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  وجرح جنود صهاينة ... قصى عن األحشود فلسطينية وجرحى دفاعًا

همت مؤسسة االقصى العمار المقدسات االسالمية، باحضار مئات المـصلين          اس انه 10/5/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت
وكان الفـوج االول قـد   .  المسجد االقصى، كما اطلقت عليه للمشاركة في فعاليات يوم الحشد والرباط في48من فلسطينيي  

وصل للمشاركة في صالة الفجر فحوصر العشرات منهم بقوات كبيرة من الشرطة التي منعتهم من مواصلة سـيرهم ممـا                    
   .اضطرهم للتجمع اسفل الطريق المؤدي الى باب االسباط وأداء صالة الفجر جماعة

تالل يحلقان فوق المنطقة في حين وضعت شاحنة مجهزة بخراطيم مياه قـرب بـاب               وكانت مروحية ومنطاد لشرطة االح    
وبرغم كل إجراءات االحتالل، تجمع نحو خمسة آالف فلـسطيني فـي باحـة              .العمود أحد المداخل الرئيسية للقدس القديمة     

ا زالت تنتظر تحديـد الزمـان       وقالت ريفافا انها م    .المسجد األقصى مؤكدين استعدادهم للدفاع بأرواحهم عن الحرم القدسي        
  . لن يكون لها تأثير) المسيرة(إذا كان الجميع ينتظروننا ت والمكان القتحام األقصى وأعلن

 الحركة االسالمية داخل الخط االخضر المسلمين الى االقبـال علـى الـصالة فـي                وةدع 10/5/2005 المستقبل   واوردت
وكان قاضي قضاة الشرع في فلسطين قد دعا المـسلمين فـي فلـسطين      .األقصى، لحمايته من اعتداءات المتطرفين اليهود     

 .والعالم الى التحرك لنصرة المسجد األقصى بعد تهديد حركة ريفافا ياقتحامه
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 حماس في بيانها المقاومة الفلسطينية لتكون على أتم استعداد لحماية األقصى من وةدع الى 10/5/2005 الدستور واشارت
إلسرائيليين الذين هددوا باقتحامه مع مطلع أحد األشهر القمرية لهذا العام كما تزعم نبوءاتهم تمهيدا تهديدات المتطرفين ا

  .وحثت حماس القادة العرب على تحمل مسؤولياتهم تجاه األقصى والقدس وفلسطين. لبناء الهيكل المزعوم مكانه
 المواطنين المرابطين في  محكما على حصاراتفرض السلطات الصهيونية 10/5/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وعن

 وامتد إلى خارجها على خلفية نية منظمة يهودية متطرفة ،الحرم القدسي الشريف، في حين يستمر التوتر في المدينة المقدسة
وأطلق رجال .  منعت إدخال الطعام إلى المعتصمين في الداخل، قوات الشرطة إن: وقالت مصادر. اقتحام الحرم اليوم

يذكر أنه .  والقنابل االرتجاجية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، نحوهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاطالصهيونيةالشرطة 
.  عددا منهمالصهيونيةفي بلدة جبل المكبر المطلة على األقصى تظاهر طالب المدارس نصرة لألقصى، واعتقلت الشرطة 

 المحتشدين في األقصى سيستمرون داخل الحرم، إن: والديار الفلسطينيةوقال الشيخ عكرمة سعيد صبري، مفتي القدس 
  . ولكنهم سيصدون أي اعتداء على األقصىأحد،وأنهم ال يعتدون على 

ن في داخل ومحيط المسجد االقصى المبـارك محاولـة          ون الفلسطيني ولمواطناأحبط   10/5/2005األيام الفلسطينية   وقالت  
لمبارك، وذلك في وقت اشتبك فيه الشبان الفلسطينيون مع قوات االحـتالل االسـرائيلي فـي             ثانية للمس بالمسجد االقصى ا    

 من افـراد الـشرطة      7 فلسطينيا، بينهم واحد بجروح وصفت بالعميقة، وايضا         11منطقة باب الساهرة، ما ادى الى اصابة        
ود المشددة التي فرضتها الحكومة االسـرائيلية       وعلى الرغم من القي    .االسرائيلية، بينهم رئيس الشرطة االسرائيلية في القدس      

 45على وصول المصلين الى المسجد االقصى بتحديد اعمار المسموح لهم بالوصول الى المسجد بمن تزيد اعمارهم عـن                   
عاما، فان المئات من الفلسطينيين كانوا وصلوا الى المسجد في ساعات مساء االحد، واعتكفوا في داخلـه رغـم تهديـدات                     

ة االسرائيلية باقتحام المسجد في حال اصروا على المكوث فيه، ولكن الشبان الفلسطينيين رفـضوا هـذه التهديـدات           الشرط
وتواجـد الـشيخ     .وواصلوا االعتكاف في المسجد، وانضمت اليهم اعداد اضافية من المواطنين خالل ساعات نهار امـس              

سالمية على رأسهم الشيخ كمال الخطيب، اضـافة الـى          عكرمة صبري، وعدد من مسؤولي االوقاف وقادة من الحركة اال         
  . اعضاء كنيست عرب واعضاء من المجلس التشريعي

واضطر عشرات الفلسطينيين الداء صالة الفجر وصالة الظهر في الشوارع القريبة من المسجد االقصى بعد مـنعهم مـن                   
كرية بعد دفع االالف من افـراد الجـيش والـشرطة           الدخول الى المسجد، في حين تحولت المدينة الى ما يشبه الثكنة العس           

والوحدات الخاصة االسرائيلية الى شوارع المدينة، خاصة في محيط المسجد االقصى وبوابات القدس القديمـة، حيـث تـم                   
  .ايقاف الشبان والتدقيق في هوياتهم واالعتداء عليهم بالضرب في الكثير من االحيان

ن العربية في داخل الخط االخضر دور كبير في احباط محاولة االقتحام الثانية للمـسجد،               وكان للفلسطينيين من القرى والمد    
  .حيث سيرت جمعية االقصى، الحافالت الى المسجد االقصى في اطاريوم الحشد والرباط

م لم يجـرؤوا    وذكر شهود عيان ان عددا من افراد جماعة رفافا االرهابية اليهودية تواجدوا في منطقة حائط البراق، اال انه                 
على محاولة اقتحام المسجد اثر توارد االنباء عن تواجد االالف الشبان في داخل المسجد يستعدون الحبـاط أيـة محاولـة                     

وامضى الشبان الفلسطينيون يومهم في المسجد االقصى وهم يؤدون الصلوات وتالوة القـرآن واالسـتماع الـى                  .القتحامه
يد على رفض أية محاولة للمس بالمسجد االقصى او منح اليهود موطئ قدم فيها، مـشددين                الدروس الدينية التي تم فيها التأك     

  .على ان من شأن المساس بالمسجد تفجير المنطقة برمتها
وكانت اعنف المواجهات شهدتها منطقة باب الساهرة القريبة من المسجد االقصى، حيث اشتبك المئات من الشبان مع قوات                  

التي حاصرت الشبان ومنعتهم من الوصول الى المسجد االقصى، ومن ثم قامت باستفزازهم، ما دفـع                االحتالل االسرائيلي   
المواطنين الى مواجهتها برجمها بالحجارة والزجاجات الفارغة وردت الشرطة االسرائيلية على ذلك باطالق قنابـل الغـاز                 

لشرطة االسرائيلية الذين اعتلوا الخيـول وهـم يعتـدون          وشوهد افراد ا   .المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين     
بالضرب المبرح على الموطنين باستخدام العصي وايضا بمالحقة المواطنين في الشوارع، ما ادى الى اصـابة عـدد مـن                    

  .المواطنين
جد االقـصى،  قد منع جنود اسرائيليون على حاجز اسرائيلي الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة، من الوصول الى المـس   و

  . وهو ما اعتبره الشيخ بأنه يتنافى مع حرية العبادة التي كفلتها جميع الشرائع اإللهية واالتفاقيات الدولية
من جهتها دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للتحرك الجاد والعاجل للضغط علـي الحكومـة اإلسـرائيلية لحمايـة                   

واستنكر مجلس الـوزراء الفلـسطيني بـشدة تهديـدات          .  المتطرفين اليهود  المقدسات اإلسالمية والمسيحية من مخططات    
المتطرفين اليهود باالعتداء على األقصي كما طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف سالمة منظمة                

تبقّي من هذا العام هي أشـهر       إن ما   : وقال الخطيب . المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس بعقد مؤتمر قمة عاجل إلنقاذ األقصى         
 إذا لم يلتزم اليهود ببناء الهيكل المزعـوم علـي           2005غير عادية بالنسبة للمسجد األقصى، وذلك للبعد العقائدي بأن عام           

وناشد الخطيب الشعوب كي تتحرك علي شكل مظاهراٍت        . أنقاض المسجد األقصيى، فإن اهللا لن يغفر لهم حسب زعم اليهود          
إن األنظمة العربية أياً كانت تفاعلها فهو باهت وفاتر وبالتالي على الشعوب         : تداء من مراكش وانتهاء بجاكرتا قائالً     عارمة اب 

 .أن تتحرك وهذا ما سيؤدي إلى تحرك الحكومات وبالتالي تحرك العالم
وشاركت أحزاب المعارضـة   . أردني في مسيرة سلمية مساء امس تضامنا مع المسجد االقصى والقدس           2000شارك نحو   و

رفع المشاركون في المسيرة صورا ومجسمات للمسجد االقـصى والقـدس وأعالمـا أردنيـة                .االردنية في تنظيم المسيرة   
وطالـب   .وفلسطينية ورددوا هتافات وأناشيد تدعو للجهاد والمقاومة منددين بصمت العالمين العربي واالسالمي الرسـميين             

بية واالسالمية ومنظمة المؤتمر االسالمي بعقد اجتماع طارئ لحماية القدس والمسجد االقـصى    احمد يوسف الحكومات العر   
كما دعا الدول العربية إلى قطع عالقاتهـا مـع إسـرائيل    . وبمنع الواليات المتحدة من االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل  
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ت المقاومة في فلسطين ولبنان والعـراق وعـدم         ووقف التطبيع معها وإحياء المقاطعة الشاملة كما حث على مساندة حركا          
  .المساس بسالح المقاومة الفلسطينية واللبنانية

شهدت المخيمات الفلسطينية في عين الحلوة والبص ـ صور والجليل ـ بعلبـك أمـس      انه 10/5/2005المستقبل ونقلت 
هود المستمرة القتحام المسجد، كما نفذ      اعتصامات ومسيرات دفاعاً عن المسجد األقصى حذرت من محاوالت المتطرفين الي          
  .اعتصام أمام االسكوا شارك فيه نواب وممثلو قوى وأحزاب لبنانية وفلسطينية وحشد

عقد اجتماع فريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع خطة اعالمية لحماية  10/5/2005 الشرق القطرية في حين ورد في
ر االيسيسكو فى الرباط وترأس االجتماع الدكتور عبد العزيز بن عثمان المقدسات االسالمية والمسيحية فى فلسطين بمق

التويجرى المدير العام للمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة حيث القى كلمة بالمناسبة أبرز فيها أن هذا االجتماع ينعقد 
أمام العملية السلمية فى اطار الشرعية الدولية فى وقت تجتاز فيه القضية الفلسطينية أخطر مراحلها نتيجة النغالق االبواب 

موضحا أن مسؤولية هذا الفريق من االهمية بمكان اذ إن المقدسات االسالمية والمسيحية فى فلسطين تتعرض لالخطار 
ية فى مشيرا الى أن التغطية الصحافية واالعالمية الغرب. الجسيمة والقدس الشريف يعانى أشد المعاناة على جميع المستويات

تناولها للمقدسات االسالمية والمسيحية ظلت زاخرة بالمغالطات واالفتراءات وهى توظف فى ذلك أقوى تقنيات االتصال 
وقال انه فى غمرة . محاولة بفضل تفاعل المتلقى الغربى مع أطروحتها ترسيخ صورة مشوهة لالنسان العربى الفلسطينى

وسائل االعالم الغربية واصرار اسرائيل على تهويد المقدسات االسالمية التضليل االعالمى الذى تمارسه العديد من 
والمسيحية فى فلسطين فإن هذا االجتماع يكتسب أهمية بالغة نظرا الى كونه يسعى لبلورة خطة اعالمية كفيلة بالمساهمة فى 

  ا.الجهود الرامية الى حماية هذه المقدسات
 

  ال تمنع فوز حماس ترجيحات وتشنجات .. االنتخابات البلدية
أظهرت النتائج الرسمية لالنتخابات المحلية الفلسطينية أن حركة فـتح حـصدت            انه   10/5/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت

اس إلى  حمويشير األداء القوي الذي أظهرته       .أكبر عدد من المجالس البلدية لكن حركة حماس فازت بعدد من المدن المهمة            
 خطيراً لحركة فتح التي تتولى القيادة منذ فترة طويلة وذلك في االنتخابات التشريعية المقررة هذا                أن الحركة قد تشكل تحدياً    

 مجلـساً فـي     84 مجلساً بلدياً من بين      50وقال جمال الشوبكي رئيس لجنة االنتخابات المحلية إن فتح فازت بنحو             .الصيف
وأظهرت  . منها مدينة رفح في غزة وقلقيلية بالضفة الغربية         مجلساً 30الضفة الغربية وقطاع غزة بينما فازت حماس بنحو         

النتائج الرسمية التي لن تصبح نهائية إلى حين التحقيق في مخالفات ارتكبت في بعض الدوائر ان حماس سيطرت على ستة                    
ون من كتائـب    واعترض الجانبان على النتائج غير الرسمية وأغلق مسلح        .مجالس إضافية مقارنة بنتائج سابقة غير رسمية      

وكان المسلحون يحتجـون     .شهداء األقصى التابعة لفتح مكاتب لجنة االنتخابات المركزية في غزة لفترة وجيزة أمس األول             
ونفت . على ما وصف بالنتائج المزورة التي أظهرت فوز حماس في بعض المدن واتهموا الحركة بتزوير صناديق االقتراع                

وأشـار   .وقال مراقبون أجانب إن االنتخابات كانت نزيهـة بـشكل عـام           .  مجلساً 34 حماس االتهام وقالت إنها فازت في     
الشوبكي في مؤتمر صحافي إلى ارتفاع نسبة المشاركين في المرحلة الثانية لالنتخابات المحلية، وقال إن اللجنـة وزعـت                   

أضاف انه بعد خمـسة أيـام تنظـر    . ة أيام نتائج للقوائم االنتخابية كنتائج أولية حتى انتهاء فترة الطعون والتي تستمر خمس           
المحاكم المختصة في الطعون وفي حال وجود طعون في بعض أو كل الدوائر ورأت المحكمة إعادة االنتخابات في بعـض                    

  )وكاالت( .أو كل الدوائر سيكون ذلك خالل عشرة أيام
بلدية المختلفة بشكل فردي من دون االشـارة         الشوبكي اسماء الفائزين بمقاعد المجالس ال      ناعال 10/5/2005 الحياة   ونقلت

الى القوائم االنتخابية التي شاركوا من خاللها في االنتخابات، موضحاً ان ذلك تم بموافقة واجماع كافة القـوى والفـصائل                    
  .ائمووفقا لقانون االنتخابات البلدية الذي يقضي بتوزيع اصوات الناخبين على المرشحين بشكل فردي وليس من خالل القو

وأثار توضيح الشوبكي، استياء الصحافيين الذين انتظروا االعالن عن الفائز االكبر في هـذه االنتخابـات، خـصوصاً وان       
المدير التنفيذي للجنة كان استبق االعالن الرسمي عن نتائج االنتخابات بالتصريح عن النسب المئوية التي فاز بها كل مـن                    

ن لجنة االنتخابات ستنشر اسماء الفائزين في اطار قوائمهم االنتخابية ويمكـن الي             واعلن الشوبكي ا   .حركتي حماس وفتح  
واشار الى ان عدداً من الفائزين من المرشحين نشروا بيانـات فـي الـصحف               . شخص ان يتوصل الى النتائج التي يريدها      

  .المحلية اعلنوا فيها استنكارهم الحتسابهم ضمن قوائم حزبية
 34لحياة ان الحركة فازت بجميع مقاعد او غالبية مقاعد          لا الفوز لنفسها واكد الشيخ حسن يوسف        واحتسبت حماس من جهته   

 خاضت الحركة االنتخابات فيها في اطار الئحة التغيير واالصالح، مشيراً الى ان اعـضاء فـي                 74مجلساً بلدياً من اصل     
ولفت يوسف الى ان حماس     . دد آخر من المجالس البلدية    الحركة او قريبين منها او مستقلين دعمتهم الحركة فازوا بمقاعد ع          

فازت بغالبية مقاعد المجالس البلدية ذات الثقل السكاني االكبر، خصوصا رفح والبريج في القطاع و قلقيلية وبيت لحم فـي                    
  .وبذلك اعتبرت حماس انها فازت بنحو نصف المجالس البلدية .الضفة الغربية

لحياة معقباً على النتائج ان حركته لم تهزم في االنتخابات ولكنها لم            لا لحركة فتح حسين الشيخ      وقال امين سر المرجعية العلي    
واوضح الشيخ ان حركة فتح كانت تسيطر على جميع المجالس البلدية وهذا لم يحدث مـشيراً                 .تحقق فوزاً مبالغاً فيه ايضاً    

ورأى الشيخ ان النتـائج      .فسة ال يستهان بها هي حركة حماس      الى التغييرات التي يشهدها الشارع الفلسطيني ببروز قوة منا        
تدلل على حجم العمل الذي على الحركة القيام به العادة ثقة المواطنين بها وذلك من خالل دمقرطة الحركة والقضاء علـى                     

  .مظاهر الفساد ومراكز القوى المصلحية فيها
ٍت في حركة فتح طالت آخرها استقالة أمين سر الحركـة فـي             الى سلسلة استقاال   10/5/2005 االتحاد االماراتية    واشارت
وقدم أعضاء لجنة محافظـة     · قدم استقالته من أمانة السر إثر خسارة حركته في االنتخابات البلدية في المدينة               والذي·قلقيلية  
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 مهامها الرئيسة تـشكيل لجنـٍة       قلقيلية الفتحاوية استقالة جماعية، وتم تشكيل لجنٍة ثالثية من كوادر الحركة تكون من ضمن             
  ·لتقصي أسباب خسارة فتح في انتخابات بلديات قلقيلية

قدم أمين سر حركة فتح في بلدة الجلمة سفيان شعبان استقالته مـن              انه 10/5/2005 المركز الفلسطيني لالعالم     وكما اورد 
 وذلك بسبب فشل قائمة حركـة فـتح فـي           ، إضافة إلى جميع أعضاء المكتب الحركي في بلدتي الجلمة وعرانة          ،حركة فتح 

  . االنتخابات البلديةفيالجلمة في الفوز بأي مقعد 
وقال أحد المـسلحين الـذين      . مبني بلدية بيت الهيا    ، تابعين لكتائب شهداء األقصى مساء أمس األحد       مسلحونفي حين اقتحم    

مضيفاً أن نتـائج االنتخابـات قـد        ،  ! حركة فتح  على وقع    قاموا باقتحام البلدية نتيجة للظلم الذي      إنهم: قاموا باقتحام البلدية  
من جهته أعتبر مشير المصري أن هذه المحاوالت هي         . "فتح" وال يحق ألحد الدخول للبلدية غير حركة         ،حسمت لحركة فتح  

لدية  وحمل حركة فتح مسؤولية ما حصل في مقر ب         . وحدة الشعب الفلسطيني   على ومن شأنها أن تؤثر      ،محاوالت استفزازية 
 نحن  ، لذا  مثلما حصل اليوم    تجاوزات عدم حصول  على    الرغم من االتفاق المسبق مع حركة فتح       إنه على : بيت الهيا، قائالً  

  .نحمل فتح كامل المسؤولية عن ذلك
ل كشفت اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات البلدية الفلسطنية عن خروقات ارتكبت خال         10/5/205 الغد االردنية    وبحسب

 ناخب في مدينـة     2000وأوضح شريف أبو وطفة سكرتير اللجنة أن الخروقات شملت إسقاط أسماء نحو             .  عملية االقتراع 
رفح ممن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة ما يشكل خرقاً فاضحاً وسلوكاً غير مبرر من اللجنـة العليـا لالنتخابـات                     

لمشرفة على االنتخابات تغاضت عن أخطاء جوهريـة فـي عمليـة فـرز              واشارابو وطفة إلى أن بعض اللجان ا       .المحلية
وقال أن اللجان أسقطت عددا كبيرا من األوراق االنتخابية الصحيحة دون إبداء أي حجة قانونيـة كمـا قامـت                    . األصوات

عـن فـي نتـائج      وأكد أبو وطفة أن اللجنة قررت التوجه إلى المحكمة المختصة للط          . بقراءة أوراق انتخابية أكثر من مرة     
واعتبرت  .االنتخابات وتقديم األدلة الدامغة على ماتم تسجيله من تجاوزات خاصة في االنتخابات التي جرت في مدينة رفح                

اللجنة أن العملية االنتخابية اساءت للدين وذلك عبر استغالل العديد من النساء المنقبات لهذا الرمز الديني في التأثير علـى                    
  . لم يتم التأكد من هوياتهن  بعد رفضهن الكشف عن وجوههن لمطابقة صورة الهوية على من تحملهانجاح الناخبين حيث

موضحاً أنه تم منع أعدادا كبيرة من المراقبين من دخـول            .اشار  إبراهيم الصوراني الى االنتهاكات القانونية التي سجلت        و
ممن ليست لهم عالقة في العملية االنتخابية داخل مراكـز  بعض محطات االقتراع باإلضافة الى تواجد العديد من األشخاص      

  ) د ب ا-ا ف ب (.االقتراع وانتشار بعض المسلحين حول تلك المراكز
أعراب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ من          الذي اورد  10/5/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     اضافة الى 

باالعتداء على مكتب لجنة االنتخابات المركزية في دير البلح وإجبارها، تحـت تهديـد              قيام مجموعٍة مسلّحة، أمس األحد،      
ودعا المركز السلطة إلى التحقيق الجدي فـي هـذا          . السالح، على إغالق مراكز التسجيل في محافظة الوسطى بقطاع غزة         

سان، بشدة، االعتداء على مكتب لجنة االنتخابات       وأدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلن    . االعتداء وتقديم المتورطين فيه للعدالة    
المركزية في دير البلح، ودعا إلى فتح تحقيٍق في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة؛ وطالب بنبـذ اللجـوء إلـى                      

جوء إلى القضاء،   استخدام وسائل العنف من أي طرٍف كان، ودعا جميع المتنافسين إلى االحتكام إلى القانون، بما في ذلك الل                 
  .وهو الجهة صاحبة االختصاص التي تبتّ في كافة الطعون االنتخابية

 الفلـسطينية  تمثّلت بتدخّل جهاٍت من الـسلطة        ،وسجلت الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق المواطن مخالفاٍت قانونية خطيرة        
 إنّه وبشكٍل مخالٍف للقانون الـذي       :قريٍر لها، صدر اليوم   وقالت اللجنة في ت   .بمسار عملية االنتخابات خالل مراحلها المختلفة     

 بإصدار تعمـيٍم لحـثّ      23/4/2005يلزم السلطة التنفيذية بأخذ موقف الحياد، قام مسير أعمال الشرطة الفلسطينية بتاريخ             
ـ   ، في جميع محافظات الوطن على المشاركة في االنتخابات         الفلسطيني جميع منتسبي جهاز الشرطة    حي حركـة    ودعم مرشّ

في هذه االنتخابات واالنتخابات القادمة، كما لوحظ استخدام سـيارات حكوميـة فـي الدعايـة االنتخابيـة لـبعض                    " فتح"
وأشارت الهيئة إلى أن الدعاية استمرت في يوم االقتراع، سواء تلك اليافطات أو الـصور أو المظـاهر المـستحدثة                    .الكتل

  . االقتراعللدعاية االنتخابية التي استخدمت يوم
مـواد غذائيـة،    و وكبونات عينية طحـين،      ، إن المراقبين سجلوا قيام عدٍد من المرشّحين بتوزيع أمواٍل نقدية          :وقال التقرير 

إن مراكز االقتراع افتقرت للجاهزية     : وقالت الهيئة . طانيات على المواطنين مرفقة بقوائم أسماء مرشّحي الكتل       وبمالبس،  و
 سرية االقتراع بسبب ضيق المكان، كما أن بعض المراكز افتقرت إلـى اليافطـات لتوضـيح مكـان                   الالزمة للحفاظ على  

 اللجنة لم تتمكّن من تـوفير       أن التقرير   وأضاف.  وتسهل على الناخبين الدخول إلى مركز االقتراع والخروج منها         ،االقتراع
باإلضـافة  ،  ثير من مظاهر الفوضى في العديد من المراكز       الحماية األمنية الالزمة والكافية لمراكز االقتراع حيث حدث الك        

 في الكثير من     التابعة لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية      إلى وجود العديد من أفراد جهاز األمن الوقائي والمخابرات        
  .مراكز االقتراع خالفا للقانون

اعتبر اإلعالن عن نتائج االنتخابات رسميا قطع الطريق  ان سامي أبو زهري      10/5/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ونقل
إن كل ما جـرى     :  قائال وأضاف،   وحركة حماس بالتزوير   ،على كل األصوات التي اتهمت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية        

 "فـتح " حيث استمرت االتصاالت بين قيادة حركة حمـاس وحركـة   ،من أحداث بعد االنتخابات لن يمس بالعالقات الوطنية      
 التي عكست    لالنتخابات،  اثر ظهور النتائج األولية     التي حدثت   حالة االستقطاب  إلى أن  وأشار أبو زهري     .الحتواء األحداث 

 ورفض أبو زهري ما قامت به حركة        ، وكانت هناك تداعيات تم تداركها     ، انعكس أيضا على الشارع الفلسطيني     ،تقدم حماس 
 لـم يقبلـوا االحتجـاج بهـذه         "فتح"نحن واثقون أن األخوة في قيادة       :  وقال ،لحة في مدينة رفح من استعراضات مس       "فتح"

 حماس  ، وأن  مشيرا إلى أن الطريقة المثلى لتقديم االحتجاجات هي من خالل المحاكم واللجوء إلى القضاء والقانون               ،الطريقة
  . ابات في قريتي عبسان الكبيرة والجديدة فيما يخص نتائج االنتخ، خاصةسوف تلجأ لتقديم طعونها بهذا الصدد إلى المحكمة
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  دراسة لجدوى قناة البحرين
بعد سنوات من المد والجزر وقع األردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل أمس على اتفاقية العداد الجدوى االقتصادية لتنفيـذ                  

 بعد ان اصـطدم سـابقا بعقبـات         الحيوي، تمهيداً الستدراج مصادر تمويل لتنفيذه،     ) الميت-األحمر(مشروع قناة البحرين    
  .تمويلية وسياسية

وأحيطت تفاصيل االتفاق بسرية تامة، قبل أحد عشر يوما من اإلعالن رسميا عن قرار إحياء هذا المشروع خالل مـؤتمر                    
  . أيار مايو الجاري على شاطئ البحر الميت22 و20دافوس االقتصادي الثالث المقرر عقده بين 

المياه والري األردني رائد أبو السعود والتخطـيط الفلـسطيني غـسان            :  البحر الميت أمس وزراء    وقع االتفاقية في منطقة   
  .الخطيب والبنية التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر وفقاً لوكالة األنباء األردنية بترا

شروع في تنفيذ المرحلة األولـى      وقالت مصادر دبلوماسية في عمان إن األطراف الثالثة وقعت اتفاقا يمهد للبنك الدولي بال             
  . من هذا المشروع، الذي أثار جدال واسعا على خلفية سياسية وايديولوجية خالل العقد الماضي

وفي الوقت الذي ستطرح فيه قناة البحرين بمؤتمر دافوس االقتصادي كمشروع إقليمي مشترك من قبل األطـراف الثالثـة                   
    .االتفاق على تمويلهليتم ) إسرائيل-فلسطين-األردن(المعنية 

 مليون دوالر، في حين تقدر كلفة بناء قناة بين البحر األحمر والميـت              20 و 10وتقدر كلفة دراسة الجدوى االقتصادية بين       
 كيلو مترا بثالثة مليارات دوالر، بما في ذلك توابع المشروع السياحية مع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية                  180بطول  

  . الحقةفي مراحل
  10/5/2005الغد األردنية 

  
   ها واعتماد اسم فلسطين داخل شعار مسمى السلطة الوطنية

أصدر مجلس الوزراء، امس، قراراً يلزم الوزارات وكافة المؤسسات الحكومية غير الوزراية باسـتخدام مـسمى الـسلطة                  
  .اسم فلسطين داخل شعار السلطة النسر الفلسطينيالوطنية الفلسطينية على كافة المراسالت والكتب الصادرة عنها، واعتماد 

  10/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  السلطة تستكمل ضم المطاردين في أريحا وطولكرم ألجهزة األمن
أعلنت السلطة الفلسطينية أنها أكملت ضم المطلوبين والنشطاء المسلحين في مدينتي أريحا وطولكرم ألجهزتها األمنية، منفذة                

  .اتها في هذا الشأن، كما جاءت في تفاهمات شرم الشيخبذلك التزام
وطالبت السلطة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة في هذه التفاهمات، واالنسحاب من باقي المدن التي اتفق بشأنها في القمـة                   

رئـيس الـوزراء    التي عقدت بحضور الرئيس ابو مازن والرئيس المصري حسني مبارك والملك األردني عبد اهللا الثاني و               
  .اإلسرائيلي أرئيل شارون، في الثامن من شباط الماضي

قلقيلية وبيت لحـم ورام اهللا،      : كانت إسرائيل أعلنت مؤخراً عن تجميد إجراءات تسليم المسؤولية األمنية في ثالث مدن هي             
  . لهما المسؤولية األمنية فيهاإلى أن تقوم السلطة بتجريد المطلوبين من أسلحتهم في مدينتي طولكرم وأريحا اللتين نقلت

  10/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  لجان الزكاة وزعت مساعدات كبيرة على األسر المحتاجة واأليتام والطلبة والمرضى 
أعلن يوسف سالمة، وزير األوقاف والشؤون الدينية، أن لجان الزكاة العاملة في فلسطين التابعة للوزارة قامت خالل الشهر                  

  .ملة مساعدات كبيرة لألسر المحتاجة، واأليتام، والطلبة، والمرضىالماضي بح
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  حماس ترفض وتطالب السلطة بموقٍف من التدخّل األمريكّي في االنتخابات الفلسطينّية 

ان وزيرة خارجيتها رايس ،     تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من مطالبة الواليات المتحدة األمريكية، على لس             
إن هذا  : السلطة الفلسطينية العمل على تأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية، صرح مصدر مسؤول في حركة حماس               

الموقف يكشف عن أن اإلدارة األمريكية ترفع شعار الحرية والديمقراطية فقط حين تكون نتائجها منسجمة مـع اإلرادة                  
 األمر الذي يعني أنّها تظهر انزعاجاً شديداً       . ة والصهيونية، وليس إيماناً بالديمقراطية وسعياً لتحقيقها      والمصالح األمريكي

                  ،كه بخيار المقاومة طريقاً لتحرير األرض من االحتالل الـصهيونيِحْد عن تمسمن موقف الشعب الفلسطيني الذي لم ي
   .وأنّه يحمي هذا الخيار ويلتفّ حوله

 حماس وفي الوقت الذي نعلن رفضنا اإلمالءات األمريكية، وندين تدخّلها المشبوه في الشأن الفلـسطيني                إنّنا في حركة  
الداخلي، نطالب السلطة الفلسطينية بإصدار موقٍف واضٍح يرفض التدخّل األمريكي السافر فـي الـشؤون الفلـسطينية                 

  .الداخلية

  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الشرطة الفلسطينية وكتائب االقصىاشتباك بين 
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تبادلت الشرطة الفلسطينية ومسلحين من كتائب شهداء االقصى اطالق النارامس االثنين في مدينة جنين عندما منع عناصر                 
من الشرطة محمد ابو عراج احد زعماء كتائب شهداء االقصى ومجموعة من انصاره من الدخول مسلحين الى مقر محكمة                   

  .في المدينة
مؤاكد انه مستعد لتسليم سالحه الى السلطة الفلسطينية في حال ضـمنت             .واصبت في الساق  . ال ابو عراج  حاولوا قتلي     وق

  .انه لن يطارد او يعتقل من قبل اسرائيل
  اف ب  .واعرب رئيس االجهزة االمنية الفلسطينية في جنين دياب العلي عن تصميمه لفرض النظام في المدينة

  10/5/2005الغد األردنية 
  

   معتقالً فلسطينياً يحملون جوازات سفر أردنية  12إبعاد 
 معتقالً فلسطينياً يحملون جوازات سفر أردنية كانوا معتقلين بتهم جنائية وليـست             12 أبعدت سلطات االحتالل إلى األردن      

وأوضـح  . بعـاد األسـرى   وحذر نادي األسير الفلسطيني من سياسة إ      . أمنية، ورفض األردن استقبال أربعة أسرى آخرين      
مصدر في وزارة الداخلية األردنية أن جميع المفرج عنهم كانت تتهمهم إسرائيل بتهم جنائية وهم بخـالف بقيـة األسـرى                     

    )                                   وكاالت. (والمعتقلين الذين ما زالت إسرائيل تعتقلهم بتهم أمنية تتعلق بعمليات المقاومة ضد االحتالل
  10/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
 يناشد فتح وحماس بتفويت الفرصة على االحتالل لزرع بذور الخالف بينهماالقدومي 

ناشد القدومي، في بياٍن أصدره من تونس بعد توتّر األوضاع بين الحركتين في قطاع غزة على خلفية نتـائج االنتخابـات                     
  .وم الخميس الماضيالمحلية التي جرت ي

ووزع على الصحافيين في األراضي الفلسطينية، إن االحتالل يقود الفلسطينيين إلى التهدئة ثم إلى تسليم السالح، بـل إلـى                    
  .تسليم المناضلين، على حد وصف البيان الذي وجهه القدومي من خالله الحديث إلى الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين

إن من خِسر فليس هو الخاسر ومن ربـح         : وقال,  الفرسان، فكلّكم خاسرون ووطنكم وشعبكم أيضاً خاسر       إهدأوا أيها : وقال
  .فليس هو الرابح، بل إن نجاح التجربة االنتخابية أهم من ذاك وذاك

  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 المعتقلون يعيشون أوضاعاً صعبة في سالم وتخّوفاٍت من تفشي األمراض 
وقـال إن  , أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني، مهند الخراز، أن المعتقلين يواجهون صعوباٍت في مختلف منـاحي الحيـاة        

 معتقلين يقدم لهـم علـى وجبـة         8 إلى   5وجبات الطعام التي تُقدم للمعتقلين غير كافيٍة حيث يوجد في الغرفة الواحدة من              
عتين من الخبز لكّل واحٍد منهم، ووجبة الغداء تكون عادةً خليطاً مـن البطاطـا والبـيض            الفطور علبةٌ واحدة من اللبن وقط     

  .والبندورة، وهي غير كافيٍة، أما وجبة العشاء فهي عبارة عن بيضٍة واحدة و قطعتين من الخبز
 يقدمه األهل والمؤسسات مـن      وقال الخراز إن نقص الغذاء في معسكر سالم االعتقالي يدفع المعتقلين فيه إلى االستعانة بما              

مضيفاً أن األسرى يعانون كذلك من قصر المدة المسموح لهم بها للخروج إلى             , ويتسبب بسوء التغذية  , طعاٍم لسد احتياجاتهم  
  .الفورة وإلى دورة المياه 

 اكتظاظاً كبيراً بين المعتقلين     من جانبه ذكر رائد عامر، مدير نادي األسير الفلسطيني في نابلس، أن معتقل سالم يشهد حالياً               
وأن سوء األوضاع هذه قد تـؤدي إلـى         . من مناطق نابلس وجنين وقضائها ومنطقة طولكرم، وخاصةً قفين وباقة الشرقية          

مضيفاً أن هناك العديد من الحاالت المرضية بسبب انعدام العناية الطبيـة            , تفشّي األمراض بين المعتقلين وال سيما فقر الدم       
من بينها حالة المعتقل نائل أحمد بني مطر والذي يعاني من هبوٍط في السكري وفقـر                , المعتقالت والسجون الصهيونية  في  

  . الدم وأصبح يعاني في الوقت الحالي من نوبات صرع، وهناك حاالتٌ أخرى مشابهة
  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ت الهيا شمال قطاع غزةمسلحون من كتائب األقصى يقتحمون بلدية بي

  .قطاع غزة مبني بلدية بيت الهيا شمال ، تابعين لكتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح مساء أمس األحدمسلحوناقتحم 
مضيفاً أن  ،  ! حركة فتح  على قاموا باقتحام البلدية نتيجة للظلم الذي وقع         إنهم: وقال أحد المسلحين الذين قاموا باقتحام البلدية      

  .  وال يحق ألحد الدخول للبلدية غير حركة فتح،ج االنتخابات قد حسمت لحركة فتحنتائ
 والذي تم ترشيحه لقائمة التغير واإلصالح التابعة لحماس لبلدية          ،من جهته أعتبر مشير المصري الناطق باسم حركة حماس        

  .حدة الشعب الفلسطيني وعلى ومن شأنها أن تؤثر ،بيت الهيا أن هذه المحاوالت هي محاوالت استفزازية
 نحـن نحمـل     ، لذا  مثلما حصل اليوم    تجاوزات عدم حصول  على    الرغم من االتفاق المسبق مع حركة فتح       إنه على : وقال  

  . كامل المسؤولية عن ذلك"فتح"
  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 اإلعالن عن تأسيس مؤتمر وطني لمقاومة التطبيع مع إسرائيل في غزه

 ، في مدينة غزه عن تأسيس لجنة وطنية تطوعيه سلمية مستقلة لمقاومة التطبيع مع الكيـان الـصهيوني                  األول أمسأعلن   
  .وتضم في عضويتها عدد من المثقفين والسياسيين الفلسطينيين
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لصحفيين  مؤتمرها التأسيسي في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزه بمشاركة عدد من ا              أمسوقد عقدت اللجنة مساء     
 رأسها مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بكل أشكاله والتصدي          وعلى معلنة عن أهداف إنشاء اللجنة       ،والكتاب الفلسطينيين 

  .له وفضحه بكل الوسائل المشروعة
ط  دولة العدو الصهيوني كـثمن بـسي       على إبقاء حالة الحصار والعزلة      علىوأضافت اللجنة في بيانها التأسيسي يجب العمل        

  .تدفعه لما اقترفته من جرائم إنسانيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني
 والذي كان مشاركا في المـؤتمر       ،ومن جانبه أكد جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين           

شمل السياسية واالقتـصاد     ويجب أن ت   ،أن مقاومة التطبيع يجب أن تشمل كل مقومات البناء الفوقي للمجتمع الفلسطيني           على  
  .والثقافة واالجتماع وكل مقومات البني التحتية والفوقيه

  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  محاولة خطف وقتل جنود بسرائيل من سورية إ ىلإاتهام شاب فلسطيني تسلل 
 في الناصرة ضد الشاب الفلسطيني خمـيس        قدمت النيابة العامة االسرائيلية امس االثنين الئحة اتهام الي المحكمة المركزية          

  .  عاما الذي تمكن من الدخول الي اسرائيل بهدف اختطاف جندي من جيش االحتالل، كما تزعم النيابة21احمد 
وكانت قصية الشاب وهو فلسطيني يعيش في احد مخيمات الالجئين في سورية قد بدأت في شهر اذار مـارس مـن العـام      

ام، حيث شارك احمد في احياء ذكري يوم االرض في مخيم اليرموك في سورية حيث يسكن مع                 ، كما جاء في االته    2000
وتزعم النيابة ايضا انه بعد عدة ايام من احياء ذكري يوم االرض وصـل الـي مخـيم      . عائلته، هذا الحفل الذي نظمته فتح     

الحانوت لبيع االشياء التذكارية التي يديرها      اليرموك مسؤول تنظيم فتح في المنطقة محمود سعيد، الملقب بالغول ودخل الي             
واتفق االثنان كما تزعم النيابة االسرائيلية علي لقاء ثان، والذي تم بعد عدة ايام وخالله اقسم احمد يمين الوالء لحركة                   . احمد

  . فتح واعلن عن استعداده لعمل اي شيء يطلب منه من اجل تحرير فلسطين
  10/5/2005القدس العربي 

  
   األصواتى أعلى لبلدية قلقيلية بعد حصوله علير وجيه نزال رئيساًاألس

أعلنت الكتلة اإلسالمية للتغيير واإلصالح، التي فازت بجميع مقاعد مجلس بلدية قلقيلية الخمسة عشر، أنها سـمت األسـير                   
ا، رئيسا لبلديـة قلقيليـة،       عام 38الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ثالثين شهرا وجيه قواس نزال،              

  .وتعيين الدكتور الصيدالني، هاشم المصري، نائبا للرئيس وقائما بأعماله
وقالت كتلة التغيير واإلصالح ان تسمية األسير قواس رئيسا للبلدية، هو بمثابة إعالن وفاء للحركة األسيرة الفلسطينية، وأن                  

وكان األسير نزال حصل علـي المرتبـة األولـي فـي            . االعتقالدور األسير ال يمكن شطبه حتي لو كان داخل السجن و          
  . صوتا8650األصوات في مدينة قلقيلية بـ 

  10/5/2005القدس العربي 
  

  المؤتمر الثامن للديموقراطية يتناول حق العودة والقدس 
عنوان مؤتمر حـق العـودة      افتتحت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، اعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن، ب            

والقدس بجلسة افتتاحية برعاية وزير العمل طراد حمادة تحت شعار حق العودة غير قابل للتصرف والقدس عاصمة دولـة                   
فلسطين المستقلة في قاعة الشهيدة نبيلة برير في مخيم مار الياس امس بحضور حشد من ممثلي االحزاب اللبنانية والفصائل                   

  . لمؤتمرالفلسطينية وأعضاء ا
  10/5/2005السفير 

  
 أمين سر فتح يستقيل بسبب فشل قائمة فتح من الفوز في االنتخابات البلدية
 إضافة إلى جميع أعضاء المكتب الحركي في        ،قدم أمين سر حركة فتح في بلدة الجلمة سفيان شعبان استقالته من حركة فتح             

 االنتخابات البلدية التي جرت يـوم       فيلجلمة في الفوز بأي مقعد       وذلك بسبب فشل قائمة الحركة في ا       ،بلدتي الجلمة وعرانة  
 الثالثة بعد االستقاالت المتتابعة ألمناء سر حركة فتح في محافظتي            هي  هذه االستقالة  بلدة الجلمة، وتعد  الخميس الماضي في    

  .االنتخابات البلديةلفوز ب، والتي يعود أسبابها جميعا إلى إخفاق القوائم المحسوبة على فتح في ابيت لحم وقلقيلية
 إن حركة فـتح     : والتي قالت فيها   ، النتائج األولية شبه الرسمية    ،يذكر أن لجنة االنتخابات المحلية نشرت يوم السبت الماضي        

 حيث أن من فاز في الجلمة هـو         الخبر الذي لم تثبت صحته،    فازت في بلدة الجلمة بسبعة مقاعد مقابل صفر لحماس، وهو           
 ، واثنين من جبهـة التحريـر العربيـة        ، واثنين من فتح   ، خمسة من اإلسالميين   تضم والذي   ،العائالت المستقلة قائمة تحالف   

 في حين لم تتمكن قائمة حركة فتح المسماة قائمة الوفاء لألقـصى مـن               ،واثنين من المستقلين ممن ليس لديهم ميول سياسية       
  .الفوز بأي مقعد

  10/5/2005المركز الفلسطيني لالعالم
  
  ذا فازت حماس في التشريعيإسنعيد التفكير باالنسحاب من غزة : سرائيلإ

اعلنت اسرائيل امس االثنين ان اسرائيل ستعيد التفكير في انسحابها المزمع من قطاع غزة اذا فازت حركـة حمـاس فـي                      
  .االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة
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وفي موسـكو شـدد     .  ان عملية االنسحاب ستتم في منتصف آب المقبل        فيما اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون      
  .        خارطة الطريق لاجتماع الرباعية على ضرورة سحب اسرائيل كامل قواتها من غزة والضفة الغربية طبقا ل

كأن شيئا لـم    وقال وزير الخارجية االسرائيلي سلفان شالوم من غير المنطقي بالنسبة لي ان نمضي في تنفيذ خطة الفصل و                 
  .يحدث اذا ما فازت حماس في االنتخابات

  .بآواعلن شارون تأجيل عملية انسحاب القوات االسرائيلية واجالء المستوطنين من القطاع حتى منتصف 
  .وقال  ال الزم نفسي بتاريخ محدد. 16، او 17.15وقال شارون ان االنسحاب سيتم فور انتهاء يوم الحداد اليهودي في 

مين العام لالمم المتحدة كوفي انان لقد اكدنا دعم المبادرة االسرائيلية لالنسحاب من قطاع غزة وقسم مـن الـضفة    و قال اال  
  .اننا نصر على انسحاب كامل من غزة والضفة الغربية طبقا لخارطة الطريق. الغربية

  .ا النزاع يجب اال تفوتوقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ان الفرص السانحة هذه السنة لتسوية هذ
  .واكدت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس على اهمية احترام التعهدات التي قطعت في شرم الشيخ

واكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي تتولى بالده رئاسة االتحـاد االوروبـي علـى ضـرورة مواصـلة                    
  .ى انجاح االنسحاب من غزةالفلسطينيين جهودهم الستئصال العنف ودعا ال

  10/5/2005ردنية الغد األ
 

  بيريز يلمح إلى احتمال عدم تنفيذ خطة االنسحاب األحادي من غزة  
 أعلن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي شيمون بيريز أن االنسحاب من قطاع غزة لم يصبح أمراً مسلماً به بعد، وقد يتـأخر                     

  .زل المستوطنينمنها احتمال تدمير منا” لعدة أسباب“
وإذا لم يحدث ذلك، سـتكون      . إذا غادرنا قطاع غزة سيشكل ذلك نجاحاً      : وفي حديث لصحيفة جيروزاليم بوست، قال بيريز      

  .مأساة ألن هذا االنسحاب يشكل في رأيي شرطاً الستئناف العملية السياسية
 مـستعمرة   21ية آالف مستوطن سيتم إجالؤهم من       ويتعين على الحكومة اإلسرائيلية أن تتخذ قراراً بشأن تدمير منازل ثمان          

وأوضح بيريز أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى عدم تنفيذ خطة االنسحاب من غزة، مشيراً                   . في القطاع 
  .إلى أن األولوية التي يركز عليها داخل حكومة شارون هي التأكد من حدوث انسحاب كامل من قطاع غزة

  .ل االنسحاب لمدة ثالثة أشهر سيعمل فقط على إثارة االضطراباتوأوضح أن تأجي
تتسامح مع أي هجوم انطالقاً مـن قطـاع         “لن  ” إسرائيل“إلى ذلك، صرح الوزير العمالي من دون حقيبة حاييم رامون ان            

  .قبل وبعد انسحابها” غزة
  .تنا، قبل وبعد انسحابنا من هذه المنطقةانطالقاً من قطاع غزة سنرد عليها بكل قو” إرهابية“وقال إذا حصلت هجمات 

  .”كان واضحاً جداً حول هذه النقطة خالل االجتماع األسبوعي للحكومة أمس األول“وأوضح ان شارون 
  .”انطالقاً من قطاع غزة، ال قذائف قسام وال محاوالت التسلل” إسرائيل“لن نتسامح مع أي عمل عنف ضد “وقال رامون 

هين مدير مكتب شارون لإلذاعة ان وزارة الحرب اتخذت إجراءات أمنيـة لتعزيـز أمـن سـكان                  من جهته، قال إيالن كو    
  )ب.ف.أ. (المتاخمة لقطاع غزة” اإلسرائيلية“المستعمرات 

  10/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيليتصاعد حاالت التمرد في الجيش اإل
ة العسكرية احتجاجا على خطط لالنسحاب من قطاع غـزة  سجنت اسرائيل أول جندي من أفراد االحتياط لرفضه أداء الخدم      

  .شطا يمينيا الى ما بعد االنسحاباواعتقلت ن
 يوما بعد ان رفض استدعاءه ألداء خدمة        21وارسل الجندي اركادي موتر وهو من المستوطنين الى سجن عسكري لقضاء            

  .االحتياط احتجاجا على االنسحاب من غزة في آب المقبل
يتال المتحدثة باسم مستوطنة عوفرا ان موتر هو اول من يدفع ثمن االحتجاج ضد االنـسحاب مـن أراض                   وقالت روشي اف  

  .يعتبرها المستوطنون حقا توراتيا
. وقال مستوطنون يهود ان آالفا من مؤيديهم في خدمة االحتياط بالجيش سيتحدون األوامر بتنفيذ خطة فك االرتباط في غزة                  

  . انهم جمعوا عشرة آالف توقيع على خطاب برفض خدمة االحتياطوفي شباط الماضي قال نشطون
انهـا حـادث    . وقال متحدث باسم الجيش هذه ليست ظاهرة كبيرة       .ولكن الجيش قال انه يعتقد ان قضية موتر حادث فردي         

  .هامشي للغاية ونحن ال نتوقع عمليات رفض جماعية للخدمة
ى نيريا عوفين من مستوطنة يتسهار التي تعتبر بؤرة للتشدد اليهودي بناء            واوقفت الشرطة االسرائيلية ان مستوطنا اخر يدع      

  . على امر اعتقال اداري موقع من وزير الحرب االسرائيلي شاؤول موفاز
 يوما  28وفي كانون الثاني الماضي طرد الجيش ستة من ضباط االحتياط هددوا بعصيان أمر االنسحاب وسجن جندي لمدة                  

  رويترز  .لى تحدي أمر الزالة موقع استيطاني يهودي بالضفة الغربيةبعد ان حرض زمالءه ع
  10/5/2005الغد األردنية 

  
  سرائيل في ظل الليكود للسالم مع العربإخبيران يستعرضان خيارات 

نظم المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتهام هاوس محاضرة شارك فيها مؤلفا كتاب اسـرائيل والفلـسطينيون، الخيـارات                  
  .سياسية االسرائيلية وهما الخبيران روز ماري هوليس ومارك هيلرال
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وتحدث المؤلفان عن هدف كتابهما والمواد التي وردت فيه، واكدت هوليس بان الهدف من كتابة الكتاب عائد الي ضـرورة                    
يمكن االنكار بان اسـرائيل     تحقيق ادراك وفهم واسعين للمواقف االسرائيلية الحالية ازاء عمليةالسالم مع الفلسطينيين اذ ال              

  .تشكل طرفا اساسيا في هذه المعادلة ومن الضروري فهم التيارات المختلفة المنتشرة فيها ازاء السالم مع الفلسطينيين
وتحدثت هوليس، رئيسة قسم االبحاث في المعهد الملكي عن خمسة خيارات معتنقة حاليا في القطاع السياسي االسرائيلي في                  

لها ضرورة المباشرة في التفاوض مع الفلسطينيين منذ اآلن علي حل نهائي يتطرق الي سائر القضايا العالقة                 هذا الصدد، او  
بين الجانبين ويمثل هذا الخيار شخصيات بارزة كالمدير العام السابق لوزارة الخارجية االسرائيلية والمسؤول سـابقا عـن                  

  . الملف اللبناني ديفيد كيمخي
تمثله جماعات تطالب بابقاء االحتالل االسرائيلي لالراضي التي اقتطعتها بالقوة من االراضي الفلـسطينية    اما الخيار الثاني ف   

العتبار هذه الجهات بان هذه االراضي تشكل جزءا من االراضي التي تملكها اسرائيل حسب التوراة والتلمود، ويمثل هـذا                   
ثالثة، فتدعو الي تسويات مرحلية وادارة األزمة ألنهـا ال تـؤمن    اما الجهة ال  . التوجه شخصيات علي شاكلة اسرائيل هاريل     

فيما تدعو الجهة الرابعـة الـي       . بامكان التوصل الي حل نهائي في هذه المرحلة، وتمثلها شخصيات علي شاكلة اوزي اراد             
يمثل هذا الخـط جويـل   دور دولي واجنبي فاعل لمعالجة النزاع االسرائيلي الفلسطيني والتوصل الي حلول قابلة للتطبيق، و 

اما الخيار الخامس والذي يمثله دان شويفتان والذي تعتمده حكومة شارون الحاليـة فهـو االنـسحاب                 . بيترز واوريت غال  
  .االحادي التوجه حسب ما تمليه المصلحة العامة االسرائيلية

 الن معتنقيه يعتقدون بانـه علـي        تم) كيمخي(وتطرقت هوليس الي كل من الخيارات الخمسة مشيرة الي ان الخيار االول             
كما يحدد هذا الخيار ما يجب      . الجهات المتنازعة المعرفة منذ البداية الي اين يتجهون وانهم يسيرون حسب خريطة الطريق            

ان تفعله كل جهة، فعلي الجهة االسرائيلية االفراج عن السجناء الفلسطينيين واتخاذ االجراءات الفاعلة بشأن المـستوطنات،                 
ويرفض كيمخي ومؤيدو موقفه الموقف القائل      . ي الجهة الفلسطينية القيام بالخيارات األمنية لبعث الثقة لدي االسرائيليين         وعل

بعدم وجود مفاوضين فاعلين لدي الفلسطينيين ويؤكد ان مثل هؤالء تواجدوا في مؤتمر جنيف الذي انعقد العـام الماضـي                    
  .ومازالوا موجودين

. فـي الـصفة الغربيـة     ) 2(اني فتقول هوليس انهم يرغبون باالحتفاظ باالراضي المحددة بمنطقـة           اما اصحاب الخيار الث   
ويرفضون فكرة اخالء المستوطنات ويعتبرون بانه اذا شاء الفلسطينيون الحصول علي دولة فعليهم الحصول علـي اراض                 

..  حيث تصبح الدولة االردنية فلـسطين      من جيرانهم العرب، اما في شمال وجنوب صحراء سيناء المصرية، او في االردن            
ويعتبر معتنقو الخيار الثالث انه من الضروري عدم التسرع في القيام بخيارات نهائية علي الصعيدين الثنـائي او المتعـدد                    

  .االطراف ألن الوضع لم يصلح لذلك بعد، ومن األفضل ادارة األزمة اآلن الي ان تتغير األمور
الرابع بدور لحلف شمال االطلسي او الواليات المتحدة في تـسهيل المفاوضـات بـين الجهتـين                 فيما يطالب مؤيدو الخيار     

امـا  . وبضرورة عدم التخلي عن الدور الدولي االيجابي الذي يدعو الطرفين الي بذل المجهود المتواصل للوصول الي حل                
من غـزة وعلـي اال تـشكل االنـسحابات          الجهة الخامسة فتعتمد علي ضرورة بقاء الجدار الفاصل، واالنسحاب االحادي           

االسرائيلية اي عامل سلبي بشأن بقاء الجدار الفاصل، بمعني ان يستمر االحتالل االسرائيلي في وادي االردن وفي امـاكن                   
د اما بالنسبة لهؤالء فانهم يتذرعون بانه ال يمكن التفاوض مع الفلسطينيين الي ان يتواج             . شمالية وجنوبية من الضفة الغربية    

  .شركاء فلسطينيون ال يريدون القضاء علي دولة اسرائيل
وبالنسبة لمارك هيلر االكاديمي المتخصص في الشؤون االسرائيلية فانه شدد علي ان المواقف االسـرائيلية ازاء التفـاوض                  

 ما سـيحدث    ، وهناك حاجة لالعتراف بذلك وبالتالي يجب قبول االنسحاب االحادي من غزة بانتظار            1967تبدلت منذ عام    
وقال ان هدف كتابة الكتاب يعود الي الرغبة في انشاء حـوار            . في المستقبل في ضوء التيارات المتواجدة حاليا في اسرائيل        

اوضح هيلر ان النظام االنتخابي النسبي في اسرائيل ال يتيح ألي رئيس حكومـة              و. في اسرائيل حول الخيارات المطروحة    
اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السالم او بشأن اي قضية اخري، وبالتالي علي رئيس الحكومة اخـذ مجمـل المواقـف فـي                      

  .  في المئة من التأييد الشعبي33االعتبار، حتي لو حصل علي 
ثمن الذي سيدفعونه اذا حصلوا علي السالم واذا كان كافيا، وعما اذا كان الـسالم سـيتحقق                 كما يتساءل االسرائيليون عن ال    

وذكر في هذا المجال ان االختبارات السابقة التي خضع لها رئيسا الوزراء الـسابقان اسـحق رابـين                  . بالفعل، حسب هيلر  
  .اباوايهود باراك لم تكن مشجعة، فأحدهما اغتيل واآلخر فشل في كامب ديفيد وط

وفي رد علي سؤال طرحه ديبلوماسي عربي حضر المحاضرة وشكك في امكانية ان تحقق هذه الخيـارات سـالما فعليـا                     
فعشرون في المئة يمثلون خط     . السرائيل، قالت هوليس ان نسبة كبيرة من االسرائيليين ترغب بسالم واقعي مع الفلسطينيين            

ن، حسب خارطة الطريق، وعشرون في المئة من اآلخرين يرغبون بحل           ديفيد كيمخي ويريدون بحث السالم الشامل من اال       
 في المئة مـن االسـرائيليين       40وهذا يعني ان    . جويل بيترز الذي يدعو الي مشاركة دولية في دفع الجانبين الي التفاوض           

  .ليسوا مع الحلول غير الواقعية والسلبية
  10/5/2005القدس العربي 

  
   القدس إلسرائيلشارون يجدد التأكيد على ضم

جدد رئيس الوزراء االسرائيلي شارون، في حديث الى اذاعة الجيش االسرائيلي امس، التأكيد على الطابع الموحـد لمدينـة                   
  .القدس التي تحتل اسرائيل شطرها الشرقي

 النيـة اطالقـاً     لقد أبديت رأيي مراراً في هذا الموضوع، وليست لـدي         . وقال أنا آخر من يمكنني ان افكر في تقسيم القدس         
  .بمناقشة تقاسم القدس مع الفلسطينيين

  10/5/2005األيام الفلسطينية 
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   اليوم في قرار عزل البطريرك إيرينيوس األولانينظر األردن والسلطة وزراءي مجلس

قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء ينظر اليوم في قرار المجمع المقدس الذي يطالب بعـزل البطريـرك، مؤكـداً أن                     
 الخـاص   1959 لعام   27المذكرة الرسمية التي سلمت إلى الحكومة أمس تستوفي الشروط الواردة في القانون األردني رقم               

  .ببطريركية الروم األرثوذكس
على صعيد متصل؛ ينظر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثالثاء في قرار العزل بعدما رفعت مؤخراً لجنة تحقيق فلسطينية            

  . ئاسة الوزراء حول حيثيات صفقة بيع وتأجير أمالك الكنيسة في القدس المحتلة إلى يهودتقريرها إلى ر
 مفضالً التواري عن األنظـار      2001في غضون ذلك وفيما يرفض البطريرك المعزول التنحي عن منصبه الذي تقلده عام              

 عضواً من   14له قد ارتفع مساء أمس إلى       بالمكوث في غرفته داخل الدير، فإن عدد الموقعين على المذكرة التي تطالب بعز            
 عضواً المشكلين للمجمع المقدس الذي تناط به تنفيذ سياسات البطريركية فضالً عن عشرة من الكهنة العرب الذين                  18أصل  

  .2001شاركوا في انتخاب البطريرك المخلوع عام 
  10/5/2005الغد األردنية 

  
  صفة اللجوء من جهة األماألمم المتحدة ترفض مشروع األونروا بتوريث 

رفضت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مؤخراً وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلـسطينيين األونـروا                  
  .يقضي بتوريث صفة اللجوء من جهة األم المتزوجة من غير المسجل في الوكالة إلى أبنائها

 توثيق المعلومات واإلحصاءات والبيانات الخاصة بالالجئين تمهيداً لتخزينها في     في تلك األثناء تواصل وكالة األونروا عملية      
أجهزة الحاسوب، وذلك في إطار مشروع تزامنت إطالقته األولى مع طرح مقترح التوريث، وتمتد فترته الزمنيـة القابلـة                   

  . ماليين دوالر بدعم من المملكة العربية السعودية9للتجديد ثالثة أعوام بكلفة 
 ألف الجئة متزوجات من غير المسجلين في        67 ألف إمرأة ورجل كحد أقصى إذ يخص حوالي          340ويستهدف القرار نحو    

 ألفا من كافة األعمـار      280سجالت الوكالة سواء أكانوا الجئين أم غير الجئين إضافة إلى أبنائهن المقدر أعدادهم بحوالي               
  .سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزةوهي األردن و" في مناطق عمليات األونروا الخمس

وعلمت الغـد أن الدول المضيفة لالجئين لم ترحب بقرار التوريث في الوقت الذي كانت فيه األونروا تؤكد أنها لن تتخـذ                     
  .قرارات فردية تتعلق بهذا الخصوص

  10/5/2005الغد األردنية 
  

 ر كنا الشرطة الصهيونّية تقتحم كنيسة الروم األرثوذكس في كف
في ظّل التفاعالت التي خلّفتها قضية تسريب جزٍء من عقارات وممتلكات الكنيسة األرثوذكسية، من ِقبل البطريرك المخلوع                 
أرينيوس األول، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية، كنيسة الروم األرثوذكس في قرية كفر كنا، واعتقلت عدداًَ من                  

مجلس المحلي المهندس نبيل أبو داود، والقائم بأعمال رئيس المجلس المحلي الـسابق عـدنان               وجهاء القرية بينهم عضو ال    
مطر، وذلك بذريعة حماية الناطق بلسان البطريرك المعزول أرينيوس األول، األب جبرائل نداف، والذي ادعى بأنّـه قـد                   

  .الفصح تعرض لالعتداء إبان وصوله للكنيسة إلقامة طقوس األحد األول بعد عيد 
إن التدخل  : وقال. وطالب النائب العربي في البرلمان الصهيوني عصام مخول، بإطالق سراح أبو داود ومطر بشكٍل فوري              

البوليسي كان سافراً لحسم نقاٍش داخلي في طائفة الروم األرثوذكس، بوسائل قمعية، محذّراً من اللعب البوليسي على ملعب                  
  .ا القاطع من البطريرك أرينيوسالطائفة األرثوذكسية، وموقفه

أن اعتقال شخصيات تمثيلية مرفوض ويجـب       : ووصف مخول عمليات االعتقال بأنّه سياسي ومخطّط له من فوق، وأضاف          
  .وضع حد له، كما أنّنا نحمل الشرطة المسؤولية عن ردود الفعل وتوتّر األجواء نتيجة تصرفها

  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 المنظمات األهلية الفلسطينية قلقةٌ من حوادث اقتحام المؤسسات العامة
أعربت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية عن قلقها البالغ لقيام مجهولين باقتحام عدٍد من المؤسسات العامة في عدة مناطق                  

قبل عدة أيام، وبخاصٍة االعتداء الذي      في قطاع غزة، وبخاصة تلك التي وقعت في أعقاب إجراء انتخابات المجالس المحلية              
  .وقع يوم أمس على مكاتب لجنة االنتخابات المركزية في مدينة دير البلح

وطالبت كافة الجهات المختصة التدخّل الجاد لوقف أية اعتداءاٍت على األفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، وتكريس سيادة                
 كافة قوى وفصائل ومؤسسات العمل الوطني الفلـسطيني لالحتكـام للقـانون،    القانون ومحاسبة المعتدين، كما دعت الشبكة   

  .والعمل الجاد لوقف حالة الفلتان األمني، والتي تضر بالمصلحة الوطنية
يذكر أن عناصر مسلّحة، قالت إنّها من كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح، قد اعتدت على مقـر لجنـة االنتخابـات             

  .دير البلح، وطردت الموظّفين من المقرالمركزية في 
  10/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إسرائيل تمنع أمهات فلسطينيات من زيارة أبنائهن في السجون
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تمنع قوات االحتالل االسرائيلي أعداداً متزايدة من األمهات الفلسطينيات من زيارة الـسجون االسـرائيلية بذريعـة عـدم                   
  .يةامتالكهن بطاقات هو

 عاماً، انها لم تتمكن من زيارة ابنها منذ اعتقالـه           20 عاماً، المحكوم بالسجن     22وقالت والدة األسير رامي ابراهيم حجازي       
  .قبل ثالث سنوات

قوات االحتالل تمنعني من دخول اسرائيل بذريعة انني ال أملك بطاقة هوية، لهذا لن أتمكن من زيـارة                  : وأضافت لـ االيام  
  .ن اذا استمر هذا االجراءابني في السج

وكانت والدة األسير حجازي عادت الى األراضي الفلسطينية مع زوجها وابنيها بتصريح زيارة، وبعد استشهاد األب بقيـت                  
  .مع ولديها
عشنا في غزة ولم نستطع التحرك أو االنتقال الى أي مكان، وفي أحد االيام، اعتقلوا ابراهيم عند حاجز أبو هـولي                     : وقالت

  .همة التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية باسم كتائب األقصىبت
منذ اعتقاله، لم يسمح لنا بزيارته واالطمئنان عليه، وقد توجهت الى كل منظمات حقوق االنسان إال أن شـيئاً لـم                     : وتابعت
  .يحدث

ارة ولدين آخرين يتعلمان    وتعيش المواطنة حجازي معاناة مزدوجة فهي ال تستطيع زيارة ابنها داخل السجن وال تستطيع زي              
  .في الخارج

يشار الى أن أعداداً أخرى من النساء يعشن معاناة مشابهة وتقف البطاقة الشخصية حائالً بينهن وبين أبنائهن وأزواجهن في                   
  .سجون االحتالل

  10/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   بئر للمياهبلدية الفخاري تنفذ مشاريع بقيمة مليون دوالر وتشرع بحفر: خان يونس
إن البلدية نفذت، مؤخراً، مشاريع بقيمة مليـون        : قال علي العمور، رئيس بلدية الفخاري، جنوب شرقي محافظة خان يونس          

دوالر أميركي، شملت رصف وتعبيد خمسة شوارع رئيسية، وإقامة مبنى دائم للبلدية، موضحا أن العمل جار في تنفيذ حفر                   
  .ة السكان البالغ عددهم ستة آالف نسمةبئر جديدة لمياه الشرب تغطي حاج

 ألف دوالر، بدعم من وكالة األمـم المتحـدة لغـوث    300وذكر العمور، في حديث للصحافيين، أمس، أن كلفة إنشاء البئر          
   .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا

حت نفوذها، وتوصـيل الخـدمات      وأوضح أن البلدية تسعى لتطوير منطقة الفخاري، وضم مناطق أخرى مأهولة بالسكان ت            
  .إليها، منوها إلى أنها سعت لتقديم خدمات المياه والكهرباء إلى ألف شخص يقطنون خارج نفوذ البلدية

 ألف دوالر لتركيب شـبكة كهربـاء متكاملـة    250وأضاف أن البلدية وقعت اتفاقا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بقيمة         
  .وذ البلدية، بعد مصادقة وزارة الحكم المحليللمناطق، التي سيتم ضمها لنف

 ألف دوالر، بدعم من جمعية المساعدات الـشعبية النرويجيـة،           85إن البلدية أنجزت إنشاء مبنى دائم بكلفة        : وقال العمور 
  .موالبرنامج اإلنمائي، معتبرا أن المبنى ساهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز العالقة معه
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   فلسطينيين 8اقتحام بلدتي عساكرة وبرقين واعتقال 

اقتحمت قوات االحتالل قرية العساكرة شرق بيت لحم وداهمت منازل المواطنين بحجة البحث عن مطلـوبين وحاصـرت                  
عتقاله، كما داهم الجنود منـزل      عاما احد طلبة جامعة القدس في بيت لحم قبل ا         19منزل الشاب محمد عمر سلمان المعطى       

  . الشاب اياد عمر محمود عساكرة وفتشوه دون أن يجدوا الشاب الذى كانوا ينوون اعتقاله أيضا
كما اعتقلت قوات االحتالل فجر امس سبعة شبان من بلدة برقين قرب جنين خالل عمليات اقتحام للبلدة شارك فيها أكثر من                     

 أحد المطلوبين لقوات االحتالل وأحمد خالد عتيق ومحمود ماجد عتيق وغسان علـي              مائة جندى وهم نضال اسماعيل غانم     
  . عتيق ومالك خالد شلبى وصالح محمود سمور وشقيقه عبداهللا

على صعيد منفصل افادت مصادر امنية وشهود عيان في جنين ان الشرطة الفلسطينية انتشرت بالقوة امس فـي شـوارع                    
  . ار بين شرطيين وناشطين مسلحينالمدينة اثر تبادل الطالق الن

   10/5/2005الشرق القطرية 
  

 الحكومة ملتزمة بدعم االستثمار في فلسطين: قريع
يتحدث خالل رعايته صباح أمس، لحفل افتتاح نافذة االستثمار في فلسطين، الـذي             الذي كان    رئيس الوزارء أحمد قريع      كدا

 مدينة رام اهللا في الضفة الغربيةإن السلطة الوطنية، قامت من أجل النهوض             أقيم في مقر الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في       
باقتصادنا الوطني، بسلسلٍة واسعٍة من اإلجراءات الهادفة إلى تحفيز النمو االقتصادي وترسيخ مفـاهيم دولـة المؤسـسات                  

قتصادية وتحفيزهـا بجـذب المزيـد مـن     والقانون بسن التشريعات والقوانين الالزمة إلدارة وتنظيم البيئة االستثمارية واال      
  .االستثمارات الداخلية والخارجية، وتعزيز مفاهيم االقتصاد الحر واقتصاد السوق واستحقاقاته

أن الحكومة التزمت في خطتها لألربعة أشهر القادمة بدعم القطاع الخاص وتطـوير البنـاء المؤسـسي لكافـة                   : وأضاف  
  .لمالئم لنشاط القطاع الخاصمؤسسات القطاع الخاص وتوفير المناخ ا

  10/5/2005الرأي االردنية 
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  %1ر89مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً ملحوظاً نسبته 

سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، انخفاضا ملحوظا خالل جلسة نشطة اقتربت معامالتها من ثالثة ماليين                 
  .دينار

  %.1ر89 نقطة، ما نسبته 13ر05 نقطة بارتفاع قدره 679ر04لى واغلق المؤشر العام للسوق القدس ع
  . شركة جرى التداول على اسهم لها17 شركة من بين 12وتأثر مؤشر القدس بارتفاع بانخفاض أسعار 

وانخفضت اسهم شركات مصانع الزيوت النباتية، وفلسطين لالستثمار العقاري، وفلسطين لالسـتثمار الـصناعي، وبنـك                
لي، واالتصاالت الفلسطينية، وباديكو، وفلسطين لصناعة اللدائن، وبيرزيـت لألدويـة، ودواجـن فلـسطين،               فلسطين الدو 

والمؤسسة العقارية العربية، والبنك اإلسالمي العربي، والمؤسسة العربية للفنادق، بينما انفرد سهما سجاير القدس، والعربية               
  .وطنية، والمستثمرون العرب، والفلسطينية للكهرباءلمراكز التسوق باالرتفاع، واستقرت اسهم التامين ال

 عقداً بلغت قيمتها اإلجماليـة      570 سهماً تمت من خالل      738533وحافظت السوق على معامالت نشطة حيث جرى تداول         
  . دينارا2706042ً

  . دينارا1247273ًوتقدمت شركة االتصاالت معامالت السوق بتداول بلغ 
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  مركز تطوير القطاع الخاص ينظم لقاء حول تجارة المحروقات: نابلس

  .نظم، أمس، أمس في مركز تطوير القطاع الخاص لقاء حول واقع ومستقبل تجارة المحروقات في األراضي الفلسطينية
مواصالت، وعدد مـن    وشارك في اللقاء ممثلون عن نقابات أصحاب المحروقات، واالتحاد العام للصناعة، ونقابة النقل وال             

  .االكاديمين والباحثين
  .واكد المشاركون ضرورة خصخصة قطاع تجارة المحروقات، واستكمال الجهود اإلصالحية التي بداتها وزارة المالية

ودعوا السلطة الى وقف أنشطة هيئة البترول التجارية، وفتح الباب امام الشركات المحلية للحصول على المحروقـات مـن                   
لمناسبة استنادا للمعايير المعتمدة من هيئة البترول، ووزارة الطاقة، موضحين انه من الممكن اتخـاذ الترتيبـات                 المصادر ا 

  .المناسبة التي تضمن تدفق االستحقاقات المالية للسلطة كالجمارك وضريبة القيمة المضافة
عة التوصيات التي تمت بلورتها لمتابعتها مع       محمود ابو الرب، أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح بمتاب        . وكلف المشاركون د  

  .الجهات المعنية في السلطة والقطاع الخاص
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  تحويل إدارة دائرة المصادر الطبيعية الى وزارة االقتصاد الوطني: سنقرط

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الى      أعلن مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، أنه تم تحويل دائرة المصادر الطبيعية من            
  .وزارة االقتصاد الوطني، وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء

وأوضح ان الوزارة ستعمل على تأسيس دائرة مختصة بادارة كافة المهام المتعلقة بمنح التراخيص النـشاء المقـالع وادارة                   
  .لطبيعية المتوفرة في األراضي الفلسطينيةمواقع استخراج الرمال كونهما يعتبران من أهم المصادر ا

ونوه الى أن الوزارة ستتعاون في هذا الشأن مع كل من سلطة األراضي ووزارة المالية التي ستوكل اليهـا مهمـة جبايـة                       
  .الرسوم المترتبة على استخدام هذه المصادر

 استجابة لمقتضيات االصالح التنظيمية فـي       واعتبر أن تفويض وزارة االقتصاد الوطني بادارة هذه المصادر الطبيعية جاء          
  .عمل وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية

  .وبين أن مجلس الوزراء سيقر في جلسته اليوم بدء تنفيذ هذا القرار الصادر عنه
ت التي  الى ذلك، أشار سنقرط الى أنه التقى، أمس، أعضاء المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وأطلعهم على النتائج واالنجازا                

  .التي شارك القطاع الخاص في اعدادها)  يوما120ًخطة (حققتها الوزارة في اطار خطتها 
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  تكوين أول شبكة للتاريخ الشفوي الفلسطيني  

 باحثا  25 جرى تكوين اول شبكة للتاريخ الشفوي الفلسطيني خالل مؤتمر عقد في منتدى الفكر العربي في عمان ، بمشاركة                 
واكد المـؤتمر أن التـاريخ      . وغزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان واالردن وبالد عربية اخرى         48متخصصا من فلسطين    

شـبكة  “سلمان ابو ستة، منسقا عاما ل      . واختير د . أداة مهمة من ادوات الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة        “الشفوي للنكبة   
   .لتي تشمل جميع الباحثين في هذا المجالوا” التاريخ الشفوي الفلسطيني

  10/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الفلسطينيين كاتبا فلسطينيا يطالبون بحل االتحاد العام للكتاب والصحفيين  76

طالب كتاب فلسطينيون بحل مؤتمر االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بصورة قانونية وإقرار النظام األساسـي                
ا ما يتعلق بضمان دورية االنتخابات وانتخاب األمين العام من قبل األمانة العامة واعتماد نظام التمثيل النـسبي                  وخصوص

 .في االنتخابات
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, وتكريس النهج الـديمقراطي   ,  كاتبا وكاتبة أكدوا فيه على وحدة االتحاد واهمية دوره         76جاء ذلك في بيان موقع من قبل        
 انعقاد مؤتمر االتحاد الذي كان مزمعا عقده الجمعة الماضية جاء لعدم شرعية انعقاده قبل               مشيرين إلى ان دعوتهم لتأجيل    

حل االتحاد وعدم إقرار مشروع النظام االساسي من قبل المؤتمر وعدم اعتماد شروط العضوية وبالتالي عدم القدرة على                  
  . األخيرتحديد عدد االعضاء إضافة إلى اهمال قرارات الهيئة العامة في مؤتمرها

   10/5/2005العرب اليوم 
  

  مجموعة عائدون تعرض صور النكبة
 للنكبة الفلسطينية، بالتعـاون     77دعت مجموعة عائدون الى حضور معرض للصور الفوتوغرافية تقيمه في مناسبة الذكرى             

ك في القاعـة الزجاجيـة      مع جمعية المساعدات الشعبية النروجية والنادي الثقافي الفلسطيني في جامعة بيروت العربية وذل            
  .لوزارة السياحة ـ شارع الحمرا ـ بيروت

يفتتح المعرض، برعاية الرئيس سليم الحص في العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل ويستمر حتى السادس عشر مـن                    
  .ايار مايو الحالي بين العاشرة صباحا والسابعة مساء

  10/5/2005المستقبل 
  

   االنفصال بدالً من االنسحاب من القطاعالدعوة إلى استخدام مصطلح
دعا عدد من المختصين والقانونيين وممثلو عدد من الفصائل الى استخدام مصطلح االنفصال بدالً من االنسحاب االسرائيلي                 

  . من قطاع غزة، مؤكدين ان االحتالل اإلسرائيلي يبقى بركنيه المادي والقانوني حتى في حال تنفيذ االنفصال
دوة التي نظمتها مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم امس، تحت عنوان تداعيات االنسحاب مـن قطـاع غـزة،                   خالل الن 

بحضور سعيد صيام، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، وراجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنـسان،                
فتح، واإلعالمي فايد أبو شـمالة، وحـشد مـن المثقفـين            والنائب هشام عبد الرازق، عضو مكتب التعبئة والتنظيم لحركة          

  .واإلعالميين
القانوني من تنفيذ خطة االنفصال اإلسرائيلية، موضحاً أن االحـتالل          الذي تناول الجانب    الصوراني  وكان من بين المتحدثين     

يد من االنفصال عن قطاع غـزة       إسرائيل تر : اإلسرائيلي حتى في حال تنفيذ االنفصال يبقى بركنيه المادي والقانوني، وقال          
وتحويله إلى سوق للبضائع اإلسرائيلية، والتخلص من العبء الذي يمثله القطاع عليها، وأبدى الـصوراني اسـتغرابه مـن                 

استخدام مصطلح انسحاب أكبر من خطيئة، لكونه يعني انتهاء االحتالل، والعجيب أنـه ال              : تداول مصطلح االنسحاب، وقال   
  . وال اإلسرائيليون، بينما يستخدمه السياسيون والصحافيون الفلسطينيونيستخدمه األجانب 

وأوضح، كذلك، أن اتفاقية جنيف الرابعة تقول أن االحتالل حتى مع خطة االنفصال سيبقى بشكله المادي والقـانوني، وأن                   
 الفلسطينية جنـدت المنظمـات      اتفاقية جنيف ستبقى تنطبق على األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن مراكز حقوق اإلنسان            

  . الحقوقية الدولية لدعم الموقف الفلسطيني
  .تنفيذ خطة االنفصال ال يعني انتهاء االحتالل، والهدف منها حرف استراتيجي لمسار القضية الفلسطينية: وقال

  10/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 ة الفلسطينيةممارسات إسرائيلية مقصودة لتلويث البيئ: وزير الصحة الفلسطيني
اتهم الدكتور ذهني الوحيدي، وزير الصحة الفلسطيني إسرائيل بمواصلة ممارساتها المقصودة لتلويث البيئة الفلسطينية ونشر               

وأضاف أن وزارته وضعت    . األمراض الخطيرة، مشيرا إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مختلف الظواهر غير الصحية           
لمصاريف الزائدة واستخدام الممتلكات الحكومية، مشيرا إلى أنه سـيتم تخفـيض عـدد              خطة إلعادة هيكلة ذاتها، وضبط ا     

  . الحواالت الخارجية وإنشاء مستشفى تخصصي في األراضي الفلسطينية
   10/5/2005الشرق القطرية 

  
  بطريرك القسطنطينية يعارض تحركاً احتجاجياً اليرينيوس  

 طلب بطريرك القسطنطينية المسكوني االرثوذكسي برتلماوس االول مـن        ،نبولوفقا لما افاد به مسؤول في الكنيسة في اسط        
 بطريريك القدس المعزول ايرينيوس تهدئة الجدل الذي اثاره بيع اراض تابعة للكنيسة في القدس الشرقية لمتطـرفين يهـود                  

  )ب.ف.أ.(
  10/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   دوالر   مليون50يهود الجزائر يطالبون بتعويضات تفوق 

كـوم إن الـسلطات     .وقالوا في بيان على موقعهم اإللكتروني المسمى زالبية       . عاد يهود الجزائر للتلويح بمطلب التعويضات     
  . مليون دوالر50الجزائرية مدعوة لتعويضهم ماليا عما سلب منهم من ممتلكات قدروا قيمتها بنحو 

قدون أنهم أولى بهذه األرض من غيرهم، سئموا االنتظار، وسيمرون إلـى  وأورد البيان المذكور، أن يهود الجزائر الذين يعت   
لكن البيان لم يذكر الوسائل والسبل التي سيستخدمها هؤالء، إالّ أنّه ألمح بقوة إلى استخدامه ورقـة الـضغط                   . مرحلة التنفيذ 

وكان موشيه كحلون نائب    . اليهودالدولي، مشيرا إلى مساعي الكنيست اإلسرائيلي لحمل أكثر من دولة عربية على تعويض              
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رئيس البرلمان اإلسرائيلي أشار، في وقت سابق، إلى وجود تطورات ايجابية بشأن هذا الملف، متوقعا أن تتـوج مـساعي                    
  .الكيان العام المقبل باتفاق مع كل من الجزائر وليبيا

  10/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل قلقة من سياسة لوال الفلسطينية 
برت الحكومة اإلسرائيلية عن قلقها بشأن ما تقدم به الرئيس البرازيلي لويز ايغناسيو لوال دا سيلفا خالل األسابيع الماضية                   ع

وقالـت مـصادر    . من عرض للمساعدة في عملية السالم في الشرق األوسط، ورأت في ذلك توجها مؤيـدا للفلـسطينيين                
: وأضـافت .  إن الرئيس لوال أكثر استجابة للخطاب الفلسطيني منه إلى مواقفنا          دبلوماسية إسرائيلية في برازيليا عشية القمة     

 كان على الدوام يقيم عالقات طيبة مع العـرب، لكننـا لـم نكـن     1981نعلم أن حزب العمال الذي أسسه الرئيس لوال في  
  .نتصور هذا الحد من العالقات

لجالية اليهودية في البرازيل بخيبة أمل إزاء الرئيس لوال، ألنه زار           واستناداً إلى المصادر الدبلوماسية نفسها، شعر قسم من ا        
  .آذار العام الماضي من دون أن يمر بإسرائيل/خمسة بلدان عربية في مارس

 دولة من دول أمريكا الجنوبية والدول العربية إلـى منتـدى كبيـر معـاد                34وتخشى حكومة الكيان أن تتحول القمة بين        
  )ب.ف.أ( .شروع البيان الختامي إسرائيل ويعرب عن الدعم للفلسطينيينإلسرائيل، إذ ينتقد م

  10/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مريكية مصرية لتفعيل عملية السالمأ فكاراًأعمر سليمان ينقل للسلطة 
 عمـل   علمت القدس العربي امس ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بلور مع المسؤولين االمريكيين خطـة                

لتفعيل عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وخاصة بشأن تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ القاضية بوقف المقاومـة                 
  . مقابل وقف االعمال العسكرية االسرائيلية ضد الفلسطينيين

حاليا بانه التقـي مـدير      واوضح مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون االمن القومي اللواء جبريل الرجوب الذي يزور مصر              
المخابرات المصري اللواء عمر سليمان العائد من واشنطن واستمع منه شرحا وافيا عن نتائج زيارته ولقاءاته بالمـسؤولين                  

  .االمريكيين
واكد الرجوب امس لـ القدس العربي بانه سينقل للرئيس محمود عباس نتائج زيارة سليمان لواشنطن، رافضا الكشف عـن                   

واوضح الرجوب نقال عـن     . فكار االمريكية والمصرية بخصوص تفعيل عملية السالم وتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ          طبيعة اال 
سليمان بان االدارة االمريكية لديها تفهما للموقف العربي، وخاصة بشأن تنفيذ السلطة الفلسطينية االستحقاقات المترتبة عليها                

  .  الهدوء السائدة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينيةخاصة في مجال االصالح االمني الي جانب حالة
  10/5/2005القدس العربي 

  
  لى االلتزام بتفاهمات شرم الشيخإسرائيليين اشنطن تدعو الفلسطينيين واإلو

التـي  اعلن مسؤول في االدارة االميركية امس ان الواليات المتحدة تدعو االسرائيليين والفلسطينيين الى االلتزام بالتفاهمات                
  .تم االتفاق عليها في شرم الشيخ

وجاء كالم هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ردا على سؤال حول قرار رئيس الوزراء االسـرائيلي ارييـل                     
  . اسير فلسطيني في الوقت الحاضر400شارون االحد عدم اطالق سراح 

  .التفـاق عليهـا فـي شـرم الـشيخ         وكان من المفترض اطـالق سـراح هـؤالء االسـرى بموجـب تفاهمـات تـم ا                 
  

   10/5/2005الرأي األردنية 

  
  قامة دولتهم رغم المرارة من تاييدهم لصدامإنؤيد حق الفلسطينيين في : الطالباني

 لماذا يحق لجميـع     :سرائيلإقال الرئيس العراقي الجديد جالل الطالباني ردا على سؤال حول نية العراق اقامة عالقات مع                
واضاف نؤيد الشرعية الدولية    . ن تتفاوض مع اسرائيل وتتعامل معها في حين يحظر هذا األمر على العراق            الدول العربية ا  

  .وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ، رغم المرارة من اخوتنا الفلسطينيين بسبب دعمهم المطلق لصدام حسين
  10/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   ...ة دعم الفلسطينيين اقتصادياً وأمنياًلى ضرورإالمفوضة األوروبية أشارت 

لحياة أمس في موسكو بعد مشاركتها في اجتماع المجموعـة          لقالت المفوضة االوروبية بنيتا فررو فالدنير في حديث خاص          
ـ                ، الرباعية الدولية  اح  ينبغي اعطاء دعم قوي للفلسطينيين باجراءات اقتصادية وتنموية وأمنية ألنها مرتبطة بشكل كبير بنج

االنسحاب، ولذا من المحبذ أن يكون هناك منسق أمني هو الجنرال االميركي وليام وورد الذي سيساعد الفلـسطينيين فـي                    
  .اصالح واعادة هيكلة قواتهم األمنية

من جهة أخرى قالت فالدنير ان المبعوث الخاص للمجموعة الرباعية لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة جيمس ولغنسون                 
وقال انه ينبغي اليوم االسراع في تنفيذ المشاريع للفلـسطينيين       . ماع الرباعية وقدم فيه تقريراً حول زيارته االولى       حضر اجت 
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ليشعر الشعب الفلسطيني بأن هناك تغييراً فعلياً وكل ذلك إعداداً لالنسحاب من غزة وايضاً لالنتخابات المقبلة في االراضي                  
  .الفلسطينية

حاب القوات االسرائيلية من غزة ينبغي أال يكون الهدف النهائي فخريطة الطريق ينبغي ان يـستأنف                وتابعت فالدنير ان انس   
  .تنفيذها

وعما اذا كانت االدارة االميركية مصرة على ان يتبع االنسحاب االسرائيلي من غزة انـسحابات اخـرى طبقـاً لخريطـة                     
 ان أولويتهم حالياً هي االنسحاب االسرائيلي من غـزة ألنهـم     أرى ان التركيز االميركي مختلف، اذ     : الطريق، قالت فالدنير  

يقولون ان هناك اآلن فرصة حقيقية واحتمال ضياع هذه الفرصة وارد لذا يركزون على ذلك ولكن بالنسبة الـى المـستقبل                     
  . يؤكدون في كل المحافل ضرورة تنفيذ خريطة الطريق

  10/5/2005الحياة 
  

  أسباب تقدم حماس وتراجع فتح
  الل الحسن ب
  كانت حركة فتح سيدة الساحة الفلسطينية، فما الذي حدث حتى أصبحت في مواجهة تنافس حاد مع حركة حماس؟

كانت حركة فتح تخوض كل أنواع االنتخابات وتفوز فيها، من انتخابات النقابات إلى االنتخابات النيابية، فما الذي جعلها في                   
  ى موجودة داخل إطار المنافسة؟حاجة إلى استنفار كل طاقاتها لكي تبق

حكمت حركة فتح مناطق السلطة الفلسطينية بعد اوسلو، وسيطرت على األجهزة اإلدارية واألمنية، فما الذي جعلها بعد كل                  
  هذه السيطرة تفقد القدرة على التحكم في جانب من جوانبها يتعلق باالنتخابات البلدية؟

راكز بحثية فلسطينية على نشرها ألكثر من عشر سنوات، تعطي حركة حماس            ولقد كانت استقصاءات الرأي التي درجت م      
من تأييد الجمهور لها، ولكن حركة حماس حصدت في انتخابات المرحلة األولى للمجالس البلديـة               % 25نسبة ال تزيد على     

  ثلثي األصوات والمقاعد، فمن أين جاء هذا الخطأ الفادح في التقديرات؟
للمرحلة األولى من االنتخابات، والتي جرت في أجواء ديمقراطية، وبإقبال كبير من النـاخبين، حيـث                إن األرقام الرسمية    
، تشير إلى فوز غير عادي لقائمة اإلصالح والتغيير التابعة لحركة حماس، حيث تمكنـت مـن                 %85بلغت نسبة االقتراع    

، في حين لم تتمكن حركة فتح من الفـوز          %65,2، أي بنسبة    118 مقعدا من أصل     77حصد سبع بلديات من عشر، بواقع       
وهذا ما دفع حركة فتح إلى استنهاض نفسها واستنفار كل ذرة من قواهـا              %. 22 مقعدا، أي بنسبة     26إال في بلديتين بواقع     

ة من  الداخلية لتبقى موجودة وفاعلة في الساحة الشعبية والسياسية، وحتى ال تنتزع حركة حماس الراية منها في الجولة الثاني                 
حركة حمـاس   : االنتخابات البلدية التي جرت قبل أيام، وهي انتخابات تقول إن الساحة الشعبية أصبحت تحت هيمنة قوتين               

وحركة فتح، ولم تعد حركة فتح منفردة بالنفوذ والسيطرة، سواء كانت النتائج تميل لصالح فتح هنا أو تميل لصالح حمـاس                     
  .هناك

الذي أدى إلى انقالب المعادالت؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عنه بإيجاز هنا، مع أنه يـستحق                 ما الذي أحدث هذا التغيير؟ ما       
  .دراسات موسعة ومتأنية

ما هي أسباب صعود حركة حماس في االنتخابات البلدية؟ والجواب يمكـن أن نحـدده               : لنضع السؤال بشكل محدد كما يلي     
  :بالنقاط الست التالية

فقد برزت حركة حماس كحركة عسكرية مقاومة فاعلة في انتفاضـة األقـصى             : مة المسلحة انتهاج حماس خط المقاو   : أوال
وقـد أدى  . 1965، مما يذكّر بتاريخ حركة فتح التي بادرت إلى انتهاج الكفاح المسلح فـي مطلـع عـام    2004 ـ  2000

لفلسطيني، إلى إضافة بعـد     وضوح برنامج حركة حماس المقاوم، في ظل االنتهاكات والخروقات اإلسرائيلية ضد الشعب ا            
جديد على ساحة التأييد واالستقطاب، إذ أن حركة حماس وحركة الجهاد أصبحتا في أعين الشباب الفلسطيني وريثا طبيعيـا                   

  .لمشروع فتح األصلي
ميـع  وكان تبني حماس للخطاب الديني في تعاملها على ج        : تبني حماس خطا سياسيا عموميا تم تطعيمه بمفاهيم دينية        : ثانيا

ولم تكن حماس في هذا الجانب شـواذا  . الصعد االجتماعية والسياسية واالقتصادية، العامل المؤثر في اجتذاب األنصار إليها        
عما كان يحدث على امتداد الوضع العربي، فالتيارات الدينية تعززت وأخذت مواقع متقدمة في كـل مـن األردن وبلـدان                     

ركة حماس لم تمتلك عبقرية في ذاتها، وإنما الشرط الموضوعي هو الذي سمح لها              الخليج والسودان والجزائر، بمعنى أن ح     
  .بهذا النمو، مع التأكيد على كفاءة العامل الذاتي

أنشأت حركة حماس شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية االجتماعيـة          : الحضور االجتماعي والخدماتي لحركة حماس    : ثالثا
ر تحفيظ القرآن ـ لجان الزكاة ـ رياض األطفال ـ نوادي ـ مدارس ـ منـابر       جمعيات خيرية ـ عيادات صحية ـ دو  (

ورغم ما يشاع عن دور حركة حماس في تقديم الدعم إلى المحتاجين، فإن          . ، تقوم كلها بمد يد العون إلى المحتاجين       )إعالمية
يـة بتقـديم شـتى أنـواع المعونـة          أقاويل الشارع السياسي تكشف الكثير عن شراء الذمم، والتقرب من القاعدة الجماهير           

بمعنى آخر استغلت حماس المفاهيم الدينية والمعونـات العينيـة والماليـة لبنـاء              . واستغاللها لجذب المزيد من المناصرين    
  .جمهورها السياسي

ـ               : انحسار اليسار : رابعا ن وجـوده   على الرغم من قوة اليسار الفلسطيني في المنظمات غير الحكومية، إال أنه يبدو بعيدا ع
كقوة سياسية شعبية، حيث تشير األرقام، من واقع االنتخابات البلدية، إلى تراجع التيار اليساري، وهذا ما يبـرز التنـافس                    
الفعلي بين قوتين واحدة لحركة حماس وأخرى لحركة فتح، فاليسار الفلسطيني لم يستطع تاريخيا فهم المجتمـع الفلـسطيني                   

 - 1987سياسية متباعدة، وهذا ما أفقده الدور السياسي منذ ما قبل االنتفاضـة األولـى               وتطوره، وتحول عمليا إلى نخب      
1993.  
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إن استهداف إسرائيل لقادة حركة حماس ورموزها جعلها محل تعاطف مـن            : الضربات اإلسرائيلية ضد قادة حماس    : خامسا
اهير في اغتياله اغتياال لرمز فلـسطيني عـام،         الجماهير الفلسطينية، وبخاصة عند اغتيال الشيخ أحمد ياسين، إذ رأت الجم          

يقترب من رمزية قادة الشعب الفلسطيني العظام، كالشيخ عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وأبو جهـاد وبـاقي القـادة     
  .الشهداء

، يضاف إلى ذلك أن قادة حركة حماس ورموزها، تواجدوا في سـاحات العمـل الميـداني المرتبطـة بالكفـاح المـسلح                     
كالمستشفيات والجنازات وبيوت العزاء، لمتابعة حالة المصابين والشهداء، مقابل تغيب معظم قادة حركة فـتح أو رموزهـا                  

  .عن مثل تلك الحاالت
اختارت حركة حماس المشاركة في االنتخابات البلدية، بعد تجاربها المتكررة          : االنخراط الذكي في العملية السياسية    : سادسا

لجامعات والنقابات والنجاح النسبي الذي كانت تحققه في تلك االنتخابات، وفعلت ذلك كاستحقاق موضـوعي               في انتخابات ا  
لثمرة مقاومتها المسلحة وأنشطتها التنظيمية والجماهيرية، بمعنى أن ما ستحققه حماس هو بفضل ما قدمته علـى الـساحة                   

  .وليس منة من أحد
التي فازت فيها فوزا غريبا وساحقا، كبروفة أولية النتخابات المجلس التـشريعي            دخلت حماس االنتخابات البلدية األولى، و     

يوليو القادم إذا لم تؤجل، وكان هدفها القيام بعملية استكشاف جماهيريـة قبـل خـوض تجربـة                  /المقرر إجراؤها في تموز   
. عاقل حركة فتح في قطاع غـزة      االنتخابات التشريعية، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في عملية االستكشاف حتى في م            

ويضاف إلى ذلك أن حركة حماس اهتمت بقطاع المرأة، وتضمنت قوائمها االنتخابية ممثالت للمرأة، وهذا ما ينفـي عنهـا                 
  .صفة التعصب واالنغالق

ر المركزي في   ومن أهم الدروس المستفادة هنا، أن االنتخابات البلدية األولى كشفت أن ميزان القوى الحقيقي يوجد لدى التيا                
كما أن ما تفعله حماس في      . المجتمع، فأجندة االنتخابات ليست تنظيمية وإنما اجتماعية، وللنقاء أو للفساد، دور مركزي فيها            

وفي الجانب العملي فإن حماقات إسرائيل قـدمت إنجـازات          . مجال اإلغاثة والدعم االجتماعي، يزيد من الدعم السياسي لها        
  .ماسسياسية هائلة لحركة ح

وبالرغم من كل هذا الذي ذكرناه، فإن إنجاز حركة حماس االنتخابي يمكن أن يظل ظاهرة عـشائرية موقعيـة مـن دون                      
مغزى، إذا ما أحسنت القوى السياسية األخرى، وبخاصة حركة فتح، القيام بدورها الحقيقي، مـع انفـراج فـي الموقـف                     

  .السياسي، وانفراج في الضائقة االقتصادية
وتكشف عن أسباب موضوعية أدت إلى      . صة هذا التحليل، أن حركة حماس تتفوق على حركة فتح بالفهم واألداء           تكشف خال 

وتكشف أن حركة فتح تحتاج إلى عمـل دؤوب         . قيامها بتقدم واسع على صعيد التواجد االنتخابي داخل المؤسسات الشعبية         
  . لتغيير نفسها وتطوير مؤسساتها

زا إلى حركة حماس، فإن أهميته ليست هنا، أهميته األكبر أنه خالصة دراسة نقدية أعدها مكتب                وإذا كان هذا التحليل منحا    
، وتم إعداده أساسا من أجل التحضير لعمل فتحاوي         4/2005التعبئة والتنظيم المسؤول عن حركة فتح في قطاع غزة شهر           

  . وكل ما قمت به هنا هو محاولة تلخيصه بدقة.دؤوب وجديد لمواجهة استحقاق المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية
  8/5/2005الشرق األوسط 

  
  الدولة الفلسطينية ضمان لبقاء اسرائيل

  هينري سيجمان  إنترناشنال هيرالد تريبيون
, لقد دفعت نافذة الفرص التي يعتقد انها فتحت بسبب قرار رئيس الوزراء شارون لسحب المستوطنات االسرائيلية من غـزة                  

  .الى حوار في االوساط السياسية االميركية,  محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينيةوانتخاب
والسؤال هو ما اذا كان الرئيس جورج بوش يتحرك بسرعة كافية لمنع مشروع انتشار المستوطنات االسرائيلية في الـضفة                   

  . الغربية من اعاقة احتمال ظهور دولة فلسطينية
, اآلن على االقـل  , ا اذا كانت دولة فلسطينية قابلة للحياة ال زالت ممكنة هو السؤال الخاطئ            فان سؤال م  , ومن ناحية سياسية  

النه يجب ان يكون واضحا ان بوش لن يخوض المغامرة السياسية المترتبة على ضمان خلق مثل هذه الدولة في مواجهـة                     
ن استثمار العملية السلمية بالطاقة واالتجـاه        وهو الجواب الذي قد يسفر ع      -والسؤال الصحيح   . تصميم شارون لمنع قيامها   

  . هو ما اذا كان ال زال هناك امل ببقاء اسرائيل كدولة يهودية-اللذين تفتقر لهما 
ومهمـا  . فهي الدولة اليهودية اكثر من كونها دولة للشعب الفلسطيني والذي يعيش االن تحت التهديد والـشك               , وبالنسبة لها 

هو ان االمر   , حتى بعد خطة اسرائيل لفك االرتباط من غزة       , فما هو اكيد  , قيام دولة فلسطينية  كانت الشكوك الموجودة حول     
  . عبارة عن مسألة وقت قبل ان يشكل العرب االغلبية العظمى من السكان بين البحر المتوسط ونهر االردن

اال اذا جمعت معظم السكان العـرب        -, رسميا وفي الواقع  , سوف تكف اسرائيل عن كونها دولة يهودية      , وعندما يحدث هذا  
  .في بنتونات مغلقة على نفسها و تحولت الى دولة تسود فيها سياسة التمييز العنصري
  .والمفارقة االهم هو ان دولة فلسطينية يمكنها وحدها ضمان بقاء اسرائيل كدولة يهودية

 ليس برغم خطـة     -كثف في الضفة الغربية     وبينما يستمر مشروع شارون للمستوطنات بالتوسع والت      , وعلى الرغم من ذلك   
فسوف يتخلى الفلسطنييون   ,  وبينما يساعد المشروع على اضعاف الضفة الغربية وتفكيكها        -فك االرتباط من غزة بل بسببها       

  . ويتبعون منطقا سياسيا لديمغرافيتهم بدال من ذلك,  بالكامل1967عاجال ام آجال عن حل وجود دولتين داخل حدود 
 ونظرا النهم قد تنازلوا عن نصف المنطقة التي اقرت بها االمم            1967ى الفلسطينيون باقل من دولة ضمن حدود        ولن يرض 

فان الفلسطينيين لن يقبلوا باية ملحقات اسرائيلية اضافية لمـا          ,  بوصفها ارثهم الشرعي   1947المتحدة في قرار التقسيم لعام      
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. اال في مقايضات الجل منطقة مريحة في الجانب االسرائيلي مـن الحـدود            , %22تبقى من الفلسطينيين الذين تبلغ نسبتهم       
  .يجب ان يكون موقع عاصمة هذه الدولة الفلسطينية في شرق القدس, باالضافة الى ذلك

فان فرص توقيع قائد فلسطيني على اتفاقية سالم تبعد الفلسطينيين عن اي جزء من القدس تطابق من حيث االهمية فـرص                     
فان موافقة فلـسطينية    , وبالطبع.  اسرائيلي على اتفاقية سالم تمنح الالجئين الفلسطينيين حق العودة الى اسرائيل           توقيع زعيم 

تعتمد بالكامل على تسويات فيما يتعلق بموقع       , على صيغة تعيد توجيه حق الالجئين بالعودة من اسرائيل الى دولة فلسطينية           
  . اسرائيل الراهن على االراضي وفي القدس

 وهي انه فقـط     -ويمكن للحكومة االسرائيلية القيام بهذه التنازالت الصعبة فقط اذا اطلعت مواطنيها في النهاية على الحقيقة                
فعندها يمكن لليهود ان يتجنبوا التحول الـى اقليـة فـي            , اذا وجدت دولة فلسطينية ناجحة وقابلة للحياة الى جانب اسرائيل         

  .دولتهم
الواليات المتحدة سوف يقبل بنظام يهـودي       ,  بما فيه صديقة اسرائيل العظمى وحليفتها      - ان العالم    ان اولئك الذين يعتقدون   

او , يمارس سياسة التفرقة العنصرية والذي يحرم اقلية العرب بقوة السالح من حقوقهم الشرعية ويسيطر عليهم الى االبـد                 
يخـدعون  , ن طريق اجراءات اقتصادية وامنيـة قمعيـة       عرقيا ع , هير كثير من مناطق الضفة الغربية     طيسمح السرائيل بت  

وعلى الرغم من ذلك يعتبرهـا      , تدعو بعض االحزاب السياسية في اسرائيل لمثل هذا التطهير العرقي         , ولسوء الحظ . انفسهم
  .معظم االسرائيليين شركاء مقبولين في حكوماتهم

  
بشدة قضية اعالن الملكية الخاصة بـالعرب الـذين     , ونوهو وزير سابق في حكومة شار     ,  وبالطبع يناقش ناتان شارانسكي   

  . والذين تقع امالكهم المجاورة ضمن تلك الحدود وتعد مهجورة, يعيشون خارج الحدود البلدية للقدس
  . ومثل هذا التعريف يسمح للحكومة باالستيالء على هذه االمالك العربية من دون تعويض او حق المطالبة باستعادتها

جل الذي اقنع بوش ان الفلسطينيين يجب ان يبقوا تحت االحتالل االسرائيلي حتى تـصبح اسـرائيل مـستعدة                   وهذا من الر  
وسوف تحدد الحقائق الديمغرافية الشديدة على ارض الواقع مستقبل اسرائيل اكثـر            . لضمان انهم قد تحولوا الى ديمقراطيين     

  .  رض فلسطينية مسروقةمن المستوطنات والجدار االمني الذي تبنيه اسرائيل على ا
فيمكن النصار اسرائيل ان يفهموا اخيرا ان السؤال لـيس          , وعندما يبدأ هذا االدراك باختراق االوهام المحيطة بعملية السالم        

ونظـرا  , ولـسوء الحـظ   . بل ما اذا كانت تنغلق امام دولـة يهوديـة         , ما اذا كانت نافذة الفرص تنغلق امام دولة فلسطينية        
الذي يعتقد انهما اقنعا الواليات المتحدة بابقاء خارطة الطريق وعملية          , كية لشارون ومستشاره دوف ديسغالس    للتالعبات الذ 

  . السالم مائعة فان هذا االدراك يحتمل ان يأتي فقط بعد اغالق تلك النافذة المميزة
  10/5/2005ردنية الغد األ

 
   خط فتح وممارساتهاىرائيل وعلسإ ى في االنتخابات البلدية بغزة علاًحماس حققت انتصار

  داني روبنشتاين محلل خبير للشؤون الفلسطينية
بعد نشر نتائج المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية الفلسطينية في غزة يمكن التقرير بصورة جازمـة انـه اذا لـم                      

كم في غزة سينتقل الي أيدي حركة حماس مع         يحدث تغيير في اتجاهات الرأي العام الفلسطيني في االسابيع القادمة، فان الح           
  .االنسحاب االسرائيلي من هناك

 100أكثر مـن    (نجاح حماس في انتخابات المجالس البلدية في غزة كان مذهال حيث فازت بأغلبية المقاعد البلدية في رفح                  
  ). ألف نسمة30(، ومخيم البريج ) ألف نسمة40(، وفي بيت الهيا )ألف نسمة

  . ذا االنتصار هو ان نشطاء فتح في غزة ال يستطيعون استيعاب حقيقة فقدانهم لمراكز القوة والسيطرةأحد مؤشرات ه
نشطاؤها اعتـادوا علـي     . الصعوبة التي يواجهها أنصار فتح تنبع من ان هذه الحركة هي الحزب الحاكم منذ سنوات عديدة               

ماهير في غزة كانت طوال سنوات مسألة مسلما بها أكثـر           احتالل مراكز القوة ومناعم الحكم والسلطان وسيطرتهم علي الج        
  .من الوضع القائم حتي في الضفة

السؤال الذي يطرح اآلن في ظل هذه التطورات هو كيفية حدوث هذا النجاح الذي حققته حماس في غزة وتحول هزيمة فتح                     
صفوف االخـوان المـسلمين فـي       صحيح ان غزة هي وطن حركة حماس التي نشأت في           . في المقابل الي هزيمة موجعة    

يجب ان نضيف الي ذلك الضائقة االقتصادية فـي         . القطاع المرتبط مع مصر، إال ان ذلك ال يوفر كل االجابة عن الوضع            
علي خلفية هذه الضائقة طرحت في غزة انتقادات شـديدة حـول الفـساد              . غزة التي هي أخطر بكثير مما يوجد في الضفة        

 أي في اوساط نشطاء فتح، والرغبة في إزاحتهم واستبدالهم بنـشطاء حمـاس ذوي الـصورة          المستشري في اجهزة الحكم،   
  .الزاهدة والمستقيمة

زيادة علي كل ذلك، حماس تظهر في غزة أكثر مما في الضفة كمن قاتل وقدم الضحايا وجلـب للفلـسطينيين االنتـصار                      
  . المتجسد باالنسحاب االسرائيلي
الفلسطينية في غزة غير قادرين علي مواجهة االدعاء في انهم لم يتمكنوا طوال فتـرة عمليـة        الناطقون بلسان فتح والسلطة     

  .السالم والمفاوضات من تحقيق ما حققته صواريخ القسام وقاذفات الراجمات الحمساوية ودفعت ارييل شارون لالنسحاب
ماس تعتبر في غزة كمن يوشك علي استالم        الصورة من وجهة النظر االسرائيلية قد تكون أصعب من ذلك وأشد وقعا ألن ح             

لم يطرأ أي تغيير علي مواقف حمـاس، مـن الناحيـة            . مفاتيح الحكم من دون ان تعطي أي مقابل لالسرائيليين المنسحبين         
  .الرسمية علي األقل، حيث ال تعترف بحق اسرائيل في الوجود وتؤيد مواصلة الكفاح المسلح

، وفلسطين كلها تعتبـر     1948عن المناطـق المحتلة في عام      الكيان الصهيوني و  كل منشورات حماس تواصل التحدث عن       
  .في نظر حماس أرضا وقفية اسالمية يحظر التنازل عن أي ذرة منها
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من المحتمل ان تغير حماس مواقفها ذات يوم في المستقبل، ولكن من شبه المؤكد ان قادة هذه الحركة الدينية ـ السياسية لن  
ال يبدو أن هناك احتمالية قائمة لذلك، خصوصا فـي         . كاالعتراف بهم واالستعداد للتفاوض معهم    : دون مقابل يفعلوا ذلك من    

  .وفي هذه االثناء تسير حماس في دروب مفتوحة وواثقة جدا نحو استالم غزة من اسرائيل كثمرة لالنتصار. القريب
  9/5/2005) هآرتس(

  
  االنتخابات البلدية بين ثنائية فتح وحماس

  بو سرية أرجب 
فإن اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، اعلنت ارجاء اعالن النتائج حتى ظهر اليوم التالي، اي يوم               ،  على غير ما كان مقرراً      

امس االثنين، وذلك السباب عزتها اللجنة الى عدم اكتمال البيانات، ومن ثم التدقيق فيها، وعدم االنتهاء مـن ادخالهـا فـي                
وربما كان يمكن للجنة االنتخابات ان تتجاوز هذا السبب الفني، لو لم تسفر االعالنات االوليـة لنتـائج         . زيالحاسوب المرك 

االقتراع في بعض المجالس المحلية عن بعض اشكال التوتر، التي لم تشهدها المرحلة االولى من االنتخابات سابقاً، والتـي                   
ى حين غرة في تقدمها في كثير من المواقع المحلية، وذلك لتعويض            بدت في حينها وكأن حركة حماس قد فاجأت الجميع عل         

  . مقاطعتها انتخابات الرئاسة، او حتى االستفادة من الظروف الداخلية، التي كانت تمر بها حركة فتح المنافس االنتخابي
تح، ولهـذا جـاء اجـراء       نتائج المرحلة االولى، كانت مفاجئة الى حٍد ما لحركة حماس، وصادمة في الوقت ذاته لحركة ف               

وقد ظهر ذلك جلياً من خالل التحشيد والمطابخ االنتخابيـة للقـوائم،            . المرحلة الثانية في ظل اجواء اكثر اعداداً واستعداداً       
  .والتنافس المحموم على كسب ود الناخبين بأية طريقة او وسيلة ممكنة، بغض النظر ان كانت مشروعة او غير ذلك

ائج هذه المرحلة الثانية، ستنطوي على قدٍر بالغ من االهمية، ليس النها ستحدد السلطات المحليـة فـي                  وكان واضحاً بأن نت   
ولكن ألن اجراءها سيعتبر مؤشراً     . اكثر من ثمانين مجلساً في الضفة والقطاع، بينها مدن مهمة ومركزية، مثل رفح وقلقيلية             

االن، بل وسيعيد قراءة المرحلة االولى، ان كانت طفرة او كانـت            شبه حاسم على وجهة النظام السياسي الذي سيتم تشكيله          
  .مؤشراً حقيقياً على حجوم القوى السياسية على االرض

لذلك ورغم الكفاءة الديمقراطية العالية التي اظهرها الفلسطينيون في هذه المرحلة ايضاً، فان المعركة االنتخابية لم تنته عند                  
دت االعالنات االولية للنتائج الى توتر وردود فعل لبعض القوى التي لم تقر بهزيمتها فـي                اغالق صناديق االقتراع، حيث أ    

ورغم ان هذه النتائج اظهرت فتح، ورغم مشاكلها الداخلية كفصيٍل اول، اال انها بالمقابل اظهرت قوة كبيرة                 . بعض المواقع 
قوة اولى، االمر الذي يفتح الباب واسعاً امام شـراكة          وحقيقية لحماس كقوة موازية، بل وتركزها في بعض المواقع المهمة ك          

  .حقيقية قائمة على اساس من الثنائية في مجمل تشكيلة النظام السياسي المقبل
ففي قطاع غزة، تكون حركة حماس، وبالجمع بين نتائج المرحلتين االولى والثانية، قد تبوأت مركز القيـادة فـي الـسلطة                     

جنوب، وبانتظار المرحلة الثالثة والرابعة، التي ستجري فيها االنتخابات المحلية في اهم المدن،             المحلية لمحافظتي الشمال وال   
خان يونس وجباليا ثم غزة، فإن المؤشرات بذلك، مع استمرار هذه الوجهة تشير الى ان هذه الحركة في طريقهـا الـى ان                       

، البرلمانية، الرساء نظام سياسي يتجاوز حالة التفـرد،         تشكل مركز قيادة محلية، على طريق التوجه الى االنتخابات العامة         
من قبل تنظيم واحد في القيادة السياسية، ليكون اقرب الى حالة كثير من النظم الدولية القائمة على أساس تداول السلطة بين                     

  .تجمعين او حزبين سياسيين كبيرين مركزيين
ولة االنتخابية، ربما كان من اهمها اسـتمرار المـشاركة الـشعبية            ولعل جملة من النتائج يمكن قراءتها من خالل هذه الج         

الواسعة في االنتخابات والتي تتجاوز الثمانين بالمئة، وحيث ان نظام االنتخابات المحلية ما زال يجري وفق نظام االغلبيـة                   
 المجالس، تحوي جمعاً بين قوائم      البسيطة، فان المجالس المحلية التي تتشكل، ورغم انها بالمجموع وبسبب العدد الكبير لهذه            

الحزبين الكبيرين، مع تواجد تكميلي غير مؤثر الحزاب اخرى، فإن القوائم الفائزة في كل مجلس محلي على حـدة، قـد ال              
تكون بذلك قد حازت على اغلبية اصوات الناخبين، بما يؤكد اهمية تعميق الديمقراطية من خالل تطوير النظام االنتخـابي،                   

ى اساس التمثيل النسبي، ولعل هذه النتيجة، هي ما أخذ بها النظام المختلط الذي ستجري على اساسـه االنتخابـات                    ليقوم عل 
  .التشريعية العامة

وربما كان التنافس المحموم بين فتح وحماس، قد اخفى بعض الظواهر، التي تكشف عنها االنتخابات المحلية، والتـي هـي                    
ا، وفي مقدمتها بالطبع النفوذ العشائري، حيث من اصل اربعة وثمـانين مجلـساً محليـاً،                بحاجة الى توقف امامها لمعالجته    

تنافست الفصائل في خمسة وسبعين فقط، فيما فازت القوائم العشائرية في ثمانية مجالس بالتزكية، وحتـى ان العديـد مـن                     
  .عامل، حتى تضمن النجاح لقوائمهامرشحي القوائم الحزبية، ومن ضمنها قوائم فتح وحماس، اضطرت لمراعاة هذا ال

على الصعيد العام، وبجمع اصوات الناخبين ذوي حق االقتراع االربعمائة ألف، حازت قوائم حركة فتح، على اغلبية رقمية                  
ولكن رغم ان فوز فتح ايـضاً بعـدد         . وصلت الى ثمانية وخمسين بالمئة، فيما كانت نسبة حركة حماس اقل من ذلك بكثير             

ضاء المجالس المحلية، اال ان ذلك ال يعني ان قوتها التنفيذية، عبر تشكيل المجالس المحلية، وقيادتهـا سـتكون                   اكبر من اع  
  .بقدٍر مواٍز ، وذلك نظراً العتماد النظام االنتخابي على أساس االغلبية البسيطة

بعة وتسعين، مقابل ستة وخمسين لفتح      وللتدليل على ذلك، نشير الى ان حماس التي فازت بثمانية وثالثين مقعداً من اصل ار              
في قطاع غزة، فازت برئاسة اربعة مجالس محلية، بما في ذلك محافظة رفح وبلديتا بيت الهيا والبريج، اي ان فوز حماس                     
في المجالس المحلية التي جرت فيها االنتخابات في المرحلة الثانية في قطاع غزة، كان اهم وابعد تأثيراً، رغم انها حصلت                    

  .لى مقاعد وعلى اصواٍت أقل في المجموع العام من حركة فتحع
وهذا يشير بتقديرنا الى وجود ادارة منظمة وهادئة لدى حركة حماس تقود حملتها االنتخابية بثقة وفي هدوء ودون تـوتر،                    

  .مقابل حالة الضغط الخارجية والجدل الداخلي الذي يحيط بقوائم حركة فتح، على الجهة المقابلة
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يب في األمر أن المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، وحيث انه جرت بين المرحلتين انتخابات طالبية في مجـالس                   الغر
بعض الجامعات في الضفة الغربية، والتي تتم على اساس التمثيل النسبي، فان هذه االنتخابات لم تشهد تحالفات بين بعـض                    

اس ال تجد موضوعياً من تتحالف معه، نظراً لعدم حماسة الجهاد االسالمي،            االحزاب والقوى الوطنية، واذا كانت حركة حم      
ولموقفه المعلن من مقاطعة االنتخابات التشريعية، التي تجري االنتخابات المحلية، في ظل حالة التحضير لها، فان حركـة                  

 تشاركت معها في النظـام الـسياسي        فتح اغلقت الباب في معظم المواقع امام امكانية التحالف مع قوى وطنية وديمقراطية،            
  .اربعة عقوٍد مضت) ف.ت.م(

وحتى ان القوى واالحزاب الصغيرة االخرى انتابها الوهم الموضوعي بامكانية تحقيق الفوز باالستناد الى شخصيات محلية                
ي على صورة االغلبية،    تلقى القبول العام، لدرجة عدم التحالف فيما بينها، وهكذا ظهرت الصورة المحلية للمجتمع الفلسطين             

صورة ثنائية فتح وحماس، بحدتها، فيما ستكون الصورة اكثر بهاء وجماالً، لو تعددت الصورة وتنوعت كما هي في الواقع                   
فعالً، لكن وحيث ان عام الديمقراطية الفلسطينية يتابع فصوله، فإن التجربة الديمقراطية في النهاية ستضيف الـى الرصـيد                   

برة، ستجعل من قادم األيام مستقبالً أفضل، مهما انطوت عليه الحسبة االنتخابية من نتائج، يراها الـبعض                 الوطني وعياً وخ  
  .فوزاً ويراها البعض اآلخر خسارة
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