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***  
  تدعو الفصائل لالجتماع في القاهرةو الوفد المصري يرعى اليوم لقاًء مشتركاً يضم حماس وفتح

، أن يقترح حلوالً على وفد حماس أثناء االجتماع         لم يشأ الوفد األمني المصري    :  فتحي صباح  26/5/2005الحياة  نشرت  
 واكتفى الوفد االمني المصري باالستماع الـى ممثلـي مختلـف            .يتشالذي عقده الطرفان في مقر اقامة الوفد في فندق ب         

الفصائل، بما فيها الفصيالن األكبر حماس وفتح خالل األيام الثالثة الماضية، وسيعقد المزيد منها اليوم ايضاً، في محاولة                  
يقبل بها الطرفـان المتخاصـمان      لقراءة فسيفساء العالقات الفلسطينية الداخلية الراهنة قراءة جيدة تمكنه من تقديم حلول             

  .المتشددان اللذان يصر كل منهما على موقفه رافضاً التنازل لآلخر
لكن الالفت في اللقاءات التي عقدها الوفد امس، ذلك اللقاء الذي جمع الوفد بأربعة من قادة لجان المقاومة الشعبية، هم ابو                     

ويعتبـر اللقـاء    . بو الصاعد قرموط وابو رضوان ابو نصيرة      عوض وهو الرجل الثاني في اللجان وابو يوسف القوقا وا         
األول من نوعه بين الوفد وقادة لجان المقاومة الشعبية التي لم تلتزم التهدئة المعلنة في تفاهمات القاهرة التي لم تـشارك                     

  .فيها
ـ   واضاف انه تم ابالغ   . لمعتقلينالحياة إن اللقاء تناول ثالث قضايا مهمة هي التهدئة، والوضع الداخلي، وا            وقال قرموط ل

الوفد المصري بأننا ملتزمون بما يلتزم به الشعب الفلسطيني، في اشارة مبطنة الى نية ألوية الناصر صالح الدين، الذراع                   
  .العسكرية للجان المقاومة الشعبية، التزام التهدئة من اآلن فصاعداً

واشار الى انه تـم  .  اسرائيلي على أي خرق او اعتداء    فسنا والرد   لكن قرموط شدد على اننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن ان          
ابالغ الوفد ان لجان المقاومة ستناصر الجبهة المظلومة في ما يتعلق بنتائج االنتخابات المحلية محل الخالف بين حمـاس                   

ا يخـص قـضية     وفي م  .وفتح، معتبراً ان الخروق التي وقعت في بعض مراكز االقتراع مقصودة ومتعمدة من جهة ما              
المعتقلين، قال ان الوفد طالب بأن يتم تحديد سقف زمني الطالق جميع االسرى من سـجون االحـتالل وفـي مقـدمهم                      

  .اصحاب االحكام العالية، ومن امضوا سنوات طويلة في السجن، والنساء واالطفال والمرضى
 وكان الوفد االمني المصري     .ان المقاومة الشعبية  الحياة ان الوفد االمني المصري طالب بعقد لقاء ثان مع قادة لج           وعلمت  

عقد لقاء مطوالً مع عدد من قادة حماس قدم خالله رؤية الحركة حول ما جرى من تداعيات فـوز مرشـحيها بغالبيـة                       
المقاعد في البلديات الثالث األكبر في المرحلة الثانية من االنتخابات وهي رفح، وبيت الهيا، والبريج، وما تبعهـا مـن                    

وعلمت الحياة ان قادة حماس حملوا معهـم ملفـاً          . صدور احكام قضائية تلغي جزئيا النتائج، األمر الذي رفضته حماس         
  .كامالً حول هذه القضية

لكن الوفد المصري فضَل االستماع الى قادة الحركة حتى يتمكن من تكوين صورة واضحة عن مجمل ما جرى ومواقف                   
وقال القيادي في الحركـة الـدكتور محمـود         . ي ال ناقة وال جمل لها في هذه القضية        مختلف الفصائل، خصوصاً تلك الت    

واضاف انه لم يتم خالل االجتماع اقتراح       . الزهار للصحافيين في اعقاب اللقاء انه لم يتم طرح اقتراحات وحلول لألزمة           
  . اذا كان هناك فائدة من اللقاءفتحة في لكن ليس لدينا مانع من لقاء االخو:  وفتح، مستدركاً بالقولحماسعقد لقاء بين 

 حول نتائج االنتخابات البلدية وتداعياتها، قدرت مصادر شاركت في اللقـاءات             وفتح حماسوفي ما يتعلق بالخالفات بين      
 ، ان المشكلة القائمة اآلن معقدة وعميقة بما فيه الكفايـة المصري، واستمعت الى قياديين من فتح وحماسمع الوفد االمني  

ـ  .  بين الحركتين  ويمكن ان تصل الى حد الصدام المسلح        الحياة انها لمـست تمـسك فـتح وحمـاس          وقالت المصادر ل
مـن  :  من الطرفين، لكن السؤال المهم     بمواقفهما وتشددهما في ذلك، في حين أن المصريين يرون وجوب تقديم تنازالت           

أما فتح فتصر    . معتبرة ان هذه ليست محاكم عادلة       ترفض قرارات القضاء،   وأضافت ان حماس  . الطرف الذي سيتنازل؟  
  .على تنفيذها ألن من مصلحتها الغاء نتائج االنتخابات واعادتها جزئيا
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خلص الوفد الـمصري في اجتماعه، مساء أمس، مع قـادة          : فايز أبو عون   26/5/2005األيام الفلسطينية    وعن مراسل 
من أجل إنهاء حالة التوتر      ترك برعايته يضم قادة حركتي حماس وفتح      حركة حماس إلى نتائج إيجابية، وهي عقد لقاء مش        

وأعلنت حماس في مؤتمر صحافي عقده ، سعيد صيام، عن موافقتها            اذب الحاصلة في الشارع الفلسطيني    واالحتقان والتج 
راً الـى ان حمـاس   مشي.على االلتقاء مع حركة فتح اليوم، برعاية مصرية في محاولة منها إلنهاء الخالف بين الحركتين            

واوضح انه كانت هناك مجموعة من الـمقترحات التـي رأت          .نقلت رسالة واضحة للوفد الـمصري عن هذه الـموافقة       
حماس ان افضلها الـمواجهة واللقاء مع فتح برعاية مصرية لتدارس هذه االزمة، ومحاولة للخروج منها، مـضيفاً انـه                   

يناريوهات لكيفية الخروج من االزمة وتضييق هامش الخالف تم طرحها          كانت في لقاء أول من أمس، عدة طروحات وس        
وعن جدوى اللقاء الذي سيجري اليوم، قال صيام ان لقاء الطرفين الـمعنيين على             .على الوفد الـمصري والحديث عنها    

الطار االخوي،  طاولة واحدة بعيداً عن السجال االعالمي، ويكون في سياق الحرص على وحدة الشعب الفلسطيني، وفي ا               
ى االجابـة   ورفض صيام مرة اخر   .هو أجدى بكثير، وقد يصل بنا الـمطاف الى ما نصبو اليه للحفاظ على وحدة شعبنا              

ال اريد ان استبق االحداث، وسأترك هذا لنتائج        : حماس ستشارك في االنتخابات الـمعادة قائالً     عن سؤال إن كانت حركة      
  .خطواتهاالحوار الذي ستقرر الحركة في ضوئه 

 ان مصر تقوم اآلن باتصال مـع         فلسطيني اكد مصدر : ا ف ب  ،   رويترز نقالً عن  26/5/2005القدس العربي   وذكرت  
قادة الفصائل ومنها حماس من اجل دعوتهم مجددا الي القاهرة في شهر حزيران من اجل االتفاق علي الموعـد الجديـد                     

سياسي لحركة حماس في القاهرة في مطلـع حزيـران المقبـل            واضاف ان عباس سيلتقي رئيس المكتب ال      .لالنتخابات  
واضاف ونحتاج الي توافق وطني حول موعد جديد لالنتخابات اتوقع ان يكون بين نهايـة تـشرين                 .لمناقشة هذه المسألة  
س علـي   ويريد عباس تغيير قانون االنتخاب ليتم انتخاب المزيد من النواب من القوائم الحزبية ولـي              .الثاني وكانون االول  

وقد تدعم هذه التغييرات مرشحي حماس وتعكس رغبة عباس في ادماج االسالميين في التيار           . اسس شخصية أو عشائرية   
وأبلغ حسن يوسف رويتـرز أن تـصريحات شـعث          . السياسي الرئيسي لمساعدته في التفاوض علي السالم مع اسرائيل        

وقال يوسف سوف نناقش هذا الموضوع مع الفـصائل         . هرةتتعارض مع االتفاق الذي ابرمه عباس مع الفصائل في القا         
التأجيل ليس من مصلحة الشعب     . الفلسطينية من أجل التأكد أن االنتخابات ستعقد في موعدها كما اتفقنا في حوار القاهرة             

شطاء هذا   الن ولم يعلق يوسف علي ما اذا كان التأجيل سيقوض الهدنة الهشة بسبب سلسلة انتهاكات من جانب               .الفلسطيني  
 .الشهر

  
  بوش سيعلن تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية

قال مسؤولون أميركيون ان الرئيس جورج بوش سيعلن بعـد          : علي الصالح   :  لندن 26/5/2005 شرق األوسط ال نشرت
ين من الـدوالرات،    لقاءه مع الرئيس الفلسطيني اليوم، عن تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية تقدر بعشرات المالي             

ومن شأن هذه الخطوة اغضاب بعض اعضاء الكونغرس الذين         .  ايام 10وذلك خالفا لما اقره مجلس النواب قبل اكثر من          
، بعد 1999 القمة االولى الفلسطينية ـ االميركية منذ عام   اللقاءكونيوس. يطالبون بعدم التسرع في الثقة بادارة أبو مازن

ـ        . دارة الحالية على الراحل عرفات    القطيعة التي فرضتها اال     وقال الدكتور رفيق الحسيني المدير الجديد لمكتب الرئيس ل
الشرق االوسط نحن ال نتوقع الكثير من هذه الزيارة خاصة انها تتصادف مع قرب االنسحاب االسرائيلي المفترض مـن                   

وقـال  . السرائيلي في مثل هـذا الوقـت      قطاع غزة، الن الجانب االميركي لن يمارس أي ضغوط على رئيس الوزراء ا            
 بسبب التأخير الناجم عن عدم المصادقة على القانون االنتخابي والخالف في             االنتخابات الحسيني ان ثمة احتماال ان تؤجل     

 .الموقف بين الرئيس ابو مازن والمجلس بشأن التمثيل النسبي
عرض الرئيس الفلـسطيني اليـوم علـي الـرئيس          ي :رام اهللا وليد عوض    في   26/5/2005القدس العربي    ومن مراسل 
 خرائط تشرح مخاطر االستيطان االسرائيلي والجدار الفاصل علي تحقيق رؤية بوش بـشأن اقامـة دولـة                  3االمريكي  

 3ومن جهته اكد الدكتور صائب عريقات امس ان عباس حمل لواشـنطن    .واصلة جغرافيا الي جانب اسرائيل    فلسطينية مت 
واوضح عريقات بان عباس سيطالب االدارة االمريكية بتحويل رؤيـة بـوش بـشأن              .ء عملية السالم  ملفات اساسية الحيا  

واشار عريقات الي ان الملف الثاني يشدد علي ان يكون االنسحاب االسـرائيلي مـن               .الدولة الفلسطينية الي مسار واقعي    
افـي بـين غـزة والـضفة الغربيـة          غزة جزءا من خارطة الطريق، وان يكون شامال وكامال ويضمن التواصل الجغر           

 .اما الملف الثالث فيتعلق بالعالقات الثنائية والدعم االمريكي االقتصادي والمالي للسلطة الوطنية.والعالم
ومن ناحيته قال جبريل الرجوب إن لقاء الرئيس االمريكي والرئيس عباس يجب أن يعكس الدعم االقتصادي والسياسي 

وأعرب الرجوب عن اعتقاده . رار األوضاع في المنطقة يخدم المصالح األمريكية بذات القدرللسلطة الفلسطينية ألن استق
بأن امريكا قادرة علي التأثير بما يضمن احتواء دوامة العنف في منطقة الشرق األوسط من خالل تبني موقف صريح 

 .الصراع بين دولتين وشعبينوواضح وله عالقة بالشرعية الدولية وبخارطة الطريق وبرؤية الرئيس بوش في حل 
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس ُأجريت معها في الوقـت           : ب.ف. ا  نقالً عن  26/5/2005األيام الفلسطينية    وأضافت

الذي يجري فيه عباس محادثات في واشنطن، أرادت رايس أن ترد على انتقادات اسرائيلية مفادها أن عباس ال يعمل بما                    
واضافت اعتقد انه ال يوجـد اي شـك         . وقالت لقد قام بأشياء جيدة جدا      .اقبة الناشطين االسالميين  فيه الكفاية من اجل مر    

وردا على سؤال حول كـون عبـاس         .انه شخص مسؤول  . حول كونها قيادة فلسطينية مختلفة عما عرفناه في الـماضي        
واضافت اعتقد انـه يفهـم ان        .ي انتقاد امتنعت رايس عن توجيه ا    يريد على ما يبدو العمل مع الناشطين وليس تفكيكهم،          

واوضـحت يجـب ان    .واجب الفلسطينيين بموجب خارطة الطريق تفكيك البنى التحتية االرهابية والـمنظمات االرهابية      
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يصبح الفلسطينيون قادرين على التعويل على ان هناك حكومة وسلطة وكذلك، كما يقول غالبا، بندقية وليس عدة منظمات                  
  .مسلحة
 الى انه يجب مع ذلك اجراء اصالحات واسعة النطاق في صفوف قوات االمن الفلسطينية بالرغم من ان عباس واشارت

  .قد حقق عددا من التغييرات الهيكلية الجيدة منذ خالفته لياسر عرفات في كانون الثاني الـماضي
وقال ال يمكن ان تقوم . ض متواصلةواعتبرت رايس ان بوش اعرب اصال عن التزامه بقيام دولة فلسطينية تقوم على ار

  .دولة على اراض منفصلة وان مثل هذه الدولة غير قابلة للحياة
أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة الـمستوى أن أبو مازن لن يحصل على أية ضمانات جديدة من بوش، وذلك باالسـتناد                   و

 .ولين األميركيين، وعلى رأسـهم رايـس      إلى ما سمعه مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي دوف فايسغالس من الـمسؤ          
وقالت الـمصادر، طبقاً لـما نقلته صحيفة هآرتس على موقعها اإللكتروني أبو مـازن سـيحظى باالحتـضان العلنـي                   

هذا يشمل الربط ما بين خطة االنفـصال وتطبيـق          .. وسيكرر األميركيون كل تصريحاتهم السابقة الداعمة للفلسطينيين        
ـ             خارطة الطريق، والتع   اء احـتالل   هد بضمان تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة الغربية، وربما أيضاً الحاجة إلى إنه

67.  
وبحسب الـمصادر االسرائيلية فقد اوضح مسؤولو االدارة االميركية السرائيل بأن االدارة تواصل دعم الرئيس ابو مازن                

كطريقة لدعم عباس فان الواليات الـمتحدة االميركية       اال انها قلقة من الضعف الداخلي الذي اظهره وطريقة حكمه وقالت            
تطالب اسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة في شرم الشيخ ومواصلة نقل الصالحيات في الـمدن الفلـسطينية فـي الـضفة                   

  ".الغربية الى الفلسطينيين واطالق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون االسرائيلية
ابو مازن وطلبت مـن اسـرائيل االسـتمرار    ـ رايس لفايسغالس دعم االدارة االميركية ل     وبحسب الـمصادر فقد اكدت     

بالـمبادرات االنسانية واتخاذ خطوات مثل رفع الحواجز، وقالت رايس تحدثت عن اهمية تنفيذ اسرائيل التزاماتهـا فـي                 
سطينيين والحاجة للتنسيق امنيا بـين  شرم الشيخ مثل االفراج عن اسرى ونقل الصالحيات في مدن الضفة الغربية الى الفل   

 0ينية واسرائيل بشأن خطة االنفصالالسلطة الفلسط
 

  ومشعل يتفهم األمرشعث يؤكد تأجيل االنتخابات وعباس يريدها في نوفمبر 
أعلن نبيل شعث ان االنتخابـات التـشريعية        : وكاالت- حنان البدري    -واشنطن   26/5/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
في حين أكدت مـصادر مقربـة مـن         .  تموز ستتأجل بسبب الخالف حول القانون االنتخابي       17نية المقررة في    الفلسطي

ونفى مـصدر فلـسطيني ل      .الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يريد تأجيل االنتخابات حتى شهر تشرين الثاني المقبل            
يات المتحدة أو اسرائيل وأكد المصدر انه ال عالقـة          الخليج ان يكون قرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية تم الرضاء الوال         

وقال شعث ان إجراء االنتخابـات      .بين التأجيل ولقاء الرئيس عباس مع كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية أمس           
ر لجنة  نحن لم نغير موقفنا الرسمي من عقد االنتخابات في موعدها ، لكن بعد قرا             : وقال شعث .  يعد ممكنا  في موعدها لم  

الرئيس ابومازن سوف يرد قانون االنتخابات للمجلس       . االنتخابات المركزية فليس باإلمكان اجراء االنتخابات في موعدها       
لو تأخرت االنتخابات فترة قصيرة أسابيع عـدة لـن          : وقال شعث .حوار الذي تم مع حماس في القاهرة      التشريعي حسب ال  

  .يشكل ذلك مشكلة كبيرة
 يرغب في تأجيل االنتخابات أربعة اشهر لتجري في نوفمبر، مؤكدا بذلك مـا              هر مقرب من عباس ان    الى ذلك، أكد مصد   

وقال غزال ان حماس ما زالـت       .ذكره محمد غزال الذي قال ان عباس يسعى بذلك الى استعادة الدعم الشعبي لحركة فتح              
النسحاب من قطـاع غـزة فـي منتـصف          تعارض تأجيل االنتخابات لكنها قد تقبل ذلك في ضوء عزم اسرائيل تنفيذ ا            

وأوضح غزال ان عباس وعد حماس في المقابل بتعديل مشروع القانون االنتخـابي بحيـث يـتم إجـراء                   . آب/اغسطس
لكـن  . االنتخابات على اساس التمثيل النسبي والدائرة الفردية مناصفة، وهو ما يعتقد انه سيصب في مـصلحة حمـاس                 

وصرح سامي ابو زهري بـأن حمـاس تتمـسك    . ة وافقت على تأجيل االنتخاباتمسؤوال آخر في حماس نفى أن الحرك    
وأضاف ان الحركة متمسكة بتعهد الرئيس عبـاس بـإجراء االنتخابـات فـي        . بمطالبتها بإجراء االنتخابات في موعدها    

  .موعدها
 بنيتـه   سيعلم بوش مازن  قال مسؤول فلسطيني لـ  البيان إن أبو       : محمد ابراهيم  عن مراسلها  26/5/2005البيان   نقلتو

تأجيل االنتخابات حتى نوفمبر المقبل وهو وقت كاف لحركة  فتح الستعادة زمام المبادرة في حال حصول ضغط أميركي                   
واضاف أن ابو مازن يتطلع للحـصول علـى          .على شارون لالنسحاب من المدن وتخفيف القيود على حركة المواطنين         

 بوش مجدداً على رؤيته للسالم القائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود              إعالن سياسي أميركي يؤكد فيه الرئيس     
  . لتعيش بسالم إلى جانب دولة إسرائيل67العام 

 من ناحية اخرى قال أحد معاوني رئيس السلطة لـ البيان إن الرئيس سيصدر مرسوماً رئاسياً في الفترة القريبة المقبلـة                    
نتخابات التشريعية بعد تعذر إجرائها في موعدها المحدد في السابع عشر من يوليو المقبل بسبب               يحدد فيه موعداً جديداً لال    

  .عدم االنتهاء من عملية وضع قانون جديد لالنتخابات
لقد اتصل المصريون مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وشرحوا له األمـر وأبـدى تفهمـاً                   :  وقال

من ناحيته أبلغ حـسن      .سياسية للتأجيل لكنه اشترط أال يتم التأجيل لفترة تزيد على بضعة أشهر           للضرورات القانونية وال  
يوسف رويترز أن تصريحات شعث تتعارض مع االتفاق الذي ابرمه ابو مازن مع الفصائل في القـاهرة فـي مـارس                     

مان اجـراء االنتخابـات فـي       وأضاف ان الحركة ستبحث هذا الوضع مع بقية الفصائل الفلسطينية من أجل ض            .الماضي
  .حماس تتمسك بمطالبتها بإجراء االنتخابات في موعدها«سامي أبو زهري فقال إن » حماس«اما الناطق باسم .موعدها
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وحول ارجاء موعد االنتخابـات التـشريعية، قـال محمـود الزهـار              :باحفتحي ص  26/5/2005الحياة  وعن مراسل   
لم نتحاور في ارجاء االنتخابات التشريعية ألنها لم تطرح اصالً، ونحـن            : المصريمع الوفد   للصحافيين في اعقاب اللقاء     

ونفى سـامي    .نؤكد موقفنا بإجرائها في موعدها المتفق عليه، خصوصاً أن الشارع الفلسطيني بحاجة الى هذه االنتخابات              
ـ    الى موعد الحـق، مـشدداً علـى         الحياة ان تكون الحركة وافقت على ارجاء موعد االنتخابات التشريعية          ابو زهري ل

ـ    .موقف الحركة القائل باجرائها في موعدها المتفق عليه        خالل اتصاالتنا مـع االخ ابـو       : الحياة قال  ورداً على سؤال ل
االت مازن أكد التزامه الموعد المقرر الجراء االنتخابات التشريعية، وفي ما يتعلق بارجاء موعد اجرائها لم تجر أي اتص                 

تجاوز وخرق لتفاهمات القاهرة، نافيـاً مـا        واعتبر ان أي ارجاء لموعد اجراء االنتخابات        . ه حول هذه القضية   بيننا وبين 
ورداً على سؤال آخر، قال أبو زهري        . حول موقف الحركة القابل الرجاء اجرائها في موعدها        سماهالتسريبات االعالمية 

ا تتضمنه من مواعيد واتفاق حول تعديل قانون االنتخابات ليجمع          إن الرئيس عباس التزم تطبيق تفاهمات القاهرة كلها، بم        
  .مناصفة بين نظامي القوائم النسبية الحزبية والدوائر

  
 السلطة الفلسطينية تقرر تنحية سري نسيبة عن رئاسة جامعة القدس

 سري نسيبة رئيس علمت القدس العربي امس ان القيادة الفلسطينية بصدد تنحية الدكتور:رام اهللا ـ من وليد عوض
ويأتي قرار القيادة الفلسطينية .جامعة القدس عن منصبه، وبان هناك اجراءات لتعيين احد ابناء مدينة القدس خلفا له

بضرورة تنحية نسيبة عن رئاسة جامعة القدس في وقت تطالب فيه هيئات أكاديمية وقوي فلسطينية بإقالة نسيبة من 
للتعاون مع الجامعة العبرية، في الوقت الذي أعلنت فيه عدة جامعات بريطانية مقاطعتها منصبه علي خلفية توقيعه اتفاقاً 

 .للجامعات االسرائيلية
  26/5/2005القدس العربي 

  
  اصيل اتفاقية سجن أريحا والمهدلجنة الرقابة تبدأ البحث عن تف

 عقب جلـسة خاصـة      التشريعي اتخذ  المجلسن  ا : حسام عـز الدين    عن مراسلها  26/5/2005األيام الفلسطينية    نشرت
 حيث طالب السلطة التنفيذية بتقديم تقرير حول طبيعة االتفاقية          قراراخصصها لبحث قضية المعتقلين السياسيين في أريحا،      

التي أبرمت بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بشأن احتجاز سعدات والشوبكي وزمالئهم في أريحـا تحـت اشـراف                  
التشريعي، في قراره، التأكيد على قرار محكمة العدل العليا الفلـسطينية، الـذي تـضمن اطـالق                 وجدد المجلس   .دولي

وطالب المجلس المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والجهـات الدوليـة،          .سراحهم، مطالبا السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القرار      
سؤوليتها لالفراج الفوري عنهم وضمان حمايتهم      التي رعت االتفاق بخصوص المناضلين المحتجزين في اريحا، بتحمل م         

واضافة الى القرارات التي صدرت عن المجلس، فقـد         .وحقهم في الحياة بحرية ووضع حد للتهديدات االسرائيلية لحياتهم        
كشفت نقاشات المجلس التشريعي، عن تفاصيل تظهر أن المسؤولين الرئيسيين في المفاوضات مع الجانـب االسـرائيلي                 

محاصرين في كنيسة المهد أو سعدات والشوبكي، اثناء الحصار الذي فرض على الرئيس الراحل ياسر عرفات ،                 بشأن ال 
لم يكونا على علم بطبيعة االتفاقيات التي ابرمت، سواء لنقل المعتقلين الى اريحا، او البعاد المحاصرين في كنيسة المهـد     

  !الى غزة وأوروبا
رقابة وحقوق االنسان للبحث فيها ومعرفة تفاصيل االتفاقيات التـي أبرمـت، ومـن              وأحال المجلس القضية الى لجنة ال     

المسؤول عنها، حيث اكد رئيس لجنة الرقابة جمال الشاتي لـ االيام ان اللجنة ستقوم في ضوء قرار المجلس التشريعي،                   
  .على الفور، بالبحث عن تفاصيل هذه االتفاقية، ومن المسؤول عن توقيعها

 بفتح   النائب عماد الفالوجي احد النواب الذين طالبوا       ه قال  ما :ام اهللا   ر-ا ف ب     عن 26/5/2005ربي  عقدس ال ال وأضافت
 كال من سعدات والشوبكي وقد فوجئت بانهم ال يعرفون اي شيء عن االتفاق الذي ابرم                را ز انهملف السجناء الفلسطينين    

وقـال الـدكتور    .اء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعة       بين السلطة الفلسطينية والبريطانيين واالمريكان اثن     
كل ما  . صائب عريقات بالرغم من انني رئيس دائرة المفاوضات لكني ال اعرف ماهية االتفاقية التي اعتقلوا علي اساسها                
يـة قـام    اذكر عندما وصلت عند الرئيس عرفات وترجمت له ما هو مكتوب فيها وهي صادرة عن القنـصلية البريطان                 

ومن جهتها قالت النائبة حنان عشراوي ان المسؤولين في بريطانيا وامريكا يطالبوننا بتنفيـذ القـانون                . الرئيس بتمزيقها   
واحترامه اال انهم يحاولون منع تنفيذ القانون الفلسطيني وقرارات محكمة العدل العليا التـي اصـدرت قـرارا بـاطالق                    

 يذية لتنفيذ هذا القرار والقيام بممارسة ضغط دولي الطـالق سـراحهم وتـأمين             سراحهم ، ودعت عشراوي السلطة التنف     
  .حمايتهم من اي اعتداء اسرائيلي

  
  وحدة الهندسة في الشرطة تستولي على جهاز تنصت واتصاالت متطور: رفح

سـتيالء علـى    تمكنت وحدة الهندسة التابعة للشرطة الفلسطينية في محافظة رفح، صباح أمس، من اال            :كتب محمد الجمل  
جهاز اتصاالت وتنصت حديث وبإمكانات متطورة، وضعته قوات االحتالل قرب معبر صوفاه الواقع على خط التحديـد                 

وأثبتت آخر الفحـوص، التـي      .أقصى شمال شرقي محافظة رفح، لتتبع تحركات المواطنين والمقاومين في هذه المنطقة           
 بعد أن تمكنا من االستيالء على هذا الجهاز الخطير، قـد          : وقال.شرةمر االصطناعي مبا  جرت على الجهاز أنه يرتبط بالق     

تلجأ قوات االحتالل إلى تفخيخ مثل هذه األجهزة عبر وضع كمية من المتفجرات بداخلها لتنفجر بمجرد لمسها، حتـى ال                    
ستيالء عليه، نظـراً ألن     يذكر أن الجهاز المذكور هو األول من نوعه، الذي تتمكن الشرطة من اال            .تقع مستقبال في أيدينا   

 مثل هذه األجهزة غالبا ما تضعها قوات االحتالل في مناطق التماس القريبة من المواقع العسكرية اإلسرائيلية، ما يجعـل                  
 .الوصول اليها أمرا صعبا
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  26/5/2005األيام الفلسطينية 
  
 

  خريشة يطلع وفداً فرنسياً وحنانيا يلتقي وفداً إسبانياً
غازي حنانيا، النائب الثاني، والنواب دالل سالمة وأحمد الصغير         . ، بحضور د  حسن خريشة . التقى د ": ياماأل "-رام اهللا   

وعبد ربه أبو عون وقدورة فارس وداود الزير، وفداًً فرنسياً يزور المنطقة في إطار جولة لالطالع على آخر التطورات                   
أكد عدم جدية الجانب اإلسرائيلي في التوصل لحـل عـادل           ورحب خريشة بالوفد الضيف و    .المتعلقة بالقضية الفلسطينية  

الممارسات اإلسرائيلية القمعية تتم بشكل يومي عبر       :  اإلسرائيلي، وقال  -وشامل للقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني      
ري مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين بهدف توسيع المستوطنات وعزل مدينة القدس وبناء جدار الفـصل العنـص               

وفيمـا يتعلـق بقـضية      .وهدم منازل المواطنين واقامة الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية للمدن والقرى الفلسطينية           
النائبين البرغوثي وخضر، أشار حنانيا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ال تحترم حصانة النائب، بـل                    

 نهاية اللقاء، أكد أعضاء الوفد الفرنسي انهم سينقلون الصورة كما رأوهـا             وفي.ى إلى عرقلة عمل المجلس التشريعي     تسع
على صعيد آخر، التقى حنانيا في مقر المجلـس بـرام           .على أرض الواقع إلى باقي زمالئهم وأعضاء الحكومة في فرنسا         

المن العام والعالقات الخارجية    اهللا، وفداً اسبانياً من امارة استورياس، برئاسة فرانسيسكو خافيير جارسيا، وزير العدل وا            
 .في االمارة، وذلك بحضور الدكتور أحمد صبح

 26/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 تزايد التوتّر في العالقات بين القدومي وأبو مازن
س احتدم مجدداً التوتّر في العالقات بين محمود عباس، وفاروق القدومي ، حيث هدد القدومي عبا              : خاص –القدس المحتلة   

واعتبر القدومي، في لقاٍء مع تلفاز العربية       . لواشنطن  اليوم بأنّه سيسقط سريعاً إذا قدم أي تنازالٍت خالل زيارته التي بدأها          
  أبو مازن سيجد نفسه محاصراً من الداخل والخارج، خاصة أنّه يقوم بممارساٍت خاطئة تجـاه كـوادر    الليلة الماضية، أن

  .هعلى حد تعبيرمنظمة التحرير الفلسطينية 
  26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مسلحون ملثمون يغلقون طريق صالح الدين للمطالبة باستيعابهم في أجهزة السلطة: خان يونس

أغلق مسلحون ملثمون طريق صالح الدين الرئيسة قرب مفترق القرارة، ، وأشعلوا النار في اطارات               :كتب أيمن أبو ليلة   
احتجاجاً على عدم استيعابهم في اجهزة السلطة، وللـمطالبة باعدام العمالء الـمتورطين فـي اغتيـال               السيارات، وذلك   
  . نشطاء االنتفاضة

 26/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 المؤتمر الشعبي الثاني للدفاع عن حقّ العودة يدعو للتصدي لمحاوالت تذويب حقّ العودة
اع عن حقّ العودة، تمسكهم بحقّ العودة لالجئين الفلسطينيين على أنّه ال سالم             أكّد مشاركون في مؤتمر الدف    : خاص –غزة  

جاء ذلك خالل المؤتمر الشعبي الثاني للدفاع عن حقّ العودة، والـذي            .بدون عودة الالجئين إلى ديارهم وأن حقّهم مقدس       
ئرة شؤون الالجئـين فـي منظمـة التحريـر          عِقد اليوم األربعاء في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة بدعوٍة من دا            

وبدأت فعاليـات   .الفلسطينية، والتجمع الشعبي للدفاع عن حقّ العودة، بحضور فعاليات وطنية وشعبية ومئات الفلسطينيين            
المؤتمر بالسالم الوطني الفلسطيني ثم تالوة آياٍت من الذكر الحكيم، ثم ألقى عريف المؤتمر العقيد أبو عنتـر الـسعدوني                    

وألقـى الـدكتور    .كلمةً أكّد خاللها على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحرج الذي تمر فيه القضية الفلسطينية                
زكريا اآلغا، رئيس اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة ورئيس دائرة شئون الالجئين، كلمةً أكّد فيها على أن إحياء                   

 من الدالالت التي تعبر عن حيوية شعبنا ومدى تمسكه بحقوقه رغم ما يعانيه وأنّـه حتمـاً                  ذكرى النكبة إنما يحمل جملةً    
كما أكّد الدكتور سليمان    .ستبقى راية حقّ العودة مشرعةً بجانب حقّ االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس            

 العادل لقضية الالجئين وأنّه حقٌّ مكفوٌل لكّل شعوب العالم،           هو الحلّ  194أبو ستة في مداخلٍة له عبر الهاتف، أن القرار          
 في هذا الشأن هـي شـروطٌ تعجيزيـة وال            أن الشروط التي تضعها إسرائيل     ، مضيفاً !فلماذا ال يكفل للشعب الفلسطيني؟    

وطالـب  .اع وتشترى تنطبق إال على جزٍء يسيٍر من الالجئين وأن فكرة التوطين باألساس تجعل من قضية الوطن سلعةً تُب                
أبو ستة بأن يوقّع جميع المرشّحين النتخابات المجلس التشريعي على إقرار االلتزام بحقّ العودة والعمـل علـى إبطـال                    

  .مشروٍع يبطل حقّ العودة أو يستبدله
  26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 المسجد األقصى يهدف إلى تطويق وت في حي البستان سلوانهدم البي: مؤسسة األقصى

 في بلدة سلوان المحاذية للمسجد      بهدم عدة بيوٍت في حي البستان     أصدرت محكمة صهيونية قراراً يقضي      : خاص –نابلس  
 مرسوماً يقـضي بهـدم الحـي        ة القدس الصهيونية أوري شطريت    األقصى، وتزامن هذا القرار مع إصدار مهندس بلدي       

وقالت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسـات اإلسـالمية إن       . شخصاً 2500ه نحو    بيتاً ويسكن  90بأكمله، والذي يحوي نحو     
هذا المخطّط يأتي   : على أنقاض حي البستان، وأضافت     زٍه صهيوني باسم متنزه داوود    المرسوم البلدي يهدف إلى بناء متن     

 المقدس، في أعلى بلـدة سـلوان         أو الحوض  ألنفاق بما يسمى بـمدينة داوود    في وقٍت تتواصل فيه أعمال البناء وحفر ا       
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وأضافت المؤسسة أنها ترى في هذا المخطّط وإجراءات بلدية القدس الصهيونية، تهديداً            .مالصقة للمسجد األقصى المبارك   
مباشراً للمسجد األقصى، وترى فيها أيضاً تواصل المساعي الصهيونية لتطويقه وتفريغ محيطه من العرب والمـسلمين،                

 المخطّط ومواصلة تنفيذه على مراحل بمثابة بناء قواعد صهيونية لالنقضاض على المسجد األقـصى               حيث اعتبرت هذا  
مدينة داوود واألنفاق الموجودة في المنطقة ال تبعد عن المسجد األقصى سوى            إلى أن ما يطِلقون عليه      عن قرب، مشيرةً    

ت العربية، بزيارة الموقع المـستهدف وإعـداد التقـارير          كما طالبت كافة وسائل اإلعالم، وخاصة الفضائيا      . أمتاٍر قليلة 
الخاصة ونشرها أو بثّها إسهاماً منها بإثارة الوضع وخطورته على مستقبل القدس والمسجد األقصى والشعب الفلسطيني،                

  .معتبرةً ذلك واجباً في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلّة
  26/5/2005ركز الفلسطيني لإلعالم الم

  
  بسبب مخلّفات المغتصبات الصهيونيةتحذير من كارثة بيئية في سلفيتال

، أشرف زهد، من حصول كارثٍة بيئية وصـحية فـي المدينـة،             م الصحة والبيئة في بلدية سلفيت     حذّر رئيس قس  :وكاالت
وقال إن نبـع المطـوي،   .ف الصحي للمغتصبات الصهيونيةبسبب التلوث الذي تنتجه المخلّفات الكيماوية ومخلّفات الصر       

 بمياه الشرب، مهدد بشكٍل مباشر، حيث ال يبعـد عـن            بروقين و كفر الديك مصدر المياه الذي يزود مدينة سلفيت وبلدتي        
ـ مئات المزارعينوأشار زهد إلى أن .  مترا30ً سوى حي الذي يسيل من مستعمرة أرئيلمجرى مياه الصرف الص  دوا  فق

                        ث الميـاه وعـدم صـالحيتها لـرية فـي هـذا الـوادي، بـسبب تلـومصادر رزقهم في زراعة أراضيهم المروي
وأضاف أن أهالي المنطقة فقدوا مناطق ترفيهية وأماكن استجمام لألطفال والعائالت، بسبب وجـود الميـاه                .المزروعات

 يعانون من انتـشار     شار إلى أن سكان بلدة دير بلوط      وأ.العادمة، التي تأتي من المغتصبات الصهيونية في أكثر من موقع         
إن تـراكم   : وقـال . ي صدرت حول أسـباب التلـوث      مرض السرطان بنسبة عالية جداً، وذلك وفق التقارير الصحية الت         

نـاطق  الملوثات في جسم اإلنسان، من خالل تناول المواد الغذائية النباتية ولحوم الحيوانات التي ترعى في محيط هذه الم                 
، ذلك أن كثيراً من المزارعين يتوجهون إلى هذه المناطق،           كارثية مستقبالً في واد بروقين     الملوثة، يؤدي إلى نتائج صحية    

  رغم انتشار مواد التلوث العديدة فيها، لرعي مواشيهم وأبقارهم
  26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جدار واالستيطان ائيليين المتحدثون يحذرون من مخاطر السرإ بحضور دعاة سالم خالل ورشة نظمها أريج

 بالتعاون مع محافظة بيت لحم والجهاز المركـزي لإلحـصاء           ظم معهد االبحاث التطبيقية أريج    ن: كتب حسن عبد الجواد   
جـداروأثرهما علـى الحـل    ورشة عمل في قاعة مركز السالم تحت عنوان محافظة بيت لحم في ظـل االسـتيطان وال              

فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم المنتخب، و        . وشارك في الورشة محافظ بيت لحم العميد زهير مناصرة، ود         .يالنهائ
انطونيو آلوى مدير مكتب التعاون االيطالي في االراضي الفلسطينية، ونائب المحافظ اسماعيل فراج وناشـط الـسالم                 . د

كمـا  .للسالم، وممثلون عن قنصليتي فرنسا وجنوب افريقيا      االسرائيلي اوري أفنيري، ورون بوندك رئيس مركز بيريس         
جاد اسحق مدير عام مركز أريج، وشكري ردايدة مدير عام الحكم المحلي في المحافظة، وكامل حميد                . حضر الورشة د  

اء مدير عام اتحاد المجالس البلدية، وسفيان البرغوثي ممثالً عن الجهاز المركزي لالحصاء، والعديد من رؤساء واعـض                
ودعا مناصرة الى مواجهـة  .المجالس البلدية في المحافظة وحشد كبير من ممثلي المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية          

مخاطر الجدار واالستيطان فلسطينياً وعربياً واقليماً ودولياً، واكد ان مواصلة اسـرائيل بناءهـا لجـدار العـزل وبنـاء                
وتطرق الى االضرار والخسائر التي لحقت بمدخل مدينة بيت لحم          .ر في المنطقة  المستوطنات يهدد عملية السالم واالستقرا    

التاريخي والسياحي شمال المدينة بسبب جدار الضم العنصري واجراءات االحتالل في محيط مسجد بالل بن رباح وقبـة          
 22وقال ان   .7691 العام   اسحق شرحاً وافياً لواقع االستيطان في محافظة بيت لحم ومحافظات الوطن من           . وقدم د .راحيل

 اعلنتها سلطات االحتالل االسـرائيلي منـاطق    2 كم 300 ألف مستوطن، وان     70مستوطنة تطوق مدينة بيت لحم يقطنها       
 من أراضي الولجة وبيت جاال وبيـت        2كم81واوضح ان اسرائيل ضمت     .عسكرية مغلقة تشكل نصف مساحة المحافظة     

 ألف دونـم    180 كم، وسيعزل    70ن الجدار في محافظة بيت لحم سيبلغ طوله         وقال ا .لحم وبيت ساحور إلى بلدية القدس     
 .من مساحة المحافظة عن التجمعات والبلدات والقرى الفلسطينية% 31من االراضي الزراعية، والتي تشكل ما مساحته 

  26/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  طالبون بوظائف عمل يالخريجون المتعطلون عن ال خالل مسيرة حاشدة في خان يونس
طالب مئات الخريجين الـمتعطلين عن العمل في محافظة خان يونس السلطة الوطنيـة والجهـات               :  االيام -خان يونس   

الـمختصة بالعمل على إنهاء معاناتهم اليومية، وتوفير وظائف دائمة لهم، ليعيشوا حياة كريمة كغيـرهم، معتبـرين ان                  
جاء ذلـك   .  بفعل الوضع االقتصادي الصعب والبطالة، التى يعيشونها منذ سنوات         حياتهم تحولت الى جحيم ومعاناة دائمة     

خالل مسيرة جماهيرية حاشدة نظمها ملتقى خريجى خان يونس، أمس، احتجاحاً على االوضاع الصعبة، التـي يعيـشها                  
الرئيس محمـود   وناشد الخريجون الـمعتصمون    . الخريجون الـمتعطلون عن العمل، وللـمطالبة بخلق فرص عمل لهم        

عباس التدخل السريع والجاد من أجل وقف معاناتهم وإنهاء أزمتهم الـمتفاقمة والـمتواصلة منذ سنوات، داعـين الـى                  
وأشار إلى أن الخريجين سيصعدون من اعتصاماتهم ومـسيراتهم         . تضافر جهود الجميع للحد من مشكلة بطالة الخريجين       

في الحصول على فرص عمل أسوة بباقي شرائح الـمجتمع الـمختلفة، مؤكداً انه            السلـمية، حتى تحقيق مطالبهم العادلة      
وحذر محمـد الجبـور، أحـد       . في حالة عدم التعاطي والتجاوب مع مطالبهم العادلة فسيتم تصعيد الفعاليات االحتجاجية           



 8

تثنائية ال يمكن تجاهلها،    الخريجين الـمعتصمين، من مغبة استمرار تهميش قضية الخريجين، باعتبارها قضية شائكة واس           
منوهاً الى أن عدد الخريجين الـمتعطلين عن العمل يتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة تردي األوضاع االقتصادية والسياسية في                  

  . كل محافظات الوطن، السيما محافظة خان يونس، التي تعتبر من أكثر الـمدن تضرراً جراء الـممارسات االسرائيلية
 26/5/2005نية األيام الفلسطي

  
  في موقع استيطاني صهيوني بالخليل فيالتحيمخطط صهيوني إلقامة 

سـتيطاني  حي فيالت في الموقـع اال     أن المستوطنين يعتزمون إقامة      ة  كشفت مصادر صهيوني   ،  خاص –القدس المحتلة   
 على تلة تـشرف علـى        فيال 45وأن المخططات الخاصة بذلك تتضمن إقامة       ،   في منطقة الخليل    يئير –العشوائي متسبه   

 نقلـت عـن أحـد        قـد   العبرية في عددها الصادر يوم أمس،      وكانت صحيفة يديعوت احرونوت   .صحراء الضفة الغربية  
،  توجه لعدد من المـستوطنين     م المجلس اللوائي في جبل الخليل     إن مدير عا  : مستوطني الموقع االستيطاني المذكور، قوله    

  .إفساح المجال أمام بناء الفيالتأجل تهم السكنية من وأبلغهم بأنه يجب عليهم تحريك مقطورا
  26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    سرائيليينلى اإلإ في شمال قبرص رينيوس باع أراضيإ: صحيفة تركية

الـى   األول ببيـع أراض       التركية عن معلومات تشير الى قيام بطريرك القدس المعزول ارينيوس          كشفت صحيفة ميلليت  
ببيع ستين قطعـة    وأشارت الصحيفة الى ان المعلومات تشير الى قيام البطريرك المعزول           . في شمال قبرص   ئيلييناالسرا

وكـان  . بشكل سري تجاوزت قيمتها مليونين ونصف المليون يورو من ممتلكات الكنيسة األرثوذكسية            أرض السرائيليين 
 كنيـسة قـرر   15 بطريركاً من 42ول أمس األول وضم  الذي عقد في اسطنببطاركة األرثوذكس القمة الدينيةسينودس ال 

  .سحب االعتراف من ارينيوس األول وعزله
  26/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلإشابة فلسطينية رفضت جائزة مليون دوالر مقابل اعترافها برموز 

الفوز بجائزة تصل قيمتها الى      رفضت الشابة الفلسطينية عبير قبطي من مدينة الناصرة          - الغد -الناصرة  برهوم جرايسي 
 مليون دوالر لصرفها على أي مشروع يحقق واحدا من حلم حياتها، حينما علمت ان ما تبقى لها للفـوز هـو ان                       1,13

وكانت القصة قد بـدأت  .تعترف برموز اسرائيل من علم ونشيد وطني، وغيرها من الرموز بما فيها الشخصيات السياسية    
 في القناة الثانية للتلفزيون االسـرائيلي،       ن عمرها، في مسابقة مطلوب قائدا     ي العشرينيات م  بمشاركة عبير، وهي شابة ف    

 شخصا، وكانت عبير العربية الوحيدة في هذه المسابقة، واستمرت المسابقة لعدة حلقـات بحيـث                15وشارك فيها حوالي    
وفي كل حلقـة كـان يطلـب مـن          .بيركان يخرج من كل حلقة متسابق واحد، الى ان بقي اربعة مشاركين من بينهم ع              

، قالـت  وفي حديث لـ الغد.المشاركين انهاء مهمة معينة تفرض عليهم، ولكن االصطدام السياسي كان أمرا مفروغا منه،         
عبير قبطي، إن ما جرى في الحلقة األخيرة للمسابقة انما كشف مرة اخرى عن الوجه العنصري للمجتمع االسرائيلي، لقد                   

 حصل، ولكنني منذ البداية قررت ان اتحدى، وان اوصل رسالتي الى الجمهـور االسـرائيلي، وان                 توقعت ان يحصل ما   
وأضافت قبطـي قائلـة، لقـد       .أحذره من ان يقع في األوهام حول مستقبل الحل، والتعامل معنا نحن العرب ابناء الوطن              

 االسرائيلي، ولكن هنا يجب التوضيح، انني       حاولوا في اللجنة مناقشتي، حول انه كيف يتالءم موقفي هذا مع حملي للهوية            
لم اهاجر الى اسرائيل، بل اسرائيل هي التي هاجرت الي، انها هنا في وطني امتدادا البي واجدادي، وإذا كنـت أحمـل                      
 الهوية االسرائيلية، فأنا لست ملزمة باالعتراف او احترام هذه الرموز العنصرية السرائيل، هذه الرموز لم ولن تمثلنـي،                 

  .ألنها ال تمثل شعبي الفلسطيني
  26/5/2005ردنية الغد األ

  
 وال يعلن ترشيح نفسه للمجلس التشريعي الفلسطينيأسرائيل انتخب للمجلس البلدي في بيت عميل إل

جميل العملة من قرية بيت اوال في قضاء الخليل ال يخفي انه بدأ يتعامل : الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس
ولكن عمالته لالحتالل البغيض لم تمنعه من ترشيح . حتالل االسرائيلي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضيمع اال

وبوقاحة وصالفة . ن حركة المقاومة االسالمية حماسنفسه للمجلس القروي في بلدته والفوز بمقعد مع تسعة اعضاء م
 االسرائيلية ان الفوز الذي حققه في المجلس البلدي دفعه الي مالئمتين للعمالء يقول العميل الفلسطيني لصحيفة هآرتس

وفي معرض رده علي سؤال اقترح .اتخاذ قرار بترشيح نفسه الي المجلس التشريعي الفلسطيني في االنتخابات القادمة
وية والبلدية النها  في المجالس القرع حركة المقاومة االسالمية حماسالعميل العملة علي السلطات االسرائيلية ان تتعامل م

باتت حركة قوية في الشارع الفلسطيني وال يمكن تجاهلها، الفتا الي ان اسرائيل تحب ان تتعامل مع االقوياءونوه 
الصحافي االسرائيلي الي ان العملة كان عامال بسيطا وبسبب دعم ما يسمي االدارة المدنية في المناطق الفلسطينية المحتلة 

عتبر من اكبر رجاالت االعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية واضاف الصحافي االسرائيلي ان تحول الي رجل اعمال ي
  . قوة العملة نابعة من انه مليونير ومن ان عائلته الكبيرة تدعمه في حياته السياسية واالجتماعية

  26/5/2005القدس العربي 
  

  كاديمي الفلسطينيسرائيلية يثير غضب الوسط االإاتفاق بين جامعتين فلسطينية و
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 اثار اتفاق تعاون وقعته مؤخرا جامعة القدس والجامعة العبرية حفيظة وغضب جامعـات ومعاهـد الـضفة                  -بيرزيت  
ويأتي االتفاق اثر القـرار االول مـن نوعـه التحـاد            .الغربية التي دعت الى اقالة رئيس الجامعة الفلسطينية ومحاسبته        

 الماضي القاضي بمقاطعة جامعتي حيفا وبار ايالن االسرائيليتين وعـزم االتحـاد             الجامعيين البريطانيين في شهر نيسان    
وقـال  .، استنادا الى مصادر جامعية فلسطينية     "طأة ضغوط كبيرة  "االجتماع اليوم الخميس العادة النظر في قراره تحت و        

تم االتفاق الجمعة الماضية في     برس  ت الفلسطينية لوكالة فرانس     اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعا    محمد ابوزيد رئيس    
لندن بحضور رئيس جامعة القدس سري نسيبة ورئيس الجامعة العبرية ونحن مقتنعون انه تم الترتيب لذلك لتخريب قرار                  

ولم يتسن االتصال مع ادارة جامعة القدس في حين ان نـسيبة موجـود فـي                .اتحاد الجامعيين البريطانيين حول المقاطعة    
وقال االتحاد انه سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الخطوات التالية واشار ابو زيد الى احتمال تنظـيم                .ة علمية الخارج في اجاز  

  ا ف ب .اضراب في الجامعات الفلسطينية
  26/5/2005الغد االردنية 

  
  مجلس الوزراء بصدد إعادة تنظيم عمل المعابر وحل مشاكل التهريب: سنقرط

رط، وزير االقتصاد الوطني، أن مجلس الوزراء بصدد إعادة تنظيم عمـل المعـابر،             أكد مازن سنق  : كتب سائد أبو فرحة   
وحل كافة مشاكل التهريب من خاللها، مشدداً على التزام الوزارة وكافة الهيئـات الرسـمية المعنيـة، بتنظـيم الـسوق                

 التجارية التي تسوق منتجات     الفلسطينية، ومحاربة مختلف مظاهر اإلخالل فيها، محذرا في الوقت ذاته، مختلف األوساط           
وكان سنقرط، يتحدث خالل اجتماع ضمه وعددا من المستوردين والتجـار مـن             .المستوطنات، من مغبة االستمرار بذلك    

ان، واالجراءات المتخذة   عدد من المحافظات الفلسطينية، نظمته الوزارة في مقرها برام اهللا، أمس، لبحث مسألة بطاقة البي              
  .لتنظيم السوق الفلسطينية من جانب االقتصاد

  26/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 !غالبية األسرى المنوي اإلفراج عنهم أوشكت فترة اعتقالهم على االنتهاء: وزارة األسرى
قال وزير شؤون األسرى الفلسطيني ، إن غالبية األسرى التي تنوي إسرائيل اإلفراج عنهم هـم                : خاص –القدس المحتلة   
وأكّد أبو زايدة رفض الجانب الفلسطيني عقد أي اجتماعـاٍت أخـرى مـع              .كت فترة اعتقالهم على االنتهاء    من الذين أوش  

الجانب الصهيوني ما لم تَلُح بوادر على تغيير الموقف الصهيوني من قضية األسرى والمعتقلين، وخاصةً أولئـك مـنهم                   
  . قضية إطالق األسرى الفلسطينييننية بالمراوغة فيواتهم أبو زايدة الحكومة الصهيو.94الذين اعتقلوا قبل عام 

 26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ايباك لوبي نافذ شعاره دعم سياسات إسرائيل  
اختتمت لجنة الشؤون العامة األمريكية  االسرائيلية ايباك مؤتمرها السنوي بعشاء وسط استمرار السياسة الرسمية للـوبي              

وقد وضعت غالبية المدعوين الى هذا العشاء الذي اقامه اللوبي اليهـودي األمريكـي             .  مهما كانت  بدعم سياسات إسرائيل  
وقال المنظمون ان خمـسة آالف       .البالغ النفوذ، أزرارا تمثل العلم األمريكي المرصع بالنجوم ونجمة داوود على مالبسهم           

مريكية االمر الذي يعزز مكانـة ايبـاك التـي          شخص لبوا الدعوة الى اضخم عشاء سنوي ينظم جلوسا في العاصمة األ           
وكان الحضور كثيفا في القاعة لالستماع الـى رايـس           .توصف بأنها لوبي نافذ مشابه للوبي المتقاعدين او حملة السالح         

ولم تتمكن عملية تجسس جرى الحديث عنها، بين ايبـاك والبنتـاغون            . شارون وغيرهم وهاورد دين   هيالري كلينتون و  
  .وقال احد المنظمين حققنا في هذا المؤتمر رقما قياسيا جديدا. السرائيلية من تلطيخ سمعة اللقاء السنويوالحكومة ا

ويقول قادة ايباك انها اللوبي الوحيد القادر خالل سهرة عشاء واحدة على جمع نصف اعضاء الكونجرس وحوالي خمسين                  
 مثل الوفاء للواليات المتحدة وإسرائيل ويجب وقف العنف         وقد دوى تصفيق حار لدى تكرار شعارات       .سفيرا او دبلوماسيا  

 .قبل بدء التفاوض والعالقات االسرائيلية  األمريكية تتجاوز المصالح الثنائية انها الكفاح من اجل الديمقراطيـة والحريـة           
ل فلـسطينيين   وكانت هيالري كلينتون بين الشخصيات التي لقيت ترحيبا كبيرا وخصوصا عندما قارنت بين ارسال اطفا              

 )ب.ف.أ. (للسير في مقدمة التظاهرات ب االعتداء على االطفال حسب قولها
  26/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
  الصينىسرائيلية السلحة اإلمريكي لتنظيم بيع األأسرائيلي إاتفاق 

 وامريكيين يعكفون كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية النقاب عن ان مسؤولين اسرائيليين: من زهير اندراوسالناصرة 
في هذه االيام علي صياغة اتفاق ينظم بيع اسرائيل خدمات امنية للصين والتزام اسرائيل باعتماد الشفافية امام الواليات 

واكدت الصحيفة ان هذا هو االتفاق االول من نوعه الذي يبرم بين  .المتحدة فيما يتعلق بصفقات امنية مع الصين
حيفة في واشنطن استنادا الي مصادر امريكية واسرائيلية وصفها بانها مطلعة ان االتفاق االخذ وقال مراسل الص. الدولتين

 .سابقاًبالتبلور بين البنتاغون ووزارة االمن االسرائيلية سيمكن اعادة فتح عقود بين الجانبين تم تجميدها 
 امنية وعسكرية من الجانبين تعمل علي واضافت الصحيفة نقال عن مصادر اسرائيلية وامريكية تأكيدها علي ان طواقم

صياغة محضر بروتوكول تفاهمات يلزم الدولة العبرية باعتماد الوضوح والشفافية الكاملة تجاه الواليات المتحدة بكل ما 
. يتعلق بمبيعات للصين، كما ان المحضر ذاته ينظم شكل ابالغ واشنطن حول صفقات بيع اسرائيل اسلحة وذخيرة للصين

لصحيفة فان االمريكيين يتخوفون من ان قيام اسرائيل ببيع االسلحة الي الصين من شانه ان يؤدي الي قلب وحسب ا
واضافت الصحيفة االسرائيلية انه من المتوقع االنتهاء  .الميزان االستراتيجي في شرق اسيا، االمر الذي ترفضه واشنطن
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 ان يوقع عليه في شهر تموز يوليو رامسفيلد ىالقادم علمن صياغة محضر بروتوكول التفاهمات بهذا الخصوص الشهر 
 . موفازو

  26/5/2005القدس العربي 
  
  سرائيل تأمل هزيمة المعسكر الموالي لسوريا في االنتخابات اللبنانية  إ

يمحـي،  وقال ديفيد ك  . أعربت إسرائيل أمس عن أملها في هزيمة المعسكر الموالي لسوريا في االنتخابات اللبنانية المقبلة             
من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نرى لبنان مجددا وهو مستقل وحر من النفوذ الخارجي بما يشمل حزب اهللا، لكنه أوضـح                      

ان االستقرار في لبنان    . وقال ايال زيسر، إن اللبنانيين سيكونون حذرين جدا        .سيكون األمر بمثابة معجزة إذا حصل ذلك      
ويقول محللون إن خروج القوات السورية أعطـى دمـشق وطهـران            . سرائيلسيكون اهم شيء وليس صنع السالم مع إ       

 على انه أحد ابرز العوامل المزعزعة لالستقرار فـي          حزب اهللا “واعتبر كيمحي . مصلحة اكبر في وجود حزب اهللا قوي      
  )ب.ف.ا(.الشرق االوسط حاليا

  26/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  يلي من غزةكشف تفاصيل االستعداد لالنسحاب اإلسرائ
ب ـ كشف الجيش االسرائيلي أمس تفاصيل االستعدادات الجارية من اجل االنسحاب من قطاع غـزة   ‚ ف‚ تل أبيب ـ أ 

وقال مـسؤول عـسكري فـي وزارة        ‚ ويتوقع الجيش خالله حصول مواجهات مع مستوطنين معترضين على االنسحاب         
 مستوطن من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بناء         8000الدفاع في تصريح صحافي هو االول المخصص لتنظيم اجالء          

واشـار الـى ان مقاومـة المـستوطنين         ‚ سنكون على اتم االستعداد   ‚ في الخامس عشر من اغسطس    ‚ على خطة شارون  
وقال ‚ ولكننا نعتقد انها ستكون خصوصا من عمل عناصر متشددة قادمة من خارج قطاع غزة             ‚ لالنسحاب قد تكون عنيفة   

واكد المسؤول ان من يرتكب هذه التجاوزات       ‚ الن يطلق علينا المستوطنون النار او يهاجموا جنودنا او يشتمونا         اننا نستعد   
ثم كشف الخطوط العريضة لالنسحاب االول من نوعه منذ احتالل اسـرائيل لقطـاع              ‚ سيحال الى القضاء المدني ويسجن    

اال ‚ فعليـا سرائيل والسلطة الفلسطينية على االرض سيكون       واشار الى ان التنسيق بين ا     ‚ 1967غزة والضفة الغربية في     
ان هذا التنسيق لن يمنع المجموعات الفلسطينية المسلحة من شن هجمات على الجيش والشرطة االسرائيليين لتقول للعالم                 

ن بـين   سيخضع تنقل المـستوطني   ‚ واعتبارا من يونيو  ‚ ان اسرائيل مضطرة لمغادرة غزة تحت ضغط اطالق النار عليها         
‚ وفي يوليـو  ‚ االراضي االسرائيلية ومستوطنات القطاع لرقابة مشددة بهدف منع تدفق التعزيزات الى داخل المستوطنات            

يخـضع  ‚ وخالل هـذا الـشهر    ‚ سيتم اقفال القطاع ويبدأ توجه االالف من عناصر الجيش والشرطة الى مسرح العمليات            
ولن يكون اي عنـصر مـنهم       ‚  المستوطنين الخالئهم طوعا او قسرا     العسكريون لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع      

اما الـسالح الوحيـد الـذي سيـسمح     ‚ مسلحا بينما يفترض بالمستوطنين ان يكونوا قد سلموا اسلحتهم سلفا الى السلطات       
هنـاك  وسـتكون   ‚ باستخدامه على االرض فسيتمثل بخراطيم المياه من اجل تفريق المستوطنين الذين يرفضون الرحيـل             

واعتبـارا  ‚ اال انها لن تتدخل اال في حال حصول اطالق نار من جانب متشددين اسرائيليين             ‚ وحدات خاصة مسلحة قريبة   
‚ بمن فـيهم الـصحافيون    ‚ وعلى غير المقيمين فيها   ‚ لن يسمح الي اسرائيلي بالدخول الى المستوطنات      ‚  اغسطس 15من  

  .الخروج منها
  26/5/2005الوطن القطرية 

  
  سرائيلي يجري تدريبات عسكرية مكثفة في الشمال اإلالجيش 

انهى الجيش االسرائيلي، امس االربعاء، تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الشمالية، شـملت التـدريب علـى                  
سيناريوهات فحصت جاهزية الجيش لمواجهة اي تصعيد محتمل في المنطقة الشمالية، خـالل تنفيـذ خطـة االنفـصال                   

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت األلكتروني، ان قوات نظامية مـن سـالح اليابـسة            .لمنتصف آب المقبل  المقررة  
وشملت التـدريبات فحـص مـدى     . والمخابرات وسالح الجو شاركت في التدريبات الى جانب قوات من جيش االحتياط           

حسب مصدر في الجـيش االسـرائيلي فـإن         و. تجاوب قوات االحتياط مع اوامر االستدعاء العاجلة في الحاالت الطارئة         
وقوع عملية استراتيجية تحرف األنظار عن خطة االنفصال،        : السيناريوت التي تم التدرب عليها خالل ثالثة أيام، شملت        

اطالق مكثف للقذائف والصواريخ والنيران على مواقع عسكرية، مهاجمة مواقع عسكرية اسرائيلية، زرع ألغـام علـى                 
  .ات الجيش االسرائيلي واطالق صواريخ كاتيوشا على البلدات االسرائيليةطرق تستخدمها قو

  26/5/2005 48عرب
 

  الجيش االسرائيلي يوصي باالنسحاب من جنين قبل تنفيذ االنفصال 
قال مصدر اعالمي اسرائيلي نقال عن جهات أمنية رفيعة ان مسؤولين كبار في الجيش االسرائيلي أوصوا موفاز، بالعمل                  

وقالت االذاعة االسرائيلية، صـباح     . ليم المسؤوليات األمنية في مدينة جنين للفلسطينيين قبل تنفيذ خطة االنفصال          على تس 
اليوم الخميس ان الجهات العسكرية ترى اهمية بالغة في تسليم المدينة وتمكين الجهاز األمني الفلسطيني من السيطرة على                  

  . سحاب االسرائيلياألوضاع االمنية فيها وفي محيطها قبل االن
وكان موفاز قد اجتمع، امس، بقادة الجيش االسرائيلي في منطقة شمال الضفة الغربية وتداول معهم في تقييم لالوضـاع                   

ية للمسؤولية االمنية   ونقل عن موفاز قوله انه سيدعم تسليم المزيد من المدن الفلسطين          . في المنطقة تمهيدا لتنفيذ االنسحاب    
  .الفلسطينية
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  26/5/2005 48عرب
 
  سرائيل تمنع النشاطات االنتخابية في القدسإ

اللجنة االنتخابية المركزية الفلسطينية بوقف      امرت السلطات االسرائيلية   :القدس المحتلة  26/5/2005الغد االردنية    نشرت
سـرائيلية محـامي    وقد سلمت الشرطة اال    .االنتخابات التشريعية الفلسطينية  اي نشاط رسمي في القدس الشرقية في اطار         

وقال ان اسرائيل حظرت في كانون الثـاني وضـع جـدول             .اللجنة االنتخابية الفلسطينية زياد البكري امرا بهذا المعنى       
واكدت الشرطة االسرائيلية قرار حظـر اي        .باسماء الناخبين في القدس الشرقية تمهيدا لالنتخابات التشريعية هذا الصيف         

 .طينية في القدس الشرقيةنشاط للجنة االنتخابية الفلس
ووصف مدير اللجنة عمار الدويك الحظـر الـذي فرضـته الـسلطات             : رام اهللا  26/5/2005الحياة الجديدة    وأضافت

وقال . واكدت الشرطة االسرائيلية قرار حظر اي نشاط للجنة االنتخابية في القدس المحتلة           ". خطير للغاية "االسرائيلية بأنه   
، في اشارة الـى وزيـر       "اذا ارادوا ان يستأنفوا هذا االجراء، يمكنهم االتصال بالوزير        "رائيلية  متحدث باسم الشرطة االس   

  .االمن الداخلي االسرائيلي جدعون عزرا
  

   عن مشروعه االستيطانيمقاول إسرائيلي يعترض على البناء العربي في منطقة تبعد كيلومتراً
شركة ديجل  من  م االثنين الماضي، لالستماع إلى االستئناف المقدم        عقدت المحكمة المركزية في القدس، جلسة يو      : القدس

لالستثمارات لصاحبها عبود ليفي، والتي تقوم بأعمال الحفريات للبنى التحتية القامة مستوطنة نفي تسيون على الـسفوح                 
قدس اعتراضه على تنظـيم   الشرقية لجبل المكبر، والذي يستأنف فيه المدعو ليفي على رفض اللجنة اللوائية للتنظيم في ال              

 أسرة من حي الصلعة في جبل المكبر، وتبعد حوالي كيلومتر عن المشروع االستيطاني للمدعي، كما                62أرض تعود إلى    
وقد ادعى ليفي أن تنظيم البناء العربي في تلك المنطقة يؤثر على مشروعه ويخفـض            . تقع وسط حي عربي مكتظ بالبناء     

ن المدعى عليهم محامي مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أشرف سيف، وبعد            وترافع عن المواطني  !من قيمته 
مداوالت مطولة في قاعة المحكمة بين فيها المحامي سيف بطالن إدعاءات المدعي، خصوصا إدعاءه بأن اللجنة اللوائية                 

 حزيـران   20لبت في القضية إلـى      لم تفحص صحة ملكلية المواطنين الفلسطينيين لألرض، قرر قضاة المحكمة تأجيل ا           
القادم، حتى يتسنى للجنة التنظيم اللوائية ولجنة التنظيم المحلية ووزارة الداخلية تقديم ردود على االدعاءات، كما ألزمـت                  
المحكمة مالكي األرض والعقارات المذكورة من أبناء جبل المكبر عدم بيع أراضيهم وعقاراتهم لطرف ثالث حتى تبـت                  

 القضية، مع إلزام المدعي عبود ليفي وشركته االستيطانية بالتوقيع على كفالة شخصية لتعويض المـواطنين                المحكمة في 
المدعى عليهم عن أية أضرار تلحق بهم خالل هذه الفترة، كما ألزمت البلدية بعدم اصدار رخص بناء لهم حتى البت في                     

  .القضية
 26/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  ية تواصل مالحقة الناشطة اليسارية فحيمةسرائيلالنيابة اإل
 عالقات ىتواصل النيابة العامة االسرائيلية مالحقة الناشطة اليسارية االسرائيلية طالي فحيمة، التي كانت عل: الناصرة

ادة  في منطقة جنين زكريا الزبيدي، حيث اعلنت امس النيابة االسرائيلية انها قررت زيىوطيدة بقائد كتائب شهداء االقص
 المناطق ىبند اخر لالئحة االتهام االصلية ضد فحيمة المتهمة بتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب والدخول ال

 ذلك فان النيابة تزعم ان فحيمة زودت الزبيدي ى الرغم من كونها مواطنة اسرائيلية، عالوة علىالفلسطينية المحتلة عل
وبحسب صحيفة  .حقة الشاباك االسرائيلي للمطلوبين الفلسطينيينورفاقه بخرائط سرية ومعلومات حساسة عن مال
 الئحة االتهام يقول ان المتهمة فحيمة علمت بان االجهزة االمنية ىمعاريف االسرائيلية فان البند الجديد الذي اضيف ال
 ان فحيمة ىيشار ال.  الفور بابالغه بذلك لكي يأخذ الحيطة والحذرىاالسرائيلية تخطط لتصفية ناشط فلسطيني، وقامت عل

تنكر التهم الموجهة اليها وتقول ان المخابرات االسرائيلية تقوم بمالحقتها بسبب دعمها للقضية الفلسطينية ونشاطاتها 
 .المتنوعة ضد ممارسات االحتالل االسرائيلي وكشف بشاعته وبربريته

يدي اعلن عن استعداده لتقديم تصريح مشفوع بالقسم عن طريق محام فلسطيني لدحض ادعاءات  ان زكريا الزبىيشار ال
ين لمناصرة قضية النيابة االسرائيلية، مشيرا الي ان صديقته االسرائيلية لم تعمل في الجناح العسكري، انما قدمت الي جن

راءات ال تمت الي الحقيقة بصلة وهي من نسيج ، واعتبر االتهامات الموجهة لفحيمة بانها مجرد افتالشعب الفلسطيني
 .خيال المخابرات االسرائيلية

  26/5/2005القدس العربي  
  

 لالشتباه بتخطيطهم الغتيال شارون  يمينيين3الشرطة اإلسرائيلية توقف 
لمتطرف لالشتباه ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية امس ان الشرطة اوقفت ثالثة اسرائيليين بينهم ناشطان من اليمين ا

 .بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء ضد مزرعة شارون في صحراء النقب جنوب اسرائيل
وأوقفت عناصر  . اوقفا صباح الثالثاء بتهمة محاولة مراقبة التدابير االمنية المحيطة بمزرعة شارون منهماان ناشطين

وأوضحت االذاعة ان الرجال الثالثة خضعوا  . للمزرعةحارساً يعمل لحساب الشركة التي تؤمن الحماية في الشين بيت
لالستجواب من قبل الشين بيت قبل ان يفرج عنهم بعد ان تبين ان ال نوايا لديهم بايذاء شارون وأنهم كانوا يعدون 

 )ا ف ب. (لتظاهرة احتجاجاً على االنسحاب من قطاع غزة
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  26/5/2005المستقبل 
 

  لليهود الشرقيين والغربيين في الكيان الصهيونيمطالبات بعزل الحاخامين األكبرين
طالب المستشار القضائي للحكومة الصهيونية ميني مزوز، بأن يستقيل الحاخام الرئيسي لليهود األشكناز، يوناح               :وكاالت
أوصت وجاءت توصية مزوز بعد أن       .، وذلك لكي ال تضطره الحكومة إلى ذلك، وتقيله بقراٍر رسمي           من منصبه  متسيغر

  .الشرطة بمحاكمة الحاخام المذكور بتهمة تلقّي الرشوة
وذكر الملحق  . يذكر أن الحاخام الرئيسي الثاني لليهود الشرقيين في الدولة العبرية مطالب هو اآلخر باالستقالة من منصبه               

يهود، طالبوا شـارون ووزارة     العبرية أن عدداً كبيراً من الحاخامات ورجال الدين ال         الديني الصهيوني لصحيفة معاريف   
  .األديان اليهودية مؤخّراً بعزل الحاخام األكبر لدولة إسرائيل شلومو عمار

 إن تفجر فضيحة ابنة الحاخام ومرافقتها ألحد الشباب، وما استتبع ذلك من قيام نجـل                :وقال الحاخامات في بياٍن أصدروه    
وأضـافوا أن   . ربه ضرباً مبرحاً، كفيل بعزل الحاخام من مهامه       الحاخام مائير وأمه، زوجة الحاخام، بخطف الشاب وض       

  .قرار الشرطة بحفظ التحقيق مع الحاخام بعد ثبوت عدم مسؤوليته عن القضية ال يعفيه من المسؤولية برمتها
  26/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  على الفلسطينيين أن يعالجوا مشكالت مالية: وولفنسون

قال جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي المنقضية واليته انه سيتعين على السلطة الفلـسطينية ان  : يترزواشنطن ـ رو 
وقـال وولفنـسون الـذي يبـدأ        . تعالج مشكالت سوء االدارة المالية اذا كانت تريد اجتذاب المزيد من معونات المانحين            

الوسط في تنسيق انسحاب اسرائيل من غزة، ان ايجـاد          االسبوع المقبل عمله مبعوثا خاصا لرباعي الوساطة في الشرق ا         
وكانت شكاوى  . مزيد من اليقين بشأن مستويات المعونات في المستقبل امر ذو أهمية بالغة ايضا في مساعدة الفلسطينيين               

لتعهـد  من الفساد والتبديد في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات جعلت المانحين االجانب يحجبون بعض االموال التي تم ا         
بمنحها للسلطة الفلسطينية وقال انه يأمل ان يتوصل الى خطة معونات ومساعدة اقتصادية للفلسطينيين خالل شهر او نحو                  

وقال انه قضي في اآلونة االخيرة خمسة ايام في غزة ممثال لرباعي الوساطة في الشرق االوسط الذي يتكون مـن                    . ذلك
وسوف يركز وولفنسون في دوره الجديـد علـى التنميـة           .  واالتحاد االوروبي  الواليات المتحدة واالمم المتحدة وروسيا    

 .االقتصادية واالجتماعية في االراضي الفلسطينية وعلى حشد المساعدة الدولية مع انسحاب اسرائيل من غزة
  26/5/2005 شرق األوسطال

  
  غزة يلول المقبل استكشاف حقلين بحريين للغاز قبالةأالسلطة الفلسطينية تبدأ ب

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية الوزير عزام الشوا امس االربعاء ان : غزة ـ يو بي آي
 كيلومترا من شاطئ شمال قطاع 15أعمال حفر في حقلين للغاز الطبيعي، احدهما باالشتراك مع اسرائيل ويقع علي بعد 

ح الشوا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة الوطنية وشركة بريتش غاز وأوض.المقبل غزة، ستبدأ في شهر ايلول
وقال .البريطانية الستكشاف الحقلين وللتأكد من كمية ونوعية الغاز هناك، بما يتناسب مع االستثمار الذي سيتحدد في حينه

إلي الحقل األول وهو مشترك مع الشوا في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة العامة لالستعالمات بغزة امس باإلضافة 
وأضاف أرسلنا تراخيص إلي الجانب . كيلومترا من شواطئ غزة 35الجانب اإلسرائيلي، هناك حقل آخر ويقع علي بعد 

 .اإلسرائيلي علي أساس القيام بهذا االستكشاف، فيما أبدوا موافقة مبدئية علي ذلك، والحفار في طريقه إلينا من أستراليا 
  26/5/2005ي القدس العرب

  
  وزير الزراعة يدعو أصحاب رؤوس األموال لالستثمار في القطاع الزراعي ،خالل زيارته لمحافظة جنين

وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أصحاب رؤوس األموال، إلى االستثمار فـي القطـاع              . دعا، أمس، د  :كتب محمد بالص  
ني، في وقت أكد فيه على حرص الوزارة، تقديم كل أشكال           الزراعي الذي قال إنه يشكل العصب الرئيسي لالقتصاد الوط        

وكان وزير الزراعة، يتحدث خالل لقائه مع العشرات من مزارعي محافظة جنين التي زارهـا               .الدعم الممكن للمزارعين  
 واجتمع عبد ربه وزيد، في بداية جولتهما، مع قدورة موسى محـافظ           .برفقة المهندس حكمت زيد، وزير الزراعة األسبق      

علي فطافطة، مدير المركـز الـوطني للبحـوث    . جنين، وذلك بحضور المهندس رائد أبو خليل، مدير زراعة جنين، ود      
وركز في حديثه، على اآلثار الخطيرة لجدارالفصل العنصري        .الزراعية، وعدد من المسؤولين، والعشرات من المزارعين      
 ذلك الجدار، التهم ودمر وعزل مساحات واسعة من أخـصب        اإلسرائيلي على القطاع الزراعي الفلسطيني، حيث قال، إن       

من جهتـه،   .األراضي، واآلبار الزراعية، والمراعي الخضراء، ويحول دون تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم            
قال عبد ربه، إن جنين، تعتبر أكبر منطقة زراعية في فلسطين، وتحتل أولوية ضمن برامج وخطط وزارة الزراعة التي                   

من جهته، أكد زيد ان الـدول والمؤسـسات         .كد، أنها تحرص على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للقطاع الزراعي فيها           أ
الدولية المانحة للشعب الفلسطيني، أصبحت تعيد النظر في حساباتها، في اآلونة األخيرة، فيما يتعلـق بتمويـل مـشاريع                   

 مساحات واسعة من األراضي، وإقامة جدار الفصل العنـصري،          زراعية في األراضي الفلسطينية، وذلك بسبب مصادرة      
  .إلى جانب العراقيل اإلسرائيلية المتعددة األشكال

  26/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ماليين الدوالرات خسائر قطاع الدواجن الفلسطيني سنوياً   
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ى الضمير وحده ليصارع نزعات الـشر  عندما يغيب القانون، وتسود الفوضى نتيجة لظرف ما، يبق      : محمد أبو عبده   -غزة
في النفس االنسانية محاوال التغلب عليها، ومشكلة خسائر قطاع الدواجن في فلسطين بشكل عام وفـي محافظـة الخليـل           

ووفقـا  ·بشكل خاص، كبيرة وخطيرة بسبب عملية تهريب الدواجن من المستوطنات الى االسواق المحلية بواسطة التجار                
 مليون طير من الدجاج 2 ماليين صوص من اسرائيل تقريبا اضافة الى تهريب         4زراعة يتم تهريب    إلحصائيات وزارة ال  

 مليون دوالر بسبب ذلك، كما تقدر خسائر االقتـصاد          16الالحم سنويا حيث بلغت خسائر قطاع الدواجن السنوية حوالي          
هـذا حـسب    ·· مليـون دوالر  12ر بحوالي   الوطني بسبب المقاصة التي تضيع على السلطة بسبب عدم تسليم هذه الفواتي           

ـ          ·تقارير اتحاد مجلس الدواجن    ي محافظـة الخليـل     وأظهرت آخر اإلحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة انه يربى ف
 في المزارع المحلية     طير الحم سنويا منها ستة ماليين تربى في الخليل ومصدر الصوص لهذه الدواجن              ماليين 9حوالى  

 صوص يتم تهريبها من اسرائيل وتربى محليا، واضافة          ماليين 4خات الفلسطينية وحوالي    المفر صوص من     ماليين 5هو
 طير من الدجاج الالحم من اسرائيل سنويا ويقدر استهالك المحافظة حاليا مـن               مليون 2ذكر يتم تهريب ما يقارب      الى ما 
ا والباقي يوزع علـى محافظـات رام اهللا          طير سنوي  7,300,00أي ما يوازي      الف طير يوميا   20 الالحم حوالي    الدجاج

وناشد المزارعون والتجار المتضررون من عمليات التهريب اصحاب الضمائر الحية التدخل           · والقدس وبيت لحم واريحا   
لحمايتهم واسرهم من الخسائر المتواصلة داعين الجهات المختصة للضغط على هؤالء التجار للتوقـف عـن المتـاجرة                  

  ·در رزقهمبأرواح الناس ومصا
  26/5/2005االتحاد االماراتية 

  
  نرفض تصريحات شارون بخصوص اتفاقيات السالم : خضر

 أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الثقافة اسمى خضر  تمسك األردن بكافة عهوده ومواثيقه -ريم الرواشدة 
شارون األخيرة والتي قال إالسرائيلي حات رئيس الوزراء التي ابرمها مع دول أخرى، رافضة في ذات الوقت تصري

  .ان االتفاقيات مع القادة العرب ال تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه : فيها
وتساءلت أسمى خضر خالل لقائها األسبوعي مع وسائل اإلعالم في المركز الثقافي الملكي أمس إن لم نكن نحن نحفظ 

  .العهود، فمن هو الذي  يحفظها؟
لة الملك عبداهللا بن الحسين دعا دائما جميع األطراف إلى تطبيق ما اتفق عليه من مواثيق سالم وأشارت إلى أن جال

  .ومعاهدات دولية 
  26/5/2005ردنية الرأي األ

 
 نائٌب في البرلمان الجزائري يحتج على زيارة وفٍد يهودي للحج في مدينة تلمسان الجزائرية

ن حركة مجتمع السلم، عن مدينة تلمسان في البرلمان الجزائري وعلى شاشة احتج نائب إسالمي م: خاص–الجزائر 
 يهودياً من جنسياٍت مختلفة ولكن تحت غطاٍء رسمي 250التلفزيون الجزائري، على زيارٍة قام بها وفد يضم أكثر من 

يئات الرسمية بهذا الحدث الجديد فرنسي إلى معبٍد يهودي في مدينة تلمسان، بدعوى الحج إلى هذا المعبد، وترحيب اله
  .على الجزائر

وقد تساءل النائب كيف يسمح لهؤالء بزيارة تلمسان اإلسالمية، مدينة العلماء والمجاهدين والشهداء، دون إظهار أي نوٍع 
س الحكومة بأن ، متخوفاً من أن هذا الحدث هو بداية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب رئي!؟من التحفّظ واالستنكار
  .يجيب على تساؤالته

25/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  رسال تصميمات صواريخ لحماسإسبانيا بتهمة أمدريد تعتقل مهندسا 
نشرت صحيفة إلبايس االسبانية الصادرة امس أن السلطات االسبانية اعتقلت مهندسا أسبانيا من أصل فلسطيني لالشتباه 

  .اريخ لمنظمة حماس والجهاد االسالميفي تصميمه مخططات صو
 عاما أرسل بالفاكس إلى لبنان من 51وذكرت الصحيفة أن المهندس االسباني ذا االصل الفلسطيني والذي يبلغ من العمر 

وطبقا لتقرير الصحيفة اعترف الرجل بالتهم الموجهة  .منتجع بنيدورم شرق أسبانيا مخططات تصميمية لبناء الصواريخ
  .ته السلطات في الحجز التحفظيإليه ووضع

أرض المستخدمة في الهجمات /وقال المهندس المتهم أنه أراد مساعدة المنظمات الفلسطينية لتحسين قدرات القذائف أرض
وأشارت الصحيفة أن السلطات االسبانية راقبت المهندس وألقت القبض عليه بناء على معلومات تلقتها من  .ضد إسرائيل

  .إسرائيل
 الصحيفة أن المهندس اشترك في الثمانينيات في مشروعات تسليح للسالح الجوي االسباني وهاجر بعدها وأضافت

  . لعدم حصوله على إقامة مشروعة2001المريكا ثم طرد منها بعد هجمات أيلول 
26/5/2005الرأي االردنية   

 
  

  صريةوساطة أوروبية بين القاهرة وتل أبيب لتسليح قوات مراقبة االنسحاب الم
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كشف دبلوماسي أوروبي عن تدخل دول أوروبية للقيام بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بين 
الجانبين إلرسال قوات مصرية إلى الحدود مع غزة على أن تكون مسلحة بأسلحة قوية لتأمين عملية االنسحاب 

 وأوضح المصدر أن .أو تخريب وهدم بالمستعمراتاإلسرائيلي، وضمان تنفيذ إسرائيل النسحاب حقيقي دون خسائر 
إسرائيل ال تمانع بصورة مبدئية في تواجد القوات المصرية على الحدود، ولكنها تتمسك حال تنفيذ ذلك بأن تتسلح بأسلحة 

 ، والتي تنص على إمكانية1979خفيفة وغير متطورة، وتستند إسرائيل في ذلك المطلب باتفاقية السالم الموقعة عام 
وجود قوات مصرية على الحدود مع إسرائيل بشرط حملهم أسلحة خفيفة، كما تتمسك بأال يحدث تجاوز مصري إلى 

  .داخل الحدود تحت أي مبرر
بينما يخشى الجانب المصري وفقا للمصدر األوروبي حال االلتزام بحمل أسلحة خفيفة وبسيطة حدوث عمليات غدر 

رائيلية التي ستشارك في إجالء المستوطنين وإتمام عملية االنسحاب، أو وقوع بالقوات المصرية من قبل القوات اإلس
. اشتباكات خاصة بعد أن شهدت الحدود مع إسرائيل مؤخرا عمليات قتل لجنود مصريين تحت ادعاءات الخطأ اإلسرائيلي

بضمانات أمنية لقصر وتطالب مصر بضمانات دولية ومن إسرائيل لضمان أمن القوات المصرية، كما تطالب إسرائيل 
 .الدور المصري على عملية المراقبة دون التدخل األمني الفعلي

  26/5/2005الوطن السعودية 
  
  مازن والمرتجى من واشنطن   أبو

 طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عشية زيارته إلى الواليات المتحدة، اإلدارة األمريكية بموقف سياسـي واضـح                 
وما يريده الفلسطينيون من خارطة الطريق فـي نهايـة المطـاف اسـترداد              . ، والدعم االقتصادي  لتنفيذ خارطة الطريق  

. لكن المرء يتلمس الغموض في الطلب الفلسطيني أكثر مما يجده في الموقف األمريكي            . حقوقهم، وإقامة الدولة الفلسطينية   
ثم أتبعـت ذلـك     .  تمكين الفلسطينيين من حقوقهم    فأمريكا أعلنت أنها مع إقامة الدولة الفلسطينية، وهي أوضحت أنها مع          

  .بمواقف وتصريحات ال يعتورها الشك حول رؤيتها إلى شكل الدولة، وما هي طبيعة الحقوق الفلسطينية ومداها
كما أنها قطعت الرأي فـي  . فقد حسمت موقفها من موضوع المستوطنات الرئيسية في الضفة الغربية من أنها هناك لتبقى   

كما أن موقفها من موضـوعي القـدس        . وهما موقفان ال يختلفان عن موقف الحكومة اإلسرائيلية       . لالجئينرفض عودة ا  
 فالخالف مع اإلدارة األمريكية ليس في غموض موقفها بقدر ما           ،والسيادة وغيرهما ال يبتعد كثيرا عن الموقف اإلسرائيلي       

  .هو في تحيزها
حة إلى اإلدارة الحالية حول دور متناقض مع متطلبات الحكم، ومع دعاوى            الطلب الفلسطيني، إذاً، ينبغي أن يتوجه صرا      

فالحكم يحتكم في كل ما يصدر من أحكام إلى المرجعية التي ارتضاها، ال أن يتجاوزها أو                . الحرص على القانون الدولي   
ـ           . أن ينتهكها  شرعية الدوليـة، وهـي     والمرجعية في الصراع العربي اإلسرائيلي التي ارتضتها األطراف هي قرارات ال

كما أن  القانون الدولي الذي استندت إليه هـذه          . قرارات واضحة في االحتالل اإلسرائيلي وفي حق الفلسطينين في العودة         
القرارات التي يجب أن تلهم عمل الوسيط تحرم ضم األراضي بالقوة، وتمنع استفادة المحتل من احتالله، وتحظر إجـراء            

وهي أمور تقوم به إسرائيل متحدية القانون الدولي والقرارات التي انبثقـت عنـه، وتحظـى                . لهالتغيير في ما تم احتال    
  .بالحماية األمريكية لها بل بتأييدها

كما أن الواليات المتحدة التي تخوض الحرب من أجل أن ال تنتهك البلدان أحكام الشرعية الدولية كما تقول، حري بها إن                     
هذه الحقيقة التي ال يمكن أن يمـاري        .  انتهاك إسرائيل لها، أن ال تعمل على احتضانها وتبنيها         لم تقاتل دونها في مواجهة    

  .بها أحد يجب أن ال تفوت على القيادة الفلسطينية حين تطالب اإلدارة األمريكية بمواصلة جهدها
ـ               ة أو ينـتقص مـن الحقـوق        ليس المطلوب من الواليات المتحدة أن تلتزم التزاما واضحا بما يخالف الـشرعية الدولي

الفلسطينية، إنما ينبغي مطالبتها على رؤوس األشهاد بأن تلتزم بمرجعية الشرعية الدولية، وأن تعود إلى أحضان القانون                 
  .فالخالف ال يدور حول مسائل ثانوية إنما حول قضايا مصيرية تمتنع فيها المجاملة، وال يفيد فيها الغموض. الدولي

  26/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

  الدولة الفلسطينية الموهومة
  الرحمن   أسامة عبد. د
ومعـروف ان هـذه     . تبشر خريطة الطريق األمريكية بدولة فلسطينية من دون ان تبشر بخطوط عريضة لهـذه الدولـة               

حقـوقهم  الخريطة التي رحبت بها السلطة الفلسطينية واألنظمة العربية إجماالً لن تعطي الفلسطينيين قـدراً يـذكر مـن                   
المشروعة، وهي ال بد ان تدخل في اطار الرؤية األمريكية الصهيونية لهذه الدولة التي تلـوح بهـا الواليـات المتحـدة                      

  .للفلسطينيين، وما زالت تلوح بها دون ان تخطو خطوة جادة ملموسة على االرض في سبيل تطبيق هذه الخريطة
الدولة، وما هي حدودها، وهل ستكون عاصـمتها القـدس؟ أمـا            والسؤال الذي يطرح نفسه بداهة هو كيف ستكون هذه          

بالنسبة لكيان هذه الدولة فمعروف سلفاً انه سيكون كياناً مفككاً مجزءاً بفعل المستعمرات الصهيونية التي يبارك الـرئيس                  
  .األمريكي بقاءها أو بقاء أكثرها على ارض الضفة الغربية

ابه األحادي من قطاع غزة ليبدو امام العالم وكأنه محب للسالم ومستعد للتنـازل      لقد استثمر الكيان الصهيوني مسألة انسح     
وترحـب  . عن بعض مطالبه، ويتناسى انه ليس له من مطالب مشروعة، أو حقوق مشروعة علـى األرض الفلـسطينية                 

بارك الواليات المتحـدة    السلطة الفلسطينية واالنظمة العربية اجماال بقرار الكيان الصهيوني االنسحاب من قطاع غزة، وت            
  .ذلك باعتباره خطوة جريئة من الكيان الصهيوني في سبيل تحقيق السالم والتأسيس لفكرة الدولة الفلسطينية
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ومن أبجديات القضية الفلسطينية، ان قطاع غزة، يمثل مساحة جغرافية صغيرة جدا، وان كانت مكتظة بالسكان، وراودت                 
نذ امد ألنه يمثل عبئا عليه ويود التخلص من هذا العبء،ولذلك فإن الدافع وراء فكرة               الكيان الصهيوني فكرة االنسحاب م    

االنسحاب ليس حب السالم، وال المساعدة في تأسيس فكرة الدولة الفلسطينية، ولن يقبل الكيان الصهيوني، وال الواليـات                  
عات بشرية مجزأة تديرها السلطة الفلسطينية تحت       المتحدة بقيام دولة فلسطينية لها المقومات األساسية للدولة، ولكنها تجم         

  .المظلة الباطشة للكيان الصهيوني ووطأتها القاسية
وإذا كان قطاع غزة سيمثل جزءا من الدولة الفلسطينية، فهو مفصول تماماً عن الضفة الغربية، والضفة الغربية مجـزأة                   

لجدار الفاصل الذي أقر القانون الدولي عدم شرعيته، ولم         الى أجزاء عديدة، وتجثم فيها مستعمرات صهيونية، ناهيك عن ا         
يكن في االمكان فرض ما قرره القانون الدولي ألن الكيان الصهيونهي ال يعير هذا القـانون اهتمامـاً، وألن الواليـات                     

  .المتحدة كذلك ال تعيره اهتماماً
 قيام الدولـة الفلـسطينية فـي اطـار رؤيتهمـا            وإذا كان كالهما ال يعير القانون الدولي اي اهتمام، فكيف يمكن تصور           

ومثل هذا االمر ال يحتاج الى برهان اذ ان الكيان الصهيوني يضرب عرض الحـائط بقـرارات مجلـس                   . االستراتيجية
األمن، وتعينه الواليات المتحدة االمريكية دائماً في اتباع هذا النهج، وتدفع عنه بكل ما أوتيت من وقاحة في استخدام حق                    

كيف يمكن االستبـشار    . في مثل هذا الظرف التاريخي    . قض ضد اي ادانة ألي عمل إجرامي يرتكبه الكيان الصهيوني         الن
  بقيام دولة فلسطينية واعدة لها مقومات اي دولة؟

ولذلك، فإن ما تبشر به خريطة الطريق عن دولة فلسطينية، هو محض خداع للرأي العام، ولبعض الفلسطينيين على وجه                   
ذلك ان المؤشرات على هذا الخداع واضحة، ومن أهمها مباركة الواليـات المتحـدة لبقـاء المـستعمرات                  . الخصوص

وكل ذلك قبل ان يتم     . الصهيونية أو أكثرها في الضفة الغربية، وربما بقاء مستعمرات صهيونية على اطراف قطاع غزة             
ولقد سبق ان اتخذ الكونجرس االمريكي قرارا       . لعودةتناول القضايا الكبيرة مثل قضية القدس، وقضية حق الالجئين في ا          

صهيونيا باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني، ثم ان حق العودة لالجئين تقف الواليات المتحدة االمريكية بكل قـوة                  
  .ضده وتشارك الكيان الصهيوني رفضه لهذا الحق المشروع
وليس هناك من سبيل اال القبول بما تمليه الواليـات المتحـدة            ويبدو وكأن كل السبل في هذا الظرف التاريخي موصدة،          

وتدرك الواليات المتحدة بتحالفها العضوي مـع       . فليس هناك غيرها له قدرة على لعب دور فعال على الساحة          . وتبشر به 
الكيـان  الكيان الصهيوني انها وحدها القادرة على لعب دور وليس يهمها ان يكون دورا قذرا طالمـا ان فيـه مـصلحة                      

الصهيوني، وبالطبع فهي لن تكون مدافعة عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، ولن تكون مساندة لهم وهي بطبيعتها خصم                 
  .لحقوقهم، وخصم لمطالبهم ألنها تقف مع الكيان الصهيوني في خندق واحد

ل تبشر بها الواليات المتحدة،     ومن المحزن في هذا الظرف التاريخي، ان يجد بعض الفلسطينيين انفسهم يتعلقون بقشة أم             
ولذلك فإن خريطة الطريق األمريكية، ومـا       . وهي قشة لذر الرماد في العيون، ثم انها قد تذهب هباء في أي يوم عاصف              

  .تبشر به من دولة فلسطينية، هي قشة، قد تذهب أدراج الرياح الصهيونية األمريكية
  26/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ..!لى ما انتهى إليه عرفاتإ حتى ال ينتهي عباس

  صالح القالب
كّل ما كان طالبه به األميركيون، إلثبات أنه سيقوم بما لم يقم به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفـات، حملـه الـى                       

  .واشنطن محمود عباس في رحلته الى أميركا التي من المفترض ان تبدأ اليوم الخميس
يت االبيض كرئيس دولة، يعرفه األميركيون معرفة أكيدة وهـم يعرفـون مواقفـه              ومحمود عباس الذي سيستقبل في الب     

  . وقناعاته وتوجهاته منذ سنوات سابقة بعيدة
كان اختيار محمود عباس، في حياة ياسر عرفات، رئيساً لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على طلب مباشر مـن                   

ديداً، لكن ما أثار االستغراب واستدرج الكثير من الشبهات ان األميركيين           اإلدارة األميركية ومن الرئيس جورج بوش تح      
ما لبثوا ان تخلُّوا عنه وخذلوه وتركوه خالل الشهرين اللذين أمضاهما كرئيس لوزراء السلطة الوطنية الفلـسطينية بـين                   

  . مطرقة شارون وسندان أبو عمار
ذا الرجل، الذي اختارته وراهنت عليه، ليواجه المصير نفسه الذي          هل ستترك أميركا ه   : واآلن فإن السؤال المتداول، هو    

واجهه عندما ُأختير رئيساً لوزراء السلطة الوطنية، ولم يعطَ فرصة ولو بالحدود الدنيا لينفذ ما كان من الممكـن تنفيـذه                     
  !.؟..مــن البرامج والتـوجهات التي ألزم نفسه بها والتي طالبه بتنفيذها األميركيون

ا فإن ما يجب ان يعرفه األميركيون ، هو ان ِسجلَّهم ال يوحي بالثقة، فهم كانوا قد تخلوا عن بعض حلفائهم المخلصين               وهن
في أصعب الظروف الحرجة، وهم معروفون بعدم الثبات وعدم االستقرار وبالمزاجية، ثم وفوق هذا كله بتقديم المـصالح    

  . اإلسرائيلية على المصالح االميركية
حمَل أبو مازن معه، ملفاً بكل ما حققه من إنجازات تستجيب للرغبة وللشروط األميركية، فقد تمكن من إلزام فصائل                   لقد  

الرفض الفلسطينية بوقف إلطالق النار ال يزال صامداً رغم بعض الخروقات المتكررة، مثلما بادر، الى توحيد األجهـزة                  
لوزارات وفي مقدمتها جهاز الرئاسة الفلسطينية، والرجل أظهر قـدرة، علـى            األمنية فيما بدأ بإعادة هيكلة المؤسسات وا      

و أبدى مساندة فعلية وحقيقية لجيش محاربة الفساد الذي يقوده وزير           » فتح«إضعاف مراكز القوى وبخاصة داخل حركة       
  . المالية سالم فياض، المشهود له بالكفاءة واألمانة

إذا كانوا جادين بالفعل في إحـداث انفراج حقيقي فـي أزمـة الـشرق االوسـط                هذا إنجاز يجب ان يقابله األميركيون       
المستفحلة، بمواقف وسياسات تتسم بالحزم تجاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون، الذي إذا لـم تواجهـه اإلدارة                  
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. ر التوتر المتأججة في هذه المنطقة     االميركية بمواقف حازمة وجادة، فإنه سيدمر بالتأكيد باقي ما تبقى من أمل بإطفاء بؤ             
لقد سمع األميركيون ما بقي يردده شارون في الفترة األخيرة، فرئيس الوزراء اإلسرائيلي المعروف بعدم قناعته بالسالم،                 
وبرفضه ألدنى حقوق الشعب الفلسطيني وأبسطها، والمشهور بكذبه ومراوغته وخداعه، عاد الـى نغمـة عـدم وجـود                   

ي المفاوض، وعدم وجود ما يمكن محاورته من بين الفلسطينيين، وعاد الى ذلك الشعار الممل إنني أريد                 الطرف الفلسطين 
أفعاالً وليس أقواالً وهذا معناه ان إحباط الفلسطينيين سيزداد إحباطاً وأن الفشل المؤكد سيكون مصير الرئيس الفلسطيني،                 

  .  األالعيب والمناورات اإلسرائيليةإذا لم تبادر اإلدارة األميركية الى وضع حد لكل هذه
إذا عاد محمود عباس من زيارته هذه الى أميركا بخفي حنين، وإذا لم يوفر له األميركيون دعماً حقيقياً، فإن أيامه ستكون                     
قصيرة بالفعل وأن أفاعي الوضع الفلسطيني، المتقلب وغير المستقر والخاضع لتأثيرات إقليمية كثيرة، ستتناهشه من كـل         
جانب وسيكون مصيره الفشل الذريع وعندها فإن األوراق الفلسطينية ستختلط مرة أخرى وان الشرق االوسط كله، بمـا                  

  . في ذلك العراق، سيزداد تفجراً فوق تفجره الحالي وان المنطقة ستنقلب ضد أميركا أكثر مما هي منقلبة عليها اآلن
فهناك قوى في الـداخل الفلـسطيني   . قة والجميلة الى شعبه الى األبدال يستطيع محمود عباس مواصلة تقديم الوعود البرا      

نفسه تنتظر ان يبقى يراوح في الدائرة التي يراوح فيها اآلن، وهناك قوى إقليمية تعتبر إفـشال عمليـة الـسالم مهمـة                       
نه على واشنطن أال    رئيسية، ولذلك، وألن أيدي األميركيين غدت في وسط نيران الشرق االوسط، بعد احتالل العراق، فإ              

ففشله يعتبر كارثة محققة لمعسكر السالم في هذه المنطقة االستراتيجية          . تفرط بالرئيس الفلسطيني وأال تدفعه الى االنتحار      
  . والحساسة والهامة

وانـه  إن ما يجب ان تدركه واشنطن وتفهمه، هو ان شارون ال يريد سالماً وال يريد شعباً فلسطينياً وال دولة فلـسطينية،   
يراهن على عامل الوقت لقتل القضية الفلسطينية، وانه مخلص أشد اإلخالص لتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق                 
إسحاق شامير، الذي قال خالل انعقاد مؤتمر مدريد الشهير، أنه سيجعل المفاوضات تستمر عشرين عاماً بدون أي إنجاز،                  

 يضع األميركيون حداً لكل هذه السياسات التدميرية، وإذا لم يبادروا الى نـزع              وهذا معناه ان الكارثة ستكون محققة إذا لم       
  . هذه األلغام الكبيرة الموقوتة

  26/5/2005 شرق األوسطال
 

  عدم الممانعة
  سميح المعايطة 

استه في قضايا العالقة مع االشقاء الفلسطينيين في الضفة والقطاع، ال يجوز ان يغيب عن البال الطـرف الثالـث، بـسي                    
العدوانية التي تثير المخاوف وال يمكن الوثوق بها، وتشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني، وتهديدا لالمن الوطني                 

فالممارسات الصهيونية، من ادناها وحتى فكرة الجدار العازل، تصنع حالة طـاردة للفلـسطينيين، مـن تلـك                  . االردني
وفي سياسة ادارة العالقـة مـع   .  القسري، او على االقل الهروب المرحلياالوضاع الصعبة، وتدفع الى عمليات التهجير 

االول، تشدد في السياسات، بحيث تقطع الطريق امام اي اسـتغالل      : االشقاء، ال بد دائما ان تحافظ الحكومات على امرين        
واطن الفلسطيني اي معاناة    صهيوني لالوضاع المأساوية للفلسطينيين، والثاني تسهيل في االجراءات، بحيث ال يتحمل الم           
  . او مشقة ادارية اثناء تنقله من بالده الى االردن، زائرا او عابرا للدراسة او العالج او الزيارة

لكن عبر حكومات متعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، هنالك خلط بين السياسات واالجراءات، ويبـدو ان الـضغوط التـي                   
لسياسية من هنا وهناك، او الشكاوى من الناس، تدفعها إلى ان تمارس تساهال في              تتعرض لها الحكومات، او المطالبات ا     

السياسات التي يجب ان تبقى متشددة، النها ال تستهدف المواطن الفلسطيني، بل تمثل اجـراء وقائيـا ضـد الـسياسات                     
ولو كان االمر ثنائيا بين     . نيةاالسرائيلية، وتحاول منع تسرب الفلسطينيين تحت ضغط الظروف القاهرة، االقتصادية واالم          

االردن والسلطة وابناء الشعب الفلسطيني لكان التعامل سهال في السياسات واالجراءات، لكن ما دامت هنـاك سياسـات                  
اما من تـوفرت    . صهيونية طاردة ومهجرة، وتستهدف تفريغ االرض من اهلها، فاالمر يجب ان يقابل بسياسات متشددة             

  . دن فال يجوز ان يقابل اال باجراءات سهلة وميسرةفيه الشروط لدخول االر
. الغاء عدم الممانعة الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، ال يصنف ضمن االجراءات الميسرة، بل ضمن التساهل في السياسات                

لكنـه  ويبدو ان ردود الفعل السياسية العديدة دفعت الحكومة الى اصدار توضيح على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية،                  
فاالمر جاء تأكيدا اللغاء عدم الممانعة، واالكتفاء بتعهد خطي وغرامة مالية لمـن يخـالف،               ! توضيح يحتاج الى توضيح   

وعلينـا ان  . فمن يدخل ويريد الهروب من الحالة الطاردة هناك، ليس معنيا كثيرا بغرامـة          . وهذا يعني تسهيل اي تسرب    
ولو كان لدى الحكومات    .  خروج اعداد كبيرة مرة واحدة، بل تسرب تراكمي        ندرك ان تأثير السياسات الصهيونية ال يعني      

دراسات دقيقة، لطلبنا منها ارقاما لهذه التراكمات عبر السنين الماضية، فالقصة ليست مقارنة ارقام الداخلين والخـارجين                 
  .خالل شهر، بل محصلة حالة سياسية صعبة يعيشها الفلسطينيون خالل سنين طويلة

وما عليها ان تفعلـه ان      . ل هذه القضايا الكبرى ال يجوز الي حكومة ان تمارس اي مجاملة او استجابة لضغوط              وفي مث 
والمفارقة . تخفف من االجراءات اذا كانت شاقة، لكن ال يجوز ان تمرر، بحسن نية، تساهال يؤدي الى نتائج سلبية سياسيا            

، إذ يجري الحديث عن تسهيل حركة الجسور، وهذا امر مفهوم،           ان مثل هذه الضغوط تتعرض لها الحكومات مع بداياتها        
لكن االمر يختلف عندما يكون على حساب الضوابط، التي ال غنى عنها لمواجهة اثار سلبية من التسرب، الذي ال يمكـن                     

  .من الضفة الى االردن هجرة ناعمة تفريغ لالرض من اهلها، وتهجير او: ان يسمى اال باسمه السياسي
اء ال ينقصها مزيد من المخاوف واالقاويل، فكثير مما في اجواء المنطقة يبعث على الريبـة فـي ادارة القـضايا                     االجو

وفي ادارة القـضايا    . الكبرى، ونحن في االردن لدينا مخاوف مشروعة من محاوالت التوطين، المباشر او غير المباشر             
لي ال يمكن الوثوق به هو الحل االسلم، والتـشدد ضـرورة،   السياسية، فان التعامل بسوء الظن مع سياسات طرف اسرائي  
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والمجاملة في السياسات تكشف احيانا عن هروب من االولويات نحو فهم مبسط لالمور، وهو ما ال يجوز فـي مراحـل                     
  . غير مستقرة والمخاوف فيها تتناثر في كل مكان

اسات اسرائيلية، وربما آن االوان ان يكـون لـدى          اخطأت الحكومة في قضية عدم الممانعة، الموجهة اصال لمواجهة سي         
فال يجوز ان تدار بتغيير في القرارات تبعا لظروف متغيرة، او          . الحكومات فهم واضح وموحد الدارة هذه الملفات الكبيرة       

مجاملة او استجابة لطلب او ضغط، تماما مثلما كادت حكومة سابقة ان تقع في خطأ سياسي كبير، عندما كادت تـصدر                     
قانونا بضغط نيابي لمنح الجنسية البناء حملة الجنسية او الهوية الفلسطينية، وهو قرار كان يعني توطينا لعشرات اآلالف،                  

  .مع تراكم دائم وتزايد مطرد لهذا الرقم، واالهم هو فتح الباب امام توطين يومي
  26/5/2005ردنية الغد األ

  
   لنكبة فلسطين57أسئلة في الذكرى  5

  اهللا ربحي  عبد، محمد ولد الشيخ،ي قدومي لؤ:تحقيق
على أمل رسـم    ‚ هدفها الوقوف على بعض الحقائق    ‚  أسئلة افتراضية  5 للنكبة بـ    57الوطن اختارت إحياء الذكرى الـ      

صورة لمشهد تم تقديمه بصورة مختلفة هدفها إعطاء إيحاء خالصته أن إسرائيل سبب كل األزمات والمصائب في العالم                  
 حلقات من قبل عدد من المفكرين والمثقفين على أن نترك للقارىء            5 ستتم اإلجابة عنها عبر      5لة الوطن الـ    أسئ‚العربي

في سبيل رسم صورة قد تكون مغايرة أو مطابقة لواقع شديد التشابك والتعقيد أصبح عمـره                ‚ مهمة استنتاج ما يراه منها    
  ‚ عاما بالتمام والكمال57

أو أنها زالـت وتفككـت مـن        ‚ مقراطية ستعم العالم العربي لو أن إسرائيل لم تكن موجودة         هل كانت الدي  : السؤال األول 
  الوجود؟ أم أن وجود إسرائيل هو مجرد عذر بالنسبة لألنظمة الديكتاتورية هدفه اإلبقاء على تسلطها وهيمنتها؟

ث ال اسرائيل وال اميركان سـيختلفون  ال ادري من قال لو انتقل العرب الى القمر حي‚ يقول الدكتور عبدالحميد االنصاري   
كما انه ال عالقـة     ‚ ال عالقة بين وجود اسرائيل في المنطقة وتعطيل الديمقراطية        ‚ ولن ينجحوا في وضع نظام ديمقراطي     

وال دور لالسـتعمار فـي تعويـق العمليـة          ‚ بين تعثر التجربة الديمقراطية في المنطقة والمخططات الغربية واالميركية        
نعم دأبت انظمة عربية ومثقفون عرب على اتهام اآلخر االسرائيلي او الغربـي او              ‚ ة او انتشارها في المنطقة    الديمقراطي

وذريعـة العفـاء الـذات مـن      ‚ االميركي وتحميله مسؤولية تخلف الوضع الديمقراطي ولكن كل ذلك ادعاء ال سند لـه             
هي نتيجـة او  ‚ انها عملية طويلة‚ تلعها فنصبح ديمقراطيينالديمقراطية ليست كبسولة نب   ‚ وتبرير للفشل ال غير   ‚ المسؤولية

صعودا الـى مؤسـسات المجتمـع       ‚ مرورا بالمدرسة ‚ محصلة او ثمرة لغرس يزرع في التربة المجتمعية بدءا من البيت          
  ‚المدني والرسمي

 مستوى االنظمة السياسية    هو عدم وجود قناعة مجتمعية ال على      ‚ ولم تتم هذه العملية المضنية حتى اآلن عندنا لسبب اوحد         
لم تصبح الديمقراطية بعد قيمة اولوية في سلم القيم       ‚ بالكار الديمقراطي ‚ وال على مستوى النخبة وال على المستوى الشعبي       

 دولة عربية ان الديمقراطية تأتي في المراتب االخيرة من القـضايا            20وقد بينت عدة استطالعات عربية في       ‚ المجتمعي
قضية العرب اوال واخيرا هي المواجهة والصراع والتصدي وتحرير فلسطين وجماهيرنا علـى اسـتعداد               ‚ العربية اهمية 

اليوم وغدا من اجل االصطفاف وراء مغامر يرفع شعار المقاومة والتحدي وان قادها             ‚ للتضحية بكل المكاسب الديمقراطية   
اول خطاب لقائد عربي يفند فيه مبـررات        ‚ بالدوحةولعل خطاب سمو األمير في مؤتمر االصالح والديمقراطية         ‚ للهالك

  »‚فلسطين والديمقراطية«ويفكك فيه قضية تالزم المسارين ‚ تسويف الديمقراطية بحجة حل القضية الفلسطينية اوال
 ما زالت بعـض االنظمـة       Toyوبالنسبة للدكتور واالديب احمد عبدالملك فان الديمقراطية في العالم العربي حلم او لعبة              

اذ ان  ‚ بل انا انظر عكس هذه النظريـة      ‚ وال دخل السرائيل في بسط شرعية الديمقراطية من عدمه        ‚ تفرشها امام الشعوب  
او ‚ القضية ليست مرتبطة باسرائيل   ‚ وجود اسرائيل القوي والمؤثر هو الذي يشجع ويدعو الى دعم الديمقراطية ال العكس            

ي التركيبة الفكرية النظمة الحكم التي ال تريد من الـشعوب ان تـنهض او               القضية ف ‚ التهديدات النووية من هنا او هناك     
لكنها ما زالت مـسكونة بالعـسكر وبالوراثـة         ‚ هنالك دول وممالك تبعد آالف الكيلومترات عن اسرائيل       ‚ تعبر عن ذاتها  

يمقراطية تنبع من داخـل     الد‚ وتتباهى بالصدف الجينية او البيولوجية التي تصنف البشر سادة وعبيدا او معازيب وصبية            
وكل الوصفات العربية للديمقراطية تظل بعيدا      ‚ نبض االرض وال يمكن ان تتقاطع باعذار وهمية وابرزها وجود اسرائيل          

  !عن جوهر الكلمة ومعناها االسمى
ية نـوع   من جانبه يقول الدكتور مصطفى عقيل رئيس قسم التاريخ السابق في جامعة قطر ان البعض يعتقد ان الديمقراط                 

من الترف او التسلية او المباهاة ولذا نجد ان بعض االنظمة االكثر ديكتاتورية واستبدادية في العالم بصفة عامة والعـالم                    
العربي بصفة خاصة تدعي انها انظمة ديمقراطية تفوقت على جميع الديمقراطيات في العالم حتى انها نعتت اسماء دولها                  

  ‚ة والوحدوية والشوروية وغيرها من االسماء الرنانةوانظمتها السياسية بالديمقراطي
في الحقيقة ان الديمقراطية ثقافة وحضارة وليس من المبالغة في القول ان للديمقراطية جذورا عميقة في تـاريخ بعـض                    

  ‚الشعوب مثلما لالستبدادية جذورها
‚ وبين االنظمة العربية او حتى الشعوب العربية      وحينما يتعلق االمر بالعالم العربي ان هناك بحرا شاسعا بين الديمقراطية            

وعلى الرغم من ان الكثير يعتبر تلك النظريات انها نظريـات           ‚ وقد اشار الى ذلك ابن خلدون في كتابه مقدمة ابن خلدون          
 عنصرية ولكن بمراجعة االوضاع السياسية واالجتماعية نجد انها حقيقية وواقعية ليس باالنظمة الـسياسية او الـشعوب                
العربية فقط وانما حتى في الفئة المنتفعة من العرب الذين اعتنقوا مذهب الديمقراطية وينادون بها على صفحات الجرائـد                   

وفـي اعتقـادهم ان المكلفـين بالتحـدث عـن           ‚ والفضائيات العربية واالجنبية اال انهم ابعد ما يكونون عن الديمقراطية         
يرفضون رفضا قاطعا التحدث والحوار مع اآلخرين من حاملي االفكار          ‚ نالديمقراطية واالصالح هم وحدهم دون اآلخري     
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وال يمكن التفاهم معهم مع العلم ان تراثنا الحضاري وديننا االسـالمي ينـادي              ‚ االخرى وفي نظرهم ان اآلخرين جهالء     
ح السياسي واالجتمـاعي    بالشورى والديمقراطية ولم يحدد فئة او طبقة او جنسا وانما يطالب بمشاركة الجميع في االصال              

  ‚واالقتصادي واالسئلة كثيرة
ويتذرع البعض ان وجود اسرائيل في الوطن العربي واحتاللها لفلسطين هو السبب الحقيقي لتعطيل الديمقراطيـة وهـذه                  

ية الذريعة باطلة الن االحتالل واالغتصاب لالرض والمقدسات يجب ان يكون الحافز الحقيقي لتطبيق الشورى والديمقراط              
حتى ال تتحمل المسؤولية انظمة او فئة معينة في المجتمع وانما من الواجب ان تكون المسؤولية مشتركة ولو نظرنا الـى                     
تراثنا االسالمي والحكمة المشهورة التي تتردد على ألسنة الجميع وهي كلمة واإسالماه ولو حللنا تلك الكلمـة المـشهورة                   

وتبناها الشارع االسالمي او المجتمع االسالمي ونفذها النظام السياسي عندما       ‚ ال قوة التي قالتها امرأة عجوز ال حول لها و       
  .امر الخليفة بتحريك الجيش ولذلك فتوزعت المسؤولية على الجميع

بحالة من اإلعياء االقتصادي بسبب استمرار قضية الشرق األوسط دون          ‚ يمر العالم العربي و معظم دوله     : سؤال الثاني ال
فهـل  ‚ تم انفاق مئات المليارات على حروب ومواجهات وهمية كان يمكن انفاقها من أجل تطوير الدول العربية               لقد  ‚ حل

  وال عالقة لها بهذا الصراع؟‚ أم أن العلة مختلفة‚ إلى وجود إسرائيل مع ما تشكله من تحديات» الهدر«يعود هذا 
رات هناك من اهدر المئات من المليارات في تكديس سـالح           يقول الدكتور عبدالحميد االنصاري حقا العرب اهدروا المليا       

وهناك من اهدر المليارات في ترويج وتصدير فكر تكفيري عدمي نشقى بـه        ‚ لم يستخدمه ضد عدوه االسرائيلي اال نادرا      
  ‚حاليا من خالل ابنائنا الذين خرجوا علينا

محاربة اسرائيل وان كان شعارا معلنا وانما تطلعا لـدور          وخالفا للفهم السائد فان تكديس السالح في يوم من االيام بهدف            
ولذلك كان استخدام السالح العربي يجد مجاله الحيوي غالبا فـي   ‚ قوميا او دينيا وطموحا لزعامة عربية موهومة      ‚ تسلطي

يران وفـي   استخدامه ضد االخ العربي او المسلم هكذا تم في اليمن على يد عبدالناصر وفي الكويت من قبل صدام وفي ا                   
وكان من رحمة اهللا بالعرب ان لم يمتلكوا سالحا نوويا واال كانت الخطورة اعظم كما قال رئيس                 ‚ لبنان والجزائر وسوريا  

وزراء ليبيا سابقا فلو كان صدام يملك سالحا نوويا من كان سيخرجه من الكويت وايران ولما تـورع عـن اسـتخدامه                      
  ‚ضدهما

في قضية الشرق االوسط هنالـك مـن        ‚  هذا السؤال شديد االرتباط بذهنية السؤال السابق       :ويقول الدكتور احمد عبدالملك     
لو تـم   ‚ دعنا نتصور ان المال الذي انفق على الحروب الخاسرة        ! وكثيرون دفعوا الكالم  ‚ وهنالك من دفع المال   ‚ دفع الدم 

‚ اعالم عربي جيد لمواجهة االعـالم الـصهيوني       او انشاء   ‚ استثماره داخل االراضي المحتلة او تعليم االبناء الفلسطينيين       
االعياء حدث بـسبب    ‚ االعياء االقتصادي لم يحدث فقط من استمرار قضية الشرق االوسط ونزف االموال العربية عليها             

  ‚حيث تتغير الوجوه وبالتالي التوجهات‚ والمتغيرات السياسية التي تأتي على المشاريع المشتركة‚ سوء ادارة المال
ولماذا نعلق الـوهن    ‚ فلماذا ال يجربون وسائل اخرى    ‚ ئس العرب من المواجهة العسكرية السرائيل ردحا من الزمان        لقد ي 

  ‚وبعيدا عن حقيقة الواقع‚ ان من يفكر بهذه العقلية يعيش خارج التاريخ‚ االقتصادي او لنقل الفساد المالي على اسرائيل
 ونكبة فلسطين انفق العرب مليارات الدوالرات بحجة تحرير فلـسطين           منذ نكسة : من جانبه قال الدكتور مصطفى عقيل       

بإعادة االرض المحتلة المغتصبة لكن الواقع يفضح تلك المزاعم ان هذه االسلحة تكدست في المخازن واصبحت خـردة                  
ميـة ثالثـة لكثـرة    فكان العرب والعالم يعتقد بانه قد تقوم حرب عال  ‚ كما كان الحال في العراق وغيره من الدول العربية        

  ‚االسلحة العربية المكدسة لكن الشاعر العربي صدق القول اسماء مملكة في غير موضعها
بل استفادت بعض الفئـات مـن وراء ذلـك وكونـت            ‚ وهذه االسلحة لم تستخدم سوى لضرب الشعوب العربية وقهرها        

  ‚المليارات من الدوالرات
لكن هناك من يعتقد    ‚ حدة كانت ستتحول صديقا وحليفا للعرب لوال إسرائيل       يرى كثيرون أن الواليات المت    : السؤال الثالث 

أيـن  ‚ ولوال وجود إسرائيل ربما كانت دفعت باتجاه إيجاد عدو آخر يستنزف الطاقات العربية            ‚ أن أميركا تخدم مصالحها   
  تقف الواليات المتحدة من العرب وما هي مصالحها الحقيقية في هذه المنطقة من العالم؟

‚  اعتقاد الدكتور عبدالحميد االنصاري فانه واهم من يعتقد ان وجود اسرائيل عقبة في سبيل تحالف العرب مع اميركـا             في
‚ ويستميلون شركاتها واسـتثماراتها   ‚ كلهم يطلبون ودها ويستظلون بحمايتها    ‚ فمعظم العرب حاليا حلفاء واصدقاء الميركا     

ويندر وجود بلد عربي ال تصله      ‚ عدها اميركا في حل قضاياها مع جاراتها      بل ويتوسلون اليها سرا وعلنا من اجل ان تسا        
وال مصلحة الميركا في خلق عدو يستنزف الطاقات العربية فـذلك لـيس             ‚ ماديا او تقنيا او تجاريا    ‚ المساعدات االميركية 

بل ما دخلت اميركا او اقامـت       ‚ رهمال بالنسبة للعرب وال بالنسبة لغي     ‚ مسلكا معهودا في تاريخ العالقات الدولية االميركية      
‚ وتركتها اكثر رخاء واكثر ديمقراطية واالمثلـة عديـدة        ‚ عالقة دولية بغيرها من الدول الحليفة اال وقد جلبت المنافع لها          

ل فالقول ان اميركا تريد استنزاف طاقـات الـدو        ‚ كوريا‚ الفلبين‚ ايطاليا‚ فرنسا‚ المانيا‚ اليابان‚ مشروع مارشال الوروبا  
؟ يـدورون فـي فلكهـا واقتـصادياتهم وعمالتهـم           ‚كيف تستنزفهم وهم حلفاؤها   ‚ العربية وهي حليفتها ال منطق وراءه     

نجاح العراق فـي اقامـة نظـام        ‚ ومصالحهم مرتبطة بها؟ لماذا ال يكون نجاح حلفائها نجاحا لها؟ عندك العراق نموذجا            
والوقائع في الساحة العربية تشهد بذلك بـل ان         ‚ يركا في المنطقة  ديمقراطي وحكومة تبسط االمن وتعيد االعمار نجاح الم       

ترى من الذي حرر الكويت ثم العراق ثم        ‚ اميركا هي التي تستنزف طاقاتها من اجل اقامة نموذج ديمقراطي في المنطقة           
بين الجارتين لبنان؟ من حامي الخليج االكبر ـ اآلن ـ ضد المطامع واالخطار؟ من الراعي الضامن لعدم نشوب حرب   

اللدودتين الجزائر والمغرب؟ من الضامن لقيام دولة فلسطينية؟ من الذي حل مشكلة جنوب السودان ودارفور؟ لو كانـت                  
مـن يـرددون تلـك      ‚ وسوريا في لبنان  ‚ اميركا تريد استنزاف المنطقة فما اسهل ذلك؟ يكفي ان تبقي صدام في الكويت            

اميركا ليست بحاجة الى خلق عدو لنا فنحن االسـاتذة          ‚ ات وتخاريف المخططات  المزاعم هم المسكونون بعفاريت المؤامر    
في الماضي خلقنا شخصية ابن سبأ اليهـودي        ! وما اكثر االعداء الوهميين في تاريخنا     ‚ في اختالق االعداء قديما و حديثا     
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يث اختلقنا عدوا لنرمي عليـه      التي قصمت ظهر المسلمين واستنزفتهم وفي العصر الحد       ‚ لنرمي عليه وزر الفتنة الكبرى    
  ‚وزر الفتنة الكبرى المعاصرة في احتالل الكويت

فنحن البارعون في اهدار الموارد والطاقات في سياسات خرقاء ضد بعضنا           ‚ ثم لماذا تجهد اميركا نفسها في خلق عدو لنا        
 اوضاعنا وحفظ مواردنا والرشد في      هو الذي يضغط علينا من اجل اصالح      ‚ اآلن العالم الذي نتهمه بالتآمر علينا     ‚ البعض

  ‚قراراتنا والمراعاة لحقوق االنسان واالقليات
لكننـي اسـتبعد    ! ال يختلف اثنان على حقيقة ان الواليات المتحدة تبحث عن مـصالحها           : ويقول الدكتور احمد عبدالملك     

المصالح تجعل الـسياسي    ‚  اسرائيل وان الواليات المتحدة ستكون صديقا للعرب لوال      ‚ نظرية المؤامرة في تخليق اسرائيل    
وكانت الدعاية الصهيونية بارزة في كل بقعة       ‚ كان هنالك حضور يهودي هز العالم في مؤتمر بازل        ‚ يتصافح مع الشيطان  

وجاءت المحرقة النازية لتضيف تعاطفا دوليـا مـع         ‚ من العالم تبشر بأرض الميعاد وبالحق اليهودي االزلي في اسرائيل         
‚ بنيما كان العرب مشغولين بتقسيم اقاليمهم ووراثة االتراك       ‚ نت االموال تتدفق من كل صوب لخلق اسرائيل       وكا‚ اسرائيل

  ‚وغيرها في االعمال غير المؤسسة في عرف الدول
استبعد نظرية المؤامرة مرة اخرى والواليات المتحدة ليست بحاجة الى ايجاد كبش فـداء او ارض ميعـاد كـي تحقـق                      

  .مصالحها
واهميـة  ‚ فانها ال تقف اال مع مصالحها وهي الحفاظ على االمن فـي االقلـيم             ‚ ن تقف الواليات المتحدة من العرب     اما اي 

وتأمين شراء االسلحة المتطورة والتي تخـزن وال تـستعمل اال ضـد             ‚ ثم تأمين تدفق النفط   ‚ حماية االنظمة الموالية لها   
صورت على  ‚ لقد زالت اخطار وهمية   ‚ اليات المتحدة وكلها معروفة   هذه على ما اعتقد مصالح الو     ‚ الشعوب العربية ذاتها  

لـيس  ‚ واحد» العب«وبقت الساحة لـ    ‚ استخدمت فزاعة لبعض العرب الخائفين    ‚ انها ستبتلع العرب وسقطت دول عتيدة     
  ‚كما يقول الرياضيون‚ فيسهل عليه تصويب االهداف‚ امامه دفاع وال خلفه هجوم

ل يوجد في الثقافة العربية معضلة حقيقية وهي الصداقة وحب الخـشوم دون النظـر الـى                 ويقول الدكتور مصطفى عقي   
المصالح ولو تناسى العرب هذه المعضلة ورتبوا اوراقهم على مصالح اوضاعهم وشعوبهم مثل الكثير من االمور ومنهـا              

الت لها هي السبيل االوحد في اسـترجاع  القضية الفلسطينية ويعتقد الجميع ان محاباة اميركا وصداقتها وتقديم كافة التسهي     
االرض المحتلة وقيام الدولة العربية في فلسطين بجانب دولة اسرائيل وهذه هي احالم العرب الذين يحلمـون بهـا منـذ                     
اغتصاب فلسطين لكن الواقع نجد انه غير ذلك فان الدول الكبرى تبحث عن مصلحتها ومصلحة شعوبها وبالدرجة االولى                  

 الوقت الراهن فان الواليات المتحدة االميركية ترى ان مصلحتها هي وجود اسرائيل امـا العـرب فليـسوا             الصداقة وفي 
بحاجة الى بذل الجهود والنهم قدموا لها كل غال ورخيص ليس لمصلحة شعوبهم واوطانهم وانما فقط ليكونـوا اصـدقاء    

  ‚للواليات المتحدة االميركية وال غير ويطلبون رضاها
‚ هناك من يربط ظاهرة العنف أو اإلرهاب أو العمليات االنتحارية أو االستشهادية بقضية الشرق األوسط              : ابعالسؤال الر 

فهل استطاعت هـذه األعمـال أن   ‚ وإذا كان األمر على هذا النحو‚وتداعياتها‚ ومن ذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر     
  يها؟تقدم أي خدمة لقضية الشرق األوسط أم أنها كانت وباال عل

يقول الدكتور عبدالحميد االنصاري ان اميركا تقف في موقع الصداقة والتعاون المتبادل ال غير وتريد ان تساعدنا ولكننا                   
  ‚فلسطين اوال واال فال اصالح: نريد ان تشجعنا على االصالح ولكننا نقول لها‚ نحن الرافضون

  ما هي مصالح اميركا؟ وما هي اهدافها؟
  ‚ول العربي في شرايين االقتصاد العالميـ ضمان تدفق البتر1
  ‚ـ عدم السماح بقيام او بروز قوة اقليمية تهدد مصالحها2
  ‚ـ ضمان امن اسرائيل3
  ‚ـ ايجاد سالم دائم بين اسرائيل وجيرانها4
  ‚ـ ترويج فكرة المشاركة السياسية واحترام حقوق االنسان5
  ‚رخ االرهابـ محاربة االرهاب باصالح مجتمعات التحريض التي تف6
  ‚ـ دعم التنمية االقتصادية للدول العربية من خالل ترويج الخصخصة واقتصاديات السوق7

وذلك لسبب بسيط وبديهي وهو ان هؤالء اصحاب فكر معروف ولهم تاريخ وادبيات منشورة عبـر الكتـب والمواقـع                    
تطبق فيهـا  ‚ ة على نموذج الخالفة االسالمية هؤالء يسعون ويجاهدون في سبيل اقامة دولة اسالمي       ‚ االلكترونية واالشرطة 

الشريعة كاملة كما يتصورونها ويفهمونها ال كما لهو السائد والمطبق في الدول العربية ولذلك تجتذبهم حكومـة طالبـان                   
وحتى ‚  سنوات وال يوجد في اجندة او برامج الجماعات االنتحارية كلها اي شيء يشير الى تحرير فلسطين                5التي امتدت   

ترك فلسطين ولم يحارب اسـرائيل ولكنـه        ‚ بداهللا عزام الزعيم الروحي للمجاهدين العرب في افغانستان وهو فلسطيني         ع
ولم نجد في تاريخ الحركات الجهادية المعاصرة من اطلق رصاصة او صوب            ‚ ذهب لمحاربة الروس وتحرير افغانستان    

 العربية بهدف زعزعتها والوثوب الى الحكم امـال فـي           جهاد هؤالء محصور ومركز ضد االنظمة     ‚ قذيفة تجاه اسرائيل  
  ‚استنساخ الدولة االسالمية الماضوية

هل اساءوا للمسلمين وللجاليات المسلمة في الغرب واميركا لجهة التـضييق علـى   ‚ هل قدموا خدمة للقضية؟ ال اظن ذلك   
منية في المطارات والطائرات والفنادق واالماكن      بل اساءوا الى العالم كله لجهة المزيد من االجراءات اال         ‚ نعم‚‚ حرياتهم؟
فلو لم يضربوا المارد االميركي وايقظوه من غفلته ودفعـوه          ‚ هل هناك وجه ايجابي لما حصل في اميركا؟ نعم        ‚ السياحية

وعـسى ان تكرهـوا   : وقد قـال قرآنـــــنا  ‚ لمالحقتهم في ديارنا لتعذر كشفهم ومالحقتهم ومقاومتهم والتصدي لهم      
  ‚ـيئا وهو خيـــر لكمشــ
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العنف واالرهاب ظواهر تحركهـا     ‚ انا ال اربط بين ظواهر العنف وقضية الشرق االوسط        : ويقول الدكتور احمد عبدالملك   
واستبعد هنا نضال الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني       ‚ عوامل نفسية ذاتية واخرى محلية ترتبط بمفهوم الدولة والمواطن        

العنف واالرهاب يأتي في حاالت كثيرة من يأس ووهن نتيجة عـسف سياسـي او               ‚ من المحتل وحقه في تحرير اراضيه     
 سبتمبر اساءت جـدا     11العمليات االنتحارية في    ‚ او تبلد االنظمة وترددها في منح شعوبها ابسط حقوق االنسان         ‚ اداري

حقيق الدولة النموذج التي تبنى علـى       وما يجري في العراق ايضا يؤجل ت      ‚ للقضية الفلسطينية والعرب والمسلمين عموما    
فهـي  ‚ وبالحديث عن المواجهات والعمليات العسكرية داخل االراضي العربية المحتلة        ‚انقاض الديكتاتورية ودولة البوليس   

وانا اعتقـد ان    ‚ وتفريغ الكفاح المسلح من معانيه    ‚ بعد اتجاه الدولة الفلسطينية نحو السالم     ‚ يجب ان تخضع لمقاييس جديدة    
لكن علينـا   ‚ وال بأس من تقييم كل مرحلة     ! كل مرحلة من مراحل الصراع ادوات ونهوجا يضعها القائمون على الصراع          ل

  ‚عدم نسيان او تناسي الشهداء من ابناء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا دفاعا عن قضيتهم وعدالتها
اهرة العنف بقضية الـشرق االوسـط او        يربط البعض ظ  : وفي مداخلته في ذات الموضوع يقول الدكتور مصطفى عقيل        

القضية الفلسطينية ومواقف الواليات المتحدة تجاه القضية ووقوفها بجانب اسرائيل هو السبب المباشر في زيـادة وتيـرة                  
ان ‚ قد تكون هذه القضية سببا من اسباب العنف ولكن ليس السبب الرئيسي او المباشـر              ‚ العنف من قبل قبل العالم العربي     

عة البشر الوقوف مع المظلوم ضد الظالم ومن الثابت ان الواليات المتحدة يمكن وصفها بالـدول الظالمـة لـيس                    من طبي 
العرب الوحيدين الذين يقولون ذلك وانما هناك عدد كبير من السياسيين والمفكرين االميركيين يقرون بهذا الظلم اضـافة                  

فغانستان والعراق وفلسطين واميركا الجنوبيـة والـصومال وحتـى          فتصرفاتها في فيتنام وا   ‚ الى العديد من شعوب العالم    
معاملتها البشعة للهنود الحمر كل ذلك من اسباب العداء التقليدي للواليات المتحدة االميركية ولكن السبب االهم جدا وقـد                   

  ‚لتنمية في الوطن العربييكون السبب المباشر هو انعدام العدالة والديمقراطية وحقوق االنسان وغياب القانون وانعدام ا
ويـرون  ‚ معظم الذين يقومون باالعمال االنتحارية هم فئة الشباب وهم غاضبون من انظمة الحكم وعاطلون عن العمـل                

ويسمعون ما يدور حولهم في العالم الن العالم اصبح قرية صغيرة بل كيف ينظر الشباب الى اآلخر ماذا يعمـل ومـاذا                      
حروم من كل تلك الحقوق وعندما يتم قمعه من قبل االنظمة فليس امامـه سـوى القيـام                  يقول وكيف يعيش فيشعر انه م     

  ‚باالعمال المتطرفة
وال ابرئ ايضا دور بعض الوعاظ الذين يركزون على العبادات دون النظر الى االعمال الدنيوية ودور المسلم في الحياة                   

  ‚الدنيا
ـ     : السؤال الخامس   اإلسرائيلي واختالف العرب حول سبل إيجاد حل له أديـا إلـى             يعتقد البعض أن الصراع العربي ـ

في حين يعتقـد آخـرون أن       ‚ تداعي فكرة الوحدة العربية أو حتى تحقيق حد أدنى من التنسيق المعقول بين الدول العربية              
  هذه القضية وحدت العرب وجمعتهم على الرغم من حالة االنقسام التي يرون أنها شكلية ليس إال؟

اديا الى تداعي فكرة الوحدة او تحقيـق  ‚ الصراع العربي ـ االسرائيلي والخالف العربي حوله : دكتور االنصارييقول ال
ال الـصراع فـرقهم وال القـضية        ‚ ويرى آخرون ان القضية وحدت العرب؟ الطرفان على خطـأ         ‚ حد ادنى من التنسيق   

اتخذت من القضية ذرائع الستدامة تسلطها واقصاء       ‚ ةالن الدول التي رفعت شعار الوحدة هي دولة تسلطية قمعي         ‚ وحدتهم
  :ولم يكن الصراع بعامل مؤثر في تداعي الوحدة الكثر من سبب‚ وكانت فلسطين قميص عثمان الدائم‚ اآلخرين

نعـم الجميـع    »‚ الوحدة االسـالمية  «ومثلها مثل   ‚ ال عوامل موضوعية تسندها   ‚ فكرة عاطفية ‚ ـ ان فكرة الوحدة نفسها    1
الواقع العربي يقول بكل    ‚ لها وينادي بها ولكن كل ذلك من باب خداع النفس وترضية الجماهير واللعب بعواطفهم             يتحمس  
وما يجمع دولة عربية باميركا او اوروبا او اليابان         ‚  دولة عربية لها مصالحها المختلفة الى حد التناقض        22اننا  : وضوح

لنعترف بذلك ونتواضع في الطرح العاطفي وهـؤالء        ‚ ولة عربية شقيقة  من مصالح استراتيجية اقوى بكثير مما يجمعها بد       
الذين يتحمسون للوحدة انما يتحمسون لفكرة الزعيم القائد والبطل المنقذ الذي يتزعم االمة ويقودها الى موارد التهلكـة ال                   

 يعقل ان تبلغ قلة الحياء لدى       هل‚ حتى اذاسقط وانهزم تباكوا عليه كما يتباكون على صدام آخر الزعماء المنهزمين           ‚ غير
كيف : بعض الكتاب خاصة في الصحف القطرية ان تتوالى صرخاتهم لمناسبة نشر صور الزعيم مؤخرا وهو في السجن                

يهان رمز العروبة واالسالم وممثل العزة العربية؟ هؤالء المهووسون يجب ان يعالجوا من مرض اسمه مرض الـزعيم                  
  ‚ض الوهم العربي وعرف كيف يستعيد ارضهلقد كان السادات اول زعيم يرف

  ‚وقد كان العرب مختلفين من قبل اسرائيل ومن بعدها‚ ـ ان العمل العربي محكوم بالشعارات والعنتريات2
فكرة الوحدة العربية داعبت خيال المنظرين من ابناء        ! نعود من جديد الى نظرية المؤامرة     : ويقول الدكتور احمد عبدالملك   

كانت مضامين ومفاهيم تلك الوحدة مرتبطة باشـخاص        ‚ ولالسف‚ ما زال بعضهم يحلم بها يوميا     ‚  الزمن االمة ردحا من  
اذ كيـف تتحقـق   ‚ وليس بنظريات علمية ومشاريع تمهد الطريق لتلك الوحدة او توجه حقيقي لتلك الوحدة           ‚ ووسائل اعالم 

  السقاط نظامه مع االجانب؟ونظرائه الذين يتآمرون ‚ الوحدة بين زعيم يدعو العرب الى الوحدة
ونجاح ‚ ودولة ترسل قواتها للتصدي لقوات دولة اخرى عربية؟ ناهيك عن هشاشة العالقات           ‚ ثم كيف تتحقق وحدة عربية    

اما القول ان الصراع العربي ـ  !االجانب في الدخول بكل ذكـــاء على الخـــط العربي ـ العربي والتشويش عليه 
لم تكن كل الـدول العربيـة       ‚ فهذا قول غير دقيق   » الشكلية«مع كلمتهم وحد من انقساماتهم      االسرائيلي قد وحد العرب وج    
وكان هنالك من كانت قلـوبهم مـع الفلـسطينيين          ‚ كان هنالك العبون من تحت الطاولة     ‚ على موقف واحد تجاه القضية    

 اكتوبر؟ كـان ذلـك      1973ائيل عام   ماذا لو افترضنا ان قامت جميع الدول العربية بمهاجمة اسر         ! وسيوفهم مع اسرائيل  
خصوصا في ظل وجـود     ‚ ولعلك تستحضر ما يحدث في القمم العربية      ‚ محكا مهما في يوميات الصراع او اجندة القضية       

‚ ؟ لم يساهم الصراع العربي االسرائيلي في وحـدة العـرب          1945نحن ال ندري ماذا كان يحدث منذ عام         ‚ النقل المباشر 
االنقـضاض علـى الـدول    ‚ملة والخوف ان االزمات قد زادت حتى مع تدحرج كرة السلم الثلجية     ودعنا نزيل اقنعة المجا   

احتالل بلدان ذات سـيادة     ! قضم اجزاء من بلدان مستقلة صغيرة حدث في هذه المرحلة         ! الصغيرة حدث في هذه المرحلة    
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بعض الحكام العرب حدثت في هـذه       التوترات السياسية الشخصية بين     ! من قبل الجيران االعزاء حدث في هذه المرحلة       
المرحلة؟ فأين الدور االيجابي الذي قام به الصراع نحو توحد العرب؟ اما الحلم الذي جاء في المقدمة بانتـصار العـرب                

فلـسوف يختلفـون   ‚ فاعتقد ان العرب لو حرروا االرض المغتصبة‚  وهو حلم افتراضي ال يجوز الركون اليه1967عام  
لذلك دعنا نبق في دائرة الحلم الن الوعي او الواقـع سـيجعل الـصورة اكثـر     ‚ فلسطينيين وجيرانهمعلى تقاسمها بين ال   

  ‚اظالما
ال اعتقد ان وجود اسرائيل هو السبب الى تداعي فكرة الوحدة العربية وكان من المفترض               : ويقول الدكتور مصطفى عقيل   

واعتقد ان السبب هو عدم وجود برنامج سياسـي لالمـة           ان وجود اسرائيل هو السبب في تقوية اواصر الوحدة العربية           
فاصبحت العالقات الشخـصية او     ‚ ومستقبلها والعرب يتنافسون للوصول الى رضا الغرب دون النظر الى مصلحة االمة           

  .االقليمية هي الهدف بدال من النظر الى مصلحة االمة والوطن الكبير
  26/5/2005الوطن القطرية 

 
   بتنفيذ عمليات اغتيال تحت غطاء عمليات االعتقالإسرائيل قامت: تقرير

بـال   قال مركز الـمعلومات اإلسرائيلي في األراضي الـمحتلة بتسيلـم في تقرير نشره تحت عنـوان             :  االيام   -القدس  
 فلـسطينياً خـالل     89، قتلت قـوات األمـن       2004أسرى مستنداً إلى شهادات فلسطينيين وجنود إسرائيليين خالل العام          

 منهم لـم يكونوا معرفين على أنهم من الــمطلوبين،          17مليات التي تم تعريفها على أنها عمليات اعتقال، على األقل           الع
 من القتلى على األقل، والـمعرفين      43بل كانوا من الـمواطنين الذين لـم تشتبه إسرائيل في قيامهم بتنفيذ أية مخالفات،              

في القتال عند مصرعهم وأضاف ومع هذا، وطبقاً لــما هـو متـوافر لـدى                على أنهم من الـمطلوبين لـم يشاركوا       
  .بتسيلـم، لـم تقم النيابة العسكرية االسرائيلية بفتح ولو تحقيق واحد من قبل الشرطة العسكرية في أعقاب عمليات القتل

يين قاموا بتطويق البيت الذي     ويشير بتسيلـم في حالتين من بين الحاالت الـموصوفة في تقريره إلى أن الجنود االسرائيل             
يمكث فيه، طبقاً لـما تدعيه اسرائيل، من تم تعريفه على أنه مطلوب، وقاموا بإطالق النار على شخص آخر، فور قيامه                    
بفتح الباب لهم وقال وفي حالتين أخريين، قام عناصر قوات األمن بالسيطرة على من تم تعريفه على أنه مطلوب، ورغم                    

  . بالرصاص بعد هذا، دون أن يشكِّل خطراً عليهمهذا أردوه قتيالً
وشدد بتسيلـم على أن الـمسؤولية عن تولّد معايير اإلعدام لدى الوحدات التي تعمل في الـمناطق الفلسطينية تقع علـى                   

عليمـات  عاتق أعلى الـمستويات في جهاز األمن وقال مع انطالق االنتفاضة الثانية قام الجيش اإلسرائيلي بالتسهيل من ت                
وفي السنوات االخيرة قام الجيش اإلسـرائيلي       . اطالق النار عامة، والتعليمات الخاصة بعمليات االعتقال بصورة خاصة        

بتوجيه الجنود الى اطالق النار بالذخيرة الحية حتى في حاالت عدم تعرض حياتهم للخطر، إضافة الى ذلك، فقد امتنـع                    
ار بصورة واضحة للجنود، واالمتناع أيضاً ـ مـا عـدا بعـض الحـاالت      قادة الجيش عن توضيح تعليملت اطالق الن

  . الـمعدودة ـ عن الشروع في تحقيقات من قبل الشرطة العسكرية فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين
وأضاف خالل االنتفاضة الثانية تبنت اسرائيل بصورة رسمية سياسة اغتياالت الفلسطينيين الذين كانت تشتبه في انتمائهم                

وفي محاولة منها للتصدي للنقد الالذع لهذه السياسة، من قبل عـدة جهـات،              . الى الـمنظمات الـمسلحة التي تصارعها    
إدعت اسرائيل فيما ادعت أنه على الرغم من عدم التزامها بفعل هذا وفقاً للقانون الدولي، فقد وقعت عمليات االغتيال فقط                   

  .ألشخاص الذين كانوا هدفاً لالغتيالعندما لـم يكن من الـممكن اعتقال هؤالء ا
  26/5/2005األيام الفلسطينية 
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