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   في مؤتمر إيباك، مواقف وتصريحات :شارون
قال شارون فـي حـديث امـس امـام           : - الناصرة برهوم جرايسي  عن مراسلها  :25/5/2005الغد االردنية    نشرت

تفاق دائم ودعا شارون الفلسطينيين الى التنـسيق        ايباك،ان الضفة الغربية ستبقى جزءا حيويا من دولة اسرائيل في أي ا           
في بعض جوانب خطة الفصل، وهذا في الوقت الذي يقول فيه محلل سياسي اسرائيلي بارز ان شـارون يـسعى الـى                      

  .تخريب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، الى واشنطن
التي عاد فيها على مواقف حكومته المتعنتة، والتـي فيهـا           وكان شارون قد القى، امس، الكلمة المركزية في المؤتمر،          

وحاول شارون في كلمته اظهار وجهين لحكومته وسياسته، ذلك الذي يـدعي ان             .تراجع واضح عن تفاهمات قمة شرم       
رون اسرائيل تتعاون مع القيادة الفلسطينية، والثاني الذي يبرز التصلب في الموقف من السلطة الفلسطينية، فقد أعلن شـا       

انه يدعو ابو مازن الى ان يتجاوب مع التحدي وينسق جوانب في خطة الفصل القاضـية بـاخالء قطـاع غـزة مـن                        
المستوطنات واعادة االنتشار العسكري من حوله، واخالء اربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربيـة، ولكـن                 

  .شارون لم يوضح الجوانب التي يريد التنسيق حولها
، إذ نـصت    في الكنيست االسـرائيلي   ن شارون ان يثير من حوله، مجددا، الحلبة السياسية المعارضة له            ومن شأن اعال  

خطة الفصل األولى التي صوت عليها الكنيست، بأنه ال يوجد شريك فلسطيني، باالمكان التفاوض معـه، وعلـى هـذا                    
ألمر الذي سيفسره المعارضون لـشارون      االساس قررت حكومة شارون التوجه الى هذه الخطة بشكل أحادي الجانب، ا           

  .بسبب خطة الفصل، على انه نقض للخطة التي اقرها الكنيست، وانه يتوجب عرض الخطة من جديد على البرلمان
وأعلن شارون ان خطة الفصل ستنفذ في موعدها الجديد، أي منتصف شهر آب  القادم، رافضا بذلك مجددا، ما طالـب                     

تالل االسرائيلي بتأجيل تنفيذ الخطة بستة اشهر، وهذا بسبب عـدم انهـاء االسـتعدادات               به ضباط كبار في جيش االح     
  .المدنية، وتأمين مساكن بديلة للمستوطنين في داخل اسرائيل

، ونقل المسؤولية عـن ثـالث مـدن          اسير فلسطيني، كدفعة ثانية    400وفي كلمته، عاد شارون واشترط اطالق سراح        
، هي بيت لحم ورام اهللا وقلقيلية، بأن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوات ملموسـة ضـد مـا                  فلسطينية في الضفة الغربية   

  !!.يسميه االحتالل االسرائيلي االرهاب
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 ابو مازن،  فقد اثنى بداية على المسيرة الديمقراطية التي يقودها ابو مـازن،               ـووجه شارون انتقادات مبطنة ومباشرة ل     
  .ب، وكرر شارون مقولة ان اسرائيل لن تتنازل في أي شأن مرتبط باألمنولكنه ادعى انه ال يحارب االرها

وربط شارون، ايضا، التوجه لتطبيق خطة ما يسمى بـ خارطة الطريق، بالقضاء على االرهاب، وانه قبل هـذا فـإن                    
ا تحفظات   تحفظا على هذه الخطة، وفي مركزه      14اسرائيل سترفض أي تقدم في هذه الخارطة، علما ان اسرائيل قدمت            

تتعلق باالستيطان، وهي تنفذ كمشاريع استيطانية ضخمة في الضفة الغربية بخالف ما نصت عليه خارطة الطريق، من                 
وادعـى   .منطلق اعتراض اسرائيل عليها، ولم تبق اسرائيل من الخطة سوى ما هو مطلوب من الجانـب الفلـسطيني                 

تنازالت المؤلمة، علـى     مؤلمة، وأن العالم سيرى ما هي هذه ال        بتنازالت شارون ان اسرائيل متجهة الى تقديم ما وصفه       
  . 1948 رفضه لعودة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم في مناطق  شارونكررو .حد تعبيره

وفي ما يتعلق باسرائيل فقد كرر شارون موقفه بشأن طابع اسرائيل، وقال إن اسرائيل ستفعل كل شيء من اجل ان تبقى          
  .ات أغلبية يهودية، داعيا الى تشجيع الهجرة اليهودية اليهااسرائيل دولة ذ

يـديعوت احرنـوت،     البارز ناحوم بارنيع، في صحيفة  من جهة أخرى، فقد نشر الصحفي االسرائيلي والمحلل السياسي        
ني الى  امس الثالثاء، مقاال قال فيه بكل وضوح ان  شارون، يريد التشويش وحتى التخريب على زيارة الرئيس الفلسطي                 

نتيجة لعدة اسباب فقد تواجد شارون في الواليات المتحدة بتزامن مع زيارة محمود عباس الـى                : واشنطن، وقال بارنيع  
واشنطن، في زيارته األولى كرئيس، وكان من المفترض ان تحتضن االدارة االمريكية ابو مازن، ولكن شارون حسب                 

 في الواليات المتحدة أمام المجموعات اليهودية سيدعو شـارون ابـو            نهجه، سيشوش هذا األمر، ففي خطاباته السياسية      
مازن الى تنسيق خطة الفصل، ولكن من جهة أخرى سيقول ان أي اتفاق مع العرب ال يساوي قيمة الورق الذي كتـب                      

عـة فـإن   عليه، ومن جهة ثالثة فإن شارون امتنع عن عقد لقاءات سياسية ستفسر على انها تنسيق مسبق، ومن جهة راب   
شارون يرسل مستشار دوف فايسغالس الى البيت االبيض ليوضحوا ان ابو مازن لم يفعل أي شـيء يـذكر لتقلـيص                     

  .، على حد تعبير الكاتب"االرهاب، ولهذا فإنه ال يستحق شيئا
 لمـساعدة   معتقل فلـسطيني   400لى اطالق سراح     انه وافق ع    شارون اعلن: 25/5/2005  األردنية الدستور وجاء في 
وقال شارون ال انوي تفويت فرصة المناقشة مع القيادة الفلسطينية الجديدة وسنبذل كل الجهود الممكنة لمـساعدة                  .عباس

  .الرئيس عباس باقصى ما يمكن،
 إن التكتالت االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية بما في ذلك معالي أدوميم وغوش عتـصيون وآرييـل                  شارونقال  و

والمح إلى استعداده للتفاوض حول اتفاق سالم في مقابل التنازل عن بعض االراضـي قـائال إن        .البدستبقى إسرائيلية ل  
وحـول القـدس تعهـد       .ضات الحل النهائي مع الفلسطينيين    المسألة ستنظر على االرجح في المرحلة االخيرة من مفاو        

وقال حسبما جاء في صحيفة     .  هذا الشأن  شارون باالبقاء على وحدة المدينة المقدسة موضحا خالفه مع حزب العمل في           
يديعوت أحرونوت لن نتفاوض حول القدس مضيفا أن العاصمة االسرائيلية ستبقى موحدة وغير قابلة للقسمة حتى نهاية                 

  .الدهر
 من أهمية االتفاقيات التي تبـرم مـع         شارون قلل   :غزة صالح النعامي  في  : 25/5/2005 شرق األوسط الوعن مراسل   

وخالل جلسة مغلقة عقدها مع عدد من قادة الجاليات اليهودية في الواليات المتحدة، على هامش مـؤتمر                 . بيالعالم العر 
إيباك الذي اختتم أعماله أمس في نيويورك، قال شارون من دون أن يشعر العرب باألذى، يجب أن يكـون معلومـاً أن                      

ونقـل موقـع    . عت عليه ربي ال تساوي الورق الذي طب     االتفاقيات والتصريحات والخطابات الصادرة عن قادة العالم الع       
  .صحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن شارون قوله إنه ال يتوجب االعتماد على تعهدات القادة العرب

من ناحية ثانية قال شارون إن الهدف الرئيسي من تنفيذ خطة الفصل هو العمل على تحرير إسرائيل من المسؤولية عن                    
وكشف شارون خالل اللقاء أنه يرى انه يتوجب تسليم الشريط الحدودي بـين مـصر               .  الدولي قطاع غزة أمام المجتمع   

وأضاف أن مباحثات تجري بين كل من مصر وإسـرائيل          .  للجانب المصري  فيالديلفيوقطاع غزة والمعروف بمحور     
. ر إلـى قطـاع غـزة      حول الوسائل الواجب اتخاذها من اجل وقف عمليات تهريب األسلحة والوسائل القتالية من مص             

وأضاف أن أقصى ما ستقدمه إسرائيل في أي تسوية مقبلة هو التنازل عن بعض األرض في الضفة الغربية، علـى أن                     
  .يتم بحث ذلك ضمن المرحلة النهائية من التسوية الدائمة

يق خطـة خريطـة     واشترط رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقفا كامال لما اسماه بـ العنف الفلسطيني قبل الشروع في تطب              
وكرر شارون مزاعم موفاز أن عناصر المقاومة الفلسطينية نجحوا أخيرا في تهريب قذائف صاروخية مضادة               . الطريق

  .للطائرات، تطلق من على الكتف
قال رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شـارون ان االتفاقيـات التـي            : ا ف ب   عن   25/5/2005القدس العربي   ونقلت  

العرب ال تستحق ثمن الورق الذي تكتب عليه، واضاف اي شخص ال يعيش في المنطقة ال يستطيع ان                  يوقعها الزعماء   
ل العربية حاولت حتي ان     واكد شارون ان الدو    .ان ما يهم هو االفعال      . يفهم ان الكالم ال يعطي سوي ضمانات محدودة       

  . انها انتصارى عل67 تصور حرب
ب في رام اهللا، وصف وزير التخطيط غـسان الخطيـب لوكالـة             .ف. أ قالً عن  ن 25/5/2005األيام الفلسطينية    قالتو

واضاف هذا االعالن دعاية سياسية الن شارون موجود فـي الواليـات       .فرانس برس اعالن شارون، بانه مجرد دعاية      
وتـابع ال    . معتقل بموجب اتفاقات شرم الشيخ، اال انه لم يفعـل          400وقال كان يفترض بشارون ان يفرج عن         .المتحدة

 400ما يهم هو ما يفعله على االرض، مضيفا منذ شرم الشيخ، اوقفت اسـرائيل اكثـر مـن                   . نصدق ما يقوله شارون   
 فلسطيني
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وكان مؤتمر ايباك استمع قبيـل شـارون إلـى           :ـ محمد صادق   واشنطن عن مراسلها في   25/5/2005البيان   ونقلت
  . ت التاريخية التي ال تنفصم عراها بين الواليات المتحدة وإسرائيلالسيناتور هيالري كلينتون التي أكدت على العالقا

وبعد ثالثة أيام من الحوارات والنقاشات رأى المراقبون أن المؤتمر كان صعباً مقارنة بغيره من المؤتمرات، إذ ألقـت                   
ن سربها إليهما المحلـل     التحقيقات الجارية في قضية نقل اثنين من كبار مسؤولي إيباك معلومات سرية إلى إسرائيل كا              

وهو ما دفع المدير التنفيذي لـ ايباك هاورد كور إلى          . في البنتاغون لورانس فرانكلين قبل عامين بظاللها على المؤتمر        
إن حضوركم هنا اليوم، يبعث برسالة إلى كل عدو إلسـرائيل بـأن ايبـاك واليهـود                  وغيرها   آي.بي.القول متحدياً اف  

  . ون هنا، وسنظل هنااألميركيين بأننا موجود
يالحظ المتابع الفارق بين ما تضمنته كلمة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس من معان ومدلوالت سياسية في                 

فقد حفلت كلمتهـا أمـام ايبـاك        . مؤتمر هذا العام، وبين ما تضمنته كلمتها عندما كانت مستشارة الرئيس لألمن القومي            
  . طيدة بين البلدين بالكثير عن العالقات الو

وباستراتيجية تلك العالقات واألهداف المشتركة وكل ما يعكس العالقة الوثيقة بينهما، بينما كانت كلمتها أمام مؤتمر هذا                 
العام، إذا استثنينا عبارات اإلطراء، وما يقال تقليدياً عن الدعم األميركي إلسرائيل، مطابقة ألي خطاب في شأن قـضايا      

  . األوسط وسياسات اإلدارة نحوها، تلقيه في مناسبات عاديةمنطقة الشرق 
وعلى الرغم من هذه األجواء، فال يعني هذا الفتور أن ايباك في دورها وتأثيرها على صانعي السياسة األميركية مقبلـة                    

  . وبات على أزمة، لكنها وكما يرى أكثر من مراقب ومحلل سياسي، مقبلة على مرحلة جديدة تواجه فيها بعض الصع
وهي تسعى إلى تنفيذ أجندتها الهادفة إلى ضمان استمرار الدعم األميركي المطلق إلسرائيل، وهو دعم أخـذت بعـض                   
األصوات األميركية المتوازنة ترتفع مطالبة بإعادة النظر فيه وعقلنته، إذا كانت الواليات المتحدة تريد كـسب عقـول                  

  . وقلوب العرب والمسلمين
 

  عباس في واشنطن 
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس زيـارة         :غزة-طاهر النونو  عن مراسلها  25/5/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

واشنطن هي األولى له منـذ انتخابـه         زيارة. لواشنطن من دون آمال بالحصول على نتائج مهمة من الرئيس األمريكي          
م إعطاء وعود تضر بالموقف الفلسطيني في مفاوضـات         وأعلن أنه سيطلب من الرئيس األمريكي خالل لقائهما غداً عد         

لكن المراقبين ال   . وقال عباس إنه يأمل في الحصول على نتائج سياسية واقتصادية إيجابية من واشنطن            . الوضع النهائي، 
األمريكـي  وفي عمان شدد العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني على أهمية انجاح اللقاء الفلسطيني                .يتوقعون نتائج مهمة  

ونقلت وكالة االنباء االردنية    .لتشكيل خطوة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات وكسر الجمود الذي يعتري عملية السالم            
عن الملك قوله األمر الملح في هذه المرحلة هو تطبيق خريطة الطريق بكاملها معتبراً أن االنسحاب من غزة ال بـد أن                      

  .ضفة الغربية يفضي الى دولة فلسطينية مستقلةيكون بداية الطريق لالنسحاب من ال
سيعقد على هامش زيارته لقاءات مع عدد        ابو مازن ان  علي الصالح   عبر مراسلها    25/5/2005 شرق األوسط ال وأفادت

وتأمل السلطة من زيارة أبو مـازن، تـدعيم         . السياسيين واألكاديميين والمفكرين وصانعي القرار على اختالف مواقعهم       
ت المشتركة بين الجانبين الفلسطيني األميركي وتهيئة المناخ لسالم حقيقي والـضغط علـى إسـرائيل لتطبيـق                  العالقا

وكان النائب ، يوسي بيلين، قد كشف أمس، أن أبو مازن، ومن شدة ثقته بنفـسه وبنجـاح سياسـته             .التفاهمات السياسية 
فين، بتطبيـق التفاهمـات واالتفاقـات وخريطـة         المعتدلة، سيطالب بوش، بإقامة جهاز مراقبة لضمان التـزام الطـر          

  .  هذه اثر لقائه الخاص مع ابو مازن في رام اهللا، مساء أول من أمسهوجاءت تصريحات.الطريق
  

  موافقة مبدئية من حماس لتأجيل االنتخابات التشريعية ىعباس يحصل عل
ي موافقة مبدئية من قيادة حركة علمت القدس العربي امس ان محمود عباس حصل عل:ـ من وليد عوضرام اهللا 

حماس علي تأجيل االنتخابات التشريعية مقابل سن قانون انتخابات فلسطيني يعتمد علي تفاهمات القاهرة التي توصلت 
واوضح مصدر فلسطيني مطلع ان عباس حصل علي موافقة حماس لتأجيل .اليها الفصائل الفلسطينية في حوارها االخير

 من جولته الخارجية وقبل مغادرته رام اهللا متوجها الي واشنطن للقاء الرئيس االمريكي جورج االنتخابات عقب عودته
واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بان عباس رفض قانون االنتخابات الفلسطينية الذي اقره المجلس .بوش

مصادر فلسطينية ان عباس سيرد قانون وأكدت .التشريعي االسبوع الماضي بالقراءة الثالثة وابلغ قادة حماس بذلك
نسبية % 50نسبية كاملة و% 50االنتخابات المعدل إلي المجلس التشريعي مطالبا االلتزام بإجراء االنتخابات علي قاعدة 

وأشارت المصادر .دوائر مشيرة الي ان عباس حصل علي دعم اللجنة المركزية لحركة فتح علي هذا التوجه الجديد
تم التأكد انه من الصعب تمرير النسبية، كما كان يطالب الرئيس عباس وهو ما رفضه المجلس التشريعي ذاتها الي انه 

في غضون ذلك اكد اللواء جبريل الرجوب ان الرئيس عباس التزم في حوار القاهرة باجراء االنتخابات في . الفلسطيني
سعي جاهدا مع التشريعي لتمرير ذلك مستخدما نسبية فهو ي% 50دوائر و% 50موعدها وعلي آلية القانون المختلط 
ونوه الرجوب بأن االنتخابات هي استحقاق وطني والبد من االيفاء به، فليكن . كافة االوراق التي يسمح بها القانون

ة االمر يتطلب انضاج الظروف الذاتية والموضوعية النجاح العملية االنتخابية باعتبارها البوصلة التي تحدد اداء القياد
واعرب الرجوب عن امله في ان ينجح التشريعي في تمرير قانون االنتخابات بموجب اتفاق القاهرة، واذا لم .السياسية

ينجح في ذلك واضطر الي التأجيل السباب قانونية، فيجب ان يسبق ذلك حوارات واتصاالت مع كافة القوي السياسية 
 . واطراف اتفاق القاهرة لتأمين توافق وطني

  25/5/2005العربي القدس 
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  لى إقرار نظام االنتخابات المختلط مناصفةإالمركزية تدعو كتلتها البرلمانية » فتح«لجنة 
 تهـا كتل ان اللجنة المركزية لحركة فتح بعثت برسالة الـى  الحياة شف النائب عزام األحمد لـك: رام اهللا ـ سائدة حمد 

نون االنتخابي المعدل على اساس نظام االنتخابات المختلط مناصفة بين          البرلمانية تدعو فيها المجلس الى دعم اقرار القا       
التمثيل النسبي والدوائر في خطوة قد تسهل تمرير القانون بالسرعة المطلوبة إلجراء االنتخابات التشريعية وان كان مع                 

ينية كافة في اعالن القـاهرة      وأكد األحمد ان الرسالة تضمنت انسجاماً مع ما اتفقت عليه الفصائل الفلسط           .بعض التأخير 
في شأن طبيعة النظام االنتخابي وحمل الرئيس وكل الفصائل من دون استثناء مسؤولية اضاعة شهرين في الفراغ مـن                   

وقـال  .خالل التردد ومحاولة فرض نظام االنتخابات النسبي بالكامل، األمر الذي رفضته غالبية النواب فـي المجلـس                
تسير األمور بسالسة ويقر القانون المعدل لو التزم الجميع مـا اتفـق عليـه فـي اعـالن                   كان من المكن ان     : األحمد
تي يرتأيها فـي    ورجحت مصادر برلمانية فلسطينية لـالحياة ان يقوم الرئيس برد القانون المعدل مع التعيالت ال             .القاهرة

أو تونس وبعد يوم واحـد مـن اجتمـاع          ك بعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة          لالثالث من حزيران وذ   
وقـال رئـيس اللجنـة المركزيـة        . المجلس الثوري الذي من المقرر ان تفرز خالله فتح قوائم مرشحيها لالنتخابـات            

لالنتخابات الدكتور حنا ناصر لـالحياة ان ما أعلنته اللجنة اول من امس لم يتضمن طلباً للتأجيل ألن ذلك لـيس مـن                      
ما أردناه هو التنبيه الى االستحقاقات القانونية واالجرائية وأوضح انه في حال عدم إصدار الرئيس              صالحياتنا، ولكن كل    

الفلسطيني مرسوماً بإرجاء موعد االنتخابات فإن باب الترشيح سيفتح في الخامس من الشهر المقبل، أي بعد نحو أقل من         
ورغم ذلك، اكد ناصـر ان االنتخابـات يمكـن ان    .مفعولاسبوعين، وذلك بناء على قانون االنتخابات الحالي الساري ال    

  . تجري بعد شهرين من اليوم الذي يصبح فيه القانون المعدل الجديد ساري المفعول وفقاً للقوانين
  25/5/2005الحياة 

  
 اللجنة العليا لالنتخابات تعلن يوم الثالثاء المقبل موعداً إلعادة االنتخابات بشكٍل جزئي 

ت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية إعادة االنتخابات الخاصة باإللغاء الجزئي لالنتخابـات فـي كـلٍّ                أعلن: خاص –غزة  
وكلّفت اللجنة أعضاء اللجنة العليا في غزة بمتابعة إعادة تشكيل          .منرفح وبيت الهيا والبريج وسنيريا يوم الثالثاء المقبل       

وقـررت اللجنـة   . ير طواقم العاملين في مراكز ومحطات االقتراع    اللجان االنتخابية في دوائر غزة بشكٍل سريٍع وتحض       
وصـرح رئـيس    .أيضاً تغيير شكل بطاقات الرقابة واعتماد البطاقات الصادرة عن اللجنة العليا لالنتخابات المحلية فقط             

. قضاء بـشكٍل عملـي    اللجنة بأن اللجنة العليا تحترم القضاء الفلسطيني وقراراته، وهي بهذه القرارات تطبق نظرتها لل             
ميثاق شرف،   وجدد الشوبكي دعوته لكافة الفصائل والقوائم المرشحة إلى احترام قرارات المحاكم، داعياً إياهم إلى توقيع              

وكشف الشوبكي عن أن اللجنة قررت كذلك       .يلتزم فيه الجميع باحترام القانون وشروطه، خاصة خالل الدعاية االنتخابية         
مية للمرحلة الثانية، واالستفادة من مالحظات هيئات الرقابة المحلية والدولية في عمليـة التقـويم،               عقد جلسة أخرى تقوي   

  .داعياً هذه الهيئات إلى ممارسة دورها في المواقع التي سيجري إعادة االنتخاب فيها
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فشل لقاء يوسف و موفاز

أكد مسؤول فلسطيني فشل اجتماع بين وزير الداخليـة الفلـسطيني و شـاؤول              : 25/5/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
موفاز في تل أبيب للتوصل إلى تنسيق أمني حول االنسحاب االسرائيلي من غزة، وأكد المسؤول ان اسرائيل تريد دفـع                  

لـسلطة الفلـسطينية عـشية      ووصف موفاز خطة قدمها يوسف حول الترتيبات التي ستعتمدها ا         .الفلسطينيين إلى التقاتل  
  .االنسحاب من غزة بأنها غير كافية، وهدد بشن اعتداءات ضد فصائل المقاومة في أي مكان يبدو ضرورياً

 قالت امـس     التي صحيفة معاريف  نقال عن     الناصرة -زهير اندراوس  عن مراسلها  25/5/2005القدس العربي    نقلتو
 الوزير االسرائيلي موفاز، الخطة االمنية الفلسطينية لضمان االنسحاب         الثالثاء ان اللواء يوسف عرض خالل اللقاء علي       

واالخالء االسرائيليين من قطاع غزة دون ان تتعرض لهم المقاومة الفلسطينية، وبعد ان اطلع موفاز علي الخطة قـال                   
ري عليها تعـديالت    ليوسف انها سطحية للغاية وغير مالئمة بالمرة وال تنطوي علي تفاصيل كثيرة، وطلب منه ان يج               

باالضافة الي ذلك اكدت الصحيفة ان الوزير موفاز حث اللواء يوسف علي الشروع في              . كبيرة، ومن ثم يعرضها عليه    
. ضرب قوة حركة حماس العسكرية، مشددا علي ان الدولة العبرية لن تسمح للحركة بمواصلة تقوية نفـسها عـسكريا                  

الي ذلك اشـارت    . سف وعد موفاز بالعمل علي تحقيق المطلبين االسرائيليين       وحسب الصحيفة االسرائيلية فان اللواء يو     
الصحيفة الي ان االثنين اتفقا علي اقامة هيئتين امنيتين مشتركتين جديدتين لنتسيق االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة                 

ـ      تباشران العمل فـي غـضون      واضافت الصحيفة ان الهيئتين س    .  من اب القادم   15وشمال الضفة الغربية المحتلة في ال
واكدت ان الهيئة االولي ستكون مركبة من وزراء اسرائيليين وفلسطينيين، امـا الثانيـة فستـشمل                . االيام القليلة القادمة  

وطلب موفاز خالل اللقاء، كما افادت الصحيفة، من يوسف البـدء فـورا بنـشر القـوات                 . ضباطا امنيين من الطرفين   
 الكولونيالية، وحذره من ان عدم تنفيذ المطالب االسرائيلية سيقود الي االنـسحاب بـدون               الفلسطينية حول المستوطنات  

وشدد موفاز علي ان التنسيق تمهيدا لالنسحاب هو في مصلحة الطرفين لكنه ال             . التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية    
واذا واصـل ارهـابيو حمـاس       . ينيينوقال انه لن يحصل انسحاب تحت نيران الفلـسط        . يشكل شرطا العادة انتشارنا   

ولم يتطرق الوزيران الـي مـسألة نقـل         .هجماتهم، سنشن عمليات ضدهم في اي مكان يبدو ضروريا، علي حد تعبيره           
 . االشراف االمني في بضع مدن بالضفة الغربية الي السلطة الفلسطينية، كما نصت علي ذلك ترتيبات قمة شرم الشيخ
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 معه باقة من البـشائر، فـي         حمل  اللواء يوسف  ان تل أبيب  -نظير مجلي  25/5/2005 طشرق األوس ال  لمراسل ووفقاً
فأبلغ موفاز أن مسألة جمع األسلحة من المطلوبين فـي مـدينتي أريحـا          . اطار التقدم الفلسطيني في االيفاء بااللتزامات     

لسلطة عادت وسيطرت على الوضع     وان ا . وطولكرم انتهت، باستثناء ثالثة أشخاص ستنتهي الترتيبات معهم خالل أيام         
وعرض الخطة األمنية الفلسطينية لتـسلم قطـاع غـزة    . في قطاع غزة وجددت االتفاق على التهدئة مع جميع الفصائل      

وبعض مناطق شمال الضفة الغربية التي ستنسحب منها اسرائيل وفق خطة الفصل، بما في ذلك تسلم المستوطنات التي                  
وض ان يقدم موفاز باقة مشابهة، فيعلن عن موعد االنـسحاب االسـرائيلي مـن المـدن                 وكان من المفر  .سيتم اخالؤها 

 أسير فلسطيني، بمن في ذلك األسرى القدامى،        400الفلسطينية الثالث، بيت لحم ورام اهللا وقلقيلية وموعد اطالق سراح           
 ما جلبه يوسف ال يكفـي وال        ل ان وان يطلعه على الخطة لتطبيق االنسحاب من المستوطنات، اال ان موفاز فاجأه بالقو            

وقال موفاز ان التنظيمات المسلحة تفرض قوانين خاصة بها في قطاع غزة، وانها تبنـي اسـتراتيجيتها نحـو                   . يطمئن
واضاف هذه القوة موجهة اليوم ضد اسرائيل، ولكن لن يطول الوقت حتى نراها             . االستمرار في تعزيز قوتها العسكرية    

 رفض الخطـة الفلـسطينية    وعندما اعترض وزير الداخلية الفلسطيني على       .ة الفلسطينية نفسها  حتها ضد السلط  توجه أسل 
وقال ان اسرائيل تضع شروطا تعجيزية ال تبشر بالخير ازاء المستقبل وتضع عدة عالمات استفهام على تطبيق خطـة                   

وقال نحن من جهتنا    . سطينيينالفصل، أجاب موفاز ان هذه الخطة ستنفذ في كل األحوال، بغض النظر عن تصرف الفل              
ولكننا نفضل ان نطبقها بالتنسيق معكم، فهذا       . سننفذ االنسحاب في كل األحوال وفق الخطة أحادية الجانب التي وضعناها          

 .التنسيق هو مصلحة فلسطينية عليا
  

  السلطةىطالق سراح معتقلين فلسطينيين لدإالمجلس التشريعي يطالب ب
ئب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ان المجلس سيطالب السلطة الفلسطينية باطالق قال نا: رام اهللا ـ ا ف ب

 .سراح امين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات المعتقل في سجن في اريحا مع عدد من الفلسطينيين
ضية وبناء علي مذكرة قدمتها مجموعة من نواب المجلس التشريعي، سيعقد المجلس االربعاء جلسة خاصة لبحث ق

وقال خريشة لدينا قناعة في . فلسطينيا معتقلين بتهم امنية16سعدات والمسؤول المالي للحركة فتح فؤاد الشوبكي و
انتهت وبالتالي يجب اطالق المجلس التشريعي بان الظروف التي دعت الي اعتقال هؤالء لدي السلطة قد 

ي بريطاني وفي ذات الوقت نقول ان اريحا اصبحت واضاف لن نقبل بان يبقي هؤالء معتقلين باشراف امريك.سراحهم
 .تحت السيادة الفلسطينية، لذلك نحن نطالب باطالق سراح جميع المعتقلين االمنيين 

  25/5/2005القدس العربي 
  

  النهائي  فد المصري يستمع اليوم إلى موقف حماسالو
وفد حركة حماس والوفد االمني المـصري ،        بعد لقاء استمر اكثر من خمس ساعات متواصلة بين          : كتب فايز ابو عون   

خرجت حماس لتؤكد على لسان الدكتور محمود الزهار على مواصلة اللقاء اليوم العطاء موقف نهائي حول كافـة مـا                
طرح وخاصة ما يتعلق باالعادة الجزئية لالنتخابات البلدية في دوائر رفح والبريج وبيت الهيا بعد تدارسه مع قيـادات                   

وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب لقائه ووفد الحركة مـع الوفـد االمنـي                 .لداخل والخارج الحركة في ا  
المصري اننا ناقشنا كل المواضيع المتعلقة باالنتخابات القائمة، وكل الخلل الحاصل فيها، واستطعنا ان نوصـل الوفـد                  

وأكد الزهار انه ال بد من      .تزوير او االساءة للقضاء   المصري الى قناعة بصدق موقفنا وبأننا لم نكن شركاء في عملية ال           
ايجاد حل لهذه المعضلة في آخر انتخابات حصلت في الجولة الثانية في انتخابات المجالس البلدية، موضحاً انه لم تكـن                    

تـى نبلـغ    هناك اقتراحات او حلول، وبالتالي تؤجل النقاشات الستكمالها اليوم، لدراسة ما سمعناه عن بقية المواقف، ح               
االخوة في الوفد المصري عن موقفنا في اجتماع اليوم من بعض االقتراحات التي سمعناها، والتي ال يمكن ان نقول اننا                    

وحول اسباب تأخر االجتماع ما بعد منتصف الليل قال الزهـار ان االجتمـاع الـذي                .قد حسمنا الموضوع بشكل نهائي    
منا العديد من الوثائق واالدلة حتى نقنع العالم جميعه بموقفنا، واننا لـم             استمر اكثر من خمس ساعات كان بسبب اننا قد        

وفي معـرض رده    .نكن شركاء في التزوير او االساءة للقضاء، وميزنا بين القضاء وبين محاكم السلطة لهذا الموضوع              
ا الموضوع، لـم تـتم      على سؤال ان كان قد اقترب عقد لقاء بين حركتي حماس وفتح اليوم او غدا، قال الزهار ان هذ                  

مناقشته، واذا كانت هناك اشكالية ليس عندنا مانع من عقد لقاءات الننا ال نقاطع ايا من الفـصائل، او حتـى الـسلطة                       
وعن مدى استعداده للقاء مسؤول عبد اهللا االفرنجي قال الزهار نحن           .الفلسطينية، واذا كانت هناك فائدة من هذه اللقاءات       

ن القضية ليست بين شخص وشخص، وإنما الموضوع ان هناك انتخابات حـصلت وهنـاك               ضد شخصنة القضية اال ا    
وأكد انه ليس بينه وبين اي مسؤول في فتح او          .ادعاءات تمت، وبالتالي فإن مجرد اللقاء سيرسخ مفهوم شخصنة القضية         

فتح بالذات طـوال الفتـرة      السلطة اية مشكلة، قائالً، الجميع يدرك انني لم اذكر اسم اي شخص كان من الفصائل ومن                 
السابقة، وبالتالي اذا تم الحديث فسيتم عن لقاء بين فتح وحماس او فتح وبقية الفصائل، وليس لدينا اي اعتراض علـى                      

وأشار لقد اتفقنا مع الرئيس ابو مازن في قضايا         .ذلك، ولكن الرفض ينبع من تصوير الموضوع وكأنه معركة بين اثنين          
ات بالحوار، وبالتالي يجب العودة الى مبدأ الحوار والنقاش، موضحاً انه لـم يجـر حتـى اآلن                  اكبر من قضية االنتخاب   

وحول اسباب موافقة حركة حماس على نتائج المحكمة التي نظرت في قضية الطعون المقدمة              .التحاور في قضية التأجيل   
 في البريج وبيت الهيا، قال اننا وافقنـا    على االنتخابات التي جرت في رفح، ومن ثم رفضها ونتائج االنتخابات االخرى           

على ما جاء في رفح على مضض ومرارة حتى نجنب الشعب الفلسطيني ازمة، ولكن حين تكررت القضية في اكثر من                    
  .مكان وبنفس الصورة اصبحنا ال نستطيع وقف هذه االزمة التي تخوفنا من حدوثها

  25/5/2005األيام الفلسطينية 
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  االنتخاباتحماس تهدد بمقاطعة
بمقاطعة االقتراع في االنتخابات البلدية الجزئية التي الغيت نتائجها س حركة حماهددت : رام اهللا غزة ـ محمد الطاهر

مانات كافية بعدم ، إذا لم تحصل على ض في الجوالت االنتخابية التشريعية، وقالت انها تدرس أيضا عدم المشاركة
سامي أبو زهري، ان  واوضح الناطق باسم حماس.وزات خالل االنتخابات البلديةتجاما ارتكبته حركة فتح من تكرار 

الحركة تدرس عدم المشاركة في الجوالت االنتخابية المقبلة إال في ظل شروط واضحة تضمن نزاهة االنتخابات 
زال المناقشات  وال تالخيارات كلها مفتوحة، وحتى هذه اللحظة لم نقرر عدم المشاركة في انتخابات اإلعادة،. القادمة

 .واالتصاالت مستمرة
  25/5/2005المستقبل 

  
  الجهاد تحمل السلطة مسؤولية سالمة معتقليها المضربين

حملت حركة الجهاد االسالمي، السلطة المسؤولية عـن سـالمة معتقليهـا        : لندن  : 25/5/2005 شرق األوسط  النشرت  
وقالت الجهاد اننا ما زلنا نرفع شعار ولنصبرن علـى مـا            . ابعاريحا، الذين دخل اضرابهم عن الطعام يومه الر        بسجن

آذيتمونا، إال اننا نقولها وبصوت عال، إن هذا األمر يعتبر خرقا لتفاهمات القاهرة، وال نرضى بأي حال من األحـوال،                    
ن بأن يعتقل أبطال هذا الشعب في سجون فلسطينية، وال نرضـى أن يحـاكموا بتهمـة مقـاومتهم االحـتالل وبـدو                     

وأضافت طرقنا جميع األبواب قبل إصدار هذا البيان، على أمل حل هذه المشكلة، لكن بدون جدوى، وبهذا أصبحت                  .أدلة
وسنقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال عـدم        . كل التفاهمات في خطر حقيقي، ولن نصمت طويال على هذا الوضع          

 .تعاطي السلطة، مع هذا الملف بشكل مناسب
 يطالبون باطالق سـراحهم مـن نفـس          الذين معتقلون امنيون ال ان   : ا ف ب     عن: 25/5/2005س العربي    القد وذكرت
 بعد تلقيهم تعهدات غير مؤكـدة نقلهـا مـسؤول فلـسطيني          , اضرابا عن الطعام كانوا بدأوه قبل ثالثة ايام         أنهوا السجن

ويطالب المعتقلون، الذين ينتمي تسعة مـنهم  .اماالثنين، بان تعمل السلطة الفلسطينية علي اطالق سراحهم خالل عشرة اي      
الي حركة فتح، واربعة الي الجهاد االسالمي، بان يتم اطالق سراحهم وان يعيشوا في مدينة اريحا كونها اصبحت تحت                   

 شهرا في السجن نفسه، وذكرت مصادر فلسطينية ان صـدامات           12وامضي البعض منهم اكثر من      .السيطرة الفلسطينية 
 .سجن قبل ايام، حين حاول بعض المعتقلين الخروج من السجن رغما عن ارادة الحراسوقعت في ال

  
 جيش شهداء األقصىالتوحد في إطار عسكري موحد باسم  العسكرية تعلن مجموعات فتح
فتح والمحسوبة عليها، عن تشكيل إطار موحد لها        مجموعات العسكرية التابعة لحركة     أعلنت ال :  خاص -فلسطين المحتلة 

  . الفلسطيني، والدفاع عن ثوابته الوطنيةالشعبحماية هدفه جيش شهداء األقصى،  سمبا
 أن الخطوة تأتي لمواجهة المؤامرات، واإلطاحة برؤوسها أينما كانوا، وحماية شعبنا الفلسطيني، والدفاع              بيانوأكدوا في   

ـ وبحسب البيان فإن    .ية، وإرث شهدائها  الوطنية والنضال عن ثوابته الوطنية، والعمل على وحدة الحركة ومكتسباتها          ذه ه
تشكيل لجنة عسكرية مركزية موحـدة، تمثـل        المجموعات توصلت إلى ما سمته استراتيجية الوحـدة، والتي تقوم على           

كما قـررت المجموعـات     .ياتهاكافة األذرع العسكرية الفتحاوية، المنضوية تحت لواء الوحدة لحركة فتح، بجميع مسم           
الية المركزية، وتشكيل المكتب السياسي واإلعالمي الموحد، واللجنـة األمنيـة المركزيـة، واللجنـة               تشكيل اللجنة الم  

االجتماعية، والتكافل االجتماعي المركزي، ولجنة التعبئة والتوجيه العسكري، ولجنة التـصنيع والتجهيـز والتـدريب               
 المطلوب، بما يتوافق مع المناطق واألقاليم،       العسكري، ولجنة حصر العضوية لعناصر األذرع العسكرية، وتوحيد العدد        

  .وذلك عبر بطاقة رسمية وموحدة لكافة أعضاء الجهاز العسكري الموحد، ومعتمدة من الجهات الرسمية للحالة الموحدة
: تم االتفاق والتوقيع من قبل كافة األذرع العسكرية الفتحاوية المقاتلة الموحدة، على اعتمـاد مـسمى               وأوضح البيان أنه    

زي على مستوى   ، كمسمى مركزي للوحدة، بختم وتوقيع مرك       فلسطين ألوية الشهيد ياسر عرفات     -جيش شهداء األقصى    
ال يجوز ألي كتيبة من الكتائب، أو أي من األذرع الفتحاويـة             أنه بموجب االتفاق     ، مشدداً على  محافظات غزة والضفة  

  .نضالية، تحت أي ظرف من الظروف الالمقاتلة الموحدة الموقعة، الخروج عن هذه الوثيقة
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ويهّددون طبيباً ويرّوعون الطالباتاألونروا يادة ومدرسة تابعتين لـمسلّحون ملثّمون يقتحمون ع

هم ومنـع   تساءل أهالي مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين عن دور وزارة الداخلية الفلسطينية في حمايت            : خاص –نابلس  
أي اعتداٍء عليهم، خاصةً بعد إقدام مجموعٍة من المسلّحين الملثمين على تهديد أحد أطبـاء عيـادة المخـيم واقتحـامهم               

أين توفيق أبو خوصة الـذي      : وقال األهالي .لمدرسة المخيم أيضاً، وتوجيه تحذيراٍت لمديرتها بضرورة طرد طالبٍة منها         
 بهـا إال    نكر؟ لماذا يسكت اليوم وهو يدرك تماماً شناعة هذه الفعلة التي ال يقوم            يظهر على وسائل اإلعالم يشجب ويست     

 أصدرت اليوم   ت وكالة الغوث الدولية األونروا    وكان.، مطالبينه بإدانة هذا الهجوم ومعاقبة الفاعلين      أشخاص يعرفهم جيداً  
الغوث في مخيم الفارعة المجاور لنابلس، مسلّحون       بياناً صحافياً قالت فيه إنّه في الثامن عشر من أيار دخل عيادة وكالة              

ملثمون مهددين أحد أطباء العيادة طالبين منه تركها وعدم العودة إليها مجدداً، وأثناء انسحابهم قاموا بإطالق النار فـي                   
هـات المدرسـة    الهواء في ساحة العيادة، ثم توجه ثالثتهم إلى مدرسة بنات الفارعة األساسية األولى وانتشروا فـي رد                
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ناشرين الرعب بين الطالبات مصرين على مقابلة مديرة المدرسة طالبين منها طرد إحدى الطالبات قائلين إنّه لن يسمح                  
  .لها بالعودة إلى المدرسة

  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  واالستيطان وتسلّمه رسالتين حول مخاطر الجداربلعين تلتقي أبو مازنلجنة مقاومة الجدار في 
، صباح اليوم، الـرئيس     لجدار واالستيطان في قرية بلعين    التقى مسؤولون في اللجنة الشعبية لمقاومة ا      : خاص –رام اهللا   

محمود عباس في مقر المقاطعة في مدينة رام اهللا، وقاموا بتسليمه رسالتين أحدها موجه له شخصياً، واألخرى سيحِملها                  
ل لقائه المرتقب معه في واشنطن في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك حول              إلى الرئيس األمريكي بوش خال    

وصرح عبد اهللا   .التهديدات الصهيونية بمصادرة مساحات واسعة من أراض القرية بدعوى إقامة جدار الفصل العنصري            
ديداٍت بمصادرة أراضيها من أجل إقامة       وكافة المناطق التي تواِجه ته     ة قامت بالنيابة عن أهالي بلعين     أبو رحمة أن اللجن   

جدار الفصل العنصري، بتوجيه رسالٍة خطية للرئيس محمود عباس لفتت من خاللها نظـر الـسلطة إلـى النـشاطات                    
والفعاليات المستمرة التي ينظّمها أهالي بلعين خاصة في سبيل ردع سلطات االحتالل عن االستمرار في بنـاء جـدار                   

ضي القرية، وأن هذه الفعاليات ليست سوى امتداٍد لموقف السلطة الرسمي الـرافض إلقامـة               الفصل العنصري على أرا   
يذكر أن اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في قرية بلعين كانت قـد             .الجدار ولكن بصورة شعبية وسلمية أيضاً     

ملة تجريٍف واسعة ألراضي القرية من      بدأت نشاطاتها في منتصف شباط الماضي، بعد أن شرعت سلطات االحتالل بح           
 دونم من أراضي القرية مهددة      2300أجل إقامة جدار الفصل العنصري عليه، وقال عبد اهللا أبو رحمة إن ما يزيد عن                

  .بالمصادرة بدعوى إقامة الجدار
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 طفال الفلسطينيين كدروع بشريةالل األسرائيلي يوثق بالصور استخدام جيش االحتالتلفزيون اإل

مع ان المحكمة العليا االسرائيلية اصدرت امرا حازما يحظر علي جنود االحتالل استعمال : الناصرة ـ القدس العربي  
الفلسطينيين كدروع بشرية، اال ان هوالء الجنود الذين ينشأون ويترعرعون علي كره الناطقين بالضاد يضربون عرض                

ر محكمتهم العليا والمواثيق والمعاهدات الدولية وحسب التقرير الذي اعده مراسل القناة العاشـرة للـشوؤن                الحائط بقرا 
فـي  . الفلسطينية تسفي يحزقيئيلي، فان قوة عسكرية إسرائيلية دخلت القرية الفلسطينية واستولت علي احد البيوت فيهـا               

القـوة العـسكرية االسـرائيلية بالحجـارة فقـام الجنـود        غضون ذلك بدأت مجموعة من الفتية في القرية بقذف أفراد           
وخالل بث التقريـر    . االسرائيليون باعتقال احد الفتية واستخدامه درعا بشريا لمنع الفتية االخرين من رشقهم بالحجارة            

، الن شوهد الطفل الفلسطيني وهو تحت سيطرة جنود االحتالل، يجرونه بالقوة من مكان الي آخر، ويضعونه في المقدمة               
الجيش الذي يقتل البشر والشجر والحجر، والذي يعتبر نفسه من اعتي جيوش العالم، بات يخاف من حجـر فلـسطيني                    

واستمرت العملية عدة دقـائق وثقـت بالـصوت         . يرميه طفل خرج من رحم امه الي واقع االحتالل المقيت والبغيض          
عاملة البربرية لجيش االحتالل االسرائيلي، الذي يـزعم        والصورة وشوهد الطفل الفلسطيني وفرائصه ترتعد من هول الم        

 .صباحا مساء انه بصدد منح التسهيالت للشعب الفلسطيني لتقوية رئيس السلطة محمود عباس في الشارع الفلسطيني
  25/5/2005القدس العربي  

  
  إضراب مدارس عربية باللد احتجاجا على اعتداءات جنسية

 عربية في مدينة اللد اعتبارا من أول من أمس، اضرابا شامال ومفتوحا، احتجاجـا  أعلنت ست مدارس: ب.ف.اللد ـ أ 
على اعتداءات جسدية وجنسية، قام بها أحد التالميذ من ابناء الفلسطينيين المتعاونين مع اسرائيل، مـن دون ان تتخـذ                    

الشعبية لجميع احزاب وهيئات مدينـة      وكان االضراب الذي دعت اليه اللجنة       . وزارة التربية والتعليم اية إجراءات بحقة     
اللد، ولجنة اولياء الطالب شامال امس في خمس مدارس ابتدائية وواحدة اعدادية، احتجاجا على عدة اعتداءات جـسدية                  

وقال .وجنسية قام بها احد ابناء المتعاونين الفلسطينيين مع السلطات االسرائيلية، الذين وطنتهم اسرائيل في المدن العربية               
تقدم عدد من عـائالت االطفـال بـشكاوى         : ب العرب واليهود في مدينة اللد      الكريم زبارقة رئيس لجنة آباء الطال      عبد

 .بلدية المسؤولة عن ادارة المدارسللشرطة، ولوزارة المعارف ولل
  25/5/2005 شرق األوسطال

  
  رى مستوطنات الضفة للقدسقامة جدار لضم كبإ ،لتبرير منع التواصل بين اقاليم الدولة الفلسطينيةمذكرة 

 السبيل فيما يشكل تحدياً لالعتراضات االمريكية، ستشرع الحكومة االسرائيلية قريباً في بنـاء جـدار                -القدس المحتلة   
، التي تقع الى الشمال الشرقي من المدينـة، والتـي تعتبـر أكبـر               المحتلة ومستوطنة معاليه ادوميم   لربط مدينة القدس    

ويعتبر المسؤولون اإلسرائيليون أن اقامة الجدار خطوة ضرورية جداً من اجل           . بية على االطالق  مستوطنات الضفة الغر  
 في النصف الثاني من اب       ناجزة على األرض قبل تنفيذ خطة فك االرتباط        تثبيت ضم المستوطنة للقدس وليصبح حقيقة     

، على اعتبار انه يتوقع ان      تنفيذ فك االرتباط  ة الجدار يجب ان يكون قبل       ويرى هؤالء المسؤولون أن انجاز اقام     . المقبل
ويعني اقامة الجدار ضم معاليـه ادومـيم        . يبدي المجتمع الدولي رفضاً اقوى في حال تم اقامة الجدار بعد تنفيذ الخطة            

للقدس، من اجل خلق تواصل اقليمي بين القدس والمستوطنات اليهودية التي تقع في محيطها، وفي نفس الوقت سـيمنع                   
وسيؤدي للقضاء على أي فرصة القامة دولة فلـسطينية         . ار وجود تواصل اقليمي بين شمال وجنوب الضفة الغربية        الجد
، كما افصح عنه دوف فايسغالس كبير مستشاري رئـيس الـوزراء            ة للحياة مستقبالً، وهو هدف خطة فك االرتباط       قابل
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ش ووزارة الدفاع االسرائيلية، ويبدي مكتب شارون       ويشرف على اقامة المشروع كل من الجي      . االسرائيلي ارئيل شارون  
حماساً كبيراً له على اعتبار انه سيسمح بجلب عشرات االالف من اليهود للمنطقة، االمر الذي يعزز الوجود اليهودي في                

لمـشاريع  الى ذلك انجز المستشار القضائي لوزارة الخارجية االسرائيلية اعداد مذكرة قانونية لتبرير ا            . القدس ومحيطها 
االستيطانية في القدس ومحيطها، واضفاء شرعية على هذه المشاريع التي تمنع التواصل بين اقاليم الدولـة الفلـسطينية                  

وحسب المذكرة فإن هناك عدداً من دول العالم التي تفقد التواصل بين اقاليمها مثل الواليات المتحـدة وجـزر            . المتوقعة
وجاء اعداد هذه الوثيقة على عجل بعـدما تبـين ان االمـم             . السماء على االرض  تيمور الشرقية وغيرها دون ان تقع       

المتحدة تطالب بأن تضمن الحكومة االسرائيلية وجود تواصل اقليمي ليس بين مناطق الضفة في الدولة الجديدة، بل وبين                  
  .الضفة وقطاع غزة

  24/05/2005: بتاريخ
  

 زية إلى خارج القدس المحتلة تنفي وجود مخطط لنقل مكاتبها المركاألونروا
مي التحاد  ما صرح به الناطق اإلعال الالجئين الفلسطينيين األونروانفت وكالة غوث وتشغيل، القدس المحتلة ـ خاص 

 بأن الوكالة تعمل على نقل مكاتبها المركزية إلى خارج القدس المحتلة، وأنها ستنقل مكاتب ومقار                ،العاملين في األونروا  
 بيـان  فـي    وأكدت األونـروا  . إلى الضفة الغربية ولمدينة رام اهللا بالتحديد       لة في القدس المحتلة الشيخ جراح     إدارة الوكا 
وأن هذه المكاتـب سـتبقى مكاتـب        ،   أنه ال توجد أية مخططات لنقل مكاتب رئاسة االونروا في الشيخ جراح            ،أصدرته

أنَّ هدفها أوالً وأخيراً اإلبقاء على خدماتها، الفتةً إلى أن           في بيانها    وأوضحت األونروا .رئاسة إدارة إقليم الضفة الغربية    
 المزمع تنفيذها تشير إلى أنّه وفي القريب العاجل ستكون الحركة من            ة للحركة والمخططات اإلسرائيلية   اإلجراءات المقيد 

 إدخالها من   تقييدات المزمع  القدس أكثر صعوبة، وبالتالي فإن الوكالة تقوم اآلن بالتخطيط االحترازي للتعامل مع ال             وإلى
 القدس، حسب ما جـاء      وإلى ونقل البضائع من     ،قيد حركة العاملين لدى األونروا     ت أن والمتوقع لها    ،الجهات اإلسرائيلية 

  .في البيان
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لغاء الزينكو في المخيماتخطة إل

رة الشؤون الفلسطينية ان هناك خطة العادة بناء جميع الوحـدات           صرح المهندس وجيه عزايزة مدير دائ     ،خاص باللواء 
 وحدة في جميـع  0002السكنية التي ال زالت مبنية من صفائح الزينكو في المخيمات مبيناً ان عدد هذه الوحدات حوالي         

تنفذ مشروع  وبين ان الدائرة نفذت في وقت سابق مشاريع اصالح الوحدات في بعض المخيمات وان الدائرة                . المخيمات
 الف دينـار    750التجديد اآلن في مخيمات البقعة وسوف ومخيم الشهيد عزمي المفتي بتمويل من وزارة التخطيط بكلفة                

 الف دينار من اجل االستمرار في عملية التأهيل للوحدات السكنية فـي المخيمـات               500كما ان وزارة التخطيط ستقدم      
وبين عزايـزة ان    .  صرف صحي ومحطة تنقية في مخيمي جرش والخالدية        وبين ان التحديث سيشمل ايضاً انشاء شبكة      

 الف يورو لتنفيذ مشروع اصالح الوحدات السكنية في مخيم السخنة وسـيقوم معهـد               400االتحاد االوروبي قدم منحة     
افحـة   وحدة سكنية وبين ان هذا المشروع سيساهم فـي مك          57 باصالح   منظمة غير حكومية  تعاون الجامعات االيطالية    

  .البطالة من خالل تشغيل سكان المخيم في تنفيذ اعمال البناء
   25/5/2005اللواء االردنية 

  
   على العرب األرثوذكسعو إلى إنهاء السيطرة األجنبيةطوباسي يد

ناشد مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات االرثوذكسية العربية في فلـسطين رؤسـاء الكنـائس               :  االيام -رام اهللا   
كسية في العالم المجتمعين في استنبول بالمجمع المسكوني العالمي ببحث ومعالجـة ازمـة بطريركيـة الـروم                  االرثوذ

وقال طوباسي ان تنحية البطريـرك      .االرثوذكس المقدسية بعيدا عن المنازعات وخالفات االطراف في بطريركية القدس         
 وانما بناء على تصاعد اعمـال الفـساد والتفـريط           ايرينيوس لم تتم فقط ألسباب لها عالقة بصفقة ميدان عمر بالقدس،          

باألوقاف االرثوذكسية ومناهضة حقوق العرب االرثوذكس منذ ان تسلم ايرينيوس مهامه كبطريرك، اضافة الى قيامـه                
علـى ان   "وشدد طوباسي في بيان اصدره، امـس،        .بأفعال تتنافى مع مصلحة الكنيسة خاصة والشعب الفلسطيني عامة        

 البطريركية يجب ان ينطلق أساساً من تحقيق مصلحة الكنيسة التي انشأها العرب المسيحيون االوائـل                معالجة موضوع 
واإلقرار باالستحقاقات التاريخية والقانونية للعرب االرثوذكس على طريق انهاء هذه السيطرة االجنبية غير المبررة التي               

بهدف تقويض الدور الوطني للعرب االرثوذكس بما يخدم        قامت في ظل ظروف سياسية في عهد االمبراطورية العثمانية          
  ".مصلحة تلك االمبراطورية وسالطينها

  25/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   ول رؤساء الكنائس االرثوذكسية في العالم يقررون عزل البطريرك ايرينيوس األ
رثوذكسية في سائر انحـاء العـالم       قرر رؤساء وممثلون عن معظم الكنائس اال       ،  مصطفى الرياالت  - الدستور   -عمان  

عزل بطريرك الروم االرثوذكس في القدس البطريرك ايرينيوس االول وعـدم االعتـراف بـه كبطريـرك للكنيـسة                   
االرثوذكسية المقدسية بعد اآلن وذلك خالل اجتماع للمجمع الكنسي الذي عقد امس في بطريركية القسطنطينية المسكونية                

 منهم لـصالح العـزل      13 عضوا في المجمع الكنسي حيث صوت        16وقد شارك   .«ذكسيةاعلى سلطة للكنيسة االرثو   »
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وقال النائب االرثوذكسي الدكتور عودة     .وسحب االعتراف بالبطريرك مقابل صوت واحد، فيما قدمت ورقتان بيضاوتان         
اع سحب االعتـراف    القواس للدستور ان المجمع الكنسي عقد امس اجتماعا استمر عدة ساعات وقرر في نهايته باالجم              

بالبطريرك ايرينيوس واوضح ان بطريرك المانيا وبطريرك انطاكيا قدما اوراقا بيضاء عند التصويت على قرار العزل                
ويتيح قرارالمجمع الكنسي المجـال     .وسحب االعتراف بالبطريرك ايرينيوس، فيما رفض القرار بطريرك جورجيا فقط         

  .ة في القدس ليصارقدما النتخاب بطريرك جديد للكنيسة االرثوذكسية المقدسيةامام المجمع المقدس للكنيسة االرثوذكسي
  25/5/2005الدستور 

  
   التصدي لألوساط المشككة بالمظاهر الديمقراطية ، في برليندات الطالب واألطباء والمهندسيناتحا

ـ   :  وفا -برلين   س، إلـى التـصدي لألوسـاط    دعت اتحادات الطالب واألطباء والمهندسين الفلسطينيين في بـرلين، أم
وناشدت االتحادات، في بيان صحافي، الرئيس محمود       .يك بالمظاهر الديمقراطية السليمة   والتي تحاول التشك  .. المغرضة

، رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس      ، وخالد مشعل،    رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح    عباس، وفاروق القدومي،    
وشددت االتحادات، على   .ة، وأبناء الشعب الفلسطيني، التصدي لهذه األوساط المغرضة       وقادة الفصائل الوطنية واإلسالمي   

ـ  لوحدة الوطنية،  ضرورة تعزيز ا   ول إلـى األهـداف   التي تعد مصدر قوتنا وصمودنا، وهي الضمانة واألسـاس للوص
ي قطاع غـزة، والتـي ال   التطورات والتبعات االنتخابية الخطيرة الجارية ف   وأعربت عن قلقها بشأن     .الوطنية المشروعة 

 مـن   تهدد التجربة الديمقراطية فحسب، بل تتعداها لتمس وحدة شعبنا، التي عجزت المحاوالت اإلسرائيلية وما ترتكبـه               
  .وسائل عدوانية عن النيل منها

 25/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 تلموند يعيشون ظروف اعتقاٍل قاسية األسرى األشبال واألسيرات في سجن
تلموند يعيشون ظروف اعتقاٍل بالغة      أفادت محامية جمعية أنصار السجين أن األسرى األشبال في معتقل         : خاص –نابلس  

 ويعـاني األشـبال فـي سـجن    .السوء بسبب الممارسات الصهيونية وسياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة السجن بحقّهم     
، من استمرار احتجازهم فـي هـذا        14 شبالً في قسم      أسيراً 51 أسير باإلضافة الى     100 1التلموند، وعددهم في قسم     

المعتقل لفترة طويلة داخل أربعة جدران ضيقة بعد أن حرمتهم إدارة المعتقل من الفورة، وهي الخروج إلـى سـاحات                    
ويوجد داخل المعتقل عدد من األسـرى       . ساعة داخل الغرف   21الغرف، سوى ثالث ساعات يومية ويبقى األسير بعدها         

 محتجزون منذ فترة دون نقلهم إلى السجون الصهيونية المركزية ودون السماح لـذويهم بزيـارتهم، ويواجـه                  األشبال
األسرى في هذا المعتقل أوضاعاً نفسية وصحية سيئة للغاية جراء نقص المواد الغذائية والتهوية وسوء النظافة والمعاملة                 

تلموند ال زلْن يعـانين      الت حرباوي إن عدداً من األسيرات في سجن       وفي السياق ذاته ق   .لجنود الصهاينة القاسية من ِقبل ا   
أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة وظروفاً اعتقالية سيئة جداً، كما أن بعض األسيرات بحاجٍة للعالج الفوري ولكـن إدارة                  

  .السجن ترفض ذلك
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ةالصهيونّيت المعتقالازدياد معاناة األسرى في 

،  معتقالً فلسطينياً  20حتجاز نحو   ، حيث يتم ا   ل ابتلي، من زيارة معتقل قدوميم     تمكّن محامي نادي األسير الفلسطيني، جما     
وأضاف أن سياسة اإلدارة ال زالـت       .وأشار ابتلي إلى أن وضع المعتقل سيء حيث كمية الطعام المقدم سيء كماً ونوعاً             

والتأخّر الدائم في تقديم الوجبة، التي تكون في العادة متعفّنة أو غير صالحة لألكل، ممـا يـضطر                  بتقصير فترة الفورة    
األسرى إلى إلقائه في النفاية، وأشار إلى معاناة المعتقلين من قلّة المالبس واألحذيـة، إضـافةً إلـى االكتظـاظ فـي                      

المحامي رائد محاميـد مـن      وتمكن   . سجوٍن أخرى  وأضاف المحامي أنّه تم نقل بعض المعتقلين من قدوميم إلى         .الغرف
وأشـار األسـير شـادي يوسـف        .، واستطاع خالل زيارته التعرف على وضع األسرى هنـاك         "الدامون"زيارة سجن   

كميل،خالل لقائه المحامي ، أن وضع السجن سيء للغاية حيث تتساقط الحجارة من سقف الغرف عل رؤوس األسـرى                   
وأكّـد  .دم كماً ونوعاً   إلى قلّة التهوية وانعدام دخول ضوء الشمس إلى الغرف، وسوء الطعام المق            بسبب قدم البناء، إضافةً   

األسرى على استمرار سياسة إدارة السجن في محاولة كسر صفوف األسرى، باستمرار نقلهم من سجٍن إلى آخر ومـن                   
من الدامون إلى سـجن الرملـة لكـسر صـفوفهم           قسٍم إلى آخر، كما قاموا في اآلونة األخيرة بنقل األسرى األردنيين            

وأشار المحامي إلى استمرار المماطلة فـي       .وإلجبارهم على كسر اإلضراب لكنّهم مستمرون بإضرابهم لتحقيق مطالبهم        
ويشير النادي إلى أن مشكلة األسرى المرضى باتـت         .العالج لألسرى المرضى، حيث يوجد أسرى بحاجٍة ماسة للعالج        

 حيث تتزايد الحاالت المرضية بسبب سوء أحوال السجن المعيشية وسوء الطعـام المقـدم وقلـة االهتمـام                   هاجساً قوياً 
        ويناشد األسرى من خالل محامي النادي المؤسـسات  .باألسرى المرضى في بدء معاناتهم إلى أن يتفاقم وضعهم الصحي

 وبعد التقائه عدداً من أسرى سجن     .بشكٍل خاص الحقوقية إلى النظر السريع والفوري في قضية األسرى والمرضى منهم           
 أن أوضاع السجن سيئة للغاية، حيث إن البناء قديم جداً وال يصلح للعيش، باإلضـافة إلـى ارتفـاع نـسبة                      افادجلبوع،

الرطوبة وقلّة التهوية في الغرف التي ال تدخلها الشمس مما يجعل جو الغرفة غير صحي، إضافةً إلى االكتظاظ الكبيـر                    
وأشار األسرى للمحامي محاميـد إلـى أن معاملـة     .في الغرف مما يضطر األسرى إلى التناوب في النوم على األرض          

 في إحضار الطبيـب     السجانين تزداد سوءاً وتدهوراً وتستمر إدارة  السجن باستفزاز األسرى بشتى الطرق، كالمماطلة            
 السجن قدمت عدة وعوٍد لألسرى بتحسين ظروف الزيارة         وأشار األسير رياض فرح ، إلى أن إدارة       .لألسرى المرضى 
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والسماح لألسرى بعناق ذويهم والتقاط صوٍر معهم، ووعدوهم بالسماح بإدخال الحاجيات خـالل الزيـارة، واألسـرى                 
  .ينتظرون هذا التحسن، علّه ال يكون كغيره من الوعود السابقة

  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  انتهى عهد البطريرك إلى األبد : نا لـ البياناهللا حعطا 
 أن عهد ايرنيوس انقضى إلى األبد من غير رجعة، ومهما حاول البطريرك المخلوع وبأسـاليبه                أكد عطا اهللا لـ البيان    

 أقالوه كنـسيا، كمـا فقـد        على ذلك الن أخوية القبر المقدس والمجمع المقدس       الملتوية المعهودة أن يعود فهو غير قادر        
مشيرا إلى أنه لم يبق له شيء سوى أن يحزم أمتعتـه            . شرعيته في الطائفة وسحب منه االعتراف الفلسطيني واألردني       

األرثوذكسية إلى طرد البطريرك ايرنيـوس      لتي دفعت برجال الدين في الطائفة     وعن األسباب ا  . ويرحل إلى حيثما يشاء   
قة مـن أعـضاء     األول أشار حنا الى أن قرار تنحيته قد اتخذ بغالبية أصوات المجمع المقدس وبتأييد من الغالبية الساح                

 وذلك بعد استنكار وشجب لما أقدم عليه البطريرك المعزول من قبل كافة الفعاليـات األرثوذكـسية                 أخوية القبر المقدس  
إننا نعتقد أن الجميع ساهم في إقالة البطريرك المعزول،          فوأضا. وذكسية وعموم أبناء شعبنا وأمتنا     الطائفة األرث  وأبناء

الكنيـسة التـي أدت إلـى        داخل   الحركة التي تمردت على ايرينيوس    وكل منا أدى دوره في ذلك، ولكن أهم حدث هو           
 تمت ألسباب كثيرة غيـر مقـصورة ومحـصورة بمـسألة           وأكد حنا على أن اإلطاحة بالبطريرك المخلوع      .اإلطاحة به 

األوقاف والعقارات التي كانت القشة التي كسرت ظهر البعير، مشيرا الى عالقته بالفساد والمفسدين وعدم قدرته علـى                  
  لكل ما هو عربـي ومـا هـو         إدارة شؤون الكنيسة ومواقفه المعادية للقضايا الوطنية والكراهية الدفينة التي كانت لديه           

سنالحقه بكافة الوسائل القانونية لكي يعيد ما سرقه ونهبه من خزينة الكنيسة وتعود كل األمالك المنقولة                وقال    .فلسطيني
  .انقرة ـ نابلس ـ سامر خويرة والوكاالت. ولة التي سرقت الى ملكية الكنيسةوغير المنق

  25/5/2005البيان 
 

 لسطينّية خوفاً من عمليات خطف جنودتأّهب صهيونّي عاٍل على الحدود اللبنانّية الف
رفعت دولة الكيان الصهيوني من درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان واتخذت قواتها على تلك الجبهة                  :وكاالت

إجراءاٍت عسكرية وأمنية إضافية، في ضوء المخاوف التي زعمت مصادر صهيونية أنّها تتعلّق بمخطٍط لدى حزب اهللا                 
نود صهاينة على تلك الجبهة حتى يتسنّى لحركة المقاومة اللبنانية التفاوض من مركٍز وموقع قوة إلطـالق                 الختطاف ج 

المصادر نفسها ذكرت أن هنـاك شـعوراً لـدى أفـراد             .سراح أسرى لبنانيين وعرب من داخل المعتقالت الصهيونية       
خطيرة مرتقبة على تلك الجبهة قد تحدث في المرحلة         الوحدات العسكرية الصهيونية على الحدود مع لبنان بأن تطوراٍت          

وعلى ذات الصعيد، أعلنت سلطات االحتالل الـصهيوني العثـور           .القادمة في ظّل التهدئة التي أعلن عنها الفلسطينيون       
. نعلى ضابٍط في جيش االحتالل، كانت آثاره قد اختفت منذ ظهر أمس، على الحدود الشمالية للدولة العبرية مـع لبنـا                    

  .وكانت مصادر أمنية قد أعربت عن خشيتها من أن يكون قد تم أسره من قبل حزب اهللا اللبناني
  25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مقدار االستفادة االسرائيلية، التداعيات التطبيعية واالقتصادية لمشروع قناة البحرين

ة من مخاطر وتداعيات تنفيذ مشروع قناة البحـرين، مـن            حذرت اوساط سياسية واقتصادي    : جهاد ابو العيس   -السبيل  
ناحية االستفادة التطبيعية واالقتصادية المتوقعة اسرائيليا حال التنفيذ الفعلي للمشروع على واقع االرض مقارنة بحجـم                

سرائيل وقالت اوساط سياسية خبيرة شاركت في مفاوضات المياه مع الجانب الصهيوني ان ا            . استفادة االطراف االخرى  
ستستفيد من المشروع في مجاالت تعزيز بناء المستعمرات وجلب المزيد من المهاجرين، وتزويد الكيـان الـصهيوني                 

 ألف برميل زيـت يوميـا وإقامـة         20بالطاقة الكهربائية والنووية المولدة، الى جانب استغالل الصخور الزيتية وإنتاج           
 100يات السياحية ولتربية األسـماك والجمبـري، وإقامـة حـوالي            مجموعة من البحيرات الصناعية واستغاللها للغا     

مستوطنة زراعية على امتداد النقب الشمالي ورفد البحر الميت بالمياه تعويضا عن تحويل مجرى نهر األردن وإقامـة                  
 والمواد األولية  أربعة مفاعالت نووية متعددة األغراض، فضال عن توفير القناة مناخا ايجابيا الستغالل الثروات الطبيعية             

  . غير المستغلة جنوب فلسطين
يان الـصهيوني علـى المـستوى       خرقا قويا لكل آليات مقاطعة التطبيع مع الك       بر حزبيون ان المشروع برمته يعد       واعت

ـ     فجوة كبيرة يمكن من خاللها للصهاينة العبور بقوة إلى الدول المجـاورة، وبخاصـة دول                العربي فضال عن تمثيله ل
  . سرائيليةالعراق التي تمثل سوقا كبيرا للمنتجات اإلالخليج و

ويرى مراقبون ان تركيز الجانب االسرائيلي واصراره على أخذ الموارد المائية في االعتبار عند طـرح أي مـشروع                   
مـن  للتسوية ينبع من اإلدراك التام لدور العنصر المائي في تبرير التوسع اإلسرائيلي و تمكين إسرائيل من نسج شبكة                   

العالقات مع بلدان المنطقة تحقق لها ما تصبو إليه من االندماج في برامج مشتركة مع هذه البلدان وهو ما تـراه يعـود                       
  . بالفائدة على مختلف األصعدة وهو ما يحققه المشروع حال قيامه من الناحية الواقعية

يلية من المشروع بالقول انه يـشكل فرصـة         فيما اوضحت دراسات فلسطينية موثقة تحدثت عن مقدار االستفادة االسرائ         
ثمينة لالسرائيليين بالنظر الى حجم الطاقة الهيدروكهربائية التي ستنتج عن االستفادة من اندفاع المياه لتوليد الكهربـاء،                 
ومقدار استغالل الزيت الصخري الموجود في منطقة الجبال المطلة على البحر الميت الذي تقدر كميته بـألفي مليـون                   

ن، كوقود بديل عن النفط، بعد فشل استخدامه خالل الفترة الماضية بسبب الحاجة إلى توليد الطاقة من الزيت الحجري                   ط
  . لكميات كبيرة من مياه التبريد، وهو ما ستوفره القناة المزمع إنشاؤها
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سـتفادة مـن الطاقـة      واضافت دراسة اعدها مركز االعالم والمعلومات في غزة، ان المشروع سيفتح مجاال واسعا لال             
الشمسية التي تتمتع بها منطقة البحر الميت، وكذلك الحال بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة عبـر المفـاعالت النوويـة                   
وبخاصة أن المياه التي ستوفرها القناة ستشكل حال أمثل بالنسبة لمشكلة تبريد المفاعالت النووية اإلسرائيلية في منطقـة                  

  . آلن تبريدها باستخدام الهواء األكثر تكلفةالنقب التي يتم ا
ولم تغفل الدراسة التي اشرف عليها اساتذة ومختصون أهمية المشروع من الناحية االمنية لدولـة الكيـان الـصهيوني                   

 في خلق حواجز مائية أو سكانية تعتبر بمثابة حد أمني استراتيجي وعسكري يمنع تقدم أي                - حسب الدراسة    -والمتمثلة  
  . ت عربية أو تنفيذ عمليات عسكرية من الجهة الشرقية ضد الدولة العبريةقوا

في وثيقة استراتيجية أعدها شيحومي ناحال الذي يعد من أكبر مخططي االستراتيجية اإلسرائيلية، جرى              : تقول الدراسة 
ية المهمة التي يجب أن تظل      التشديد على أن النقطة المحورية بين البحرين الميت واألحمر هي إحدى النقاط االستراتيج            

  . ط الدفاع األول عن كيان إسرائيلتحت السيطرة اإلسرائيلية، معتبرا أن هذه المنطقة هي خ
يتنبأ بعض المحللين بأن القناة ما هي إال مرحلة أولى لمشروع صهيوني ال يكتمل إال بحفر قناة ثانية                  : وتضيف الدراسة 

كما أن  . يل دولة محورية في العالم تمتلك قناة تضارع بل تهدد قناة السويس           تصل البحر المتوسط بالميت، لتصبح إسرائ     
المشروع يمكن أن يحدث تغيرا خطيرا في البيئة الجغرافية لإلقليم، مما يعني استمرار سيطرة إسرائيل علـى الـضفة                   

  . الغربية لألبد
ـ     بصورة والى جانب االستفادة السابقة يضيف محللون ان مشروع قناة البحرين يرتبط           األهـداف القوميـة    ـ   وثيقـة ب

اإلسرائيلية المتعلقة بتطوير وتعمير صحراء النقب وتوفير مصادر المياه والكهرباء لها، بوصفها تشكل نصف مـساحة                
فلسطين، وتقع بالقرب من مصر، ما سيؤدي الى توفير البيئة المالئمة لتوطين اليهود فيها حتى ال تكـون خاليـة مـن                      

  . قهاالسكان يسهل اخترا
  24/5/2005السبيل االردنية 

  
 سجن النقب يتحول معسكراً نازياً 

هددت إدارة سجن النقب األسرى الفلسطينيين، بإطالق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز داخل المعتقل ما لم ينه االسرى 
ملة ضد األسرى ونقلت قناة العربية عن أحد المعتقلين في سجن النقب قوله، إن إدارة السجن تشن ح. احتجاجهم

وأضاف أن إدارة . والمعتقلين، مشيراَ إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها األسرى لإلهانة والتعذيب
السجن نقلت حوالى مئة معتقل إلى أقسام أخرى شبيهة بالمعسكرات النازية، وخالية تماماً من كل المتطلبات األساسية 

 )أأ ش . (التي يحتاج إليها اإلنسان
  25/5/2005السفير 

  
  حماس في صعود وحزب اهللا في هبوط: المخابرات العسكرية االسرائيلية

 ادعى مصدر كبير في المخابرات العسكرية االسرائيلية، في حديث لوسـائل اعـالم              - الغد -الناصرة: برهوم جرايسي 
جح في جني ثمار من الحوار الدائم مـع         اسرائيلية، امس الثالثاء، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ابو مازن، لم ين           

 .حركة حماس، وان المثل األكبر لهذا الفشل، على حد زعمه، هو التطورات األمنية في قطاع غزة في االسبوع الماضي                 
وادعى ضابط المخابرات، ان حركة حماس استخدمت السالح ضد اسرائيل في اعقاب قرار المحكمة الفلسطينية بالغـاء                 

النتخابات المحلية في رفح وبيت الهيا، وتدعي المخابرات االسرائيلية ان هذا مؤشر للمستقبل، فحـين               اجزاء من نتائج ا   
وأضاف الضابط المسؤول مدعيا،     .سيخيب أمل حماس من أي مسيرة سياسية فإنها ستتوجه الى العنف، على حد زعمه             

ت كبيرة من خالل االنفاق بـين قطـاع غـزة           ان حماس تبني قوة موازية للسلطة الفلسطينية، وانها تجمع اسلحة بكميا          
ومصر، وان هناك من يطمح في حماس الى تخزين االسلحة، والى جمع أكبر حشد من العناصر ليكونوا علـى شـكل                     

ولكن المسؤول المخابراتي االسرائيلي قال انه على الرغم من كل هـذا فـإن               .جيش سري ينشط في الشارع الفلسطيني     
ة بشأن التهدئة، وحتى ان مدى التزامها أكبر بكثيـر مـن بـاقي الحركـات والتنظيمـات                  حركة حماس ال تزال ملتزم    

الفلسطينية، وادعى ان هناك جدال في حركة حماس في اتجاهين، األول يريد ان تفوز الحركة باالنتخابـات التـشريعية                   
  .اجع مكانة الحركة، كحركة مقاومةالفلسطينية ويقود السلطة، واالتجاه اآلخر يتخوف من فوز كهذا وال يريده، لئال تتر

ويضيف المسؤول قائال، إن هناك عدة سيناريوهات تضعها المخابرات العسكرية االسرائيلية بـشأن مـستقبل حمـاس،                 
وابرزها هو ان تتحول حماس الى اشبه بسلطة موازية للسلطة الفلسطينية، أو انه بعد االنتهاء من اخالء قطـاع غـزة                     

  .وتضعف في الشارع الفلسطيني، كما هو الحالي لدى حزب اهللا اللبناني، على حد زعمهستتراجع مكانة الحركة 
وكان الضابط االسرائيلي قد تطرق في كلمته الى تقييم المخابرات االسرائيلية لحزب اهللا، وادعى ان هذا الحزب يواجـه   

، االرهـاب ل حزب اهللا فـي قائمـة        اآلن اصعب أوقاته، وان من اسباب هذه الوضعية، هو نية جهات دولية عديدة شم             
  .وسعي الحزب الجراء حوارات متشعبة مع عدة جهات في العالم لمنع هذا

  25/5/2005الغد االردنية 
  

  قامة حي استيطاني جديد في جبل الخليلإاسرائيل تنوي 
ليـل فـي الـضفة       قالت االذاعة االسرائيلية امس ان ما يسمى بالمجلس االقليمي لمستوطنات جبل الخ            - بترا - عمان  

وقالـت صـحيفة     الغربية ينوي اقامة حي استيطاني جديد مكان البؤرة االستيطانية العشوائية المقامة في ذات المكـان              
لمستوطنات جبل الخليل توجـه مـوخرا لعـدد مـن            المجلس االقليمي  يديعوت احرونوت امس ان احد المسؤولين في      



 13

ابلغه بان عليهم اخالء البيوت المتنقلة التي يسكنونها القامة حـي جديـد             المستوطنين في البؤرة االستيطانية العشوائية و     
واشارت الصحيفة الى ان االراضي المنوي اقامة الحي االستيطاني الجديد عليها تقع على قمة              .  فيال استيطانية  45يشمل  

  جبل مشرف على صحراء الضفة الغربية الواقعة جنوب شرق القدس
سالم االن المناهضة لالحتالل واالستيطان االسرائيلي في االراضي         س الناشط في حركة   ونقلت يديعوت عن درور اتيك    

هو دليل على ان كل واحدة من هذه البؤر هي           الفلسطينية ان مخطط اقامة الحي الجديد في البؤرة االستيطانية العشوائية         
 .في الواقع مستوطنة جديدة

   25/5/2005الرأي االردنية 
 

  ية لـ رابين األردني  الجنسية اإلسرائيل
 قالت صحيفة إسرائيلية إن وزارة الداخلية قررت منح الطفل األردني إسحق رابين، الذي سـمي علـى اسـم رئـيس                     

  قدس برس . وأسرته، الجنسية اإلسرائيلية المؤقتة1995الوزراء اإلسرائيلي األسبق، الذي اغتيل عام ،
  25/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  يصال الغاز من حقول غزة لألردن  توجه فلسطيني إل

أعلن المدير االقليمي لشركة بلتش غاز في فلسطين وائل ابو العال ان الشركة تعمل حاليا على مـد خـط                    :عمان  الخليج  
وكانت الشركة ابرمت اتفاقية مع السلطة الوطنيـة        .انابيب من حقول الغاز في غزة الى محطة توليد كهرباء لتدار بالغاز           

 سنوات للعمل على تطوير حقول الغاز واستكشافه في منطقة شواطئ غزة، تمخض عنها الكشف عـن            5قبل  الفلسطينية  
 سنوات بئرين في الحقل الفلـسطيني وثالثـاً         3وحفرت الشركة منذ    .هما مشترك مع الجانب االسرائيلي    حقلين للغاز احد  

وكشف ابو العال النقاب عن مـساع       .اجات الجانبين مشتركاً ومن المتوقع تطوير االخير قبل نهاية العام الجاري لسد احتي          
لتصدير الغاز الفلسطيني الى األردن، منوها الى انه ال يوجد أي تخوفات من ابعاد آمنية ولوجستية لتلـك االسـتثمارات    

  .كون الكيان على علم باالتفاقيات المبرمة
  25/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   إسكانية ستنفذ عقب االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزةالبدء في إعداد مخططات مشاريع: اشتية

محمد اشتية، وزير األشغال العامة واالسكان ان الوزارة باشرت مؤخراً باعـداد رزمـة مـن                . أعلن د :كتب حامد جاد  
ت مشاريع االسكان المعتزم تنفيذها في أراضي قطاع غزة، وذلك بعد تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي المعلن من المـستوطنا                

وبين اشتية ان رؤية الحكومة الفلسطينية وتوجهاتهـا ترمـي الـى ازالـة المـساكن                .المقامة على أراضي قطاع غزة    
االستيطانية، خاصة وأن هذه المساكن االستيطانية ال تنسجم والرؤية التنموية الفلسطينية وبالتـالي فـان اعمـار هـذه                   

ة دمج هذه المساحات لتصبح جزءاًً ال يتجزأ من أراضي قطاع           المساحات المقامة عليها المستوطنات ستستند الى ضرور      
ولفت الى ما هو متوفر لدى الـوزارة مـن خـرائط            .غزة، وذلك بما يكفل توسيع االمتداد العمراني في أراضي القطاع         

ومخططات لتوصيل مختلف مرافق البنية التحتية المقامة ضمن المساحات التي ستخليها اسرائيل مـع بـاقي أراضـي                  
وحول أولويات وبرامج عمل وزارة األشغال العامة واالسكان في المرحلة المقبلة أكد اشتية ان أولويات الوزارة                .قطاعال

تنصب بالدرجة األولى على توفير التمويل الالزم العادة بناء وتأهيل المنازل التي دمرتها قوات االحتالل االسـرائيلي،                 
 63 منزالً وبلغ عدد المنازل المدمرة جزئياً نحـو          7950 خالل االنتفاضة الحالية     مبيناً ان عدد المنازل المدمرة كلياً بلغ      

ونوه الى الكلفة العالية لتنفيذ هذه المشاريع موضحاً أن جزءاً منها تم تغطيته عبر المساعدات التـي قـدمتها                   .الف منزل 
المساعدات التي أعلنت المملكة العربيـة    بعض الدول العربية والجهات المانحة مثل مشروع مدينة الشيخ زايد السكنية، و           

واشار الى أن احتياجات    .السعودية عن تقديمها ومشاريع أخرى تعتزم الوزارة تنفيذها في محافظات رفح وجنين وقلقيلية            
 ألف وحدة سكنية كي يتم معالجـة مـشكلة الـسكن            280األراضي الفلسطينية من المشاريع السكنية تتطلب توفير نحو         

  .الفلسطينية
  25/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  قبرص تعلن عن تقديم مليوني دوالر لدعم البنية التحتية في فلسطين

ـ  أعلن وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي، يورغوس ليليكاس، أمس، التزام الحكومة القبرصـية  : وفارام اهللا 
جاء ذلك لدى استقبال وزير االقتصاد الوطني، مازن        .مليون باوند حوالي مليوني دوالر    بمساعدة الشعب الفلسطيني بمبلغ     

وبين ليليكاس أن هذا الدعم مخصص للبنية التحتية في         .سنقرط، للوزير القبرصي في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، أمس         
جـواد نـاجي،    . وحضر اللقاء، إلى جانب الوزيرين، وكيل وزارة االقتصاد د        .المراكز الصحية والمدارس في فلسطين    

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، فلـسطينية      .والوكيل المساعد صائب بامية، والوفد القبرصي المرافق      
قبرصية، مكونة من القطاعين العام والخاص في البلدين، تهدف إلى تجميع الجهد في البلدين إلقامة عالقات اقتـصادية                  

  .مشتركة
  25/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  وسط تعامالت نشطة% 0ر26وق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً نسبته مؤشر س
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واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية تراجعه وسجل انخفاضا خالل جلـسة شـهدت   ": االيام" نابلس ـ  
 نقطـة مـا نـسبته       1ر83 نقطة بانخفاض قـدره      693ر70على  " القدس"واغلق المؤشر العام للسوق     .معامالت نشطة 

وتراجعـت اسـهم    . شركة جرى التداول على اسهم لهـا       16 من بين    8بانخفاض اسعار   " القدس"وتاثر مؤشر   %.0ر26
شركات المؤسسة العربية للفنادق، والبنك االسالمي العربي، والمجموعة االهلية للتامين، وبيرزيت لالدوية، وفلـسطين              

مار الصناعي، وفلسطين لالستثمار العقاري، بينما ارتفعت       ، وفلسطين لالستث  "باديكو"لصناعة اللدائن، والتامين الوطنية، و    
اسهم شركات سجاير القدس، والمؤسسة العقارية العربية، والفلسطينية للكهرباء، والعربية لمراكز التسوق، فـي حـين                

  .استقرت اسهم االتصاالت الفلسطينية، وبنك فلسطين الدولي، والمستثمرون العرب
  25/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   اليابانية وسائل الدعم الياباني المقدم للشعب الفلسطينيالة جايكاالخطيب يبحث مع وفد من وك

 التعاون بحث وزير التخطيط، غسان الخطيب، أمس، في مقر الوزارة في مدينة البيرة، مع رئيسة وكالة: رام اهللا ـ وفا 
 اليابانية المقدمة للشعب الفلسطيني، وخاصة الدعم الموجه         سادوكا أوغاتا، وسائل الدعم والمشاريع     الدولي الياباني جايكا  

إن لقاء أوغاتا   : وقال المدير في دائرة إدارة وتنسيق المساعدات الخارجية في الوزارة، إبراهيم عبد الرحيم            .لمدينة أريحا 
راً إلـى أن    يأتي ضمن جولة لها في فلسطين، حيث زارت أول من أمس مدينة أريحا، وستتوجه إلى غزة اليوم، مـشي                  

وأضاف أن النقـاش تنـاول نتـائج        .الجولة تأتي في إطار استطالع اآلراء حول الدعم الياباني المقدم للشعب الفلسطيني           
  . مليون دوالر100زيارة الرئيس األخيرة إلى اليابان، وما تخللها من وعد بتقديم دعم ياباني بقيمة 

  25/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   مليون دوالر30سطيني يستكمل رأسماله تمهيداً لزيادته الى البنك التجاري الفل
صرح سهيل جدعون، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الفلسطيني، انه قد تم استكمال رأس مال البنك                :  االيام -رام اهللا 
 عاديـة   وأوضح جدعون في بيان صحافي، امس، انه يجري اآلن االستعداد لعقد هيئة عامـة             . مليون دوالر  14والبالغ  

 مليون دوالر، وذلك على مرحلتين االولى بقيمة سـتة ماليـين دوالر،             30وغير عادية بهدف رفع رأس مال البنك الى         
تعرض على مساهمي البنك الحاليين نظراً للطلب الشديد على االسهم، والثانية الدخال البنك االهلي االردنـي كـشريك                  

طين لألوراق المالية الذي من المتوقع ان يحدث مع نهاية الربع الثالـث             استراتيجي وتمهيداً الدراج السهم في سوق فلس      
وأشار جدعون ان جميع المستندات ستقدم الى سلطة النقد الفلسطينية ورئاسة مجلس الوزراء للموافقـة               .من العام الحالي  
 .النهائية عليها

  25/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   تعقد مؤتمرها الوطني األول بة البناء واألخشاب في فلسطيننقا ،ببدعوة من االتحاد الدولي للبناء واألخشا
عقد في القاهرة، مؤخراً، المؤتمر الوطني األول للنقابة العامة لعمال البناء واألخشاب في فلسطين، بـدعوة  : غزة ـ وفا 

وقال . عضواً نقابياً  30دهم  من االتحاد الدولي للبناء واألخشاب، وجهها إلى أعضاء المؤتمر من الضفة وغزة، والبالغ عد             
 من الجاري، ناقش أوضاع عمال البناء واألخشاب فـي  19 ـ  17عايش عبيد، رئيس النقابة إن المؤتمر، الذي عقد في 

فلسطين، في ظل الحصار واإلغالق اإلسرائيلي المفروض منذ أكثر من خمس سنوات، وحرمانهم من الذهاب إلى أماكن                 
  .48عملهم في أراضي الـ

  25/5/2005م الفلسطينية األيا
 

     المدرسة الفلسطينية تكرم هيئة التدريس... تقديراً لمجهوداتهم في إنجاح الحفل السنوي
أقامت المدرسة الفلسطينية بالدوحة حفالً متميزاً لتكريم المدرسات اللواتي شاركن في إنجاح الحفل المدرسي الـسنوي،                

ا بالجميع، وأثنى على الجهود التي بذلت خالل العـام الدراسـي، وعلـى              وقد ألقى السفير تحسين ميقاتي كلمة رحب به       
ثم قام السفير   . إنجاح الحفل المدرسي، مطالباً الجميع بمزيد من العطاء من أجل مستقبل أفضل ألبنائنا الطالب والطالبات              

  . دارياتبتوزيع الجوائز المقدمة من شركة السالم العالمية، وشهادات التقدير على المدرسات واإل
كمـا  . وبعد االنتهاء من التكريم، تمت دعوة الجميع إلى مأدبة غداء، وهي عادة متبعة منذ افتتاح المدرسة الفلـسطينية                 

  أهدت المدرسة الفلسطينية للبنين هدية تذكارية لكل من السفير، والدكتور يحيى األغا
25/5/2005الشرق القطرية   

   
  ر إلقامة عالقات دبلوماسية مع تل أبيباالسرائيليون يتحدثون عن استعداد قط

 عماد الدبك أعلنت مصادر لبنانية مطلعة ان مفكرين وكتابا ومثقفين يهود سيشاركون في مؤتمر حوار األديان :كتب
 حزيران المقبل، مشيرة إلى أن شخصيات إسالمية ومسيحية 30 و29ما بين الذي تستضيفه العاصمة القطرية في الفترة 

ويعقد المؤتمر الذي كان مقررا أن يلتئم في الثامن عشر من الشهر الجاري تحت عنوان دور . رك أيضالبنانية ستشا
  . األديان في بناء الحضارة اإلنسانية

وكشفت المصادرعن أن من بين المشاركين اليهود المفكر اليهودي األميركي ناعوم تشومسكي، فيما يمثل إسرائيل في 
  . ه اليهود ألول مرة، يهودا ستولوف منسق مبادرة األديان الموحدة في سان فرانسيسكوهذا المؤتمر، الذي يشارك في
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ومن ناحية ثانية، ربطت مصادر سياسية مختلفة بين استضافة دولة قطر لمؤتمر حوار األديان وسماحها لمشاركة يهود 
ون في مقدمة الدول العربية التي إسرائيليين وغربيين المشاركة فيه وبين معلومات راجت مؤخرا وأفادت أن قطر ستك

وضعتها الحكومة اإلسرائيلية في قائمة تخطط إلقامة عالقات دبلوماسية معها خالل المرحلة المقبلة في خطة إسرائيلية 
  . واضحة المعالم الستكمال عملية االختراق للمنطقة العربية بدعم من اإلدارة األمريكية

25/5/2005السبيل االردنية   
 

  حكومية لتحسين أوضاع الفلسطينيين في األردناجراءات 
بدأت الحكومة اجراءات جديدة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في األردن، ودعم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 

وأعلن . وقطاع غزة، في الوقت الذي أكدت فيه على تمسكها في موقفها من قضية الالجئين وحقهم في العودة الى بالدهم
ير الداخلية عوني يرفاس األسبوع الماضي أن الحكومة قررت الغاء اشتراط الحصول المسبق على عدم الممانعة من وز

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة . أجل دخول األردن، بالنسبة للفلسطيني المقيم في الضفة الغربية أو قطاع غزة
 كان ابناء الضفة يدخلون اراضي المملكة دون اي اجراء مسبق 2000الداخلية انه قبل اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام 

وكانت الجسور مفتوحة لعبورهم، اال أنه وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية وللحيلولة دون تمكين سلطات االحتالل 
سلة من االجراءات االسرائيلي من تحقيق سياساتها الرامية الى تفريغ االراضي المحتلة من ابنائها فقد اتخذت الوزارة سل

لدعم صمود االهل في الضفة الغربية ومن ضمنها اصدار التعليمات الالزمة بضرورة حصولهم على تصاريح عدم 
ممانعة تمكنهم من دخول االراضي االردنية كشرط مسبق ويتعهد بموجبه كفيل اردني بضمان مغادرته البالد بحيث 

 تكون الزيارة محددة بشهر واحد
  25/5/2005ة اللواء االردني

  
   حاخام دخلوا العراق خالل شهرين  100

كشفت مصادر عراقية النقاب عن تزايد التغلغل االسرائيلي والحاخامات اليهود في العراق في وقت توجه االتهامات 
  .للموساد االسرائيلي بالتورط في االحداث الدامية التي يشهدها العراق حالياً

الثالثاء عن عراقيين يعملون في مطار بغداد الدولي قولهم ان عدادا كبيرة من ونقلت صحيفة الشرق القطرية امس 
الحاخامات اليهود تصل الى العراق بين حين وآخر جوا من عواصم عربية وأوروبية، ويقومون بزيارة معسكرات 

ن اليهود والتجار عن امريكية في العراق تضم جنودا يهودا لتوجيههم دينيا، فيما يدخل العراق قسم آخر من رجال الدي
  .طريق تركيا الى شمال العراق

وأوضحت الصحيفة ان المعلومات الواردة من بغداد اشارت الى ان شهري فبراير شباط ومارس آذار الماضيين شهدا 
 حاخام يهودي الى العراق عبر مطار بغداد الدولي إللقاء الخطب والمواعظ والصلوات على الجنود 100تدفق اكثر من 

  ا.ش.ريكيين في العراق ااألم
25/5/2005الخليج اإلماراتية   

 
  الملك يلتقي عباس ويدعو الى التطبيق الكامل لخارطة الطريق

اكد جاللة الملك عبداهللا الثاني ان االمر الملح في هذه المرحلة هو تطبيق خارطة الطريق بكاملها وان االنسحاب من 
ن الضفة الغربية ويفضي الى دولة فلسطينية مستقلة مشددا على دعم غزة ال بد ان يكون بداية الطريق لالنسحاب م

  .االردن لالشقاء الفلسطينيين في بناء مؤسساتهم االمنية والمدنية
واكد جاللته في مباحثات اجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان امس اهمية نجاح مباحثات عباس مع 

  .الذي يعتور عملية السالم وتمهيد الطريق نحو اطالق المفاوضات مجدداالمسؤولين االميركيين لكسر الجمود 
  25/5/2005الرأي االردنية 

  
  التطبيع غير وارد خليجياً  : أكد أن ال خالفات بين دول التعاون العطية ل الخليج 

د العطية من خطورة حذر األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حم:الكويت  محمد العجمي
  . يواجهه النظام العربي اإلقليميما

ما إذا كانت هناك أي مظاهر تطبيع بين بعض دول الخليج وإسرائيل أكد العطية أن هذا األمير غير وارد، وأن  وحول
جب بعض اللقاءات أو المصافحات السياسية كما حصل في منتدى دافوس األخير يفسرها بعضهم بأكبر مما ينبغي، وال ي

نحن عازمون على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته ودعمه في : وزاد. أن يهول األمر ويحمل أكثر مما يحتمل
  .كل المناسبات وبكل إمكاناتنا

وعلق العطية على تصريح رئيس وزراء الكيان ارييل شارون أمس في الواليات المتحدة بأن تصريحات القادة العرب ال 
هذا كالم فيه الكثير من الهراء وعدم االكتراث بالقيم والجهود الخيرة : الذي كتبت عليه بالقولتساوي قيمة الورق 

وأشار العطية إلى ما يحدث من . وشارون معروف بدمويته وعنصريته وعدم رغبته بالسالم. الداعمة لالستقرار والسالم
التنكيل والتجويع والتركيع التي تطبقها حكومة ممارسات تعسفية بحق الشعب الفلسطيني والتسويف اإلسرائيلي وسياسة 

  .شارون ضد الشعب الفلسطيني
25/5/2005الخليج اإلماراتية   
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  مهاتير يؤكد أن إسرائيل تريد إخفاء فظائعها  

اتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اسرائيل التي منعته من الوصول الى جنين اثناء زيارة قام بها أخيراً 
وقال رئيس الحكومة الماليزية .لى الضفة الغربية، بأنها تريد من وراء ذلك اخفاء فظائع ارتكبتها بحق الفلسطينيينا

االسبق ان مدينة جنين بشمال الضفة الغربية هي مكان تسبب فيه االسرائيليون بعمليات تدمير كثيفة وقتلوا العديد من 
 ب.ف.أ. لذلك منعوني من الذهاب إليها. الفلسطينيين

25/5/2005الخليج اإلماراتية   
  

   ألول مرة48وضاع فلسطينيي أوروبي سيبحث اليوم البرلمان األ
ستبحث لجنة خاصة في البرلمان االوروبي، اليوم االربعاء، وألول مرة، وضعية المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، 

  .ي تعمل على افشال اللقاء، في خطوة اغضبت وزارة الخارجية االسرائيلية، الت48فلسطينيي 
وجاءت مبادرة هذا البحث من مركز مساواة، الذي مقره في مدينة حيفا، والذي ينشط لحقوق المواطنين العرب في 
اسرائيل، ومن اجل مساواة حقوقهم المدنية، ويعد المركز، تقارير شبه دورية، عن اشكال التمييز العنصري التي 

  .جميع ميادين الحياةيواجهها العرب في اسرائيل، في 
 على االتحاد االوروبي تقارير ومعطيات واحصائيات علمية تؤكد نهج السياسة االسرائيلية العنصرية مساواةوسيعرض 
  .تجاه العرب

 االتحاد االوروبي الى رصد ميزانيات كبيرة وعاجلة النقاذ البلدات والعشائر البدوية في منطقة وسيدعو مركز مساواة
 .التي تعيش في أقسى اوضاع انسانية نتيجة سياسة التمييز العنصريالنقب جنوبا، 

25/5/2005الغد االردنية   
 

  وسطرايس تدعو للتعاون بين إسرائيل وأميركا لنشر الديمقراطية في الشرق األ
ه قالت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس بعد أن أثنت على بعض االصالحات التي أجرتها دول عربية إن

  .يتعين على الواليات المتحدة وإسرائيل العمل معا لنشر الديمقراطية في الشرق االوسط
وقالت رايس في كلمة ألقتها أمام اللجنة االميركية االسرائيلية للعالقات العامة وهي جماعة ضغط إسرائيلية في الواليات 

وب التي تتوق للحرية ويمكننا المساعدة في تحقيق المتحدةيجب على الواليات المتحدة وإسرائيل الدفاع عن تطلعات الشع
  .أحالم المنطقة بأكملها بالديمقراطية بتقديم الدعم الكامل

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني االسرائيلي قالت رايس إن خطة رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون لالنسحاب 
  .من قطاع غزة فرصة للمضي قدما في عملية السالم

. ذكرت أيضا إن إسرائيل يتعين عليها أال تقدم على أي عمل يضر بالتسوية النهائية أو بقيام دولة فلسطينيةلكنها 
  .ديمقراطية وأضافت أن إسرائيل يجب أن تساعد على تهيئة الظروف لقيام دولة فلسطينية

 .زع أسلحة الجماعات المسلحةوقالت يتعين على السلطة الفلسطينية أن تشجع االصالح الديمقراطي ويجب عليها أيضا ن
  د ب أ

25/5/2005الغد االردنية   
 

  لندن ندرس رفع مستوى االتصال مع حماس وحزب اهللا
قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية البريطانية، أمس، ان بالده تجري منذ فترة اتصاالت مع حركة المقاومة 

وشدد المسؤول البريطاني . وضعهما على لوائح اإلرهاباإلسالمية حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني، على رغم 
الذي كان يتحدث مع مجموعة من الصحافيين العرب، على ان بالده تُجري اتصاالت مع مسؤولين في حماس ال 

واشار الى ان هذه االتصاالت عملية، الفتاً الى ان الحركة اإلسالمية مسؤولة عن . تعتبرهم متورطين في أعمال عنف
عى بريطانيا الى تنفيذ مشاريع انمائية فيها وال يمكن ان يتم ذلك سوى بالتنسيق معها، مشيراً الى سيطرة مناطق تس

وتابع ان لندن تدرس . حماس على بلديات كثيرة في ضوء نتائج االنتخابات المحلية الفلسطينية في وقت سابق هذه السنة
  .بات النيابية المتوقعة في تموز يوليو المقبلرفع مستوى االتصال بـحماس في ضوء مشاركتها في االنتخا

وشرح ان بالده تعتبر حماس وحزب اهللا، على رغم اتصالها بهما، منظمتين ارهابيتين كونهما تمارسان أعمال عنف وال 
يد وقال انها ستغير موقفها منهما اذا غيرتا موقفهما من العنف واسرائيل، وانها تع. تعترفان بحق اسرائيل في الوجود

  .تقويم عالقتهما بهما في ضوء االنتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان واألراضي الفلسطينية
25/5/2005الحياة   

  
  فلسطيني مقيم في لبنان  .. الجنسية

  فيصل جلول  
 اعتبار الميليشيات اليمينيـة أنهـا       الواضح أن الموقف السلبي اللبناني من الفلسطينيين تشكل تدريجياً خالل الحرب عبر           

 من التحالف معهم إلـى الـصراع        1986تخوض صراعاً وطنياً ضد الفلسطينيين في حين انتقلت ميليشيا أمل في العام             
وما إن وضعت الحرب األهلية أوزارها حتى       . 1987المفتوح على النفوذ في المناطق المسلمة بتغطية سورية حتى العام           

  :ين هم الخاسر األكبر من هذه الحرب وتتمثل خسارتهم في الخطوط العامة التاليةتبين أن الفلسطيني
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منعوا من االندماج في السوق اللبنانية فلبنان يطبق الئحة وضعت بإشراف الرئيس الراحل بشير الجميل تـشمل                 : أوال* 
  .الخ..ة إلى سائق التاكسي  وظيفة ال يجوز للفلسطيني العمل فيها وتتراوح بين طبيب األسنان وناطور العمار70
  .صدر تشريع لبناني يمنع الفلسطيني من تملك شقة سكنية في لبنان: ثانيا* 
إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بعد إلغاء اتفاق القاهرة ولبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يغيـب فيـه                   : ثالثا* 

  .التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني
لسطينيون لضغوط هائلة في السفر من لبنان والعودة إليه خصوصا األشخاص الذين حصلوا علـى               يتعرض الف : رابعا* 

  .بطاقات إقامة في الدول األجنبية ويرغبون في زيارة أهلهم
وإذا كان صحيحا أن الفلسطينيين يحتفظون بأسلحتهم الفردية خوفا من مجازر مفاجئة كمجزرة صبرا وشاتيال الـشهيرة                 

ح أيضا أن هذا السالح ال يعدل شيئا جوهريا في حياتهم المحصورة في معـازل بـشرية مكتظـة                    فالصحي 1982عام  
بسكانها األصليين وبمهجري مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبية التي سويت باألرض في المناطق الـشرقية مـن                  

  . 1976  1975العاصمة اللبنانية اثر حرب التطهير الشهيرة في العامين 
ئف اللبنانية أنها تعزل الفلسطينيين وتمنعهم من االندماج خوفاً عليهم من التوطين وان المعـازل المـذكورة                 تدعي الطوا 

تعبير لبناني عن التمسك بحق العودة لكن هذا االدعاء يخفي حقيقة أخرى تفيد أن الطوائف تخاف من التوطين ألسـباب                    
م عدد المسلمين ويخل بالتوازن الطائفي المختل أصال مـع          خاصة بكل منها فالطوائف المسيحية تعتقد أن التوطين يضخ        

المسلمين والطوائف المسلمة تخشى من التوطين ألنه يزيد حجم طائفة مسلمة على حساب طائفة مسلمة أخرى وأما ألنه                  
  .يضيف إلى حصة المسلمين قوة ديموغرافية جديدة منافسة على الحصص الطائفية في الوظائف وغيرها

إطفـاء  ،   ان سياسة المعازل البشرية التي اعتمدتها السلطات اللبنانية إزاء الفلسطينيين قبل الحرب األهليـة              يبقى التذكير 
خرق حميمية النساء من طرف رجـال       . النور في المخيم الساعة التاسعة مساء خوفا من االتهام بمزاولة العمل السياسي           

 إصالح نافذة بيته دون إذن مسبق قد يأتي بعد شهور وقـد ال              منع الفلسطيني من  . األمن بسبب براكيات الزنك المثقوبة    
هذه السياسة حولت المخيمات إلى طنـاجر ضـغط         ... حرمانه من حق التعبير والتظاهر    .استضعافه أمام القضاء  . يأتي

  .سرعان ما انفجرت مع تباشير ظهور المقاومة الفلسطينية ونجم عن انفجارها ما يعرفه اللبنانيون قبل غيرهم
ى ال تؤدي السياسة اللبنانية تجاه الفلسطينيين إلى النتائج نفسها ربما على الطوائف اللبنانية الفريدة من نوعهـا علـى                    حت

وجه األرض أن تضع حدا فوريا لمعازل الفلسطينيين في لبنان هم ال يحتاجون إلى دروس والى حوافز من احد للتمسك                    
ية يكفي لكي يتخلى الفلسطيني عن أرضه ولو كان ارتقاء الفلسطيني           بأرضهم ورفض التوطين فلو كان امتالك شقة سكن       

  . يكفي لكي يتخلى عن وطنه لما عمرت القضية الفلسطينية حتى اليوم ولما ازدادت المقاومة الفلسطينية اضطراما
فان يأتي التـصحيح    لم يفت الوقت بعد لكي تتخلى السلطات اللبنانية عن سياستها القبيحة في قضايا الفلسطينيين المدنية                

أن المقصود بهذا النقد الذاتي هو السياسات العنـصرية         . متأخراً خير من أال يأتي أبداً على جاري المثل العامي الفرنسي          
  .وليس الشعب اللبناني الذي قد ال يبارك هذه السياسات بأغلبيته الساحقة

  25/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

  ابات االعادة وسنعيد النظر في تفاهماتنا مع حركة فتحندرس عدم المشاركة في انتخ: حماس
أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة االسالمية حماس ان حركته كانت حريصة علـى ظهـور الـشعب                    
الفلسطيني بصورة مشرفة خالل العملية االنتخابية وعملت كل ما بوسعها من اجل ذلك، اال ان حركة فتح أساءت الـى                    

  . فلسطيني، حينما اتهمته بالتزوير وسعت اللغاء نتائج االنتخاباتالشعب ال
وأكد أبو زهري ان حركة حماس لم تقرر بعد مشاركتها في انتخابات االعادة المفترض اجراؤها خالل عشرة ايام مـن                    

ادمـة، اذا لـم     قرار المحكمة، مؤكدا ان حماس تدرس كذلك بجدية مسألة استمرار المشاركة في الجوالت االنتخابية الق              
  . تحصل على ضمانات بعدم تكرار ما ارتكبته حركة فتح من تجاوزات

وأشار الى ان حركته تعيد النظر االن في التفاهمات التي أبرمتها مع حركة فتح مؤخرا بسبب استمرار التجاوزات التي                   
  . ترتكبها االخيرة

 ولذلك رفضت قـرارات المحـاكم الفتحاويـة التـي           بحقها في النتائج التي أعلنت وعكست تقدمها،       الحركة   مسكواكد ت 
  . صادرت حق حماس في الفوز، وموقف الحركة هو التمسك باعالن النتائج كما هي

الضغط والتهديد لعدد من أعضاء اللجان االنتخابية، بما فيها عدد من اعضاء اللجـان االنتخابيـة العليـا،    كما اشار الى  
نفيذي التابع للجنة االنتخابات سواء باالدالء بشهادات معكوسـة لـصالح جهـة             كذلك تواطؤ عدد من اعضاء المكتب الت      

الطعن، او بتسريب ملفات ومحاضر سرية الى جهة الطعن، وكذلك قيام اللجنة االنتخابية العليا بتعيين بعض المحـامين                  
ذاتها طلب حماس   رفضت المحاكم   في حين   . في بعض المحاكم من حركة فتح للدفاع عن المتضررين من حركة حماس           

  . تعيين محامين من طرفها للدفاع عن المتضررين من مرشحيها
نحن حينما قبلنا في البداية بقرار القضاء في قضية رفح كنا نحاول ان نستوعب االمور، وان نخرج الى شـعبنا                    : واكد  

  . والعالم بصورة وحدوية، ولو على حسابنا
  25/5/2005السبيل االردنية 

 
   بين السياسة والمقاومةحماس  : فلسطين

  محمد أبوالفضل
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 في مناخ تضاربت فيه الحسابات حول جـدوي األداء الـسياسي لحركـة               ,  تأتي زيارة الرئيس أبو مازن لواشنطن غدا      
 كشفتها النتـائج     ,  فقد ذهبت تقديرات اسرائيلية وأمريكية إلي أن هناك تأثيرات سلبية لهذا االتجاه علي مصالحهما               , حماس
 األمر   ,  والمتوقع أن تتكرر في نظيرتها التشريعية في يوليو المقبل          , جابية التي أحرزتها الحركة في االنتخابات البلدية      االي

 لذلك ظهرت مطالبات في اسرائيل بإلغاء        . الذي يخالف تحليالت سابقة أشارت إلي ضعفها بعد قبولها المشاركة السياسية          
 واعترف رئيس الشاباك بوجـود صـعوبات لتنفيـذ           . ا ستفوز في االنتخابات البرلمانية     إذا اتضح أنه    , فكرة فك االرتباط  

 في ظل ميلها إلي االنضباط السياسي واقترحت رايس التأجيل بذريعة عدم االنتهاء من تطبيـق                 , االغتياالت ضد قياداتها  
 إال أن بعض األصوات تعالت داخـل         , يار وبرغم نفي أبو مازن اللجوء إلي هذا الخ         . االصالحات في السلطة الفلسطينية   

 وقد تواكب ذلك مع صدور قرارات بعض المحاكم بإلغاء نتائج بيت الهيـا               .  مما آثار ردود أفعال مختلفة      , فتح مطالبة به  
   .  ووصفتها بأنها سياسية وغرضها السطو علي فوزها في البلديات الثالث , رفضته حماس و رفح و البريج وهو ما

 إذ   ,  مع هذا الجدل قيام اسرائيل باختالق مبررات واهية لجر حماس لمعسكر التـصعيد المـسلح مـرة أخـري                   وترافق
 وعنـدما    .  مما اضطرها للرد بصواريخ كاتيوشا علي مستعمرات فـي غـزة            , استهدفت قوات االحتالل بعض كوادرها    

وزير الداخلية مع وفد من حماس علي التزام         اتفق نصر يوسف      , ظهرت بوادر للتشويش علي زيارة أبو مازن لواشنطن       
 ألن خرق التهدئة يضر بالمصالح الفلسطينية        .  لتفويت الفرصة علي الشرك االسرائيلي      , ضبط النفس وفقا التفاق القاهرة    

ا يمكن   واعتبرته دوائر غربية مؤشر     ,  خاصة أن الهدوء النسبي الذي استمر السابيع ساند توجهات السلطة الوطنية            . حاليا
   .  تقود إلي تحريك قطار المفاوضات علي أسس عملية , االستفادة منه لبناء منظومة جديدة للتفاعالت

 مـع االحتفـاظ      , لكن تظل المشكلة في فك شفرات المعادلة التي تتبناها حماس وتقوم علي المشاركة السياسية المحسوبة              
هو ماجعل األخيرة تسعي للتحريض عليها لتفشيل مخططها السياسي          و  . بحقها في المقاومة والرد علي اختراقات اسرائيل      

 ومن خالل مزيد مـن الـضغوط علـي القيـادة             ,  عبر استفزازات مباشرة لجرها إليه      , وحصرها في خندقها العسكري   
ات متعـددة    يستغلها شارون في إلصاق اتهام      ,  وفي الحالتين يمكن أن تحدث تجاوزات       . الفلسطينية للتعجيل بنزع سالحها   

   . بها
  .  األول توفير نافذة لتهرب منها اسرائيل وتتنصل من االلتزامات الواقعـة عليهـا              . وتكمن أهمية هذه النتيجة في عاملين     

 يـستفيد    , والثاني إثارة غبار حول مشروع أبو مازن الذي أحرز نجاحا تكتيكيا دون أن يتكفل بتحقيق إنجاز استراتيجي                
 فـإن اسـتمرارالمراوغات      , انت القوي الفلسطينية نجحت في تفادي االنـزالق لمخططـات الفتنـة            وإذا ك   . منه شارون 

 لـذلك    .  التي لم تتدخل الواليات المتحدة بجدية كافيـة إلنقاذهـا           , االسرائيلية سوف يجهض أي احتمال للتسوية السياسية      
ألوساط في اسرائيل لتفضيل حماس العسكرية أو       فنتائج زيارة الرئيس الفلسطيني لواشنطن إما أن تدعم توجهات بعض ا          

  .  تعزز رهان أبومازن علي أهمية حماس السياسية كطريق لبناء دولة فلسطينية هادئة
   25/5/2005االهرام 

  
  لندن تغازل وحماس ال تمانع

  أسامة العيسة
 فلسطين، ومستـشارا امنيـا       حيث كان حينها موفدا امنيا لالتحاد االوروبي في        ،، زار أليستر كروك   2002في حزيران   

  .لبعثة االتحاد الدائمة للشرق األوسط
وتكررت الزيارة مرة أخرى، التي تبادل فيها الطرفان وجهات النظر، ورغم ان الطـرفين لـم يتحـدثا عنهـا، إال ان                      

ـ                   اءي إسرائيل، كانت على األغلب على علم باالتصال األوروبي مع حركة حماس، وقبل اشهر قليلة سربت تفاصـيل لق
  .كروك مع الشيخ ياسين والدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي وآخرين من قيادة الحركة

 أيـار الجـاري لقنـاة الجزيـرة         18وفي حين التزمت حماس الصمت حيال ذلك فان كروك تحدث عن اللقاءين، يوم              
  .الفضائية

 االستماع إلى وجهة نظرهم، حول الغـرب        واعتبر كروك أن اللقاءين مع الشيخ ياسين وقيادة حماس، كان الهدف منهما           
  .اإلسرائيلي-وما اعتبرته حماس سوء فهم من الغرب للحركة وفهمها لحل الصراع العربي

وساهم كروك أيضا في لقاءات مع آخرين من قيادة حماس في الخارج، ونشط لترتيب هدنة بـين حمـاس وإسـرائيل،                     
  .سرائيليين واالميركيين، وكان ذلك يتم بعلم اإل2003 حزيران 29أعلنت يوم 

ورغم ان حوارات كروك هذه، وغيرها من حوارات سرية، نظر إليها كبداية لعالقات ثنائية، إال ان هذه النظرة توارت                   
، 2001م الجناح العسكري أدرج على القائمة في نهاية عا      ،  مع إدراج الجناح السياسي لحركة حماس على قائمة اإلرهاب        

  . بين الطرفينما زاد من غموض العالقة
وتبادلت األطراف صاحبة العالقة رسائل سرية، لم يكشف عنها، وأيضا رسائل علنية، مثل تصريحات لقيادات حمـاس                 
حملت تطمينات ألوروبا وأميركا، وتصريحات اخرى من الجانب اآلخر مثل تلك التي أدلت بهـا وزيـرة الخارجيـة                   

 في شهر آذار الماضي وأعربت فيها عن عدم خشية بالدهـا مـن              األميركية كونداليزا رايس لصحيفة الواشنطن بوست     
وصول اإلسالميين للسلطة، وفي حين لم تشر رايس لحماس، إال ان تسريبات كثيرة كانت تتحدث عن اتـصاالت بـين                    

  .الجانبين، وبوجود قناتي اتصال، على األقل، بينهما
انية بيروت شاركت فيه شخصيات اميركيـة وأوروبيـة         وشهد شهر آذار الماضي أيضا مؤتمرا استضافته العاصمة اللبن        

  .غير رسمية ، وقادة من حركات إسالمية على رأسها حماس وحزب اهللا
  .وأعاد التقدم الذي أحرزته حماس في االنتخابات البلدية، مسألة العالقات معها إلى التقارير الصحفية من جديد
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يار الجاري تقريرا قالت فيه ان الحكومة البريطانية تدرس إعـادة            أ 22ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا في       
النظر بموقفها من حركة حماس بعد نتائج االنتخابات البلدية األخيرة، وورد في التقرير اسم كروك الذي قالت الصحيفة                  

 مع قادة حمـاس عـام       ، مذكرة بلقاءيه السابقين   6-انه كان عميال سابقا لجهاز االستخبارات الخارجية البريطاني أم آي         
2002 .  

وقالت الصحيفة ان كروك يقف خلف االتصاالت المفترضة بين الحكومة البريطانية وحماس وحزب اهللا، مـشيرة إلـى                  
عواقب أمام سياسة بريطانيا الخارجية في حالة أقامت عالقات مع حماس، من قبل إسرائيل التي حذر ناطق باسم وزارة                   

  . حوار مع حماسخارجيتها مما وصفه مغبة أية 
وشكل تقرير الغارديان، فاتحة لتقارير صحفية أخرى تحدثت عن تلقي حماس رسائل من الحكومة البريطانيـة واإلدارة                 
االميركية، وان حماس لديها االستعداد الكامل للدخول في حوار مع واشنطن ولندن، بل انها عقدت بالفعل عالقات بـين                   

  . مسؤولين من البلدين
ت لناطقين إعالميين لحماس في غزة، فُِهم منها وجود اتصاالت بين الحركة وواشنطن ولندن، أصـدرت                وبعد تصريحا 

                     الحركة بيانا رسميا قالت فيه انها لم تتلق أية رسائل من اإلدارة األميركية أو البريطانية بهذا الخصوص، وأنها لم تعقـد
وقت السابق، وأن ما جرى اقتصر على اللقـاء الـذي أعلنتـه        أية لقاءاٍت مع مسؤولين رسميين من كال اإلدارتين في ال         

الحركة في حينه بين مجموعة من األكاديميين االميركيين، ووفٍد قيادي من الحركة في بيروت في إشارة إلى المـؤتمر                   
  .الذي عقد في شهر آذار الماضي

لسطيني، وتوضـيح مواقـف الحركـة       وأكدت الحركة موقفها في االنفتاح على الجميع من أجل حماية حقوق الشعب الف            
  .وتصوراتها، والعمل على توفير الدعم الالزم لشعبنا، وكبح جماح العدو الصهيوني

وقالت بأنها مازالت ترى في السياسة األميركية؛ االنحياز الكامل للعدو الصهيوني، والتغطية على جرائمه البشعة بحـق                 
  .شعبنا

تصريحات التي نسبت لمشير المصري، النـاطق اإلعالمـي باسـمها،           وأشارت إلى ما وصفته عدم الدقة بخصوص ال       
  .وأهابت بكافة وسائل اإلعالم ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره. بخصوص الحوار بينها وبين لندن وواشنطن

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل ما نشر، مثل دور كروك المفترض، والذي يعرفه قادة الحركـة جيـدا، بينمـا تتهمـه                      
  .صادر اإلسرائيلية بالتعاطف مع حماسالم

وحسب مراقبين فان الظهور اإلعالمي القوي اآلن لكروك الذي ال يشغل أي منصب رسمي، له دالالته ويمكن ان يكون                   
  .مؤشرا على صفحة جديدة من العالقات بين الحركة الراديكالية ولندن وربما واشنطن

   25/5/2005الحياة الجديدة 
  

  لة لتهويد للقدسخطة احتاللية شام
  نواف الزرو 

ان مجلس التنظيم والبناء االعلى في االدارة العسكرية االسـرائيلية  : جاء في تقرير نشرته صحيفة كول هعير االسبوعية     
في الضفة الغربية صادق على خطة بناء اولي في نطاق مشروع استيطاني ضخم يهدف الى زيادة عـدد المـستوطنين                    

 الف مستوطن، وقالت الصحيفة في تفاصيل       150لية الغربية لمدينة القدس العربية المحتلة الى        اليهود على الحدود الشما   
  . الدارة المدنيةاتقريرها ان خطة مفصلة اولية قد اودعت منذ سنوات لدى 

  مشروع تطويق القدس باألبراج 
ية إلى تجسيد وتحقيق مشروع القدس      استكماال للخطة المشار اليها ولجملة اخرى من الخطط والمشاريع التهويدية والرام          

الكبرى، فقد كان قد قدم وزير الداخلية اإلسرائيلية االسبق الياهو سويسا إلى حكومته خطة خاصة تقضي ببناء سلـسلة                   
  . من األبراج الشاهقة على قمم الجبال والتالل المحيطة بمدينة القدس وبارتفاع يتراوح ما بين ثالثين إلى أربعين طابقاً

  في إيتام التهويدية خطة آ
استمراراً وتواصالً وتكامالً مع مضامين وتفاصيل وتطبيقات مشروع القدس الكبرى، فقد كشفت المصادر اإلسـرائيلية               

 النقاب عن خطة سرية أعدها آفي ايتام وزير االسكان اإلسرائيلي السابق فـي حكومـة شـارون                  2003منذ مطلع آب    
 وذلك على الرغم من خارطة الطريق، بهدف فرض أمـر واقـع             2003ع نيسان   االولى، وقد شرع في تنفيذها منذ مطل      

يحول دون تسوية قضية القدس مستقبالً، وتتضمن الخطة من ضمن ما تتضمنه تكثيف االستيطان فـي البلـدة القديمـة                    
زل الفلسطينية،  وخارج أسوار القدس، وإقامة االف الوحدات السكنية ومحاولة االستيالء على المزيد من األراضي والمنا             

وينص مخطط وزارة االسكان على افشال تقسيم المدينة وزيادة التواجد اليهودي ليس فقط في البلدة القديمة بل وأيـضاً                   
خارجها، وخصوصاً شرقها ويعتبر حي رأس العامود بؤرة جوهرية وكذلك شرقه ابو ديس، ويعتقد ايتام بان بناء حيين                  

  . لى التغيير الديمغرافي المطلوبفي رأس العامود وأبو ديس سيؤدي إ
  استئناف البناء في وادي الجوز 

ومن بين المخططات السرية لوزير االسكان اإلسرائيلي استئناف البناء اليهودي في الحي الفلسطيني في وادي الجـوز،                 
  . وأعد هذا المخطط من الناحية العملية المهندس ايالن افرات قبل عدة سنوات

  . ووجه تعليمات بتنفيذه بسرعة كبيرة...  عن هذا الملفوازال ايتام الغبار
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واعرب ايتام عن اعتقاده ان اسكان الحي اليهودي في وادي الجوز سيشكل مدماكا جديداً في ايجاد امتـداد اسـتيطاني                    
الـصديق  يهودي في القدس الشرقية إلى جانب معاليه زيتيم الحي االستيطاني في رأس العامود ومدينة داود سلوان وقبر     

  . الشيخ جراح،شمعون
  25/5/2005السبيل االردنية 

  
 

 حول الخالفات في قيادة فتح 
 حسين فواز  
لم يحل غياب الرئيس عرفات عن الحياة السياسية الفلسطينية، دون الوقوع في تجاوزات عديدة كان من الممكن ومن 

راع حقيقي بين أقطاب داخل منظمة التحرير من جملة هذه التجاوزات ما تمثل في ص. المفضل تداركها بعد غيابه
الفلسطينية عموماً وحركة فتح خصوصاً، وقد تجسدت بصورة ظاهرة بين كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 . محمود عباس ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة فتح فاروق القدومي
نات اوسلو بإشراف أبو عمار من دون علم أبو اللطف والتي أفضت إلى إقامة حكم ذاتي كان أبو مازن من مهندسي إعال

في خضم . في غزة وأريحا، وقد ترتب على هذا االتفاق عودة أبو عمار ومن معه من شخصيات قبلت بمشروع اوسلو
ة من أشد المعارضين هذه األحداث كان أبو اللطف العضو الثوري والسياسي البارز في منظمة التحرير الفلسطيني

ألوسلو، وبقي مؤمناً بضرورة الحل العسكري إلقامة الدولة الفلسطينية، وإيمانه راسخ في ديمومة المقاومة الفلسطينية، 
ولذلك، فإن سبب بقاء أبو . والتعاون الكامل بين الفصائل الفلسطينية في أطيافها المختلفة لحين إقامة الدولة الفلسطينية

األمر الذي جعله بمثابة وراضي الفلسطينية يعود لمعارضته اتفاقات أوسلو، ما شكل نقطة ضعف لديه، اللطف خارج األ
الرقيب الخارجي للفساد المستشري داخل السلطة الفلسطينية ومستنكراً لها، األمر الذي أوقعه بخصومات خفية مع أبو 

رفات، وتعمقت هوة الخالف داخل المنظمة عمار ومن معه داخل السلطة، واستمرت هذه الخصومات إلى ما بعد ع
 . صراع بين الجيل القديم والجيل الجديد، واآلخر داخل الجيل القديم ذاته: وأضحى الصراع السياسي ضمن صورتين

والصراع بين محمود عباس وفاروق القدومي يعكس الصورة الثانية، التي ظهرت علنا بعدما دعا األول في 
حكومة الفلسطينية أعضاء جامعة الدول العربية إلى اعتماد وزير الشؤون الخارجية نبيل  إبان رئاسته لل26/8/2003

فمنذ أن تشكلت حكومة أبو مازن تم فصل وإبعاد الدائرة السياسية التي كان . شعث في اجتماعاتها بدالً من أبو اللطف
ت الفلسطينية السورية والفلسطينية يترأسها أبو اللطف عن دوائر صنع القرار الخارجي، ومع ذلك ظل ملف العالقا

إال أن تسوية ما بعد عرفات قد تحققت بين الطرفين، بشكل يبقي نفوذ أبو اللطف داخل الحياة . اللبنانية بيد أبو اللطف
 . السياسية محمياً، مع أن البعض يرون مركزه رمزياً، ولتجنب حدوث أي انشقاق داخل الحركة

التحرير الفلسطينية كانت وما زالت ترى نفسها وزارة للخارجية للدولة الفلسطينية وفقاً إن الدائرة السياسية لمنظمة 
، ولكن مسؤوليتها كانت رمزية ومحصورة في كيفية التنسيق مع الجانبين اللبناني والسوري، 1988إلعالن الجزائر عام 

لخ، فضالً عن االهتمام اإلعالمي الذي يديره ا... وتيسير معامالت حاملي الهوية الفلسطينية في قضايا اإلرث، والتعليم
أما الملف الخارجي فقد بقي محصوراً بغالبيته داخل أركان المؤسسة . عمر الشكعة في مكتب الدائرة في عمان

 . الفلسطينية في الداخل وبإشراف الرئيس عرفات، واليوم بإدارة أبو مازن
 ضغوط قسرية تمثلت بقطع الوريد المادي من السلطة الفلـسطينية           وقد تعرضت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير لحملة      

وما تردده بعض المصادر الفلسطينية، أن الخالف الحاد بين أبو مـازن وأبـو              . عنها، ما جعلها تمر بأزمة مالية خانقة      
والعزل التي صدرت   اللطف قد يفضي إلى إقصاء األخير تماماً من دائرة المسؤولية والقرار، استكماالً لمسلسل اإلقاالت               

بحق شخصيات أمنية من قبل الرئاسة الفلسطينية، ولم تستبعد تلك المصادر أن الدور سوف يصل الى أبو اللطف، وهذا                   
 !! من شأنه أن يضع عالمة استفهام حول مستقبل الدائرة السياسية وعن دورها المستقبلي

ه زيادة حدة التوتر واالنقسام، وتعميق الشرخ الوحـدوي،         إن غياب التنسيق والتوافق بين أبو مازن وأبو اللطف من شأن          
كما أن مستقبل أبو اللطف السياسي آخذٌ باالنهيار، وال سيما أن األخير منبوذ من قبل القوى العظمى، بينما يحظى األول                    

  .طراف المستضعفةبتأييد دولي؛ ذلك أن البيئة الدولية وسطوة العامل الخارجي أصبحتا من يدير اللعبة السياسية لدى األ
  25/5/2005السفير 

 
  !فكّونا لكي نواجه التفكيك... من هنا وهناك

  عدلي صادق
فـأبو مـازن،    .ال بد من وقف التحشيد والتحشيد المضاد، بين حماس وفتح في هذا الخضم الوطني الفلسطيني العـسير                  

 اآليباك اليهودي األمريكي السنوي، عندما      سيواجه في واشنطن، المطالب التي تحدثت عنها كونداليزا رايس، أمام مؤتمر          
هاجمت الشهيد الزعيم ياسر عرفات، وتعمدت تحميل محمود عباس، جميالً، كون الرئيس األمريكي يستقبله أو يقيم معه                 

فقد ذكرت كوندي، بالحرف الواحد، إن أول مطالب واشنطن، من عباس، هي إجتثاث جذور اإلرهاب وتفكيـك                 . عالقة
. ورها، ركبت هيالري كلينتون، الموجة على مستوى اجتماعات الحزب الديموقراطي، ودعت الى التفكيك            وبد. تنظيماته

فالزهار واإلفرنجي، شخصان على    . فالوضع الفلسطيني يواجه مخاطر جدية، وال ندري على ماذا تتشاجر فتح وحماس           
فمن يـرى اآلخـر،     . تفسر التاريخ وال تشرحه      والمهاترات ال .ما يرام، وكل منهما يمثل عسالً بالنسبة لمن يهمه أمره           

لكن األمر الذي يهم الجميع، هو أن نواجه معاً، أجندات اآلخـرين، وإال             . ظالماً في نظره، فإن هذا اآلخر، سيراه ظالماً       
  !سنندم يوم ال ينفع الندم
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عنها الفتحاويون بشراسة، هـي     ال فتح التي يتوجب أن يدافع       : هكذا على البالطة، نقولها ألصحاب الفوعة من الفريقين         
التي ألقت بثقلها لدفع عجلة اإلصالح، وال هي ذات النسق التنظيمي المعلوم، الذي نعرف أهدافه أو خطتـه، وال هـي                     
الفصيل الفاعل، الذي يكرس العدالة في عالقاته الداخلية، ويعطي كل ذي حق حقه، بدل تنصيب طرابيش فوق خلق اهللا                   

، وال هي التي تدفع الى تطبيق القوانين التي سنّها التشريعي، وذلك بداللة كل الحيثيات التي أشرنا                 من المناضلين األكفاء  
وال حماس التي يستبدل علم فلسطين برايتها، هي القادرة على إصالح الخلـل فـي               . اليها سابقاً، من مداوالت المجلس    

 هي المتجاسرة حتى على االعتراض على مشروعات        ميزان القوى، وال هي القادرة على شن الحرب حتى التحرير، وال          
أستراتيجية ومؤتمرات إقليمية، أشبه بالكمائن للشعب الفلسطيني كله، وتترك الكتّـاب يتـصدون وحـدهم لكـل هـذه                   
التطورات، ولألنظمة التي تنصب األفخاخ، دون أن نقرأ لها بياناً يعطي رأياً في قضية إقليميـة تـؤثر علـى القـضية                

وال حماس هي من قماشة أخرى غير قماشتنا، بخيرها وشرها، وال هي قادرة على االستمرار في خطابهـا                  . ةالفلسطيني
  !ومن ال يصدق فإن غداً لناظره قريب. الذي يقوم على أساسه التحشيد والتخوين

 عالقـة لـه     أمامنا الكثير من األفخاخ والمصاعب، وال نرغب في القول، اآلن، بأن السجال، هو سجال أشـخاص، وال                
بالتالي فهو سجال ال يليق بحركتين مؤتمنتين على دماء الـشهداء، مـن القـادة               . بالبرامج وال بالمصالح الوطنية العامة    

  !والمناضلين على درب االستقالل والحرية
لواقـع،  في اآلونة األخيرة، بدت حماس أكثر انجراراً ألخطاء أساسية، وكأن قادتها ليسوا هم الذين يقرأون ويعرفـون ا                 

وكأنها ليست التي هي التي احتكمت للقضاء الفلسطيني فأنصفها، وكأنها ليست هي التي أثنت على القضاء الفلـسطيني                  
وضد طعون فتح في قـضايا      " حماس"وعلى لجنة االنتخابات، وكأن القضاء الفلسطيني ليس هو الذي قال كلمته لصالح             

  !كثيرة، وفي بلديات أخرى
ه الهستيريا العجيبة المؤذية، فالوطن، وأمنيات الناس أجمعين، أعز من األشخاص، وما نطمح اليه،              فكّونا، رجاء، من هذ   

هو أن نكون قادرين سياسياً، على مواجهة مطالب التفكيك، وأن نبرر بشكل مقنع، حاجتنا الى سـالح المقاومـة والـى       
 الخارج، وأن يواجه غواية المساعدات األمنيـة        فمن الظلم، أن يواجه أبو مازن، ضغوط التفكيك واالجتثاث، من         . قوتها

والمالية، وأن يصمد على الموقف الذي يحافظ على كل مكونات المشهد الفلسطيني، وأن تكون هناك، في الوقت نفـسه،                   
ضغوط داخلية من حماس نفسها، بمنطق يجعل التنافس صراعاً ومحاولة لإلحالل، على قاعدة جمل برك وجمـل قـام                   

فأمام الحركتين، تجربة االنتخابات    . كيانية الفلسطينية الى مخاطر جدية، من خالل التعرض لسلطتها القضائية         ويعرض ال 
على مستوى السلطة التشريعية، التي تفوض سلطة تنفيذية، ولن تكون هناك أية مـشكلة، فـي أن يتحمـل الفـائزون                     

  !ية النظام السياسي الديمقراطيالمسؤولية، طالما توافق الجميع، على مبدأ التداول، واستمرار
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