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  كاريكاتير

  
 حصار شامل على األراضي الفلسطينية لمناسبة تأسيس إسرائيل وذكرى جنودها القتلى

أصدر الجيش اإلسرائيلي بيانا عن إغالق االراضي الفلسطنية جـاء فيـه، ان هـذا                انه 12/5/2005المستقبل   نشرت
 ساعة منـذ مـساء الثالثـاء        24 على المستوى السياسي ألسباب أمنية في وقت تحتفل فيه إسرائيل لمدة             االجراء اتخذ 

بذكرى جنودها الذين سقطوا في المعارك خالل الحروب التي خاضتها كما انها ستحتفل يوم غـد الخمـيس بالـذكرى                    
  .  لقيامها57الـ

وباالضافة الـى ذلـك، فـإن       . تنسيق مع السلطات الفلسطينية   واضاف البيان ان هذا االغالق سيرفع ألسباب انسانية بال        
  . االغالق مطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة وال يسمح إال لخمسة االف عامل فقط بالتوجه الى إسرائيل

 إغالقا شامال علي أراضي الـضفة       فرضتانها   قوات االحتالل اإلسرائيلي  عن   12/5/2005االهرام المصرية    ونقلت
  .  اغتصاب فلسطينى مساء السبت المقبل في ذكرى وقطاع غزة بداية من أمس وحت , الغربية

 وقال متحدث عسكري باسم      , حيث فرضت السلطات اإلسرائيلية إغالقا للمعابر وخطوط التماس مع األراضي الفلسطينية          
   . غربية وقطاع غزةالجيش اإلسرائيلي إن ذلك سيشمل إغالق جميع المعابر الحدودية بين إسرائيل والضفة ال

أغلقت سلطات االحتالل مدينة القدس، بشكل كامل وعزلتها عن محيطها، وحولتها            12/5/2005االتحاد االماراتية    وعن
وصعدت سلطات االحتالل من إجراءاتها العسكرية واألمنيـة،        ·إلى ثكنة عسكرية، غابت عنها مظاهر الحياة الطبيعية،         

ة على المداخل الرئيسة للمدينة، ونشرت أعداداً إضافية من جنودها ووحداتها العسكرية            من خالل تكثيف الحواجز الثابت    
كما أقام جنود االحتالل مزيداً من الحواجز الطيارة في الـشوارع والطرقـات، ومحـاورالطرق االلتفافيـة                 · الخاصة

 ·الحتالل قربهاوالترابية، وأوقفوا عشرات الشبان من حملة الهوية الفلسطينية، واحتجزتهم قوات ا
وقالت االذاعة االسرائيلية انه تقرر فرض الحصار على المناطق الفلسطينية وتشديد االجراءت العسكرية على الحواجز               

واضافت ان قوات االحتالل نصبت العديد من الحواجز على خطوط التماس ونشرت قوات اضـافية               · واغالق المعابر   
  · با من تنفيذ عمليات تفجيريةمن الجيش في محيط المدن الفلسطينية تحس

  
  

  بين نصر يوسف وعمر سليمان سرائيلي من غزةاالنسحاب اإل



ي وصلها                أ مسأمنية فلسطينية   أأعلنت مصادر    ن وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف سيجتمع في العاصمة المصرية الت
  .ى الساحة الفلسطينيةمس، مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لبحث اخر التطورات علأ

ى بحث        أبو خوصة   أوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية توفيق        سطينية          آن الزيارة تهدف ال ساحة الفل ى ال خر التطورات عل
  .سرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةمني واالنسحاب اإلمنها الموضوع األ

د برس انترناش           أشار   أخر،   آوفي سياق    ة يونايت و خوصة لوآال سلطة       إيونال  ب غ اإلسرائيليين أن ال وزير يوسف أبل ى أن ال ل
  .الفلسطينية لن تقوم بنزع سالح الفصائل الفلسطينية بالقوة

ا ف ( . أضاف أن اللواء يوسف نقل هذا الموقف لوزير الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم خالل لقاء عقد بينهما في القدس         
  )ب، ي ب ا

  12/5/2005المستقبل 
  

   مسؤولين متورطين بمخالفات 3 ان الفلسطيني يطالب بمحاكمةالبرلم
دعا المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة احمد قريع إلى إحالة ثالثة مسؤولين إلى القضاء، وتقـديمهم للنائـب العـام                   

  . 1991لتورطهم في مخالفات في ملف تعويضات الفلسطينيين المتضررين من الغزو العراقي للكويت في العام 
ان : قال رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي عزمي الشعيبي في تصريحات صـحافية ادلـى بهـا امـس                  و

المسؤولين الثالثة هم رئيس الهيئة الفلسطينية المكلفة بمتابعة ملف تعويض المتضررين الفلـسطينيين سـعيد عويـضة                 
ئة ابراهيم رصرص وهو مسؤول سابق فـي وزارة         والذي يشغل ايضا مساعد وزير المالية الفلسطيني ومدير عام الهي         

  .التخطيط والتعاون الدولي ورائد نصار مدير مكتب الهيئة في العاصمة االردنية عمان
واتهمت الجمعية الفلسطينية لمتضرري أحداث الخليج المسؤولين الفلسطينيين بالتالعب في معايير التعويضات، حيـث              

لثالثة من التعويضات للفلسطينيين أظهرت أن غالبيـة المطالبـات الفلـسطينية            أوضح رئيس الجمعية ان نتائج الدفعة ا      
رفضت من قبل الهيئة الدولية للتعويضات في جنيف، رغم انها مستوفية نفس شروط مطالبات قبلت في الدفعتين الثانية                  

  . والثالثة
  12/5/2005المستقبل 

  
  لنهائيالفلسطينيون يطالبون بتأكيدات أميركية لقضايا الوضع ا

صرح الرجوب في مقابلة مع رويترز بأن الجانب الفلسطيني يطالب بتأكيدات مكتوبة من االدارة االميركية قبل زيـارة                  
   .الرئيس الفلسطيني للواليات المتحدة في االسابيع القليلة القادمة

نحـن نطالـب    . لية السلمية وقال نحن طالبنا وسنستمر بالمطالبة واالصرار على ان الشرعية الدولية هي مرجعية العم            
وال بد مـن موقـف       .بتأكيدات ان قضايا الحل النهائي تحل من خالل طاولة المفاوضات وعلى اساس الشرعية الدولية             

نحن والعرب نتطلع الى    . اميركي متوازن يقتضي ربط قضايا الحل النهائي بنتائج مفاوضات مرجعيتها الشرعية الدولية           
هاء الصراع على قاعدة ان الدولة الفلسطينية المستقلة شرط وأمـر اجبـاري إلنهـاء               ضمانات اميركية توفر شروط ان    

  .الصراع وتحقيق االستقرار
وصرح بأن عباس سيطرح على بوش الرؤية االستراتيجية الفلسطينية لتنفيذ خارطة الطريق بمـا يـضمن االسـتجابة                  

ف العربي والتطبيع مقابل انهاء االحـتالل االسـرائيلي         لعناصر القلق الفلسطيني في االمن والتركيبة السكانية واالعترا       
  .لالراضي العربية وايجاد حل عادل لالجئين وانخراط اسرائيل في المنظومة السياسية الشرق اوسطية

  12/5/2005الغد األردنية 
  

  وليرينيوس األإبعاد إ ىالحكومة الفلسطينية توافق عل
ة في رام اهللا برئاسة رئيس الوزراء احمد قريع ان الحكومة صادقت علي           في بيان قال مجلس الوزراء في جلسته المنعقد       

وان المجلس قرر استمرار التشاور والتنسيق مع االشـقاء         . قرار اعضاء المجمع المقدس لبطريركية الروم االرثوذكس      
الكنيسة والطائفة  في حكومة المملكة االردنية الهاشمية حول هذا الموضوع وكل ما يترتب علي ذلك للحفاظ علي وحدة                 

  .االرثوذكسية في فلسطين
  .وان قرار الحكومة سيحال علي مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

الجمعة اقالته بعد ان وقع ثلثا اعضاء السينودس المقدس للـروم االرثـوذكس وثيقـة               )  سنة 65(وتبلغ ايرينيوس االول    
  .تصادق علي هذا القرار

ومناصروه في شرعية هذا القرار مؤكدين انه ال يمكن للمجمع ان يقـر االقالـة اال اذا دعـا                   ويطعن ايرينيوس االول    
  .البطريرك بنفسه الي اجتماع هذه الهيئة او اذا فقد قواه العقلية او انتهك مبادئ الكنيسة

سـرائيل واالردن   وبعد االعالن عن االقالة تنتظر البطركية ردا رسميا من الحكومات الثالث التي تخضع اليها وهـي ا                
  .والسلطة الفلسطينية

  12/5/2005القدس العربي 
  

  سرائيل بالديمقراطيةإيمان إعباس يشكك في 
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشككه في ايمان اسرائيل بالديمقراطية يوم الثالثاء بعد ان ذهـب مـسؤول                   

 البرلمانية الفلسطينية فان ذلك قد يضع خطـة االنـسحاب      اسرائيلي الي القول بانه اذا فاز نشطاء حماس في االنتخابات         



وانتقد عباس قرار رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون تأجيل االنسحاب من غـزة             . االسرائيلي من غزة في خطر    
  .ثالثة اسابيع تحت ذريعة ما سماه االحتفاالت الدينية في اسرائيل 

ماء العالم العربي وامريكا الجنوبية ، ماهي الديمقراطيـة التـي يـؤمن             وقال عباس في كلمة القاها في اجتماع قمة زع        
  .الفلسطينينون يؤمنون بالديمقراطية التي يمكنها خلق النتاتئج الالزمة لسالم دائم في الشرق االوسط. االسرائيليون بها

  12/5/2005القدس العربي 
 

  قريع يهاجم الصمت العربي ازاء قضية القدس
ء الفلسطيني احمد قريع أمس االربعاء في كلمة خالل مؤتمر نظمته وزارة االوقاف فـي رام اهللا ان                  هاجم رئيس الوزرا  

  .القدس في خطر ولم نسمع كلمة واحدة من عالمنا العربي، قوية مدوية تقول كفي وتقول هذا خط احمر 
ءل قائال ماذا سمعنا غير كلمات      واضاف ان المتطرفين اليهود يدعون يوميا الي االستيالء علي المسجد االقصي ، وتسا            

  . خجولة وبسيطة فقط ولم نسمع كلمات تشد من ازرنا اطالقا 
من جهة اخري شجب قريع الطابع االحادي الجانب لالنسحاب االسرائيلي من غزة، قائال ان اسرائيل تريد مغادرة هذه                  

  .االراضي لتعزيز سيطرتها علي الضفة الغربية وضواحي القدس
ن من غزة ولكننا ال نعرف ما هو شكل هذا االنسحاب وماذا سيتركون وما هو مصير المعابر والحدود،                  وقال سينسحبو 

  .وكل ذلك غامض النه قرار احادي الجانب 
 آالف منـزل فـي     4 منزل في القـدس و     3500وتابع انه اذ تم تفكيك الفي منزل في غزة، ستقوم اسرائيل مقابله ببناء              

  .الضفة الغربية 
  12/5/2005بي القدس العر

  
 ..!تهدد مكانة فتح وتدفعها نحو االنتحار.. خالفات عباس والقدومي

رئـيس الـسلطة    ما تردد في اآلونة األخيرة عن توتُّر العالقات الشخصية والسياسية والتنظيمية بين محمـود عبـاس                 
تجاوز مجرد الشائعات وتضخيم    القدومي رئيس فتح ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، يبدو أنه             و

 .األمور، ووصل الى الخطوط الحمراء ولحظة ما قبل االنفجار
وبداية ال بد من اإلشارة الى ان الذين يعرفون هذين الرجلين ويعرفون الساحة الفلسطينية معرفة أكيدة وعن قرب، كانوا                   

. يوم قريب الى لحظة الصدام والى االفتـراق       يتوقعون مثل هذا الخالف، وكانوا يعرفون أن األمور بينهما ستصل ذات            
محمود عباس معروف عنه بأنه واقعي وأنه بادر منذ أكثر من ربع قرن من السنوات الى حسم قناعاته على أساس                     فـ

 .أنه ال بد من المساومة التاريخية مع إسرائيل
ربي االشتراكي والذي بقيت صـالته      أما فاروق القدومي، الذي كان قبل التحاقه بحركة فتح عضوا في حزب البعث الع             

حميمة مع سوريا بالدرجة األولى، ومع العراق البعثي بالدرجة الثانية، فمعروف عنه أنه رجل حالم تستهويه الشعارات،                 
وأنه أقرب الى منطق الرفض وأنه بقي دائما وباستمرار يخشى االعتراف بحقيقة ان الصراع مع إسـرائيل ال يمكـن                    

 .حسمه بالسالح
 ورغم ان هذين المسؤولين الفلسطينيين يختلفان في القناعات وفي التكتيكات والمواقف االستراتيجية، فإن خالفـاتهم              لكن

هذه لم تظهر سابقاً الى العلن، ولم تصل الى خطوط التصادم، والسبب هو وجود الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي                   
يسية والثانوية قراراته، والذي كان يستفيد في الوقـت ذاتـه مـن             كان مرجعية الجميع، والذي كانت كل القرارات الرئ       

 .حمائمية محمود عباس  الزائدة، وصقورية فاروق القدومي األكثر من اللزوم والمفتعلة
إن ما كان يجمع الرجلين على ما بينهما من فروقات في المواقف وفي منهج التفكير، هو ان أياً منهما لم يكن يتوقع ان                       

فالتنافس على موقع الرجل الثـاني فـي الهـرم          . غتياالت اثنين من زمالئهما في اللجنة المركزية لحركة فتح        تُغيب اال 
 وبين أبو إياد الذي استـشهد فـي تـونس           1988القيادي الفلسطيني كان بين أبو جهاد الذي استشهد في تونس في عام             

ن يتوقع رحيل عرفات بهذه السرعة، وكـان االحتكـاك          ثم وبعد ذلك فإن أياً منهما، أي عباس والقدومي، لم يك          . أيضاً
 وفقاً التفاقيات   1994المباشر بينهما معدوماً، فالقدومي جرى تكليفه قبل العودة الى الضفة الغربية وقطاع غزة في عام                

ـ            عباس  قيادة الداخل أي سوء، ومحمود     أوسلو بمتابعة بعض الشؤون الخارجية، واعتباره البديل االحتياطي إذا جرى ل
 .اعتبر ثاني ثالثة يتابعون ملف العملية السلمية، األول هو أبو عمار والثالث هو رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع 

بعد رحيل عرفات بدأت التطلعات والمواقف والحسابات التنظيمية والسياسية تتصادم، فالقدومي اعتبر نفسه تلقائياً بأنـه                
ى رأس منظمة التحرير على اعتبار انه رئيس دائرتها السياسية، وإن علـى رأس              األحق بخالفة الرئيس الراحل، إن عل     

حركة فتح نظراً ألنه يحتل ولو اسمياً أمين سر هذه الحركة، بينما اعتبر أبو مازن نفسه األحـق بهـذه الخالفـة، ألن                       
 .مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي ذلك وألنه األكثر قبوالً في الساحتين العربية والدولية

وهكذا وألن جسد ياسر عرفات كان ال يزال ساخنا، وألن هيبته كانت ال تزال غامرة، ثم وألن فتح باتت بعد رحيل                     .. 
مؤسسها وقائدها ومستوِعب تعارضاتها وتناقضاتها تخشى على مكانتها، فقد جرى االحتكام الى ما يسميه الفلـسطينيون                

طى رئاسة حركة فتح للقدومي، وان يبقى رئيساً للـدائرة الـسياسية            قانون المحبة، وجرت المساومة على أساس ان تُع       
 .أبو مازن لمنظمة التحرير الفلسطينية، مقابل إعطاء رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة منظمة التحرير لـ

هـو  لقد بدأت عيوب هذا الحل تتضح خالل انعقاد قمة الجزائر العربية األخيرة، وذلك عندما أصر أبو اللطف على انه                    
األولى بحضور لقاءات واجتماعات وزراء الخارجية العرب، بينما أصر ناصر القدوة الشاب المندفع، الذي تأهل ليكون                
رئيس الدبلوماسية الفلسطينية خالل األعوام التي قضاها كممثل لفلسطين في األمم المتحدة، على ان هذه المسؤولية هي                 

 .مسؤوليته



حد االنفجار فقد ألزمت الظروف القدومي بالسكوت على مضض والقبول بالجلوس           لم يصل الوضع خالل هذا المؤتمر       
في مقعد نائب رئيس الوفد الفلسطيني، أي في مقعد نائب محمود عباس، لكن ما لبثت هـذه المعالجـات التـسكينية ان                      

ول العربية واألجنبية الـى     انهارت، أوالً عندما دعا ناصر القدوة بدعم من رئيس السلطة الوطنية سفراء فلسطين في الد              
اجتماع من وراء ظهر أبو اللطف وبدون علمه، وثانياً عندما اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قراراً باعتبار أبـو      

  .مازن رئيساً للدولة الفلسطينية، باإلضافة الى رئاسته للسلطة الوطنية ورئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية
  12/5/2005لشرق االوسط ا

  
  السلطة الفلسطينية تحذر من انفجار األوضاع في السجون اإلسرائيلية  

حذرت وزارة شئون األسري والمحررين الفلسطينيين من انفجار وشيك داخل السجون اإلسـرائيلية بـسبب اسـتهتار                 
ضـات الجاريـة مـع      وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية مسئولية إفشال المفاو      . الحكومة اإلسرائيلية بقضية األسري   

مؤكدة أن ملف األسري أمر رئيسي وجذري في التوصل إلي حلول تـساهم             .. الجانب الفلسطيني لإلفراج عن األسري    
وناشدت كافة المنظمات الدولية والحقوقية وخاصة اللجنة الدولية لمنظمة الـصليب األحمـر             . في تحقيق األمن والسالم   

  تار االسرائيليومنظمة الصحة العالمية الوقوف ضد االسته
  .وتحمل مسئولياتها اإلنسانية والمهنية والعمل فورا للتدخل من أجل إنقاذ األسري الفلسطينيين

  .  عاما بعد اختطافه من بلدة صيدا بطولكرم22واتهمت قوات االحتالل بقتل األسير عبد الفتاح يوسف رداد 
  12/5/2005الوفد المصرية 

  
  ات فعلى الجميع احترام الشعب الفلسطيني واختياره ذا فازت حماس في االنتخابإ: عباس

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء امس االربعاء، بمشاركة حركة حماس في االنتخابات البرلمانية المزمـع                
  .اجراؤها في يوليو تموز القادم وقال انه يتعين على الجميع احترام نتائجها

ربية الالتينية التي عقدت بالعاصمة البرازيلية يجب أن تشارك كـل ألـوان             وقال عباس في مؤتمر صحفي في القمة الع       
  .الطيف السياسي في العملية السياسية

ينبغـي أن نواصـل     . ليس لدينا خيار اخـر    . وأضاف أمر جيد ان يكونوا مستعدين للمشاركة في االنتخابات في يوليو          
  .العملية السياسية

كون هذه مسؤولية الشعب الفلسطيني واختيار الشعب الفلسطيني وعلى الجميـع     وتابع قائال انه اذا فازت حماس فسوف ت       
  .قبول النتائج واحترامها

  .وأضاف الماضي ولى ونحن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل
  12/5/2005 48عرب 

  
  مازن لتأجيل االنتخابات  ضغوط على أبو: النائب األول لرئيس التشريعي
ـ     بومازن يتعرض لضغوط من فتح وجزء من القيادة لتأجيل االنتخابات المزمـع            القبس ان ا   صرح خريشة في حديث ل

اجراؤها في السابع عشر من يوليو، وذلك تحت ذريعة عدم مواتية الظروف الحالية الجـراء هـذه االنتخابـات لكـن                     
  .ابومازن ال يزال ملتزماً بالموعد الذي قطعه على نفسه باجراء االنتخابات في موعدها

 القوى السياسية المختلفة بما فيها فتح الى تقديم وجوه جديدة لخوض االنتخابات التي تأتي بعد تسع سنوات                  ودعا خريشة 
  .1996على االنتخابات األولى التي جرت عام 

واعتبر ان توجه الناخبين الى حماس كما أظهرته النتائج في االنتخابات البلدية يأتي في إطار ارادة التغيير، لكن تقـدم                    
ال يجب ان يخيف الفلسطينيين بل يجب ان يدفعهم الى استخدام ادوات اصالحية وقيادية جديدة تلقى اقبـاالً مـن    حماس  
  .الجمهور

  .ولم يستبعد خريشة تأجيل االنتخابات في حال عدم االنتهاء من وضع شكل القانون
  12/5/2005القبس 

  
  بداية النهاية لوحدة الصف في حماس 

  خالد حسن
حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر بداية النهاية لوحدة الصف الحمساوي الذي نفتخـر بـه                إن دخول حركة    

كشعب فلسطيني ومسلم، وسوف يعمل الكثيرون علي شق صفوف الحركة والترويج لالتهامات داخلها ومحاولة تضخيم               
  .ماهيرهابعض التصرفات ووضعها تحت المجهر بشكل يظهرها في مظهر غير الذي أقنعت به ج

وسواء تم تجاوز الفتنة ووأدها في مهدها بين أنصار فتح وحماس أو بقيت مشتعلة فإن الخاسر هو شـعبنا الفلـسطيني                     
لذلك يجب علينا أن ننتبه جيدا وأن ال نساهم في الترويج للفتنة بالحـديث              . وروح المحبة التي يجب أن تسود بين أفراده       

  .عن فوز فتح هنا أو فوز حماس هناك
غض النظر عن نزاهة االنتخابات أو تسجيل بعض الخروقات فإن النسبة التي حصل عليها كل فصيل متقاربة جـدا                   وب

والفرق بين هذه القائمة وتلك ال يتجاوز بضع مئات من األصوات وان كان عدد المقاعد ال يعبر عن هذه النسبة وهـذا                      
دعي أنه هو األكثر تمثيال لدرجـة أن ينفـي عـن            وليس من حق أي فصيل أن ي      .. التقارب خصوصا في رفح والبريج    

  .الطرف اآلخر وجوده في تلك المنطقة
  12/5/2005القدس العربي 



  
  آاتيوشا في شلومي إسرائيل تتحدث عن سقوط

ان، أصاب                        ا مصدره لبن وع آاتيوش ا إن صاروخًا من ن ة اسرائيلية قوله ساء أمس عن مصادر أمني نقلت وآالة رويترز م
  .نة شلومي في المنطقة الشمالية وألحق أضرارًا ماديةمصنعًا في مستوط

  12/5/2005المستقبل 
  

  يرّجح قانون النسبية تقهقر فتح في البلديات
ثمة اجماع بعد انتهاء المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية، ان زمن حصد حركة فتح االنتخابـات المحليـة والنقابيـة                    

  . حماسو انتهى، وباتت الحركة الوطنية الفلسطينية برأسين هما فتح والتشريعية لمصلحتها من دون عناء قد 
وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي حققته فتح في هذه االنتخابات، اال انها بكل تأكيد فقدت اسـتئثارها بقمـرة القيـادة                      

فإن الحيرة واالرتباك همـا     الفلسطينية، وهو ما يطرح على جدول اعمالها اسئلة وتحديات لم تواجهها من قبل، وبالتالي               
  .اهم ما يميز الوضع الراهن لفتح حيال صورة مستقبلها، ودورها

لذلك ليس غريباً، ان تنشغل اوساطها ومن مختلف المستويات في البحث عن السبل التي تخرجها من وضعها الـراهن،                   
ابي يمكن ان يـصد عـن فـتح         وفي عداد المخارج المطروحة على طاولة البحث، ضمن اشياء اخرى، اي قانون انتخ            

  احتمال الخسارة والتقهقر، ويحافظ ولو على الحد االدنى من تفوقها على حماس؟
ان قانون التمثيل النسبي الكامل هو خشبة الخالص الوحيدة المتيـسرة امـامهم، باسـتثناء               المهتمين  وبحسب المنشغلين   

لوس تحت قبة المجلس التشريعي، ويرى كثير مـن         بعض من يظنون ان عشائرهم وعائالتهم، قادرة على ايصالهم للج         
الفتحاويين ان التيار الداعي لقانون مختلط بين النسبية واالكثرية، اصبح ضعيفاً وليس له اية حظوظ يعتد بهـا لفـرض                    

  .وجهة نظره، وبالتالي فإن مجرى النقاش يصب في صالح الرأي الداعم للقانون النسبي
بي ال يتوحد اال على هذه المسألة، اذ ان في داخله تالوين واراء، متعددة تهـدده بخطـر                  لكن التيار الداعم للقانون النس    

  .انفراط عقده
في جوار الداعين الى ان يكون هذا القانون كامالً ومئة في المئة، ثمة من اجترح صيغة جديدة تقول بالنظـام النـسبي                      

 في المئة، ومستوى ثان يدعو      50 واحدة وتكون حصته     على مستويين، االول الذي يعتبر كل االراضي الفلسطينية دائرة        
للنسبية على مستوى الدائرة االنتخابية المتعددة، اي اعتماد نظام القوائم المغلفة في كل دائـرة انتخابيـة علـى حـدة،                     

  .وتحتسب نسبة الفوز بحسب النسبة التي تحصل عليها من االصوات في حدود الدائرة االنتخابية المعنية
فبعـد االنتخابـات    . مشكالت واشكاالت تنتصب امام القائلين بالتمثيل النسبي، سواء الكامل او النسبي المختلط           لكن ثمة   

البلدية االخيرة ايقنت فتح في قطاع غزة ان حظوظها امام حماس ضعيفة، وبالتالي فإن غزة تضغط على الضفة لالخذ                   
تح الضفة قادرة على حمل فتح غزة، والعكس ليس صـحيحاً،           بخيار النسبية الكاملة، الن كما تقول اوساط الحركة ان ف         

ويدعم ذلك ان نتائج استطالعات للرأي اجرتها حركة فتح         . اي ان من سيفوز من مرشحي غزة سيفوز باصوات الضفة         
في غزة على اسماء اهم قادتها ومن هم راهناً اعضاء في المجلس التشريعي، اسفرت عن نتائج وصفتها اوساط فتحاوية                   

لمريعة، فحظوظهم بالفوز في االنتخابات التشريعية المقبلة تكاد ان تكون معدومة، او في احسن االحوال، متواضـعة                 با
جداً، لذلك فإن االحتمال الوحيد المتيسر امامهم، هو التمثيل النسبي الكامل لعل اصوات وشعبية فتح في الضفة تعـوض                   

  .شعبيتهم المتدنية في غزة
ر ذاتها، ان معضالت اخرى عدة تنتصب في طريق اقرار القانون النسبي الكامل، منهـا علـى           وغير هذا تقول المصاد   

سبيل المثال ال الحصر النسبة والتناسب في الحصص بين فتح الضفة وفتح غزة، وهل تحتسب على اساس عدد السكان                   
المناصفة مع غزة، وهـو مـا       ام على اساس عدد اعضاء التنظيم؟ الن فتحاويي الضفة الغربية يخشون ان يطلب منهم               

  .سيثير اشكالية كبرى اخرى تتصل بنسبة وحصص محافظات الضفة، وعلى حسابها
وسط هذا النقاش، فإن الرئيس محمود عباس يتمسك حتى االن على االقل بخيار التمثيل النسبي الكامل، وقد جاءه المدد                   

 اسرائيل مروان البرغوثي، الذي انتقل هو االخر الى         والمعونة من امين سر حركة فتح في الضفة الغربية المعتقل لدى          
فالوفد المشكل من قطبين من اقطاب فتح في غزة، الوزيرين سفيان ابو زايدة وهشام عبد               . صفوف الداعمين لهذا الخيار   

الرازق، ومعهم النائب قدورة فارس من اقطاب الضفة الغربية والمقرب من البرغوثي عادوا امس مـن زيارتـه فـي                    
ه، حاملين معهم موافقته على التمثيل النسبي الكامل، شريطة ان تجري فتح على جميع مرشحيها دون استثناء احـد    سجن

برايمرز داخلي وهذا تطور بالغ االهمية، لجهة حسم النقاش حول نوع القانون الذي سيأخذ وسيعمل بـه، وان تجـري                    
لى الرغم من ان معظم المتابعين باتوا علـى قناعـة ان            االنتخابات في موعدها في اواسط شهر تموز يوليو المقبل، ع         

  .االنتخابات التشريعية ذاهبة الى التأجيل، بما ال يتجاوز شهر تشرين الثاني القادم
  12/5/2005المستقبل 

  
  لجنة التحقق تتفقد موقعاً لـ القيادة العامة 

قق الدولية تفقد احد مواقعها في لبنان شهدت المنطقة          للجنة التح   ، مع سماح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة       
الجنوبية الحدودية زيارتين منفصلتين للملحقين العسكريين في لبنان، األميركي روبرت كرنهـان، والبريطـاني نيجـل                
فورستك، شملتا بوابة فاطمة ومقام العباد، حيث راقبا جانبي الشريط الشائك الذي يفـصل بـين األراضـي اللبنانيـة                    

  . الفلسطينية المحتلة؛ وكذلك تحركات الجنود االسرائيليين في مواقعهم المتمركزة في المنطقةو
وافادت مصادر أمنية أنه كان يتوقع أن تشمل زيارة الملحقين العسكريين االميركي والبريطـاني، منطقتـي الـوزاني                  

  . طقة الحدوديةوكان الوفد زار قلعة الشقيف الجنوبية قبل انتقاله إلى المن . ومرجعيون



  12/5/2005البيان  
  
  االنسحاب من غزة لضّم مستوطنات الضفة: موفاز 

أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز ان االنسحاب من قطاع غزة يتيح إلسرائيل االحتفاظ بالتجمعات االستيطانية                
طر على االرض، حيث تنازعها حركة حماس       الكبرى في الضفة الغربية، منتقدا السلطة الفلسطينية التي قال انها ال تسي           

  .السيطرة
وقال في حديث نشرته صحيفة يديعوت احرونوت امس ان االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة المقرر هـذا الـصيف          
سيسهم في ترسيم الحدود الشرقية إلسرائيل مع الضفة الغربية، وسيتيح لنا االحتفاظ بالسيطرة على التجمعات الكبـرى                 

  .ت في يهودا والسامرة الضفة الغربية والحفاظ على القدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائيلللمستوطنا
في الواقع ان مستوطني يهودا والسامرة وغزة سيمكنهم القول بعد بضع سنوات انهم سـاعدوا علـى ترسـيم                   "أضاف  

  .الحدود الشرقية لدولة إسرائيل
  12/5/2005المستقبل 

  
  رى الشهداء الفلسطينيينسرائيلية تدعو إلحياء ذكإحركة 

ذكرت الشرطة االسرائيلية، امس االربعاء، ان شبانا يهودا، من حركة الفوضويين، علقوا في شوارع عدة في تل ابيب،                  
مساء الثالثاء، ملصقات تدعو االسرائيليين الى إحياء ذكرى الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص االحـتالل، فـي                 

  .رائيل ذكرى جنودها القتلىالوقت الذي تحيي فيه اس
وتضم حركة الفوضويين المئات من الشبان اليهود، ولربما أكثر، وهي تنشط باالساس في منطقتي تل ابيـب وحيفـا،                   
وتنضم الى نشاطات سالمية اسرائيلية فلسطينية، وبشكل خاص في المظاهرات المناهضة لبناء جدار الفصل العنصري               

  .على اراضي الضفة الغربية
 متحدث باسم الحركة، لم يكشف عن هويته، المشاركة في إحياء اسرائيل لذكرى جنودها القتلى، وقال إن هؤالء                  ورفض

  .الجنود الذين قتلوا، لم يقتلوا في معركة االستقالل وانما خالل الحروب التي افرزت االحتالل وما تبعه
  12/5/2005الغد األردنية 

  
 يم األكثر التزاما بالتهدئةحماس التنظ: رئيس األركان اإلسرائيلي

امتدح رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال موشيه يعلون، حركة حماس، وقال خالل مقابلة صحافية مـع جريـدة               
 .يديعوت أحرونوت، باللغة العبرية أمس، انها التنظيم الفلسطيني األكثر التزاما بالتهدئة

ا بالتهدئة، وان هناك قوى في حركة فتح ملتزمـة وأخـرى غيـر              وقال يعلون إن حركة الجهاد االسالمي تلتزم جزئي       
لكن الحركـة  . ملتزمة، وأصبحت خاضعة لنفوذ حزب اهللا اللبناني، وهناك لجان المقاومة الشعبية في غزة التي ال تلتزم            

 .الوحيدة التي تلتزم بجد هي حماس على حد قوله
لم بأن حماس تستغل التهدئة من أجـل تعزيـز قـدراتها            وأضاف يعلون ان جهاز االستخبارات العسكرية امان على ع        

القتالية، وهذا أمر خطير لن نسكت عنه، بل نحن جاهزون من اآلن لمواجهته، اال ان الحقيقة انه يجب أن يقال عن هذه                      
 .الحركة، هو انها تلتزم أكثر من الجميع وتحترم توقيعها

الن وزير الخارجية االسرائيلي، سيلفان شالوم، بـأن حمـاس          يذكر أن تصريح يعلون هذا، يأتي فقط بعد يومين من إع          
حركة خطيرة، وأن فوزها في انتخابات المجلس التشريعي يجب أن يؤدي الى وقف تطبيق خطة الفصل، واعادة النظر                  

  .في السياسة االسرائيلية تجاه الفلسطينيين
  12/5/2005الشرق األوسط 

  
  البريطانيين لقراره مقاطعتهاساتذة جامعة حيفا تهدد بمقاضاة مجلس األ

بعثت ادارة جامعة حيفا امس االربعـاء برسـالة تحـذير إلـي نقابـة      : الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس 
المحاضرين واالساتذة البريطانيين، تهدد فيها بتقديم دعوي ضدها تتهمها فيها بالقذف والتشهير علي خلفية قرار النقابـة             

  .معة حيفا، وعلي جامعة بار ايالن، أيضافرض المقاطعة علي جا
وتزعم جامعة حيفا، كما جاء في بيان رسمي عممته الناطقة بلسانها، ان االدعاءات التي طرحتها النقابة في تـسويغها                   

  .لقرارها غير صحيحة
ـ                 احثين مـن   وكانت نقابة المحاضرين البريطانيين قد اتهمت جامعة حيفا بمنع حرية البحث االكاديمي من خالل منع ب

توجيه انتقادات للحكومة االسرائيلية ، فيما انتقدت النقابة جامعة بار ايالن االسرائيلية، التي يسيطر عليها حزب المفدال                 
الديني القومي االسرائيلي المتطرف، بسبب اقامة فرع لها في مستوطنة اريئيل في الضفة الغربية، وهي الكليـة التـي                   

لماضي علي تحويلها الي جامعة لتعزيز االستيطان الصهيوني في الـضفة الغربيـة             صادقت حكومة شارون االسبوع ا    
  .المحتلة

 لرسالة الماجستير التـي اعـدها الطالـب         2000يشار الي ان احد المآخذ علي جامعة حيفا هو رفضها في مطلع العام              
المسلحة فـي قريـة الطنطـورة       االسرائيلي ثيودور كاتس حول المجزرة التي ارتكبتها مجموعة اسكندروني اليهودية           

وقد التمس مقاتلون من هذه المجموعة العسكرية الي المحكمة االسرائيلية طـالبين            . 1948الساحلية الفلسطينية في العام     
  .بمنع نشر البحث الذي اعده كاتس زاعمين انه غير موضوعي ونفوا في الوقت ذاته وقوع المجزرة



ت البريطانيين ان احد اسباب فرض المقاطعة على جامعة حيفا يكمن فـي             من جانبها اوضحت نقابة محاضري الجامعا     
وقال الـسيد   . تهديد هذه الجامعة االسرائيلية بفصل الدكتور بابيه من العمل في الجامعة علي خلفية تأييده للطالب كاتس               

 منذ فترة طويلة ولكـن      تيدي كاتس معد الدراسة االكاديمية عن مجزرة الطنطورة اعتقد انه كان ينبغي فرض المقاطعة             
حتي لو ان االجراء جاء متأخرا فهذا احسن من ال شيء، ولكن عندما تفرض اسرائيل عدة احكام بالمؤبد علي مـروان                     
البرغوثي ويتهمونه بالقتل في وقت يتجول القتلي في حكومة اسرائيل وعلي رأسهم ارييل شارون بـشكل حـر فـان                    

نكتة، اعتقد ان علي جميع دول العالم مقاطعة هذه الحكومة التي يقـف علـي               مقاطعة المؤسسات االكاديمة تتحول الي      
  .67رأسها القاتل شارون بكل المجاالت حتي تنسحب من االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

  12/5/2005القدس العربي 
  

  فضيحة طبية في إسرائيل تثيرها تجارب على األطفال 
ة كبرى بعد الكشف عن عدد من األطباء قاموا بألوف التجارب غير المرخصة             تواجه وزارة الصحة االسرائيلية فضيح    

وغير القانونية على أطفال صغار وأشخاص يعانون من أمراض الشيخوخة واألمراض النفسية فـي عـدة مستـشفيات         
ـ         » غارديان«وذكرت صحيفة   .اسرائيلية شف عـن ان  البريطانية أمس ان تحقيقاً أجرته لجنة رقابية حكومية اسرائيلية ك

  .باحثين في عشرة مستشفيات حكومية 
قاموا باختيار عقاقير غير مرخصة وتجارب جينية غير قانونية وجراحات مؤلمة على مرضى من األطفال ومرضـى                 

وفي أحد المستشفيات قـام األطبـاء بثقـب         . من ذوي الحاجات الخاصة من دون الحصول على موافقة وزارة الصحة          
  . فال المرضى بتجريب عقار اختباري، لم تتم الموافقة عليه بعد في أي بلد بالعالمطبالت آذان عدد من األط

وفي مستشفى آخر أخذ بصمات مرضى خرف الشيخوخة على استمارات تزعم موافقتهم على اختبار عقاقير تجريبيـة                 
وأعـرب وزيـر الـصحة      .قهذه الوثائ عليهم، رغم ان هؤالء المرضى ال يتمتعون باألهلية القانونية للتوقيع على مثل             

  .االسرائيلي دان نافيه عن صدمته لفشل وزارته وبعض المستشفيات في ضبط مثل هذه االنتهاكات الخطيرة
وذكرت تقارير ان الباحثين قاموا بهذه التجارب غير القانونية، التي مات فيها بعض المرضى، طمعـاً فـي الحـوافز                    

  . الدوائيةالمادية المغرية التي تقدمها شركات الصناعات
  12/5/2005البيان  

  
  مزاعم إسرائيل بمنافسة قناة البحرين لقناة السويس واهية  

عالن الحكومة اإلسرائيلية توقيع عقد انشاء قناة البحرين مـع الحكومـة األردنيـة والـسلطة                إأثار  : والء وحيد  تقرير
العقبة والبحر الميت، وتكلفتها ومـدي الجـدوي   الفلسطينية جدالً حول الهدف من شق القناة المقررة أن تربط بين خليج        

الحكومـة األردنيـة    .  حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس كطريق بديل منـافس          ىاالقتصادية وامكانية تأثيرها عل   
 سم نتيجـة    70 المياه به نظراً لتناقصها سنوياً بنحو        ىأعلنت أن الهدف من شق القناة هو إنقاذ البحر الميت برفع مستو           

 أضعاف نسبتها بالبحر األحمر وأيضاً إلقامـة مولـدات للطاقـة            8لحالة البخر وكذلك تقليل نسبة الملوحة التي تصل         
  .الكهربائية

أما الحكومة اإلسرائيلية فتصريحاتها السابقة كانت تؤكد أن الهدف من شق القناة تبريد مفاعل ديمونة النـووي بالميـاه                   
  .ة مياه البحرالقادمة من خليج العقبة وخفض ملوح

حياء المشروع  إلكن تصريحاتها السابقة االستفزازية التي اعتاد المسئولون اإلسرائيليون بثها لم تخلو من أن الهدف هو                
  !!قامة قناة تنافس قناة السويسإاإلسرائيلي القديم الذي يستهدف 

 ىاة السويس وذلك ألسباب فنية وأخـر      قلل أحد خبراء النقل البحري المالحي من أهمية المشروع الجديد في منافسة قن            
من الناحية الفنية القناة المزمع انشاؤها تواجه صعوبة شديدة تتعلق بالحركة المائية بين خليج العقبة والبحـر                 . اقتصادية

 متراً مما يعني أن الميـاه  399 نقطة علي سطح الكرة األرضية وينخفض عن البحر األحمر بنحو ىدنأالميت الذي يعد   
 كشالل قوي في البحر الميت مما يستحيل معه المالحة، أيضاً القناة الجديدة تتشابه مع قناة بنما في العمل بنظام                    ستنحدر

  .االحواض أما المالحة في قناة السويس فإنها ال تواجه مشاكل فنية أو اعتراضات مرورية
ة في خليج العقبة ستؤثر علي جسم السفينة        وأضاف أن الملوحة الزائدة في البحر الميت التي تصل لثمانية أمثال الملوح           

  .وعمرها االفتراضي
بينما تصل المسافة بين ميناء بورسـعيد  .  كيلو مترا280ًومن الناحية االقتصادية من المتوقع أن يصل طول القناة لنحو   

مـشيراً للزيـادة    .  كيلو متـراً   162عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وميناء السويس عند المدخل الجنوبي إلي نحو             
من تكاليف  % 23الواضحة في زمن الرحلة وبالتالي زيادة استهالك الوقود وارتفاع اقتصاديات الرحلة الذي يمثل نحو               

  .الرحلة للسفينة
مكانية تأثير القناة الجديـدة علـي       إ قلل الدكتور سعيد سالمة رئيس لجنة الوفد المؤقتة باالسماعيلية من            ىمن جهة أخر  
بد أن يفرض رسوم عبور       يحقق جدواه االقتصادية المفترضة فال     ى بقناة السويس مؤكداً أن المشروع حت      حركة المالحة 

للسفن مضاعفة عن رسوم المرور بقناة السويس، أيضاً موقع القناة الجديدة وسط بؤرة األحداث الملتهبة فـي الـشرق                   
 كبيرة في مشاريع مالحية مـستقبلية أو طـرق          األوسط مع التذبذب السياسي الذي يشهده العالم يجعل ضخ استثمارات         

  .بديلة داخل المنطقة العربية أمراً شبه مستحيل لكونها مشاريع ليس لها عائد
  12/5/2005الوفد المصرية 

  



  تراجع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل
سرائيل، جدالً واسعاً في    أحدث التقرير الذي أصدرته دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل بشأن الهجرة اليهودية إلى إ             
بأن موجات الهجـرة    : األوساط السياسية والصحافية ذات الصلة المباشرة بالموضوع، حيث توصل الى االستنتاج القائل           

الكبرى إلى إسرائيل والتي مكنتها من الحفاظ على األغلبية الديموغرافية التي سعت إليها إسرائيل والحركة الـصهيونية                 
  . لماضي قد أصبحت من أحداث ا

وبحسب معطيات هذا التقرير، فإن أكبر موجتي هجرة شهدتهما إسرائيل مقارنة مع سنوات أخرى، كانت األولى ما بين                  
 1980 بينما كانت أضعف موجات الهجرة بين سـنوات  2000 ـ  1999 والثانية ما بين عامي 1951 ـ  1948أعوام 

 ألف مهاجر وما بين 688 وصل إلى إسرائيل 1951 ـ  1948  وتفيد معطيات التقرير ذاته أنه ما بين أعوام1989ـ 
 ألف مهاجر، وسـنوات  374 ألف مهاجر، ووصل إليها طوال سنوات الستين 272 وصل إليها 1959 ـ  1952أعوام 

 154 ألف مهاجر، بينما انخفضت وتائر هذه الهجرة بشكل حاد خالل سنوات الثمانين إلى أن وصلت الى                  346السبعين  
 ألف مهاجر، ووصل إليها فـي  200 وصل إلى إسرائيل 99 ـ  90، أما في سنوات التسعين، أي من سنة ألف مهاجر

 ألف مهاجر، إلى جانب أن هذا العام نفسه شكل أول مؤشرات انخفاض الهجرة، حين وصلت بعـد                  176،  2000العام  
 إلـى  2003 ألف عام 20لى ، ووصل إ2002 ألف مهاجر عام     30، وإلى أقل من     2001 ألف مهاجر عام     60ذلك إلى   

التقرير يقيم استنتاجاته على المقولة الصهيونية التـي اسـتخدمتها طـوال       . 2004 ألفا عام    18أن انخفض إلى أقل من      
إلى إسرائيل للمساهمة في بنائها اقتـصادياً واجتماعيـاً         " مبدئياً"الوقت إسرائيل والحركة نفسها بصدد استجالب اليهود        

جه على هذا األساس إلى يهود جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق واليهود الروس الحقاً لما يتمتع               وثقافياً، وجرى التو  
به هؤالء من خبرات ويمتلكونه من إمكانيات كبيرة على الصعد المذكورة، في حـين فتـر الحمـاس اإلسـرائيلي ـ      

بسبب تخلفهم االجتماعي والثقافي، ولـم      " الشاالف"الصهيوني حيال ما تبقى من اليهود الشرقيين عامة واالثيوبيين خاصة           
تستطع إقناع الكثير من يهود أميركا وأوروبا القدوم إلى إسرائيل، دون أن تعلم إسرائيل أن باحتوائها هذه الكتلة الكبيرة                   

من هـو   "بما تحمله من يهود مختلطين وشبه مختلطين وغير يهود، سوف تواجه أكبر معضلة في تاريخها تحت عنوان                  
على اعتبار أن اليهود الروس باتوا يشكلون هذه األيام ما نسبته ثلث السكان اليهود في إسرائيل ال سيما وأن                   " ليهودي؟ا

االلحاح الصهيوني ـ اإلسرائيلي للهجرة اليهودية ال يزال في أوجه ألجل المحافظة على األغلبية اليهودية في إسرائيل  
  .كحد أدنى% 80وتثبيتها عند نسبة 

 التقرير مجمل األسباب التي أدت إلى تراجع الهجرة اليهودية وانخفاضها إلى مستوى الحضيض، إلـى عوامـل                  ويعزو
وأسباب تتصل بالدرجة األولى باستمرار الصراع على األرض الفلسطينية وازدياد حدة وتائره صعوداً وهبوطاً خاصـة   

حيث وصـلت نـسبة     .  على الهجرة المعاكسة بالتحديد    في السنوات األربع األخيرة وما تركته من تداعيات وآثار كبيرة         
  .من اليهود الروس فقط% 10الذين تركوا إسرائيل من اليهود الذين هاجروا إليها في مطلع سنوات التسعين نسبة 

  .ويؤكد التقرير بأن إسرائيل ال تزال عاجزة عن إقناع اليهود بترك أوطانهم والهجرة إليها
  12/5/2005المستقبل 

  
  بسبب مصادرة إسرائيل األراضي الفلسطينيةراع على أساس دولتين أصبح مستحيالًحل الص

جاء في التقرير الصادر عن مركز السكن والتهجير، المعروف بـ كوهر ومقره جنيف أن اسرائيل قامـت باسـتغالل                   
قانوني اإلسرائيلي من أجل تجريد     القوانين العثمانية والبريطانية التي كان معموال بها قبل قيامها، باإلضافة إلى الجهاز ال            

وجاء في التقرير الذي صدر بالتعاون مع المركز الفلـسطيني لمـصادر حقـوق              . الفلسطينيين من أمالكهم وأراضيهم   
 .المواطنة والالجئين بديل أن إسرائيل ارست إطارا قانونيا كامال لتبرير سياساتها في مصادرة األراضي

رت إسرائيل في مصادرة األراضي بنفس الوتيرة الحالية، وعند اكتمال إقامة إسرائيل            وحذر التقرير من أنه إذا ما استم      
 . في المائة من مساحة فلسطين التاريخية8لجدار الفصل في الضفة الغربية، ستتقلص إلى ما دون 

ـ      ف عن أن القانون اإلسرائيلي ال يمـنح الحمايـة          كوهر إن معطيات التقرير تكش     وقال سكوت ليكي، المدير التنفيذي ل
والمساواة ألولئك الذين يخضعون له، مؤكداً ان القوانين اإلسرائيلية صممت لتبرر المطالبة بأراضي وأمالك الغـائبين،                

 .وهو التعبير اللطيف الذي يطلقه اإلسرائيليون على الالجئين الفلسطينيين
ين الجئ فلسطيني، ما زالوا محـرومين مـن العـودة ألراضـيهم وبيـوتهم               وأشار الى ان هناك اكثر من خمسة مالي       

وممتلكاتهم، وذلك في الوقت الذي عاد فيه الماليين من الالجئين اآلخرين في جميع أنحاء العالم إلـى بيـوتهم خـالل                     
 أنحاء العالم فـي     وأوضح ليكي انه رغم الموقف األميركي المؤيد عادة لحق الالجئين في كل           . السنوات القليلة الماضية  

العودة إلى ديارهم، إال أنها ال تعترف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة هم أيضاً، مبيناً أن الموقف األميركي هذا ال                    
 .يمكن تبريره خاصة في ظل الحديث عن المعايير الدولية لمصطلحات مثل حقوق اإلنسان وسلطة القانون

  12/5/2005وسط الشرق األ
 
   قانون أمالك الغائبين في القدسطبق فعلياًسرائيل تإ

على الرغم من اعالن اسرائيل رسميا انها لن تطبق قانون امالك الغائبين في القدس المحتلة، الذي يهدف الـى سـلب                     
امالك واراضي الفلسطينيين، الساكنين في الضفة الغربية وخارجها، في القدس المحتلة، إال انه فعليا فإن اسرائيل باتت                 

  .بق هذا القانون العنصري، وتقدر هذه األمالك بمئات ماليين الدوالرات، ومن بينها آالف الدونمات من االراضيتط
ويتبين من التماس الى المحكمة قدمه مالكان فلسطينيان بواسطة محامي اسرائيلي، يدعى داني زايدمان، مـن جمعيـة                  

رعين فلسطينيين من القرى المجـاورة للقـدس المحتلـة،          مدينة الشعوب السالمية، ان قوات االحتالل رفضت منح مزا        



تصاريح دخول الى منطقة القدس من اجل فالحة اراضيهم، مما يعني حرمانهم من الوصول الى اراضيهم وتـدميرها،                  
  .وتدمير مصدر رزقهم، تمهيدا لمصادرتها

كومة اسرائيل اتخذت فـي شـهر       ويذكر انه قبل نحو اربعة اشهر كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية النقاب عن ان ح             
تموز يوليو من العام الماضي قرارا سريا، يقضي باعتبار االمالك في القدس المحتلة التابعة للفلسطينيين المقيمين خارج                 
مدينة القدس على انها امالك غائبين، وتحول الى ما يسمى بـ الوصي على األمالك الذي ينقلها بـدوره الـى ملكيـة                      

، وحتى انها طبقته على     1948 عنصري اتبعته اسرائيل منذ سنوات الخمسين في سائر انحاء مناطق            الدولة، وهو قانون  
، واصبح يطلـق علـيهم اسـم        1950 الذين لم يدخلوا في السجل السكاني االسرائيلي قبل العام           48عدد من فلسطينيي    

  .تبر غائبا وتصادر جميع امالكهالحاضر غائب بمعنى ان مواطن في اسرائيل، ولكنه حسب هذا القانون المجحف يع
  12/5/2005الغد األردنية 

  
  عائلة فلسطينية تعلن عن اختطاف ابنها في العراق

اعلنت عائلة فلسطينية تقطن في قرية بديا، القريبة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية امس ، عن اختطاف ابنها في                    
وقالت العائلة ان جهات مجهولة في العراق اختطفت ابنها الذي          . العراق، وناشدت اهل الخير العمل علي اطالق سراحه       

  .يدرس اآلداب في احدي الجامعات العراقية
وقالت العائلة إن رامي إختطف يوم أمس االول من مكان سكنه، موضحة انه ما زال يتلقي العـالج الـضروري بعـد                   

  .بالجامعة العراقيةاستئصال جزء من مخه إثر تعرضه لحادث سير في فلسطين، قبل إلتحاقه 
  12/5/2005القدس العربي 

  
  حقوق منتهكة ومطاردة وحصار بحري إسرائيلي   

قال ابو أحمد القوقا أحد مسؤولى نقابلة الصيادين ان فترة التهدئة لم تسجل اى تحسن في زيادة كميات صيد االسـماك،                     
ستمرا، كما ان ممارسات قوات االحـتالل ادت        وان معاناة الصيادين مازالت مستمرة واسعار االسماك تشهد ارتفاعا م         

 700 صياد يتوزعون على حوالي      3700 صياد تقلص عددهم إلى حوالي       9000إلى تقلص أعداد الصيادين، فمن أصل       
مركب صيد في أربع مناطق للصيد، غزة ودير البلح وخانيونس ورفح، ويفتقـر معظمهـم إلـى المعـدات الالزمـة                     

تي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، إذ أن الحديث يدور عن قوارب صيد بدائية، قياساً بقوارب               لالستمرار في هذه المهنة ال    
وعلى الرغم مـن أن شـواطئ       : واضاف· الصيد المتطورة، وهي تفتقر إلى األجهزة والمعدات الالزمة لحفظ األسماك         

ستطيعون سـد احتياجـات الـسوق       غزة من أغنى الشواطئ بالثروة السمكية من مختلف األنواع، إال أن الصيادين ال ي             
المحلية من األسماك، مما أدى إلى ارتفاع أثمانها، األمر الذي ترتب عليه توجه المواطن العادي إلى األسماك المجمـدة                   

  ·رغم عدم قناعته بجودتها
  12/5/2005االتحاد اإلماراتية 

  
  تخفيضاً برسوم بطاقة السير وإعفاء سيارات المواصي من الديون   % 50
، وذلك حى تاريخ %50دق مجلس الوزراء الفلسطيني امس االول على تخفيض رسوم تجديد بطاقة السير بنسبة صا

وقرر المجلس االستمرار في إعفاء مركبات األجرة المحجوزة في المواصي من الرسوم · الثالثين من شهر يوليو القادم
 حتى تاريخ االنسحاب اإلسرائيلي من مناطق كافة والديون المتراكمة، مراعاة لإلغالق على منطقة المواصي،

  ·المستوطنات في قطاع غزة
كما صادق مجلس الوزراء على اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأصدر تعليماته إلى الجهات المعنية 

  ·بالتنفيذ بحسب األصول
  12/5/2005االتحاد اإلماراتية 

  
   دول عربية4مكالمات مع توحيد االتصال في فلسطين وتخفيض ال

الـضفة والقطـاع    أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وشركة االتصاالت الفلسطينية عن توحيد فلـسطين        
  %. 83المحتلين، بجعلها منطقة اتصال واحدة، وهو ما سيؤدي الى تخفيض أسعار المكالمات المحلية بنسبة 

الت المالك الجابر، خالل مؤتمر صحافي مـشترك مـع وزيراالتـصاالت            وقال رئيس المجلس التنفيذي لشركة االتصا     
صبري صيدم، في مركز االعالم الفلسطيني، أمس، انه تقرر اعتباراً من شهر حزيران المقبل، تحويل فلـسطين الـى                   

ها القـدس  منطقة اتصال هاتفي واحدة، بحيث تطبق تعرفة المكالمات المحلية المعمول بها على جميع المحافظات، بما في 
  . المحتلة

 منطقـة   35وكانت شركة االتصاالت قامت خالل العام الماضي بتقليص مناطق االتصال في االراضي الفلسطينية من               
  . الى سبع مناطق، وهو ما ادى الى تخفيض أسعار االتصاالت الهاتفية بشكل كبير
هدها قطاع االتـصاالت مـن تأسـيس        وأوضح الجابر وصيدم ان هذه الخطوة تأتي في اطار اكبر حزمة تخفيضات ش            

  . الشركة الفلسطينية
مع أربع من الدول العربية وهـي       % 33وبموجب هذه الخطوة، سيتم تخفيض تعرفة المكالمات الدولية بنسبة تصل الى            

  . السعودية ومصر والسودان وعمان
  .  بدءا من أمس األربعاءADSLواعلن ايضا عن اطالق خدمة النطاق العريض لالنترنت 



  12/5/2005الغد األردنية 
  

  مانة عامة جديدة لالتحاد العام للكتاب في فلسطينأانتخاب :  عاماًالمتوكل طه أميناً
في مؤتمر عام للكتاب الفلسطينيين عقد في مدينتي رام اهللا في الضفة الغربية ومدينة غزة، تم انتخاب الشاعر المتوكـل                    

 يذكر ان هذا االنتخـاب جـاء بعـد          .ينيين وستة عشر عضوا لالمانة العامة     طه أمينا عاما لالتحاد العام للكتاب الفلسط      
  خالفات و تباينات مطولة حدث داخل االتحاد 

  .يتعلق معظمها بالعضوية 
  12/5/2005القدس العربي 

  
  تكريم أبطال التغريبة الفلسطينية  

للجنة االجتماعية الفلسطينية في سـفارة دولـة        ضمن أهدافها في دعم التواصل الثقافي العربي بالثقافة الفلسطينية تنظم ا          
فلسطين لدى الدولة مساء اليوم حفالً لتكريم أبطال مسلسل التغريبة الفلسطينية في المجمع الثقافي، وذلك بحضور فـايز                  
مطوع قنصل فلسطين في السفارة الفلسطينية وعمار الكردي رئيس اللجنة االجتماعية الفلسطينية وحاتم علـي مخـرج                 

  .لسل والفنان جمال سليمان والفنان خالد تاجا والفنانة جولييت عوادالمس
   .وسيفتح المجال للجمهور والحضور لتوجيه األسئلة والتعبير عن رأيهم في هذا العمل الفني

  12/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  وفد فلسطيني يطلع على برامج جامعة الشارقة  
ندس وليد العبادي ووفد البلدية المرافق بالتطور التعليمي في الجامعة االمريكية في            أشاد رئيس بلدية يعبد الفلسطينية المه     

والتقى الوفد بسالم يوسف القصير نائب مدير الجامعـة         . جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوفد امس الى الجامعة         . الشارقة
ما يقدمه صاحب السمو الـشيخ الـدكتور   للشؤون العامة الذي اشار الى أن رئيس الوفد وأعضاءه اعربوا عن تقديرهم ل       

سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس االعلى حاكم الشارقة الرئيس األعلى للجامعة من تشجيع ودعم لهذه الجامعـة                  
  .وللنهضة التعليمية في الشارقة

  12/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  افتتاح معرض 
 في مخيم برج البراجنة" نتمسك بحق العودة"

: لمؤسسات االهلية العاملة في مخيم برج البراجنة، لمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للنكبـة تحـت عنـوان                افتتحت ا 
نتمسك بحقنا في العودة، معرضا للرسوم والصور برعاية رئيس بلدية برج البراجنة محمد داوود الحركـة وحـضور                  

  . سات االجتماعية والتربوية وفعالياتممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والثورة الفلسطينية والمؤس
  12/5/2005السفير 

  
  لغاء عدم الممانعة على دخول الفلسطينيينإردن يدرس األ

ل وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحالن، ان الحكومة بصدد مناقشة           ااستقببعد  قال وزير الداخلية عوني يرفاس      
انعة الذي تفرضه دائرة المتابعة والتفتيش للسماح بدخول القادمين مـن           طلب السلطة الوطنية الفلسطينية الغاء عدم المم      

  .الضفة الغربية الى االردن
ويستقبل االردن في الظروف العادية عبر جسر الملك حسين نحو الف فلـسطيني مـن مـواطني الـسلطة الوطنيـة                     

  . حملة البطاقات الخضراء االف من5الفلسطينية، يرتفع عددهم مع عودة المغتربين والعطلة المدرسية الى 
وابلغ يرفاس ان الحكومة اشترطت الحصول على عدم الممانعة لدخول القادمين الفلسطينيين الى االردن عبـر جـسر                  

  .الملك حسين ابان اندالع االنتفاضة قبل نحو خمس سنوات
  .راضي الفلسطينية من أهلهاقرار اتخذ في حينه لمنع النزوح من الضفة الغربية والحؤول دون تفريغ االال ان ا كدمؤ

 مواطنا فلسطينيا من حملة البطاقات الخضراء زاروا المملكة  العام الماضـي، بينمـا               18512وتقول أرقام رسمية ان     
  . فلسطينيا18214غادرها الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 

  12/5/2005الغد األردنية 
 
  سرائيلإعسكرية داخل ردني خطط للقيام بعملية أشغال الشاقة على األ

أصدرت محكمة أمن الدولة االردنية امس حكماً باالشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة خفـض الـى اربـع                    
سنوات على أصولي اردني يدعى نصر عطية عبدالرزاق عمرو، وهو أحد اعضاء التنظيم المعروف باسم جيش محمد                 

  .ل عبر الحدود المشتركةكان قد خطط للقيام بعملية عسكرية داخل اسرائي
  12/5/2005القبس 

  
 لن نصادق على بطريرك جديد للقدس إال إذا وافق على شروطنا: األردن



حذر وزير البالط الملكي االردني مروان المعشر من ان بالده ال يمكن ان تقبـل بانتخـاب أي شـخص علـى رأس                       
م ببيع ممتلكات كنسية لمنظمات استيطانية في القـدس  بطريركية الروم االرثوذكس خلفا للبطريرك ارينيوس االول المته  

المحتلة، اذا لم يكن شخصا مؤهال للمنصب او اذا لم يوافق مسبقا على الشروط االردنية في تفعيل القانون االردني رقم                    
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ـ     مجلس المختلط  الشرق األوسط على البطريرك الجديد تنصيب مطارنة عرب وتفعيل ال          واشترط المعشر في تصريح ل
الدارة شؤون الكنيسة في القدس ووضع موازنة للبطريركية تحت رقابة مالية صارمة، ووقف جميع عمليات التصرف                

 .غير المشروع بأمالك الكنيسة
وحسب القانون الكنسي، فان القائمقام الذي يجب ان يصادق على تعيينه مجلس الـوزراء االردنـي سـيدعو الجـسم                    

ـ      االنتخابي في البطري    وجميع رؤساء اديرة القدس وما حولهـا، اضـافة        17ركية المكون من اعضاء المجمع المقدس ال
، ليصبح  48 من عرب    4 من السلطة الفلسطينية، و    4 من االردن، و   4:  كاهنا عربيا متزوجا، موزعين كما يلي      12الى  

  . عربيا15 شخصا من بينهم 50مجموع من تحق لهم المشاركة في العملية االنتخابية 
  12/5/2005وسطالشرق األ

  
  ن ين الفلسطينييلالجئلوعود وزير العمل اللبناني 

  . ظروف المعيشية البائسة والسماح لهم بالعملالوزير العمل اللبناني الجديد طراد حمادة بأنه سيحسن تعهد 
من دون الحصول علـى     وقال حمادة إنه يسعى إلى تبني قوانين جديدة من شأنها أن تعطي للفلسطينيين الحق في العمل                 

  .إذن وتوفير فرص عمل باإلضافة إلى أمن اجتماعي
  )ا.ب.د. ( وظيفة في البالد ويسمح لهم بالعمل اليدوي الرخيص70ويمنع الالجئون الفلسطينيون في لبنان من العمل في 

  12/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

  لطريق والشرعية الدولية بد أن يستند إلي خريطة ا ال.. السالم العادل والدائم: فرنسا
أكد وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه ان أي سالم عادل ودائم في منطقة الشرق األوسـط البـد أن                   .. في باريس 

يستند إلي الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق وأشار بارنييه إلي أن دول االتحاد األوروبي معنية بـاحالل سـالم                   
اعدة دولها علي تعزيز مسيرة التنمية فيها من خالل تحالفها مع دول االتحاد األوروبي في               عادل ودائم في المنطقة ومس    

جاء ذلك في محاضرة القاها بارنييه في مقر وزارة الخارجية الفرنسية مع نظيره األسـباني ميجيـل                 .. كافة المجاالت 
  . موراتينوس

ر األوضاع في األراضي الفلسطينية في حال تمـادي    ومن جانبه حذر وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة من تدهو         
إسرائيل في المماطلة بتنفيذ التزاماتها مؤكدا ان السالم غير ممكن أمام استمرار المماطالت اإلسرائيلية واضاف القـدوة          

قـا  ان استمرار إسرائيل في احتالل األرض وبناء المستوطنات وبناء الجدار وفي عدم تنفيذ االنـسحابات المقـررة طب                 
  . لتفاهمات شرم الشيخ حتي حدود ما قبل سبتمبر عام ألفين يزيد من تدهور أوضاع الفلسطينيين ويعرقل عملية السالم

يمثل تـسويفا إسـرائيليا     .. وأشار القدوة إلي أن تأجيل شارون لالنسحاب من قطاع غزة حتي منتصف أغسطس المقبل             
  .  من أية التزامات حقيقية وجادةفالمنهج اإلسرائيلي العام هو التهرب.. غير مفاجيء

  12/5/2005الجمهورية المصرية 
  

  دعم قوي للفلسطينيين وحق الشعوب في مقاومة االحتالل : إعالن برازيليا
اختتمت القمة العربية ـ الالتينية االولى اعمالها بعد ظهر امس االربعاء في العاصمة البرازيلية برازيليا باصدار اعالن  

  .قويا للشعب الفلسطيني وادان االحتالل االجنبي واقر حق الشعوب في مقاومتهسياسي قدم دعما 
وفي كلمته االفتتاحية، دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي للقمة العربية، الى تدخل عالمي فعـال        

  .فاوضيال يدخر جهداً لحمل اسرائيل على االنصياع للشرعية الدولية والقبول بالسلم الت
، دعوته اسرائيل من دون ان يسميها، الى نزع سالحها النووي، كمـا             )اعالن برازيليا (وكان البارز في البيان الختامي      

   .يطالب باقامة دولة فلسطينية مستقلة وبازالة المستوطنات االسرائيلية بما فيها مستوطنات القدس الشرقية
  12/5/2005القبس 

  
  سرائيلي حول مهام تنظيمها بعد االنفصال اإل" 8 عرب ألونروا تتحدث لـامفوض عام 

من سكان مدينة صغيرة في الغرب األوسط األمريكي وهي متزوجة لسوداني وعملت أسـتاذة               -أعلنت كارن أبو زيد،     
 مفوض عام االونروا باإلنابة ان المنظمة الدولية ستركز جهودها بعـد تنفيـذ خطـة االنفـصال                   -جامعية في افريقيا  

ائيلية على تحسين ظروف معيشة الالجئين الفلسطينيين وخلق فرص عمـل والتركيـز علـى تطـوير التعلـيم                   اإلسر
  . التكنولوجي لمجتمع الالجئين الفلسطينيين 

ـ      ان االونروا أنجزت خطتها الخمسية المتوسطة المدى والتي ستقدم إلى المانحين            48عرب   وقالت في حديث خاص ل
  . عشر من الشهر الحالي واصفة االجتماع بالهام جدافي اجتماع عمان في السابع 

وقالت ان االونروا تنسق مع السلطة لفلسطينية فيما يتعلق بخطتها وخطة السلطة المتوسطة المدى، أيضا، حيث تركـز                  
ان نفس  االونروا على الالجئين فيما تهتم السلطة بمجتمع غير الالجئين مشيرة إلى أن االونروا والسلطة الفلسطينية تملك               

  . األهداف تقريبا في التنمية وتطوير المخيمات والمجتمع الفلسطيني 



و أشارت إلي ان االونروا ستقدم ميزانيتها إلى المانحين خالل العامين القادمين بحوالي بليون دوالر والتي تشكل قفـزة                   
ل االجتماع ومناقشة كافة المـشاريع      جدية في عملها وهي الميزانية األكبر في تاريخها حيث ستتم مناقشة ميزانيتها خال            

التي تنوي االونروا تطويرها خالل خطتها مثل الصحة والفقر والتنمية التعليمية وتطوير عالقات االونروا مع منظمات                
األمم المتحدة األخرى وتوسيع هيئتها االستشارية الدولية ومناقشة توصيات مؤتمر جنيف العام الماضي والذي قدم لـه                 

  . طة المدىالخطة متوس
وحول مستقبل االونروا في حالة التوصل الى حل نهائي لقضية الالجئين قالت ان االونروا لن يكون لها وجود في حالة                    
التوصل الى حل ولكن الواقع يقول ان الحديث عن انهاء االونروا غير منطقي وغير معقول االن وما يحدث االن هـو                     

  .  مواصلة االونروا عملها
الى ان الدول العربية واليابان ابدوا كرما كبيرا في تمويل البيوت المهدمة منوهة الـى ان دول مثـل                   يد  ابو ز وأشارت  

  . اإلمارات والسعودية والكويت تتعاون جديا مع االونروا
  12/5/2005 48عرب 

  
  إسرائيل بحاجة للتفوق العسكري على العرب : فيشر

االسبوعية في عددها الصادر اليوم أن إسرائيل ال تـزال  " دي تسيت "قال وزير الخارجية األلماني يوشكا فيشر لصحيفة     
  . تحتاج للتفوق العسكري على جيرانها

وأشار فيشر إلى أن كثيرا من الناس في أوروبا وليس في ألمانيا فقط ال يدركون بشكل كاف أسباب حاجـة إسـرائيل                      
  . لالحتفاظ بتفوقها العسكري على الدول المجاورة لها

 عاما على استئناف العالقات بين إسرائيل وألمانيا، في الثاني عشر           40ر في الحديث الذي جاء لمناسبة مرور        وقال فيش 
  . من الشهر الحالي، أن الدول المجاورة لم تعترف في أي وقت بشكل حقيقي بحق إسرائيل في الوجود

وأشـار  ". التفوق العسكري "أمر يتطلب   وأضاف فيشر أن هذه االسباب تجبر إسرائيل للدفاع عن حقها في الوجود وهو              
وصرح أنه ال يخفي سرا   . لى وجود شك كبير وعدم اطمئنان بين اإلسرائيليين من رؤية األوروبيين في المسائل االمنية             إ

  . وروبيين في هذا الموضوعإذا ذكر أن أميركا واثقة أن هناك بعض عالمات االستفهام لدى األ
، وطالـب أوروبـا     "غير عادل "في موضوع التفوق العسكري اإلسرائيلي بأنه       ووصف فيشر تشكك بعض االوروبيين      

  . بإعادة التفكير في هذا الشأن ألن من مصلحتها الكبرى أن تعيش إسرائيل بين حدود آمنة
. يذكر ان فيشر كان قد تسلم أمس األول جائزة من المجلس المركزي لليهود في ألمانيا والتي تحمل اسم الحاخام ليو بيك                    

 )د ب أ(
  12/5/2005السفير 

  
 أريتريا تنفي اتهامات عربية بوجود قواعد إسرائيلية أميركية على أراضيها

 أن مـا    جدد وزير خارجية أريتريا سيد علي عبد اهللا، نفي بالده أي وجود إسرائيلي على األراضي األريترية، مؤكـداً                 
  .لواقعيتردد في هذا الشأن كذب وزيف وادعاء وال أساس له على أرض ا

وقال في محاضرة له أمس، أمام معهد الدراسات األفريقية في جامعة القاهرة، إن أريتريا دولة لها سيادة ولها موقفهـا                    
الواضح من القضية الفلسطينية، وهي ال تزال حتى هذه اللحظة تدعم كفاح الـشعب الفلـسطيني مـن أجـل التحـرر                      

 اإلسـرائيلية التـي   -إسرائيل جاءت لمـؤازاة العالقـات األثيوبيـة    واالستقرار، مشيرا إلى أن العالقات الرسمية مع       
  .تصاعدت في شكل غير مسبوق في الفترة الماضية

واتهم بعض الدول العربية بأنها تشن حربا كالمية ضد أريتريا وتعتبرها دولة مشاكسة تحدث المشاكل للجميع، وأنهـا                  
اف العربية، مؤكدا عدم وجود أي قواعد من هذا النوع، ودعا           زعمت بوجود قواعد أميركية إسرائيلية بها لضرب األهد       

الدول العربية للحضور إلى أريتريا لترى بنفسها حقيقة ذلك على أرض الواقع بدال من الجلوس وإطالق التـصريحات                  
  .على شاشات الفضائيات ووسائل اإلعالم

  12/5/2005الرأي العام الكويتية 
  

  نتصار واضح لـ حماسا: االنتخابات البلدية في فلسطين
  أمين عمر

  : نتائج االنتخابات الفلسطينية بنقاط محددةىعلق علأن أريد أ
  . حسب رأيي كانت نتيجة االنتخابات فوزا صريحا لحماس كما صرح الشيخ محمود الزهار. فوز آخر لحماس: أوالً
نية العالية، وهذا بحد ذاته انتصار تحكيـه        فوز حماس في كبريات المدن الفلسطينية، والتجمعات الفلسطينية السكا        : ثانياً

  .و غير المصدقين لهأمام الجميع، سواء المصدقين للزهار أاالرقام 
ن تختفي هذه الظاهرة    أنه يعانون من صواريخ القسام ويحبذون       أالمواطنون الذين يقول عنهم السيد محمود عباس        : ثالثا

  .يصوتون لحماس اكثر من غيرهم
 االنسحاب من االنتخابـات     ىن تقوم السلطة الفلسطينية باستفزازات لحث حماس عل       أير اآلن من    هناك خوف كب  : رابعاً

  .التشريعية
  االنظمة والشعوب العربية درساً    انه انتصار للشعب الفلسطيني، الفلسطينيون في الداخل علموا العالم وخصوصاً         : خامساً

 في الصمود والمقاومة، وحتي في السياسة التـي يـستعملها           ، كما سبق وعلموهم دروساً    بداًأفي الديمقراطية لن ينسوه     
  .قادتنا كاسم آخر لالستسالم والخنوع والخضوع



  12/5/2005القدس العربي 
  

  كي يكون لالنتخابات الفلسطينية معنى
 خيراهللا خيراهللا

منها الخميس الماضـي، يبـدو      ايا تكن الشوائب التي رافقت االنتخابات البلدية الفلسطينية، التي اجريت المرحلة الثالثة             
االولى، ان حركة فتح استفاقت من غيبوبتها، وقررت اعادة الحياة الى التنظيم، بعيدا عـن               . مفيدا التوقف عند ظاهرتين   

وبذلك، تكون فتح   . العقلية التي هيمنت في الماضي، والتي تختصر بعقلية الحزب الحاكم، القادر على النوم على امجاده              
وهـؤالء  . الطبيعي كتنظيم يمثل المجتمع الفلسطيني بمعظم الوانه، خصوصا فئة الشباب في المجتمع   عادت الى وضعها    

  .انصرفوا في السنوات االخيرة عن الحركة
وتتمثل الظاهرة الثانية بأن حماس خاضت االنتخابات، واظهرت انها قادرة على تشكيل حزب معارض فعال، بما يخدم                 

التي يفترض ان تقوم على تنوع اآلراء، والمواجهة بين البرامج السياسية، مع االحتكام الـى  الحياة السياسية الفلسطينية،   
  .القانون بدل السالح

صحيح ان هناك شكاوى كثيرة صدرت عن غير طرف، بما في ذلك فتح التي اعترضت على النتائج التي اسفرت عنها                    
 ان الحرب بين فتح وحماس بقيت ذات طابع اعالمي،          االنتخابات، خصوصا في رفح وبيت الهيا، اال ان الصحيح ايضا         

وكان الحادث المؤسف الوحيد تبادل الطالق النار بين انصار الحركتين في رفح ، مما ادى الى سـقوط                  . اقله الى اآلن  
  .جرحى

خدمات الى  االمل كبير بأن تعترف الحركتان في النهاية بالنتائج، وان تقتنع حماس بأن في استطاعتها تقديم مزيد من ال                 
الشعب الفلسطيني، المصر على ان تكون لديه حياة سياسية تتسم بالديموقراطية من جهة، ومقاومة االحتالل من جهـة                  

  .هذا االحتالل الذي يسعى الى الغاء الشعب الفلسطيني، وتكريس مصادرته الرضه وحقوقه في الوقت ذاته. اخرى
مكملة للمقاومة، في حال توافر شروط معينة، في مقدمتها االبتعـاد عـن             تبدو المقاومة مكملة لالنتخابات، واالنتخابات      

التهور، واالقتناع بان موازين القوى، الداخلية واالقليمية والدولية، ال تسمح في الوقت الراهن باللجوء الى الـسالح، اال                  
ت التشريعية المقررة فـي     ويبدأ االبتعاد عن التهور بأن تعمل حماس، التي قررت خوض االنتخابا          . في ظروف محددة  

تموز المقبل، على بلورة مشروع سياسي واضح، يصب في خدمة تعزيز وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، بدل العمل                 
  .على تقويض مقومات هذه السلطة، وهو ما يسعى اليه ارئيل شارون، بطريقته المبنية على كسب الوقت

ة في اتجاه واحد، يتلخص في كيفية العمل على انهاء االحتالل، بـدءا             بكالم اوضح، تصب المعطيات الداخلية واالقليمي     
  فهل تستوعب حماس المعطيات، وتعمل على االستفادة منها؟. بغزة

فعلى الرغم من كل    . على الصعيد الداخلي، هناك عامل مهم يمكن للجانب الفلسطيني االستفادة منه، اسمه عامل التهدئة             
مود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية، إال أن الرجـل اسـتطاع ان يظهـر                الصعوبات التي تواجه السيد مح    

والدليل على ذلك، استمرار الهدنة، التي جعلت ارئيل شارون يحاول اختالق           . لالميركيين واالسرائيليين انه يلتزم كلمته    
االهم من ذلـك، ان الهدنـة قـوت     و. االعذار لتبرير عدم االلتزام بما اتفق عليه في قمة شرم الشيخ في شباط الماضي             
فرئيس الوزراء االسرائيلي ال يستطيع     . وضع ابو مازن لدى االدارة االميركية، االمر الذي زاد من تضايق شارون منه            

ان يتحمل رئيسا فلسطينيا قادرا على ان تكون له اتصاالت مباشرة مع كبار المسؤولين االميركيين، بما في ذلك الرئيس                   
وحتى اآلن، يبدو الرئيس االميركي مصرا على استقبال الرئيس الفلسطيني في البيت االبيض قريبـا،               . هبوش االبن نفس  

  .في رسالة غير مباشرة الى شارون، فحواها ان ابواب واشنطن ال تمر بالضرورة بمكتب رئيس الوزراء االسرائيلي
كون ذلك يخدم الجانب الفلسطيني، ويجعلـه       من هذا المنطلق، يفترض في حماس العمل على تعزيز الهدنة وتكريسها،            

قادرا على التحدث من موقع قوي الى الطرف الوحيد القادر على التأثير في السياسة االسرائيلية، اي الواليات المتحـدة                   
  .االميركية، التي ال تزال، والى اشعار آخر، القوة العظمى الوحيدة في العالم

ظر عمن خسر او ربح في االنتخابات، تأكيد ان سالح المقاومة موظـف             اكثر من ذلك، يفترض في حماس، وبغض الن       
انه برنامج واقعي، يدرك اول ما يدرك ان الخطوة االولـى           . في خدمة البرنامج السياسي الذي تنادي به السلطة الوطنية        

لحة التـي   لتحقيق تقدم من اجل تحرير االرض، تتمثل في االنتهاء من فوضى السالح، وفوضى االستعراضات المـس               
انه اسوأ مشهد يمكن استخدامه للتعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني فـي            . يظهر فيها ملثمون يطلقون النار في الهواء      

انه مشهد يظهر هذا الشعب على غير حقيقته، ويجعل الصورة مشوشة في ذهن العـالم               . 2001 أيلول   11عالم ما بعد    
وبا، فال يعود هذا العالم يفرق بين المقاومـة، التـي يمارسـها الـشعب               المتحضر، إن في الواليات المتحدة او في اور       

  .الفلسطيني للتخلص من االحتالل من جهة، واالرهاب من جهة اخرى
يبدو مطلوبا من االنتخابات، أكانت بلدية او تشريعية او رئاسية، ان تظهر الشعب الفلسطيني كشعب حضاري، يستحق                 

والمؤسف، ان حماس غير قادرة على ادراك ذلك، في حال لم تتخل عـن              . مشروعةدولة مستقلة يمارس فيها حقوقه ال     
اوهام كثيرة، من بينها االعتقاد بأن السالح الذي يسير به مناضلوها في غزة، والصواريخ التي يطلقونها بـين الحـين                    

 الى امر واحد، وهـو      ان استمرار فوضى السالح لن يؤدي سوى      . واآلخر، يمكن ان تكون ذات فائدة للشعب الفلسطيني       
الغاء االيجابيات التي يمكن ان تسفر عنها االنتخابات، والعمل على توظيف هذه االيجابيات في جعل العـالم يـدرك ان                    
تسوية معقولة ومقبولة للصراع في الشرق االوسط تصب في مصلحته، اقله أن مثل هذه التسوية ستساهم في اسـتقرار                   

  .ج العالم الى نفطهاهذه المنطقة الحيوية، التي يحتا
من اجل ان تكون االنتخابات الفلسطينية، اي انتخابات فلسطينية، خطوة على طريق ازاحة االحتالل، ال مفر من العمل                  

وهذا يعني ان على حماس االنضمام الى المشروع السياسي الذي ينـادي            . على توظيفها سياسيا في مشروع قابل للحياة      
وحتى اآلن، كانـت    . وع، من دون تخليها عن معارضتها لنهج معين في ممارسة السلطة          به ابو مازن، ودعم هذا المشر     



معارضتها مفيدة، بدليل اضطرار فتح الى اعادة تنظيم صفوفها، كي ال تلحق بها مزيد من الخـسائر فـي االنتخابـات                 
  .البلدية

وعلى الرغم  . ي والعمل على عرقلته   مرة اخرى، يبدو مطلوبا من حماس االختيار بين خدمة المشروع الوطني الفلسطين           
من انه ال يمكن الشك بوطنية أي عضو في الحركة، اال ان من المفيد تكرار ان حماس عندما ترفض مشروع القـضاء                      
على فوضى السالح الفلسطيني، وتحويل نفسها الى حزب سياسي، انما تخدم، من حيث تدري او ال تـدري، مـشروع                    

االنسحاب من غزة خطوة على طريق قضم اجزاء مـن الـضفة الغربيـة، وتـرك                ارئيل شارون، الهادف الى جعل      
ولذلك، يقضي واجبها االول باعطاء االنتخابات      ... الفلسطينيين يتدبرون امورهم بأنفسهم بانتخابات او من دون انتخابات        

  !الفلسطينية معنى، والمعنى يكون سياسيا او ال يكون
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  أ رحلة التطبيع من الباب الخلفيبدإسرائيل ت

  خليل العناني
ال توجد دولة عربية ال ترغب في إقامة عالقات مع إسرائيل، ال يجب على موريتانيا أن تخجل بسبب هـذه العالقـات                      
هكذا ودع الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وزير الخارجية اإلسرائيلي الذي زار موريتانيـا أوائـل                  

  .هر الجاريالش
شالوم يحاول جاهداً أن يستفيد من الزخم الحالي الذي يوفره الغطاء األمريكي إلسرائيل عبر الضغط للقبول ب إسرائيل                  
كإحدى دول الجوار وليست كعدو يجب الحذر منه، كما يحاول أن يستفيد من أجواء التهدئة التـي تمـر بهـا الـساحة                 

من أجل أن يحصد مكاسب التطبيع التي لم تتوفر لها مثل هذه الفرصة التـي               الفلسطينية على خلفية االنسحاب من غزة       
  .يصعب تكرارها مستقبالً

ما الذي يمكن أن تحققه زيارة شالوم لموريتانيا فيما يخص ملف التطبيع مع العالم العربي خصوصاً أن موريتانيا ليست                   
مجريات األحداث في الشرق األوسط؟ وما الذي يمكـن         من دول المواجهة أو من الدول العربية ذات الثقل والتأثير في            

أن تقدمه موريتانيا إلسرائيل في هذا الخصوص؟ وما تداعيات الترحيب الموريتاني الرسمي بزيارة شالوم على الموقف                
  العربي من إسرائيل بشكل عام والموقف الفلسطيني بوجه خاص؟ 

ريتانية حصدها من وراء التطبيع مع إسـرائيل وال عالقـة لهـا             أن األمر ال يخلو من مكاسب عديدة يمكن للقيادة المو         
  :بالقضية الفلسطينية ليس أقلها ما يلي

يرى العديد من المراقبين أن الدافع الرئيسي وراء التطبيع للعالقات بين موريتانيا وإسرائيل هي حاجة النظام الماسـة                  -
يد القوى الناقمة على سياساته، خـصوصاً مـع تـأزم           إلى ظهير خارجي يتكئ عليه في ظل تأزم الوضع الداخلي وتزا          

  .والحاجة لالنخراط مع واشنطن في عالقة حميمة من خالل تل أبيب. العالقة بين موريتانيا وفرنسا حليفتها في السابق
ـ   - د انهيـار   حصول القيادة الموريتانية على الخبرة األمنية واالستخبارية اإلسرائيلية التي قد تعينها في سياسة البقاء بع

  .ثقتها في فرنسا في هذا المجال، وهناك بالفعل مكاتب للموساد لتدريب عناصر الحرس الموالي للرئيس معاوية
 الحصول على بعض السيولة النقدية من إسرائيل مقابل بعض الخدمات المحددة، وقد أشار البعض إلى أن اتفاقا أبرم                   -

يل بموجبه من الصحراء الموريتانية الفسيحة مدفنا لنفاياتها النووية التـي ال            بين القيادة الموريتانية وإسرائيل تتخذ إسرائ     
  .تريد أن تؤذي بها شعبها مقابل بضعة ماليين من الدوالرات

 األحوال االقتصادية الحادة بموريتانيا؛ والتي وصلت إلى مستوى تهديد وجود النظام الحاكم، فحسب مؤشـر تقريـر                  -
 الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمية، تُوجد موريتانيا ضمن الئحة الدول األكثر تخلفًـا               2003التنمية البشرية لسنة    

ورغـم أن   .  فـي المائـة    5.2 ولم تتجاوز نسبة نمو الناتج الوطني الخام في العشرين سنة الماضـية              145في الرتبة ،  
دها، واعتبرت من الدول المثقلة بالـديون؛       مديونيتها ال تتعدى مليارين ونصف المليار دوالر؛ إال أنها عجزت عن تسدي           

مما اضطرها إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي لالستفادة من غالف مـالي بقيمـة                   
ثم طلبت إعادة جدولة ديونها من نادي باريس فـي          .  وهي فترة بداية التطبيع    2000-1998 مليون دوالر لمرحلة     500

ومما عمق من األزمة االقتصادية استثناؤها من مبادرة الشراكة المغاربية، وتأجيل بحث انضمامها إلى              . ليالخريف الحا 
كما عززت حالة الجمود الراهن لالتحاد المغاربي إحساس النظام الموريتاني بالعزلة           . حين إنشاء الشراكة بشكل أفضل    

 في أحضان الكيان الصهيوني لضمان الموافقـة علـى طلبـات            وهو ما دفع النظام الموريتاني إلى االرتماء      . والتهميش
 قدمت في األشهر الثالثة الالحقة      - الوسيط الرئيسي في التطبيع الرئيسي مع إسرائيل         -القروض ونذكر هنا أن إسبانيا      

  . طن قدمت يوم التوقيع على تبادل السفراء1300 طن كمساعدة غذائية، منها 4600على بداية التطبيع 
 بعض الخبراء العسكريين إلى أن الصحراء الموريتانية الفسيحة حقل مثالي لتجارب الصواريخ اإلسرائيلية التي                أشار -

تضيق بها أرض فلسطين، فال شيء يمنع من استخدام الصحراء الموريتانية لهذا الغرض، مع سقوط التحفظ بين القيادة                  
  . مجاهرة الكاملةالموريتانية وإسرائيل واكتساب العالقة بينهما طابع ال

بالطبع ال تقف المكاسب اإلسرائيلية من وراء تطبيع العالقات مع دولة مثل موريتانيا عند حد التبـادل الدبلوماسـي أو                    
التعاون السياسي واالقتصادي بقدر ما يشكل األمر عامالً نفسياً يمكن إلسرائيل أن تبني عليه في مواجهة الدول العربية                  

وقد أشار شالوم إلى هذا المعنى صراحة حين أشاد قبيل زيارته بشجاعة موريتانيا وصمودها              . يعاألخرى الرافضة للتطب  
وقال شالوم لإلذاعة اإلسرائيلية العامـة عـن زيارتـه إلـى            . أمام الضغوط الرامية لجعلها تقطع عالقاتها مع إسرائيل       

 علـى عكـس   2000االنتفاضة في سبتمبرأيلول   موريتانيا إنها مهمة لبلد رفض أن يقطع عالقاته مع إسرائيل في بداية             
ويرى البعض أن هناك حزمة من األهداف يمكن إلسرائيل تحقيقها من عالقتها            . مصر واألردن والمغرب وقطر وتونس    

  :القوية بموريتانيا لعل منها



ة فـي عمليـة     وتقديمه كنموذج للدول األخرى المجاورة المتردد     .  إحداث ضجة إعالمية كبيرة حول الحدث التطبيعي       -
  .التطبيع أو التي لم تقم بتطبيع كامل، ومن ذلك التصريحات السالفة لشالوم

 الكشف اإلعالمي عن بعض االتصاالت السرية مع دول عربية أخرى كنوع من الضغط النفسي على هـذه الـدول،                    -
  .دبلوماسية كاملةوحديث شالوم المتواصل عن اتصاالت سرية مع نحو عشر دول عربية قد تمهد إلقامة عالقات 

 إظهار أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يهم ليس فقط إسرائيل وإنما أمريكا ودول االتحاد األوروبـي والمؤسـسات                   -
االقتصادية الدولية، كما أنه يعكس تحضر الدول وتجاوزها ألفكار التحجر التي تعزز الحواجز بـين الـشعوب وتثيـر                   

  .العداوات بينها
 بالفعل باتت قاب قوسين أو أدنى من التطبيع مع البلدان العربية مستفيدة في ذلك بالضغط األمريكي                 وتدرك إسرائيل أنها  

المتواصل على البلدان العربية فيما يخص مسألة اإلصالح، فقد نجحت إسرائيل في أن تلعب بورقة التفوق النوعي فـي                  
، وأن تفك التزامن التاريخي بين المسارين العربـي         عالقتها مع العرب جميعاً بوصفها الطرف األقوى سياسياً وعسكرياً        

وعلى العكس من ذلك بـات ينظـر        . والفلسطيني، بحيث لم يعد الربط بينهما حتمياً في استئناف العالقات مع تل أبيب            
واألسوأ أن يبرر بعض الـراغبين      . للمسألة الفلسطينية بوصفها عقبة كؤودا في مواصلة محاوالت التطبيع مع إسرائيل          

ي التطبيع تطبيعهم بأنه سيعود بالفائدة على القضية الفلسطينية، وأنه يأتي فداء للفلسطينيين ومحاولة إلقنـاع إسـرائيل           ف
وكما استُغلت القضية الفلسطينية    . بتغيير نهجها في التعاطي معهم، أي تنفيذاً لما يطلق عليه البعض هجوم سالم عاصف             

ن العالقات مع واشنطن، يحاول البعض تكرار ذلك اآلن من أجل إذابة الجليـد              وتمت المزايدة عليها من قبل كجسر لتليي      
  .في العالقة مع إسرائيل

وتظل محاوالت التطبيع الجارية عصية على الهضم والتفسير، خـصوصاً فـي ظـل تـردي العالقـات الفلـسطينية                    
بيع ويشج حلق الرافضين لـه، ومـا        اإلسرائيلية، وعدم حدوث تحول نوعي قد يحفظ بعضاً من ماء وجه المنادين بالتط            

  . زالت محاوالت التهدئة التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ تترنح يمنة ويسرة
ثمة رأي يقول إن ما يحدث مجرد محاولة عربية لوقف هدير المطالب األمريكية باإلصالح والتغيير، خصوصاً في ظل                  

افة الضمانات السياسية واالقتصادية إلنجازهـا فـي        إصرار واشنطن على المضي قدماً في مسألة الدمقرطة وتوفير ك         
وهنا يحاول البعض النظر لواشنطن من خالل ثقب اإلبرة اإلسرائيلي، بأن يسعى جاهـداً لتغييـر االنطبـاع                  . المنطقة

السابق بأن جمود األوضاع الداخلية يقف وراء إبطاء عجلة التطبيع مع إسرائيل، في رسالة واضحة لواشنطن مفادها ال                  
طالما التطبيع يمكن أن يحدث بدونها أي مقايضة اإلصالح بالتطبيع، أو ما يمكن أن يطلق               .. اعي لمسألة اإلصالح هذه   د

  .عليه الرشوة السياسية لواشنطن
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 تهويد القدس بين الكنيست اإلسرائيلي والكونجرس األمريكي

  أحمد يوسف القرعي . د
  , اإلسرائيلي والكونجرس األمريكي علي تهويد القدس العربية وجعلها عاصمة موحدة وأبدية إلسـرائيل            يتنافس الكنيست   

 في السنوات العشر األخيرة في إصدار المزيد من القوانين التي تحاول إسباغ                الكنيست والكونجرس   (ويتباري المجلسان 
لي هذا من محاوالت الكونجرس األخيرة لتمريـر مـشروع           وليس أدل ع    , شرعية إسرائيلية زائفة علي المدينة المقدسة     

 وأن يتم نقل موقع السفارة األمريكية في إسرائيل من           , قانون جديد باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل ال تقبل التقسيم        
إن مشروع القرار    وأكثر من هذا ف     ,  يوما قبل االعتراف بالدولة الفلسطينية      180 تل أبيب إلي القدس في مدة ال تزيد علي        

  . يسجل مزاعم وادعاءات تاريخية باطلة ال سند لها في كتب التاريخ وبمختلف اللغات
وكانت حكومة اسرائيل قد لجأت إلي الكنيست الستصدار قرار لضم القدس منذ األسـابيع األولـي الحـتالل المدينـة                    

  1967  يونيو  28  وتحديدا في   , يا أولي خطوات التهويد    حيث أعلنت إسرائيل بعد ثالثة أسابيع من احتاللها عسكر          , المقدسة
 وأعلن متحدث باسم بلديـة القـدس         ,  بالتقويم اليهودي   5727  سيفان  20  ويوم  ,  هجرية  1387  ربيع األول   21 الموافق يوم 

وع في إزالة الحـدود     وقتها تطبيق القوانين اإلسرائيلية في المدينة وتولي الجيش اإلسرائيلي مهام الشرطة المدنية والشر            
  . الفاصلة بين شطري مدينتي القدس الشرقية والغربية

ـ   28ولم يدرك العرب مع تأثرهم بصدمة العدوان اإلسرائيلي وقتها خطورة ما جري في هذا اليوم   ربيـع   21  يونيـو 
ـ  المدن واألراضي العربيـة   للمدينة المقدسة حيث اختصت إسرائيل القدس بالتهويد دون سواها من   ،  سيفان 20 األول 

 الذي جاء فيه أن مساحة أرض        ,1967  وذلك بصدور ما سمي مرسوم القانون والنظام رقم واحد لسنة           , المحتلة األخري 
 ويـضم هـذا الجـدول        , إسرائيل المشمولة في الجدول الملحق بالمرسوم خاضعة لقانون إدارة ونظام الدولة اإلسرائيلية           

  .  والتي يقطنها نحو مائة ألف عربي ,  أي بلدية القدس العربية الشرقية , سمنطقة تنظيم أمانة القد
  2064  وذلك بموجب األمر رقم     , تم اتخاذ مرسوم توحيد بلدية القدس في إطار سيناريو بدأ في الكنيست في اليوم السابق              

 خول بموجبه حكومـة إسـرائيل        1948 وعلي شكل إضافة فقرة إلي قانون إسرائيلي يدعي قانون اإلدارة والنظام لسنة           
  . تطبيق ذلك القانون علي أية مساحة من األرض تري الحكومة ضمها إلي إسرائيل

كما أعقب توحيد بلدية القدس صدور أمر من الجيش اإلسرائيلي يقضي بحل مجلس أمانة القدس المنتخب من قبل سكان                   
  .  من عمله  خطيب آنذاك أي رئيس بلديتها ـ روحي ال  وبطرد أمين القدس , القدس

كما أعقب القرار كذلك قيام الحكومة اإلسرائيلية بإلغاء القوانين العربية واستبدالها بالتشريعات والقـوانين اإلسـرائيلية                
 وتجميد أحكام المحـاكم      , وإغالق المحاكم النظامية العربية وإرغام عرب القدس علي مراجعة المحاكم اإلسرائيلية فيها           



 والضغط علي مسلمي القدس لمراجعة محكمة يافا الـشرعية اإلسـالمية التـي تطبـق القـوانين                   , إلسالميةالشرعية ا 
  . اإلسرائيلية من األحوال الشخصية خالفا للعقيدة اإلسالمية

ك  حيث تالحقت منذ ذل     , لم تكن مثل تلك اإلجراءات اإلسرائيلية سوي بداية مخطط مبرمج لعملية تهويد المدينة المقدسة             
التاريخ ممارسات التهويد اإلسرائيلية بالمدينة بوتيرة عالية شملت جميع مجاالت وقطاعات الحياة في المدينـة بهـدف                 

 وكان هذا يعني في التحليل السياسي األخير أن إسرائيل قد جعلت القدس الشرقية منذ وقت                 , طمس معالم المدينة المقدسة   
  .  وذلك انتهاكا لكل قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية , ستخدام القوةمبكر مكسبا إقليميا حصلت عليه عن طريق ا

 الذي تقدمت به النائبـة جيـوال         ,1980 وبعد ذلك توالي صدور قوانين الكنيست اإلسرائيلي بشأن القدس بداية من قانون           
 كما كانت عضوا في حركـة        , يلكوهين التي كانت عضوا في المنظمة اإلرهابية ليجي وعصابة شتيرن قبل قيام إسرائ            

 وركزت نشاطها منذ ذلك الوقت علي المطالبـة بفـرض            ,1967 أرض إسرائيل الكاملة التي تشكلت عقب حرب يونيو       
 وأسست كـوهين بعـد       ,  وضمها إلي إسرائيل نهائيا     , القانون اإلسرائيلي علي جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل آنذاك        

  . زبا يمينيا متطرفا مع عدد من زمالئها السابقين أطلقوا عليه اسم البعث هتحياهانسحابها من الليكود ح
 كوهين إحراج الحكومة اإلسرائيلية القائمـة والحكومـات التاليـة         . وكان الهدف من مشروع قانون القدس كما قدمته ج        

ية محتملة يمكن أن تمس وضع القدس       وتكبيل أيديها بمنعها من التقدم باقتراحات أو التوصل إلي اتفاقات ضمن أية تسو            
  . والسيادة اإلسرائيلية عليها كما حدث بالنسبة إلي سيناء مثال دون العودة إلي الكنيست والحصول علي موافقته المسبقة

ولقد تعرض هذا القانون وقت صدوره النتقادات شديدة داخل إسرائيل بوصفه تشريعا استعراضيا إعالميـا إلجـراءات                
 وأن مثل هذا القانون قابـل للتعـديل أو            1980و 1967  أي فيما بين     تي اتخذت قبل ذلك بثالث عشرة سنة      ضم القدس ال  

  . الشطب
  ,1993 وفي محاولة إسرائيلية لتعزيز القانون األساسي للقدس بعدد من القوانين المكملة صدرت ثالثة قوانين في أكتوبر               

منظمة التحرير الفلسطينية أو أية مؤسسة فلـسطينية فـي القـدس             وقضي آخرها بحظر نشاط       ,1994 ومايو وديسمبر 
  . الشرقية

 الـذي يقـضي باعتبـار        2003 ومن قرارات الكنيست بشأن تهويد القدس في السنوات األخيرة نذكر أيضاقرار يوليـو            
ال حـسب القـانون      و  , أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أراضي ليست محتلة ال من الناحية التاريخية              

  .  وال وفقا لالتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل , الدولي
وجاء في نص القرار أيضا أن الكنيست يدعو الحكومة إلي التمسك بالخطوط الحمراء في كل مفاوضات مستقبلية بشأن                  

  . السيادة اإلسرائيلية علي مدينة القدس
 اإلسرائيلي في اتخاذ قرارات إسباغ الشرعية اإلسرائيلية الزائفة علي          وكان الكونجرس األمريكي قد بدأ يجاري الكنيست      

 الذي ادعي حق إسرائيل كدولة ذات سـيادة أن تحـدد عاصـمتها دون        1995  أكتوبر  24 القدس منذ القانون الصادر في    
عـشر األخيـرة    مراعاة لكون أرض هذه العاصمة أرضا عربية محتلة وتعاقبت بعد هذا القانون وعلي مدي السنوات ال               

  ,  إذا قدر لـه الـصدور       ,  المقدم في أبريل الماضي     قوانين وقرارات أمريكية عديدة كان آخرها مشروع قرار الكونجرس        
 وليؤكد استمرار السياسة األمريكية المنحازة بـشكل         , ليشكل تحديا أمام نتائج المفاوضات المستقبلية حول وضع المدينة        

 .سافر إلسرائيل
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