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   العدو بدفع الثمن واحلركة تتوعد .. السلطة تفرج عن عناصر من القسام
 اإلسـالمية   ود الزهار، عضو القيادة السياسية حلركة املقاومة      عن الدكتور حمم   4/5/2005نقل املركز الفلسطيين لإلعالم     

أنّ ما جرى من اعتقاٍل ألحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام أمس يعترب خرقـاً التفاقـات محـاس                    قوله  ،  "محاس"
 ".أنّ عملية االعتقال كانت مبثابة تصرٍف غري مسؤوٍل: "وتفامهاا مع السلطة الفلسطينية، مضيفاً

كان عضوان من كتائب القسام متوجهني لزيارٍة خاصة ألحد أصدقائهم يف          : "أوضح الزهار مالبسات حادث ليلة أمس قائالً      و
عِثر "، مشرياً إىل أنه     "بيت الهيا ومروا على عدة حواجز لألمن الوطين قبل أنْ يطلَب منهم على احلاجز الثالث تفتيش السيارة                

اصة بالشبان، فاختذ عناصر األمن مواقعهم مستعدين إلطالق النار وحضرت أيـضاً إىل املكـان               أثناء التفتيش على أسلحٍة خ    
  ".سيارات أخرى تقلّ قواٍت من الشرطة اليت اصطدمت إحداها بسيارة شباب القسام، وجرى اعتقال أحدهم وترك اآلخر

لوضع الداخلي الفلسطيين واتصل هاتفياً الساعة الثانية ليالً        وأشار الزهار إىل أنه قام باالتصال باجلانب املصري املهتم باستقرار ا          
بـرئيس السلطة حممود عباس، وشرح له خطورة الوضع وعدم قبول محاس باعتقاالت استفزازية، ورد عباس بأنه سـيعمل                  

  .على حلّ املشكلة وإطالق سراح الشاب املعتقل، وفعالً متّ إطالق سراحه فجراً
  :  بيان مجاهريي صادر عن حركة محاس ، جاء فيه 4/5/2005 لإلعالم  املركز الفلسطيينواورد

تنفي حركة املقاومة اإلسالمية ما تناقلته وسائل اإلعالم على لسان السلطة الفلسطينية حول قيام أجهزا األمنية باعتقـال                  
اه املـستوطنات الـصهيونية، وإذ   ، حبجة حماولتهم إطالق صواريخ باجت"كتائب الشهيد عز الدين القسام  "ثالثة من جماهدي    

   تؤكد احلركة نفيها هلذه الرواية فإا توضح ما يلي
احلركة ملتزمة بإعالن القاهرة، طاملا التزم االحتالل بعدم العدوان على شعبنا، مبا يف ذلك اإلفراج عن كافـة األسـرى                . 1

  .واملعتقلني، وأبناء احلركة يتقيدون مبوقفها
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والـيت  " مسدسات" أي مهمة جهادية، بل كانوا يف زيارٍة اجتماعية وحيملون أسلحتهم الشخصية           مل يكن ااهدون يف   . 2
أكدا الصور اليت بثتها السلطة، وأفراد الشرطة الفلسطينية أوقفوهم واعتقلوا أحدهم وبطريقة استفزازية تـشكل خروجـاً          

  ".كتائب الشهيد عز الدين القسام" التفامهات، برغم أن ااهدين عرفوا على أنفسهم أم من  على كل
إن هذا احلادث املؤسف يندرج يف سياق توجهات أمنية جديدة لبعض القيادات يف السلطة، وعليه فإن هذا احلـدث مل                    . 3

  .يكن عفوياً وإمنا خمطط له، ومن هنا فإننا ننظر ببالغ اخلطورة هلذا احلدث وتداعياته على ساحتنا الفلسطينية
   .ج عن ااهد املعتقل بعد تدخالت من جهات عديدة، ووقفة غاضبة من مجاهري شعبنالقد مت اإلفرا. 4

بذلت مصر عرب دبلوماسييها املقيمني يف غزة جهوداً حثيثة أفضت إىل معاجلة األزمـة              .  4/5/2005ونشرت الغد االردنية    
إثر اعتقال أجهزة األمن الفلسطيين ليلـة أمـس         الفجائية اليت وقعت بني السلطة الفلسطينية وحركة املقاومة اإلسالمية محاس           

  . األول ناشطاً يف كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية للحركة
وجرى اعتقال الناشط على خلفية مشاركته واثنني آخرين يف حماولة إلطالق صواريخ على مستوطنات إسرائيلية حيث أمضى                 

يين إىل أن تدخل دبلوماسيون من سفارة مصر لدى السلطة ومتكنوا مـن             عدة ساعات قيد االعتقال لدى أجهزة األمن الفلسط       
  . إقناع السلطة باإلفراج عن الناشط

واعترب حمللون سياسيون أن التدخل املصري ساهم برتع فتيل أزمة كان من شأا أن دد مسار التهدئة القائمة بني اجلـانبني                     
  . يها السلطة مع قيادة محاس يف هذا الشأنالفلسطيين واإلسرائيلي والتفامهات اليت توصلت إل

وعلمت الغد أن سلسلة اتصاالت ومشاورات أجريت مع رئيس املكتب السياسي للحركة خالد مشعل كما تدخل القيـادي                  
  . يف حركة فتح أمحد حلس ملعاجلة هذه األزمة الطارئة

ذ قرارها بفرض سيادة القانون وتـوفري األمـن         من جهتها أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطين أن السلطة ستمضي يف تنفي           
واألمان للمواطن الفلسطيين داعية الفصائل الفلسطينية للوفاء مبا مت االتفاق عليه يف حوار القاهرة وحذرت من خطورة قيـام                   

ة جمموعة من أفراد حركة محاس مبحاولة إطالق للصواريخ من منطقة بيت الهيا مشال القطاع مبينـة أن قـوة مـن الـشرط         
الفلسطينية متكنت من إلقاء القبض عليهم وعثرت حبوزم على قطعيت سالح وذخرية وجهـاز اتـصال ومنـصة إلطـالق                    

  . الصواريخ
وامت وزارة الداخلية يف بيان أصدرته أمس محاس باللجوء إىل االستغالل السيئ لبيوت اهللا وذلك عرب استخدام مكـربات                   

لتخوين والتكفري ومفردات أخرى وصفتها بأا تنم عن ثقافة وتعبئـة داخليـة             الصوت من داخل املساجد لبث مصطلحات ا      
  . سلبية تشكل خطراً على النسيج الداخلي للشعب الفلسطيين

ولفتت إىل أن السفارة املصرية تدخلت بعد حوار مطول مع محاس يف هذا احلادث ومت اإلفراج عن الشخص املعتقـل لـدى                      
  .أجهزة األمن الفلسطيين

قالت مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية أفرجت، أمس الثالثـاء ،      : 4/5/2005نوت  وعوت أحر يجريدة يد   وجاء يف 
عن أفراد خلية فلسطينية، تابعة حلركة محاس، مسؤولة عن إطالق صواريخ القسام على إسرائيل، جرى اعتقال أفرادها الثالثة،                  

  .سطينية ضد املسؤولني عن إطالق صواريخ القسامأول أمس، وذلك يف محلة أمنية نفذا الشرطة الفل
وأضافت املصادر أن اإلفراج عن نشطاء محاس جاء يف أعقاب الغضب الشديد الذي أبداه قادة محاس جراء هذه االعتقاالت،                   

  .وقامت الشرطة الفلسطينية، ظهر اليوم، باإلقراج عن الناشط الثالث. وأيضا يف أعقاب تدخل دبلوماسيني مصريني
أفـراد  . الثالثة كانوا يف سيارة يف طريقهم لضرب صواريخ       : قال أبو خوصة واصفا االشتباك أن ناشطا ثالثا متكن من اهلرب          و

  .املسلحون قاموا باطالق النار مما اضطر رجال الشرطة إىل الرد باملثل. الشرطة أشاروا هلم بالتوقف
وقال مسؤول أمين   ". سيارة واعتقال املسلحني واحتجاز اسلحتهم    أفراد الشرطة سيطروا على املوقف وقاموا بأخذ ال       : "وأضاف

  . فلسطيين إن الشرطة عثرت على صواريخ يف السيارة
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وقالت مجاعة اجلهاد االسـالمي  . وام مقاتلو محاس الشرطة بالبدء بفتح النار عليهم، وقالوا إم مل خيططوا الطالق صواريخ          
  . مكان قريب يف مشال قطاع غزة، قبل أن يلقى القبض على عضوي محاسإا شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل من

كما علق مارك رجييف، املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، على اطالق سراح نشطاء محـاس قـائال إن املـصاحلة                    
  .ا ملكافحة اإلرهابينياإلسرائيلية الفلسطينية ال ميكن أن تنجح إال إذا بذلت السلطة الفلسطينية جهدا متواصال ومستمر

، ملمحا إىل شـكاوى     "اذا بدأنا يف رؤية باب يفتح ويغلق كما حدث يف املاضي، فإن هذا ليس مؤشرا طيبا               : وأضاف رجييف 
  . إسرائيل من أن السلطة الفلسطينية يف عهد الرئيس الراحل، ياسر عرفات، كانت تطلق سراح النشطاء بسرعة

قال مسؤولون اسرائيليون ان احلادث يشري اىل فشل حماولة الرئيس حممود عباس يف             :  4/5/2005 القدس الفلسطينية    وعن
جيب ان يتم نزع اسلحتها وان من االفضل ان يـتم ذلـك قبـل               » محاس«واضافوا ان   . اقناع الناشطني بدالً من مواجهتهم    

  .ق السلميةاالنتخابات التشريعية يف متوز واال فان اسرائيل لن متضي قدماً خبطة خريطة الطري
وقال مسؤول ملف املفاوضات صائب عريقات ان اهلدف النهائي هو نزع اسلحة محاس ، واضاف ان مطلب اسرائيل بـرتع                  

  .اسلحة محاس قبل االنتخابات التشريعية هو ذريعة من اجل عدم املضي قدماً بتنفيذ خريطة الطريق
  .قانون يف االراضي الفلسطينية، سالح واحد وسلطة واحدةاسرائيل تعرف اننا نبذل اقصى اجلهود حلفظ ال: وقال عريقات

وقال رعنان غيسني، مستشار    . ولكن مسؤولني اسرائيليني اعتربوا ان احلادثة االخرية تظهر انه ال خيار امام عباس سوى احلزم              
 االرهابيني وتفكيك   طاملا انه ليست هناك خطوات حقيقية العتقال منفذي اهلجمات ونزع اسلحة          : رئيس الوزراء االسرائيلي  

  .وهذا مؤشر على ام ال يقومون مبا يكفي: واضاف. البنية التحتية اليت تنتج هذه الصواريخ، فلن يكون هناك سالم وال هدوء
وفقاً خلطة خريطة الطريق، فانه يتوجب نزع اسـحة مجيـع           : وقال بول باتني، املتحدث باسم السفارة االمريكية يف تل ابيب         

كيك مجيع اموعات االرهابية ومحاس هي جمموعة ارهابية ولذلك جيب نزع سالحها سواء دخلت يف العملية                االرهابيني وتف 
  .السياسية ام ال

وقال مارك رجييف، الناطق باسم وزارة اخلارجية االسرائيلية، ان محاس تستخدم فترة اهلدوء احلايل العادة التسلح والسـتعادة          
  . اخذ زمام املبادرة فام سينسفون كل عملية املصاحلةوتقوية قدراا، وعندما خيتارون

واكد سامي ابو زهري املتحدث باسم حركة محاس ان احلركة لن ترتع اسلحتها وطالب اسرائىل باالبتعاد عـن الـشؤون                    
  .الداخلية الفلسطينية، مثل االنتخابات

ان : واضـاف . وبنادقه غري شرعية الم حمتلون وغزاة     ان بنادق املقاومة الفلسطينية شرعية، ولكن االحتالل        : وقال ابو زهري  
االنتخابات الفلسطينية هي شأن داخلي فلسطيين، ومثل هذا التصريح االسرائيلي هو تدخل يف الشؤون الداخلية الفلـسطينية                 

  .وحنن النقبله
 الكونغرس االمريكي ان    نقلت اذاعة اجليش االسرائيلي عن شارون قوله خالل لقاء مع اعضاء يف            4/5/2005 املستقبل   وعن

  .ابو مازن يعزز قوة املنظمات االرهابية بدالً من ان يعمل على نزع اسلحتها
وعلى الرغم من ذلك اعترف شارون بان ابو مازن يعمل على احلفاظ على اهلدوء غري انه ميتنع بشكل كامـل عـن اختـاذ                        

ة تصرحيات وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز الـيت         وانتقدت وزارة الداخلية الفلسطيني   . اجراءات ملموسة ضد االرهاب   
اعلن فيها رفض اسرائيل نقل املسؤولية االمنية يف مدن احملافظات الشمالية اىل السلطة الوطنية، معتربة اا تأيت يف سياق التلكؤ                    

 .واملماطلة
فامهات قمة شرم الشيخ، اليت عقدت      واوضحت الوزارة يف بيان صحايف اصدرته امس ان هذه التصرحيات تشكل تنصالً من ت             

  .يف اوائل شباط فرباير املاضي، وتعتمد سياسة التضليل وتزييف احلقائق
واشار البيان اىل ان السلطة الوطنية نفذت تعهداا يف قضية املطاردين وضبط سالحهم ووضعهتم حتت السيطرة يف مدينة ارحيا              

 ذا اخلصوص اال ان اجلانب االسرائيلي مل ينفذ اياً من االلتزامات اخلاصة بـه       من دون ان حتدث اي خمالفة ملا مت االتفاق عليه         
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يف قضايا االفراج عن االسرى وعودة املبعدين وتسليم املدن، ناهيك عن االعتداءات املستمرة من قبل قـوات االحـتالل يف                    
  .االراضي الفلسطينية

اجع االسرائيلي عن الوفاء مبا مت االتفاق عليه ينعكس سلبا على اجلهود            واكد البيان ان هذه املمارسات واملواقف املرتبطة بالتر       
  .املبذولة للتقدم حنو السالم

. ونقلت االذاعة االسرائيلية عن موفاز قوله ان السلطة الفلسطينية ال حتارب الفصائل الفلسطينية املسلحة اليت وصفها باالرهابية                
  .بة الفصائل الفلسطينية املسلحةواعترب ان هذا الوضع يدفع اسرائيل اىل حمار

قال سامي أبو زهري املتحدث باسم حركة محاس إن الشرطة الفلـسطينية مل تـسلمهم بعـد                  4/5/2005 الدستور   ويف
األسلحة اليت متت مصادرا خالل عملية االعتقال اليت جرت بعد تبادل الطالق النار، وحذر السلطة الفلسطينية مـن مغبـة                    

 محاس بشكل خاص وناشطي بقية التنظيمات الفلسطينية بشكل عام وقال إن أي مساس من هذا النوع                 التعرض بسوء لكوادر  
  .معناه ايار مجيع مساعي التهدئة وسوف يدفع العدو مثن ذلك

  

  

 السالح مقابل االنتخابات  ": محاس"شارون يبتز 
نفسها يف مسألة االنتخابات الفلسطينية باشتراط رئيس وزرائها ارييـل          ” يلاسرائ“أقحمت   4/5/2005اخلليج اإلماراتية   

، ”خريطـة الطريـق   “ملشاركتها يف االنتخابات الفلسطينية، مهدداً بوقف تطبيق خطة         ” محاس“شارون نزع سالح حركة     
حماولة للتنـصل مـن     “تهديد  ويشمل ذلك عدم تسليم مدن حمتلة يف الضفة الغربية إىل السلطة الفلسطينية اليت اعتربت هذا ال               

، ”زعامة مدهشة “وفيما وصف سناتور أمريكي بارز الرئيس الفلسطيين حممود عباس بأنه أثبت            . ”تفامهات قمة شرم الشيخ   
أوقفوا يف غزة خـالل حماولتـهم اطـالق صـواريخ           ” محاس“أطلقت السلطة إثر وساطة مصرية ثالثة عناصر من حركة          

  .  ”القسام“
ال يعقل أن يشارك حـزب مـسلح يف         “: يف االنتخابات قبل نزع سالحها، وقال     ” محاس“مشاركة  وأبدى شارون رفضه    

ووجه شارون خالل لقائه عضوي جملـس الـشيوخ         ” العملية الدميقراطية، وإذا حصل ذلك فال ميكن تطبيق خريطة الطريق         
وهـدد  . الرئيس الفلسطيين حممود عباس   األمريكي جوزيف ليربمان وبيل فريست انتقادات شديدة لنهج التهدئة الذي يعتمده            

وزير احلرب الصهيوين شاؤول موفاز بعدم نقل املسؤولية األمنية عن مدن الضفة إىل السلطة الفلسطينية يف حال عـدم نـزع                     
  .”محاس“سالح 

لس الـشيوخ   وبدا أن تصرحيات شارون مل تقنع املسؤولني األمريكيني، فقد أشاد فريست وهو زعيم الغالبية اجلمهورية يف جم                
بالقائـد  “ووصـفه   ” اقام الدليل على متتعه بزعامة قياديـة مدهـشة        “بعباس بعد اجتماع معه، وقال إن الرئيس الفلسطيين         

” دعم الرئيس “عباس باالصالحات، مشرياً إىل أنه نقل إليه        ” متسك“، ورحب السناتور األمريكي أيضاً مبا وصفه        ”الشجاع
  .األمريكي جورج دبليو بوش

نقل املسؤولية األمنية يف    ” اسرائيل“إن تصرحيات موفاز يف شأن رفض       ) ب.ف.أ(زارة الداخلية الفلسطينية يف بيان      وقالت و 
مدن الضفة الغربية اىل السلطة الفلسطينية دف إىل التنصل من تفامهات قمة شرم الشيخ، اعتماداً علـى سياسـة التـضليل                     

  .”اطلةسياق التلكؤ واملم“وتزييف احلقائق، وتأيت يف 
”  محـاس “اجلناح العسكري حلركة    ”  كتائب القسام “وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية اا أفرجت عن ثالثة من اعضاء           

. وجرى االفراج عنهم بعد وساطة مصرية     . يف مشال غزة  ” القسام“اوقفوا ليل االثنني عندما كانوا يستعدون إلطالق صواريخ         
  .لتزام الفصائل التهدئة، ورفض أي خرق لإلمجاع الوطينوشددت وزارة الداخلية على ضرورة ا
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، ودعت السلطة الفلسطينية إىل بذل جهـد متواصـل          ”محاس“أبدت اعتراضها على األفراج عن عناصر       ” اسرائيل“لكن  
أطلقا مـن   ” القسام“قد اعلنت ان صاروخني من طراز       ” اسرائيلية“ومستمر ملكافحة االرهابيني، وكانت مصادر عسكرية       

  .من دون وقوع إصابات” سديروت“اع غزة وسقطا قرب مستعمرة قط
انه يف تطور الفت يؤكد عدم وجود نية لدى احلكومة االسرائيلية لتنفيـذ التزاماـا وفـق                  4/5/2005 احلياة   و اوردت 

 وامـه امـام   تفامهات شرم الشيخ بينها وبني السلطة الفلسطينية، او تنفيذ خريطة الطريق، محل شارون على حممود عباس ،            
عضوين بارزين يف جملس الشيوخ االمريكي بأنه يعزز االرهاب، ويسلك طريقاً غري صحيحة بل تتعارض وخريطـة الطريـق                   

  .الدولية
  

  

  سلحة املسلحنيأال بعد نزع إمنية للسلطة سرائيل لن تسلم السيطرة األإ
طق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون أمس الثالثاء ان االنتخابات التـشريعية  اعترب النا: رام اهللا ـ القدس العريب  

  .الفلسطينية املقبلة لن تكون حرة ودميقراطية اذا ما شارك فيها حزب له جناح مسلح
 يف متـوز    ويف تصريح غيسني اشارة ايل حركة محاس اليت تعتزم للمرة االويل تقدمي مرشحني للمجلس التشريعي الفلـسطيين                

طاملا انه مل يتم نزع سالح اموعات الفلسطينية الـيت تـسعي            ) السالم(وقال لن نتمكن من التقدم يف مفاوضات         ).يوليو(
  .للترويج الهدافها عن طريق االرهاب

  .من جهته، ام شارون رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس بـ تعزيز املنظمات االرهابية بدل تفكيكها
 وزير الدفاع االسرائيلي شاوول موفاز أمس الثالثاء ان اسرائيل لن تنقل للسلطة الفلسطينية مزيدا مـن الـسيطرة                   كما اعلن 

  . االمنية حيت يقوم الفلسطينيون برتع اسلحة مسلحني مطلوبني لدي اسرائيل
ـ              ات شـارون للـرئيس     ورفض رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اام

وقال عريقات ان هذه االامات تشكل عودة لالسطوانة االسرائيلية املشروخة واليت دف منها تـل ابيـب ايل                  . الفلسطيين
  .االستمرار يف االجراءات احادية اجلانب وحتويل غزة ايل سجن كبري والضفة الغربية ايل كانتونات معزولة باجلدران

  .االجراءات االسرائيلية من حصار واقامة جدران واقتحامات دد مبجملها حالة اهلدوء احلاليةواشار عريقات ايل ان كافة 
وحذر عريقات من استمرار الصمت الدويل علي االجراءات االسرائيلية احادية اجلانب احلالية وتأجيل تنفيذ خارطة الطريـق                 

  . عرب ميش الدعوات لعقد مؤمترات دولية للسالم
  4/5/2005القدس العريب 

  

  

  67االستيطان غري شرعي ولن نقبل مبا هو أقل من حدود  :عباس
 شدد الرئيس الفلسطيين  حممود عباس أمس على ان عمليات توسيع االستيطان  يف االراضي احملتلة لـن جتعـل                     - الغد   -غزة

  ".1967انمبا هو اقل من حدود حزير"السلطة الفلسطينية تتراجع وتقبل 
والقدس الشرقية حمتلة وحنن ال ميكـن ان        . اول حجر فيه غري شرعي واخر حجر غري شرعي        . االستيطان غري شرعي  "وقال ان 

  ".67نقبل مبا هو اقل من حدود حزيران
لقد كان ذلـك    . جيب ان ال نصاب باالحباط عندما نرى مستوطنات كربى ونعتقد انه ال ميكن ازالة املستوطنات              "واضاف  

  ".ما زال ذلك ممكنا االن"على االراضي املصرية بعد اتفاق كامب ديفيد و" نا يف سيناء ويف ياميتممك
جيب ان خيضع السـتفتاء شـعيب      "واشار عباس اىل ان اي اتفاق تتوصل اليه القيادة الفلسطينية مع اسرائيل خالل املفاوضات               

  ".لينال موافقة الشعب او رفضه
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حنن ندير االمن بطريقتنا من اجل محاية       . هذا خط امحر  . ن ان يسال الدم الفلسطيين وحنن النقبل      يريد االسرائيليو "وقال عباس   
  ".شعبنا وحنن نعمل ليال ارا لكن هناك عقبات والتقدم بطىء

  4/5/2005ردنية الغد األ
  

  

  راضي الضفة الغربيةأنشاء جامعة يف إسرائيل إقريع يدين قرار 
اسرائيل مستمرة يف توسيع امعات االستيطانية واعلنـت انـشاء جامعـة يف االراضـي               ،  رح قريع للصافيني يف رام اهللا       ص

نطلب من اللجنة الرباعية واصدقائنا االمريكيني وضع حد هلذه االنتـهاكات الـيت ال       اضاف ،   و . الفلسطينية مبستوطنة ارييل  
  .ر من قطاع غزةميكن السكوت عنها بذريعة االنسحاب املقر

وتعـد هـذه املدينـة     .واملعهد مقام يف ارييل كربى املستوطنات يف مشال الضفة الغربية واملقامة يف عمق االراضي الفلسطينية            
 الف ساكن وتقع يف الضفة الغربية على بعد عشرين كلـم شـرق اخلـط                17االستيطانية اليت جيري امتام سياج من حوهلا        

  .االخضر
   4/5/2005الرأي االردنية 

  

  

 !االحتالل يدرس إمكانية حتويل مستوطنات مشال الضفة الغربية إىل معسكراٍت للشرطة الفلسطينية
كشفت مصادر صهيونية النقاب عن أنّ اجليش الصهيوين يدرس إمكانية حتويل املستوطنات اليت سيتم إخالؤها مشال الـضفة                  

  .ة الفلسطينيةإىل معسكرات لرجال الشرط
العربية أمس، مسألة ما الذي جيب عمله باملباين االستيطانية مشال الضفة الغربية أدت إىل تردٍد كبري،                " معاريف"وقالت صحيفة   

ال سيما وأنه على العكس من املستوطنات يف قطاع غزة، واليت اختذ قرار بتسليمها كاملة للفلـسطينيني بعـد االنـسحاب                     
  .م من القطاع، فإنّ املستوطنات يف مشال الضفة الغربية ستبقى بعد إخالئها حتت السيطرة األمنية الصهيونيةالصهيوين التا

وال تنوي سلطات االحتالل هدم املباين يف املستوطنات ال سيما وأنّ عملية اهلدم ستلحق أضراراً بـسمعتها علـى الـساحة                     
خاصة م، على   " مستوطنات"الفاخرة وإقامة   " الفيالت"م الفلسطينيني هلذه    الدولية، كما أا ومن جهة ثانية غري معنية بتسلّ        

  .حد قول الصحيفة
  4/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  

  

  سرائيل تعلق تسليم املدن للسلطة   إ وتقارير عن انتهاء شهر العسل بني شارون وعباس
 نقل السيطرة االمنية على مدن الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية بزعم فشلها يف نزع سالح               اعلنت اسرائيل امس جتميد خطط    

املطلوبني كما تصفهم، وهو ما اعتربته السلطة حماولة مكشوفة للتنصل من تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف تفامهات شرم                  
  .الشيخ بني الطرفني

وفاز بان اسرائيل لن تنقل للسلطة الفلسطينية مزيدا من السيطرة االمنية علـى             وجاء اعالن وزير اجليش االسرائيلي شاؤول م      
مدن الضفة حىت تقوم السلطة برتع اسلحة مسلحني مطلوبني، غداة اام رئيس وزرائه ارييل شارون لرئيس السلطة حممـود                   

  .عباس بالفشل يف التحرك ضد هؤالء املسلحني
   

  4/52/2005الدستور 
  

  

   ذن بالبث حملطة تلفزيون تابعة للفاتيكان إ وتشكيل جلنة وطنية عليا للقدس
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قرر جملس الوزراء، امس، تشكيل جلنة وطنية عليا للقدس، كإطار مرجعي لكل ما يتعلق بقضايا مدينـة                 ": وفا"رام اهللا ــ    
  .لى برناجمنا الوطينالقدس احملتلة وحميطها، ملا هلذا املوضوع من أمهية وأولوية قصوى ع

وأوضح الس خالل جلسته األسبوعية امس، يف مدينة رام اهللا، أن اللجنة الوطنية ستقوم بعد تشكيلها بتنسيق عملها مع جلنة                    
  .القدس الوزارية وجلنة القدس يف الس التشريعي، على أن تقدم تقارير عملها إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

 الوزراء، امس، إحالة مشروع قانون االنتخابات املعدل، بعد إبداء املالحظات عليه، إىل الس التشريعي، من                كما قرر جملس  
   .أجل إقراره بالقراءة الثالثة

  .التابعة للفاتيكان) telepace( على منح إذن للبث يف فلسطني، حملطة تلفزيون السالم ة مبدئيةوافقامل
  4/5/2005األيام الفلسطينية 

  

  

  فتح بدأت اختيار مرشحيها لالنتخابات
قررت حركة فتح كربي الفصائل الفلسطينية اختيار مرشحيها لالنتخابات التشريعية عن طريق انتخابـات داخليـة             :  رام اهللا 

  .حيت يكون هناك امجاع داخل احلركة من اجل التصويت لصاحل من يفوز يف االنتخابات الداخلية
وجاء قرار احلركة باجرء انتخابات داخلية يف ظل الصراع الداخلي واملنافسة الشديدة بني الكثري من كوادر احلركـة علـي                    
الترشح لالنتخابات التشريعية مما يسهم يف تشتيت االصوات بني ابناء احلركة االمر الذي ستـستفيد منـه بـاقي الفـصائل                     

  .الفلسطينية
لتشريعي احد قادة حركة فتح اعلن عن بدء احلملة االنتخابية الداخلية النتخاب مرشـحي              وكان روحي فتوح رئيس الس ا     

للجنة االنتخابات املركزية يف      رشحنيامساء امل و ستقدم    .يف الرابع عشر من اجلاري     ،   حركة فتح لالنتخابات التشريعية القادمة    
  . لالنتخابات التشريعيةاخلامس من حزيران القادم وهو اليوم األول لتقدمي طلبات الترشيح

 132 مرشحاً للمنافسة علي مقاعد الس التشريعي البالغ عددها          132وأشار إيل أن احلركة ستعد قائمة كاملة مكونة من          
مقعداً، مشدداً علي أن احلركة لن تسمح بترشيح أي عضو من حركة فتح خلوض االنتخابات التشريعية دون انتخابـه مـن                     

  .حركةالقاعدة التنظيمية لل
وأظهر آخر استطالع للرأي بني الفلسطينيني وزعت نتائجه يف وقت سابق تقدما ملحوظا حلركة فتح علي حركة محـاس يف                    

  .حلماس % 23سيصوتون لفتح مقابل % 41االنتخابات التشريعية واظهر االستطالع الذي أجرته جامعة بريزيت أن 
  4/5/2005القدس العريب 

  

  

   يف االنتخابات البلدية يف غزة اخلميس كبرياًمحاس ستحقق فوزاً: استطالع
يستدل من استطالع للرأي العام الفلسطيين، أجراه مركز أحباث املستقبل، أن حركة محاس ستحقق جمـددا  : ب. غزة ـ ق 

 يف قطاع غزة يوم اخلميس القـادم، كمـا           بلديات 8فوزا كبريا يف املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية، املقرر إجراؤها يف            
 يف املئة من املستطلعة آراؤهم سيصوتون لقـوائم         40.7وحبسب االستطالع، فإن    . حدث يف املرحلة األويل من االنتخابات     

 2.3و  . يف املائة لقوائم حركة اجلهاد اإلسالمي      4.7فيما  .  يف املئة  28.7حركة محاس، يف حني سيصوت لقوائم حركة فتح         
 يف املائة من املستطلعني أـم  91.4أكد و اجلدير ذكره   .  يف املائة  5.8املستقلون  ولجبهتني الشعبية والدميقراطية ،      ل ائةيف امل 

  .سيشاركون
ويف تفصيل لالستطالع، الذي أجري يف البلديات الثمانية، فإن حركة محاس ستتقدم علي حركة فتح يف ستة مناطق هي بيت                    

زة، وعبسان الصغرية، وعبسان الكبرية، ومنطقة الربيج، يف حني ستتقدم حركة فتح علي محـاس يف                الهيا واملغراقة ووادي غ   
  .منطقة وادي السلقا
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  4/5/2005القدس العريب 
  

  

 السلطة بعدم حتويل االنسحاب من غزة إىل موضوع تفاوضي  تطالبالشعبية 
ير فلسطني السلطة الفلسطينية من التفاوض مع سلطات االحتالل الصهيوينّ، لتنفيـذ            حذّرت اجلبهة الشعبية لتحر    - وكاالت

حتويل خطة فك االرتباط الصهيونية، جاء ذلك رداً على ما ذكرته الصحافة نقالً عن وزيـر الـشؤون املدنيـة يف الـسلطة                       
: الفلسطينية، عن طريق تل أبيـب، إذ قـال        الفلسطينية حممود دحالن ، لدى مغادرته القاهرة، يف طريق عودته إىل األراضي             

           وأنّ اللقاءات الثالثة، اليت متت مـع نائـب رئـيس           .. سنبدأ األسبوع املقبل جولة جديدة من املفاوضات مع وفٍد إسرائيلي
ق احلكومة الصهيونية مشعون برييز ووزير احلرب الصهيوينّ شاؤول موفاز كانت مثمرة، حيث متّ حبث وضع جدوٍل زمين متف                 

  .عليه، وآلية لعملية االنسحاب واالستالم، كما اختذنا قراراً استراتيجياً مبشاركة كل الفصائل يف اخلطوات اليت اختذناها
وأكّدت اجلبهة الشعبية أنّ أي تراجٍع لقوات االحتالل ومستوطنيه عن األرض الفلسطينية هو مثرةٌ من مثار صـمود الـشعب                    

وأوضحت أنّ رئيس الوزراء الصهيوينّ آرائيل شارون وحكومته يـسعيان إلكـساب            . لباسلةالفلسطيين وانتفاضته ومقاومته ا   
مشروع فك االرتباط شرعية فلسطينية، وفرضه كمشروٍع سياسي وحيٍد يف الساحة، وتوفري الغطـاء لتـسريع االسـتيطان،              

اء الوطن، لقطع الطريق على إقامة الدولـة        واالنتهاء من بناء جدار الفصل العنصري، وفك االرتباط بني قطاع غزة وباقي أجز            
  .الفلسطينية املستقلة

  4/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  

  

  املؤبد مرتني ألسري فلسطيين  
جعافرة مـن   املركزية يف القدس احملتلة بالسجن املؤبد مرتني على االسري الفلسطيين امحد عطية             ” االسرائيلية“حكمت احملكمة   

ان جعـافرة   ” اسرائيلية“وقالت مصادر   . مدينة بيت حلم بعد اامه بقتل اثنني من املستوطنني حبي استيطاين يف القدس احملتلة             
  )قنا.    (اعتقل بعد قيامه بقتل املستوطنني خالل العام املاضي يف اراضي السلطة الفلسطينية

  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

  

  400 فلسطيين واعتقال 500اإلفراج عن 
 منذ تفامهات شرم الشيخ، املتحققة بني رئيس الوزراء شارون وبني الرئيس الفلسطيين حممود عباس قبل حنو ثالثـة                   -رام اهللا   

 أسري  500  مطلوب فلسطيين، مقابل اإلفراج عن     400اشهر، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي يف ارجاء الضفة أكثر من           
  .هذا ما افاد به ضابط كبري يف قيادة املنطقة الوسطى لصحيفة معاريف اإلسرائيلية.. فلسطيين

 شخص كان يفترض أن يفرج عنهم بعـد جنـاح           400من جهة أخرى،  فان الدفعة الثانية من السجناء املفرج عنهم، حنو             
  .  يفرج عنهم حىت اليوماالفراج االول، ونقل املدن يف الضفة اىل مسؤولية فلسطينية، مل

من جهته أكد نادي األسري الفلسطيين على أن هذه األرقام، تدلل على املراوغة اإلسرائيلية املتبعة يف قضية األسرى، واليت من                    
  .شأا تفجري األوضاع يف سجون االحتالل، يف أية حلظة

  4/5/2005الغد االردنية 
  

  

  ائيل مزارع القرويني الفلسطينينيهكذا تسمم إسر
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احلوادث األخرية املتعلقة بتسميم احلقـول الفلـسطينية    دعت منظمة احلقوق الدولية السلطات االسرائيلية ايل اجراء حتقيق يف
 .الغربية املستوطنون اإلسرائيليون بشكل متزايد علي القرويني الفلسطينيني يف الضفة واهلجمات املتكررة اليت يشنها

بري زيت وهيئة محاية الطبيعة اإلسرائيلية انـه مت رش   كدت التحاليل اليت أجراها مركز علوم الصحة البيئية واملهنية يف جامعةوأ
 .السامة بكميات كبرية يف املنطقة نوعني من املواد الكيماوية

دول مبا فيها اسرائيل والذي خيضع لقيود استعماله يف عدة  فلوراسيتاميد الذي يحظر-واملادتان الكيماويتان السامتان مها ثاين 
 .وبروديفاكوم، وهو مادة مضادة للتخثر تستخدم كمبيد للقوارض شديدة يف التجارة الدولية،

ياسوف الواقعة بشمال الضفة الغربية يف حقـل    عثر أيضاً علي إحدي هاتني املادتني السامتني يف قرية2005ابريل ،12ويف 
الـيت   اإلسرائيلية، وبالقرب من املكان الذي أعاد فيه اجليش االسرائيلي تواً فتح الطريق ة تاوبايقع بالقرب من مدخل مستوطن
الفلسطينيني طوال سنوات، مما اضطر الناس ايل  وظلت الطريق املؤدية ايل ياسوف مغلقة أمام. تربط ياسوف بالطريق الرئيسية
 .القرية سلوك حتويلة طويلة للوصول ايل

اليت ختضع للسيطرة الكاملة للسلطات االسرائيلية، ومتنـع   يت عثر فيها علي املواد الكيماوية السامة يف املنطقة جوتقع املناطق ال
  . للسلطة الفلسطينية من العمل يف هذه املنطقة اسرائيل قوات األمن التابعة

   4/5/2005الراية القطرية 
  

  

 ون عن العمل ألف عامل فلسطيين عاطل302
كشف وزير العمل والشؤون االجتماعية الفلسطينية الدكتور حسن أبو لبدة، خالل لقاء مع الـصحفيني             : قدس برس   -نابلس

عقد بنابلس عن أن برنامج البطالة سيتم استئنافه يف األول من مايو املقبل، موضحا أنه سيتم تغيري اسـم الربنـامج ليـصبح                       
 ". برنامج التشغيل املؤقت"

وأشار أبو لبدة إىل أن تعليق الربنامج جاء بسبب عدم دفع وزارة املالية ملستحقات العاطلني عن العمل ، وأوضـح أن آخـر                       
 ألف هم قوة العمل األساسية يف       900 مليون، من بينهم     3700اإلحصائيات تشري إىل أن عدد املواطنني يف الضفة وغزة بلغ           

 ألف عاطل عن العمل، مما يعين أن ثلث اتمع هم مـن الفقـراء،               302أن هناك   وقال إن اإلحصائيات تدلل على      . اتمع
  . أما اآلن فقد أصبح يعيل سبعة. خاصة وأنه قبل سنوات االنتفاضة كان العامل يعيل أربعة أشخاص

وقال إن  ". شعبنااحلديث عن البطالة يف اتمع الفلسطيين يعين احلديث عن جرمية كربى ترتكب ضد              "وقال الوزير الفلسطيين    
 شيقالً فقط، موضـحا أن هـذا        96 ألفاً، وتبدأ قيمة املساعدات من       25وزارة الشؤون االجتماعية تقدم مساعدات حلوايل       

األمر غري مرض ائيا، ألي كان، وبالتايل فقد مت االتفاق على تشكيل شبكة أمان، وصندوق للرعاية االجتماعية، ومت حتصيل                   
الصندوق، دف توفري احلد األدىن لصمود املواطنني، مؤكدا أن جملس الوزراء أقر هـذا األمـر يف                  مليون دوالر هلذا     240
  . خطته

هذا الصندوق سيقوم على الشراكة الكاملة ما بني السلطة ومزودي اخلدمة، وبالتايل فإننا حباجة              "وأشار الوزير أبو لبدة إىل أن       
  ". يف هذا اال، على أساس الشراكةإىل اجلمعيات اخلريية واملدنية للتعاون معها 

   4/5/2005الشرق القطرية 
  

  

  "  محاس"مصاحلة تنهي قضية فتاة قتلها مسلحون من 
يف ) محاس(جنحت جهود الوساطة يف ااء قضية مقتل الفتاة يسرى العزامي على يد عناصر ينتمون حلركة املقاومة االسالمية                  

  . بينما كانت تترته مع خطيبها وعدد من أفراد أسرا على شاطىء البحر الشهر املاضي.قطاع غزة
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وحبضور حشد من العلماء والوجهاء واملخاتري وقادة حركة محاس ومجهور من عائلة العزامي مبن فيهم والد واعمام املغـدورة                   
أمحد حبر رئيس اجلمعية االسالمية نص احلكم الشرعي،        باالضافة اىل عدد من عائالت الشباب الذين قتلوا الفتاة، تال الدكتور            

كما جاء يف القرار    . ”بعد التحري الدقيق واألمني ثبت أن إطالق النار قام به فرد واحد ال يشاركه سواه              “الذي جاء فيه أنه     
باعدة بعـضها عـن     مل يكن إطالق النار مقصودا به القتل، وقد وقعت مواقع خمتلفة غري مصوبة، ألا يف جهات خمتلفة مت                 “

بعض، فيكون القتل خطأ، وجتب الدية املغلظة على اجلاين؛ وقد غلظنا الدية ألنه فعل فعال ليس أهال له، ومل يكلفه به أحـد،                       
  .”وإمنا هو طيش ونزق

  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

  

   يف واد النصارىة وحماوالت استيطانيليلآخر يف اخلإصابة  واعتقال مواطنني من الظاهرية والربج
اصيب مواطن يف تل الرميدة وسط اخلليل، الليلة قبل املاضية، إثر اعتداءات جديدة للمستوطنني، استهدفت مرتل عائلته علـى   

نني ان جمموعات من املستوط" كريات اربع"القريب من  " واد النصارى "مرأى من جنود االحتالل، فيما قالت عائالت تقيم يف          
  .جددت، اول من امس، حماوالا لتوسيع موقع استيطاين على حساب اراض اضافية

ان جمموعات مـن    " كريات اربع "القريب من مستوطنة    " واد النصارى "من جهة ثانية، يف هذا اال، قال اصحاب منازل يف           
يف قطعـة ارض يواصـلون      " الـصفيح "املستوطنني جددت احملاوالت، خالل اليومني املاضيني، إلضافة مساكن وعرائش من           

  .استخدامها كموقع استيطاين منذ عامني ونصف العام
على صعيد آخر، كثفت دوريات جيش االحتالل العاملة يف البلدة القدمية من اخلليل، امس، عمليات االحتجـاز للمـواطنني          

  !الميذ املدارس االساسية، مبا يف ذلك ألطفال وفتيان من ت"التفتيش والتدقيق يف البطاقات الشخصية"بزعم 
، امس، ان جنود االحتالل املشرفني علـى البوابـة          "االيام"يف االطار ذاته، قال مواطنون يقيمون قرب احلرم االبراهيمي لـ           

تعطـل عمـل    "احلديدية عند مدخل احلرم، احتجزوا جمموعات من املواطنني ملدة تزيد على النصف ساعة، وذلك بذريعـة                 
  .ما نفى حدوثه اصحاب منازل قريبة" اع التيار الكهربائيالبوابات بسبب انقط

  4/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  

  مستوطنون يوزعون منشورات تدعو ملوت ارييل شارون  
 مـوت ذكرت صحيفة هآرتس ان مستوطنني متطرفني وزعوا يف االيام االخرية منشورات تدعو اىل اقامة الصلوات من اجل                  

  .شارون
وتستشهد املنشورات بتصرحيات حلاخامات يلمحون اىل ام يرغبون برحيل رئيس الوزراء الذي حياربه اليمني املتطرف بسبب                

وتتضمن املنشورات خصوصا كالما للزعيم الروحي حلركة شاس املتشددة احلاخـام اوفاديـا             . خطته لفك االرتباط مع غزة    
ووزعت هـذه املنـشورات خـالل       . بيع قليلة يف ان يوجه اهللا ضربة قاضية لشارون        يوسف الذي اعرب عن رغبته قبل اسا      

وكان احلاخام يوسف دايـان مـن مـستعمرة         . جتمعات نظمت احتجاجا على االنسحاب من قطاع غزة يف االيام االخرية          
 .رغـب يف مـوت شـارون      سبتمرب عندما اكد انه ي    /بساغوت القريبة من رام اهللا يف الضفة الغربية تسبب بفضيحة يف ايلول           

  )ب.ف.ا(
  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  

  

  وسط جديد   أنه حمظور عليها الوقوف يف طريق بناء شرق أها دركإلسرائيلية  السياسة اإليفتغري 
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 السياسة اخلارجية واألمنيـة     كشفت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيل ارئيل شارون ان تغريا عميقا تشهده             
  .اإلسرائيلية

بأن ما ال يسري بالقوة تعتقد  واستشهد املصدر الكبري بااليديولوجية السياسية اإلسرائيلية اليت اطلقها وعممها النب غوريونية اليت             
  . تعاجل التهديدات األمنية بنفسهاوقال ان اسرائيل اليت رغبت دائما بأن . ينجح باملزيد من القوة

ان املقربني من رئيس احلكومة اريئيل شارون وسياسيني وضباط كبار وما دوم يريدون ان تقـوم األسـرة                  املصدر  اضاف  و
واوضـح ان   .  الشمال الدولية برتع سالح حزب اهللا وجتريد ايران من مشروعها النووي وإزالة التهديدات ضد اسرائيل من              

  .  على اجلبهة الفلسطينية وتطالب لنفسها حبرية احلركة يف املناطق الفلسطينية اسرائيل تركز جهودها العسكرية والسياسية اليوم
ـ . يف اجلبهات األبعد تفضل االرتكاز على امريكا وحىت على فرنسا واملانيا اللوايت تقوم بادارة املفاوضات مع ايران                 شارون ف

  . دون حصول آيات اهللا على السالح النووييقول ان اسرائيل ال ختطط ملهامجة ايران، وتتوقع ان حيول الضغط الدويل 
ك اسرائيل انه من احملظور     اراد و.وأشار اىل ان هناك اسبابا كثرية هلذا التغيري وعلى رأسها تكثيف التدخل االمريكي يف املنطقة                

  . وهي معنية بنجاحه وهلا مصلحة يف ذلك. عليها ان تقف يف طريق جورج بوش الذي يسعى لبناء شرق اوسط جديد
  4/5/2005الدستور 

  

  

  إسرائيل متيل لإلبقاء على منازل املستوطنني يف قطاع غزة وتؤجل القرار
يتوقع ان تبت احلكومة االسرائيلية االسبوع املقبل يف مصري املنازل اليت سيخليها املستوطنون يف قطاع               : ب.ف.القدس ــ أ  

  .جلنة وزارية اجتمعت، امس، مبشاركة رئيس الوزراء ارئيل شارونغزة الصيف املقبل، وفق ما رجحت 
وعالوة على رئيس الوزراء، شارك يف هذا االجتماع التحضريي نائبه من حزب العمل شيمون برييس ووزيرا املالية والـدفاع                   

  .بنيامني نتانياهو وشاؤول موفاز
يف حني كـان    حاب من قطاع غزة على انه انتصار للفلسطينيني،         وتفرد نتنياهو باعالن تأييده هدم املنازل حىت ال يؤخذ االنس         

يوصي بعدم هدم منـازل مـستوطين       "اعلن موفاز اثر مشاورات اجراها مع مسؤولني امنيني كبار بان اجليش االسرائيلي             قد  
 بينمـا سـيتم تفكيـك    لكن ستتم ازالة املعابد واملطاهر اليهودية التقليدية اليت نقل بعض عناصرها اىل اسرائيل،  ".قطاع غزة 

ان هدفنا لـيس    ) "الربملان(وكان شارون اعلن امام جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع يف الكنيست            .القواعد العسكرية بكاملها  
، وكان برييس رحب يف شباط باقتراح امللياردير االمارايت حممد العبار شـراء هـذه               "تدمري منازل املستوطنني يف قطاع غزة     

  .املنازل
  4/5/2005الفلسطينية األيام 

  

  

  منع فلسطيين من تلقي العالج لرفضه تسليم شقيقيه لقوات االحتالل  
رفضت سلطات االحتالل السماح للفلسطيين حممد رداد، من قرية صيدا قضاء طولكرم، بالسفر اىل االردن للعالج لرفـضه                  

يف اجلسر للمريض ان مروره يـتم       ” االسرائيليون“وقال املسؤولون   . يم شقيقيه عرضها التعاون مع اجهزة االستخبارات وتسل     
وبعد تدهور حالته الصحية  تدخلت منظمـة        . ، ما ادى اىل  اعادته عن اجلسر عدة مرات         ”الشاباك“عرب جهاز االمن العام     

بتفسري القرار، مـشرية    ” الشاباك“وطالبت املنظمة   . اليت طالبت بالغاء هذا الشرط لعالجه     ” اطباء من اجل حقوق االنسان    “
  .اىل خرقه القوانني الدولية حلقوق االنسان واملريض، اال ان احدا مل يرد على طلب املنظمة

، مطلع هذا العام، عندما رفضت سلطات االحتالل السماح له بعبور اجلـسر اىل االردن               ”الشاباك“وبدأت مشكلة رداد مع     
  .ألسباب امنية” الشاباك“غه جندي ان القرار جاء من الجراء عملية جراحية يف القلب  وابل
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يف مديرية التنسيق يف منطقـة طـولكرم لتـسريع          ” الشاباك“بعد ابالغي ذلك طلبوا مين التوجه اىل ضابط         “: ويروي رداد 
 باالضافة اىل   ،”اسرائيل“على استعداد ملنحه العالج الطيب الكامل يف        ” الشاباك“ان  : التصاريح الالزمة وهناك قال له الضابط     

جلهاز ” املطلوبني“، وكل ذلك مقابل تعاونه معهم وتسليم شقيقيه         ”اسرائيلية“امتيازات كثرية منها منحه بطاقة هوية زرقاء          
   .االسرائيلي“االمن العام 

  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

  

  لخدمات اإلنسانية  مارات لاإلوفد فلسطيين يزور 
لذوي االحتياجات اخلاصة يف مدينـة      ” سنابل اخلري “استقبلت مدينة الشارقة للخدمات االنسانية أمس األول وفدا من مجعية           

إن مجعيته اليت التزال يف بداية مشوارها، حيث تأسست قبـل  : ويقول يوسف أبوعصية أمني سر اجلمعية    . حلحول الفلسطينية 
 من ذوي االحتياجات اخلاصة يف مدينة حلحول الفلسطينية وهـي اآلن تقـدم              سنة تقريباً، قد أنشئت بفضل جهود جمموعة      

وذكر يوسـف أبوعـصية أن      .  شخص من ذوي االحتياجات اخلاصة يف حلحول والقرى ااورة هلا          600خدماا اىل حنو    
نون من شح يف املـوارد      مجعيته تقدم خدمات منوعة من املساعدات العينية واملادية اىل خدمات تربوية وعالجية، ولكنهم يعا             

   .املادية نظرا لصعوبة األوضاع االقتصادية يف فلسطني
  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  

  

  دعوات ملقاومة شعبية مبواجهة التهديدات الصهيونية: املؤمتر األول لنصرة األقصى يدعو لوحدة األمة
 ليؤكد على أمهية مواجهة اجلميع للهجمة الشرسة والتهديدات         "نصرة األقصى واملقدسات  ل"جاء افتتاح املؤمتر االول من نوعه       

املستمرة اليت يتعرض هلا احلرم القدسي الشريف يف هذه االيام، وليشدد على ضرورة توحد االمة املستهدفة، وحكامهـا، يف                   
كما أكد  . سطني املغتصبة من رجس االحتالل    سبيل حفظ املقاومة، الشعبية منها على وجه اخلصوص، لتحريره ومعه كامل فل           

  . اتمعون على ضرورة مواجهة اهلجمة االمريكية على املنطقة عرب مواجهة مشروعها يف العراق وسوريا ولبنان وفلسطني
بعة ودعت التوصيات اليت صدرت يف ختام املؤمتر اىل ضرورة متابعة احلدث اليومي يف فلسطني والتعاطي معه، تشكيل جلنة متا                  

من املؤمتر للتنسيق والتعاون واملشاركة الفاعلة اىل جانب الفلسطينيني دفاعاً عن االرض واملقدسات، التنسيق مع اجلمعيـات                 
  . واهليئات العربية يف هذا اال والعمل لترتيب عقد مؤمتر عريب على هذا الصعيد

دت باملوقف الرمسي العريب منها وأكدت على ضـرورة         كما دعت اىل اختاذ خطوات عملية للدفاع عن املقاومة يف لبنان وند           
وناشدت عدم اختاذ موقف سليب جتاه القضايا العربية والتنسيق والتعاون بني اهليئـات             . تعبئة اجلماهري لرفض التدخل االجنيب    

  .الفلسطينية العاملة يف جمال حق العودة واملشاركة يف محلة فلسطينية عربية دولية على هذا الصعيد
  4/5/2005ري السف

  

  

   يبين السالم يف املنطقةقيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً:  عبد اهللامللك
ان قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا يشكل اساسا لبناء سالم شـامل وعـادل يف               " اكد جاللة امللك عبداهللا الثاين       -عمان
م اتمع الدويل للقيادة الفلسطينية يف جهودها االصالحية اهلادفة اىل بنـاء املؤسـسات وتقويـة                ، الفتا اىل امهية دع    "املنطقة

  .االقتصاد الوطين الفلسطيين والتخفيف من املعاناة اليومية للشعب الفلسطيين
واالسرائيلي يف التوصـل   واشار جاللته اىل امهية استمرار الواليات املتحدة يف دعم عملية السالم ومساعدة اجلانبني الفلسطيين               

  .اىل حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا خلريطة الطريق اليت نصت على اقامة دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب اسرائيل
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وشدد خالل استقباله وجاللة مساء امس مبعوث اللجنة الرباعية ملتابعة ملف االنسحاب من غزة جيمس ولفنسون؛ وزعـيم                  
خ االمريكي السيناتور بل فرست على ان خريطة الطريق تشكل فرصة حقيقية إلحـالل الـسالم يف                 االغلبية يف جملس الشيو   

  ) بترا(   .الشرق االوسط مؤكدا ان االنسحاب من غزة جيب ان يتبعه انسحاب من الضفة الغربية واستئناف لعملية السالم
  4/5/2005ردنية الغد األ

  

  

   موريتانياىلإة تعكّر زيارة شالوم القصرية مظاهرات عارم
نواكشوط ـ مل تتم زيارة سلفان شالوم وزير خارجية اسرائيل ملوريتانيا أمس الثالثاء يف أجواء طبيعية كمـا توقـع خـرباء     

عـن  فقد أحيطت الزيارة برفض شعيب وسياسي غري مسبوق أعاد الشارع املوريتاين ايل حتمسه القدمي للـدفاع                 . اسرائيليون
  .عروبته وثوابته

علق أحد املراقبني لـ القدس العريب أن عناصر األمن االسرائيلي وصلت ايل نواكشوط قبل الزيارة بعدة أيام حيـث قامـت                     
  . بفحص مجيع األماكن واملواقع اليت سيمر ا شالوم كما تدارست احتماالت األخطار احملدقة وحسبت لكل احتمال حسابه

لي حمادثات مطولة مع الرئيس املوريتاين معاوية ولد الطايع ومع الوزير األول األستاذ الـصغري ولـد                 وأجري الوزير االسرائي  
  .كما تباحث مع نظريه املوريتاين حممد فال ولد بالل. مبارك

 وتناولت احملادثات، حسب مصدر موريتاين، سبل توسيع العالقات بني موريتانيا واسرائيل والوضع يف منطقة الشرق األوسط               
  . مبا فيه عملية السالم وانعكاسات الوضع العراقي والربنامج النووي االيراين والتنسيق يف مواجهة االرهاب

ونفذ قادة احزاب املعارضة املوريتانية ومكتب الرباط املوريتاين ملقاومة االختراق الصهيوين اعتصاما أمام السفارة الفلسطينية يف                
  .ددة بالزيارة وباقامة العالقات مع الكيان الصهيوين اجلامث علي االرض العربيةنواكشوط رددوا خالله الشعارات املن

  . هذا وسلم سلفان شالوم للحكومة املوريتانية مواد غذائية وطبية مساعدة من اسرائيل ملوريتانيا يف مواجهة كارثة اجلفاف
  4/5/2005القدس العريب 

  

  

   العتداء على يهود ينفيان هتمتهمامتهمان يف التخطيط
 نفى متهمان أمس مة املؤامرة املوجهة اليهما بقصد القيام باعمال ارهابية وذلك يف اول جلسة هلما عقدت امس امام                    -عمان

  .حمكمة أمن الدولة، مؤكدين اما غري مذنبني
وا بعد ذلك على شراء سالح اتوماتيكي كالشنكوف        بينت الالئحة اليت اعدها مدعي عام امن الدولة ان املتهمني اتفق          يف حني   

الستخدامه يف تنفيذ اعتداء على اليهود الذين حيضرون اىل مدينة احلسن، اال ان املتهمني توجهوا بعدها اىل العراق واشـتركوا                    
  .مع فدائيي صدام يف بعض املعارك يف بغداد

  4/5/2005ردنية الغد األ
  

  

  سرائيلردوغان إلأسالمي مغريب يندد بزيارة إحزب 
ندد حزب العدالة والتنمية االصويل املغريب بالزيارة اليت قام ا الطيب رجب اردوغان رئيس الوزراء التركي االسبوع املاضي                  

العدالـة والتنميـة    وقال الدكتور سعد الدين العثماين االمني العام للحزب يف رسالة بعثها الردوغان ان حزب                .للدولة العربية 
  . املغريب تابع باستغراب واستنكار نبأ زيارتكم للكيان الصهيوين 

ويعترب حزب العدالة والتنمية املغريب من االحزاب املتحالفة علي الصعيد الدويل مع حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه                  
دس العريب ان حتالف حزبه مع حزب العدالـة التركـي           وقال العثماين لـ الق   . رئيس الوزراء التركي الطيب رجب اردوغان     

  .وليس مع احلكومة التركية، ونفي ان تؤثر الرسالة الشديدة اللهجة اليت ارسلها الردوغان علي عالقات احلزبني
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امل واكد العثماين انه مهما كانت النتائج ، فان حزبه يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوين من أي جهة كانت الن احلزب ال جي      
  .يف املبادئ اليت يؤمن ا وانه يطالب االحزاب احلليفة العربية واالسالمية العمل علي حماكمة شارون وليس مصافحته

  4/5/2005القدس العريب 
  

  

  الفلسطينيون يف سجن مفتوح: أردوغان لن يهرب من مسؤوليته
ن، الذي عاد اىل انقره بعد زيارة له اىل اسرائيل واالراضي الفلسطينية، امـس،              قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغا      

، وستنشط إلجياد حل للرتاع الفلـسطيين اإلسـرائيلي،         "ال ميكنها ان رب من مسؤوليتها التارخيية وجتاه االنسانية        "ان بالده   
  . "سجن مفتوح"مشدداً على أنه ال ينبغي ترك الفلسطينيني يعيشون يف 

 احلاكم يف انقره، ان تركيا على استعداد الستغالل عالقاـا           "حزب العدالة والتنمية  " اردوغان، يف كلمة امام نواب من        وقال
  . اجليدة مع كل من الفلسطينيني واإلسرائيليني، للتوسط بني الطرفني دف إحالل السالم بينهما

لطة الفلسطينية صكوك ملكية اراٍض وامالك يف الضفة الغربية         وقبيل وصول اردوغان اىل رام اهللا، وهبت احلكومة التركية الس         
 التركية، اليت اشارت اىل ان انقـره        "مللييت" عام من احلكم العثماين، وذلك حبسب صحيفة         400وغزة، كانت متتلكها بعد     

فلسطينيني ، يف مساعدة ال   1914 و 1500 الف صفحة من الصكوك، اليت تغطي السنوات بني العامني           140تأمل بأن تسهم    
  )ا ف ب، اب، رويترز. (يف الدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم أمام احملاكم احمللية والدولية

  4/5/2005السفري 
  

  

  مل نتقدم مبشروع لتوطني الالجئني وال مانع من إستقباهلم يف املرحلة النهائية: هومز
 مليون دينار لتمويل املرحلة الثانية مـن        10ز إن بالده تدرس ختصيص مبلغ        قال السفري الكندي يف عمان جون هوم       –عمان  

   .2009مشروع اإلصالح يف القطاع التعليمي يف األردن، واليت متتد حىت عام 
الغـد أن احلكومة الكندية مل تتقدم مبشروع لتوطني الالجئني نافياً بذلك أنباء حتدثت عن مناقـشة الربملـان                   وأكد هومز ل  

  . مشروعاً ذا اخلصوصالكندي
 اعترب هومز أن هناك فرصة ساحنة لتحقيق السالم بني اجلانبني على قاعدة خريطة الطريق باعتبارها سبيالً إلحـراز الـسالم                     و

  .طويل األمد
الواليات ويف هذا السياق أشار هومز إىل أن احلكومة الكندية حثت اجلانبني لتنفيذ خريطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية                   

  . وتنص على إزالة املستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة2003املتحدة واالحتاد األورويب واألمم املتحدة وروسيا عام 
وحبسب هومز فإن أوتاوا اليت رحبت بتنفيذ خطة االنسحاب األحادي اإلسرائيلي من قطاع غزة باعتبارها خطوة مهمة جلهة                  

 تدين توسيعها فإا تشدد يف ذات الوقت على ضرورة إدراجها ضمن خريطـة الطريـق واسـتتباعها                  إزالة املستوطنات اليت  
  . باالنسحاب من بقية األراضي الفلسطينية

وأشار إىل زيارة فريق من منظمة التطوير الكندية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة قبل شهرين لغايات تقيـيم االحتياجـات                   
  .لتحديد وجهة املساعدات

  4/5/2005ردنية الغد األ
  

  

  رجاء القرار بشأن منازل املستوطنني يف قطاع غزةإولفنسون يطلع على سري العمل يف جانيب معرب املنطار و
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ـ                    ك افاد مراسل وكالة فرانس برس ان منسق اللجنة الرباعية لالشراف على عملية االنسحاب االسرائيلي من غزة رئـيس البن
الدويل املنتهية واليته جيمس ولفنسون قام برفقة وزير الشؤون املدنية الفلسطيين بزيارة تفقدية اىل معرب املنطار شـرق غـزة                    

  .واطلع على سري العمل يف جانيب املعرب الفلسطيين واالسرائيلي
 تسهيل حياة الفلـسطينيني مـن        يف ولفنسوننامل ان يساعد     وقال حممد دحالن وزير الشؤون االمنية الفلسطيين للصحافيني       

ان هناك عمليات سرقة منظمة من قبل بعض االجهزة يف اجلانب االسرائيلي اليت              و اشار    .خالل اتصاالته باجلانب االسرائيلي   
  ) اف ب( .تريد ان يستمر هذا الوضع اىل االبد

   4/5/2005ردنية الرأي األ
  

  

  خالء املستوطناتإسالم ستبقى ضئيلة حىت بعد معطيات ال: يهإسي آي 
ايه نشرت يف االسـبوع     . آي. سي لل ومعطيات    كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس النقاب عن تقرير        -القدس احملتلة   

 من سنوية عامل احلقائق تشري اىل ان احتماالت السالم واالزدهار ستبقى ضئيلة حىت بعد اخـالء                 2005املاضي يف نشرة عام     
  .  اإلسرائيلية من مشال الضفة الغربية وقطاع غزة املستوطنات

 2ر385ر615و   نسمة   3ر758ر904  وجاء يف التقرير ان عدد الفلسطينيني املوجودين يف الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ            
  .  نسمة يف غزة1ر376ر289و، نسمة يف الضفة 

 على املوقف الدويل منها من حيث ضرورة التـسوية الـسياسية            وقال معدو التقرير حول تركيبة فلسطني الذي يرمي بظالله        
  . سرائيلإواملساعدة االقتصادية هلا أو من خالل االنقسام الداخلي يف 

  4/5/2005الرأي االردنية 
  

  

  ن والعامل واخلطة املتخيلة هي االنسحاب حلدود يقبلها الفلسطينيواستمرار االحتالل سيكون مستحيالً
   خبري اقتصادي وحملل استطالعات- سيفر بلوتسكر

راند كوربوريشن ، معهد حبث من كاليفورنيا اكتسب صيتا كفريق أدمغة حمافظ أو متشدد موثوق به، نـشر يف االسـبوع                     
ين األساسـي   حيتل االستطالع املفصل جملدين كبري    . املاضي استطالعا شامال عن امكانات اإلقامة والتأسيس لدولة فلسطينية        

 عن أسس توصيات راند      يديعوت احرونوت  لقد أبلغ اوريل أزوالي يف    . ، وجملدات اخري يف الطريق      صفحة 450فيهما من   
لكي تكون الدولة الفلسطينية املستقبلية قادرة علي البقاء وتضمن رفاهيـة معقولـة لـسكاا،               : وقد أُعلمت بعالمة تسعري   . 

، علـي األقـل،     2020 مليار دوالر، حيت انقضاء العقد القـادم         3.5ل عام بنحو    فسيكون من الضروري مساعدا يف ك     
وشروط اخـري هـي     . ستضطر املساعدة ايل القدوم من الواليات املتحدة، ومن االحتاد االورويب ومن الدول الغنية بالنفط             

 مجاعات االرهاب، وعلي فرض     التواصل اجلغرايف يف الضفة واالتصال بغزة، وانشاء حكم مركزي قادر علي نزع اسلحة شيت             
 للتدفق املراقب للبضائع واخلدمات والقوة      ،القوانني واحلفاظ علي النظام العام وعلي حدود قابلة للعبور بني اسرائيل وفلسطني             

  .العاملة
سمونه يوصي مؤلفو االستطالع ـ الذي استمر العمل فيه حنوا من عامني ـ بتركيز خطط التطوير الفلسطينية علي طول ما ي  

وهي خط جغرايف مير من وراء جبل اخلليل ويهودا ويصل مراكز السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربيـة مبـشارف                   : القوس  
يقترحون يف راند جعل هذه القوس ناقال رئيسا لالتصال واملواصـالت وامليـاه والطاقـة يف الدولـة                  . قطاع غزة املتواصلة  

  .ائيا للشعب الفلسطيين يف وطنهالفلسطينية، وأن تري مشروعا وطنيا انش
يف أفضل االحوال، اذا وعندما يويف جبميع شـروط البـدء للدولـة             . الفحص األعمق عن التقرير يثري أفكارا اسرائيلية مقلقة       

الفلسطينية ـ ستحول اليها كل املساعدة اخلارجية املطلوبة، وسيقضي علي املنظمات االرهابية كفلة انشاء جهاز أمن داخلي  
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، وإذا انشيء فيها حكم طاهر الكفني وستنفق كل املبالغ املطلوبـة علـي التربيـة،                  مليون دوالر يف العام    600ر بـ   تقد
والصحة، واملساعدة والبين التحتية، ويف ضمن ذلك مبادرة القوس ـ فسيصل مستوي احلياة للفـرد يف فلـسطني يف سـنة     

تفاضة لسنوات كثرية وكذلك التعبري االقتصادي احملسوس عن اللعنة          هذا هو مثن االن    1999 ايل ما كان عليه يف سنة        2009
قد تكون الزيادة الطبيعية ثروة يف      . الزيادة الطبيعية السريعة  : اليت جتثم علي الشعب الفلسطيين يف طريقه ايل حتقيق تقرير املصري          

  .سطينية ناجحةالنضال السكاين السرائيل، لكنها ستكون عبئا ال يطاق يف حماولة اقامة دولة فل
 يف  4لألمد البعيد، كما ورد يف فصول علم السكان من االستطالع، يتوقع اخنفاض يف معدل زيادة السكان الفلسطينيني من                   

 يف  6يف هذه االثناء، يتوقع ان يزداد معدل الزيادة ايل          .  يف املئة، لكن ذلك سيحدث فقط بعد ربع قرن         2.2املئة يف العام ايل     
 5 حيت   4.8يف غضون مخس سنوات سيصل عدد الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة ايل                . املئة يف العام  
  .ماليني نسمة

ال توجد أية طريقة تستطيع اسرائيل ا ان تسيطر علي مخسة ماليني انسان، وأن تقرر مصريهم، وان متكث علي حـدودهم                     
يف مقابل مخسة ماليني فلسطيين ال يوجد . بعدد اليهود املتنبأ به يف اية العقدومتنعهم حقوق املواطنة الكاملة ـ بغري أي صلة  

اخلطة املتخيلة الوحيدة هي االنسحاب ايل حدود يقبلها الفلـسطينيون والعـامل            . أي خطة متخيلة معقولة الستمرار االحتالل     
  .يضاًأ

 مييين، ومناصر السرائيل، من بني مئـات صـفحات          يتبني بوضوح الدرس املُلح من استطالع راند ، وهو معهد حبث حمافظ،           
ال داعـي   . كلما سارعنا ايل ترك املناطق وتركنا الفلسطينيني ينشئون النفسهم دولة، سيتحسن وضعنا           : التعليالت والتنبؤات 

  .اا قطرات فقط يف حبر سكاين، لن تغري شيئا من ميزان السكان وراء اخلط االخضر: لالصرار علي املستوطنات
ندما يكون الفلسطينيون ذوي استقالل يف دولتهم، وهذا ما يستيقن منه باحثو راند ، سيكون مـن الواجـب علـيهم ان                      ع

سيكتشفون ضرورة خفض نسبة الوالدة، وتقييد اهلجرة إليهم وصرف االهتمام ايل رفع مستوي             . يتجندوا ملهام التطوير والبناء   
الـزمن  . سنواتمخسة ماليني فلسطيين بعد مخس      :  حيدث ذلك، اذكروا التخمني    ولكن ايل ان   .احلياة ملواطين الدولة اجلديدة   

  .يعمل لغري صاحلنا
  4/5/2005القدس العريب 

  

  

  ماذا جيري يف فلسطني احملتلة؟ 
   لياس سّحابإ

 مأساة سياسية فاجعة، كان خالهلا      ن السنوات الثالث األخرية من وجود ياسر عرفات على رأس السلطة الفلسطينية، كانت            إ
مما يؤكد ان االستمرار    . مهاناً، وسط رضوخ عريب ودويل هلذا الوضع      ” اسرائيلياً“أسرياً  ) وأسلوبه ورصيده التارخيي  (عرفات  

  .يف اعادة انتاج املأساة السابقة أمر غري مقبول، وان التغيري ضرورة حتمية
  التغيري اىل أين، وبأي اجتاه؟.... ولكن

طرح هذا التساؤل مبناسبة التغيريات اجلذرية اليت قام ا حممود عباس مؤخرا، يف اجهزة االمن الفلسطينية، وأقال كل رؤساء                   ن
  .وعني رؤساء جددا لالجهزة الثالثة املستحدثة) او احاهلم اىل التقاعد(األجهزة السابقني 

ي، الذي يسعى اىل ازاحة الكهول والشيوخ من املـسؤولني          لو كان األمر يتوقف يف شكله وجوهره عند حدود التغيري الوظيف          
االمنيني، وافساح اال امام العناصر الشابة، متارس مهماا باحليوية املطلوبة، ملا كان االمر حيتاج اي وقفة، وملا كان األمـر                    

  .يثري اي قلق، بل يستدعي، على العكس من ذلك، كل تأييد وترحيب
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عارمة بتويل أيب مازن املنصب املفروض اصـال        ” اسرائيلية”يت كانت تكشف عن رغبة امريكية و      غري ان الضغوط السابقة ال    
، ورغبة اخرى بتوسيع صالحيات املنصب اجلديد حىت يوازي  ان مل يفق  صالحيات منصب الرئيس،                 )رئيس جملس الوزراء  (

  .هذه الرغبة املزدوجة تستدعي وقفة تساؤل
 وتلميع وابراز شخصية املسؤول الفلسطيين اجلديد حممد دحالن، الذي ظل عبثا حياول             كما ان الظروف اليت احاطت بتحضري     

  .الربوز واالستقرار يف فترة الرئاسة السابقة، فلم ينجح إال بعد رحيل ياسر عرفات، تستدعي هي االخرى وقفة تساؤل
 من اساليب العمل السياسي اليت اصبحت       ال نطرح هذه التساؤالت من باب التشكيك التقليدي، او التخوين او ما شابه ذلك             

  .بالية من شدة اساءة استخدامها يف املراحل السابقة
غري أننا نشاهد بأم العني، على كل ساحة عربية، وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص، اجتاهني متناقضني للتغيري، حبيث ان                   

   التغيري اىل أين، وبأي اجتاه؟:التغيري املطلوب قد يعين الشيء ونقيضه، مما يوجب سؤاال حتميا
من حق اي مواطن عريب، حىت لو مل يكن له اي منصب سياسي طرح هذه االسئلة بأعلى صوت، ألن االجتاهات التغيرييـة                      

، اليت تضغط باجتاه التصاحل والتطبيع مـع        ”االسرائيلي“املمارسة حاليا، تقود اىل الرضوخ ائيا لرغبات التحالف االمريكي            
، بالتوافق مع إلغاء كامل احلقوق الفلسطينية، وكامل نزعات استقالل االرادة السياسية العربية، واحلفـاظ علـى                 ”اسرائيل“

  .خصوصيات الثقافة العربية واحلضارة العربية
  :أي اجتاهتغيري االجهزة االمنية وقياداا ب: وإذا عدنا اىل الساحة الفلسطينية، فإن السؤال الذي ال بد من وقفة جادة لطرحه هو

. تدجني الوضع الفلسطيين الداخلي، وامخاد كل نبض مقاوم فيه، لتسهيل عملية التخلي عن احلقوق التارخيية لشعب فلسطني                
أم اعادة ترتيب البيت الفلسطيين وتنظيمه، بعد ان عمت فيه الفوضى يف ظل اساليب السلطة ايام ياسر عرفات، باجتاه تصليب                    

املتزايـدة،  ” االسرائيلية“القدرة الفلسطينية الداخلية على الصمود يف وجه الضغوط االمريكية            الوضع الفلسطيين، ومضاعفة    
، اليت تسعى بصراحة اىل تدجني شعب فلسطني بالكامل، ونزع اظفاره وانيابـه وإرادتـه               )والعجز العريب الذي ال سابق له     (

  ؟”اسرائيل“هللا املختار يف السياسية، وحتويله انسانيا اىل ملحق من الدرجة العاشرة، بشعب ا
  4/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  

  

   وهو منقسم علي نفسهحزب الليكود مل يعد موجوداً
   كاتب مييين- دوف غولدشتاين

رات يتـردد يف مـسا    . تان شريانسكي ال جيد طريقـه      ، ون  شارون قد يضطر ايل اجياد اطار آخر يعرب عن مواقفه وينافس به           
وجه الـشبه بـني     . اعالنه أمس االول عن استقالته من احلكومة لبنة اخري يف تردداته السياسية           . ينضم ويستقيل . االحزاب

يستقبلهما الرئيس بوش باحترام، ويطريهما إطراء      . فكالمها له مكانة جليلة يف الواليات املتحدة      : شريانسكي وشارون مفاجيء  
إن انضمام شريانسكي ايل معارضي االنفصال يعزز مكانته يف         .  الليكود، يف احلضيض األسفل    لكن مرتلتهما يف حزما،   . كبريا

  .مل يعد شريانسكي سياسيا، فماضيه مينحه مكانة ال نظري هلا. الليكود، لكنه ضربة ملكانة رئيس احلكومة
.  شيء لتغطية عورة حـزم     سيفعلون كل . لن تضعف جهود معارضي االنفصال يف الليكود من اجل اإلمساك بطريف العصا           

إن أناسا مثل رؤوبني ريفلني، وتساحي هـنغيب،  . فان املُقسمني ايضا لديهم ما خيسرون. ليس من السهل تقسيم حزب حاكم 
سيؤسسون مزاعمهم علي افتراض ان املشترك ما يزال أكثر         . ويسرائيل كاتس وآخرين سيواصلون الزعم ان الليكود لن ينقسم        

  .من املُقسم
ال يوجد اليوم أي شيء مشترك بني رئيس احلكومة ومؤيديه القالئـل وبـني              . املُفِرق أكثر من املوحد   :  هو الصحيح  العكس

ليجهد رؤوس الليكود من املعسكرات املختلفة جهدهم فـان         . معارضيه والعائدين الكُثر عليه، ما عدا شهوة التمسك باحلكم        
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يوجد عنوان اجتذب القلـوب يف      . هناك عنوان خال من أي مضمون     . ال يوجد اليوم ليكود   : الواقع يصفعهم علي وجوههم   
  .املاضي، ومل يبق له اليوم ذكر

لقد انشأ الليكود بعد حرب يوم الغفران، حمموال علـي أجنحـة            . احلقيقة، ان رئيس احلكومة حظي حبق بتنكر اعضاء حزبه        
  .انشاء الليكود أو تقسيمه: ان أكثر شأنااملؤرخ فقط هو الذي سيحكم ما الذي ك. البطل القومي، وهو الذي شقّه

يسود خطأ افتراض ان االنشقاق يف الليكود قد وقع فقط ألن رئيس احلكومة استقر رأيه علي االنفصال من غزة ومن اربـع                      
 انين أُقدر انه لو آمن معارضوه يف حزبه بأن اجراء االنسحاب سيصل ايل ايته بذلك، لكـان                . مستوطنات يف مشايل السامرة   

ام مستيقنون من انه حيت لو مل يِف أبو         . املشكلة هي ام يف ريب بأنه يضللهم      . كثريون منهم يبتلعون ريقهم ويقبلون احلكم     
مازن بالشـــروط اليت متهد الطريق لتحقيق خريطة الطريق، فان شــارون سيواصل رحلـة اخلـضوع، والتنـازالت                 

  .واالنسحابات
لست أخاله جنـح يف     . يد الفصح قام شارون بأقصي ما لديه من قدرة لتبديد خماوف معارضيه           يف املقابالت اليت أجراها يف ع     

رئيس احلكومة يكرر حبزم زعمه ان الرئيس بوش قد وعده علي حنو ال يقبل التأويل بأن                . إن لديهم خربة مريرة بوعوده    . ذلك
فحص أنت عن رسالة بوش ايل شارون، وعما قالـه  لقد فحصت مرة اخري وا. الكتل االستيطانية الكبرية ستضم ايل اسرائيل     

إن مبلغ الغموض يف    . يؤسفين أن اقول انه ال يوجد وعد كذلك، علي األقل ليس علي حنو ال يقبل التأويل               . له يف لقائه األخري   
  .وعد بوش يفوق بكثري مبلغ االلتزام، إال اذا كان بوش قد قال لشارون اقواال ملزمة حيسن السكوت عليها

علي حسب املؤشـرات كلـها      . الليكود منقسم .  يكن األمر، فان أمرا واضحا بني وهو ان شارون مل يعد ميلك حزبا             مهما
من . لن يستطيع شارون أن يقوم يف هذا النضال رئيسا لليكود         . ، بعد االنفصال  2006ستجري االنتخابات القادمة يف بداية      

  .خر، يعرب يف مواقفه عن التحول بعيد األمد الذي طرأ علي مواقفهاملمكن ان يضطر ايل ان جيد لنفسه اطارا سياسيا آ
  4/5/2005القدس العريب 

  

  

 كاريكاتري

 
 

  4/5/2005 اإلماراتيةالبيان
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