االنتخابات البلديـة فـي مخـيم                في مخيمات ال  

  .البريج، علماً ان هذه اللجنة تختص باالنتخابات الرئاسية والتشريعية وال عالقة لها باالنتخابات المحلية
ـ         لحين، من بينهم سـتة ملثمـين       ان ثمانية مس  » الحياة»وقال منسق دائرة دير البلح االنتخابية جميل الخالدي ل

اقتحموا مقر الدائرة وطالبوا باغالقها وعدم العمل فيها، مشيراً الى ان األمر نفسه تكرر في مكتبـي البـريج                   
ال نريـد تـسجيل     «: وأضاف ان قائد المجموعة كان يردد عبارة واحدة اثناء ذلك وهي          . والنصيرات القريبين 

  .»االنتخابات التشريعية والبلدية
في أكبر ثالث بلديات في القطاع وبلدية رابعة صغيرة، رد فعل كبيـراً لـدى               » حماس«ر فوز مرشحي    وأثا

وكوادرها وأنصارها مناقضاً تماماً لروايات واحاديث ادلوا بها لوسائل االعالم بعد ساعات قليلة             » فتح«قياديي  
 مرشحي الحركة ان العملية االنتخابية      من اغالق صناديق االقتراع، اذ قالوا عندما اظهرت النتائج االولى تقدم          

» فـتح «اال ان خطاب    . نزيهة وشفافة وان الشعب الفلسطيني قدم دروساً في الديموقراطية لغيره من الشعوب           
حصدت غالبية  » فتح«تتقدم وتحصد غالبية المقاعد في القطاع، علماً أن         » حماس«اختلف كلياً بعد أن تبين أن       

  .الى عدم استهداف اللجنة العليا لالنتخابات المحليةمقاعد الضفة، وهو ما دعاها 
  »فتح«خيبة وتوتر داخل 

حيث التوتر وخيبة األمل فـي القطـاع همـا سـيدا            » فتح«ان القضية تتفاعل داخل حركة      » الحياة«وعلمت  
 الموقف، في حين ينتظر كوادر وقادة ميدانيون اجراءات عقابية في اعقاب تحميلهم المسؤولية عـن الهزيمـة                

اال ان هناك من يقول ان من يتحمل المسؤولية هم القادة الذين فشلوا في تعبئـة                . التي لحقت بمرشحي الحركة   
وأعـرب  . اعادت أخيراً تشكيل مكتب التعبئة والتنظيم فيها      » فتح«الشارع لصالح مرشحي الحركة، رغم ان       

» حمـاس «ئرة رفح التي حصلت فيها      أحد أنصارها عن صدمته ازاء النتائج شبه النهائية غير الرسمية في دا           
انفقت مئات آالف الدوالرات علـى الدعايـة االنتخابيـة فـي      » فتح«وقال ان   . 15 مقعداً من أصل     12على  

  .على النساء في المدينة ومخيمها من غير جدوى» جالبية« ألف 100المدينة، مشيراً الى انها وزعت نحو 
االنتخابات البلدية مؤشراً مهماً الى النتـائج المتوقعـة لالنتخابـات           وتعتبر نتائج انتخابات المرحلة الثانية من       

فمن اآلن وحتى االنتخابات التشريعية لـن تجـر أي          . المقبل) يوليو( تموز   17التشريعية المقرر اجراؤها في     
ـ     » حماس«انتخابات أخرى، ما يقدم دليالً على ان كل دائرة انتخابية بلدية فازت فيها               ي ستفوز فيها أيـضا ف

وغيرها من الفـصائل ومـن المـستقلين        » فتح«بالنسبة الى   » كابوساً«االنتخابات التشريعية، وهو أمر يشكل      
  .والشعب الفلسطيني أيضاً

، وكانـت   »الجهاد اإلسـالمي  »وفصائل اليسار و  » فتح«وأشعلت نتائج هذه المرحلة ضوءاً أحمر أمام حركة         
ناً بخطأ ارتكبته عندما قال عضو لجنتها المركزية، مسؤول         السباقة الى تغيير خطابها واالعتراف ضم     » فتح«

كرس تفوق االحـزاب   «مكتب التعبئة والتنظيم في القطاع عبداهللا االفرنجي اخيراً ان قانون االنتخابات الحالي             
وجود ائتالف وطني في هذه المجالس، ما       «، مؤكداً أهمية    »الكبيرة وحجب تمثيل الفصائل واالحزاب االخرى     

  .»اعتماد مبدأ التمثيل النسبي، وهو أمر مطروح للنقاش داخل فتح ومع الفصائل االخرى ي اتجاهيدفع ف
بعد أن أكدته نتـائج المرحلـة الثانيـة مـن           » فتح«وتشير هذه التصريحات الى الخطر الذي بدأت تستشعره         

 في منظمة التحريـر فـي       االنتخابات، وهو ما سيدفعها ربما إلى التنازل قليالً ومشاركة شركائها التاريخيين          
  .»المد الحماساوي«مواجهة 

  9/5/2005الحياة 
  

 المصلين يحتشدون لحماية األقصىو.. قيود مشددة
االحتالل بدأت منذ ليلة امس بفرض قيود مشددة علـى دخـول    ان شرطة 9/5/2005نشرت الحياة الجديدة 

انه بموجب هذه القيود لن يسمح اال لمن هم  الحياة الجديدة وأفاد مراسل المواطنين الى الحرم القدسي الشريف
الشبان مـن   سن الخامسة واالربعين بدخول المسجد االقصى من حملة البطاقات الزرقاء في حين سيمنع فوق

  .ذلك بما في ذلك سكان القدس القديمة
ـ . الضفة بغض النظر عن اعمارهم ويشمل اجراء المنع جميع مواطني رطة كما تقرر نشر اعداد كبيرة من ش

  .البلدة القديمة وحول الحرم القدسي الشريف، وداخل باحاته االحتالل في محيط
عدد من حراس الحرم ان شرطة االحتالل منعت امس مواطنين تصل اعمـارهم الـى    فيما نقل مراسلنا عن

  .من الدخول الى المسجد االقصى خمسين عاما
عكرمة صبري الفلسطينيين إلـى التواجـد فـي         دعوة مفتي القدس الشيخ      9/5/2005الغد االردنية   واوردت  

 .باحات المسجد األقصى المبارك اليوم للحفاظ على المسجد وحمايته من أي اعتداء محتمل
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واستنكر صبري التصريحات المتالحقة الصادرة عن الجماعات اليهودية المتطرفة، التي تطالب بهدم األقصى             
ودعا سلطات االحتالل   .  توتر مستمر وإثارة مشاعر المسلمين     تارة وباقتحام باحاته تارة أخرى، ما يؤدي إلى       

  .الى وضع حد لهؤالء المتطرفين حفاظاً على األقصى وحقناً للدماء
وحمل السلطات اإلسرائيلية المسؤولية عن أي مس بحرمة األقصى المبارك، الذي يمثل جـزءاً مـن عقيـدة                  

  .المسلمين في أرجاء المعمورة
ي على فلسطينيي الداخل الذين يزحفون الى المسجد االقصى على مدار األيام كلهـا  وأثنى الشيخ عكرمة صبر   

  .ما يترك األثر الطيب في النفوس 
وحذرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، من تصريحات جماعات اليمين اإلسرائيلي المتطرف، فيما حمل              

ئيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل      الشيخ محمد حسين مدير وخطيب المسجد األقصى الحكومة اإلسرا        
هذه األعمال، ورعايتها الكاملة لهذه الجماعات، من خالل السماح لها بالدخول عنوة إلـى باحـات المـسجد                  

وقال إن ذلك يعتبر إشارة حقيقية لنزاع يمكن معرفة بدايته،          . المبارك من باب المغاربة، الذي تحتفظ بمفاتيحه      
  . بنهايتهولكن ال يمكن التكهن

يذكر ان حركة ريفافاة اليهودية االرهابية كانت هددت باقتحام الحرم القدسي مدججة بحـوالي عـشرة آالف                 
  .شخص، في العاشر من شهر نيسان إبريل الماضي

قال التميمي في بيان صحافي ان مجازفة غالة المستوطنين بتنفيذ فعلـتهم تـشكل      9/5/2005 المستقبل   وعن
دي الى استفزاز المسلمين في مشارق االرض ومغاربها، مما يهدد بوضع المنطقة باسرها             منزلقا خطيرا، سيؤ  

على فوهة بركان، مؤكدا ان المسلمين لن يقفوا مكتوفي االيدي إذا ما أصاب مسجدهم األقصى المبـارك أي                  
 هـو ملـك     وشدد على أن المسجد األقصى بجميع ساحاته وأروقته وأبوابه وأساساته وأسواره وفضائه،           . أذى

  .للمسلمين والحق لليهود فيه المن قريب وال من بعيد 
ودعا العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الصوم اليوم، وجعله يوماً للغضب العـارم تـضامناً مـع                   
المسجد األقصى المبارك، وتنظيم مسيرات حاشدة للتنديد بنية الجماعات اليهودية أقتحامه، منتقداً عدم صـدور   

  .فعل مناسبا عربياً وإسالمياً تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى من مخاطر حقيقيةرد 
وناشد التميمي العالم والمجتمع الدولي والمنظمات العالمية واالقليمية، التدخل لمنع كارثة حقيقيـة قـد تحـل                 

  .بالمنطقة اذا مانفذ المستوطنون اإلسرائيليون فعلتهم تجاه المسجد األقصى
إلـى التواجـد    دعت دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس، المـواطنين  9/5/2005 الجديدة  الحياةوفي

للجماعات اليمينيـة المتطرفـة،    المكثف اليوم االثنين في باحات وساحات المسجد األقصى المبارك، للتصدي
  .س يهودي في باحاتهومحاولة التأسيس لبناء كني والتي هددت باقتحام المسجد من أجل إقامة طقوس تلمودية

لها، حالة الطوارئ القصوى بين موظفيها وحراس وأذنة وسدنة الحـرم   وأعلنت األوقاف اإلسالمية، في بيان
المجـال   سلطات االحتالل بمنع الجماعات اليهودية من الوصول إلى البلدة القديمة، وإفساح الشريف، وطالبت

  .للمواطنين بالدخول إلى المسجد بحرية
مدير وخطيب المسجد األقصى المبارك، أن المـسجد فـي خطـر     رى، أكد الشيخ محمد حسين،من جهة أخ

وحمل في حديث خاص بـوفا، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملـة عـن أي تـصرف أرعـن                 . حقيقي
  .المبارك مؤكداً أن السلطات تتقاسم األدوار مع هذه الجماعات في استهداف المسجد للجماعات اليهودية،

باب المغاربة عنوة، وتحت تهديـد   وأشار إلى السماح لكل الفئات اليهودية المتطرفة بالدخول إلى المسجد من
  .السالح

المقدس، في بيان من مغبة المساس بحرمة وقدسية المـسجد األقـصى    وحذرت هيئة العلماء والدعاة في بيت
  .المبارك

اإلسرائيلية  د بمباركة ومساعدة واضحة من الحكومةهذه الجماعات المتطرفة تخطط القتحام المسج وأكدت أن
النهج حينما اقتحم المسجد والتـسبب   التي يقف على رأسها أرئيل شارون، الذي بادر شخصياً إلى افتعال هذا

تغذية السياسة اإلسرائيلية الرسمية لإلبقاء على دوامة العنف  بردة فعل شعبية نجم عنها حمام دم متدفق، حيث
  .والقتل
والـصالة   الهيئة، إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تعاقب الضحية، من خالل منع المواطنين من الدخول ارتوأش

جهاراً وأمام سـمع الحكومـة    في المسجد المبارك، وتمتنع عن كبح جماح المعتدين الذين يعلنون عن أنفسهم
نها في استمرار التـوتر وخلـق   المؤامرة، رغبة م اإلسرائيلية وبصرها، ما يؤكد أن الحكومة شريكة في هذه

  .العيش في أجواء السالم، كونها قامت على العدوان ونقض العهود األجواء العدوانية، ألنها ال تستطيع
عن عزمهـا تـسيير عـشرات     من جهتها، أعلنت مؤسسة األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية في أم الفحم،

  .الحرم الشريف م، باتجاه منذ فجر اليو1948الحافالت من داخل أراضي العام 
تشديد شرطة وقوات االحـتالل اإلجـراءات    إلى ذلك تسود مدينة القدس أجواء من التوتر الشديد، ازدادت مع

القدس، ال سيما البلدة القديمة، ومنعها لعشرات المـواطنين   العسكرية والمضايقات على دخول المواطنين إلى
  .والمتحركة، المقامة على مداخل المدينة المقدسةالعسكرية الثابتة  من التوجه عبر الحواجز
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 الدكتور يوسف جمعة سالمة وزير األوقاف والشؤون الدينية من مغبة االعتداء علـى المـسجد   وحذر الشيخ
المبارك وكافة المقدسـات   األقصى المبارك وتدنيسه، داعيا جماهير شعبنا الى االلتفاف حول المسجد األقصى

الخطيرة والتي باتت تـشكل نـاقوس خطـر     ره دائماً لحماية األقصى من المؤامراتوشد الرحال إليه وإعما
  .حقيقي

مؤتمر قمة عاجل وكذلك لجنة القدس وجامعة الـدول العربيـة ودعـا     وطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي بعقد
  األقصىاإلنسان وأحرار العالم الى ضرورة التحرك السريع والجاد إلنقاذ المسجد ومؤسسات ومراكز حقوق

   اإلسالمية المبارك من المؤامرة اإلسرائيلية التي تعمل على تدميره وإلغاء الهوية العربية
المغرب محمد السادس بعقد اجتماع  وفي غزة طالبت رابطة علماء فلسطين في رسالة وجهتها إلى جاللة ملك

يلية المتواصلة على المقدسـات  االعتداءات اإلسرائ عاجل للجنة القدس، وذلك لتدارس أوضاع المدينة في ظل
  .الدول العربية عالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي اإلسالمية، مؤكدة أيضا ضرورة قطع

الرسمية وتهديدات المتطـرفين   وأعرب مجلس الوزراء، في بيان صحفي، عن استنكاره للتهديدات اإلسرائيلية
فتاً إلى أنه ينظر بخطورة وقلق إلـى اإلجـراءات   ال اليهود باالعتداء على المسجد األقصى المبارك وتدنيسه،

  .الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد األقصى اليوم االثنين اإلسرائيلية، التي ترافق تهديدات
المقدسـي   إلى قيام الشرطة اإلسرائيلية بمنع المواطنين من التواجد ومن دخول باحـات الحـرم   وأشار البيان

أبـواب المـسجد األقـصى     يب وسائل استخباراتية، من كاميرات مراقبة وغيرها علىالشريف، وقيامها بترك
  .لمالحقة المواطنين

اإلسرائيلي الرسمي، والصمت العالمي لمحاوالت اقتحـام وتـدنيس    وحذر مجلس الوزراء من خطورة الدعم
إلسالمية والمسيحية، مشدداً على أن أي مساس بالمسجد األقصى وبأي من المقدسات ا الحرم القدسي الشريف،

   .إلى انفجار الوضع في المنطقة كلها، وإلى عواقب وخيمة ال يمكن احتواؤها سيؤدي
برفح الشيخ محمد الفي أن مشاركة المسلمين في الفعاليات التـي تـشجب    وفي رفح أكد مدير دائرة األوقاف

جب العمل بها، خاصة في ظـل  والتهديدات التي تنتهك حرمات بيت المقدس فريضة تستو وتستنكر التعديات
  .جماعات إسرائيلية متطرفة اقتحام المسجد األقصى اليوم عزم

أفاد شهود عيان مساء أمس االحد أن حوالي الف فلسطيني وصلوا لـيال              9/5/2005الشرق األوسط   وبحسب  
ائيليون مـن  الى المسجد االقصى في القدس، للدفاع عن الحرم القدسي ضد أي اقتحام قد يقوم به ناشطون اسر               

 .اليمين المتطرف
ودعت الحركة االسالمية في إسرائيل، التي ينتمي اليها عشرات آالف المسلمين، المؤمنين الى المجيء بكثافة               

  .للصالة في المسجد األقصى
وكانت الشرطة االسرائيلية اعلنت انها تعتزم فرض قيود على الدخول الى باحة المسجد األقصى في القـدس                 

وم االثنين، وتعزيز جهازها األمني في المدينة، خشية وقوع اضطرابات قد تثيرها مجموعة يهودية              الشرقية الي 
  .من اليمين المتطرف، االمر الذي اثار استنكار الحكومة الفلسطينية

وقال الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي مساء امس، قررنا تعزيز الجهاز األمني عنـد مـشارف                  
ماح بالدخول اليها، سوى للمصلين المسلمين، ما فوق سن الخامسة واالربعين مـن العمـر،               الباحة، وعدم الس  

  .بسبب شائعات مفادها ان مجموعة ريفافا تعتزم التوجه اليها
شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، منذ صباح أمس، مسيرات حاشـدة            9/5/2005األيام الفلسطينية   وفي  

يلية، وتأكيداً الستعداد الشعب الفلسطيني المؤتمن على األماكن المقدسة للدفاع عـن            استنكاراً للتهديدات اإلسرائ  
ففي كل من مخيمي عين الحلوة والرشيدية، اعتصم اآلالف من          . شرف األمة وكرامتها، مهما بلغت التضحيات     

فضين التهديدات  أبناء الشعب الفلسطيني ، مؤكّدين تضامنهم مع المسجد األقصى واستعدادهم للدفاع عنه، ورا            
  .اإلرهابية التي يتعرض لها

ورفع المشاركون في االعتصام األعالم والالفتات التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مـسؤولياته التاريخيـة               
تجاه األماكن المقدسة، وتجاه القيم اإلنسانية المعرضة اليوم للتهديد والعدوان، من قبل الجماعات اإلسـرائيلية               

  .المتطرفة
  
  

  مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثالث يطالب األمم المتحدة وأوروبا بضمان حق العودة
 والالجئـين فـي الـداخل    48 دولة أوروبية وممثلون عن عرب 21بمشاركة وفود من فلسطينيي الشتات في     

ولي والمنطقة العربية ومنظمات دولية فاعلة، طالب المؤتمر الثالث للفلسطينيين فـى أوروبـا المجتمـع الـد                
  .باالعتراف بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى ديارهم

 نقطة دعا المشاركون    16وقال المؤتمرون، الذين التقوا أمس في العاصمة النمساوية فيينا، في بيان مؤلف من              
 دولة، إن على االمم المتحدة واالتحاد االوروبي على وجه الخصوص العمل بفعاليـة علـى إجبـار                  21من  

  .بناء المستوطنات والجدار العازل في المناطق الفلسطينيةإسرائيل على وقف 
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ومن ناحيته، شدد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني عبد اهللا حوراني على التزام الفلسطينيين               
  .تحت رئاسة الرئيس محمود عباس بتطبيق خطة خريطة الطريق الدولية للسالم في الشرق االوسط

ا في وثيقته التي أطلق عليها إعالن فيينا للتمسك بحق العودة جميع المؤسسات الفلسطينية              غير أن المؤتمر دع   
والهيئات العاملة لتنفيذ حق العودة والقضية الفلسطينية بشكل عام إلى تنسيق جهودها وتوحيد خططها لمواجهة               

  .التحديات والمخاطر التي تحيق بحق العودة في هذه المرحلة الخطيرة
ن أن المقاومة حق مشروع للشعوب الخاضعة لالحتالل وأن من حق الشعب الفلسطيني بالتالى أن               وأكد اإلعال 

م على أرضه ودياره ومقدساته سواء عبر الضم أم طرد السكان أو عبر صـفقات البيـع                 ثيقاوم االحتالل الجا  
  .المشبوهة

بطة فلسطين بالنمـسا وجمعيـة      وقد شارك في المؤتمر، الذي نظمة مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن ورا           
المغتربين، يوهان هاتسيل رئيس برلمان العاصمة النمساوية، وأكد هاتسيل دعمه لحـق العـودة الفلـسطيني                

. وتعاطفه مع حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع احتفاالت النمسا بالتحرر من النازيـة                
اتصال مع الشرق األوسط، إنه تم توجيه الدعوة للسفراء العرب في           وقال ماجد الزير رئيس مركز العودة، في        

النمسا لحضور المؤتمر، إال أنه لم يحضر سوى ممثل عن السفارة السورية في فيينا، وكانت الجامعة العربية                 
على ومن بين أهم نتائج المؤتمر، كما قال الزير، االتفاق          . قد تلقت دعوة مماثلة ولكنها لم تشارك في المؤتمر        

  .ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها كإطار جامع وممثل للشعب الفلسطيني
  9/5/2005الشرق األوسط 

  
  
  بو مازن يتوقف بالمغرب قبل توجهه إلى البرازيلأ

أعلن مصدر رسمي في العاصمة المغربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل مـساء أمـس الـى                  
  .قف قصير، قبل مواصلة رحلته الى البرازيلالرباط، في تو

  .وكان في استقبال عباس في مطار الرباط، األمير موالي رشيد، شقيق العاهل المغربي محمد السادس
وقال مسؤول في السفارة الفلسطينية في الرباط إن الرئيس الفلسطيني سيشارك في القمة األميركية الالتينية ـ  

وأوضح أن أي لقاء بين عباس والملك محمد السادس لـيس            ).ايار( مايو   11 و 10العربية في برازيليا، يومي     
  .مقررا

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفلسطيني بعد جولة في آسيا وزيارة للواليات المتحدة مقررة خـالل االسـابيع                
  . المغربيالمقبلة، سوف يقوم محمود عباس بأول زيارة رسمية له إلى المغرب إلجراء محادثات مع العاهل 
  9/5/2005الشرق األوسط 

  
  ىالقدومي يرفض تعيين محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالمنف

رفض فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، ورئيس حركة فتح، القـرار االخيـر للجنـة                 
مهام رئيس دولة فلـسطين     التنفيذية لمنظمة التحرير القاضي بتكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ب          

  .في المنفي
وعزا القدومي في بيان وزعه أمس االحد بتونس هذا الرفض الي نصوص اتفاقيات اوسلو، والـي قـرارات                  
المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعلن وثيقة االستقالل في الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر في دورته                

  .التاسعة عشرة بالجزائر
  9/5/2005القدس العربي 

  
   عضواً يطالبون باعتماد النسبية الكاملة82قانون االنتخابات التشريعية أمام النواب غداً و

ذكرت رئاسة المجلس التشريعي ان المجلس سيبدأ يوم غد جلسته لبحث مشروع قـانون االنتخابـات العامـة        
سيحسم القانون بـشكله النهـائي      بالقراءة الثالثة والنهائية، حيث اكدت مصادر برلمانية ان المجلس التشريعي           

  .حتى يوم الخميس
ووصف نواب النقاش الذي سيدور في المجلس بشأن القانون بـ المعركة بين مؤيدي اعتماد التمثيل النـسبي                 

  .الكامل في القانون ونواب يؤيدون اعتماد التمثيل النسبي مناصفة مع الدوائر
يقدمونها الى رئاسة المجلس التـشريعي يطـالبون فيهـا           نائبا اعدوا مذكرة س    28وعلمت االيام ان اكثر من      

  .باعتماد التمثيل النسبي الكامل 
اضافة الى ذلك، فقد تقدمت رئاسة مجلس الوزراء برسالة الى رئاسة التشريعي تطالب فيها اعتماد نسبة الــ                  

  .حركة فتحوفقا لقرار صدر عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية ل% 100
  .اال ان رئاسة المجلس التشريعي اعتبرت ان القرار النهائي في هذا الموضوع يعود لنواب التشريعي انفسهم

وبحسب منسق اللجنة الوطنية لتعديل قانون االنتخابات طالب عوض، فان لجنته تؤيد فكرة التمثيـل النـسبي                 
  %.5الكامل، اال انها تعارض رفع نسبة الحسم الى 
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، فان ذلك سيقضي على فرص االحزاب الصغيرة، والذي سـينجح فـي             %5ا تم اعتماد نسبة الحسم      اذ: وقال
  .االنتخابات هم فقط كتل قليلة جدا

لذلك نحن نؤيد التمثيل النسبي الكامل، لكن في ذات الوقت ندعو الى االبقاء على نسبة الحسم كمـا                  : واضاف
  % .1ر5او تخفيضها الى % 2بقيت 

  9/5/2005ية األيام الفلسطين
  

 السلطة الفلسطينية تبلغ اللجنة الرباعية بخروق سلطات االحتالل لتفاهمات شرم الشيخ
قال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية ناصر القدوة إن السلطة، وجهت رسـائل هامـة لممثلـي                  

سوالنا ولألمين العـام لألمـم      اللجنة الرباعية، وإلى مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي خافير           
  .المتحدة كوفي عنان، تتعلق بالتطورات السياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، أن الرسائل تتعلق بتنكر سلطات االحتالل لتفاهمات قمـة شـرم الـشيخ                  
م إفراجها عن األسرى والمعتقلـين،      الرباعية، التي تم التوصل إليها في مطلع شهر آذار مارس الماضي، وعد           

  .وعدم انسحابها من المدن الفلسطينية، وعدم وقفها االعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني
وأشار القدوة، إلى أن اللجنة الرباعية، ستعقد اجتماعاً لها بعد غِد االثنين المقبل في موسكو، بمشاركة ممثـل                  

الجتماع سيأخذ طابعاً سياسياً يتناول طبيعة االنسحاب اإلسـرائيلي مـن           عن السلطة الفلسطينية، موضحاً أن ا     
  .قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية

وأوضح أن الخارجية تسعى من خالل اجتماع اللجنة الرباعية، والذي وصفه بالهام إلى دفع المجتمع الـدولي                 
  .دعم المالي، إلعادة أعمار األراضي الفلسطينيةلتحمل مسؤولياته، ووقف االعتداءات اإلسرائيلية ، وزيادة ال

  9/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  اتصاالت بين حماس ومصر والسلطة الحتواء ذيول االنتخابات 
أعلنت حماس انها اجرت اتصاالت مع مسؤولين فلسطينيين ومصريين بهدف تطويق ومنع الممارسات التي قد           

ودعت القيادة المصرية الى التدخل لوضع حد لهذه        .  بين ابناء الشعب الفلسطيني    تؤدي الى اثارة التوتر والفتنة    
الممارسات حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني واقدم مسلحون من حركة فتح علـى احـتالل مقـر لجنـة                   
االنتخابات المركزية في دير البلح وسط غزة احتجاجاً على فوز حماس في رفح وطرد المسلحون الموظفين،                

  .ط تضارب بين المنظمات االهلية حول حقيقة االتهامات بوقوع تجاوزات في العملية االنتخابية في رفحوس
  9/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  سير فلسطينيأ 400طالق سراح إشارون يرفض 

اعلن رئيس الحكومة االسرائيلية، اريئيل شارون، امس األحد، في جلسة حكومته، انه يرفض اطالق سـراح                
  !.مائة اسير فلسطيني، بادعاء ان السلطة الفلسطينية لم تحارب ما يصفه شارون بـ االرهاباربع

وجاءت هذه التصريحات قبل ساعات من عقد جلسة للجنة الوزارية االسرائيلية الفلسطينية المـشتركة لبحـث                
 اسـير،   900 سراح    اسير فلسطيني، تنفيذا اللتزام اسرائيل قبل اربعة اشهر باطالق         400مسألة اطالق سراح    

 اسير منهم قبل ثالثة اشهر، ومن المفترض اطالق سراح االسرى االربعمائة في الشهر              500كانت قد اطلقت    
الحالي، وجاءت تصريحات شارون بعد يوم واحد من تصريح واضح للرئيس الفلسطيني محمود عباس الـذي                

  .أكد فيه على ضرورة عقد لقاء مع شارون
 االسبوع الماضي ان حكومته ستجمد نقل ثالث مدن في الضفة الغربيـة للـسلطة               وكان شارون قد اعلن في    

  .الفلسطينية بنفس االدعاء الذي يقف من وراء نقض تعهد اطالق سراح االسرى الفلسطينيين
  9/5/2005الغد األردنية 

  
  مالحقة المسلحين شرط إلطالق المعتقلين: شارون

ون أمس أن إسرائيل لن تفرج عن أي معتقل فلسطيني آخر حتـى             أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شار     
  .تالحق السلطة الفلسطينية جميع المسلحين الفلسطينيين

يتعين االفراج عن أسرى فلسطينيين حتى يالحق       ال   في وقت سابق إنه      هلقوونقل عن وزير الصحة داني نافيه       
 سيدورت االسرائيلية التي تقع علـى حـدود         محمود عباس المسلحين الذين يطلقون صواريخ القسام على بلدة        

  . قطاع غزة
  9/5/2005الشرق األوسط 

  
 !عدم اإلفراج عن أّي أسيٍر إال إذا قامت السلطة بإنهاء المقاومة: الحكومة الصهيونّية

إن حكومته لن تُفِرج عن مزيٍد مـن        : قال رئيس الوزراء الصهيوني ، خالل جلسة الحكومة التي انعقدت اليوم          
  !.رى الفلسطينيين قبل أن تتّخذ السلطة الفلسطينية إجراءاٍت ضد المقاومة الفلسطينية األس
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إن الفلسطينيين ال يقومون حالياً بأي خطوٍة في هذا االتجاه، مؤكّدا على أنّه من الخطأ تقديم ما أسـماه                   : وقال
لوقت الذي ال تحـرك فيـه الـسلطة         تنازالٍت في موضوع األمن، إذ أنّه ال يمكن تقديم تسهيالٍت إضافية في ا            

  .، حسب قوله!الفلسطينية ساكناً لمواجهة المقاومة الفلسطينية
  9/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قوات االحتالل تواصل فرض حظر التجول على مداخل جنين 

 بلـدة سـيلة     واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فرض حظر التجول على            
  .  نابلس الرئيسي- الظهر، في وقت أقامت فيه العديد من الحواجز العسكرية على شارع جنين

إن قوات االحتالل، استمرت في فرض حظر التجول الذي فرضته على سيلة الظهـر،              : وقالت مصادر محلية  
 تشهد اعتداءات شـبه     مساء أول من أمس، حتى إشعار آخر، وعززت من انتشارها العسكري في البلدة، التي             

  .يومية على المواطنين من قبل جنود االحتالل والمستوطنين
وحالت إجراءات منع التجول اإلسرائيلي، دون تمكن أهالي البلدة من الخروج من منازلهم، فيما لـم يـتمكن                  

  .الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، والتجار من الوصول إلى المحال التجارية التي أغلقت أبوابها
  .وسيرت قوات االحتالل، دوريات عسكرية راجلة ومحمولة في شوارع البلدة، وداخل أحيائها السكانية

واشتكى األهالي، من المضايقات اليومية التي يتعرضون لها من قبل جنـود االحـتالل، والمـستوطنين فـي                  
األنباء اإلسرائيلية، عـن    مستوطنة حومش المقامة على أراضي البلدة إلى الجهة الجنوبية منها، والتي تتحدث             

إمكانية إخالئها في إطار االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من قطاع غزة، والذي يشمل العديد من المـستوطنات            
  .في شمال الضفة الغربية

على صعيد آخر، أقامت قوات االحتالل، المزيد من الحواجز العسكرية على المدخل الجنوبي لمدينـة جنـين،     
ووصف أهالي البلدة، اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة، بأنها أشبه مـا           . بلدتي جبع ويعبد  وتحديدا على مدخلي    

  . تكون بالحصار الشامل الذي تفرضه قوات االحتالل على بلدتهم، دون معرفة األسباب
  9/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  سرايا القدس تعدم عميالً في طولكرم

لعسكري لحركة الجهاد اإلسالمي قبل أيام الشاب رامي مالح على          خطف مسلحون من سرايا القدس، الجناح ا      
  .خلفية تعاونه مع الشاباك اإلسرائيلي حيث تم التحقيق معه ومن ثم إعدامه

وأكدت مصادر فلسطينية في منطقة طولكرم أن الخاطفين أكدوا أن لديهم شريطا مصورا وموثقا باعترافـات                
  . الجيش والشاباك اإلسرائيليينالمالح، يذكر فيها ارتباطه وتعاونه مع

اضافت المصادر ان المالح يعتبر حجر األساس في شبكة عمالء ساعدت قوات االحـتالل االسـرائيلي فـي                 
  .الوصول إلى عناصر حركة الجهاد في منطقة طولكرم، وبشكل خاص في قرية عالر

  9/5/2005المستقبل 
  

  ميركيةاعتصام في البداوي لمقاطعة البضائع األ
 حملة مقاطعة داعمي إسرائيل صباح أمس، في مخيم البداوي، اعتصاماً أمام مركز األونـروا تحـت                 نظمت

ويدنسون األرض، قاطعوا الشركات الداعمـة لإلسـتيطان، وذلـك          ... عنوان المستوطنون يهددون األقصى   
  . بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والهيئات اإلجتماعية والروابط الشعبية

ع المعتصمون األعالم الفلسطينية والفتات تطالب بمقاطعة البضائع األميركية كما وزعوا بيانات تحـض              ورف
  . على مقاطعة عدد من المنتجات األميركية

  9/5/2005السفير 
  

  مسيرة لحزب التحرير في البداوي
ـ         6واصل حزب التحرير مسيراته والتي تحمل الرقم         م تظـاهرة    تحت شعار مسيرة راية العقاب، حيـث نظ

حاشدة في مدينة البداوي انطلقت من أمام مسجد أم المؤمنين خديجة في مدينة البداوي وجالـت فـي أرجـاء                    
المدينة على وقع صيحات التكبير والتنديد باألنظمة العربية وأميركا وإسرائيل، كما طالب المشاركون بعـودة               

يوبي حيث تحدث أحد أعضاء الحزب خالـد        ووصلت المسيرة إلى مسجد صالح الدين األ      . الخالفة اإلسالمية 
أبو عمر عن عدالة الخالفة اإلسالمية وضرورة العمل الستعادتها كونها الحل الوحيد إلنقاذ هذه األمة من حالة                 

  . الضياع والذل التي تعيشها
ـ                 ا بدوره عضو المكتب اإلعالمي للحزب أمير مكناس ورداً على سؤال عن الغاية من هذه المسيرات وتوقيته

أوضح أن الغاية من هذه المسيرات تحديد وجهة خط األمة اإلسالمية في العالم وفـي لبنـان الـذي يعـيش                     
صراعات وتجاذبات على الرايات والشعارات، ونحن جزء من هذه األمة ومواطنون لبنانيون من حقنا التعبير               
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بية لكي تتحرك وتأخذ المبـادرة      عن وجهة نظرنا التي نريدها أن تصل إلى كل أبناء امتنا وإلى الجيوش العر             
  .من حكامها الذين يحكمون بغير ما انزل اهللا

  9/5/2005السفير 
  

 طالق سراح األسرى ودعم الرئيس عباسإل: جولة أوروبية لزوجة البرغوثي
البرغوثي فـي   اللجنة المشتركة من أجل فلسطين وممثلي الحملة الدولية إلطالق سراح القائد مروان استقبلت
والفيـدرالي والبلجيكـي فـي        مؤخراً فدوى البرغوثي ضمن زيارة قامت بها للبرلمانات األوروبي         بروكسل

  .الجاليات العربية والحركات النسوية بروكسل، كما التقت ممثلي الجالية الفلسطينية وممثلين عن
اسة اإلسـرائيلية   والعمل لوقف السي   كما طالبت البرغوثي بتوفير كافة اإلمكانيات لنجاح الرئيس محمود عباس         

ما قد يؤدي إلى إضاعة الفرص السانحة وتدهور األوضاع  الساعية لعرقلة عملية السالم وإفشال رئيس السلطة
  .السياسية الحقا

   9/5/2005الحياة الجديدة 
  

  األسرى داري بحق عدد منأحكام بالتوقيف اإل
 ع عنهم محامي نادي األسير محمـود احكاماً ادارية بحق عدد من االسرى الذين تراف صدرت محكمة عوفرأ

صالح الـدين عـادل    ،11/4شهور اداري ابتداء من 3طوباس، :  ابراهيم فواز سعيد صوافطة :الحلبي، وهم
شـهور  6طولكرم،  : عسعس ، احمد يوسف مصطفى18/4شهور اداري ابتداء من 6جنين، :  صالح غوادرة

، مالك سعيد سليم 16/4اداري ابتداء من شهور6يلية، قلق :، همام وسيم محمد الشوبكي22/4اداري ابتداء من 
شهور اداري ابتداء من 6نابلس، :مهدي وضاح نعيم دروزة ،1/5شهور اداري ابتداء من 3طولكرم، :خريوش

: ، حسني حسن حسني عبد الجليل3/4شهور اداري ابتداء من 4جنين، : حسين ، آالء فاروق عبد القادر18/4
 شـهور اداري 3جنين، / برقين: وزياد احمد توفيق عبيدي16/3اري ابتداء من شهور اد3 خربثا بني حارث،

  .3/5ابتداء من 
   9/5/2005الحياة الجديدة 

  
  مؤسسة الضمير تدعو إلطالق سراح األسيرة منال غانم المصابة بمرض الثالسيميا

 الفلـسطيني   جددت مؤسسة الضمير بالتعاون مع جمعية مرضى الثالسيميا في فلـسطين دعوتهـا الجمهـور              
 وطفلها نور البالغ من العمر      ، سنوات 7للتضامن مع االسيرة الفلسطينية منال غانم وطفلها خارج االسر ماجد           

  . والموجودين حاليا في سجن تلموند 2003-4-17عاما ونصف من مخيم طولكرم المعتقلين منذ تاريخ 
   9/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  مزدوجتين في غزة لوقف القسامإسرائيل تخطط لحملتين عسكريتين 

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن كالً من رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون ووزير دفاعـه شـاؤول     
موفاز قد أصدرا تعليمات لهيئة أركان جيش االحتالل بشن حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة فـي      

  .ت اليهودية داخل القطاع، وفي عمق إسرائيلحال تواصل إطالق صواريخ القسام على المستوطنا
ونوهت المصادر إلى أنه مع سقوط أول قتيل أو جريح اسرائيلي جراء عمليات القصف، فإن قيـادة الجـيش                   

وأشـارت المـصادر إلـى أن       . ستكون ملزمة بالشروع في تنفيذ حملة عسكرية لوقف إطالق هذه الصواريخ          
طاع التي تدعي إسرائيل أن حركات المقاومة تنصب فيها منـصات           الحملة العسكرية ستطال مناطق شمال الق     

  .إطالق الصواريخ
من ناحيتها، ادعت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل أنه بعد فحص صواريخ القـسام التـي قامـت                   
حركات المقاومة بإطالقها مؤخراً، تبين أنه قد أدخل عليها تحسينات الفتة للنظـر، بحيـث أصـبحت هـذه                   

وزعم مصدر في القيادة العـسكرية      . لصواريخ أبعد مدى، باإلضافة إلى زيادة قوتها التفجيرية بشكل واضح         ا
وشددت المصادر  . اإلسرائيلية أن حركات المقاومة الفلسطينية استغلت التهدئة من أجل تطوير صواريخ القسام           

ينية بالرد على عمليات القتل التي يقـوم        العسكرية أنه يتوجب على إسرائيل أال تسلم بأن تقوم المقاومة الفلسط          
وترى هذه المصادر أنه يتوجب عدم إضـفاء شـرعية علـى حـق              . بها جيش االحتالل في الضفة والقطاع     

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن حركات المقاومـة        . الفلسطينيين في الرد على عمليات الجيش االسرائيلي      
 على أي عملية عسكرية يقوم بها جيش االحتالل فـي الـضفة             في قطاع غزة ترغب في تثبيت حقها في الرد        

الغربية، كما حدث مؤخراً عندما قامت المقاومة بقصف العمق اإلسرائيلي بالقذائف الصاروخية رداً على قيام               
  .جيش االحتالل بقتل اثنين من الفتية الفلسطينيين بالقرب من رام اهللا

ل قد قررت تنفيذ حملة عسكرية قبيل تنفيذ خطة فك االرتباط مع            من ناحية أخرى، تبين أن قيادة جيش االحتال       
وذكرت المصادر العسكرية االسرائيلية أن هذه الحملة التـي  . غزة بمعزل عن الواقع األمني السائد في القطاع  
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سيطلق عليها القبضة الحديدية، تهدف الى تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية على المس بالمستوطنين وقـوات               
  .حتالل التي تشارك في تنفيذ فك االرتباط في القطاعاال

  9/5/2005الشرق األوسط 
  

  تخريب ثماني شاحنات وجرافات لالحتالل في غزة
ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس األحد أن ثماني شاحنات وجرافات تابعة للجيش االسرائيلي في جنـوب                

الذاعة ان معجون حالقة ادخل في العوادم فـي         وأوضحت ا . قطاع غزة تعرضت للتخريب من قبل مجهولين      
وعلى النوافذ دونت شعارات يستخدمها المستوطنون احتجاجـاً علـى          . حين استخدم الغراء علي قفل األبواب     

  .اإلنسحاب من قطاع غزة المقرر منتصف آب اغسطس مثل شارون ديكتاتور وغوش قطيف الى األبد
  9/5/2005القدس العربي 

  
   الفصائل في الضفةىلإمضادة للطائرات وصلت من مصر صواريخ : بيبأتل 

قالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية في عددها الصادر امس االحد انه وفقا للمعلومات االسـتخباراتية               
 بندقية كالشينكوف فـي االسـبوعين       600الحديثة، فان المقاومة الفلسطينية نجحت في تهريب ما ال يقل عن            

ق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، علي الرغم من االجراءات االمنيـة المـشددة التـي                االخيرين الي مناط  
  .ينتهجها جيش االحتالل االسرائيلي علي الحواجز العسكرية المنتشرة في قري ومدن الضفة الغربية

ـ              ي قطـاع   وحسب الصحيفة االسرائيلية قام بعملية التهريب عرب بدو بجوار المستوطنة االحتاللية نيتسانا ف
واضافة الي البنادق جري ايضا تهريب صواريخ مضادة للدبابات         . غزة، ومن هناك نقلت االسلحة الي الضفة      

وحسب التقديرات االمنية االسرائيلية فقد شقت البنادق طريقها الي منظمـات ارهابيـة             . جي.بي.من طراز ار  
  .تعبيرهامختلفة، وربما ايضا لجهات ذات صلة بالشرطة الفلسطينية، علي حد 

ويسود االعتقاد في جيش االحتالل االسرائيلي ان هذه هي بعض استعدادات المنظمات الفلسطينية السـتئناف               
والالفت في الخبر انه نشر     . المواجهة فور انتهاء فك االرتباط االحادي الجانب عن الفلسطينيين في قطاع غزة           

سبوع الماضي بان جيش االحـتالل االسـرائيلي ا         بعد ان كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية النقاب نهاية اال        
يستعد ايضا المكانية مواجهة متجددة، وذلك من خالل تحسين التحصين للجنود والمركبـات، حتـي الموعـد                 

وفي هذه االثناء، قالت يديعوت احرونـوت  . الهدف للمواجهة التالية المرتقبة علي حد تقدير الجيش االسرائيلي   
سرائيلية جمعت معلومات استخباراتية مفادها ان كميات هائلة من السالح تم تهريبها هذا             ان االجهزة االمنية اال   

الشهر الي المناطق، الفتة الي ان الموضوع الخطير علي حد تعبيرها طرح في المداوالت لتقدير الوضع التي                 
االجهـزة االمنيـة    عقدت في نهاية االسبوع لدي وزير االمن شاؤول موفاز وأثارت قلقا شديدا لدي مسؤولي               

  . االسرائيلية الذين شاركوا في االجتماع المذكور
ووجهت اسرائيل طلبا رسميا الي السلطة الوطنية الفلسطينية لكبح جماح ظاهرة تهريب االسلحة من مصر الي                

شيئا في  المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اال ان السلطة الفلسطينية، كما قالت الصحيفة االسرائيلية، لم تفعل                
هذا الصدد، االمر الذي اثار حفيظة رئيس جهاز االمن العام الشاباك آفي ديختر، الذي نقـل عنـه قولـه ان                     
محمود عباس ال يفعل شيئا لمنع وصول االسلحة الي التنظيمات االسالمية، حماس والجهاد االسـالمي، وان                

  .تصريحاته بهذا الصدد ال رصيد لها علي ارض الواقع
  9/5/2005ي القدس العرب

  
  شارون يماطل في استحقاقات الجالء عن غزة

كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون عن نيات جديدة للتسويف في تنفيذ االلتزامات المترتبة علـى                
تفاهمات شرم الشيخ، وخططه لـ الفصل األحادي في قطاع غزة، وأوضحت مصادر إسرائيلية أنه لن يعلـن                 

نسحاب من القطاع إال بعد االحتفال بتأسيس اسرائيل، معلنا أنه ينوي هدم كـل منـازل                قراره النهائي في اال   
  .المستوطنات التي سيتم اخالؤها

وبرزت خالل الساعات الماضية تصريحات إسرائيلية تفيد بأن سلطات االحتالل تدرس تعـويض أصـحاب               
  . أراضي دولة أو بمقابل مادياألراضي التي صودرت لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بـ

وفيما صدرت دعوات من داخل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي تطالبه بسرعة االلتقاء مع الرئيس الفلـسطيني               
نقل مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى عن شارون قوله للمجلس الوزاري في جلـسته              .. محمود عباس 

 ازن ولكني أقول لهم ليس على حساب أرواح اإلسـرائيليين  الجميع يطلب مني أن أدعم أبو م      : األسبوعية أمس 
.  

  9/5/2005البيان 
 
  خذ مستندات من الكنيسةأليرينيوس إحباط محاولة للبطريرك إ
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حباط محاولة للبطريـرك ايرينيـوس   إمس أنه تم أوضحت مصادر مطلعة في البطريركية لـ القدس العربي         أ
خذ جميع الوثائق والمستندات التـي تدينـه مـن          له المالي أل  ول بطريرك الروم االرثوذكس بمساعدة مسؤو     األ

  .الخزنة الخاصة بالبطريركية
حباط المحاولة، وتمت استعادة جميـع      إن رجال الدين الذين اقالوا ايرينيوس تمكنوا من         أوضحت المصادر   أو

  .الوثائق
 مقـر البطريركيـة تحـت    ىول الول البطريرك ايرينيوس األمس األأعادت أسرائيلية هذا وكانت الشرطة اإل   

حراسة مشددة، وذلك قبل ان تعلن الحكومة االسرائيلية امس بانها لن تعترف بغير ايرينيوس كبطريرك للروم                
  . االرثوذكس، ولهذا ستوفر له الحماية في مقره بالبطريركية

ـ                دار  ىواوضحت مصادر فلسطينية امس ان بطريرك الروم االرثوذكس المعزول ايرينيـوس االول عـاد ال
البطريركية مساء امس االول تحت حراسة الشرطة االسرائيلية وسـط مقاطعـة جميـع الموجـودين فـي                  

  . البطريركية وابناء الطائفة له بعد قرار المجمع المقدس عزله من منصبه
واعتبر المحامي نبيل مشحور، رئيس نادي االتحاد األرثوذوكسي العربي في القدس، قيام الشرطة اإلسرائيلية،              

 داره في البطريركية، تدخالً سافراً بالـشؤون الكنـسية لبطريركيـة الـروم              ىإدخال البطريرك المعزول إل   ب
  .األرثوذوكس

 إسرائيل االمتنـاع عـن التـدخل بـه، إذ أن            ى هو شأن كنسي داخلي، يفرض عل      ىوأفاد مشحور أن ما جر    
ها احترام القرار الكنسي حسبما هـو        الجهات الرسمية جميع   ىالبطريرك المعزول فقد صفته القانونية، وأن عل      

ن الحكومة الفلـسطينية سـتبدأ      أمس  أكد امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة         أومن جهته   . مقرر
 جماعات يهوديـة متطرفـة،   ىقريبا باجراءات قانونية البطال صفقة تسريب ممتلكات الكنيسة االرثوذكسية ال   

  . لوكالة الخاصة بالصفقةوذلك بعد تسليم البطريرك ايرينيوس ا
  9/5/2005القدس العربي 

  
  خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بجروح خطرة برصاص قوات االحتالل 

ذكرت مصادر محلية أن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في بلـدة دورا قـضاء مدينـة                  
  . وقت متأخر من مساء السبتالخليل، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي دهمت القرية في

وقالت إن جنود االحتالل أطلقوا النار باتجاه تجمع للمواطنين الفلسطينيين في البلدة المذكورة، أثناء احتجاجهم               
على الممارسات االحتاللية في المدينة، مشيرة إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي توغلت في البلـدة وأوقفـت                 

طريقة مهينة، كما دهمت عددا من المنازل السكنية وفتشتها وحولت أحدها إلـى             عددا من المواطنين وفتشتهم ب    
  .ثكنة عسكرية

وأفاد المواطنون أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت، أثناء عملية التوغل، األعيرة الناريـة وقنابـل الغـاز                 
  . المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم

  9/5/2005القدس العربي 
 

  ن يقطعون المياه عن الفلسطينيين بالخليلالمستوطنو
وذكـر  . صعد المستوطنون اليهود في مدينة الخليل من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين فـي المدينـة              

األهالي الذين يسكنون في حي تل الرميدة وسط الخليل، أن المستوطنين قاموا بقطع المياه عنهم من أجل دفعهم                  
ر شهود عيان ان المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على المنازل الفلسطينية في الحي             وذك. للرحيل عن المدينة  

وأكد المواطنون الفلسطينيون في المنطقة ان المستوطنين كثفوا من عدوانهم عليهم في            . وحطموا بعض النوافذ  
ح مبنى جديد السـتيعاب     اعقاب زيارة قام بها عدد من كبار مسؤولي الدولة العبرية السياسيين واالمنيين الفتتا            

  . عدد من أسر المستوطنين
  9/5/2005الشرق األوسط 

  
   آالف الجئ في مخيمات لبنان3المطالبة باإلعتراف بـ

 مليون دوالر مساعدات للفلسطينيين في الـضفة        35أعلنت المفوضية األوروبية في عمان عن تخصيص نحو         
 3000الغربية وقطاع غزة إضافة إلى لبنان، فيما طالب المجلس الدنماركي لالجئين بــاإلعتراف بحـوالي                

كالة الغوث الدولية لالجئـين     الجئ في مخيمات لبنان يفتقدون للوثائق الثبوتية تمهيداً لشمولهم ضمن خدمات و           
  . الفلسطينيين األونروا

وقال مدير دائرة المساعدات اإلنسانية التابعة لإلتحاد األوروبي إيكو في عمان روبرت واتكنـر إن حـوالي                  
مليون فلسطيني سيستفيد من قيمة المساعدات الجديدة التي ستوجه نحو توفير الغذاء والماء والخدمات الصحية               

والرعاية الصحية والدعم النفسي والحماية لمن هم أشد فقراً وألولئك األكثـر تـأثراً بـالقيود                وفرص العمل   
  . اإلسرائيلية المفروضة على حرية حركة المواطنين والبضائع في االراضي الفلسطينية المحتلة
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 ألـف  400 بالمئة من أصـل  12وإستهدفت دراسة حديثة أعدها المجلس أوضاع تلك الفئة التي تشكل حوالي          
وقد فاقمت عملية إفتقاد هؤالء لألوراق الثبوتية من معاناتهم التي يشاطرون بهـا             .  مخيماً بلبنان  12الجئ في   

نظرائهم والتي حرمتهم من التسجيل عند السلطات اللبنانية أو لدى وكالة األونروا مما أدى إلى إستبعادهم من                 
  .اإلستفادة من خدماتها

ع في لبنان سينيثيا بياترخ إن هؤالء الالجئين يعانون مـن ظـروف إجتماعيـة       وفي ذلك قالت منسقة المشرو    
  . وإقتصادية صعبة ناجمة عن إفتقارهم لمورد رزق ثابت وحرمانهم من الخدمات الصحية والتثقيفية

وجراء األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية المتردية لالجئين عموما في لبنان ولفاقدي األوراق الثبوتية بـشكل              
فيما النسبة المتبقية منهم ال تحـصل       % 66اص فإن نسبة البطالة وبحسب بياترخ بلغت في صفوفهم حوالي           خ

على فرص عمل ثابتة في الوقت الذي يمنع فيه القانون اللبناني الالجئين الفلسطينيين من العمل في أكثر مـن                   
  . مهنة70

  9/5/2005الغد األردنية 
  

 الت المختلطة بين إسرائيليين وفلسطينيينالعائ محاوالت إسرائيلية لجمع شمل
المصادقة على تسهيالت في قـانون المواطنـة تتـيح     تقترب اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع من

إسرائيليين وفلسطينيين مواصلة إجراءات جمع شمل العـائالت أو الـشروع    لمئات من العائالت المختلطة من
السن  وستحدد اللجنة. سنوات الثالث األخيرة كل إجراءات جمع شمل العائالتأن جمدت في ال وذلك بعد. فيها

  .الشمل الذي يمكن للرجال والنساء الفلسطينيين فيه أن يدخلوا في إجراءات جمع
إسـرائيل ولبلـورة قـوانين     وقد عينت الحكومة أخيرا طاقما برئاسة الوزير بينس لفحص سياسة الهجرة إلى

 ع القانون األصلي الذي أعدته وزارة الداخلية، قبل عهد بينس، سيتاح جمع شملمشرو وحسب. هجرة جديدة
أن الحديث يـدور   والتقدير هو. 25 والنساء الفلسطينيات فوق سن 35العائالت للرجال الفلسطينيين فوق سن 

 هي وخلفية هذا التسهيل. العائالت من % 30من الرجال، وباإلجمال نحو % 20من النساء و % 40عن نحو 
والمخـابرات  . المشاركة في العمليات تكون أقل كلما ارتفع السن معطيات المخابرات اإلسرائيلية التي تفيد بأن

على كل تغيير في أنظمة الطوارئ سلمت بهذا االقتراح وهذا هو موقـف مجلـس                التي اعترضت في البداية   
يمكن منع جمع شمل العائالت ليس فقط بند يقضي بأنه  في المشروع األصلي كان هناك و.أيضا األمن القومي

ولكن . العائلة التي لها قريب من الدرجة األولى يشكل مثل هذا الخطر عمن يشكل خطرا أمنيا بل وأيضا عن
  .في مشروع بينس ألغى هذا البند

   9/5/2005الوطن السعودية 
  
  والمضيفة لالجئين الفلسطينيين اجتماع للدول المانحة: ألونرواا

ي وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اونـروا امـس ان الـدول المانحـة                 اكد مصدر ف  
ايو الحالي للبحث في خطـة متوسـطة االجـل للوكالـة        م ايار   18والمضيفة ستعقد اجتماعات في عمان في       

  .لتحسين اوضاع الالجئين
لماضي تهدف الى زيـادة ميزانيـة       وقال المسؤول في الوكالة مطر صقر ان خطة اطلقت في شباط فبراير ا            

 مليون دوالر على مدى السنوات الخمـس المقبلـة لتحـسين            200 مليون دوالر ب   360االونروا البالغة نحو    
  .مستوى الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين

لمتحـدة   دولة بينها كبرى الدول المانحة وعلى رأسها الواليات ا         27ومن المتوقع ان يحضر االجتماعات نحو       
ودول االتحاد االوروبي وكندا واليابان، باالضافة للدول المضيفة لالجئـين وهـي االردن وسـوريا ولبنـان                 

  )ا ف ب( .والسلطة الفلسطينية ومصر
  9/5/2005المستقبل 

  
 فراجإ تسلموا بالغات 33 أسيراً فلسطينياً من بين 16بدأ بإطالق سراح ياالحتالل 

سلطات االحتالل الصهيوني في سجن مجدو سلمت عدداً من األسرى بالغات           علم مركز األسرى لإلعالم أن      
باإلفراج عنهم خالل الفترة القادمة التي ستسبق لقاء رئيس السلطة محمـود عبـاس مـع رئـيس الحكومـة                    

  .الصهيونية أريئيل شارون
هم، وقد أفرج عـن      أسيراً تسلموا منذ األسبوع الماضي قرارات اإلفراج عن        33وأفاد ناطق باسم األسرى أن      

  . آخرين إلى سجني الرملة وأيلون العسكريين 17 منهم مساء الخميس الماضي في حين تم نقل 16
وأكد األسرى في معتقل مجدو أن معظم المعتقلين الذين تسلموا بالغات اإلفراج هم من ذوي األحكام الخفيفـة                  

  .ومعظمهم لم يتبق لهم على انتهاء محكوميتهم سوى أشهر قليلة
محمد عورتاني وفادي   : وذكرت المصادر أن األسرى الذين من المنتظر اإلفراج عنهم خالل األيام المقبلة هم            

محاميد وإبراهيم ديرية وسامي اشتيوي وجعفر أبو السعود وعمر الترك وأحمد أبو دية وإبـراهيم الدحـدوح                 
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و سمرة وخضر أبو الـرب وحمـزة    وأسامة عينابوسي وهم جميعاً من أبناء فتح، وأسامة بني عودة ومحمد أب           
نعالوه ومحمد جابر وجعفر دبابسة وإبراهيم أبو سمرة وجميعهم من حماس، ومحمد األفنـدي مـن الجبهـة                  

  .الشعبية
  9/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قوات االحتالل تطلق الرصاص في اتجاه عدد من أحياء المدينة: رفح

حتالل االسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة والمواقع العسكرية        قوات اال ان  أفادت مصادر محلية وشهود     
المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي الفلسطينية والمصرية جنوب محافظة رفح، فجر              

فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل متقطع صوب مخيمي يبنا والشعوث، وحـي البرازيـل              قد  ونهار أمس،   
  .ب شرقي مدينة رفحجنوب وجنو

وأكد شهود أن عمليات إطالق النار كانت عشوائية، واستهدفت بعض المنازل والبنايات المرتفعة، ما أدى إلى                
  .إلحاق أضرار متفاوتة في عدد من المنازل، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين

منية بدأت تتغير عما كانت عليه فـي بـدايات          وأوضح عدد من المواطنين من سكان المخيم أن األوضاع األ         
التهدئة، الفتين إلى أن عمليات إطالق النار باتجاه منازلهم تزايدت بشكل الفت خالل الفترة الماضية، ال سيما                 

  .أثناء ساعات الليل، وساعات الفجر األولى
فوق أجواء مدينة رفـح،     وعلى غير عادتها منذ فترة طويلة، حلقت طائرات استطالع إسرائيلية بشكل مكثف             

فجر أمس، ما أعاد الى األذهان االعتداءات اإلسرائيلية، التي كانت تمارس ضد المدينة قبيل الهدنة، التي كان                 
  .غالبا ما يرافقها تحليق مكثف لطائرات االستطالع، والعمودية من طراز أباتشي

د على طول الشريط الحدودي في المنطقة       من جانب آخر، استكملت قوات االحتالل بناء السور األسمنتي الممت         
الواقعة بمحاذاة مخيم الشعوث، وتواصل إنشاءه وبناءه قبالة حي زعرب جنوب غربي المدينة، سيراً في اتجاه                

  .الغرب، حيث حي تل السطان ومنطقة البحر
 الذي يبدأ مـن     وباستكمال بناء السور قبالة مخيم الشعوث، تكون قوات االحتالل أتمت بناء نحو ثلثي السور،             

  .خط التحديد أقصى شرق المدينة، ويتوقع أن يصل إلى ساحل البحر في أقصى غربها
  9/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  توسيع برنامج المساعدات االجتماعية وإنشاء شركة لتمويل مشاريع القطاع الخاص: فياض

اذ اإلجراءات الالزمة لتأسـيس شـركة       أعلن الدكتور سالم فياض وزير المالية أن السلطة الوطنية بصدد اتخ          
 مليون دوالر أميركي، بغرض توفير التمويل الـالزم         100تابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني برأسمال قدره       

لمن يحتاج إليه من القطاع الخاص إلقامة مشاريع جديدة، أو توسيع مشاريع قائمة على نحو يؤدي إلى تحريك                  
  .فرص عملعجلة االقتصاد الوطني واستحداث 

وأكد فياض، الذي كان يتحدث في مؤتمر االستثمار والتمويل في فلسطين، الذي نظمته الجامعـة اإلسـالمية                 
بغزة، أمس، أن هذه الشركة، التي يمثل تأسيسها خطوة مهمة نحو توطين رأس المال الفلـسطيني الرسـمي،                  

لقروض المصرفية يجري العمـل اآلن      ستقوم بأداء دورها التمويلي ضمن إطار يعمل بالتوازي مع ضمانات ل          
  . على توفيرها من مؤسسات دولية

وقال إن هذا األمر من المتوقع أن يؤدي بدوره إلى توظيف جزء أكبر من السيولة النقدية المتوفرة لدى القطاع                   
لية المصرفي الستثمارها في فلسطين، عوضاً عن الخارج، مشيراً إلى أن ذلك كله يحتاج إلى اعتماد سياسة ما                

  .تبعث على الثقة بالمستقبل بأداء االقتصاد الفلسطيني
وذكر فياض أنه من الواضح أن المناخ السياسي السائد حالياً غير موات لالستثمار والتنمية، كما ال تزال هناك                  
حاجة لبذل المزيد من الجهد الستكمال اإلطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي على نحو يهيئ بما فيه الكفايـة                 
النطالق القطاع الخاص بثقة نحو المستقبل، األمر الذي يؤدي إلى بروز الحاجة لقيام السلطة الوطنية بـدور                 

  .تحفيزي ولو لفترة انتقالية
  9/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً وسط تعامالت نشطة:%1ر17نسبته 

 .لمالية، انخفاضا خالل جلسة حافظت علـى معـامالت نـشطة          سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق ا      
  %.1ر17 نقطة ما نسبته 8ر20 نقطة، بانخفاض قدره 692ر09على " القدس"واغلق المؤشر العام للسوق 

  . شركة جرى التداول على اسهم لها في هذه الجلسة14 من بين 10وتاثر مؤشر القدس بانخفاض أسعار 
، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، وسجاير القدس باالرتفاع، بينما تراجعت          وانفردت اسهم الزيوت النباتية   

اسهم البنك اإلسالمي العربي، ودواجن فلسطين، وبيرزيت لألدوية، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلـسطين             
ـ     لصناعة اللدائن، والتامين الوطنية وباديكو واالتـصاالت، والفلـسطينية للكهربـاء           تثمار ، وفلـسطين لالس

  .الصناعي، في حين استقر سهم فلسطين لالستثمار العقاري دون تغيير
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 عقداً بلغـت قيمتهـا      551 سهماً تمت من خالل      683365وشهدت السوق معامالت نشطة حيث جرى تداول        
  . دينارا2477426ًاإلجمالية 

  . دنانير1029807وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول بلغ 
  9/5/2005أليام الفلسطينية ا

  
  قليمي الثاني للطاقة المتجددة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقياالمؤتمر اإل

تشارك فلسطين في المؤتمر االقليمي الثاني للطاقة المتجددة لدول الشرق األوسط وشمال افريقيـا بوفـد مـن        
مهتمين بشؤون الطاقة والبيئـة والبحـث       سلطتي الطاقة والموارد الطبيعية، والمياه، وعدد من المختصين وال        

  .العلمي في هذا الجانب
وُيخصص هذا المؤتمر، الذي ستنطلق فعالياته، اليوم، في العاصمة األردنية عمان دعمـاً لمـشاريع الطاقـة                 

  . مليون يورو للسنوات الخمس المقبلة بداية من العام الجاري500المتجددة بقيمة 
طاقة والموارد الطبيعية، أن هناك أكثر من فرصة السـتفادة فلـسطين مـن              وأكد عزام الشوا، رئيس سلطة ال     

مشاريع الطاقة المتجددة، التي يتم الحصول عليها عبر الطاقة الشمسية، والرياح، وتحويل النفايات، والتقنيات              
  .األخرى المعمول بها دولياً في مجال استغالل مصادر الطاقة المتجددة

تطلع عبر مشاركتها في هذا المؤتمر الى الحصول على مساندة ودعـم النجـاح              ولفت الى أن سلطة الطاقة ت     
البرامج الفلسطينية في مجال الطاقة المتجددة، وترشيد استهالك الطاقـة، اضـافة الـى االحتياجـات الفنيـة                

ـ               ي والتدريبية، خاصة في مجال التطبيقات الكهربائية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتشجيع البحـث العلم
  .التطبيقي في مجال طاقة الكتل الحية، وطاقة االمواج

وتأتي المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر استكماالً لمشاركتها في المؤتمر االقليمي األول للطاقة، الذي عقد               
في العاصمة اليمنية صنعاء في شهر نيسان من العام الماضي، وكذلك استكماالً للمـؤتمر العـالمي للطاقـة                  

  .دة، الذي عقد في مدينة بون في ألمانيا في العام نفسهالمتجد
ويهدف المؤتمر، الذي ينظم بدعم من وزارة البيئة األلمانية، الى تنظيم العمل وتنسيق الجهود االقليميـة فـي                  
مجال تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمري صنعاء وبون، وذلك بالنسبة الى دول الشرق األوسط وشـمال                

   الى تعزيز الشراكة األورومتوسطية، والشمال أفريقيا، اضافة
  9/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 الصحّي ينظّم مهرجان طيور الرحمة صناع الحياة نادي

نظّم نادي صنّاع الحياة، في غزة، مهرجان طيور الرحمة الصحي، والذي شارك فيه عدٌد مـن الشخـصيات                  
مرضى وذويهم وحشٍد كبيـر مـن المهتمـين فـي قاعـة             الدعوية وطبية واألكاديمية، إضافةً إلى حضور ال      
  .المؤتمرات بمركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة

ومن جهتها أكّدت األستاذة مي دويمة، رئيسة اللجنة التحضيرية للمهرجان، أن فكرة طيور الرحمـة انطلقـت      
ء لها، وهم المرضـى والمعـاقين       نحو شريحٍة مهمشة من المجتمع ال تدمع لها العيون وال ترفع األيدي بالدعا            

حركياً، مشيرةً إلى أنّه تم تخصيص فريٍق من نادي صناع الحياة لالرتقاء بهذه الـشريحة والوقـوف علـى                   
  .مساعدتها والنهوض بمستوى اإلبداع لديهم

زيـر  من جهٍة أخرى، قال األستاذ محمود عكشية، مدير دائرة العالقات العامة بوزارة الصحة، متحدثاً باسم و               
  تحمل أعباء األمراض يتشارك فيه جميع فئات الشعب الفلسطيني، : الصحة

وحول المنتدى الصحي، وهو أحد مشاريع نادي صناع الحياة، أوضح محمد الدواهيدي، مؤسس هذا المنتدى،               
                  األمة التي لها وجوٌد في الحياة هي من وجد لديها االهتمام بالصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الدين اإلسالمي  أن

  .يحِرص على الصحة والسالمة وحفظ النفس من األمراض
  9/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تنظم احتفاالً باليوم العالمي للهالل والصليب األحمر الدوليين الهالل األحمر: الخليل

 والصليب االحمر الـدوليين،     مس، احتفاالً لمناسبة اليوم العالمي للهالل     أنظمت جمعية الهالل االحمر بالخليل،      
وذلك في قاعة فندق ريجنسي الميزان وبحضور حشد من المواطنين وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنيـة               

  .بالمحافظة
 من العاملين والمتطوعين في الهالل والـصليب االحمـر          130ى تكريم   إلضافة  إوشمل االحتفال عدة كلمات،     

  .الدوليين بالمحافظة
سؤول في هيئة الصليب االحمر بو شحب، الى توفير كل ما هـو ممكـن السـتمرار عمـل                   بدوره، دعا الم  

  .همية في خدمة االنسانية وحفظ كرامتهاأمؤسستي الصليب والهالل االحمر الدوليين، لما في ذلك من 
  9/5/2005األيام الفلسطينية 
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  شعة الليزرأم حدث عالج الضطرابات القلب باستخداأطبيب فلسطيني يبتكر  :جنةعالج األ
توصل علماء الطب االلمان الي ابتكار وسائل عالجية جديدة لوقف اضطرابات القلب باستخدام اشعة الليـزر،                

  . مليون انسان في دول كثيرة من العالم250ويعاني من هذا المرض اكثر من 
انية انه توصل الي وقال الدكتور حمدي فاروق الفرا اخصائي جراحة القلب في مستشفي جامعة ماربورغ االلم         

  .احدث ابتكار علمي يتيح عالج اضطرابات ضربات القلب باستخدام الليزر بدون استخدام الجراحة او العقاقير
واكد في لقاء معه في دبي ان هذا االبتكار العلمي يخفف من معانـاة ماليـين البـشر الـذين يعـانون مـن                        

ظم االحيان والبد من عالجه اذا تكرر في اوقـات          االضطرابات في القلب، وقال ان هذا المرض قاتل في مع         
  .متقاربة

ويشرف علي هذه الوحدة العالجية الحيوية البروفيسور االلماني موسدورف وهو رائد جراحة القلب وعمليات              
  .اعادة ضربات القلب باالنتظام باستخدام الليزر

امعة ماربورغ يجري سنويا العديد من      وقال الدكتور الفرا وهو فلسطيني االصل الماني الجنسية ان مستشفي ج          
عمليات قلب مفتوح سنويا مشيرا الي ان هذا المستشفي يستقبل كل الحاالت المعقدة من انحاء المانيا والـدول                  

  .االجنبية
  9/5/2005القدس العربي 

  
  ..!!ضراب مفتوح للمعلمين غداًإ

 اجراءاتها االحتجاجية على اهمـال مطالـب        قررت االمانة العامة لالتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تصعيد       
 يمتنع فيه المعلمـون     10/5/2005المعلمين وذلك باالعالن عن اضراب مفتوح ابتداء من صباح غد الثالثاء            

كافة عن اي عمل بما في ذلك امتحانات صفوف النقل اي امتحانات نهاية العام الدراسي كما يمتنعـون عـن                    
خابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في السابع عشر من شهر تموز           المشاركة في العمل والترتيب النت    

  .المقبل
واوضح االتحاد انه بناء على االتصاالت المباشرة وغير المباشرة مع الجهات ذات القرار كان من المفروض                

حكومـة متـرددة    ان تصدر امس االحد اللوائح النهائية التي تنصف المعلمين إال انه تم التأجيل إذ يبدو ان ال                
  .وليست في عجلة من امرها

اما نحن فنود التأكيد على اننا لسنا من الذين يتخلون عن التزاماتهم ولدينا هللا الحمد من وحدة الصف والقوة ما                    
يمكننا بعون اهللا من الوصول الى مطالبنا العادلة والمشروعة، اما الحكومة فانها حرة في ان تبحث كما تـشاء    

 تريد وقد اعلمناهم باصرارنا على تحقيق االنصاف ورفع الظلم عن كاهل المعلمين، وبالتـالي               وبالطريقة التي 
  .فاننا نحمل الحكومة والمجلس التشريعي ونخص بالذكر وزير المالية مسؤولية االرباك في المسيرة التعليمية

الفعاليات حرصا على هذا الجيـل      واوضح بيان االتحاد العام انه بالنسبة المتحانات الثانوية العامة فلن تشمله            
العزيز ولكي يتمكن من اللحاق في الجامعات الوطنية والعربية والدولية في الوقت المحـدد لهـم بـدون اي                   
ارباك، وعليه ناشد المعلمين والمعلمات التعاون التام مع وزارة التربية والتعليم العالي فيما يخـص امتحـان                 

  .الثانوية العامة
   9/5/2005 القدس الفلسطينية

  
   حنان ترك تتمسك بتصوير حياة الشهيدة الفلسطينية وفاء إدريس  

نقل موقع ايالف عن الفنانة المصرية، حنان ترك، تأكيدها أنها لم تتراجع عن تقديم فيلم يروي قـصة حيـاة                    
نتاج كبـرى   وأضافت أن عدم تنفيذ الفيلم حتى اآلن يعود لغياب شركة إ          . اإلستشهادية الفلسطينية وفاء إدريس   

  .قادرة على تحمل تكاليفه، وطلبت من الجميع التكاتف والتعاون من اجل خروج هذه الفيلم للنور
وكان الفنان نور الشريف قد صرح من قبل أنه ينوي تقديم فيلم عن شخصية الشيخ الراحـل احمـد ياسـين                     

صفهم بأشخاص لـيس    مؤسس حركة حماس، لكنه أبدى مخاوفه من صعوبات تلوح في األفق من جانب من و              
  . لهم مصلحة في خروج هذا الفيلم

  9/5/2005 48عرب 
  

  تنظر قرار عزل ايرينوساالردنية الحكومة 
تسلمت الحكومة األردنية أمس كتاباً رسمياً من الكنيسة األرثوذكسية في القدس يتضمن قرار المجمع الكنـسي                

ي تمهيداً للمصادقة عليه من قبل جاللة       عزل البطريرك إيرينوس األول، وتوقعت مصادر صدور قرار حكوم        
  .الملك عبداهللا الثاني

  9/5/2005ردنية الغد األ
 

   مليون درهم  437غاثية في فلسطين بإنفذت مشاريع ماراتي  اإلالهالل االحمر
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تعتبر مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة والتي قام سمو الشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيـان وزيـر االعـالم                      
فة بتسليم مفاتيحها الصحابها امس األول من أكبر المشاريع العمرانية ومثال رائعا للعطـاء االمـاراتي                والثقا

  .والخير المتدفق والمساند للشعب الفلسطيني دائما
 تجاوز حجم مشاريع دولة االمارات العربية المتحدة االنمائيـة واالنـشائية واالغاثيـة فـي                1996ومنذ عام   

 مليون درهم أي ما يزيد عن مائة مليون دوالر لتصل بعـد             437ل األحمر االماراتية    فلسطين عبر هيئة الهال   
  )وام( . مليون دوالر122تنفيذ مشروع اعادة اعمار رفح الى 

  9/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  زاء التأخر في تطبيق تفاهمات شرم الشيخإالقاهرة قلقة 
الي اطراف المجموعة الرباعية معبرا عن قلق مصر مـن          قال ابو الغيط للصحافيين انه بعث برسائل شفهية         

تعثر تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ بالشكل المطلوب، االمر الذي يكون له تداعيات تهدد المناخ االيجـابي الـذي                  
وشدد وزير الخارجية المصري علي اهمية تقديم اقصي قـدر ممكـن مـن الـدعم                . واكب قمة شرم الشيخ     

فادي الممارسات واالجراءات التي من شأنها ان تقوض جهوده في سبيل استمرار            والمساندة لمحمود عباس وت   
  .التهدئة في االراضي الفلسطينية

ويعقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحـدة               
  .اليوم االثنين في موسكو

 الطريق، خطة السالم في الشرق االوسط التي بقيت حبرا علـي ورق منـذ               وهذه اللجنة تتولي رعاية خارطة    
وكان الوزير المصري التقي في وقت سابق جبريل الرجوب مستشار االمن القومي فـي              . 2003اعالنها في   

  .السلطة الوطنية الفلسطينية
 يجري علي االراضـي     وقال الرجوب للصحافيين في ختام اللقاء انه اطلع ابو الغيط علي آخر التطورات وما             

  .الفلسطينية من محاوالت اسرائيلية لاللتفاف علي استحقاقات استمرار التهدئة
  9/5/2005القدس العربي 

  
  الملكة رانيا تساند النشاط الخيري السنوي لمؤسسة التعاون الفلسطينية

 في مجاالت تعزيز جهـود      شاركت الملكة رانيا العبد اهللا، في النشاط الخيري السنوي لمؤسسة التعاون العاملة           
وتأتي مشاركتها في هذا النشاط الذي اقيم اخيرا في عمان،          . التنمية ودعم مؤسسات العمل االهلي في فلسطين      

  .ضمن جهودها في مساندة المؤسسات غير الحكومية التي تدعم القضايا االنسانية في العالم
طان، إن مشاركة الملكة في هذا النشاط تعبير عن         وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة باالنابة، عبد المحسن الق        

ايمانها بأهمية العمل االهلي االنساني والتنموي على المستوى الوطني واالقليمي والدولي وضـرورة تعزيـز               
واشاد بالدور الكبير الذي قام به المؤسس االول ورئيس المؤسسة منذ تأسيسها عبد             . دوره في اسناد مجتمعاتنا   

. شيرا الى ان المؤسسة قررت تعيينه رئيسا فخريا لها مدى الحياة بعد ترجله عـن رئاسـتها  المجيد شومان، م  
وبصفته سفير المؤسسة للنوايا الحسنة، ألقى الفنان دريد لحام كلمة اعرب فيها عن أمله في ان يكون اهال لهذه                   

دة هي سيدة المستحيل، وملكـت  إن مؤسسة التعاون اتقنت فن المستحيل ألنها تعلم تماما ان االرا  : المهمة وقال 
االيادي الخيرة والنفوس المعطاءة التي آمنت بأن الحياة التي يحياها المرء من اجل االخرين وحدها هي حيـاة                  

وتضمن النشاط عرض فيلم وثائقي قصير عن ثالث مؤسسات اهلية فلـسطينية، فـازت بجـائزة                . ذات قيمة 
  . مؤسسة التعاون للتميز باالداء

  9/5/2005ط الشرق األوس
 

  ىقصأل مع ا التطبيع وتضامناًى علمام سفارة فلسطين بالرباط احتجاجاًأتظاهرة 
 متظاهر أمس األحد قبالة السفارة الفلسطينية بالرباط للتنديد بمحاولة عدد من الدول العربيـة               200وقف قرابة   

  .التطبيع مع اسرائيل، وللتضامن مع المسجد األقصي الذي يتعرض لخطر التهويد
ونظمت هذه الوقفة بدعوة من المبادرة الطالبية ضد العدوان والتطبيع وهي حركة تشكلت مؤخرا من حركات                
شبابية وهي مفتوحة في وجه الشباب والطالب الراغبين في محاربة التطبيـع ونـصرة فلـسطين بمختلـف                  

لمسجد األقصي وبالـصمت    ورفع المتظاهرون الفتات تندد بالعدوان الصهيوني ضد ا       . اتجاهاتهم وانتماءاتهم   
العربي وتواطئه، وبالخطوات التطبيعية المتسارعة في عدد من البلدان العربية وخاصة منها بلـدان المغـرب                

  .العربي
واعتبر خالد الرحموني منسق المبادرة أن استهداف المسجد األقصي يمثل ذروة تأجيج الصراع ويحيل علـي                

وقـال ان المـسجد     . لطبيعة االستعمارية االستيطانية لهذا العـدو       عمقه وطبيعته الحضارية وااليديولوجية وا    
األقصي ليس رمزا للفلسطينيين فقط وال للعرب وال للمسلمين وحدهم، بل هو رمز لكل أحرار العـالم الـذين                   

  .عليهم أن ينخرطوا في هبة واحدة للدفاع عنه
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التخاذل الرسمي العربـي والتراجـع      وتحدث واصف منصور الوزير المفوض في السفارة الفلسطينية، مدينا          
الشعبي للتضامن مع فلسطين وذكر بطبيعة المعركة الحضارية، وخطورتها علي مـستوي األمتـين العربيـة            

  .واالسالمية
  9/5/2005القدس العربي 

  
   إسرائيليين غيابيا3ًالحكم على : ردناأل

اسرائيليين، فقضت باإلعدام شـنقا حتـى       اصدرت محكمة الجنايات الكبرى األردنية أحكاما غيابية على ثالثة          
الموت على احدهم وباالشغال الشاقة الموقتة لمدة خمسة عشر عاما على رفيقيـه بتهمتـي القتـل المتعمـد                   

  .والتحريض على القتل
ولم تشر صحيفة الدستور األردنية التي نشرت الخبر السبت الى أسماء األشخاص الثالثة، اال انها اشارت الى                 

  )ي ب ا.(1998 ونفذوا عملية قتل احد اقربائهم في االردن عام انهم خططوا
  9/5/2005المستقبل 

  
   مراجعة عالقتها مع إسرائيل ىحزب موريتاني معارض يدعو الحكومة إل

. دعا حزب اتحاد قوي التقدم الموريتاني المعارض في بيان له الحكومة إلي مراجعة العالقات مـع إسـرائيل                 
رجية إسرائيل سليفان شالوم إلي موريتانيا أخيرا تثير توترات داخلية تهدد االستقرار            وقال إن زيارة وزير خا    
  . وجو االنفتاح والحوار

أعلن الحزب الذي يتمتع بمقاعد في البرلمان ويسيطر علي رئاسة مجالس بلدية أنه يرفض طريقة اسـتخدام                 و
 والقضية الفلسطينية ونبه إلـي أن زيـارة        إسرائيل لهذه العالقة من أجل تلميع صورتها علي حساب موريتانيا         

وزير الخارجية اإلسرائيلي جاءت في وقت يشتد فيه القمع ضد الفلسطينيين ويتصاعد التهديد ضـد المـسجد                 
  . األقصي من قبل المتطرفين

خلص الحزب إلي القول بإن اتحاد قوي التقدم المتشبث بدفاعه عن الحقوق الفلسطينية والـذي يـري أن أي                   
للعالقات مع إسرائيل يجب أن يكون مرهونا بتلبية تلك الحقوق وخاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة            تطبيع  
  .الدولة

  9/5/2005الجمهورية المصرية 
  

 يهود ليبيا يتوقعون الحصول على تعويضات، اعتبروها اختباراً لنوايا الدول العربية
اليهود الذين فروا للخارج، فـان رافاييـل لـوزون          فيما تخرج ليبيا من عزلة دولية وتلوح بإمكانية تعويض          

اليهودي المولود في ليبيا الذي يقود حملة من أجل تعويض اليهود الليبيين منذ فترة طويلة قبل حديث الـزعيم                   
وينظر اليهود أيضا إلـى حـديث       . الليبي معمر القذافي بهذا الشأن، يأمل أن يتمكن من استعادة رفات أقاربه           

ضات محتملة باعتباره اختبارا لنوايا الدول العربية األخرى التي عاش فيها يهود لقرون قبـل               القذافي عن تعوي  
ومعظم اليهود الـذين    .  ألفا 40وكان عدد اليهود في ليبيا نحو        . 1948أن يرحلوا بدءا من قيام إسرائيل عام        

  .رحلوا عن ليبيا يعيشون اآلن في إسرائيل
ن اإلسرائيلي الذي رحلت أسرته عن ليبيا في اعتقادي سـتكون هنـاك             قال موشيه كحلون نائب رئيس البرلما     

وتابع قائال ان التعويضات ستبدأ باليهود الليبيين في ايطاليا         . تطورات ايجابية في العام المقبل فيما يخص ليبيا       
 وامتنع المسؤولون الليبيـون عـن التعليـق علـى قـضية           . ومن المتوقع أن يتطور األمر في اتجاه إسرائيل       

  .التعويضات
وتأمل الجماعات اليهودية أنه إذا ما حصلت على تعويضات من ليبيا فقد تتحرك بالفكرة في باقي دول العـالم                   

  . ألف يهودي استقر كثير منهم في إسرائيل850العربي الذي غادره 
 9/5/2005الشرق األوسط 

  
  

 معارك عباس والقدومي: مقال
  عبد الباري عطوان

 الخجل، فال شيء يسير في االتجـاه        نية هذه االيام من احداث يبعث على      سلطة الفلسطي ما يجري في مناطق ال    
الصحيح، باستثناء الصمود الشعبي، وبات االرتباك الرسمي هو عنوان هذه المرحلة علي الصعد كافة، بينمـا                

ورة اطفاله  و بقايا مالبس لستر ع    أالمواطن الفلسطيني يبحث في صناديق قمامة المستوطنات عن كسرة خبز،           
  .واهل بيته

عالن ئجها يوم الجمعة الماضي، ولكن اإل     انتخابات بلدية جرت منذ بضعة ايام، كان من المفترض ان تعلن نتا           
ومن المفارقة ان الطابع المميز لكل االنتخابات العربية، سواء تحـت           . تأجل بسبب الشكاوي من كل االطراف     
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ال في الحالة الفلـسطينية، فقـد اشـتكت         إعارضة من التزوير    و تحت الدكتاتورية، هو شكوي الم     أاالحتالل،  
  .مر الذي يكشف مدي هزالة هذه السلطة وضعفهاة لالنتخابات، األالسلطة من تزوير المعارض

 في  نها ستجد حالً  أ مسألة مزمنة ال نعتقد      ىلإيضا  أنما امتدت   إ االنتخابات ونتائجها و   ىالبلبلة لم تقتصر فقط عل    
فالسيد محمود عباس استصدر قرارا مـن       . ة االصالحات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني     زماننا، وهي مسأل  

اللجنة التنفيذية التي يرأسها بتكليفه بمنصب رئيس فلسطين، حتي ينتزع صالحية تعيين السفراء، ويسحب هذه               
ـ                  ودة الـي   الورقة من خصمه فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية الذي فضل االقامة في تـونس علـي الع

  .االرض المحتلة تحت سقف اتفاقات اوسلو التي عارضها
السفارات الفلسطينية في الخارج باتت في معظمها عنوانا للفساد والبيروقراطية والتكلس، واصبحت عبئا علي              

ولذلك فان االصالح بات مطلبا حتميا، ولكن       . الشعب الفلسطيني، مثلما هي عبء علي الدول التي تتواجد فيها         
   يتم هذا االصالح وعلي اي اسس؟كيف

عملية االصالح هذه باتت صعبة بل مستحيلة، بسبب الخالف االبدي بين السيدين قدومي وعباس، فكل واحـد                 
منهما يعتقد انه وحده يملك الصالحية في تغيير السفراء، او احالة بعضهم الى المعاش، وفشلت كل الوساطات                 

  .في ايجاد حل لهذه المعضلة
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، مثلما هو رئيس لحركة فتح الحزب الحاكم، وهو معنـي               قدومي هو   

من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، ولذلك يعتقد ان تعيين القدوة وزيرا للخارجيـة امـر مخـالف لقـوانين                   
  .سلطةالمنظمة، مثلما هو مخالف التفاقات اوسلو التي ال تنص مطلقا على تمثيل دبلوماسي لل

عباس يعتقد انه رئيس السلطة الذي يستقبل السفراء االجانب ويقبل اوراق اعتمادهم، وان هـؤالء اصـبحوا                 
سفراء لدي السلطة وليس لدي منظمة التحرير، ولهذا يريد ان يلغي هيمنة خصمه االول علي هـذه المـسألة                   

  .بفرض االمر الواقع
ينيين علي مدي ثالثين عاما ولم يغير ايا منهم، بمـا فـي             قدومي مالم النه سكت علي فضائح السفراء الفلسط       

ذلك الفاسدون وتجار العملة، والمزمنون الذين ثبتوا مبدأ الخالفة في السفارات، واصبحوا ينافسون الزعمـاء               
وعندما مدت السلطة رجلها، وقررت وضع حد لهذا الوضع المخجل تحرك السيد            . العرب في هذا الخصوص   

  .لقرارات باالحالة الي التقاعدقدومي وبدأ يصدر ا
الدكتور القدوة شخص كفء ونظيف، ولكن اصالحاته ما زالت تتبع معايير قديمة ال تعكس الواقع الفلسطيني                

فهو يريد مثلما تسرب من انباء اعادة تدوير المواقع والشخصيات، واحتكـار حركـة فـتح وحـدها                  . الجديد
  .للمناصب الدبلوماسية
ية، الرئاسية والبلدية اثبتت ان هناك قوي علي االرض تحظـي بتمثيـل ثلثـي الـشعب                 االنتخابات الفلسطين 

الفلسطيني، اي ان حزب السلطة يمثل ثلث هذا الشعب، فهل نري انعكاسا لهذه المعادلة الجديدة علـي الـسلك           
مـة  الدبلوماسي ومناصب السفراء، ام ان هذه المناصب ستظل حكرا علي مجموعة معينة مـن الوجـوه القدي                

  المترهلة؟
وحتي لو تم تخصيص النصيب االكبر من المناصب الدبلوماسية لحركة فتح ، وهي حركة وطنية حملت عبء                 
المقاومة علي مدي ثالثين عاما بكفاءة ونجاح، هل نري وجوها شابة متعلمة نشطة من الحركة فـي مواقـع                   

   العربية واوروبا؟الصدارة الدبلوماسية، وضخ دماء جديدة في السفارات خاصة في الدول
انجازات السيد عباس تبدو محدودة علي اكثر من صعيد، والشيء الوحيد الذي يسجل له هـو رفـضه نـزع                    

 في التوقف بالثناء عنـد هـذه    اسلحة المقاومة بالقوة، مثلما يطالب ارييل شارون، ولكن ما يجعلنا نتردد كثيراً           
ي اعتقال بعض رجال المقاومة، بحجة التخطيط الطالق        االيجابية هو اقدام مجموعات من االمن الفلسطيني عل       

  .صواريخ علي المستعمرات االسرائيلية شمال قطاع غزة
هدنة شرم الشيخ انهارت، واسباب االنهيار اسرائيلية، فالقوات االسرائيلية اخترقت هذه الهدنة عنـدما قتلـت                

س اكد شارون انه لن يفرج عن اربعمئة        ثالثة شبان فلسطينيين في رفح، وآخرين في نابلس وطولكرم، وباالم         
  .اسير فلسطيني وعد باالفراج عنهم

السيد عباس يراقب ما يجري بصمت، وال يريد ان ُيغضب احدا، والنتيجة انه يخسر بشكل متـسارع هيبتـه،                 
  .مثلما يخسر تأييد الشارع الفلسطيني في المؤتمرات الدولية التي يدعي اليها ويشارك فيها

اتت معلقة دون اي حل حاسم بسبب ضعف السيد عباس، وتغييب المؤسسات الفلسطينية، فقانون              مسائل كثيرة ب  
انتخابات المجلس التشريعي ما زال ينتظر التوقيع، وازمة بطريارك طائفة الروم االرثوذكس ارينيوس االول              

 تجاهها وكأنه شـخص     المتهم ببيع اوقاف الكنيسة لليهود تعيش حالة من البلبلة، والرئيس الفلسطيني يتصرف           
اما المؤامرات علي المسجد االقصي فلـم       . آخر غير معني بهذه المسألة الخطيرة التي تعتبر من صميم مهامه          

وفوق هذا وذاك هناك اكثر من قضية فساد تزكم روائحها االنوف وعلي رأسها بيع حصة السلطة في                 . تتوقف
  .اسهم شركة الهاتف المحمول
فاللجنة التنفيذيـة   .  ستستمر النه ال توجد مرجعية فلسطينية قادرة علي البت فيها          المعركة بين قدومي وعباس   

التي عينت السيد عباس رئيسا فاقدة الشرعية منذ آخر اجتماع قانوني للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر                
ـ            . قبل خمسة عشر عاما    سات والشيء نفسه يقال عن المجلس التشريعي، والمجلس المركـزي، وكـل المؤس

  .الفلسطينية



 21

السيد عباس ربما يكسب المعركة النه يملك المال، مثلما يملك دعم امريكا واوروبا وكل الحكومات العربيـة،                 
  .والخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني. اما السيد قدومي فال يملك اال اصدار البيانات عن بعد

ففلسطين ما زالت محتلة،    .  منظمة تحرير جديدة   المخرج الوحيد هو االتفاق علي حل هذه السلطة، والعودة الي         
والقضية الفلسطينية عادت الي المربع االول، وكل ما يجري الحديث عنه حاليا من حكومة ووزراء هو مجرد                 

السفراء الجدد يجب ان يكونوا سفراء قضية وليس سفراء سلطة وهمية، اي ان يكونوا سفراء مناضـلين       . وهم
  .ل وعروض االزياءوليس سفراء حفالت الكوكتي

الشعب الفلسطيني يجوع، ويتسول الفتات، واالفضل له ان يجوع بكرامة، ان يجوع وهو يقاتل من اجل حقه،                 
وليس في ظل سلطة ال تحكم، ومؤسسات مغيبة وغير شرعية، وقيادات تتقاتل علي تغيير سـفير او تعيـين                   

  .قنصل لدولة موجودة في الخيال فقط
  9/5/2005القدس العربي 

  
  دراسة نقدية لالنتخابات المحلية والبلدية فتح تحدد في وثيقة مهمة أسباب تراجعها 

ينشر األهرام علي حلقتين اعتبارا من اليوم وثيقة داخلية مهمة لحركة فتح بعنوان فـتح وحمـاس التراجـع                   
ـ                د أسـباب   والصعود وهي عبارة عن دراسة نقدية لالنتخابات المحلية والبلدية في قطاع غزة وتـشمل تحدي

  . تصاعد حماس وتراجع فتح وتأثيرات ذلك علي النظام السياسي ـ االجتماعي الفلسطيني خالل الفترة المقبلة 
 أسباب عملية رئيسية لصعود حركة حماس هي انتهاجها لخط المقاومة المسلحة وتبني خطاب               6 وتحدد الوثيقة 

اليسار والضربات االسرائيلية ضد قادة حماس      سياسي عمومي والحضور االجتماعي والخدماتي وانحسار تيار        
    . الي جانب انخراط الحركة الذكي في العملية السياسية

وتحدد الوثيقة أيضا أسباب تراجع حركة فتح في تماهي دور التنظيم علي ساحة المجتمع الفلسطيني وتحييـد                 
المطلقة بالدور التاريخي لحركة فتح     دوره وعدم وجود رموز قيادية ذات مكانة قيمية عالية والركون الي الثقة             

وتنظيمية كما تدعو الوثيقة     والخلل في ادارة العملية االنتخابية الي جانب خلفيات أخري اجتماعية وسيكولوجية          
غزة الي اتخاذ مجموعة من االجراءات االصالحية والتنظيمية حتي يكون بمقدور حركة فتح تعويض مافاتها               

ع استكمال بقية مراحل االنتخابات البلدية وخوض االنتخابات التشريعية خـالل           والحفاظ علي مكانتها خاصة م    
   : الفترة المقبلة وفيما يلي نص الحلقة األولي من الوثيقة

  . تعيش الساحة الفلسطينية حالة من القلق واالضطراب في سياق التطوير االقتصادي واالجتماعي والـسياسي             
 تسارعت وتيرة التغير االجتماعي المتالزم      ,  م  1967 غربية وقطاع غزة سنة   فمنذ االحتالل االسرائيلي للضفة ال    

أو المترافق بالمقاومة والمقاومة المسلحة فانهارات منظومة القيم االجتماعية القائمة علـي الثـروة والمكانـة                
ي القادة الميدانين    وحدث تبدل في مراكز صنع القرار الذي انتقل عمليا إلي أيد            , االجتماعية أو الدور الوظيفي   

   . للمجموعات المسلحة
 تمثلت في تنوع مصادر الحـصول علـي الثـروة            , شهدت القاعدة المجتمعية تغيرات جوهرية علي األرض      

 وحدثت خلخلة اجتماعية ـ حراك اجتماعي ـ بسبب الزيادة السكانية والتوسـع     , وتراكماتهابصورة عشوائية
 بسبب انتشار التعليم والوعي      , لعين للمساهمة في الحياة السياسية واالجتماعية      مع ازدياد أعداد المتط     , العمراني

 وازدياد حدة الصراع مع العدو اإلسرائيلي الذي شكل حالة اسـتقطاب للطاقـات الراغبـة                 , الثقافي والسياسي 
   . يسار الفلـسطيني   التي قادتها بصفة رئيسية حركة فتح وقوي ال         , والقادرة علي المساهمة في المعركة الوطنية     

 المتابعة والمالحقة من قبل السلطات المصرية أسوة         , عايشت رموز وقيادات اإلخوان المسلمين في قطاع غزة       
 فلما جاء االحتالل اإلسرائيلي وانخرطت تلك القوي فـي           ,1967 بالقوي السياسية الفلسطينية األخري قبل عام     

 ثم بدأت خاليـا      , دات اإلخوان المسلمين وتحسست مواقع أقدامها      تريثت رموز اإلخوان وقيا     , مشروع المقاومة 
 ووجدت لها متنفسا بعد ضرب المقاومة في قطاع غـزة            ,  م  1969 اإلخوان المسلمين تنشط علي استحياء عام     

 فبدأت باستقطاب بعـض      ,1970 بعد وقف اطالق النار علي الجبهة المصرية ومعركة أيلول في األردن عام           
 باإلضافة إلي استيعاب بعض الفئات المتعلمة        , جتماعية التي لم تستطع االنخراط في مشروع المقاومة       الفئات اال 

 ومن ثم التوسع في استيعاب فئات أخـري فـي مؤسـساتها االجتماعيـة                , في مشاريعها االقتصادية الخاصة   
ات وحتي اندالع االنتفاضة األولي      إن المرحلة الممتدة من بداية السبعيني       . كالمكتبات ورياض األطفال والمساجد   

 ومثلـت حركـة      ,  شهدت تحوالت كبيرة في مسار الثورة والمجتمع الفلسطيني داخليا وخارجيا           ,  م  1987 عام
 إذ بـدأت تلـوح فـي األفـق           , المجمع اإلسالمي عامال مميزا لمستقبل العمل السياسي الفلسطيني في الداخل         

 ودخلت أدوات جديدة في      , السياسية األخري تحت سمع وبصر االحتالل     محاوالت االستقواء والتحرش بالقوي     
الصراع السياسي السواطير والبلطات والجنازير وكانت الجامعة اإلسالمية التي تخـضع لـسيطرة المجتمـع               
االسالمي بؤرة هذه التوجهات الجديدة كانت مالمح تلك المرحلة تقوم علي نزعة التفـرد واسـتبعاد القـوي                  

   .  األخري باإلضعاف أو االستئصالالسياسية
خاضت حركة حماس نشاطاتها في االنتفاضة األولي تحت برنامج مضاد ومخالف لبرنامج القوي المنـضوية               

 ولعبـت    ,  وليس علي أرضية الصراع المشترك ضد االحتالل اإلسرائيلي         , في إطار منظمة التحرير الفلسطينية    
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 وكـذلك كـل أنـواع     , ي تحديد أشكال وأدوات تنفيذ ذلـك البرنـامج  عوامل التجيش والتحشيد دورا رئيسيا ف     
   . التحالفات االجتماعية المشروعة وغير المشروعة

  استراتيجية حماس
من المؤكد أن حركة حماس كانت تراقب بجدية التحوالت التي تجري في الشارع السياسي االجتماعي ومدي                

 وعندما جـاءت الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية واإلحـساس         , رصيدها داخله انتظارا للحظة المكاشفة المقبلة     
 نظرا النحسار االحتالل البغيض عن أجزاء رئيسية ومهمة مـن   , الجماهيري بحجم الكسب المعنوي والسياسي  

 إذ لم يكن تشكل كيانية سياسية علـي          ,  فقد تدنت المكانة القيمية والمعنوية لحركة حماس        , األراضي الفلسطينية 
الفلسطينية باألمر الهين أمام معادلة الصراع الظالمة والتغيب السياسي للشعب الفلسطيني لمدة تقترب             األرض  

  . خمسين عاما
  

 وضعت برنامجا تفصيليا إلجهـاض االلتفـاف         , حركة حماس التي رأت الجماهير الشعبية تنسحب من حولها        
لطة الوطنية باستخدام شعارات ال إسالمية       فبدأت بتحريض الشارع الشعبي ضد الس       , الجماهيري حول السلطة  

 وتشجيعها الفساد األخالقي والسلوكي والتشكيك في وطنيتها والطعن في أهداف المفاوضات والتنسيق              , السلطة
 إذ كان يتمني انفجار الشارع       ,  ولم يكن العدو اإلسرائيلي بعيدا عن تلك األجواء         , األمني مع الطرف اإلسرائيلي   

 حيث كان يري في اتفاقيات أوسـلو         , زء من التصورات االستراتيجية لمحصالت إدارة الصراع      الفلسطيني كج 
 وكانت عملية اغتيال يحيي عياش أحد قادة حمـاس العـسكريين             , تحجيما عمليا للمشروع الصيهوني التوسعي    

لمتطرفين من رجال    وكان رد حماس بالعمليات االستشهادية المتكررة يداعب خياالت ا          , جزءا من ذلك التصور   
   . االستراتيجية الصهيونية

 وفي حين كانت السلطة الوطنية تحاول ضبط الشارع الـوطني الفلـسطيني علـي                , تداعت األحداث المتوالية  
 كانت حماس تبحث عن رافعات توقف تـدني وجودهـا الـسياسي             , أرضيةانتزاع المكاسب الوطنية من العدو    

 الصدام مع السلطة ـ قتل أفراد األمن وانتزاع أسلحتهم ـ إضـعاف هيبـة      :  فلجأت إلي أساليب , واالجتماعي
السلطة بإعدام عمالء عالنية ـ التحشيد المضاد ألوامر السلطة ـ وكل ما من شأنه الحط من مكانة الـسلطة    

   . أمام الجماهير
الهاوية أو الدخول فـي      قامت علي أساس حافة       , إن استراتيجية حماس علي طول امتداد عمر السلطة الوطنية        

 فهي تدرك جيدا أن ليس في مشروع السلطة الوطنية ما يبيح الدخول في صدام معهـا بحكـم                    , اختبارات قوة 
 لذا تمادت في اختبارات القوة تلك لتستعيد جماهيريتها ولألسف فقد خلق ذلك نوعا               , ضوابط المسئولية الوطنية  

 وحتي   ,  بينما تدفع السلطة فاتورة اللوم علي تهمة التقصير         , عنوية فحماس تحقق مكاسب تنظيمية وم      , من الخلل 
 في حين أن أعباء تكلفة إعـادة     , في انتفاضة األقصي الحالية فقد كانت حركة حماس تجني ثمار عملها المقاوم           

ية اسـتيعابها    وهذه معادلة ظالمة لم تستطع القاعدة الجماهير        , إعمار الدمار اإلسرائيلي تلقي علي عاتق السلطة      
   . أو إنصاف السلطة فيها

علي هذه األرضية أو الخلفية جرت انتخابات النقابات والجامعات والجمعيات المتخصصة وكذلك تمت الدعوة              
   . النتخابات بلدية ومحلية وتشريعية

 اإلسـالمي    حتي الجهاد   , الغريب في األمر أن القوي السياسية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية           
 بـرغم    ,  اتخذت موقفا انتهازيا ولم تتخلص من عدائها التاريخي مع حركة فتح            , التي تختلف مع حركة حماس    

 فكانت أنانيتها وانتهازيتها تصب في خانة دعم حركة حماس وإضعاف دور حركـة               , تغير الظروف والمواقع  
 بل كانت تبدي عند كل مفصل معاداتها         , تلك القوي  وهو ما لم تقابله حركة حماس بالمثل أو بالثناء علي             , فتح

   .  وإن كانت تضع في المقدمة عداوتها لحركة فتح , للقوي اليسارية ولحركة الجهاد اإلسالمي
هذا التقديم كان البد منه حتي نناقش االنتخابات الجزئية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة ونتعـرف                  

 وقد تكون هناك إضافات أو أسباب أخري يمكن أن تضاف إلي الخلفيات              , لسياسيةعلي خلفياتها االجتماعية وا   
   .  وهذا ما يفتح األبواب للقراءات واالجتهادات الموضوعية الجادة , واألبعاد الموجودة في هذه الدراسة

  
  أسباب تصاعد حماس وتراجع فتح

   :  نظرة فاحصة علي االنتخابات البلدية في قطاع غزة * 
 بمعـزل عـن      , عد مناسبا الحديث عن االنتخابات التي جرت أخيرا في بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة             لم ي 

 ومهما قيل من أن االنتخابات       , الواقع االقتصادي السياسي االجتماعي أو االنتماء الفكري والسياسي للمرشحين        
مشاركة حركة حماس الفاعلة فـي انتخابـات         ف  , البلدية ما هي إال انتخابات جزئية ولها طابعها الخدماتي فقط         

 وإعـداد    ,  جاءت لتخطو خطوة متقدمة علي طريق االنخراط في الحياة السياسية الفلـسطينية             , المجالس البلدية 
نفسها كشريك مرحلي في صنع القرار السياسي يتيح لها االستحواذ علي قاعدة جماهيرية أوسع ويعلـي مـن                  

لسياسية المحلية واإلقليمية باعتبارها الوريث األكثر شرعية لقوي المشروع الوطني          مكانتها القيمية بين القوي ا    
الفلسطيني حيث إنها الحركة الفلسطينية اإلسالمية المقاتلة األكثر مصداقية تنظيميا وكفاحيا واجتماعيا وتنفـي              

 فـوز   . ة والرئاسية الماضـية  لمقاطعتها االنتخابات التشريعي , عن نفسها تهمة االنغالق علي الذات أو اإلرهاب 
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 وبدال من كيل التهم وتوجيه       , حركة حماس في االنتخابات البلدية بمرحلتها األولي يجب أن يكون عبرة للجميع           
   .  يجب دراسة ما حصل جديا وتفصيليا , اإلنذارات واالشتباكات مع الجماهير

تخابات المرحلة األولي للمجالس البلديـة      ما الذي حصل لكي تتراجع شعبية حركة فتح ؟ وهل تراجعها في ان            
 أمر يمكن أن ينسحب علي باقي المراحل ؟ أم أن فوز حركة حماس طفرة وال يمكن أن يعم                    , في الضفة وغزة  

علي باقي المواقع والمراحل ؟ ما الذي فعلته حركة حماس ولم تفعله القوي األخري لكي تزيد من شعبيتها في                   
 م علي صورة المجمع اإلسالمي ومن ثـم حركـة            1972 هورها علي المأل عام   سياق عملها التنظيمي منذ ظ    

 إن نظرة جدية وحقيقية إلي السياسات التي انتهجتها          .  م  1987 المقاومة اإلسالمية خالل االنتفاضة األولي عام     
   . هذه القوي واألساليب التي اتبعتها ستضع اإلصبع علي مواضع الخلل

  
  ةمؤشرات علي انتخابات غز

أظهرت نتائج االنتخابات البلدية ـ التي يشارك ويتنافس فيها مرشحو حركة حماس في قطاع غـزة للمـرة    
 سي البريطانية في غزة أن النتائج هـي   .  بي .  وقد اعتبر مراسل بي , األولي ـ أن الحركة حققت تقدما كبيرا 

ي الهيئات الحكومية الفلسطينية التي تـسيطر        وتعبير عن اإلحباط من الفساد ف       , انعكاس لرغبة قوية في التغيير    
 قبل أن تكون صـدمة       ,  وجاءت النتائج الحاسمة لصالح حماس بمثابة المفاجأة لحركة حماس نفسها           , عليها فتح 
 فاألرقام المتاحـة للمرحلـة       ,  لقد خرجت األرقام عن التوقعات في أسوأ األحوال وأحسن األحوال           . لتنظيم فتح 

 التي جرت في اجواء ديمقراطية وبإقبال كبير من الناخبين حيث بلغ نـسبة االقتـراع           , نتخاباتاألولي لهذه اال  
 التابعة لحركة حماس حيث تمكنـت مـن          ,  مما يشير إلي فوز غير عادي لقائمة اإلصالح والتغيير          %85 فيها

  ,  والنـصر   ,  الـشوكة   , بني سهيال   ,  خزاعة  ,  الزوايدة  ,  دير البلح   ,  بيت حانون   : حصد سبع بلديات من عشر هي     
 هما   ,  في حين لم تتمكن حركة فتح من الفوز إال في بلديتين            ,%65,2  أي بنسبة   ,118  مقعدا من أصل    77 بواقع

 فرغم االنتماء الفتحاوي     ,  باإلضافة إلي بلدية المصدر     ,%22  مقعدا فقط أي بنسبة     26  بواقع  , المغازي والزهراء 
ة المصدر إال أن الطابع العائلي هو الذي طغي علي صورة الفوز بالمجلس البلدي الن جميـع                 الواسع في عائل  

   . الفائزين هم من عائلة واحدة وهي عائلة المصدر
 وال   , النتائج التي حصلت عليها حركة حماس تشير كما يراها المراقبون إلي أنها أصبحت قوة ال يستهان بهـا                 

 وهذا يبرر بالتالي حقها بالمطالبة في إشراكها بالقرار السياسي           , ليل من وزنها  يمكن بأي حال من األحوال التق     
   .  وحصولها علي نسبة مؤثرة في منظمة التحرير الفلسطينية , الفلسطيني

 وتحقيق مكاسب    , القراءة المتبصرة توضح أن أسباب دخول حركة حماس لم يكن االنخراط في النظام السياسي             
   :  أما األسباب العملية فهي , تيجةسياسية فقط فهذه ن

 امتالك األدوات النظامية العلنية والشرعية للتواصل مع القاعدة الجماهيرية والوصول إلي أوسـع قطاعـات                 
   . منها

 كمقدمة لما سيحدث في المستقبل عند إدارة النظام الـسياسي            ,  تقديم نموذج للمقارنة بين أدائها وأداء اآلخرين        
   . وأدوارهبكل أدواته 

  , االستفادة المعنوية والمادية من المشاركة في القرار السياسي دون اإلخالل بمقـدرات وممتلكـات الحركـة                
   . فالمحصلة تحقيق عوائد ربحية دون دفع أثمان سياسية

ا األهم من ذلك أن هذه النتائج خالفت كل النتائج االستطالعية التي درجت مراكز بحثية فلسطينية علي نـشره                 
   %.25 ألكثر من عشر سنوات والتي تعطي حركة حماس نسبة ال تزيد علي

 وال تـدخل فـي     , القراءة الموضوعية لهذه النتائج تعود إلي أن مراكز األبحاث تتعامل مع األرقـام بحياديـة              
يبـا   وبصورة أخري فان االستطالعات تبـرز تقر        , حساباتها إمكانيات التحشيد في لحظة معينة أو حالة معينة        

أعداد عناصر حماس ومناصريهم وال تأخذ في الحسبان القطاعات المحايدة أو غيـر الملتزمـة بالمـشاركة                 
   . السياسية والتي قد تنجذب إلي ذلك الطرف أو ذاك تحت تأثيرات آنية
هام  وتضع الكثير من عالمـات االسـتف        , نتائج االنتخابات البلدية في غزة تساعد علي قراءة المشهد الفلسطيني         

 مما يشكل انتكاسة لحركة فتح ولقوي اليـسار          , علي توزيع شعبية الفصائل علي الخارطة التنظيمية الفلسطينية       
 وان تقدم حركة حماس في االنتخابات قابله         ,  متمثال بالجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب       , الفلسطيني

   . يديةتراجع لحركة فتح والقوي اليسارية في مواقعها التقل
 كرسـت    , وفوز حركة حماس بأغلبية الدوائر المحلية في قطاع غزة وبحصة جيدة من دوائر الضفة الغربيـة               

معادلة جديدة في الساحة الفلسطينية وحقائق ينبغي علي التنظيم أن يدركها وال يغيـب عـن ذهـن قياداتـه                    
 من الناحية الموضوعية ال يمكن حـصر         . التطورات الحاصلة في البلورة التنظيمية للقوي الشعبية الفلسطينية       

 حيث ال يمكن فصل الواقع الفلسطيني عـن الواقـع            , نتائج االنتخابات بين تضاد فتح وحماس أو بالعكس فقط        
  ,  فاألجواء علي الساحة الفلسطينية لم تكن بعيدة أو منفصلة عما يجري في المحيط العربي واإلسالمي                , العربي

 م   1967 ربية تناميا للفكر والثقافة والحركة علي مستوي التيارات اإلسالمية بعد هزيمة          فقد شهدت المنطقة الع   
والتغيرات المتسارعة بوفاة عبد الناصر وتولي الرئيس السادات السلطة في مصر وانقالب حافظ األسـد فـي          

   .  حيث تم التركيز علي تدعيم شرعية الدولة القطرية , سوريا
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 م حول الهوية والدور المجتمعي وحول آليات العمـل داخـل األحـزاب               1967 يمةاألسئلة التي طرحتها هز   
 تركت آثارا بعيـدة      ,  وحتي داخل التيارات الفكرية والتكوينات االجتماعية وتفاعالتها        , والنظم والقوي السياسية  

  , وي ذلك المشروع   هزيمة لق   67  فاالتجاهات التي ناهضت المشروع القومي رأت في هزيمة         . المدي حتي اليوم  
 وأن القوي اليسارية شريكة تلـك        , وساعد علي ذلك أن القوي القومية انكفأت نحو القطرية لتلملم جراح نظمها           

القوي في المشروع القومي قبلت بالهزيمة وانسحبت فعليا مما تسمية بالدور الريادي بعد أن أنهكتها سياسـات                 
 وتحولت باختيارها إلي منابر ثقافية أو فكرية أو نقابيـة هـذه              , يينالمالحقة والمحاصرة من قبل حلفائها القوم     

 فالغياب التدريجي للقوي القومية واليسارية قابله        , األجواء لم تكن بعيدة عن الساحة الفلسطينية أو منفصلة عنها         
ية فـي إيـران      أو بتأثيرات خارجية كـالثورة اإلسـالم        , صعود للتيارات اإلسالمية بتأثيرات داخلية مجتمعية     

 وتنامي ظاهرة المجاهدين العرب في أفغانستان والبوسنة والشيشان          ,  في أفغانستان   , وحركات الجهاد اإلسالمية  
 أما ما أخر تصاعد الوزن النسبي للتيـارات          , هذا باإلضافة إلي تجربة المقاومة التي قادها حزب اهللا في لبنان          

 فلمـا    , ود الثورة الفلسطينية بما حملته من أدوات وثقافـة مقاومـة          اإلسالمية علي الساحة الفلسطينية فهو وج     
ظهرت بوادر الضعف علي الثورة الفلسطينية بفعل المالحقة اإلسرائيلية والعربية واألمريكيـة والـذي تـوج                

ولي  فقد بدأت التيارات اإلسالمية تحاول التقدم إلي صدارة الصفوف األ           1982 باالجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة   
   . في العمل النضالي أو امتالك دور القيادة إن أمكن حتي ولو كان ذلك علي أنقاض الثورة الفلسطينية

  
   : أسباب صعود حماس في االنتخابات

 فأننا نراقب نجاح دور وشكل مـن أشـكال           , عندما نتحدث عن صعود حماس في االنتخابات البلدية والمحلية        
 فما يقوم به طرف ويحققه بـشكل إيجـابي           , ن يصور علي صورتين متقابلتين     وهو ما يمكن أ     , العمل السياسي 

 فحركة حماس    , فإنه يلقي بتأثيرات سلبية علي صورة أداء الطرف المقابل أو ينقص من مصداقيته أو إيجابيته              
 محطـة    , أقامت أدوات تنظيمية فاعلة وجهازا إعالميا نشيطا نشرات دورية لكافة الفئات العمرية واالجتماعية            

 وصحيفة أسبوعية ذات طابع سياسي أيدلوجي تعبوي في مقابل أدوات إعالمية باهتة لكثير من القوي                 , إذاعية
 بمعني آخر أن حركة حماس عملت بشكل تنظيمي أسوة باألحزاب السياسية التي تناضل               , السياسية الفلسطينية 

ملت بصورة آنية مرحلية أو مؤقتـة أي أن حركـة   من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية مقابل قوي سياسية ع     
حماس أعدت نفسها بصورة جيدة للحظة االختبار التاريخي سواء أمام صندوق االقتراع أو أي مرحلة تغيـر                 

 لذلك استطاعت حركة حماس أن تحقق نجاحا ملحوظا في انتخابات المرحلـة األولـي مـن                  . حاسمة أخري 
 منها عوامل تراكمية عبر مسيرة حماس وطبيعـة تكوينهـا            , عوامل متعددة  بفضل    , انتخابات المجالس البلدية  

القسري بين هيمنة االحتالل والمقاومة الوطنية المسلحة والظروف الموضوعية المـساندة والعامـل الـديني               
   . المتحفز واليقظ

 ضـد العـدو   إن حركة حماس لم تشارك في المجهود الوطني النضالي بصورة مكملة أو إضافية في الصراع           
 فحركـة حمـاس ظهـرت        ,  وإنما كمشروع منفصل وهذا ما حدد سلفا صورة عملها ومـستقبلها            , اإلسرائيلي

 وهو الحزب الذي يدمج الفرد في ذاته أكثر مما يدمجه في             , كالحزب المغترب المعروف في األدبيات السياسية     
 وتقدم خدمات اجتماعية عديـدة مثـل الرعايـة           ,  وأمثال تلك األحزاب لها صحفها الخاصة بها        , المجتمع ككل 

 وتتجه األناشيد والشعارات     , الطبية ورعاية األمومة والطفولة والمساعدة في حاالت الوفاة لألعضاء وعائالتهم         
 وبذلك فإن تلك األحزاب تغرب أعـضاءها عـن           , والرموز إلي زرع إحساس الوالء للحزب أكثر منه للشعب        

 دون ذكـر     ,  راية مميـزة    ,  مقاتلي القسام   ,  شهداء حماس   : سسيا علي ذلك االغتراب   المجتمع وتضفي طابعا مؤ   
   . للشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية

   . علي هذه األرضية جرت الكثير من االنتخابات في الجامعات والنقابات وهو ما جري في االنتخابات البلدية
   9/6/2005هرام األ

 
  
  
 

  :كاريكاتير
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  9/5/2005ردنية الدستور األ

  
  

  
  النتائج شبه نهائية للمرحلة الثانية من االنتخابات البلدية والمحلية: ملحق

    

 فئتها البلدالمحافظةالرقم
عدد 
 أعضاء
 الهيئة

 عائلية مستقلينفتح حماس

السواحرة  القدس 1
 الشرقية

مجلس 
  ديمقراطية8 جهاد-1 2  11 محلي

مجلس  عناتا  2
  6 0 5 11 محلي

مجلس  بير نباال  3
 3 منهم 10 1 0  11 محلي

  إسالميين

مجلس  قطنة  4
   4 7 11 محلي

5  
بيت 
 سوريك

مجلس 
عائلية -9   9 محلي

  )إسالمي(

مجلس  الجيب  6
 5 2 9 قروي

لناجحين (
  2)مستقلين

مجلس  مخماس  7
 2 0 9 قروي

 وحدة وطنية 2
+  مستقل2+ 
 اسالميين3

 

8 
رام اهللا و 
  4 0 7 11 بلدية سنجل البيرة

9  
-الطيبة

 مسيحيين 9 0 0 9 بلدية مسيحيين

10  
المزرعة 
 عائلية 11 0 0 11 بلدية الشرقية

 عائلية) إسالميين4(13 0 0 13 بلدية الزيتونة  11
   0  كاملة9 9 بلدية عطارة  12

مجلس دير رقديس  13
  1 4 4 9 قروي

  1 0 8 9مجلس  بدرس  14
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 قروي

مجلس  المغير  15
   9 0 9 قروي

مجلس  رمون  16
  7 2 0 9 قروي

مجلس  كفر مالك  17
   8 3 11 قروي

مجلس  ابو فالح  18
   9 0 9 قروي

19  
خربثا 
 المصباح

مجلس 
   4 7 11 قروي

20  
دير أبو 
 مشعل

مجلس 
   2 7 9 قروي

  )فتح8(11 0 4 15 بلدية قباطية جنين 21
  2 4 7 13 بلدية برقين  22
  2 5 4 11 بلدية كفر راعي  23

 فئتها البلد المحافظةالرقم
عدد 

اعضاء 
 الهيئة

  مستقلين فتح حماس

  3 0 8 11 بلديةسيلة الظهر  24

25  
سيلة 
    كاملة13 13 بلدية الحارثية

 مسيحيين6 9   9 بلدية الزبابدة  26

مجلس  كفر دان  27
  11 0 0 11 قروي

مجلس  الجلمة  28
  3 2 6 11 قروي

مجلس  الشوفة طولكرم 29
   8 1 9 قروي

مجلس  نزلة عيسى  30
  2 7 0 9 قروي

مجلس  فرعون  31
   4 5 9 قروي

مجلس  رامين  32
   9 0 9 قروي

  2 3 6 11 بلدية عتيل  33

مع 8 11 بلدية بيت ليد  34
  3 تحالف

حماس مع أبناء 
 البلد

   مبادرة7 5 1 13 بلدية عنبتا  35
  1 9 5 15 بلدية سلفيت تسلفي 36
  1 9 1 11 بلدية دير بلوط  37
  )إسالميون4(11 0 0 11 بلدية الزاوية  38
   عشائري9 0 0 9 بلدية بروقين  39

مجلس  حارس  40
   عشائري9 0 0  قروي

مجلس  مردا  41
  7 1 1 9 قروي

   4 7 11 بلدية جماعين نابلس 42
  1 5 5 11 بلدية حوارة  43
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  يسار3  6 2 11 بلدية سبسطية  44

مجلس  سالم  45
   6 3 9 قروي

مجلس  تل  46
   3 6 9 قروي

مجلس  بيت ايبا  47
   7 2 9 قروي

مجلس  عزموط  48
  )مستقلين (8 0 1 9 قروي

    كاملة15 15 بلدية قلقيلية قلقيلية 49

مجلس  اماتين  50
   9 0 9 قروي

   4 5 9 بلدية جيوس  51

مجلس  يرياسن  52
   9 0 9 قروي

مجلس  حجة  53
  3 6 9 قروي

حماس و 
 مستقلين

مجلس  جنصفوط  54
  1 5 3 9 قروي

مجلس  الجفتلك أريحا 55
  يسار5  4 0 9 قروي

  2 4 5 11 بلدية عقابا طوباس 56
  نصارى8  جهاد1 1 5 15 بلدية بيت لحم بيت لحم 57

58  
بيت 
  يسار6  7 0 13 بلدية ساحور

  يسار6  7 0 13 بلدية بيت جاال  59

 13 13 بلدية زعترة  60
    كاملة

   3 8 11 بلدية تقوع  61
  يسار1 2 2 6 11 بلدية جناتا  62

مجلس  دار صالح  63
   9 0 9 قروي

مجلس  نحالين  64
  5 11 قروي

+ مستقلين 2
  يسار2 جهاد2

مجلس  حوسان  65
  )مستقلون(5 0 6 11 قروي

مجلس  ارطاس  66
  )مستقلون(9 0 0 9 قروي

  1 9 3 13 بلدية بني نعيم الخليل 67
  2 0 9 11 بلدية تفوح  68
   12 1 13 بلدية ترقوميا  69
   13 0 13 بلدية اذنا  70

حماس 4 11 بلدية خاراس  71
 حزب شعب1 2 4 و جهاد

  2  9 11 بلدية بيت أوال  72
  3 2 8 13 بلدية السموع  73
   4 9 13 بلدية يرسع  74

مجلس  نوبا  75
 8 9 قروي

   1 )تحالف(



 28

مجلس  الريحية  76
  )مستقلون(9 0 0 9 قروي

77 
شمال 
   6 7 13 بلدية بيت الهيا غزة

   4 7 11 بلدية المغراقة غزة 78
   9 0 9 بلدية وادي غزة  79

 13 13 بلدية البريج الوسطى 80
    كاملة

 عشائري 9 0 0 9 بلديةوادي السلقا  81

82 
خان 
 يونس

عبسان 
   13 0 13 بلدية الكبيرة

83  
عبسان 
   11 0 11 بلدية الجديدة

   3 12 15 بلدية رفح رفح 84
  

 8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
   
  

 
  
  
  
 
 
 

 

 
 


