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  بوش يلتقي عباس ويشدد على ربط االنسحاب من غزة بخريطة الطريق 
 امس عقب لقائه مع الرئيس  أكد الرئيس االميركيان: واشنطن- سالمة نعمات  من مراسلتها  27/5/2005الحيـاة   نشرت  

نية مستقلة قابلة للحياة، مشدداً على ضرورة الربط بين خطة االنسحاب االسرائيلي من             الفلسطيني دعمه اقامة دولة فلسطي    
ودعا اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات او توسيعها في قطاع غـزة            . غزة والتزام تنفيذ خريطة الطريق لتسوية نهائية      

االحتالل االسرائيلي الذي بدأ فـي العـام        والضفة الغربية والقدس واالنسحاب من االراضي الفلسطينية وصوالً الى انهاء           
 داخل االراضي الفلسطينية يجب ان ال يمثل حدوداً سياسـية بـل             اسرائيلمشيرا الى ان جدار الفصل الذي تبنيه        .1967

وخالفاً للمطالب االسرئيلية، لم يطلب الرئيس االميركي من نظيره الفلسطيني نزع سـالح حركـة حمـاس                 .حاجزاً امنياً 
اشـاد  و ,، لتخفيف الضغوط السياسية التي يتعـرض لهـا عبـاس       لفلسطينية المعارضة أو تفكيك بناها التحتية     والفصائل ا 

ورغم تمسكه بوصف حماس تنظيماً ارهابيـاً، اكـد ضـرورة           . باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية حتى اآلن      
 اسرائيل بسحب قواتها الى المواقع التي كانت تحتلها        بوشوطالب  .مشاركة مختلف القوى في االنتخابات الفلسطينية المقبلة      

قبل اندالع االنتفاضة الثانية  بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشدداً على ان تكون االراضي الفلسطينية متصلة جغرافياً،                 
ي اشـارة غيـر     واستخدم بوش تعبير العودة الى خريطة الطريق، ف       . واعتبر انه ال يمكن ان تنجح دولة بأراٍض مبعثرة        

 الى ان    عباس اشار من جانبه    ..مباشرة الى محاولة اسرائيل التهرب من استحقاقات الخطة السلمية بحجة متطلبات االمن           
مستوى العنف بين اسرائيل واالراضي الفلسطينية وصل اخيراً الى ادنى مستوى له منذ اربع سنوات بفضل الجهود التي                  

واشار عباس الى ان الحرية هي الوجه اآلخر للديموقراطية، مؤكـداً ان            . على الهدوء بذلت من الجانب الفلسطيني للحفاظ      
واتهم عباس اسرائيل بإتخاذ خطـوات      .الديموقراطية الفلسطينية لن تكتمل إال بإنهاء االحتالل وتحقيق الحرية للفلسطينيين         

حذر من ان عامل الوقـت هـو عـدونا          و. تستهدف تقويض رؤية الرئيس االميركي والعمل على احباط االجهود السلمية         
وشدد على ضرورة االنتقال الى مفاوضات الوضع النهائي بأسرع         . وعلينا ان ننهي هذا النزاع قبل فوات االوان       ... االول

ورداً على سؤال عن استمرار اسرائيل في توسيع المستوطنات         .وقت ممكن على اساس رؤية بوش ومبادرة السالم العربية        
الى ذلـك، حرصـت     .لسطينية، قال بوش انه نبه االسرائيليين بأن عليكم التزامات كما على الفلسطينيين           في االراضي الف  

االدارة االميركية على تقديم اكبر دعم ممكن للرئيس الفلسطيني وسط محاوالت اسرائيلية إلقناع واشـنطن بعـدم تقـديم                   
  ..ضمانات له
تدخل الرئيس األمريكي في الشأن الداخلي الفلسطيني بدعوتـه    :لةالقدس المحت  -27/5/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

وقال إن الواليات المتحـدة ال تـزال تعتبـر          إلى عدم التصويت لمصلحة حركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة،           
اض  أن قيام دولة فلسطينية مستحيل مع وجود عصابات مسلحة تتوسـل العنـف ألغـر                و حركة حماس منظمة إرهابية   

واعتبر أن األمهات الفلسطينيات لن يصوتن في االنتخابات لدعاة العنف، بل إن المدافعين عن السلم هـم الـذين                   . سياسية
من يلجأون إلى اإلرهاب هم أعداء الـشعب الفلـسطيني           ... هزيمة العنف وحدها ستؤدي إلى السيادة     : وزاد. سيفوزون

وأعتقد بـأن   . نيين قادرون على حكم أنفسهم والعيش بسالم مع جيرانهم        وقال بوش أعتقد بأن الفلسطي    . ويجب أن يحاسبوا  
لقد قمتم ببداية جديدة فـي      : طب بوش عباس قائالً   وخا. اإلسرائيليين سيستفيدون من وجود دولة فلسطينية مستقلة ومسالمة       

حافي وش المـؤتمر الـص    وختم ب . وم، وسوف نتابع هذه المرحلة معاً     رحلة صعبة تتطلب الشجاعة والقدرة القيادية كل ي       
  .المشترك بقوله لعباس أحسنت

للمساعدة في ضمان نجاح فك االرتباط فـي        : قالأن الرئيس بوش    : واشنطن والوكاالت من   27/5/2005البيان   وذكرت
ات  مليون دوالر سيستخدم في مشروعات اسكان ومشروع       50غزة ستقدم الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية مبلغاً قدره         

واضاف إن المعونات االميركية للسلطة الفلسطينية ستخصص لتحسين مـستوى معيـشة              بالبنية االساسية في غزة    خاصة
وأعلن بوش أن وزيرة الخارجيـة سـتزور        . رتفع معدالت الفقر والبطالة بشدة    حيث ت ,الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة    

وأضاف أن رايس ستجري محادثات مـع       . سطس المقبل القدس ورام اهللا قبل تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة في أغ           
المسئولين االسرائيليين والفلسطينيين حول عملية االنسحاب والجهود الفلسطينية لتعزيز االمن في قطاع غزة عقب خروج               

ر لخط  ودعا الى ان يكون التوصل ألي اتفاق للوضع النهائي بين الجانبين المعنيين وان يكون أي تغيي               .  االسرائيليين منه 
عرض رئيس الـسلطة الفلـسطينية تطـورات القـضية          كما   . باتفاق الطرفين    1949الهدنة الذي تم التوصل اليها عام       
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الفلسطينية أمام الكونغرس األميركي المعروف تقليدياً بتأييده الكبير إلسرائيل، عشية لقاء القمة الذي جمعه مـع الـرئيس                  
جرى لقاءين مع كل من ديك تشيني ومع كوندوليزا رايس التي كررت أمامه             وبعدما التقى أعضاء الكونغرس، أ    ,األميركي

ووصف عباس المحادثات التي أجراها مـع المـسؤولين فـي اإلدارة            .التزام واشنطن قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً      
ـ      . غرس بأنها جرت في أجواء ايجابية     األميركية وفي الكون   ة الجمهوريـة بيـل     والتقى عباس في الكونغرس رئيس الغالبي

إن قيـام دولـة فلـسطينية مـستقرة         نواب برئاسة هنري هايد الذي قال       فريست، ثم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس ال       
. لى المدى الطويل في الشرق األوسـط      ومسالمة أمر ضروري لحماية المصالح األميركية والتوصل إلى السالم واألمن ع          

 العنف لتحـل    الستئصال ثقافة ي الكونغرس مع محادثيه انه يسعى       الل لقاءاته ف  وأفاد مقربون من عباس أن األخير أكد خ       
 إن الهدوء الحالي فـي      رنالوول ستريت جو  إلى ذلك، قال أبومازن في تصريحات نشرتها صحيفة         .محلها ثقافة التفاوض  

 س مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي    لوأنا مستعد على الفور للج    :وتابع.المنطقة سينهار إذا لم تبدأ محادثات السالم مع إسرائيل        
  .وبدء مفاوضات السالم الدائم

 اسرائيل الى   وة بوش دع: عماد مكي : واشنطنوعلي الصالح   : لندن عبر مراسليها  27/5/2005 شرق األوسط ال شارتأو
نات التـي   ولفت االنتباه الى كون المستوط    . ازالة ما اسماه بالمستوطنات غير الشرعية ووقف توسيع المستوطنات القائمة         

وهذه هي المرة التـي يتحـدث فيهـا         .تواصل اسرائيل بناءها في القدس المحتلة والضفة، تعتبر انتهاكا لخريطة الطريق          
 الدول العربية بتقديم الدعم المـالي لمـساعدة الـسلطة            بوش وطالب .الرئيس بوش عن المستوطنات في القدس المحتلة      

ال جو ال يحض على العنف ويجلب جوا من الـسالم الـى المنطقـة وا              وخلق  اعادة بناء هيكلها األمني،     الفلسطينية على   
وطالب ابو مازن من جانبه باستئناف المفاوضات حول اقامـة الدولـة بعـد انتهـاء      .يدعموا جماعات متطرفة بأي شكل    

سحاب الـذي   جهوزية السلطة للتنسيق مع الطرف االسرائيلي النجاح االن       واكد في هذا االطار     . ن قطاع غزة  االنسحاب م 
وجـوب التحـرك الفـوري نحـو        ودعا الى   .اال يكون على حساب الضفة الغربية     نراه جزءا من عملية انهاء االحتالل و      

مفاوضات الوضع النهائي لمعالجة قضايا القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، والالجئين واالستيطان والحدود              
وفي ذات السياق زعمـت     . المتحدة ومبادرة السالم العربية    وش وقرارات االمم  واألمن والمياه، على قاعدة رؤية الرئيس ب      

في عددها امس ان ابو مازن اقترح على رئيس الوزراء االسرائيلي، فتح قنوات سرية للتفاوض بـشأن                  صحيفة هآرتس 
ينية من خالل العمل على     وطالب ابو مازن الرئيس بوش بالمساعدة في انجاح التجربة الديمقراطية الفلسط          .القضايا النهائية 

, الى ذلك يغادر ابو مازن والوفد المرافق له       .ازالة الحواجز وانهاء الحصارات واالغالقات وتقييد حريات التنقل والحركة        
وترغب كندا في استكـشاف  .واشنطن الى العاصمة الكندية اوتاوا حيث يلتقي رئيس الوزراء الكندي لمناقشة عملية السالم          

بناء المزيد مـن المؤسـسات   مكن ان تقدم فيها المساعدة بشأن مسائل الحكم لمساعدة الرئيس عباس على        المجاالت التي ي  
 منـذ اجـراء     تحادث مع ابو مازن عدة مـرات       هونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم مارتن ان         و. الحديثة

سرائيلي ولذلك فربما يرغب في التباحث مع ابو مازن         االنتخابات الفلسطينية، كما تربطه عالقات قوية برئيس الوزراء اال        
 .في كيفية تنسيق االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة واجزاء من الضفة الغربية بشكل افضل

  
  في لندن المنتدى الفلسطيني سرائيل تمنع الشيخ كمال خطيب من المشاركة بمؤتمرإ

رائيلية، أمس األول األربعاء، الشيخ كمال خطيب مـن         منعت السلطات اإلس  : 26/5/2005صوت الحق والحرية    نشرت  
وكانت شرطة المروج قد استدعت الشيخ       .السفر الى لندن، حيث كان سيشارك في مؤتمر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا           

كمال مساء أمس األول، حيث قام ضابط يدعى يوسي قال أنه مسؤول التحقيقات في شرطة المروج، وأنه يتحدث بإسـم                    
ة التحقيقات القطرية، قام بإبالغ الشيخ بأن المؤتمر هو مؤتمر معاد للدولة وخارج عن القانون، ألن القـائمين عليـه                    وحد

  .يميلون الى حركة حماس، وبالتالي فإن المشاركة فيه تعتبر خروجا عن القانون ومعاداة للدولة
ال، ولكن سنجري معك حسابا وتحقيقـا       :لسفر، فقال لقد سألت المحقق اذا كان يفهم من ذلك منعه من ا           :وقال الشيخ كمال  

انه استمرار لإلعتداء على حقنا اإلنساني في التعبير عـن          :وعقب الشيخ على هذا الموقف فقال      .وربما إعتقاال بعد عودتك   
هذا تصرف تخجل منه جمهوريات المـوز        :وأضاف. رأينا، واستمرار للتضييق على الحركة االسالمية والوسط العربي       

 ساعة من السفر، وهـذا بمثابـة        15جنوب أمريكا وأفريقيا وجمهوريات اإلتحاد السوييتي، لقد تعمدوا استدعائي قبل           في  
  .اعتداء على خصوصيات اإلنسان

هذا وبعد التشاور مع قيادة الحركة االسالمية والمحامين، قرر الشيخ عدم السفر، لتفويت الفرصة على المتربصين، الذين                 
  .ررات، مهما كانت واهية، إلعتقاله وتقييد حركتهيسعون إليجاد مب

وأكد الشيخ كمال أن هذا المنع لن يثني الحركة اإلسالمية وال الوسط العربي عن اإلستمرار في العمل والتفاني من أجـل                     
ـ                    ا خدمة شعبنا وأهلنا، وذلك رغم التضييقات والقيود التي يفرضها قانون ما يسمى محاربة اإلرهاب، ومـا كبـت حريتن

 تغريد الحساسين والبالبـل، وإنمـا       - لألسف   -والتضييق علينا اال ضريبة ال بد أن ندفعها في مشوار لم نعد نسمع فيه               
  .نسمع نعيق الغربان التي تنذر بالخراب والدمار

اب تأتي  االشارة الى ان المنظمة الراعية للمؤتمر والمعرفة باسم انتربال هي منظمة ارهابية وتدعم االره             : ضاف الشيخ أو
في سياق وجود اسرائيل الدولة الخصم والقاضي وبالتالي هي التي تصدر شهادات البراءة وشهادات االتهام لمـن تريـد                   
نحن دعينا من قبل المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ولعرفتنا في البرنامج والمشاركين فيه والقائمين عليه كانـت تلبيتنـا                   

 ساعة فهذا يشير الـى      15تربال للمؤتمر وتأخير اخبارنا بمنعنا من السفر الى ما قبل           للدعوة ، اما الحديث عن رعاية االن      
الموقف السلبي والنية غير الحسنة وان كانوا زعموا هم بأن تحذيرهم نابع من رغبتهم في عدم وقوعنا في مخالفة قانونية                    

ا قد شاركوا في مثل هـذا المـؤتمر فـي      علما ان اشخاصا آخرين غير محسوبين على االتجاه االسالمي من الداخل كانو           
  .سنوات سابقة 
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وكان الشيخ سيشارك في محاضرتين في لندن ومانشستر، باإلشتراك مع األستاذ عبد الباري عطوان  والـدكتور محمـد                   
  .الدجاني

تم اسـتدعاء  معاريف على االنترنت حدوث اللقاء جملة وتفصيال وانه لم يالقطرية للتحقيقات قد نفت لموقع  وكانت الوحدة   
ه ولذلك اختـار هـذه      ان الشيخ يريد اضفاء الدراماتيكية على سفر      :  من السفر ونقل الموقع عن الوحدة      الشيخ وال تحذيره  

من جهته أكد عيران الناطق بلسان لواء الشمال االمر وقال انه تم استدعاء الشيخ كمـال وتحـذيره مـن                ! القصة الغريبة 
  . ف يتم اعتقاله لدى عودته السفر الى لندن وانه اذا سافر فسو

وثه وقالـت    وسألها عن الموضوع فنفت حد     عليزاوكان مراسلنا قد اتصل في وقت سابق بالناطقة بلسان شرطة المروج            
لقد تم ابالغي اآلن عن الموضوع وفعـال تـم          : وبعد دقائق اتصلت بمراسلنا وابلغته البيان التالي         .انها ال تعلم شيئا عنه    
  !!ه وتصفية حسابات معه خارج البالدال وتحذيره من السفر خوفا من ان يتم المس باستدعاء الشيخ كم

 مؤتمر لندن يمول او يعقـد       ان: هذا وفي وقت الحق لحديثنا مع عيران وصلنا منه تعقيب آخر بالفاكس جاء فيه ما يلي                 
منظمة ارهابية وقد جاء فـي نـص         صندوق حماس الذي يعمل في بريطانيا الذي اعلن في اسرائيل انه             برعاية االنتربال 

  .48الدعوة التي نشرت في االنترنت ان الشيخ كمال خطيب هو نائب رئيس الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة عام 
 48رأت المصادر الفلسطينية في هذا اإلجراء استمرارا لسياسة التضييق على فلـسطينيي              :27/5/2005البيان   وأضافت

وقال الخطيب في حديث لـ البيان إن الضابط         .لسطينية في الداخل ومنعها من إيصال كلمتها إلى العالم        ومالحقة القيادة الف  
المكلف التحقيق معه ابلغه أن هذا المؤتمر خارج عن القانون وسيشارك فيه أناس معروفون بأنهم خارجون عن القـانون                   

 مع المحامين، ونـصحوني بعـدم الـسفر ألن          تشاورت: وأضاف خطيب .  ومشاركتك فيه غير مسموح بها     ،اإلسرائيلي
وهـذه مـصادرة    . األجهزة األمنية اإلسرائيلية لم تشف غليلها من الحركة اإلسالمية بعد، ومستمرة في التضييق عليهـا              

  .شعرت أني في دولة في وسط أفريقيا ولست في دولة تدعي الديمقراطية. صارخة لحرية التعبير عن الرأي
لها قالت الحركة االسالمية امس الخميس في بيان : 27/5/2005القدس العربي  اندراوس ذكرتنقالً عن مراسها زهير 

 العنجهية واالستكبار الذي ىإن هذا التصرف التعسفي من قبل السلطات اإلسرائيلية تجاه الشيخ كمال خطيب إنما يؤكد مد
مية، كما ويؤكد حالة االرتهان الذي وصلت إليه تمارسه السلطات اإلسرائيلية ضد أقليتنا العربية ورموز حركتنا اإلسال

هذه الدولة، فهي ال تريد مشاركتنا في مؤتمرات دولية تتناول ابعادنا الحياتية بدءا من حق العودة وحتي التواصل مع 
ة واضافت إن هذا القرار التعسفي إنما اتخذته السلطات وهي تعيش انتفاشة القوة والهيمن .عالمنا العربي واإلسالمي

 في هذه الخطوة استمرارا للمالحقة السياسية لقيادات حركتنا ، واستمرارا للتضييق ىحركتنا اإلسالمية تر و.والجبروت 
التعسفي العنصري علي وسطنا العربي عامة وعلي حركتنا اإلسالمية بصورة خاصة، ساعية بذلك إلي محاولة وضعنا 

 .الذي تتغني أنها واحته الوحيدة في الشرق األوسطفي دائرة معدة مسبقا تنتقص من حقنا الديمقراطي 
 ان السلطات اإلسرائيلية تسعي إلي ى شيء فإنما يدل على إن األمر إن دل علىواشارت الحركة االسالمية في بيانها ال

ي التخطيط إعادتنا لدائرة الحكم العسكري عبر تحديد افهامنا ومعتقداتنا ومبادئنا ونزع شرعية تفكيرنا وأحالمنا وحقنا ف
 .ن استراتيجيات األقلية في الداخللبناء مستقبلنا حيث كان من المخطط ان يتحدث الشيخ ع

 القول إننا إذ نستنكر هذا المنع الفظ والعنصري لفضيلة الشيخ كمال من المشاركة في هذا المؤتمر فإننا ىوخلص البيان ال
العربية في الداخل وان تتوقف عن هذه التضييفات المقيتة بحق في ذات الوقت نطالب السلطات بان ترفع يدها عن األقلية 

 .قياداتنا
قال الشيخ خطيب لـ الغد، لقد تمت دعوتي بـشكل مـستعجل، دون ان يبلغـوني              : 27/5/2005ردنية  الغد األ  وجاء في 

لمبادرين للمؤتمر  بالموضوع، وحينما دخلت ابلغني الضابط انه جاء خصيصا من قسم التحقيقات في تل ابيب ليبلغني ان ا                
هم من الذين تعتبرهم اسرائيل اعداء، وهم من حركة حماس، وان مشاركته في المؤتمر تعتبر خرقا للقانون االسـرائيلي                   

وتعقيبا على القرار قال الشيخ خطيب لـ الغد، إن هذا التصرف يندرج ضـمن سياسـة                 .لمكافحة ما يسمى بـ االرهاب    
الجماهير العربية في اسرائيل بشكل عام، وقادة الحركة االسالمية بشكل خـاص، وهـو              السلطة االسرائيلية لمالحقة قادة     

  .  يكشف عن الوجه الحقيقي لما يسمى بـ الديمقراطية االسرائيلية
  

  عباس سيلتقي شارون مطلع الشهر المقبل  
سطيني ورئيس الوزراء   الفلسيعقد بين الرئيس     ابلغ المفاوض الفلسطيني صائب عريقات نواب المجلس التشريعي ان لقاء         

 فلسطينيا ابعدوا   13وقال عريقات في سياق اجابته عن سؤال بشأن         .شرة ايام االولى من الشهر المقبل      خالل الع  االسرائيلي
اسرائيلية على عودتهم، وباعتقادي ان قضيتهم سـتنتهي بعـد            الى اوروبا هناك موافقة    2002المهد في العام    من كنيسة   

فلـسطيني ان اللجنـة     الى ذلـك اعلـن مـسؤول        . مازن وارييل شارون الشهر المقبل      بين الرئيس ابو   اللقاء الذي سيعقد  
 التي تم تشكيلها عقب مؤتمر شرم الشيخ لبحث قضية المطلوبين الفلسطينيين ستعقد لقاء االحـد                 االسرائيلية -الفلسطينية  

 )ب.ف.أ. (سيعقد بناء على طلب االسرائيليينة ان اللقاء وقال عبد الفتاح حمايل رئيس اللجنة الفلسطيني.المقبل
  27/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  نائب أمريكي نافذ يعد بتأييد الكونجرس لقرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية  

حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعم نائب نافذ في الكونجرس األمريكي ألي قرار حـول تأجيـل                   :وكاالت
ونقل .، في حين أكدت حركة حماس تمسكها بإجراء االنتخابات في موعدها المحدد           ريعية المقررة في يوليو    التش االنتخابات

لن نغير موعد االنتخابات إال     ا مع نواب أمريكيين في الكونجرس       أحد أعضاء الوفد عن عباس قوله خالل محادثات أجراه        
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 يوليو يبقى تـاريخ     17ان يوم   اف المصدر نقال عن عباس      أض. ابية المركزية أسبابا شرعية لذلك    إذا قدمت اللجنة االنتخ   
ومن ناحيته، أعلن النائب الديمقراطي توم النتوس الذي التقى عبـاس مـع             .بات إال إذا طلبت اللجنة تأجيلها     إجراء االنتخا 

ت ذا قـض  سيحصل على الدعم الكامـل مـن الكـونجرس إ         ن انه قال للرئيس الفلسطيني انه       برلمانيين آخرين في واشنط   
أضاف النتوس هو في السلطة فقط منذ أربعة أشهر وهو وضع معقد ومـضطرب ولـست                .الظروف بتأجيل االنتخابات  

وجاء هذا التـصريح فـي      .17متأكدا طالما أني لست على األرض، بأن انتخابات حرة وعادلة وشفافة يمكن أن تنظم في                
 كي يبحـث معهـم   حماسسيلتقي قريبا زعماء حركة     وقت أعلن أحد مستشاري عباس في رام اهللا أن الرئيس الفلسطيني            

  .إمكانية تأجيل االنتخابات لمدة أربعة أشهر
  27/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
 السلطة تقرر فتح باب التجنيد لألمن الوطني الستيعاب المسلحين

قـوات االمـن    علمت القدس العربي امس ان اللواء نصر يوسف قرر فـتح بـاب التجنيـد ل               :من وليد عوض  -رام اهللا   
 .واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية لـ القدس العربي ان باب التجنيد سيفتح خالل االيام القليلة القادمة.الوطني

واشار ابو خوصة الي انه سيتم استيعاب كل المسلحين الفلسطينيين ومن حملـوا الـسالح بهـدف مقاومـة االحـتالل                      
 مصدر رزق للمسلحين العاطلين عن العمل بحيث يوفر لهـم مـصدر رزق              واكد بان فتح باب التجنيد سيوفر     .االسرائيلي

 . وحياة كريمة
  27/5/2005القدس العربي 

  
 حد لبحث قضية المطلوبينسرائيلي يجتمعان األالجانبان الفلسطيني واإل: حمايل
بحث قضية المطلوبين تاالسرائيلية التي ، أمس الخميس ان اللجنة الفلسطينيةاعلن مسؤول فلسطيني :  ا ف برام اهللا

 طلب ىوقال عبد الفتاح حمايل لوكالة فرانس برس ان اللقاء سيعقد بناء عل .الفلسطينيين ستعقد لقاء يوم االحد القادم
 مطلوبا حيث تعهدت السلطة الفلسطينية بان 490وكانت اسرائيل قد سلمت الجانب الفلسطيني قائمة بأسماء  .االسرائيليين

 من 110وحسب حمايل فان  . في اجهزة االمن الفلسطينية لقاء ان تتوقف اسرائيل عن مالحقتهمتقوم باستيعاب هؤالء
هؤالء المطلوبين تم استيعابهم بالفعل في االجهزة االمنية الفلسطينية العاملة في طولكرم واريحا، بعد ان اصبحت 

 .المدينتين تحت السيطرة االمنية الفلسطينية
 يلتزموا بالقانون الفلسطيني، وسلموا اسلحتهم للسلطة وهم االن يعملون بشكل طبيعي في وقال حمايل تعهد هؤالء بان

 .االجهزة االمنية الفلسطينية 
 القائمة التي سلمتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية، ومن ىمن الناشطين الواردة اسماؤهم عل% 90واشار حمايل الي ان 

لسلطة بان يلتزموا بالقرارات والقوانين الصادرة عن السلطة وبأنهم علي  تعهد لى وقعوا عل110ضمنهم المطلوبون الـ 
وقال حمايل االشكالية التي نواجهها االن هي اننا ال  .استعداد لتسليم اسلحتهم والعمل في االجهزة االمنية الفلسطينية

لمطلوبين في هذه المدن نستطيع تحمل المسؤولية عن اي مطلوب في المدن التي لم تنسحب منها اسرائيل، مع ان ا
 بعض المطلوبين الذين ى ان صعوبات تواجهه في الوصول الىواشار ال .مستعدون لالنخراط في االجهزة االمنية 

 .يعملون بعيدا عن االنظار
  27/5/2005القدس العربي 

  
  لقاء بين فتح وحماس نتيجة الوساطة المصرية 

ح الوفد األمني المصري أخيراً بجمع حركة فـتح         انج: حي صباح  فت -غزة   من مراسلها في     27/5/2005الحياة  نشرت  
وحركة حماس الى طاولة المفاوضات بعد ثالثة أيام استنفد خاللها اللواء مصطفى البحيري واللـواء محمـود إبـراهيم                   

من بين  و.صبرهما في االستماع الى طرفي النزاع وأطراف محايدة وغير محايدة أخرى من الفصائل الوطنية واإلسالمية              
جملة من االقتراحات التي طرحها المسؤوالن االمنيان المصريان، اختارت حماس عقد اجتماع مع فتح برعاية مـصرية                 
للبحث في األزمة الراهنة بين الحركتين العلمانية واالسالمية المتصارعتين على قيادة الـشارع الفلـسطيني وصـناديق                 

  .االقتراع
فلسطينية أن الوفد المـصري     مصادر   تأكيد :ابوظبي -جمال المجايدة   مراسلها من 27/5/2005القدس العربي   وأضافت  

تلقي تعليمات واضحة من الحكومة المصرية بعدم مغادرة قطاع غزة حتي إنهاء جذور المـشكلة التـي نـشبت بـسبب                     
صائل والشخـصيات   ويجري الوفد لقاءات مكوكية بين األطراف الفلسطينية من كافة الف         .االعتراض علي نتائج االنتخابات   

 الفصائل التي التحظي بتأييد شعبي كبير، واستطاع الوفد اللقـاء بـين             ى مع الوطنية واإلسالمية في مقر إقامتهم الدائم حت      
وأكد مصدر مقرب مـن الوفـد أن اللـواء          .الفرقاء ألكثر من مرة بما يعني جديته في حسم األمور وإنهاء ذيول المشكلة            

إنهاء التوتر وعقد المصالحة وقد ظهر ذلك في تقريب وجهات النظر، وحث الطرفين علـي               البحيري مهتم كثيراً بقضية     
 .الظهور بشكل إيجابي أمام عدسات الصحافيين ووسائل اإلعالم واالبتعاد عن التصريحات المتصلبة التي توتر األمور

ابر خاصة فيما يتعلق بتخفيض من جهة أخري وعد الوفد المصري تقديم تسهيالت كثيرة للفلسطينين في السفر والمع
الرسوم للعبور والمغادرة في معبر رفح البري الفاصل بينهما وأن األمور ستحل حال االنسحاب اإلسرائيلي خاصة فيما 

  .يتعلق برجال األعمال والطالب الجامعيين والوفود والسياحة
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  سالح  إذا تخليا عن الت إلى إمكان التعاطي مع حزب اهللا وحماسلّمح: رايس
 التي يمكـن ان تلعـب دوراً مهمـاً فـي            حماسأوضحت وزيرة الخارجية األميركية ان واشنطن ال تزال تعتبر حركة           

 في الماضي   قيامهما بنشاطات إرهابية   ل التشريعية الفلسطينية المقبلة، وحزب اهللا اللبناني مجموعتين ارهابيتين       االنتخابات  
وقالت حين يتغير اإلطار الـسياسي، اعتقـد انـه يجـب     .  بدو بالنسبة للمستقبللكنها تركت الباب مفتوحا كما ي    . وأخيراً

إذا تغيرت الظروف السياسية، كـل      .. االنتظار لرؤية ما سيحصل بموازين القوى في هذه المنطقة، وكيف سيتفاعل الناس           
م اسـلحتها   لمجموعـات بتـسلي   وذكرت خصوصا بضرورة قيام كـل ا      .ممكن لجهة التعامل مع حزب اهللا وحماس      شيء  
لكنها بقيـت  .  مجموعات مسلحة خارج إطار الدولةال يمكن ألي دولة ديمقراطية ان تستمر اذا تسامحت مع         وقالت  .للدولة

  . يجب اخذ األمور واحدا تلو اآلخر.نجد انفسنا في مستهل عملية وال يمكن ان نستبق األمور كثيرا: حذرة وقالت
  )ب ا ف (

  27/5/2005البيان  
  

  سرائيليين لمبادلتهم بسعدات والشوبكي وأسرى آخرينإال يستبعد خطف وزراء نائب : غزة
حذر النائب الدكتور كمال الشرافي من احتمال ان يلجأ الفلسطينيون الى خطف وزراء اسرائيليين لمبادلتهم باألمين                : غزة

ـ   وبأسرى معتقلين في سجون االحـتالل  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه والعميد فؤاد الشوبكي الفلسطينية،    العام ل
ادعوكم الى التصعيد وااللتفاف حول قيادتكم ومناضليكم، معتبراً انـه ال           : وخاطب انصار الجبهة الشعبية قائالً    .االسرائيلي

يعقل ان تبقى قياداتنا في السجون وبحراسة اميركية وبريطانية، وأدعوكم الى تبني قرارات المجلس التشريعي التي دعـا                  
ورأى صالح زيدان في كلمة القوى الوطنية واالسالمية في االعتصام،          .ها السلطة الفلسطينية الى اطالق سعدات ورفاقه      في

جاء القرار في ظل وجود ابـو مـازن فـي            :س جاء في الوقت المناسب، مضيفاً     ان قرار المجلس التشريعي أول من أم      
جازهم وسجنهم الظالم، وليضع المجتمـع الـدولي امـام          واشنطن كي يطرح مع الرئيس بوش قضية هؤالء االخوة واحت         
 البريطاني السلبي، في اشارة الـى تهديـدات اسـرائيلية           -مسؤولياته لوقف التهديد االسرائيلي وانهاء الموقف االميركي        

ـ   . بدورها، طالبت مريم ابو دقة السلطة باطالق سعدات ورفاقه والشوبكي         .باعتقالهم في حال اطالقهم    جن واعتبرت ان س
  . اريحا يجب ان يسجن فيه العمالء والفاسدون بدالً من المناضلين الشرفاء

  27/5/2005الحياة 
  

    سرائيلإ وتوجهات صلح بين العراق وأبو مازن يخترع أنظمة خاصة به: القدومي لـ الخليج
غضون أيام بين الرئيس    توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يتمكن الرئيس التونسي من الجمع في             : يمامة بدوان  -  دبي  

وأكد القدومي وجود تلك الخالفات     .هماالفلسطيني وفاروق القدومي ، في مسعى يرمي إلزالة خالفات حادة تعصف بعالقت           
. مناصب في السلطة الفلسطينية بصالحيات موسعة      مفسدين  استمرار تولي  - في تصريحات أدلى بها ل الخليج        -بانتقاده  

وحذر القدومي من أن هذه التجاوزات وغيرهـا،  .سلطة ب اختراع أنظمة وقوانين خاصة بهم    واتهم أبو مازن ومسؤولي ال    
وانتقد دوالً عربيـة    . فتح حتى اآلن، تعتبر تجاوزاً من قبل السلطة الفلسطينية         مع عدم عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة      

ـ         قال إنها سارت في اتجاه خاطئ باعتبارها السلطة ممثالً للشعب الفلسطين           ل ي، متناسية أن منظمة التحريـر هـي الممث
وأكد بقاءه في تونس إلى حين انسحاب االحـتالل اإلسـرائيلي مـن غـزة وإزالـة                 . الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني   

إن المصافحة األخيرة بين وزير خارجية العراق وبنيامين بن تدل على أن الوزير العراقـي               : وقال.المستعمرات اليهودية 
ات نحو  وأضاف أن المصافحة تشير إلى وجود توجه      . لة عربية إسالمية تخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني       الذي يمثل دو  

 .على رغم أنها ال تزال تحتل أراضي عربية. صلح بين العراق وإسرائيل
  27/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  انفجار عبوة ناسفة بكاسحة ألغام إسرائيلية في غزة يؤدي الندالع النار فيها

انفجرت عبوة ناسفة كبيرة الحجم في كاسحة ألغام، تابعة لجـيش االحـتالل اإلسـرائيلي، بـالقرب مـن إحـدى                      :زةغ
وأفاد شهود عياٍن في المنطقة الوسطى من        .المستوطنات اليهودية، في جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اندالع النيران فيها           

        اء انفجار عبوة ناسفة فيها       قطاع غزة، أن كاسحة ألغام تابعة لجيش االحتالل، تعروقـالوا إن   . ضت إلصابٍة مباشرة، جر
  .النيران اشتعلت بكاسحة األلغام، التي كانت تسير في الجهة الشرقية، بالقرب من مستوطنة نتساريم

هذا وأعلنت كتائب شهداء األقصى، المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن مجموعة من مقاتليها هـي                  
  .قامت بزرع العبوة الناسفةمن 

  26/05/2005خدمة قدس برس 
  

   األسرى يعتزمون تأسيس حزب لخوض االنتخابات  والتشريعيالبرغوثي تنفي ترشيح زوجها لـ 
ن الختيـار قائمـة     نفت المحامية فدوى البرغوثي، األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم عن وجود مشاورات داخل السجو             

 للمشاركة في االنتخابات التشريعية، مشيرة إلـى أن زوجهـا لـم يرشـح نفـسه لالنتخابـات                   حاألسرى من حركة فت   
وأوضحت أن البرغوثي شدد على ضرورة أن تسير العملية الديمقراطية بشكل سليم وأن تتم االنتخابات بنزاهة ودقة                 .بعد

  .وموضوعية، وأن تجري انتخابات حقيقية في الحركة
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الوطنية واإلسالمية األسيرة في سجون االحتالل الـرئيس الفلـسطيني وأعـضاء المجلـس               من جهتها، طالبت الحركة     

ابـات التـشريعية    التشريعي ولجنة االنتخابات المركزية باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان مشاركتهم في االنتخ           
  . ات المجلس التشريعي، لخوض انتخاب يعتزمون إقامة حزب جديد يدعى حزب األسرىوهم,انتخابا وترشيحاً

  27/5/2005البيان  
  

 زالة بيوت مستوطني غزة بعد االنسحاب إالفلسطينيون يعتزمون 
قال وزير فلسطيني أمس الخميس ان السلطة الفلسطينية تنوي هدم بيوت المـستوطنين اليهـود فـي    : رام اهللا ـ رويترز 

 اكتظاظ المنطقة بالسكان حتي لو تركت اسرائيل البيوت         قطاع غزة وبناء عمارات سكنية متعددة الطوابق محلها للحد من         
 مستوطن من قطاع غزة في غضون       8500وال تزال اسرائيل تناقش ما اذا كانت ستهدم البيوت عندما تجلي            . علي حالها 

 وقال محمد اشتيه وزير االسكان واالشغال     .ثالثة أشهر بموجب خطة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون لالنسحاب         
وأضاف أن معظم اعضاء الحكومة الفلـسطينية       .العامة لرويترز اذا لم تقم اسرائيل بهدم بيوت المستوطنين سنقوم بهدمها            

وقال اشتيه ان المبرر الرئيسي هو ضمان حسن استغالل االرض النادرة في قطاع غزة الذي يعد واحـدا                  . يؤيدون الهدم 
 مليون دوالر وقال انه يمكن      52اشتيه تكلفة ازالة بيوت المستوطنين بمبلغ       من أشد المناطق كثافة سكانية في العالم وقدر         

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستستغل أي بنيـة أساسـية أخـري تتبقـي فـي                . استخدام االنقاض لبناء ميناء في غزة     
 . المستوطنات اليهودية بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء

  27/5/2005القدس العربي  
  

 قلقيلية تستقبل ابنها األسير المحّرر الشيخ صبري موقدي..  عاما11ًال دام بعد اعتق
، بعد اعتقـاٍل دام      عاماً 68الشيخ صبري مصلح موقدي     أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني أمس، عن       : خاص –قلقيلية  

سير المحرر صبري موقدي في     واستقبل آالف المواطنين في مدينة قلقيلية األ      . عاماً قضاها متنقّالً بين سجون االحتالل      11
وكان األسير موقـدي،    . الصهيوني  بعد إطالق سراحه من سجن هداريم      مسيرٍة جماهيرية طافت أرجاء المدينة ترحيباً به      

 تهـم تتعلّـق      سلطات االحتالل   ووجهت له  ،1994ويعمل مؤذّناً في مسجد قريته الزاوية قرب نابلس، قد اعتقل في العام             
 الشهيد عز الدين القسام في شمال الـضفة         عالقته بأول خلية لكتائب   : منها  الشهيد عز القسام     ئببنشاطه في صفوف كتا   

زاهـر جبـارين وأشـرف الـواوي         األسيران   المجاهدانوبإيواء وتدريب المهندس الشهيد يحيى عياش،       واتهم  الغربية،  
الصهيونية لألسير الموقدي تهمة نقـل      كما وجهت السلطات    .وكالهما أسرى مؤبدات، وأيضا الشهيد القسامي علي عاصي       

 يذكر أن األسير موقدي ترك خلفه في السجن ابنـه           ذ الرد الثالث في خماسية القسام      صالح نزال منف   االستشهادي القسامي 
  .1994 في تل أبيب في العام مؤبداً لعالقته بعملية ديزنكوف 22معتصم المحكوم بالسجن 

  27/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 رام اهللاب اإلسالمية  التابعة للحركة في اللجنة العليا لالنتخاباتدوة نالطالب واالنتخابات
 في مدينة رام اهللا ندوة بعنـوان   الحركة اإلسالمية–نظمت الدائرة النسائية في اللجنة العليا لالنتخابات ،ـ خاصرام اهللا  

 االنتخابات ودور المرأة، وخاصة طالبات الجامعات في هـذه           تناولت مشاركة الحركة اإلسالمية في     الطالب واالنتخابات 
 كل من الـشيخ     ،رام اهللا بوحاضر في الندوة التي عقدت يوم أمس األربعاء في قاعة الغرفة التجارية             .العملية الديمقراطية 

ة القدس،  حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والدكتورة مريم صالح محاضرة في كلية الدعوة وأصول الدين في جامع                
  .والسيدة ميسون الرمحي رئيسة جمعية الخنساء

  27/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يرينيوسإاجتماع الختيار بديل من : القدس
عقد المجمع المقدس للكنيسة االرثوذكسية في القدس اجتماعاً الختيار بديل موقت من البطريرك ايرينيوس االول، بعـدما                 

. رثوذكسية في العالم في اسطنبول الثلثاء سحب االعتراف به، بينما اكد هـو رفـضه االسـتقالة                قرر رؤساء الكنائس اال   
وسيضطلع البديل بواجبات البطريرك الى حين اختيار خلف اليرينيوس، علـى مـا اوضـح سـكرتير المجمـع االب                    

 احداً في اليومين    ية، ولم يقابل  وعاد ايرينيوس االربعاء االربعاء من اسطنبول الى مقره في مجمع البطريرك          . ديميتريوس
   أ ب.االخيرين

   27/5/2005النهار اللبنانية 
  

 ى تطويق المسجد األقصىلإهدم البيوت في حي البستان في سلوان يهدف 
أصدرت محكمة اسرائيلية قرارا يقضي بهدم عدة بيوت في حي البستان فـي بلـدة سـلوان    :الناصرة ـ القدس العربي  

صي،وتزامن هذا القرار مع إصدار مهندس بلدية القدس الغربية اوري شطريت، مرسـوما يقـضي               المحاذية للمسجد االق  
المرسوم البلدي يهدف الي بناء متنـزه وطني       .  شخص 2500 بيتا ويسكنه نحو     90بهدم الحي بأكمله، والذي يحوي نحو       

تواصل فيه أعمـال البنـاء وحفـر        اسرائيلي باسم متنـزه داوود علي أنقاض حي البستان، هذا المخطط يأتي في وقت ت             
 .األنفاق بما يسمي بمدينة داوود او الحوض المقدس في أعالي بلدة سلوان المالصقة للمسجد األقصي المبارك
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  27/5/2005القدس العربي 
  
  
  

  األمريكي الصهيوني أسوأ من سجن غوانتنامواألسيرات الفلسطينيات يؤكِّدن أن سجن تلموند
 أسـيرة فلـسطينية، عـن فظـائع         123نيات اللواتي يقبعن في سجن تلموند ، والذي تُعتقل فيه           كشفت األسيرات الفلسطي  

وقالت األسيرة ناريمـان محمـد    .وممارسات ال أخالقية ومعاملة قاسية ترتكب بحقهن من السجانين والسجانات الصهاينة
األمريكي فـي غوانتنـامو بـسبب    إن سجن تلموند أصبح أسوأ من السجن        :هصيص لمحامية نادي األسير حنان الخطيب     

المعاملة السادية وغير األخالقية التي تتعرض لها السجينات، مشيرة إلى أن سياسة التفتيش العاري والجسدي لألسـيرات                 
والمساس بكرامتهن أصبحت وسيلة تستخدم إلذاللهن. 

ان لهم أن هـذه الخطـوة تعـد مـساً           وندد أسرى النقب بقرار تحويل األسير الخواجا لالعتقال اإلداري، مؤكدين في بي           
 .بالتفاهمات مع ممثلي األسرى ومحاولة لسحب إنجازات الحركة األسيرة

 .ودعا البيان المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العمل من أجل وقف سياسة االعتقال اإلداري وإنهاء معاناة عائلة الخواجا
  26/5/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 

  
   بوش ال تناقض ضماناته لشارونتصريحات: سرائيلإ

 اعتبرت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة االسرائيلية، مساء الخميس، ان تصريحات بوش التي اطلقها فـي                 :الناصرة
وركزت وسائل  . شارون تتناقض مع رسالة ضمانات بوش ل      ، ال ، في البيت األبيض   عباسالمؤتمر الصحفي المشترك مع     

على المواقف التي ذكرها بوش، وبشكل خاص مطالبته اسرائيل بعدم اجراء أي تغيير يـؤثر               االعالم االسرائيلية، امس،    
مستقبال على مفاوضات الحل الدائم، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وقالت المصادر االسرائيلية إن هذا                 

بخالف ما اشاعته مصادر اسرائيلية فـي       واعتبر محللون اسرائيليون، انه     .المطلب موجود في رسالة الضمانات لشارون     
 حظي باستقبال حار في واشنطن، وعلى الرغم من انه لم يحصل على رسالة ضمانات، علـى                 عباسااليام األخيرة، فإن    

غرار تلك التي تسلمها شارون، إال ان مواقف بوش كانت واضحة، وبامكان الفلسطينيين اعتبارها مكسبا لهم، على حـد                   
ما ابرز المحللون االسرائيليون، قبول الرئيس االمريكي بالمطلب الفلسطيني، لعـودة قـوات االحـتالل               ك.تعبير المحللين 

،  ومطالبة بوش اسرائيل بتفكيك البؤر االستيطانية، في الضفة الغربيـة            2000 ايلول سبتمبر    28االسرائيلي الى خطوط    
فلسطينيون من الواليات المتحـدة، وادعـت مـصادر         وقللت اسرائيل من شأن المبلغ الزهيد الذي حصل عليه ال         .المحتلة

 .اسرائيلية ان الفلسطينيين طلبوا مبالغ أكبر، ولكن االدارة االمريكية رفضت التجاوب كليا مع طلبهم
  27/5/2005الغد االردنية 

  
 ال القبول بتسليم سالحهإي خيار أمام حزب اهللا أليس : سرائيلإ

 قصف شمال ى أمس الخميس ان كالم حسن نصر اهللا عن قدرة الحزب علاعتبرت اسرائيل: القدس المحتلة ا ف ب
 سعيه لتحسين موقعه االنتخابي قبيل االنتخابات التشريعية المقبلة ى مأزق او على وصوله الىاسرائيل بكامله انما يدل عل

سين موقع حزب  تحىواعتبر مسؤول عسكري اسرائيلي كبير ان تصريحات نصراهللا تهدف قبل كل شيء ال .في لبنان
واضاف لفين في حديث لالذاعة  .وقال اميرام لفين ان تهديدات حزب اهللا ليست جدية  .اهللا السياسي قبل االنتخابات 

 ان الترسانة العسكرية ىورأ .العسكرية انه تهديد علي الورق وال اعتقد ان حزب اهللا سيتصرف في شكل غير عقالني 
ولكن شرط ان تتصرف وجود قواعد اطالق الصواريخ في لبنان اي شيء في المنطقة ضخمة الي درجة لن يغير 

 ابتزاز ى سؤال لوكالة فرانس برس كالم نصراهللا ينطوي علىمن شارون ردا عل بوقال مسؤول قري .اسرائيل بذكاء
من ان اهللا واكد المسؤول ان اسرائيل سترد حتما اذا هوجمت ، معتبرا ان هذه التصريحات تعكس خوف حزب . مافيوي

واضاف  .ومن جهته رأي يوفال شتاينيتز ان ليس لحزب اهللا اي خيار اال القبول بتسليم سالحه .عليه التخلي عن سالحه
 التنفيذ ولهذا السبب يتعرض نصراهللا لضغوط، يجب ى االذاعة العامة االسرائيلية الموضوع في طريقه الىفي حديث ال

 .اي معني عدم اخذ كالمه في االعتبار النه فارغ من 
  27/5/2005القدس العربي  

  
  معظم المستوطنين يقبلون إخالء غزة طواعية  

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان معظم المستوطنين اليهود في غزة وافقوا على الرحيل من دون مقاومـة إذا فـشل                    
يـة لتعطيـل خطـة االنـسحاب        مسعاهم لمنع اإلجالء، لكن مسؤوالً اسرائيلياً رفيعاً حذر من ان يكون ذلك خدعة تكتيك             

ان أكثر من ألف أسرة مستوطنة وقعت من حيث المبـدأ اتفاقـاً علـى االنتقـال                  وقالت يديعوت  .االسرائيلي من القطاع  
ونقلت الصحيفة عن المستوطنين قولهم في رسالة جماعية ستقدم          .48الجماعي الى مستعمرة نتسانيم الواقعة في أراضي        

سنواصل الوقوف بوجه االنسحاب إال اننا      : وجاء في الرسالة   .نحن نريد الوحدة ال الفرقة     :ائيلالى المحكمة العليا في اسر    
وأبلغ اسحق ميرون محامي مستوطني جوش قطيف يـديعوت     .في حال أجبرنا على ذلك لن نقبل إال باالنتقال الى نتسانيم          

وقالـت الـصحيفة ان     . نتقال الـى نتـسانيم    أحرونوت ان موكليه يريدون إيضاحاً من الحكومة حول الشروط الكاملة لال          
  .المستوطنين طالبوا بالحصول على منازل في نتسانيم



 9

ورفض مدير مكتب ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل االقتراح ووصفه بأنه خطـوة تعطيـل تكتيكيـة مـن جانـب                     
م يعرفـون ان هـذا الطلـب        ه: وقال المسؤول .المستوطنين الذين ال يزالون يأملون في احباط خطة االنسحاب من غزة          

هل تعرف كم يستغرق من الوقت وضع األساسات والتخطيط وبناء البنية التحتية وإقامة منازل مؤقتـة عاليـة                  . مستحيل
وكانت وزيرة العدل االسرائيلية تسيبي ليفني حددت يوم أمس موعداً نهائياً            .الجودة لخمسة أشخاص بحلول اغسطس آب     

ق الخاص بإجالئهم الى نتساريم تحت طائلة فقدان مزايا منها اعطـاؤهم األولويـة فـي                جوش قطيف االتفا   ليوقع سكان 
 )رويترز. (االسكان المؤقت والمدارس

   27/5/2005الشرق القطرية 
 

   ماليين دوالر3 ألف و400كل مستوطن سيحصل على تعويض يتراوح ما بين : إسرائيل
 الوزراء اإلسرائيلي، إيالن كوهن، أمس، أن قيمة التعويضات التي           كشف المدير العام لديوان رئيس     :تل أبيب نظير مجلي   

ستمنح للمستوطنين الذين سيجلون من المستوطنات في قطاع غزة وبعض مناطق شمال الضفة الغربية بموجـب خطـة                  
ليـة  وكان كـوهن يـتكلم أمـام لجنـة الما         .  ماليين دوالر للعائلة الواحدة    3 ألف دوالر و   400الفصل، ستتراوح ما بين     

البرلمانية، أمس، في إطار هجوم كاسح على المستوطنين الذين يتصرفون باستعالء مع الحكومة ويحاولون ابتزازها لدفع                
فقال إن قادة المستوطنين يلحقون ضررا فادحا بالمستوطنين الذين ائتمنوهم على مصالحهم فهم يعرفـون انـه ال                  . المزيد

. نسرع في االنسحاب، وبالتالي ال بد من تسوية أمور المـستوطنين اللوجيـستية         يوجد لدينا ما يكفي من الوقت وعلينا أن         
  .لكن تلك القيادة تتصرف بعربدة، ضاربة عرض الحائط بمصالح مواطنيها

فهـم ينـشغلون فـي      . قادة المستوطنين يتاجرون بمصالح الجمهور الذي أرسـلهم       وشن هجوما، يوناتان باسي، فقال إن       
وأكد ان من يتقـدم     .  تبني لهم المجد الشخصي، ويتجاهلون مصالح المستوطنين المزمع إجالؤهم         قضاياهم السياسية، التي  

ومن ال يفعل، فانه سيخسر عشرات ألـوف        . إلى دائرته اآلن ليعلن الموافقة على اإلخالء سيحصل على تعويضات أفضل          
خطة وقلق أكثر من الخطر الـذي يهـدد         انه قلق جدا من المعارضة العنيفة لل       قصاب، قوله،  ونقل على لسان  .الدوالرات

من ناحية ثانية، أثار عاموس يارون، غضب المستوطنين عندما كشف أمس، أن الجيش لـن               . شارون، بسبب هذه الخطة   
. يستطيع إخالء المعابد الكنس اليهودية المبنية في المستوطنات وستضطر إلى هدمها قبيل االنسحاب مـن قطـاع غـزة                  

هدم الكنس سيـضاعف    ت على هذا الموقف، وقالوا له إن         وأحزاب اليمين المتطرف في الكنيس     وهاجمه قادة المستوطنين  
ف، حملة االحتجاج على الخطة والحكومة وستخرجهم عن طورهم، وحملوا شارون مسؤولية ما قد ينجم عن هذا التـصر                 

  .ألنه يثير حفيظة كل المتدينين
  27/5/2005 شرق األوسطال

  
 !!تل أبيب تشارك بوفٍد رفيٍع في احتفاالت السفارة األردنية بعيد االستقالل

اعتبر شالوم عودة السفير األردني إلى إسرائيل، والمشاركة النشطة للعديد من الشخصيات اإلسرائيلية في حفـل                 :وكاالت
تبر مؤشّراً إيجابياً للعالقات الطبيعية التي      االستقبال الذي أقامته السفارة األردنية في تل أبيب بمناسبة استقالل األردن، تع           

وأضاف أنّه يبذل جهـوداً كبيـرة بهـدف تطـوير            .بدأت تعود مجدداً إلى مجراها الطبيعي بين إسرائيل والدول العربية         
العالقات مع الدول العربية، ولتوطيد العالقات مع الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل مثـل مـصر واألردن                   

ورأى شالوم أن العالقات بين إسرائيل       .وموريتانيا، وكذلك أعمل من أجل إقامة عالقات دبلوماسية مع دول عربية أخرى           
واألردن ممتازة، ولها أبعاد استراتيجية تنطوي على أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً وممتازاً في مجـاالت                   

  .هذا التعاون في كافة المجاالت لتعود المنفعة على كال الطرفينعديدة بين البلدين، وسنعمل لتقوية 
البخيت، أن العالقات بين البلدين تسير في االتجاه الـصحيح، وأن انـسحاب              من جانبه أكّد السفير األردني لدى تل أبيب       

  .إسرائيل من غزة يشكّل خطوةً هامة على طريق إحالل السالم بينها وبين الفلسطينيين
 إنها جيدة، ولكنّها تحتاج إلى تحسين وأنا أدعو دائماً فـي حـديثي مـع                :قات األردنية الصهيونية قال البخيت    وعن العال 

  .الجانب اإلسرائيلي إلى أن تكون العالقات عالقات شعوب
ل وكان وزير الخارجية الصهيوني قد بعث برسالة تهنئة إلى نظيره األردني فاروق قصراوي بمناسبة حلول عيد اسـتقال                 

منوهاً بالدور المحوري الذي تلعبـه      و في رسالته أن تل أبيب تولي عالقاتها مع األردن أهمية استراتيجية،             ، مؤكداً األردن
  .عمان في تعزيز القوى المعتدلة في المنطقة، حسب تعبيره

  27/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  بارتهايدأئيل باعتبارها دولة سراإمخول يدعو العالم الى التعامل مع عضو الكنيست 
العنصري داعيا العالم للتعامل مـع      ل قانون المواطنة االسرائيلي بـ      وصف عضو الكنيست عصام مخو    : اسعد العزوني 

شارون ان يقف اليوم علـى      بكان من االجدر    : وقال مخول خالل مناقشته لهذا القانون      .اسرائيل باعتبارها دولة ابارتهايد   
وجدير بنا ان نطالب العالم بالتعامل مع اسرائيل على هذا          , انني اعلن عن تأسيس دول االبارتهايد     : لمنصة الكنيست ويقو  

واتهم مخول الحكومة االسـرائيلية      .االساس بعد اقرار قانون المواطنة العنصري وتضمينه في كتاب القانون االسرائيلي          
واتهم مخول حكومة شـارون بالكـذب حـين          .ديمغرافيبأنها تستخدم الذريعه االمنية لتبرير موقف ايديولوجي وخوف         

واستطرد قـائال ان     .انك تكذبين حينما تتذرعين بحجج امنية لهذا القانون       : خاطب وزيرة القضاء االسرائيلي تسيبي لينفي     
  .هذا القانون يستهدف العرب وان مصيره في مزبلة العنصرية في جنوب افريقيا
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  .م اخراجه مع النائب محمد بركة قبل التصويتوبسبب مواقف مخول من هذا القانون ت
   27/5/2005العرب اليوم 

 
   ألف دونم من األرض العربية ألصحابها11إسرائيل تعيد 

 ألف دونم من أراضـي الروحـة الـى          11 سنة، أعادت أمس إسرائيل،      15في حدث هو األول من نوعه منذ        : تل أبيب 
إلسرائيلية قد صادرت هذه األراضي في الثمانينات، وأخضعتها لسيطرة         وكانت الحكومة ا   .أصحابها من المواطنين العرب   

الجيش اإلسرائيلي الستخدامها للمناورات العسكرية، بدعوى أن االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء المصرية أفقـد الجـيش                
مة وتمـردوا   وقد حاول المواطنون، من أصحاب األرض ومن المتضامنين معهم، صد هذه الهج           . منطقة مناورات حيوية  

وتراجعت الحكومة عن مخططها قبل سنتين، ودعا وزير الداخلية، اوفير بنيس، أعضاء الكنيست العـرب               . على األوامر 
ومجموعة من قيادة العرب في اسرائيل إلى مكتبه أمس، وأبلغهم أنهم يستطيعون من اآلن فصاعدا اسـتخدام أراضـيهم                   

 .بحرية
  27/5/2005 شرق األوسطال

  
 تالل تعلن استمرارها في عمليات االغتيال ضد الفلسطينيينسلطات االح

أكدت مصادر صهيونية أن جيش االحتالل الصهيوني مستمر في عملياته العسكرية في األراضـي              : القدس المحتلة خاص  
ونقـل   . وذلك على الرغم من حالة التهدئة      ، بما فيها عمليات االغتيال ضد نشطاء المقاومة       1967الفلسطينية المحتلة عام    

 إن سلطات جيش االحتالل تواصل نشاطاتها في مدن الـضفة الغربيـة             :تلفزيون العدو عن مصادر أمنية صهيونية قولها      
  .ضد من تعتبرهم قنابل موقوتة

  27/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  محكمة إسرائيلية تؤجل إصدار حكم جديد على نجل البرغوثي
قـسام البرغـوثي إلـى    ى ، اصدار حكم جديد علسكرية إسرائيلية في معتقل عوفر عأجلت محكمة: ب.ف.رام اهللا ـ أ 

أجلت محكمة االحتالل إصدار القرار، بحجة كثافة القـضايا         : وقالت والدته فدوى البرغوثي   . ديسمبر كامون األول المقبل   
  .المدرجة على جدول أعمالها

  27/5/2005 شرق األوسطال
  

   على جدران كنيس يهوديشعارات مناوئة للجيش اإلسرائيلي
، في حادثة لم تحصل من قبل، حيـث         ل اإلسرائيلي، من قبل المستوطنين    رسمت شعارات مناوئة لجيش االحتال     :الناصرة

كانت ترسم الشعارات ضد رئيس الحكومة، احتجاجاً على عزمه تنفيذ خطة االنفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين في                 
وقالت اإلذاعة العبريـة إن   .فة الغربية، وهي الخطوة، التي يرفضها المستوطنون بشدةقطاع غزة ومناطق من شمال الض   

الشعارات رسمت على جدران أحد الكنس اليهودية في تل أبيب، الخميس، مشيرة إلى أن الشرطة، تشتبه بمجموعة مـن                   
نين مـن قطـاع غـزة       وتتضمن الخطة إجالء المستوط   . معارضي خطة االنفصال عن قطاع غزة برسم هذه الشعارات        

  .وأجزاء من شمال الضفة الغربية
  26/05/2005خدمة قدس برس 

  
 مريكيأل مقاطعة معجم ويبستر اىلإسرائيل يختتم مؤتمره بالدعوة إمكتب مقاطعة 

اختتم مؤتمر مكتب مقاطعة اسرائيل التابع للجامعة العربية اعماله أمس الخميس في دمشق بدعوة : دمشق ـ ا ف ب
ية الي العمل علي مواجهة النزعة العنصرية والتحريف العلمي المشين الذي ارتكبه المعجم االكاديمي الدول العرب

االمريكي ويبستر في طبعته االخيرة عندما عرف كلمتي االسالم والعرب وعبارة معاداة السامية، وطالب كل الدول 
 . يح الخطأ العربية بمصادرة ومقاطعة هذا المعجم حتي يتم التعريف الجديد وتصح

 .يذكر ان المعجم عرف معادي السامية بأنه المعارض للصهيونية، والمتعاطف مع أعداء دولة إسرائيل 
ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي االتحاد االوروبي ودول العالم الي مواصلة الضغط علي اسرائيل لوقف بناء 

 .ة االسواق االوروبية المستعمرات االستيطانية ومنع دخول المنتجات االسرائيلي
واكد المؤتمرون تفعيل المقاطعة االقتصادية ضد اسرائيل وتعزيزها ونشر ثقافة المقاطعة بين الشعوب العربية باعتبارها 
اداة مقاومة سلمية مشروعة وسندا قويا لكفاح الشعب الفلسطيني ضد العدوان االسرائيلي حتي اقامة دولته المستقلة الكاملة 

 .السيادة 
27/5/2005لقدس العربي ا  

 
  ألف يهودي يصلون في كنيس الغريبة : جربة

  وصل حوالي ألف يهودي أمس إلى جزيرة جربة جنوبي تونس للمشاركة في مراسم دينية خاصة في كنـيس الغريبـة                    
ـ                 .األقدم في افريقيا   ى ووصل هؤالء اليهود من إسرائيل في رحالت عبر مالطا وتركيا أو باريس ،وسـوف ينـضمون إل

وانتشرت أعداد كبيرة   . حوالي ثالثة آالف يهودي آخر جاءوا من فرنسا ودول أوروبية أخرى،ويتحدر معظمهم من تونس             
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وقـال رينيـه   . من قوات األمن في الجزيرة وخصوصا في محيط الكنيس القريب من مدينة حومـة الـسوق الـصغير           
م رحالت مباشرة بين إسرائيل وتونس، لكننا تخلينـا         طرابلسي، احد منظمي الرحلة، لوكالة فرانس برس رغبنا في تنظي         

  . عن المشروع كي ال نعطي االنطباع بأننا نتعاطى السياسة
وسوف يرحب وزير السياحة التونسي تيجاني حداد بحوالي أربعة آالف يهودي يشاركون في االحتفاالت الدينيـة التـي                  

. س مع توجيه دعاء والحصول على البركة من الحاخـامين وتقضي الطقوس الدينية بإضاءة شموع في الكني   .تستمر يومين 
. ومن المقرر أيضا إجراء حفل مبيعات منوع يعود ريعه للجالية اليهودية في جربة خالل احتفاالت تقام في ساحة الكنيس                  

  ب.ف.أ. وستنتهي المراسم الدينية اليوم الجمعة
27/5/2005البيان   

 
  صى ويعلن عن خطط للحفاظ عليهرئيس منظمة المؤتمر االسالمي يزور االق

 أعدت بلدية القدس مخططا تهويديا جديدا في المدينة المقدسة تقوم خالله بهدم بيوت -امال شحادة وابراهيم كامل
 اعلن رئيس وفي زيارته لالقصى. عمارية جديدةالفلسطينيين في حي البستان المالصق للمسجد االقصى لبناء مشاريع است

ه معلما اسالميا مي اكمل الدين اوغلي، عن اعداد خطط تضمن الحفاظ على الحرم القدسي باعتبارمنظمة المؤتمر االسال
وقام اوغلي بجولة في االقصى اطلعه خاللها مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ عكرمة صبري ومدير .تراثيا وحضاريا

الحسيني، على اخر المستجدات المتعلقة بالمسجد، الدائرة الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير اوقاف القدس المهندس عدنان 
واالعتداءات المستمرة من قبل الجماعات اليهودية، والدور الهام الذي يتوجب على منظمة المؤتمر االسالمي اتخاذه 

 وطلب المسؤولون من اوغلي قيام المنظمة  بدور اكثر فاعلية .قصى وفضح الممارسات االسرائيليةللدفاع عن المسجد اال
  .فظ على التراث االسالمي وصيانته لحماية  االقصى، والتأكيد على قرارات ومواقف سياسية تحا

  27/5/2005الرأي االردنية 
  

  أكاديميون بريطانيون يتراجعون عن مقاطعة جامعتين إسرائيليتين 
 متهمتين بانتهاك حرية تراجعت جمعية األساتذة الجامعيين في بريطانيا أمس عن قرار مقاطعة جامعتين إسرائيليتين

وقالت الجمعية إن قرار وقف مقاطعة الجامعتين اإلسرائيليتين اتخذ بأغلبية واسعة ولكنها .األساتذة بشأن الملف الفلسطيني
من ناحية أخرى طالب أعضاء نقابة األساتذة والموظفين الجامعيين الفلسطينيين مجلس أمناء .لم تعط إيضاحات إضافية

ع مقاطعة الجامعات سطينية بفصل رئيس الجامعة سري نسيبة بعدما تصرف بشكل يتعارض مجامعة القدس الفل
  الوكاالت. اإلسرائيلية

27/5/2005البيان   
 

   338 و242من  لتطبيق قرارات مجلس األتحرك روسي
 كشفت مصادر دبلوماسية روسية النقاب عن ان روسيا وكعضو دائم في مجلس األمن ستطلب من المجلس في غـضون                  
الفترة القادمة بحث ايجاد آليات لتطبيق القرارات الصادرة عن األمم المتحدة بشأن أزمـة الـشرق االوسـط وال سـيما                     

وسـحبت  ‚  والذي قامت سوريا بتنفيـذه بحـذافيره       1559 وذلك على غرار ماحدث بالنسبة للقرار        338 و 242القرارين  
سكو لتعقيدات وصعوبة الوضع في المنطقة والناجم عن الـدعم           بالرغم من ادراك مو    .بموجبه قواتها العسكرية من لبنان      

 .يركي السرائيلاألم
27/5/2005الوطن القطرية   

  
  سرائيل معاداة للساميةإوثيقة أوروبية تعتبر انتقاد 

بعد أسبوع من إقرار المجلس االسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة اسـتراتيجية خاصـة لمواجهـة               :  ميرون برس  -خاص
سامية والتقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية األميركية من خالل تقرير مماثل تصدره الجامعة العربيـة           معاداة ال 

حول معاداة العرب في العالم وباألخص اسرائيل، تكشفت األمور عن تبني دول االتحاد األوروبي سـراً تعريفـاً جديـداً          
وإن جاء الكشف عن التعريف الذي تبنتـه دول         . رية معادياً للسامية  لمعاداة السامية يشمل اعتبار من يتهم اسرائيل بالعنص       

االتحاد متأخراً وعبر أحد كبار الصحفيين األلمان، إال أن الوقائع تقول أن هذا التعريف وقف وراءه خبراء فـي االتحـاد              
اصمة النمساوية فيينا مقراً    بتعاوٍن مع المركز األوروبي لمراقبة النزاعات العنصرية وكراهية األجانب الذي يتخذ من الع            

  .له وتم اقراره في وقت مبكر من هذا العام
   28/5/2005البيادر السياسي 

  
  طالب فلسطينيون وإسرائيليون يلتقون في اليابان من أجل السالم 

ن فـي   يعقد مؤتمر طالبي يشارك فيه نحو أربعين طالباً جامعياً من اليابان وإسـرائيل وفلـسطي              : طوكيو وكاالت األنباء  
 نطاق ىأغسطس المقبل في اليابان في محاولة لخلق أواصر الصداقة بين األفراد والمساهمة في تنمية العالقات السلمية عل                

 8وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الطالب المشاركين سيعقدون حلقات نقاش في المؤتمر المقرر عقده من                  . واسع
  . للقاء الثالث من نوعه من أغسطس المقبل ويعد هذا ا30حتي 
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 بعض مواطنيهم الدارسين    ىيبلغ عدد الطالب الفلسطينيين واإلسرائيليين المشاركين في المؤتمر عشرة طالب باإلضافة إل           
  . في اليابان ومن المقرر أن يلتقي هؤالء مع ثالثين طالباً جامعياً يابانياً

  
 خلق فرص للحوار وتعزيز التفاهم والصداقة المشتركة حيـث          يري الطالب اليابانيون المشاركون في المؤتمر أن الهدف       

يعتقد هؤالء الطالب أنه يمكن أن تفهم الشعوب كل منها اآلخر علي المستوي الفردي وأن مثل هذه الصداقات من الممكن                    
 .أن تودي إلي الصداقات بين الحكومات

  27/5/2005الجمهورية المصرية 
  

  ال ديمقراطية ىانتخابات أخر
 زام التميميع. د

حينما قررت حركة المقاومة اإلسالمية حماس المشاركة في االنتخابات البلدية ال بد أنها كانت تأمل بتأكيد ما ذهب إليه 
كثير من الناس بما في ذلك بعض أشهر المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني من أن الحركة باتت ال تنافس في شعبيتها 

 أن كثيرين من كوادر الحركة انتابتهم الشكوك في إمكانية حدوث انتخابات حرة ونزيهة إال أن ورغم. وإقبال الناس عليها
قادة الحركة الذين اتخذوا قرار المشاركة ـ بعد تداول ونقاش مطول ومعمق في ما أظن ـ لم يجدوا غضاضة في وضع 

 نتائج الدورة األولي من االنتخابات أن أكدت في وفعالً، ما لبثت. السلطة الفلسطينية علي المحك واختبار جديتها ونواياها
ما ال يدع مجاالً للشك الموقع المتميز الذي تشغله الحركة في فلسطين المحتلة، األمر الذي أنعش آمال المؤيدين للمشاركة 

ما أدي إلي وهذا . في االنتخابات من قادتها ومنتسبيها والذين اعتبر بعضهم المشاركة خيراً من المقاطعة علي كل حال
االفتراض بأن أي انتخابات قادمة ـ سواء كانت بلدية أم تشريعية ـ طالما كانت حرة ونزيهة وبعيدة عن التالعب 

 .فستؤول ال محالة إلي فوز محقق لحماس
 وال أدل علي ذلك من تواتر توقعات عدد من المراقبين األجانب من أصحاب االهتمام اإلعالمي أو األكاديمي أو السياسي

بالشأن الفلسطيني بأن المنافس األساسي لحركة حماس، حركة فتح، ال أمل لها في الفوز بسبب ما آلت إليه أحوال 
الجماهير الفلسطينية تحت االحتالل من سوء، والتي تعزي بالدرجة األولي إلي الخيارات السياسية لحركة فتح والتي 

 بالوبال، وتعزي كذلك إلي تفشي الفساد في أوساط السلطة تمخض عنها مسار تفاوضي لم يعد علي الفلسطينيين إال
 . الفلسطينية والتي يقوم عليها ويدير كافة مؤسساتها زعماء ومنتسبو حركة فتح دون سواهم

ومن المثير لالنتباه أن المرارة التي يشعر بها الفلسطينيون، ويعبرون عنها بشكل صريح في كثير من األحيان، ال تسلم 
حركة فتح التي يري كثير من منتسبيها ـ من الوطنيين غير المنتفعين ـ بأنك ال يمكنك إقناع الشارع منها أوساط 

الفلسطيني بالتصويت لمرشحي حركة يلعب بعض أهم رموزها دوراً بارزاً في دعم المشاريع الصهيونية االستيطانية بما 
يع المستوطنات ورصف الطرق االلتفافية وبناء الجدار في ذلك مد العدو الصهيوني باحتياجاته من المواد األولية لتوس

 . العازل مما أحال حياة كثير من الفلسطينيين إلي جحيم من العزل والحصار وتشتيت الشمل ومصادرة األراضي
ولعل من أكثر ما كبد حركة فتح خسارتها لقلوب الناس وعقولهم علم الفلسطينيين علم اليقين بأن عدداً من الشخصيات 

بيرة في حركة فتح، وخاصة ممن يتحملون مسؤولية األجهزة األمنية، ال يتورعون عن التعامل مع العدو الصهيوني الك
بل إن هؤالء الرموز متهمون بأنهم . حفاظاً علي أمن كيانه ومستوطنيه ولو علي حساب أمن وكرامة اإلنسان الفلسطيني

رضهم للتنكيل في سجون االحتالل، وذلك من خالل التعاون وراء اعتقال عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني وتع
األمني بين أجهزتهم وأجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية، وبتنسيق تام مع المخابرات المركزية األمريكية السي آي 

 . إيه
كانت لتفوز في لكل هذه األسباب مجتمعة افترضت حركة حماس، كما افترض معها المراقبون المستقلون، بأن فتح ما 

 . تنافس انتخابي علي قلوب وعقول الناس في معظم المدن والقري والمخيمات الفلسطينية
إال أن فلسطين، ورغم االحتالل، تظل جزءاً ال يتجزأ من محيطها العربي، وسلطتها ال تختلف كثيراً عن السلطات 

الفلسطينية تجد في التجارب الديمقراطية العربية ولعل السلطة . المتربعة علي كراسي الحكم في مختلف عواصم العروبة
 . ما تستفيد منه في احتكار السلطة إلي أطول مدي ممكن وفي كافة مستويات الحكم

فلقد عهد الناس في العالم العربي أن تبذل األنظمة الحاكمة كل ما في وسعها للتحكم في نتيجة االنتخابات إذا ما سمح 
أي فشل في ضمان النتيجة من شأنه أن ينزع عن النخب الحاكمة كل ما تتمتع به من نفوذ لم وذلك أن . للناس بأن ينتخبوا

ولو أن االنتخابات في عواصم العالم العربي تجري بنفس . تسمح ألحد أن يشاركها فيه ناهيك عن أن ينازعها إياه
د وتحرر العباد، وآللت مؤسسات الدولة الطريقة التي تجري بها في لندن وباريس لتحولت الدنيا وتبدلت، ولتنظفت البال

إلي من يختارهم الشعب بمحض إرادته يقيناً منه بأنهم ليسوا فوق القانون وبأن من حق من أتي بهم أن يستبدلهم بعد حين 
 .إن أخفقوا أو نكثوا

ا فتح فساد بعد صدور نتائج الجولة األولي من االنتخابات البلدية في فلسطين استبشرت حماس خيراً وتحمست، أم
علي كل حال، رأي البعض أال مفر من . أوساطها إحباط وغضب بسبب ما بدا سحباً للبساط من تحت أرجل السلطة

التدخل تالعباً وتزويراً إلفراز النتيجة المواتية، ولكن البعض اآلخر حذر من أن ذلك لن يلبث أن يفتضح أمره، فاقترح 
ولكن ذلك لم يحدث ألنه كان سيثير الرأي العام محلياً وخارجياً علي السلطة . اءهابديالً عنه إرجاء االنتخابات أو حتي إلغ

 . وسيحرج أنصارها وكافليها في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
فمنذ هبت نسائم الدمقرطة علي المنطقة العربية في . ولعل السلطة جربت أيضاً بعضاً من فنون العرب في هذا المجال

ت من القرن الماضي دأبت الحكومات العربية التي استهوتها هذه اللعبة علي تشريع القوانين ووضع اللوائح، وإذا الثمانينيا
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لزم األمر إلي ممارسة فنون من التدخل المباشر وغير المباشر، لحرمان المعارضة أياً كانت شعبيتها ومهما حازت من 
وفي أفضل األحوال . من خالل اإلرادة الشعبية بديالً للنخب الحاكمةمصداقية وتأييد من الفوز باالنتخابات وفرض نفسها 

كانت المعارضات تمنح مقاعد محدودة ال يجوز تجاوزها، ولئن حصل فإن النظام علي استعداد ألن يتحرك بكل ما أوتي 
  . من قوة لتأديبها بل إذا لزم األمر إلبادتها

حيوية وأهمية من الناحيتين السياسية واالقتصادية، هو المنطقة الوحيدة وال سر في أن الشرق األوسط، الذي يعتبر األكثر 
في العالم تقريباً التي يعتبر التغيير السياسي فيها محرماً إال إذا كان علي شاكلة ما جري في كل من العراق وأفغانستان 

مشروط بكل قواعد اللعبة ويرضون حيث تغزي البالد ويقر جميع الالعبين تحت مظلة االحتالل بأنهم يقبلون وبشكل غير 
  .بالرضوخ لسلطة المحتل العليا

ومنذ مطلع التسعينيات لم يخرج مسلك الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في أوروبا الغربية عن نطاق مباركة إجهاض 
ما يرافقها من انتهاك التحول الديمقراطي الحقيقي، مثلما حدث في الجزائر، أو إقرار االجراءات التعسفية التقييدية و

 . لحقوق اإلنسان، كما يحدث في الدول التي تعتبرها المنظومة الليبرالية الغربية صديقة لها
في الحالة الفلسطينية، لم يقتصر األمر علي دعم السلطة الفلسطينية في إجراءات التالعب باالنتخابات بل تجاوز ذلك إلي 

فقد خرج آرييل شارون وجنراالته علي . ن أن يفوز أعداء إسرائيل باالنتخاباتإصدار األوامر الصريحة لها بالحيلولة دو
. المأل بتهديد صريح للسلطة الفلسطينية بأن االنسحاب من غزة لن يتم إذا ما جاءت نتائج االنتخابات لصالح حركة حماس

 وجه إليهم ـ أن يشجع السلطة ورغم صرامة اللغة التي خرج بها التهديد إال أنه قصد ـ وهكذا أظنه فهم من قبل من
 . علي التدخل بكافة الوسائل من إجل إفراز النتيجة الصحيحة التي ال يقبل اإلسرائيليون بسواها

لم يبد األمريكان امتعاضاً من الموقف الشاروني، إذ لم يعد سراً أن مطالب اإلسرائيليين هي مطالب األمريكيين، وخاصة 
ولعل لألمريكان مصلحة في أن ال تفوز حركة حماس، ألن فوزها الساحق ـ كما كان . اليةفي حالة اإلدارة األمريكية الح

متوقعاً ـ سيتسبب في حرج كبير لألمريكان، وأيما حرج، حينما يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع الحمساويين بشكل 
  . رهابمباشر يتناقض مع إصرار اإلدارة في واشنطن علي اإلبقاء علي حماس في قائمة اإل

  27/5/2005القدس العربي 
  

  أزمة المرشحين في االنتخابات التشريعيةو الواقع السياسي الفلسطيني
  عبد الرحمن العزيزي.د

تأتي المطالبات الشعبية الفلسطينية التي أعطت نموذجا مميزا في عملية انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية بعد وفـاة                  
بما أن السياق ذاته والشروط ذاتهـا التـي أدت إلـى تعـالي األصـوات المطالبـة                  الزعيم التاريخي ياسر عرفات، ور    

بالديمقراطية، وأيضاً التخوفات هي ذاتها من سيطرة اإلسالم السياسي على مقاليد األمور عبر صناديق االقتراع ، وهـذا                  
قابة على الحريات، ومـشكالت     عائد لمجموعة ضخمة من األسباب كالفساد المستشري، وإخفاق برامج التنمية وتشديد الر           

الفقر والبطالة، والعجز عن فهم الشباب واحتياجاتهم، إضافة إلى ضرب حركات اإلسالم السياسي على وتر الدين، رغـم                  
كونها لن تخرج عن اإلطار السياسي الذي يحكم العملية السياسية في الشرق األوسط، بل إنها لم تمتلك إجابات وال حلوالً                    

أولهما اعتمادها على الخطاب الديني الـذي يمثـل         : ت، لكن التعاطف الشعبي الكبير معها عائد إلى سببين        حقيقية للمشكال 
 -الجاذب األكبر للعقول والقلوب، وثانيهما أن رد فعل الناس ضد السلطة قد يترجم بالتوجه نحو الخيار اإلسالمي الـديني                  

  .الغيبي
لة، وأسئلة كبرى تطرح داخل غرف صـناعة القـرار فـي هـذه              داخل حركة فتح هناك نقاشات حادة حول هذه المعض        

الحركة، ولعل السؤال المركزي الذي تبحث حركة فتح عن إجابه له هذه األيام هو كيف يمكن الحفاظ على وحدة الحركة                    
افيـة  بعد غياب الكوفية العرفاتية ؟، بمعنى آخر كيف يمكن جمع أبناء هذه الحركة بمختلـف توجهـاتهم العقائديـة والثق                   

 وكيف يمكن الجمع بين الرديكاليين داخل الحركة والبراغماتيين،         ،واأليديولوجية، والفكرية وبمختلف األصول االجتماعية    
وبين اإلصالحيين والمحافظين، بين الحرس القديم والحرس الجديد، بين دعاة التسوية بالحد األدنى ودعاة التسوية بالحـد                 

ا من ثنائيات واعتراضات وانقسامات، تعصف بحركة فتح من رأسها وحتـى أصـغر              األقصى، هذه األسئلة وما نتج عنه     
خلية فيها، واألمر الخطير أيضا هو أن فتح عاجزة عن مواجهة المد الشعبي لحماس التي أصبحت تملك إرثا نضاليا تماما                  

في المقابل حركة فـتح     . ماعياكفتح، ولديها جيش من المقاتلين والشخصيات التي تعتبر بنظر الناس محترمة ومقبولة اجت            
تجد نفسها عاجزة عن إيجاد الند المناسب، فهي عادة ما تقدم مرشحين ال يوجد لديهم تعاطف جماهيري داخل حركة فتح                    

  .ذاتها، أو متهمين بفساد أو في أقل االحتماالت أشخاصاً تم تجريبهم في المرحلة السابقة ولم ينجحوا
ي ذات الوقت أن حماس تبدو أكثر براغماتية وعقالنية من فتح في مسألة تعاطيها مع               الشيء المؤكد والمحير والصاعق ف    

االنتخابات وطموحات الناس، وهذا يدلل على ذكاء سياسي ونضج وإدراك عميق للمرحلة وما هو المطلوب، في حين أن                  
غاية في الضعف والـضيق     ، وهذا يجعل الفرص أمام حركة فتح        .فتح ال زالت تناقش مسائل قد تجاوزتها حركة حماس        

أمام المد الحمساوي، واألخطر أن هناك كثيراً من التحليالت االستراتيجية التي بدأت تتحدث عن نهاية حركة فتح في هذا                   
العقد إذا لم تحدث ثورة داخلية وتجدد دماءها وفكرها وبرنامجها وربما من السهل صـياغة البرنـامج والفكـرة ولكـن                     

ون هذا البرنامج أو المشروع أو الفكرة، وبالتأكيد أن حركة فتح تمتلك أعداداً ال بأس بها مـن                  الصعوبة تكمن بمن سيحمل   
الكوادر المطحونة والمقهورة والساخطة، وقد آن األوان لهذه الكوادر أن تأخذ دورها الطبيعي في المعركة المحتدمة وفي                 

  .قيادة الحركة
 داخل األروقة المغلقة لحركة فتح وهما مروان البرغوثي وحسام خضر،           هناك اسمان يتم تداولهما بشكل مكثف هذه األيام       

والحديث يدور عن أن الفرصة األفضل للحركة في تحقيق نتائج مرضية تكمن في وضع هذين األسيرين النائبين في رأس             
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وخضر هما من الجيل    قائمة مرشحي الحركة، باعتبارهما الرافعة الحقيقية للحركة في هذه المرحلة، ومعلوم أن البرغوثي              
الثاني داخل حركة فتح، متعلمان، من أصول اجتماعية قريبة من الفئات والشرائح األكثر فقرا وتهميـشا ولهمـا تجربـة                 
مميزة في العمل السري والجماهيري في ظل االنتفاضة األولى، وكالهما ساهما في تأسيس شبيبة حركة فتح في الـضفة                   

ل والفالحين والالجئين وسكان المدن ، ثم ُأبعدا إلى تونس وعادا بعد اتفاق أوسلو، وكـال                الغربية في أوساط الطلبة والعما    
البرغوثي ركز على إعادة صـياغة العالقـات        : البرغوثي وخضر شرعا في العمل بعد عودتهما على قضيتين أساسيتين         

 نظرية الفساد واالحتالل وجهان     التنظيمية داخل حركة فتح، وحسام خضر شن حربا بال هوادة على الفساد، وهو صاحب             
لعملة واحدة، وكالهما مثل نداً حقيقياً وقائدا له ثقل وحضور وتعاطف شعبي عارم، وكالهما قريب من نـبض الـشارع                    
وهموم المواطن واحتياجاته والبرغوثي وخضر كالهما ساهم وشارك بشكل فاعل في تأجيج نار االنتفاضـة والمقاومـة،                 

  .من قيادة حركة فتح اللذان يدفعان الثمن داخل سجون االحتاللوهما اآلن الوحيدان 
الذي تلمسه من كالم حول هذين الرجلين أنهما غير متهمين بفساد بل هما أول من حاربه، وهما يحظيان بـاحترام عـال                      

ائل داخل الحركة وخصوصا من الشباب، وعائالت مقاتلي الحركة، وهما أيضا يحظيان باحترام عالي لـدى كـل الفـص                  
األخرى وخصوصاً لدى حركة حماس، ومن الصعب جدا على مرشحي حماس الطعن بصدقهما أو إخالصهما أو صـدق               

  .انتمائهما
ال شك أن أزمة حركة فتح وبعض فصائل العمل الوطني الفلسطيني في اختيار مرشحين على درجة مقبولة من التـأثير                    

رب موعد إجراء اإلنتخابات التشريعية، إن لم تجد حالً سـريعاً لهـذه             على جمهور الناخبين الفلسطينيين ستزداد كلما اقت      
المعضلة الكبيرة التي تكاد تعصف بها من الداخل، فالمطلوب هو دعم الكفاءات الوطنية المخلصة والمجربة وذات التاريخ                 

  .النظيف البعيدة عن الشبهات، وهي بالمناسبة كثيرة ولكن ما يطفو على السطح يبدو غير ذلك
   28/5/2005البيادر السياسي 

 
   بالدولة منظمة التحرير الفلسطينية هي الدولة وليست حزباً

  سري القدوة
في ظل هذا العدوان الممنهج تستمر آلة القمع والقتل اإلسرائيلية للنيل من شعبنا، وتعمل احهزة المخـابرات اإلسـرائيلية                   

مؤسسات الفلسطينية وخلق حالة جديدة تكون أمراً واقعاً بعيدا عن          علي تفتيت وحدة الصف الفلسطيني في محاولة لتدمير ال        
منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيث اكتسبت شرعيتها وتاريخهـا عبـر                 

لفلـسطينية  وفي ضوء هذة الرؤية أعطت فصائل العمـل ا        . مراحل العمل الوطني لتكون هي الدولة وليست حزبا بالدولة        
أولوية كبري لتوجهاتها ضمن اتفاق حوار القاهرة، والذي جاء خطوة هامة لتنفيذ اإلصالحات على صعيد إعادة ترتيـب                  
الوضع الداخلي الفلسطيني وتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية لمواجهة سياسية االحتالل، والبدء في تنفيـذ سلـسلة مـن           

ة الفلسطينية القادرة على صياغة أسس التوجه الفلسطيني وإقامة دولة المؤسسات           الخطوات الهامة لبناء اإلنسان والمؤسس    
التي تخدم القانون وتعزز األداء الوظيفي احتراما لحقوق اإلنسان وحماية إنجازات ثورتنا الفلسطينية واالنطالق لتفعيـل                

وقه ترسيخاً للثوابت الفلـسطينية وفـي       الحوار الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حق           
  .مقدمتها ضمان حق العودة وتقرير مصير الشعب الفلسطيني 

في ضوء ذلك بات من المهم التأكيد علي أن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلـسطينية باتـت مهامـاً واضـحة                      .. 
ني لصياغة أساس موضوعي هادف لحماية      وصريحة في نفس الوقت فليس هناك مجال للتشكيك في مصداقية التوجه الوط           

الحقوق الفلسطينية والدفاع عن المستقبل الفلسطيني ليعيش اإلنسان الفلسطيني حراً كريماً في أرضه وبين شـعبه، وفـي                  
  .مقدمة هذا العمل الحفاظ علي وحدة منظمة التحرير الفلسطينية 

فة الجهد لتوحيد اإلمكانيات لتـشكيل الموقـف الـوطني      إن مستويات العمل في المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاع         
الموحد واإلجماع الشامل نحو تعزيز العالقة الفلسطينية لصياغة المستقبل انطالقا من قاعدة الوحـدة الوطنيـة وحمايـة                  

  .إنجازات الشعب الفلسطيني التي هي فوق أي اعتبار
و الذي دفع الجميع إلى اإللتقاء مجدداً لحماية إنجـازات          إن حرص الفصائل الوطنية واإلسالمية على صياغة المستقبل ه        

الشعب الفلسطيني، والعمل لتشكيل جبهة وطنية إسالمية موسعة، واالتفاق على وضع برنامج موحد لحمايـة إنجـازات                 
واقع شعبنا والدفاع عن الحق الوطني الفلسطيني ضمن أولويات العمل الوطني، ومن أجل قراءة مستقبلية أفضل وتفعيل ال                

ومتطلباته وفق رؤية شمولية لحماية األرض الفلسطينية ، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلـى أراضـيه                   
  ..ووضع هذا الحق ضمن أولويات العمل

إن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي مهام واضحة، تتطلـب حـشد الجهـود                   
يات ليتحمل الجميع المسؤولية التاريخية بهذه المرحلة الحساسة والدقيقة من حياة شعبنا الفلسطيني التـي تتكالـب                 واإلمكان

  .فيها قوى الشر للنيل من صمود اإلنسان الفلسطيني وحقه المقدس في العودة ألرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة
 وتطلعات شعبنا الفلسطيني في صياغة وجودنـا والكينونـة الفلـسطينية            تتجسد رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني      

أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقق رؤية واقعية هدفها بنـاء           .. تأصيالً لروح الكفاح الوطني ومجمل إنجازات ثورتنا      
  .. ومهد السالماألجيال والحفاظ على اإلنسان الفلسطيني صامداً مرابطاً في ربوع أرضه أرض الحضارة والتاريخ

لقد كانت رؤية القيادة الفلسطينية رؤية تاريخية ثاقبة من خالل حرصها الشديد على مشاركة جميع فصائل العمل الوطني                  
في صياغة الواقع الفلسطيني بكل تناقضاته ليرسم معالم الوطن وتكتمل الصورة النضالية ولتشهد فلسطين ميالد متجـدد                 

نا تأتي في ظل تشابك الواقع السياسي واستمرار الرفض اإلسرائيلي لتحقيق عملية السالم             عبر مرحلة هامة في تاريخ شعب     
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وفرض أمالءات إسرائيلية هدفها خلق قيادات بديلة عن القيادة التاريخية للـشعب الفلـسطيني قيـادة منظمـة التحريـر                    
  ..الفلسطينية عنوان هويتنا الوطنية

تحقيق التواصل وملء الفراغ السياسي وحرصت القيادة على تشكيل جبهة وطنيـة            لقد تجلت الرؤية للقيادة الفلسطينية في       
من خالل تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وتحديد برنامجهـا                

ظاً علـى المـشاركة الجماهيريـة       السياسي واإلعالن عن االنتخابات السياسية الشاملة تحقيقاً لوحدة الصف الوطني وحفا          
وهذا بالتأكيد يدلل على مدى أهمية العمل الوطني في خلق حالة التفاعل ما بين القيادة الفلسطينية                . الفاعلة في صنع القرار   

وجماهير شعبنا ومشاركة أوسع لكل التنظيمات والقوى الفلسطينية الوطنية منها واإلسالمية في تفعيل البرنامج الـسياسي                
  ..مة التحرير الفلسطينية على طريق التحضير الموسع لالنتخابات التشريعية القادمةلمنظ

إن برنامج القيادة الفلسطينية هو برنامج سالم حقيقي قائم على احترام المعاهدات الدولية وفرصة حقيقية لتحقيق الـسالم                  
فهذا يعكـس أهميـة     .. ت رعاية دولية  ومواصلة المفاوضات والمشاركة بفعالية لضمان نجاح تطبيق خارطة الطريق تح         

العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية وترتيبها لتأخذ بدورها الوضع الطبيعي ضمن مسار فلسطيني يكفـل حمايـة                  
  .إنجازات شعبنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنا السياسية

ية على الساحة الفلسطينية أن تقف صفاً واحداً لدعم منظمـة التحريـر    إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياس       
الفلسطينية التي هي الدولة وليست حزبا بالدولة والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني والتأكيد على االلتزام بقراراتها وفقاً                 

ت الفلسطيني القادر على تحقيق أهـداف       للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن البرامج الذاتية وتفعيالً للصو          
شعبنا واحتراماً لتوجهات القيادة الفلسطينية في تسيير مرحلة هامة من مراحل العمل الفلـسطيني فـي غايـة الـصعوبة                    

  ..والدقة
إن دعم القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة هو واجب وطني، ويتطلب من الجميع المساهمة في مواصـلة الحـوار مـع                     

الوطنية الفلسطينية وعدم الفصل بين المؤسسات الفلسطينية والدفع بالعملية السياسية إلى بـر األمـان للتـصدي                 السلطة  
  .لمخططات القضاء علي وحدة الشعب الفلسطيني وتدمير الشخصية الفلسطينية 

   28/5/2005البيادر السياسي 
  

   برنامج إسرائيل النووي يهدد بتفجير المنطقة: تقرير
ل ولعقود طويلة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي تحيط برنامجها النووي بستار من الغموض المطبق، قبل                ظلت إسرائي 

أن يقوم موردوخاي فعنونو، أحد الفنيين الذي عملوا لسنوات في مفاعل ديمونة، بالهرب إلى خارج إسرائيل والكشف عن                  
  .بت الطاولة في وجه المحللينأول أسرار موثقة حول حقيقة ذلك البرنامج النووي والتي قل

 أجمع الخبراء علـى أن      1986وبعد تحليل تصريحات فعنونو المدوية التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز اللندنية في عام              
 رأس نووي إضافة إلى نظام إطالق ومناولة متطور للغاية، وهذا يعني أن إسرائيل              500 إلى   200إسرائيل تمتلك ما بين     
يطانيا خامس أكبر قوة نووية في العالم، بل ربما تنافس حاليا فرنسا والصين من حيث حجم الترسانة                 تكون قد تجاوزت بر   

وعلى الرغم من تواضع إمكانياتها النووية مقارنة بترسانة الواليات المتحدة وروسيا، حيث تمتلك كـل               . النووية وتعقيدها 
ذلك تعتبر قوة نووية كبرى ويجب النظر إليها على هـذا            آالف سالح نووي، إال أن إسرائيل رغم         10منهما ما يزيد عن     

  . النحو
 كان العراق هو المتهم األول في المنطقة فيما كان هنالك تجاهل تـام ومتعمـد                1991ومنذ حرب الخليج األولى في عام       

متطورة واستراتيجية  ويرى خبراء أن إسرائيل بامتالكها أسلحة كيماوية وبيولوجية، وترسانة نووية           . لقوة إسرائيل النووية  
دقيقة الستخدامها بصورة فعلية، تكون قد قدمت أكبر دافع لدول المنطقة لتطوير برامج مماثلة ومن ثـم تهديـد الـسالم                     

وقالوا إن برنامج إسرائيل النووي يمثل أكبر عائق أمام الجهود الدولية لنزع أسـلحة الـدمار   . واألمن في الشرق األوسط  
  . حالشامل ومنع سباق التسل

  ميالد القنبلة النووية اإلسرائيلية
تعود بدايات برنامج إسرائيل النووي إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي والذي دشن تحت إدارة وإشراف العالم ايرنست                 

 بتأسـيس لجنـة الطاقـة الذريـة     1952ديفيد بيرجمان األب الشرعي للقنبلة النووية اإلسرائيلية، والذي قام فـي عـام             
وقامت فرنسا بتقديم مكونات المعونة النووية المبكرة إلسرائيل بتشييدها لمفاعل ديمونة الذي يعمـل بالمـاء                . يليةاإلسرائ

وتقع كل تلك المنشآت النووية     . الثقيل، إضافة إلى بناء مفاعل يعمل باليورانيوم الطبيعي ومعمل إلعادة معالجة البلوتونيوم           
اركا نشطا في برنامج األسلحة النووية الفرنسي منذ بداياته وذلك عن طريـق             ولقد كانت إسرائيل مش   . في صحراء النقب  

ومن هنا يمكن النظر إلى البرنامج النووي اإلسرائيلي كامتـداد          . تقديمها خبراء وفنيين ذوي مهارة عالية للجانب الفرنسي       
  . لهذا التعاون المبكر

وعلـى  .  إعادة معالجة البلوتونيوم بعد ذلك التاريخ بقليـل         فيما بدأت عمليات   1964بدأ العمل في مفاعل ديمونة في عام        
الرغم من المزاعم اإلسرائيلية المتكررة وادعائها تارة أن مفاعل ديمونة هو معمل لصناعة المنجنيز وتارة أخـرى أنـه                   

يام إسـرائيل   ويدل على ذلك ق   . مصنع للملبوسات، إال أن إجراءات السرية المشددة في المنطقة تقدم رواية أخرى مختلفة            
 أسـقطت األجهـزة   1973وفي عـام  .  بإسقاط إحدى مقاتالتها من طراز ميراج بعد اقترابها من المفاعل     1967في عام   

 ركاب كانوا على متنها بعد أن ضلت طريقها ودخلت          104اإلسرائيلية أيضا طائرة ركاب تجارية ليبية مما أدى إلى مقتل           
  .في المجال الذي يقترب من مفاعل ديمونة
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كذلك هنالك دالئل قوية على أن إسرائيل قامت بإجراء تجارب نووية في أواسط الستينات في النقب وبالقرب من الحـدود                 
وفي حرب أكتـوبر    . مع مصر، على غرار التجارب النووية العديدة التي شاركت في إجرائها مع الفرنسيين في الجزائر              

اك عشرات الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية وأنها دخلت من ثم           ، يرى خبراء أن إسرائيل كانت تمتلك حينذ       1973عام  
  .مرحلة التحذير النووي الكامل

وعلى الرغم من امتالكها لتكنولوجيا نووية متطورة وعلماء بمستوى عالمي، إال أن إسرائيل واجهت مبكرا مشكلة كبرى                 
نيوم الوحيد في إسرائيل كـان فـي خامـات          تمثلت في كيفية الحصول على اليورانيوم المطلوب، حيث إن مصدر اليورا          

. الفوسفات المتركزة في النقب إال أنها غير كافية لتلبية احتياجات برنامجها الذي كان آخذا في التوسع بـوتيرة مطـردة                    
ولتوفير احتياجاتها العاجلة من هذه المادة قامت إسرائيل بعمليات سطو منظم على بريطانيا وفرنسا وسرقة شحنات مـن                  

 طن من اليورانيوم الخـام      200 وبالتعاون مع ألمانيا الغربية في ذلك الوقت بتحويل          1968كما قامت في عام     . انيوماليور
إضافة لذلك أشارت وثائق استخباراتية أمريكية إلى أن شركة المواد والمعدات النوويـة             . وهو ما يسمى بالكعكة الصفراء    

NUMEC        األرطال من اليورانيوم المخصب إلى إسرائيل خالل الفترة الممتدة         األمريكية قامت بعمليات نقل منظم لمئات
وعلى الرغم من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقـات الفيـدرالي           . منذ منتصف الخمسينات وحتى منتصف الستينات     

FBI      ووكالة االستخبارات المركزية األمريكية CIA          نشطة علـى    وتحقيقات الكونجرس لم تتم إدانة أي طرف في تلك األ
  .الرغم من أن معظم التحقيقات األخرى التي أجريت أقرت بحدوث العملية

وفي أواخر الستينات تمكنت إسرائيل من حل مشكلة اليورانيوم عن تطوير عالقات قوية مع نظام الفصل العنصري فـي                   
ـ     جنوب إفريقيا عن طريق ترتيب تعويض مقابل بحيث تقوم إسرائيل بتوريد تكنولوجيا وخبرا              ت لصنع ما عرف وقتها ب

  .القنبلة العنصرية، بينما تقوم جنوب إفريقيا بتزويد إسرائيل باليورانيوم
  .نشاط إسرائيل النووي في جنوب إفريقيا

 حذر االتحاد السوفيتي الواليات المتحدة من أن صورا التقطتها أقماره الصناعية تـشير إلـى أن جنـوب                   1977في عام   
وفـي  . بار نووي في صحراء كلهاري، مما دعا حكومة جنوب إفريقيا للتراجع تحت الضغوط            إفريقيا تخطط إلجراء اخت   

 كشف قمر صناعي أمريكي عن إجراء اختبار لقنبلة نووية صغيرة في المحيط الهندي قبالة شـواطئ                 1979 سبتمبر   22
ات التي جـرت بـصورة شـكلية        جنوب إفريقيا ولكن بسبب تورط إسرائيل الظاهر في العملية تم تمويه التقرير والتحقيق            

وسربت مصادر إسـرائيلية معلومـات تفيـد        . بواسطة هيئة علماء تم اختيارهم بعناية، وتم التحفظ على تفاصيل العملية          
ولم ينته التعاون بين جنوب إفريقيا وإسرائيل بـإجراء         .  تجارب نووية ناجحة بصورة سرية في جنوب إفريقيا        3بإجراء  

ر حتى سقوط النظام العنصري في جنوب إفريقيا وتم خالل تلك الفترة تطوير واختبار صواريخ               تلك االختبارات، إذ استم   
وباإلضافة إلى اليورانيوم وتسهيالت إجراء االختبارات، زودت جنوب إفريقيا إسـرائيل           . متوسطة المدى ومدفعية متقدمة   

هام لتمكين الدولة العنصرية من تفادي العقوبـات        برؤوس أموال استثمارية كبيرة مقابل قيام إسرائيل بافتتاح منفذ تجاري           
  .االقتصادية التي كانت مفروضة عليها

  أمريكا الداعم األكبر للبرنامج
ويرى خبراء نوويون أنه على الرغم من أن فرنسا وجنوب إفريقيا تعتبران مسؤولتين بـصورة أساسـية عـن تطـوير                     

وكتب مارك جافيني أن البرنـامج      . دة تستحق الجزء األكبر من اللوم     البرنامج النووي اإلسرائيلي، إال أن الواليات المتح      
النووي اإلسرائيلي كان ممكنا فقط بسبب الخداع من الجانب اإلسرائيلي والمشاركة في التغطية على الجريمة من الجانب                 

  .األمريكي
ـ              ووي اإلسـرائيلي ووفـرت لـه       ومنذ البدايات األولى كانت الواليات المتحدة متورطة بصورة كبيرة في البرنـامج الن

 مفاعل أبحاث صغيرا تحت ستار برنامج ذري لالسـتخدامات          1955التكنولوجيا الالزمة، حيث قدمت إلسرائيل في عام        
كما أن العلماء اإلسرائيليين تلقوا تدريبات واسعة في الجامعات األمريكية وجرى استيعابهم في معامـل أبحـاث                 . السلمية

وفي أوائل الستينات حصلت إسرائيل على أجهزة التحكم الالزمة لمفاعـل ديمونـة بـصورة              . كيةاألسلحة النووية األمري  
وتم شراؤها عبـر    . سرية من شركة تدعى تريسر الب وهي المورد الرئيس للوحات التحكم للمفاعل العسكري األمريكي             

وطني ووكالة االسـتخبارات المركزيـة      شركة بلجيكية تابعة للشركة األمريكية وبموافقة ضمنية من جانب وكالة األمن ال           
 وافقت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على بيع إسرائيل مئات من الكرايتون وهو نوع مـن                1971وفي عام   . األمريكية

 قدم الرئيس جيمـي كـارتر       1979وفي عام   . المفاتيح عالية السرعة والتي تعتبر ضرورية لتطوير قنابل نووية متطورة         
وخـالل فتـرة    .  التقطها قمر تجسس أمريكي استخدمت بعد عامين في تفجير مفاعل تموز العراقي            صورا فائقة الوضوح  

إدارة الرؤساء األمريكيين نيكسون وكارتر ورونالد ريجان بدأ تدفق التكنولوجيا األمريكية المتطورة إلـى إسـرائيل وال                 
  . تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر

  فعنونو يكشف أسرار إسرائيل النووية
وحتى .  شرعت إسرائيل في تعزيز برنامجها النووي وفي الوقت نفسه استمرت في سياسة التعتيم النووي              1973بعد عام   

 رأساً نووياً، إال أن اعترافات فعنونو قلبت تلـك          20منتصف الثمانينات قدر معظم رجال االستخبارات أن إسرائيل تمتلك          
جبه تجاه اإلنسانية حتم عليه الكشف عن برنامج إسرائيل النـووي أمـام             ويعتقد فعنونو، أن وا   . التكهنات رأسا على عقب   

ولقد تمكن فعنونو من تهريب عشرات الصور لمفاعل ديمونة وحزمة من البيانات العالية القيمة إلى خارج إسرائيل                 . العالم
  .1986نشرتها صحيفة صنداي تايمز في عام 

 فعنونو العلماء إلى القول إن سعة مفاعل ديمونة تم توسيعها عدة مـرات،              ودفعت البيانات العلمية الدقيقة التي كشف عنها      
وقال محلل استخباراتي أمريكي    .  قنبلة نووية سنويا   12 إلى   10وإن إسرائيل أنتجت كمية من البلوتونيوم تكفي لصنع من          
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ج إسرائيل النووي يعتبر عملية     بارز إن بيانات فعنونو وفرت معلومات أكبر بكثير مما كنا نعتقده وإن ما يجري في برنام               
  .ضخمة للغاية

وقبل الكشف عن تلك المعلومات تم استدراج فعنونو من قبل االستخبارات اإلسرائيلية إلى روما حيث تم تخـديره ونقلـه                    
والمدهش .  عاما 18وبعد عرضه على محكمة أمنية سرية وجهت له تهمة الخيانة وحكم عليه بالسجن              . سرا إلى إسرائيل  

ائل اإلعالم الغربية وخاصة األمريكية تجاهلت تصريحات فعنونو فيما استمرت إسرائيل في برنامجها غير آبهـة                أن وس 
  .بالعاصفة اإلعالمية التي أثارتها تلك المعلومات

  أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية
إلسرائيلية تم تصميمها الستخدامها    تشير تقارير مراقبين في المجال العسكري إلى أن تشكيلة واسعة من األسلحة النووية ا             

وصممت تلك القنابل لتعظيم تأثيرات أشعة جاما القاتلة وتقليل اآلثار الناجمة عن            . في حروب داخل منطقة الشرق األوسط     
  . وفي جوهرها صممت لقتل البشر وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات. عملية االنفجار واإلشعاع طويل المدى

سلحة اإلسرائيلية على صواريخ باليستية وقاذفات قنابل قادرة على الوصول إلى موسكو، إضـافة              كذلك تشتمل ترسانة األ   
كمـا أن مـدى   . إلى صواريخ كروز وألغام نووية قامت إسرائيل بزرعها في الثمانينات حول مرتفعات الجوالن السورية   

 أطلقت غواصة إسرائيلية صـاروخ      2002ام  وفي يونيو من ع   .  ميال 45القذائف النووية التي تطلقها المدفعية يصل إلى        
 4 من تلك الغواصات التـي تحمـل كـل منهـا     3وتستخدم إسرائيل .  ميال950كروز تمكن من ضرب هدف على بعد      
  .صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

 في الحـرب العالميـة      وتتراوح أحجام القنابل اإلسرائيلية من قنابل تفوق حجما القنبلة التي ألقيت على هيروشيما اليابانية             
ومن المؤكد أن أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية تتجاوز الرؤوس الحربية الفعلية           . الثانية إلى قنابل نووية تكتيكية صغيرة     

. كما أن حجم ذلك البرنامج يتجاوز حاجة الـردع الفعلـي          . والتي يحتمل وجودها في كافة دول الشرق األوسط مجتمعة        
ووفقا لصحيفة صنداي تايمز    . ووية تمتلك إسرائيل أيضا مجموعة من الرؤوس الكيماوية والبيولوجية        وإضافة إلى القوة الن   

وقـال مـسؤول    . فقد أنتجت إسرائيل أسلحة من تلك األنواع إضافة إلى أنظمة متطورة خاصة بإطالقهـا واسـتخدامها               
 16لك إسرائيل مقـاتالت مـن طـراز إف          كما تمت . استخباراتي إسرائيلي إن من بين تلك األسلحة أنواعا غير معروفة         

  . مصممة إلطالق األسلحة الكيماوية والبيولوجية مع أطقم مدربة على تحميلها خالل دقائق من صدور األوامر
ويسعى علماء  . وبحسب صنداي تايمز فإن إسرائيل استخدمت أبحاثا حصلت عليها من جنوب إفريقيا لتطوير قنبلة عرقية              

ويحاول أولئك العلمـاء    .  مميز يحمله كافة العرب    ، جين ،ل المنجزات الطبية الحديثة لتحديد مورث     إسرائيليون إلى استغال  
وانتقد النائب اليساري في الكنيست اإلسـرائيلي ديـدي         . هندسة خاليا دقيقة ميتة تهاجم فقط الذين يحملون جينات مميزة         

يدنا وخبرتنا فإن ذلك السالح يمثل الرعب بعينه ويجب علينا          بالنظر إلى أخالقياتنا وتاريخنا وتقال    : زكير تلك األبحاث قائال   
  .إنكاره ورفضه

   27/5/2005الوطن السعودية 
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