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  لقاء أبو مازن وهنية كان عاصفاً .1

وسـط إن  قالت مصادر فلسطينية وثيقة االطـالع للـشرق األ  : رام اهللامن   8/5/2006الشرق األوسط   نشرت  
وأضافت المصادر أنه بخـالف     . اجتماع الرئيس محمود عباس مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية كان عاصفاً          

االنطباع الذي كرسه خروج هنية للصحافيين في أعقاب االجتماع وهو يبتسم، فقـد خـرج رئـيس الـوزراء                   
ع وزرائه الذين حضروا اللقـاء      الفلسطيني عن طوره أثناء االجتماع عندما كرر ابو مازن على مسامعه ومسام           

. قطـاع الأنه لم ينجح في اقناع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول العربية بإدخال االموال للـضفة و               
وحسب المصادر فقد ارتفع صوت هنية بشكل الفت مؤكدا على أن مواجهة األزمة المالية هي مهمة مـشتركة                  

وأشارت المـصادر الـى أن      . ة ال يمكنها تحمل هذه المسؤولية وحدها      لكل من الرئاسة والحكومة، وأن الحكوم     
هنية ووزراءه استفزوا بشكل خاص بعد تلقيهم معلومات تؤكد أن اطرافاً على عالقة بـأبو مـازن تحـرض                   

  . االطراف العربية والدولية على مواصلة فرض الحصار على الحكومة أمالً في اسقاطها
ومة ونواب حماس يشعرون بحنق شديد ازاء ابو مازن بعد منحه مـصداقية             واضافت المصادر أن وزراء الحك    

  . لمزاعم الحكومة االردنية حول قيام عناصر من حماس بتهريب السالح من سورية لالردن
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ونقلت المصادر عن أحد الوزراء أنه في الوقت الذي لم تنطلي المزاعم االردنية على معظم قطاعات الـشعب                  
لذي شككت في صدقيتها حتى المحافل األمنية اإلسـرائيلية، فـإن وصـف ابـو مـازن              االردني وفي الوقت ا   

للمعلومات التي زودتها بها الحكومة االردنية بخصوص الصفقة بأنها خطيرة ومذهلة يعني تساوق مـن قبلـه                 
  .لفرض الحصار على الحكومة

ل هنية أن هناك عـددا مـن   أعلن إسماعي: غزة من وكاالتنقالً عن ال 8/5/2006الشرق القطريـة   وأضافت  
  . القضايا مازالت عالقة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة

  عبـاس  - هنية   مصادر حضرت اجتماع  أن   8/5/2006الحياة   ذكرت   رام اهللا محمد يونس   وعن مراسلها في    
 ان هنية طالب عباس بمشاركة سلطة النقد وصندوق االستثمار في حل مشكلة الرواتب لشهر واحد على                 :قالت

وذكـرت ان   . األقل، لكن الرئيس ابلغه ان المؤسستين ال تملكان المال الالزم لدفع الرواتب حتى لشهر واحـد               
هنية لم يبد ارتياحه لجواب عباس، فذكره بأن الصندوق حل مشكلة الرواتب ومشكالت مالية أخرى للسلطة في                 

  . مراحل سابقة
نبيل ابو ردينة قال ان حماس لـم توافـق           أن   غزة من   الوكاالتنقالً عن    8/5/2006القبس الكويتية وجاء في   

على اجراء تغييرات في سياستها تجاه اسرائيل يمكن ان تخفف من تجميد الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي                
واضاف ابو ردينة انه مع االسف الشديد فان المجتمع الدولي يرفض التعامل معنا ككـل بـسبب                 . للمساعدات

واوضح قائال ان عباس سعى الى ايجاد آلية النهـاء االزمـة            . لشعب هو الذي يدفع الثمن    مواقف الحكومة، وا  
  . المالية، ولكن مع االسف لم يتم التوصل الى آلية ومازالت توجد عقبات

  
  حماس تنفي التخطيط الغتيال عباس وتحذر من خطوات اسرائيلية لتفجير الوضع .2

وائل بنـات   وغزة عبدالرؤوف أرناؤوط    ورام اهللا   سليها في   نقالً عن مرا   8/5/2006الوطن السعودية   نشرت  
نفى مسؤولون كبار في حماس للوطن ما نقلته صحيفة صنداي تـايمز البريطانيـة علـى لـسان                  : الوكاالتو

مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل أحبطت محاولة من جانب الحركة الغتيال الرئيس محمود عباس في غـزة،                
ورأى هـؤالء    .باء مفبركة وتهدف إلى إشعال حرب أهلية في األراضي الفلـسطينية          مشددين على أن هذه األن    

المسؤولون أن تسريب هذه األنباء يأتي في سياق الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل والواليات المتحدة لتأليب                
ـ      .الرأي العام الفلسطيني ضد الحكومة بغرض الدفع باتجاه انقالب شعبي ضدها           ز الـدين   كما نفت كتائـب ع

القسام ال تفكر أصال بعمليات اغتيال داخلية ألنهـا         : وقال الناطق اإلعالمي باسمها أبوعبيدة    . القسام، هذا الخبر  
 تسريب مثل هذه األخبار يستهدف تشويه الصورة الناصعة         :وأضاف. تخطط دائما لتنفيذ عمليات ضد االحتالل     

  ...لكتائب القسام
 .ن جهاز الموساد أحبط محاولة الغتيال الرئيس عباس من جانب حمـاس           وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت أ    

ونقلت صنداي تايمز عن مصادر في الموساد أن كتائب القسام خططت الغتيال عباس في مكتبه بمدينة غـزة،                  
وأضافت أن الهجوم كان سيستهدف أيضا محمـد دحـالن وقـال             .لكنها لم تذكر شيئا عن تاريخ هذه المحاولة       

لذا عندما علمنا أن حياة عباس فـي خطـر          .. نراقب كل حركة تقوم بها حماس في غزة       : موسادمصدر في ال  
  .أعلمناه على الفور

وفي اإلطار ذاته قالت مصادر حماس إن ما ذكرته إحدى الصحف مؤخرا عن اكتشاف محاولـة لحفـر نفـق                    
بركـة هوليووديـة غيـر      بالقرب من منزل عباس في غزة الغتيال دحالن أثناء مرور موكبه لم يكن سوى ف              

مسبوقة إذ تبين أن ما قيل أنه محاولة حفر نفق لم يكن سوى محاولة من قبل إحدى العائالت في المنطقة لحفر                     
  .بئر مياه بالقرب من منزلها

 قال صالح البردويل الناطق باسـم كتلـة         :أ.ب. د  و ب.ف.أنقالً عن    8/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
. ن هذه االدعاءات عارية عن الصحة تماماً وتقف وراءها أجهزة االستخبارات اإلسـرائيلية             إ ،حماس البرلمانية 
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وأضاف نحن في حماس ليس من سياستنا اتباع سياسة االغتياالت ضد أي طرف وهي أمر مرفوض بالنـسبة                  
تـشريعية  ووصف ما نشرته الصحيفة بالخزعبالت التي تهدف إلى التـشكيك بنتـائج االنتخابـات ال               .لنا تماماً 

  .                                        الفلسطينية
المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري قال       أن  غزة   من   وكاالتنقالً عن ال   8/5/2006القدس العربي   وذكرت  

 هذه االنباء ملفقة وتمثل مؤامرة بريطانية الثارة الفتنة الداخلية، مضيفا ان الحكومة البريطانيـة ال تكتفـي                  ان
واكـد ابـو     .بممارسة التجويع ضد ابناء الشعب الفلسطيني بل تحاول ايضا ممارسة التحريض واثارة الفتنـة             

 من ان تتعـرض الي      ىزهري ان عالقة حماس مع الرئيس عباس علي الرغم من وجود تباينات سياسية اسم             
 .احتكاك، مضيفا ان حماس تعالج اي خالف علي الساحة الفلسطينية عن طريق الحوار

واكد ان الرئيس موجـود منـذ       . كما نفي الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة امس صحة ما ورد في الصحيفة             
 .ايام في غزة وان ما ورد في الصحيفة غير صحيح علي االطالق

ياسر عرفات ومقـرب مـن      الراحل  ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر فلسطيني كان مستشارا للرئيس           
كمـا نقـل    . عباس عائقا في طريق سيطرتها الكاملة علي فلسطين وقررت بالتالي قتله          عباس ان حماس تعتبر     

المصدر نفسه عن ماتي شتينبيرغ المستشار السابق لرئيس جهاز شين بيت قوله سيكون مفاجئاً لو أن قرار قتل                  
 .ي لحماسعباس صدر عن إسماعيل هنية او خالد مشعل، لكنه لن يكون كذلك لو أنه صدر عن الجناح العسكر

الى ان محمد نزال قد يكـون        لمحتأ صحيفة صنداي تايمز   أنلندن  من   8/5/2006الشرق األوسط   وأشارت  
هو الجهة المسؤولة، وذلك باتهامه البو مازن في مقابلة تلفزيونية، بانه طرف في عملية حصار وعزل حكومة                 

ن الستيراد اسلحة لتعزيـز االجهـزة        ان اسرائيل رفضت في السابق طلبا من ابو ماز         الصحيفةوقالت   .حماس
  . لكن انذارات بمثل مخطط الغتيال ابو مازن ال يمكن السرائيل ان تغض الطرف عنه. االمنية

هـذه  ل غازي حمد    .حكومة د الاستغرب الناطق باسم     رام اهللا محمد يونس   في   8/5/2006الحياة  وأورد مراسل   
. كنا نجلس مع الرئيس عباس بمحبـة ومـودة خالـصتين          قبل ساعات من نشر الخبر،      : وقال للحياة . االخبار
وكان قادة  . مهما بلغت التناقضات بيننا لن نلجأ لالغتيال السياسي، فاالغتيال وصفة لتدمير كل شيء            : واضاف

وقال مصدر في فتح ان     . من فتح وحماس التقوا في غزة اخيرا وناقشوا مخاطر االغتيال السياسي بين الطرفين            
الى قناعة بأن وقوع اي اغتيال ألي شخصية في الجانبين سيؤدي الى اندالع حرب أهلية لـن                 الجانبين توصال   

ولم يستبعد مسؤولون في حماس دخول اسرائيل على الخط بهدف تفجيـر             .تهدأ قبل ان تلتهم االخضر واليابس     
يلية للـصحيفة   النبأ الذي سربته المخـابرات االسـرائ      : الصراع بين الطرفين، وقال مسؤول رفيع في الحركة       

البريطانية أشعل اكثر من ضوء أحمر لدينا، فال نستبعد ان يكون األمر تمهيداً لخطوات اسـرائيلية مـن هـذا                    
  .النوع، أقصد اغتيال شخصية ما بهدف تفجير االوضاع

األستاذ عزت الرشق عضو المكتب الـسياسي        أن   دمشقمن   7/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   
 نشر المؤسسات الصهيونية لمثل هذه المزاعم،       :تبر في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم أن       لحماس اع 

تعكس بوضوح المأزق اإلسرائيلي واألمريكي بعد تصدع جدار الحصار االقتصادي والمالي المفروض علـى              
  .شعبنا، وااللتفاف الجماهيري الواسع حول الحكومة الفلسطينية المنتخبة

الزهار وصـف مانـشرته الـصاندي    .أن د 8/5/2006الغد األردنية  ذكرت حامد جادفي غزة   وعن مراسلها   
تايمز حول اتهام كتائب القسام بالتخطيط الغتيال الرئيس عباس وقيادات فلسطينية أخرى بأنه نهـج إعالمـي                 

  .رخيص متسائالً منذ متى اعتمدت حماس سياسة االغتياالت
  
  ئاسة والحكومة تتوصل الى توافق بشأن األزمة الماليةاللجنة العليا التنسيقية بين الر .3

 توصلت اللجنة العليا التنسيقية بين الرئاسة والحكومة، خالل اجتماع استمر الى ساعة متأخرة              :وكاالتوالغزة  
ونقلـت   .من الليلة الماضية، الى توافق بشأن األزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة للحصار الدولي       
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ناة الجزيرة عن مصادر عقب انتهاء االجتماع انه سيعقد اجتماع اليوم بين الرئيس عباس ورئـيس الـوزراء                  ق
هنية إلقرار ما تم التوصل اليه خالل اجتماع اللجنة العليا التي اتفق في اجتماعها على ان يقوم الرئيس عبـاس                    

نهائية ألزمة رواتب موظفي الـسلطة وفـك        ببذل مزيد من الجهود واالتصاالت الدولية والعربية اليجاد حلول          
واتفق في االجتماع ايضا على تشكيل لجـان لمتابعـة القـرارات            . الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني    

وضـم   .الصادرة عن الرئاسة والقرارات الصادرة عن الحكومة لضمان تنسيق وعدم تـضارب الـصالحيات             
وحضر عن رئاسـة الـوزراء وزيـر        .  مقر الرئيس بغزة   االجتماع ممثلين عن الرئاسة ومجلس الوزراء في      

الزهار ووزير االعالم يوسف رزقة وأمين عام مجلس الوزراء محمد عوض فيما حـضر عـن                . دالخارجية  
 عـزام   يـة الرئاسة رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ونبيل شعث وروحي فتوح ورئيس كتلة فـتح البرلمان              

الف التي تم ترحيلها من لقاء عباس هنية امـس االول وابرزهـا قـضية               وناقش المجتمعون نقاط الخ   . االحمد
 اذا تـم    :واعلن الناطق باسم الحكومة غازي حمد قبل االجتماع انه         .الصالحيات بين الرئاسة ومجلس الوزراء    

  ".التوصل الى اتفاق فثمة احتمال ان يلتقي ابو مازن برئيس الوزراء مجددا
  8/5/2006الحياة الجديدة 

  
  المبادرة العربية للسالم  تحفظ على ار يكشف عن اتصاالت أوروبية ويالزه .4

كشف وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار عن لقاءات عقدها مـع وزراء ومـسؤولين               : رائد الفي  ،غزة
وقال الزهار في مؤتمر صـحافي عقـده فـي     .أوروبيين خالل جولته الموسعة التي اختتمها األسبوع الماضي     

يت األحد بقنصل دولة أوروبية كبرى في إطار اجتماع شعبي كبير، كما التقيت بوزير خارجية دولـة    غزة، التق 
ليس : ولم يكشف الزهار عن اسم وزير الخارجية األوروبي وقال        . أوروبية وتم اتصال بأكثر من جهة أوروبية      

 . أوروبا حتى تصبح عامة    دعنا نعطي الفرصة لهذه الموجة التي تسري في       و ،من الحكمة اآلن أن نعطي أسماء     
وأكد الزهار أن الموقف األوروبي سيتم تفكيكه وال أقول في وقت طويل فعندما يدرك األوروبيـون أن هـذه                   
السياسة ال تخدم مصالحهم في المنطقة وال تخدم اإلنسانية عندما تصبح هذه األموال وسـيلة لتجويـع النـاس                   

   .والنتشار األمراض
فظا على المبادرة العربية للسالم مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية درسـتها مـن كـل               أبدى الزهار تح  وبالمقابل  

 قضية التطبيـع وقـضية االعتـراف، والـسؤال          :جوانبها، الفتاً إلى أن اعتراض الحكومة على نقطتين وهما        
ما و ؟محتلما هي حدود الدولة التي يريدوننا أن نعترف بها وما عالقة هذه الدولة بالجوالن ال              ؟ و سنعترف بمن 
وأكد الزهار انتهاء ما    . حتى ترد عليه  ) سرائيلا( غير أنه قال إن الحكومة تنتظر ما عند اآلخر           .؟هو دستورها 

اعتقد أن المزاد أغلق منذ أن تـشكلت هـذه          :قالأسماه زمن التبرعات السياسية المجانية على حساب الوطن و        
 14 الطرف اإلسرائيلي اعترض علـى       :رحلة قائال قلل من أهمية خطة خريطة الطريق في هذه الم        و. الحكومة

بنداً في الخريطة فماذا بقي اآلن من بنود بعد أن اعترفت إدارة بوش باألمر الواقـع المتعلـق بالمـستعمرات                    
   .المحيطة بالقدس المحتلة بالذات وقضية الجدار

  8/5/2006الخليج اإلماراتية 
  
   بعض الوزارات الحكومة طالبت الرئيس بتوسيع صالحيات: الزهار .5

محمـود الزهـار وزيـر      .  أكـد د   :غزة سمير حمتو  نقالً عن مراسلها في      8/5/2006الحياة الجديدة   نشرت  
 ان رئيس الوزراء إسماعيل هنية طالب الرئيس عباس بتوسيع صالحيات بعض الوزارات              الفلسطينية الخارجية

ة قضية المعابر مشيرا الى أن األزمة الماليـة         التي تقلصت بسبب التعيينات والقرارات الرئاسية كما تمت مناقش        
  .التي تعاني منها الحكومة ستنتهي قريبا وان الحصار األوروبي سيتفكك
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الزهار انتقد بشدة التعيينات التي صدرت      . د  أن رام اهللا من محمد هواش     في   8/5/2006النهار  وذكر مراسل   
صدرها عباس، والغاء قرارات وزير الداخلية سعيد صيام        اخيرا، في اشارة الى المراسيم الرئاسية االمنية التي ا        

بانشاء قوة امنية خاصة، وتعيين العميد رشيد ابو شباك مديرا لالمن الداخلي، مؤكـدا ان وزارة الداخليـة اآلن           
  . مشلولة تماما وغير قادرة على ان تقدم أي شيء للشارع الفلسطيني بسبب التعيينات االخيرة

 ان الشعب الفلسطيني بحاجـة الـى منظمـة    : قالالزهار.  أن دغزةمن  8/5/2006يةالقبس الكويتوجاء في   
التحرير، لكن بعد ان تعاد صياغتها، وهو يحتاج الى برنامج للمنظمة يحقق اهدافه، وقال وزير الخارجيـة، ان                  

  .فلسطينيخريطة الطريق هدفت منذ البداية الى اشعال حرب اهلية كما انها لم تلب الحد االدنى للشعب ال
  
  يدنا ممدودة إلى األردن وعالقاتنا مع عمان والقاهرة تجسد خيار الشعب الفلسطيني: الزهار .6

 أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية      :حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة       8/5/2006الغد األردنية   نشرت  
لسطيني وتمـثالن العمـق والخيـار        محمود الزهار أن األردن ومصر ستظالن البوابة الرئيسية للشعب الف          .د

واعتبر الزهار في مؤتمر صحافي أمس في غزة أن عدم إتمام زيـارة              .العربي واإلسالمي للشعب الفلسطيني   
أرسلنا رسائل  : وقال .كان من المفترض القيام بها إلى األردن لن يمس بالعالقات التاريخية الفلسطينية األردنية            

يـدنا  : وتـابع  .صنا على أمن األردن وأننا لم ولن نعبث بالساحة األردنيـة          واضحة إلى األردن أكدنا فيها حر     
  .ممدودة إلى األردن، وقد أوضحت للسفير األردني لدى السلطة موقفنا من قضية تهريب األسلحة

الزهار أعرب عن اسـتعداد     . دأن   غزة رائد الفي  نقالً عن مراسلها في      8/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
وجدد نفيه  . لزيارة األردن في أي وقت أرادت غير أنه اشترط أن تكون الزيارة سياسية وليست أمنية              الحكومة  

 نحن ال نعبث بأمن أحد وبالتالي نحن حينما نشارك في وفـد             :الشديد ألي عالقة لحماس بقضية األسلحة، وقال      
  .لسنا طرفا في هذه القضيةنا  لكنأمني وكأننا نتساوق مع هذه الفكرة فالقصة انتهت ومن يريد أن يذهب فليذهب

  
  لم نشارك في الوفد االمني الفلسطيني تجنبا الثارة الخالفات مع األردن : حمد .7

 غازي حمد ان اسباب عـدم مـشاركة         . قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د       : كمال زكارنة  ،عمان
ث موضوع قيام عناصر من حمـاس بتهريـب         السياسي الفلسطيني لزيارة االردن وبح     -حكومته بالوفد االمني  

وتخزين اسلحة في االراضي االردنية تعود لكون هذا الموضوع اعلن عنه رسميا وحماس متهمة بالتورط فيه،                
ونحن ال نريد ان تكون هذه القضية مثار خالفات بين االردن وحماس الن بحث موضوع امني بهـذا الـشكل                    

ل حمد للدستور من غزة ان الحكومة الفلسطينية طرحـت ان تكـون             وقا .يمكن ان يسبب مشاكل بين الجانبين     
زيارة الوفد لالردن بمشاركة حماس زيارة مصالحة ولتحسين العالقات بين االردن والحكومة الفلسطينية وليس              

  .فقط لبحث موضوع امني متهمة به حماس رسميا
  8/5/2006الدستور 

  
   ارطة الطريقطلب من الحكومة تحديد موقفها من خينفي الحمد  .8

نفى الناطق الرسمي بلسان الحكومة الفلسطينية غازي حمد األنباء التي ذكـرت أن مـصر               :  وائل بنات  ،غزة
وقـال   .طلبت من الحكومة تحديد موقفها بشكل واضح من خارطة الطريق إلحالل السالم في الشرق األوسط              

 كل ما طرح مـن      ، بخارطة الطريق  لم يطلب أحد منا أن نعترف     : حمد في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين       
 والحكومة ردت   ،بعض األطراف هو موضوع المبادرة العربية كونها تمثل نوعا من إجماع الحكومات العربية            

  ".بأنها ستدرس هذا الموضوع وستعطي فيه موقفا
  8/5/2006الوطن السعودية 
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   الجاري 23الحوار الوطني الفلسطينى يبدأ في  .9
سر عبد ربه االحد أن أولى جلسات الحوار الوطني الشامل بين الرئاسـة والحكومـة               أعلن يا : وكاالتال ،غزة

وأكد أن الهدف من الحوار لـيس فقـط إزالـة      .  من الشهر الجاري   23والفصائل والكتل البرلمانية ستنطلق في    
 الذاتية  االحتقان أو دخول الجميع بمسؤولية للبحث في الوضع الراهن لكن الهدف من الحوار هو وضع الملفات               

 إلى أن من ضمن القضايا التي ستناقش بـشكل مـستفيض خطـة              عبد ربه وأشار  . والبحث فيها بعمق وجدية   
هم يتذرعون بحكومة حمـاس وأن هـذه الحكومـة تـرفض             ..وقال هذا الموضوع يجب أن نقاومه     . أولمرت

سرائيل وللواليـات المتحـدة،   وطالب عبد ربه بعدم تقديم ذرائع ال   . التفاوض وترفض القبول باالتفاقات السابقة    
وال قيمة للبحث بصالحيات بين رئيس الوزراء ورئيس سلطة وبين          . قائال هذا الموضوع يجب أن يبحث بعمق      

  . الحكومة وغيرها
  8/5/2006الشرق القطرية 

  
  دحالن يدعو الى وضع الخالفات الحزبية جانبا  .10
لية واألمن في المجلس التشريعي كافة أعـضاء         دعا النائب محمد دحالن رئيس لجنة الداخ       : حسن دوحان  ،غزة

  . الكتل البرلمانية إلى وضع الخالفات الحزبية جانبا والعمل بروح الفريق الواحد من اجل خدمة أبناء شعبنا
  8/5/2006الحياة الجديدة 

  
  دخول األموال عبر معبر رفح غير مخالف للقانون: أبو نحلة .11

بو نحلة أن دخول األموال عبر المعبر أمر غير مخالف للقانون طالما            أكد مدير عام معبر رفح الحدودي سمير أ       
كان هناك أوراق ثبوتية توضح مصادرها والجهة المستفيدة منها بالداخل وطالما كان دخولها بالشكل الرسـمي                
من خالل تاجر أو مستثمر ومن خالل بيع وشراء وذلك من أجل التأكد بأنها لن تذهب لجهات غير معروفة قد                    

  .ستخدمها في تحقيق مآرب غير وطنية ت
  7/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  فشل الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية في تحويل األموال العربية   .12

 المشكالت التي تواجـه تحويـل       ىفشلت الجامعة العربية والحكومة الفلسطينية في التغلب عل        :عوني الحسيني 
الفلسطينية بسبب مخاوف البنوك العربية من العقوبات والخطـر الـذي يمكـن أن       السلطة   ىاألموال العربية إل  

لـم  و..  نقاط تحويلها داخل األراضي الفلسطينية     ىيفرض عليها من قبل أمريكا أو تجميد هذه األموال في إحد          
عربية مع  يسفر االجتماع الذي عقد أمس عن اتفاق بين مسئولي ادارات فلسطين، والشؤن المالية في الجامعة ال               

ون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد      ؤواعترف األمين العام المساعد لش    . وفد من وزارة المالية الفلسطينية    
صبيح بوجود عقبات شديدة وقاسية تواجه البنوك لتحويل هذه األموال، وقال في تصريحات خاصة لمراسلنا ان                

جامعة وأمينها العام تبذل    الوذكر أن    .ا للشعب الفلسطيني  المشكلة ليست في تجميع األموال بل في كيفية ايصاله        
جهوداً حثيثة وتعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء البنوك والفنيين المعنيين بالتحويالت المالية وكذلك مع وفـد                 
 من وزارة المالية الفلسطينية، كما أن األمين العام يجري اتصاالت مكثفة مع الرئيس الفلسطيني ووزير الماليـة    

  وحول كيفية الخروج من هذا المأزق قال صبيح انه  . عال لهذا الغرضىالفلسطيني وقيادات عربية علي مستو
البد من قرار سياسي بوقف الحظر والحصار األمريكي، وعندما يعطي الضوء األخـضر فـستحل المـشكلة                 

  ...المالية
  8/5/2006الوفد المصرية 
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  نسانية عبر مكتبهعباس يطلب من رايس تحويل المساعدات اال .13
 طلب الرئيس محمود عباس من االدارة االميركية تقديم مساعداتها االنسانية المقررة للشعب الفلسطيني              :رام اهللا 

وقال مسؤول في مكتب الرئاسة ان عباس طلب ذلك من كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي بينهما                 .عبر مكتبه 
  . والرد عليه في غضون أيام، مرجحاً موافقتها على ذلكقبل يومين، مشيرا الى انها وعدت بدرس الطلب 

  8/5/2006الحياة 
  

  االحتالل يغلق جميع معابر قطاع غزة   .14
قال سليم أبو صفية مدير عام أمن المعابر والحدود في الـضفة             :غزة من   8/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

غالقه لجميع المعابر المحيطة بقطاع غزة مـن        قطاع أن الجانب االسرائيلي قام بإجراء مفاجئ حيث أحكم إ         الو
قطـاع  الشـمال   ) ايـرز (شرق مدينة غزة وبيت حانون      ) كارني(واشار الى معابر المنطار     . الشمال للجنوب 

وصوفا شرق رفح، وأشار إلى أن االحتالل يدعي أنه تلقى مجموعة إنذارات ساخنة حول تلك المعابر ال تؤهله                  
حتالل يتذرع بحجج ال صحة لها، من اجل زيادة تضييق الخنـاق علـى الـشعب             لفتحها، واكد ابوصفية ان اال    

  .الفلسطيني وسلطته وعلى اقتصاده الذي أصبح شبه مدمر
فـي  ) أ.ب.د( قال أبوصفية في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية         :ا.ب.دنقالً عن    8/5/2006البيان  وأضافت  

 الطارئة لم يتم السماح لها بالخروج من معبر بيـت حـانون             حتى الحاالت اإلنسانية والحاالت   : اتصال هاتفي 
ومنع إدخال المساعدات اإلنسانية القادمة من األمم المتحدة ومن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومـن برنـامج                 

  . الغذاء العالمي
  

 قوات االمن بال طعام والشرطة تطلب من االهالي احضار الطعام للمساجين  .15
أكد مسؤول امني فلسطيني للقدس العربي امس ان قوات االمن الفلـسطينية بجميـع               :عوضرام اهللا من وليد     

تشكيالتها لم يقدم لها الطعام منذ يومين، في حين باتت الشرطة الفلسطينية عاجزة عن تقديم الطعام للمسجونين                 
سطينية اللواء عالء حـسني     واقر القائد العام للشرطة الفل     .المدنيين بسبب عدم توفر االموال لشراء الطعام لهم       

وعلمت القدس العربي ان الشرطة طلبـت مـن االهـالي            . ان الوضع يزداد صعوبة    ىوشدد حسني عل   .بذلك
 . اطعامهمىاحضار الطعام لذويهم، فيما تفكر باطالق سراح الكثير من المساجين بسبب عدم قدرة السلطة عل

هالل ان هناك صعوبة في توفير االموال لنفقات الـسلطة          ومن جهته اقر الناطق باسم وزارة الداخلية خالد ابو          
اال انه نفي بشدة علم وزير الداخلية سعيد صيام بان الشرطة باتت عاجزة عن تقديم الطعام للمساجين المدنيين،                  

 .وبان افراد االمن بال طعام منذ يومين
  8/5/2006القدس العربي 

  
  عي مركزية الحركة تونس وإتصاالت توحي بقرب نىقيادات فتح تحج ال .16

تشهد العاصمة التونسية حاليا زيارات متكررة لشخصيات في فتح تخطـط فيمـا يبـدو                : بسام البدارين  ،عمان
 الساحة الفتحاوية في الخارج والتـي تعتبـر تـونس    ىالسقاط الصراع التنظيمي الداخلي الدائر في رام اهللا عل        

ان زيارات القادة لتونس تأتي في سياق حالة االنقسام الحادة          وتؤكد اوساط رام اهللا الحركية ب      .بؤرتها المركزية 
التي تشهدها فتح وفي سياق حالة االستقطاب واالستقطاب المضاد حيث يميـل الـبعض الصـالح العالقـات                  
المتوترة مع رئيس الحركة فاروق القدومي او يميل البعض االخر الستقطاب القدومي تحت عنوان االحتقانـات        

ـ        ىويبدو ان القدومي الذي وصل ال      .ةالحركية الشخصي   االن عـدة    ى حالة من االحباط واليأس بسبب فشله حت
مدار اشهر في عقد ولو اجتماع واحد العضاء اللجنة المركزية يرصد هذه الزيارات التي تخطب               ى  مرات وعل 

االنفعاالت الشخـصية   وده او تحاول اصالح العالقة معه لكنه يتجاهلها تماما ويوحي بانه لم يعد مهتما باحتواء                
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وعمليا تزايد توقف قادة فتح في المحطة التونسية بعد ان اجل الرئيس عباس زيارة كان                .وتحديدا غير الصادقة  
 فقد كان الهدف اصال من الزيارة اطفاء الحرائق التـي تـشعلها             .يفترض ان يقوم بها لتونس االسبوع الحالي      

اع بقصد التأسيس للقاء ضروري مفترض للجنـة المركزيـة          تعميمات القدومي واصالح االمور معه واالجتم     
وكان يفترض ان يزور تونس القيـادي        .للحركة التي تواجه اسوأ اوقاتها والتي لم تعد موجودة بقوتها المعهودة          

 احمـد  ى تونس ايضاًوصل ال. العريق في حركة فتح هاني الحسن لكنه الغي زيارته التي لم تعرف اسبابها بعد        
بحث التطورات السياسية والتنظيمية وشرح الوضع المالي لحركة فتح بعـد           :  هدفين لزيارته وهما   قريع محددا 

قام جبريل الرجـوب بزيـارة    و.تصريحات عضو المركزية عبد اهللا االفرنجي حول االزمة المالية في الحركة     
 اجتمع مع   هتونس لكن  باتجاه   ه ساعة ولم تعرف الدوافع التي حركت      24تونس في رحلة خاطفة استمرت اقل من        

 انها محاولة لتغطية او تفسير نشاط التيار الجديد في          ىقيادات كبيرة في تونس في زيارة لليلة واحدة فسرت عل         
يجلس غازي الجبالي منـذ اسـبوع فـي          و .عباس فتح وهو التيار المرتبط ببوصلة التغيير التي يقودها الرئس        

ح من اعضاء حركة فتح في تونس ولم تعرف اي عناوين لزيـارة             اروقة الدائرة السياسية وبين رفاقه في السال      
الجبالي الذي خرج من دائرة النفوذ، وزيارته لتونس كانت موضع استغراب من قبل قدامي المحاربين ومن قبل                 

وشملت موجة زيـارة تـونس مثقفـين         .موظفي الدائرة السياسية الجالسين في تونس بانتظار شيء غير محدد         
  . مثل يحيي يخلف، ي التجربة الحركية والفلسطينيةومنظرين ايضا ف

التفسير االقرب للمنطق لهذه الزيارات يتعلق بمحاولة تغطية مبررات االنقسام االفقي في الحركـة ومحاولـة                
تفسير وجود حالة جديدة لتيار جديد في بؤرة التنظيم مع وجود محاولة للتحدث في الملف المالي خصوصا وان                  

ـ              مناخ العالقة بي    حـد   ىن الطيفين في حركة فتح االن وبين الحركة وحركة حماس مناخ تحريضي وسلبي عل
 .تعبير قيادي بارز في الحركة

ويبدو في المشهد العام بان كل هذه الزيارات واالستشعارات تحاول تعبئة فراغ جذري اسمه اللجنة المركزيـة                 
ميع الفرقاء انها غائبة او مغيبة، فيما يؤكـد خبـراء          االم التي لم تعد قائمة في وجدان الفتحاويين والتي يقول ج          

بان هذه االتصاالت من قبل القادة فيما بينهم تشير بوضوح الي ان احدا لم يعد يريد احياء او انعـاش اللجنـة                      
المركزية والي ان الجميع في الصف القيادي يخطط للتنصل مسبقا من المسؤولية التاريخية والوطنية عن مـا                 

نظيم وفي فلسطين، فلسان حال القيادات التي تنعي االن فيما بينها اللجنة المركزية يقـول حـسب                 يجري في الت  
 . لسان هذه القيادات المهم بعد االن ان ال يحاسبنا احد الننا ابرياءىفتحاوي غارق في التفاصيل وعل

  8/5/2006القدس العربي  
  

  ماس وفتح في غزةقتلى باشتباكات بين حثالثة  .17
 حمـاس واخـر مـن      فـتح    ين من شطا لقي ن  :غزة من   رويترز نقالً عن    8/5/2006 اسالم اون الين     نشرت

 وقال سامي أبـو     .قرب خان يونس    بين أعضاء الحركتين   دارت آخرون خالل معركة     10مصرعهم وأصيب   
وأضـاف أن    .ئـب القـسام   زهري إن االشتباكات اندلعت بعد أن قام رجال أمن من فتح بخطف ثالثة من كتا              

 وقـال إن    .مسلحين من كتائب القسام طوقوا المنطقة التي احتجز فيها زمالؤهم واحتجزوا أربعة من أفراد فتح              
 ان حماس   وأضاف .مسلحا من حماس قتل بالرصاص في اشتباكات أولية ثم قتل اثنان من فتح في اشتباك ثانٍ               

 . وث انفجاربذل جهودا إلنهاء المواجهة والحيلولة دون حدتب
صالح البردويل الناطق باسم كتله حماس في المجلـس         ان   7/5/2006بترا   –وكالة األنباء األردنية    وأوردت  
معتبرا ان هذا نزيف دم فلسطيني ال يمكن أن يقبله إنسان عاقل وهـي لحظـات                لهذه األحداث   اسف  التشريعي  

النزيف ووقف االقتتال مناشداً الجميع ضـبط       وأوضح أن المهم اآلن هو وقف هذا         .شيطانية تنم عن عدم وعي    
  .النفس وأال ينجروا وراء منزلقات ال تخدم إال االحتالل ومخططاته
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في بيــان صــادر عــن       أعربت   الحكومة الفلسطينية     ان 8/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    و أعلن   
 إلى ضرورة الهدوء وضـبط      الناطـق باسـمها غازي حمد عن أسفها الشديد للحادث المؤسف ودعت الجميع          

 وأوضح البيان أن إسماعيل هنية وجه تعليماته إلى الجهات المختصة التخاذ كافـة              .النفس واالحتكام إلى العقل   
اإلجراءات الالزمة لتطويق األحداث والعمل على ضبط األمن والنظام وضرورة عالج هذه المـشكلة بـشكل                

  . فصل النزاع والخالف القائمجذري، وكذلك ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في
  

  أبو مرزوق يؤكد سعي حماس لدخول منظمة التحرير وعدم معارضتها للمبادرة العربية للسالم .18
 تسعى لدخول منظمة التحرير منذ فترة مشيرا إلـى          حماسقال موسى أبو مرزوق إن      : فلسطين برس ،  الدوحة

ة في المنظمة ألنها ضرورة للجميع وليست خيـار  أن اجتماعات القاهرة كان هدفها جمع كافة الفصائل للمشارك   
فصائل الشعب الفلسطيني مؤكدا أن حركته ليس لديها أي مانع فـي            للتكون مرجعية لشعبنا متمثلة بقيادة جامعة       

وقال بما يتعلق بالمحادثات مع الرئيس عباس انه ليس هناك أي وسيلة أخرى للوصول لبرنامج                .دخول المنظمة 
 الحوار منوها إلى ترحيب الحركة لدعوة عباس لمؤتمر الحوار الوطني الذي يجب أن يعد               مشترك إال من خالل   

له جدول أعمال لضمان الخروج بنتائج مثمرة إضافة إلى انه تم الحديث عن تشكيل لجنة تحـضيرية للحـوار                   
 السابقة سببها   وأضاف أن التصريحات المتبادلة في الفترات      .الذي سيعقد خالل األسبوع األخير من هذا الشهر       

عدم وجود لقاء مباشر مع الرئيس أبو مازن والذي تحدثت في محطات متعددة أيضا بلهجة شديد مشيرا إلى أن                   
اللقاء الذي عقد باألمس بين الرئيس وهنية يجب أن يوصل إلى توافق بين مؤسـسة الرئاسـة والحكومـة الن                    

تصريحات بين قادة حماس في الخارج والداخل أكد        وبما يتعلق بتناقض ال    .كالهما حائز على شرعية فلسطينية    
عدم وجود أي تباين بين هذه التصريحات ولكن لغة الحوار قد تكون شديدة في مكان وأقـل حـدة فـي أخـر                 

مضيفا أن حماس لم تعترض علـى المبـادرة         . والعكس مشيرا إلى أن لغة التعبير تختلف من شخصية الخرى         
لدول العربية إلى توحيد مواقفها السياسية ولكن هذه المبادرة ال تعترف بهـا             العربية للسالم وكانت دوما تدعو ا     

  .إسرائيل
  8/5/2006الحياة الجديدة 

  
  وق أشار لوجود حل لالزمة الماليةأبو مرز .19

نجاح الواليات المتحدة وإسرائيل في منع وصول األموال إلى الشعب الفلسطيني مؤكدا            بأقر موسى أبو مرزوق     
وعبر عن أسفه مـن     . ذه األزمة مشيرا لوصول أموال إلى وزارة المالية في حكومة حماس          وجود حل قريب له   

قبول البنوك الوطنية في مصر واألردن بالضغوط األميركية ورفضها تحويل األموال إلى الحكومة ولكنه أكـد                
لفراغ األميركي  وجود دول اخرى لم يسمها ستمأل ا      الى  وأشار   .وجود خيارات متعددة لتحويل األموال للحكومة     

 .الذي تركته في دعم الشعب الفلسطيني
  8/5/2006الحياة الجديدة 

 
  من يحكم في حماس؟ ... بعد أن توزعت قياداتها بين التشريعي والحكومة والتنظيم: تقرير إخباري .20
أم قيادة الحركة في الخـارج؟ هـذا        ؟  هل هي حماس أم الحكومة    ؟  من يحكم في فلسطين    : جهاد القواسمي  ،غزة

العديد من المحللـين    . فتحوالسؤال أثير في اآلونة األخيرة في منطلق السجال اإلعالمي خصوصا بين حماس             
السياسيين أيضا انتقدوا ما أسموه التناقض في التصريحات الصادرة عن نواب الحركة في المجلس التـشريعي                

حكومة والمجلس التشريعي وحمـاس     في ال . والناطق باسم الحكومة وقيادة الحركة سواء في الداخل أو الخارج         
ينفون ذلك ويؤكدون أن هناك تضخيما لبعض التصريحات في إطار االصطياد العكر والحرب اإلعالميـة وان                
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ويبدو أن العوامل الجديدة التي طرأت على الحركة تشير إلى انـه البـد أن               . الحركة كما كانت متماسكة دائما    
  .  بعدما أصبحت ممثلة بأغلبية في المجلس التشريعي وتقود الحكومةتكون هناك اختالفات تكتيكية في المواقف

 قال صالح البردويل كلنا ننطلق من برنامج واحد وفكرة واحدة لكن اإلعالم يقتطع جمال مـن التـصريحات                   و
ويترك أخرى لتوحي بان هناك تناقضا في التصريحات والمواقف، نافيا أن يكون هناك أي تناقض في المواقف                 

لكن الناطق باسم الحكومة غازي حمد ال ينفي ان يكـون أحيانـا بعـض               . لحركة والتشريعي والحكومة  بين ا 
التناقض في التصريحات لكنه يجري تهويلها خصوصا في ما يتعلق بمسألة الرواتب ودخول األموال للحكومـة    

جلـس التـشريعي    ومما ال شك فيه أن معظم قيادة الصف األول للحركة في الداخل انتقلت إلـى صـفوف الم                 
وقد امتازت  . والحكومة الفلسطينية، األمر الذي يفسر حالة الخلط أو االختالف أحيانا في التصريحات والمواقف            

الحركة بدرجة عالية من االنضباط رغم الضربات التي تعرضت لها من االحتالل واليوم تتعـرض الحركـة                 
عي لضغوط شديدة، ولكنها حتى اللحظة لم تظهـر    ومؤسسات السلطة التي تقودها من الحكومة والمجلس التشري       

أي إشكال لالختالف بين أطرها وتياراتها التنظيمية للعلن رغم ما ينشر في بعض وسائل اإلعالم بـين الحـين    
ويؤكد الناطق باسم الحكومة ان هناك فصال واضحا بين الحكومة وخارجها وال يوجد خلط فـي هـذا                . واآلخر
حماس مسيرة اليوم بثالثة أجنحة متوازية، وربما هناك فقط تقـاطع فـي بعـض                النجار ان    ويضيف. الجانب

الجناح األول، وهو الذي يستأثر بقيادة الحركة، ألنه مصدر المال، أو الذي يملكه، ويعتقد ان               . القضايا، ليس إال  
تـب الـسياسي    هذا الجناح يمثل قـادة المك     . المال هو المسير الحقيقي والفاعل في قدرة حماس على المواصلة         

أما الجناح الثاني بحـسب النجـار فهـو امتـداد           . للحركة في الخارج، وعلى رأسهم خالد مشعل ومحمد نزال        
لمجموعة الصقور، إن جاز هذا التعبير، وهو متأثر بالخارج، وربما ال توجد لديه المقدرة، اآلن، على التغييـر                  

ومن يتزعم هذا الجنـاح اليـوم، هـو         . تقد انها الصحيحة  الحقيقي، وهو ما زال متشبثاً كثيراً بالمفاهيم التي يع        
 هذا الجناح يحاول ويرغب في الفترة األخيرة بالتنازل، ولكن ليس بالضرورة بشكل             بأنويتابع   .محمود الزهار 

إنه يرغب بـالتغيير     و مباشر، على اعتبار ان ذلك يؤثر على صدقية الحركة أو االنحراف عن مواقفها المعلَنة             
ولكن هذا األسلوب ال يجدي كثيراً في الوضـع         . بما غير الظاهر للعيان، وخاصة لجماهير الحركة      الخفي، ور 

السياسي واالقتصادي الذي تمر به الحركة والحكومة التي شكّلتها، وإمكانية تغيير أفكار هذه المجموعة ربمـا                
ـ      و. أصعب كثيراً مما يعتقد البعض     و واٍع للحقـائق علـى األرض       الجناح الثالث، هو الجناح البراغماتي، وه

وحاول وما زال يحاول، من أجل دفع الحركة الى التغيير من أجل المواصلة، ولعّل هناك ثالثة أضالع لهـذا                   
الجناح، وهم إسماعيل هنية ونائب رئيس الوزراء وزير التربية الدكتور ناصر الشاعر، والثالث وزير الماليـة                

  . الدكتور عمر عبدالرازق
  8/5/2006ية الشرق القطر 

  
  اللجنة المركزية لفتح تقرر فصل أبو هالل وتعلن عدم مسؤوليتها عن لجان المقاومة الشعبية .21

فـتح، فـصل النـاطق    ل قررت اللجنة المركزيـة  :الفت حداد نقالً عن مراسلتها  8/5/2006 48عرب  نشرت  
وطالبت  .جان المقاومة الشعبية  اإلعالمي باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل، كما قررت عدم مسؤوليتها عن ل            

وفى تعقيبها علـى     .كافة أبناءها الذين التحقوا بلجان المقاومة، بالعودة إلى صفوفها وااللتزام بأطرها التنظيمية           
قرار واستهجنت إقحام اسم المقاومة وألويتها في الشؤون الداخلية لفـتح           القرار اللجنة استغربت لجان المقاومة      

 لجان المقاومة هي إطار جهادي شعبي        ان واكدت .؟ل هذا القرار وفي مصلحة من يصب      متسائلة عن توقيت مث   
مستقل ال تربطه أي صلة تنظيمية ال بفتح وال بغيرها وانها تكتسب شرعية وجودها من إيمانها بفرضية الجهاد                  

   .والمقاومة ضد االحتالل
ت في وقت سابق أنها قد طـردت أبـو          كتائب األقصى أعلن  ان   8/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات     وأورد

  .هالل من حركة فتح وقالت لقد أصبح ناطقاً باسم الحكومة وحماس وليس من أعضاء فتح
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  إلنهاء كّل القضايا العالقة مع لبنان عباس زكي يعلن لجنة دائمة مشتركة .22

طيني في لبنان مـن  أعلن عباس زكي، أنه سيتم رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلس:  غزة ـ ميسرة شعبان 
في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى انه تم تحديد هذا اليوم             ) ممثلية أو سفارة  (خالل افتتاح مركز    

الذي يصادف ذكرى النكبة إليضاح أنه، بإمكان الفلسطينيين أن يعودوا إلى ما كانوا عليه لفتح كـل الـساحات                   
في المئة من احتياجات الفلسطينيين سواء على صـعيد التمثيـل            45قطعنا  : وقال .التي كانت مغلقة في السابق    

سيتم تشكيل لجنة دائمة    : الديبلوماسي والسياسي او على صعيد الحقوق المدنية في المخيمات الفلسطينية، أضاف          
  .مع اللبنانيين إلنهاء كل القضايا العالقة وفق التصور المشترك بيننا وبينهم

  8/5/2006المستقبل 
  

  السالح الفسلطيني باٍق وارتباطنا معه مصيري حتى عودتنا: نينأبو العي .23
شدد سلطان ابو العينين على بقاء السالح الفسلطيني باعتباره ورقة قويـة فـي ايـدي                 : احمد منتش  –صيدا  

وطمأن حركة حماس الى اننا لن نغرس خناجرنا فـي ظهرهـا            . اللبنانيين والفلسطينيين الرتباطه بحق العودة؟    
 . اننا لن نسمح في الوقت نفسه بالتطاول على المنظمة او تجاهل دورها           :  المعارضة الهدامة، مضيفا   ولن نكون 

 الى فتح صفحة جديدة والتعاون مع بعـض  ، في مخيم عين الحلوة احيطت باجراءات امنية   له ودعا خالل جولة  
اعتذر ممثل حماس   في حين   ية  قوى فاعلة في المخيم كانت على خالف دائم معه، والتقى ممثلين للقوى االسالم            

واعتبرت مصادر فلسطينية ان زيـارة ابـو العينـين           . ابو احمد فضل عن عدم الحضور لوجوده في بيروت        
ستساهم في تعزيز دور حركة فتح وفصائل المنظمة وتوحيدها مما ينعكس ايضا على تعزيز الوحدة الفلسطينية                

قريب جدا امام زيارة وفد اللجنة الوزارية لتفقد مخيم عـين           الداخلية، وهي بالتالي ستفسح في المجال في وقت         
  .الحلوة بعدما فشلت قبل اسابيع نتيجة خالفات الفصائل داخل المخيم

  8/5/2006النهار 
  

  لقاء بين عباس واولمرت لعقد مساع لحزب العمل  .24
يادتـان المـصرية    كشفت مصادر فلسطينية عن جهود تبذلها قيادة حزب العمـل والق          :  محمد يونس  –رام اهللا   

وقالت ان افراييم سنيه زار عباس فـي رام اهللا اخيـرا            . واألردنية لعقد لقاء قمة بين محمود عباس واولمرت       
لقاء بعـد عـودة     ال يتمتوقعت ان    حيث   .ستئناف المفاوضات الحزب،  الن  م في سعي واقترح عليه عقد اللقاء،     

لقاء لتباعد تطلعات كل منهمـا،      هكذا   كثيراً على    ونلن ال يعو  يالمراقبوجدير بالذكر أن    . اولمرت من واشنطن  
ففيما يتطلع عباس الى تطبيق خريطة الطريق، يتطلع اولمرت الى تجميع المستوطنين في الكتـل االسـتيطانية                 

على نحـو    الضخمة في الضفة وضمها الى اسرائيل واتمام بناء الجدار العازل، واكمال مشروع القدس الكبرى             
ويرجح ان تجري اتصاالت وربما مفاوضات بضغط من قادة العمل،          . وشمالها عن جنوبها  يفصل وسط الضفة    

  . ان تستمر طويال او ان تثمر عن اي اتفاقات ولو مرحليةالكن ال يتوقع له
  8/5/2006الحياة 

  
  مهمتنا ترسيم حدود جديدة لضمان أغلبية يهودية  : أولمرت .25

أولمرت أعلن أمس في     أن   :القدس المحتلة  مراسلتها من    حادة آمال ش   عن 8/5/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
أول جلسة للحكومة ان مهمتها المركزية ستكون ترسيم حدود جديدة السرائيل بشكل أحادي، والعمـل خـالل                 

 ،يمكن الدفاع عنها  و لضمان ان تكون دولة ذات اغلبية يهودية قوية، ومتماسكة،           ،السنوات المقبلة لتغيير طابعها   
ن الحدود ستمنح السكان    أ  في نفس السياق،   وقال .لى انه لن يتساهل مع أي بؤر استيطانية غير قانونية          ع اشددم
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 ان حكومته وشدد على. األمن وستفصل بيننا وبين أولئك الذين يتوجب عليهم العيش إلى جانبنا وليس في داخلنا             
 اًتقريـر يـشار إلـى أن      و .كبيـرة  الى مواجهة عوائق     ت حتى لو اضطرر   ،ستعمل بدون توقف لتنفيذ أهدافها    

 مواقع استيطانية غير قانونية خالل العشر سنوات الماضـية،          105 كان قد أكد ان المستوطنين أقاموا        اً،حكومي
  .في محاولة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة

اقمـا   أن ط  ،هآرتس نشرت اليوم نقالً عن مصادر حكومية إسـرائيلية        أن  :  8/5/2006 48 عرب   وذكر موقع 
يعمـل علـى تقـدير      حيـث   . مهنيا مؤلفًا من المسئولين في الوزرات المختلفة يسعى إلى بلورة خطة التجميع           

خطة والسعي إلى نيل اعتراف دولي بالحدود التـي ستنـسحب           الالمصروفات، وإيجاد الطرق القانونية لتطبيق      
  . وعمل حتى اآلن بشكل سري،وأضافت أن الطاقم عين على يد شارون قبل نصف عام . اسرائيلااليه

  
  بيرس يدعو حماس إلى االعتراف بإسرائيل .26

قال بيرس أن بإمكان الفلسطينيين الخروج بسهولة من األزمة االقتصادية الخانقـة التـي              : اإلذاعة االسرائيلية 
 ، وأضـاف أن   يواجهونها، وذلك من خالل استجابة حماس للشروط التي وضـعتها األسـرة الدوليـة أمامهـا               

  . سطينيين وضعوا أنفسهم في المأزق الذي يعانون منه اآلنالفل
  7/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
  ممدودة للسالمال يد إسرائيل تسلم مهامه بإدعاءبيرتس ي .27

 .إدعى عمير بيرتس بأن يد إسرائيل ممدودة للسالم مع الفلسطينيين فيما تحدث عن رسم الحدود الدائمة الجديدة                
ن أهدافكم باإلرهاب   أ ،وقال موجها كالمه للفلسطينيين    .الل مراسم تسلمه مهامه وزيرا للدفاع      خ هوجاءت أقوال 

 استعداد للتوقيع علـى     على وإذا أوقفتم التحريض والعنف ستكتشفون مرة أخرى أن حكومة إسرائيل            ،لن تحقق 
من يمثّل دولـة إسـرائيل      جهاز األ أشار من ناحية أخرى، إلى أنه يعتبر        و .اتفاقيات حتى بثمن تسويات مؤلمة    

  .بكافة جوانبها التربوية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية
  8/5/2006 48عرب 

  
   2006الحكومة اإلسرائيلية صادقت باالجماع على ميزانية العام  .28

ـ      . 2006صادقت الحكومة االسرائيلية باالجماع على ميزانية الحكومة للعام          رات ومن المتوقع ان تطـرأ تغيي
 272يبلـغ   ، مع االشارة إلى انه حجمهـا        حكومةال بسبب االتفاقيات االئتالفية مع األحزاب المشاركة في         يهاعل

 مليار التفاق مـع شـاس       1.05 بينها   ، مليار شيكل  2.7لغ التكلفة السنوية لالتفاقيات االئتالفية      بوت .مليار شيكل 
ن الحكومة لـن    أ ، إلى رئيس االئتالف الحكومي  ار  ومن جهة أخرى، أش   .  مليون لالتفاق مع المتقاعدين    650و

تفـاق بـين    الوأكدت مصادر أن هذا القرار جاء بعد ا       ". للتصويت عليها كما كان مقررا    اليوم  ميزانية  التعرض  
 علـى الـرغم مـن       ،جدل كبيـر  ه من    تالقي ، لما تأجيل حتى يوم اإلربعاء القادم    ال علىاالئتالف والمعارضة   

  .عليها يمن المتوقع عدم تأييد اعضاء من االئتالف الحكومحيث . خلت عليهاالتعديالت التي اد
  8/5/2006-7 48عرب 

  
  بيرتس يخفف القيود عن الفلسطينيين .29

أبلغ عمير بيرتس مجلس الوزراء انه أصدر أوامر للقوات األمنية بتخفيف قيود             : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
للعمل في اسـرائيل  لهم ة الغربية، وإصدار المزيد من اذونات الدخول السفر للفلسطينيين بين قطاع غزة والضف   

  .منهموإتاحة حرية اكبر لحركة التجار 
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  8/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تهديد بتصفية نائب يهودي بسبب رفضه تصريحات ليبرمان .30
 الديموقراطيـة   قائمة الجبهـة منهدد مجهول عبر محادثة هاتفية دوف حنين : القدس المحتلة ـ حسن مواسي 

للسالم والمساواة، والذي تحول خالل أقل من شهر إلى أحد ألد وأبرز أعداء الفاشيين في البالد بسبب مواقفـه                   
  .هم خاصة بكل ما يتعلق بتصريحات ليبرمان، بحق،48الشجاعة المدافعة عن فلسطينيي الـ

  8/5/2006المستقبل 
  

  تصاد اإلسرائيلي في تاريخ االق صفقةأكبريعقد ملياردير أمريكي  .31
 اًن إسرائيل مكان آمـن، واعـد  أ ،قال الملياردير األمريكي وورن بافيت: اإلذاعة االسرائيلية ـ غاي غوتيف 

 صفقة تعد األكبر    من خالل . الستثمار بعد أن قام بشراء شركة يسكار اإلسرائيلية بقيمة أربعة مليارات دوالر           ا
 بعد إبرام الصفقة بعدم     دعوفقط من أسهم الشركة، و    % 80ام بشراء   في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي، علماً بأنه ق      

 أنه لم يوظف أمـواالً      وجدير بالذكر . ، بل العمل على توسيع نطاقها، وزيادة عدد العاملين        هافصل أي عامل في   
في . أوضح أنه قرر االستثمار بعد إضطالعه على معطيات االقتصاد اإلسرائيلي         حيث  . في إسرائيل في السابق   

 أن الصفقة سوف تدخل إلى خزينة الدولة مبلغ مليار دوالر مـن خـالل جبايـة                 ،أولمرت من جهته  ين أكد   ح
  .الضريبة عليها

  7/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  مستوطنو الخليل ينتقمون من األطفال قبل طردهم .32
إلسرائيلي ضد الفلسطينيين بدأت    تزامنا مع الحملة العسكرية التي يقودها الجيش ا       :  ماهر إبراهيم  ، الخليل ،غزة

قطعان المستوطنين في الخليل بحرق السيارات التي تعود ملكيتها ألهالي المدينـة وهـاجموا عـشرين طفـال               
فلسطينيا بالحجارة والكالب ما أدى إلى إصابة أربعة منهم وذلك تحديا لقرار طردهم من منـازل فلـسطينيين                  

،  استشهد امس إثر قصف مدفعي شمال قطاع غـزة         اطينية ان مواطن  وأعلنت مصادر طبية فلس   ،  احتلوها بالقوة 
  .وواصلت يوم امس مدفعية االحتالل قصف المناطق القريبة من منازل المواطنين شمال وشرق قطاع غزة

  8/5/2006البيان 
  

   إلى حقن دماء فلسطينيي العراقةدعو .33
 صـباح   ،عمانفي   الشيخ حسين المؤيد     اتفق سليم الزعنون والمرجع الشيعي العراقي     : وصفي خوشمان ،  عمان

أمس، وفق بيان صحافي، على استمرار التواصل بين الشعبين المحتلين، وبحث ودراسة آليات تفعيل اقتراحات               
 .وإجراء تآخ بين مدن فلسطينية وأخرى عراقيـة       ,  فلسطيني شعبي  -تقدم بها المؤيد تقضي بتشكيل لقاء عراقي      

  .هداف الالجئين الفلسطينيين في العراقوكرر المؤيد تأكيده على حرمة است
  8/5/2006الغد األردنية 

  
   آخرين خالل الشهر الماضي774 مواطناً وإصابة واعتقال 34استشهاد  .34

 اليوم، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، نفذت سلسلة من جـرائم           ، هدف ،أعلنت الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان    
وأضـاف   . آخـرين  774مواطناً وأصيب واعتقل    ) 34(ي، حيث استشهد    القتل واالعتقال، خالل الشهر الماض    
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 ،10شهيداً، في حين بلغ عدد الشهداء في الـضفة الغربيـة            ) 24(التقرير، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ         
  .عملية اقتحام في محافظات الضفة الغربية) 47(وجاء في التقرير، أن قوات االحتالل نفذت ما يزيد عن 

  7/5/2006 وفا –نباء الفلسطينية وكالة األ
  

  غزةفي توسيع شريحة الالجئين الـمستفيدين من خدمات أونروا لخطة  .35
 وضعت خطة لتوسيع نطاق الـمستفيدين مـن خـدماتها          الوكالةأكد مدير عمليات أونروا بغزة جون جينغ أن         

يادة جراء الحصار ومنع تقـديم      لتشمل جميع الالجئين، في خطوة لتخفيف الـمعاناة وحاالت الفقر اآلخذة بالز          
  . الـمساعدات الـمالية للشعب الفلسطيني وعدم استالم موظفي الـمؤسسات الحكومية رواتبهم

  8/5/2006األيام الفلسطينية  
  

   من فلسطينيي العراق220الستقبال في سوريا  ادستعدا .36
المحتجزين على الحدود العراقية    قالت مصادر فلسطينية في دمشق أمس إن عدد الفلسطينيين          : حيدر زياد ،دمشق

 شخصا، هم ممن اضطروا إلى مغادرة بغداد بعد تعرضهم للمضايقة من دون أن يسمح لهـم                 220األردنية بلغ   
وأوضحت المصادر أن لجنة شكلت من قبل رئيس مجلس الـوزراء محمـد نـاجي               . األردن بدخول اراضيه  

ئقة إليوائهم، مشيرة إلى أن هذه العمليـة ستـستغرق          عطري، تقوم بدراسة خيارات استقبالهم وتأمين أماكن ال       
  . أياما

  8/5/2006السفير 
  

   فلسطينياً بينهم فتاة في نابلس ورام اهللا 20االحتالل يعتقل  .37
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم عشرين فلسطينيا بينهم فتاة في محافظتي نـابلس                

وأشارت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بـين           .اء في فصائل المقاومة   بدعوى أنهم نشط  , ورام اهللا 
  .رجال المقاومة وقوات االحتالل في مناطق متفرقة من نابلس، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات

  8/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مريضاً فلسطينياً من تلقي العالج274إسرائيل تمنع  .38
 فلسطينياً مريضاً من قطاع غزة مـن        274الصحة الفلسطينية أن قوات االحتالل منعت        أعلنت وزارة    :ا.ن.ق

وأكد مدير عام االسعاف والطوارئ أن هؤالء المرضى        . السفر لتلقي العالج وإجراء عمليات جراحية ضرورية      
  . عاماً 40تتوافر فيهم الشروط التي فرضتها اسرائيل ومنها الحاالت الطارئة والمستعجلة للرجال فوق 

  8/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ايفلسطين وصلت مرحلة متقدمة في الحد من مرض التالسيم .39
 مريضاً بالتالسميا،   716، أنه يوجد في األراضي الفلسطينية       طبيةأعلن رئيس جمعية    : جميل ضبابات ،  طوباس
مـن  % 76أن  وأضـاف    . في قطاع غزة حسب آخر إحـصائية       250 مريضاً في الضفة الغربية و     466منهم  

-3المصابين هم من المصابين نتيجة زيجات األقارب وأن نسبة الحاملين للمرض في فلسطين تتراوح ما بين                 
دراغمة، أن فلسطين وصلت مرحلة متقدمة في الحد         .ن د وبي .ألف شخص ) 150-120(أي ما مجموعه    % 4

هـذا  :  زيجات جديـدة، وقـال     من هذا المرض خالل السنوات الخمس الماضية، حيث لم تسجل إصابات نتاج           
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مؤشر كبير على أنه تم الحد من المرض إذا نظرنا إلى عدد المصابين في األراضي الفلسطينية مقارنة مع دول                   
  .أخرى

  7/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  
  معرض للوثائق الفلسطينية في أبوظبي .40

مجمع الثقافي في ابوظبي معرض الوثائق الفلسطينية       افتتح مساء أمس األول في ال      : وليد عالء الدين   -أبوظبي  
الذي ينظمه بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية، ويتضمن مجموعة كبيرة من أهـم الوثـائق والكتـب                 
والمراجع التي تتناول التاريخ الفلسطيني، اضافة الى معرض للصور الفوتوغرافية التي تسجل جغرافية وتاريخ              

وقال رئيس مجلس بيت القدس للدراسات والبحـوث الفلـسطينية الـذي يـنظم              ،  ا األثرية فلسطين وأهم معالمه  
المعرض، ان الهدف من اقامة مثل هذا النشاط هو انقاذ االرشيف والوثائق الفلسطينية من عمليـات التـدمير                  

  .واإلتالف التي ينتهجها االحتالل االسرائيلي بغرض طمس الهوية الفلسطينية
  8/5/2006ة الخليج اإلماراتي

  
  أخشى أال يبقى للفلسطينيين ما يتفاوضون عليه:  األردنملك .41

 ان  ، مـساء امـس    ، في مقابلة كان مقررا ان تبثها قناة العربية        ، حذر الملك عبد اهللا الثاني     :نبيل غيشان عمان،  
 نتوصـل الـى     الوقت المتاح امامنا للتسوية السلمية هو بحدود السنتين، وأخشى إذا نفد هذا الوقت القصير ولم              

وتمنى على اللجنة الرباعية الدولية ان تعمل علـى تفعيـل           . تسوية ان ال يبقى للفلسطينيين ما يتفاوضون عليه       
مام حتى ال تضيع هذه الفرصة ويرجع الجميع الى النقطـة التـي             االخريطة الطريق لدفع المسيرة السلمية الى       

حترام خيار الشعب الفلسطيني وحقه في اختيـار قيادتـه،          ودعا الملك العالم الحر الى ا      .بدأو منها قبل سنوات   
االخوة فـي    طالبكما  واعداً بدعم الفلسطينيين والتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وفقاً لثوابتنا الوطنية،            

حماس بالتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى الواقعية مع األخذ بعين االعتبار موقـف العـالم والكثيـر مـن                   
 على عدم وجود اجندة خاصة لبالده او اطماع في          الملكوشدد   .قائق التي ال يمكن تجاهلها او التراجع عنها       الح

بعض الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وبعض االنظمة العربية من دون تـسميتها، فـي              الضفة الغربية، منتقدا  
يقة الدور االردني وما قدمه االردن من       التأثيرعلى جيل كامل من الفلسطينيين نشأ تحت االحتالل وال يعرف حق          

  . اجل القضية الفلسطينية
  8/5/2006الحياة 

  
  ر الضغط على حماس يولد االنفجاراستمرا: إسالميو األردن .42

حذر اسالميو االردن من مغبة استمرار الضغوط على حماس التي بحسبهم تطال الـشعب الفلـسطيني،       :عمان
وقال رئيس مجلس شورى جبهة العمـل االسـالمي حمـزة            .أصحابهاونبهوا الى ان تلك الضغوط قد تودي ب       

ان يأس الناس من االساليب الديموقراطية والسلمية في تداول السلطة سيدفع بهم الى التعامل بأسـاليب                 منصور
واشار منصور الى ان قيادة الحكومة الفلسطينية لم تأت على ظهر دبابة بل هي القيادة الوحيدة المنتخبة                  .اخرى

يموقراطيا بنزاهة وشفافية في الوطن العربي، وهو االمر الذي يعني ان معاقبة حماس هي معاقبـة للـشعب                  د
  .ورأى ان اكثر الخاسرين هم الذين يمارسون الضغوط على حماس ومعاقبة للشعب الفلسطيني، الفلسطيني

  8/5/2006القبس الكويتية
  

  ييناحتجاجاً على تجويع الفلسطينمظاهرات في إندونيسيا  .43
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 مسيرة في شوارع ثالث مدن إندونيسية        العدل والرخاء،  نظم أكثر من عشرة آالف من مؤيدي حزب       : رويترز
 للتنديد بالحظر الذي تقوده الواليات المتحدة على المـساعدات للفلـسطينيين مطـالبين واشـنطن                ،على األقل 

علـى التبـرع    كل فرد،    ،وحث الحزب . حماسوحلفاءها بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة         
  .بدوالر واحد لجمع أموال إلعانة الفلسطينيين

  8/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حملة مصرية إلغاثة الفلسطينيين .44
استطاعت حملة المليار يورو المصرية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني أن تجمع في سـاعة واحـدة                 : دبا

وقد بدأت الحملة الليلة    . اإلضافة إلى كميات من الذهب والتبرعات العينية      خمسة ماليين ونصف المليون جنيه، ب     
قبل الماضية في مقر نقابة األطباء، وسوف تستمر في محافظات مصر، بـالتزامن مـع المنظمـات العربيـة                   

  . واإلسالمية في أنحاء العالم العربي واإلسالمي
  8/5/2006البيان 

  
  ريتها يهود اليمن يرفضون إسرائيل بسبب عنص .45

 إسرائيل خشية الوقـوع  ى الرحيل إلىيفضل اليهود اليمنيون البقاء في اليمن عل: صنعاء ـ إبراهيم العشماوي 
 إن اليهـود    ، وقال الحاخـام يحيـي يعـيش        . في فخ العنصرية الصهيونية التي تميز بين يهود الشرق والغرب         

لدينية بحرية مطلقة ولديهم المعابد والمدارس      يعيشون في اليمن مع المسلمين بوئام ومحبة ويمارسون طقوسهم ا         
   .  الجزية  كما أن الحكومة أعفتهم من الضرائب ، العبرية التي يدرس فيها أبناؤهم

  2006 / 5 / 6األهرام العربي 
 

  إسرائيلمحكمة كندية ترفض دعوى العتبار القدس عاصمة  .46
 ،ائيل واعتبرتها مدينة مختلف على سيادتها     اسرـرفضت محكمة كندية اعتبار القدس عاصمة ل      : أ.ن.ق،  وتاواأ

لزام السلطات الكنديـة بتـسجيل   إوذلك في دعوى قدمها يهودي من مدينة تورنتو الكندية ولد في اسرائيل أراد        
  . لى جانب مسقط رأسه القدس في جواز سفرهإعاصمة اسرائيل 

  8/5/2006الوطن العمانية 
 

  بجهود مقاطعة حماس  بريطانيا تنفي أن يضر الصندوق االئتماني  .47
وزعت بريطانيا مذكرة بشأن اقتراح إنشاء صندوق ائتماني كي يـدفع           : 8/5/2006الخليج اإلماراتية   نقالً عن   

وقالت المذكرة في محاولة لزيادة الضغط علـى الواليـات          . المانحون من خالله الرواتب الفلسطينية المتأخرة     
وقـال  . طة إن هذا الصندوق سيضعف حماس ولـن يقويهـا         المتحدة كي تتخلى عن اعتراضاتها على هذه الخ       

إن بريطانيا وزعت المذكرة المتعلقة باالقتراح والذي يهدف إلى تفادي حـدوث انهيـار              : دبلوماسيون غربيون 
  .للخدمات األساسية التي تقدمها السلطة الفلسطينية قبل اجتماع المجموعة الرباعية للوساطة في الشرق األوسط

لن  سباعي إبراهيم، من القاهرة نقالً عن رويترز، أن إنشاء مثل هذا الصندوق              8/5/2006بيان  الوذكر مراسل   
وإذا انتهـى األمـر بتلقـي       . بالشروط الدوليـة الثالثـة    يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية الى إقناع حماس        

  كبيـراً   الحركة جزءاً  الفلسطينيين المساعدات المهمة من خالل قنوات أخرى غير حماس فمن المتوقع أن تفقد            
   .من مصداقيتها في الشارع ومن ثم سيكون لديها حافز لالقتراب مما يريده المجتمع الدولي

 
  الرباعية ستبحث خريطة الطريق : المفوضة األوروبية .48
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 مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي بينيتا فيريرو فالدنر عقـب            صرحت: محمد الشاذلي ،  القاهرة
إننا بصدد تشكيل آلية دولية لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهذا ما سيتم بحثـه              : مع الرئيس حسني مبارك    اللقاء

وزادت أن . في اجتماعات الرباعية في نيويورك، فال يزال يتعين االتفاق علـى سـبل تحقيـق هـذا الهـدف                  
الوقت الذي يتعين على حكومة     المسؤولية في هذا الموقف تقع على عاتق الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ففي            

حماس أن تلتزم المبادئ الثالثة، فإن على الحكومة اإلسرائيلية تحويل مبالغ الضرائب والجمارك ألنها أمـوال                
ملتزم خريطة الطريق، وهذه رسالتنا إلى الرباعية فـي اجتماعهـا           :  وأضافت بأن الجانب األوروبي    .فلسطينية

   في مفاوضات طبقاً لخريطة الطريقيني واإلسرائيلي أن ينخرطا مجدداًالمقبل، ويتعين على الطرفين الفلسط
8/5/2006الحياة   

 
  صراع االستخبارات ومعركة وجود ال سي آي إيه: تحقيق .49

بدت وكالة االستخبارات المركزية سي اي ايه بعد استقالة رئيسها بورتر غوس، ضحية حلقة               :اب ، يو بي أي    
ة داخل اإلدارة والحكومة األميركيتين، وباتت تتحضر لمعركة حقيقية، تتمثل          من الصراعات والتجاذبات السياسي   

  . في إثبات قدرتها على الوقوف في وجه مد وزارة الدفاع، التي اجتاحت كل أروقة العمل التجسسي
وفيما نفى البيت األبيض ان يكون غوس استقال من منصبه ألنه خسر ثقة الرئيس جورج بوش، نقلت صحيفة                  

 بوست عن مسؤولين في اإلدارة، قولهم ان بوش لم يثق في غوس منذ البداية، وانه قرر استبداله منـذ            واشنطن
وذكّرت الصحيفة باللقاء الصعب بين مدير االستخبارات القومية جون نيغروبونتي وغوس في نيـسان              . شهور

  . الماضي، الذي طلب منه حزم أمتعته للمغادرة في أيار الحالي
عن مسؤول رفيع في البيت األبيض، قوله ان غوس لم يشكل سـوى مرحلـة انتقاليـة، وان                  ونقلت الصحيفة   

وأضافت انه بعدما ظل غوس صديقا      . المحادثات استمرت لعدد من األسابيع عبر نيغروبونتي وبعلم من الرئيس         
تـه داخـل    لنيغروبونتي لسنوات، بدأت المشاكل تظهر بين الرجلين عقب محاوالت نيغروبونتي لتوسيع عمليا           

  . الوكالة، وإصراره على إعداد التقارير االستخباراتية اليومية لبوش بنفسه
وقد وضع تدخل نيغروبونتي المستمر في عمل الوكالة، غوس، الذي لم يحاول خلق عالقة قوية مع بوش برغم                  

رة بـين  تأييده الشديد له، في صورة الضعيف سياسياً، وهو ما أدى بحسب فريق غوس، الى خصومات مـستم          
  . الرجلين، توجها نيغروبونتي بمحاولة تشويه سمعة غوس لدى بوش

واعتبرت الصحيفة ان االستغناء عن غوس من قبل رئيس ال يحبذ طرد احد، يدل على الحالـة الـسيئة التـي                     
 وأضافت ان احد أهم العوامل التي سببت األذى لغوس، تمثلت في االنتقادات الحادة            . وصلت اليها السي آي ايه    

التي وجهتها له مجموعة تعرف بمجلس مستشاري االستخبارات لبوش، التي يقودها مستشار االقتصاد الـسابق               
  . في البيت األبيض، ستيفن فريدمان

وكان لدى غوس، السيناتور السابق والسياسي المخضرم، حلم تحويل السي آي إيه إلى جهاز خفيـف وفعـال                  
وقد علقت عليه آمال كبيـرة عنـد        . مئات العمالء للعمل في الوكالة    مهمته مكافحة اإلرهاب، وذلك عبر تجنيد       

وعلى عكس أسالفه، فقد أعطي غوس شيكا على بيـاض لإلنفـاق واسـتخدام              . إسناد المنصب إليه في البداية    
الموارد من دون أي مساءلة، وسعى الى تطبيق خطة طموحة مدتها خمس سنوات لجعل الوكالة أكثـر قـدرة                   

  .  كل محاوالته اصطدمت بالتجاذبات والصراعات داخل اإلدارةوفعالية، إال ان
وفيما اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز ان السي اي ايه في مواجهة حاليا مع وزارة الدفاع التـي تزيـد مـن                     
عمليات التجسس الخاصة بها في الخارج، ذكرت مصادر استخباراتية انه حتى جهود نيغروبـونتي، أبطئـت                

ر الدفاع دونالد رامسفيلد مدعوما من نائب الرئيس ديك تشيني، وذلـك إلبقـاء المـوارد                بتصميم من قبل وزي   
  . والمعلومات من مختلف منظمات االستخبارات في البنتاغون تحت سيطرتهما
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في موازاة ذلك، قالت مصادر في االستخبارات األميركية، ان استقالة غوس من منصبه، قد تفتح البـاب أمـام         
وأضافت ان من بـين المرشـحين       .  بين الوكالة والعناصر األخرى في مجتمع االستخبارات       مزيد من التعاون  

  . األكثر احتماال لخالفة غوس، الجنرال في سالح الجو، مايكل هايدن
وفيما تخوف السيناتور الديموقراطي جو بيدن من ان السي آي ايه قد تتحول في عهد هايدن الى وكالة تابعـة                    

رت واشنطن بوست انه في حال اقر تعيين هايدن، فانه سيتسلم وكالة عانـت بـشدة فـي                  لوزارة الدفاع، اعتب  
ورأت الصحيفة ان عناصـر     . السنوات االخيرة، وصنفت من قبل إدارة بوش في بعض األحيان على أنها عدو            

ت الوكالة، سيرتابون من هايدن نظرا لسجله العسكري، وانهم سيشككون في قدرته على حمايتهم مـن منـاورا                
  . رامسفيلد البيروقراطية

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع، قوله ان المعركة الحقيقية ستكون فـي كيفيـة مواجهـة مـد                   
البنتاغون داخل السي آي ايه، علما ان هايدن تواجه مع رامسفيلد في مرات عديـدة حـول مـسائل تنظيميـة                     

عالقته بوزيرة الخارجية كوندليسا رايس، التـي عمـل         لكنه أضاف ان ما قد يساعد هايدن، هو         . وبيروقراطية
  .  في عهد جورج بوش األب1991 الى عام 1989معها في مجلس األمن القومي من عام 

واعتبر رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري بيتر هويكسترا، من جهته، ان هايـدن الـذي                 
ون التنصت، سيكون الشخص الخطأ في المكـان الخطـأ          وجد نفسه في خضم مواجهة مع الكونغرس بسبب قان        

وفي الوقت الخطأ، معتبرا ان تعيين عسكري على رأس وكالة مدنية، سيرسل بإشارات خاطئة الـى عمالئنـا                  
  . على األرض

 28وأمضت غراهـام    . والمرشح المحتمل اآلخر، هو ماري مارغريت غراهام، المساعدة األولى لنيغروبونتي         
كما انها تمتلك خبـرة إداريـة    .  ايه، وهي حاليا مديرة جمع المعلومات لالستخبارات القومية        عاما في السي آي   

واعتبرت مصادر استخباراتية انه في حال      . ومهارات قيادية افتقدها غوس، وحظيت باحترام واسع في الوكالة        
تي في جهوده من اجـل      تسلمت غراهام المنصب، فانه من المحتمل ان تعطي أولوية اكبر للتعاون مع نيغروبون            
  . كسر الحواجز المؤسساتية للتعاون وتبادل المعلومات في مجتمع االستخبارات المتنوع

وأضافت المصادر ان من بين المرشحين لخالفة غوس أيضا، فران تاوسند، التي تتولى حاليا منصب مستشارة                
  . لشؤون مكافحة اإلرهابوكانت تاوسند سابقا نائبة مستشار األمن القومي . بوش لألمن الداخلي

8/5/2006السفير   
  

   مواقع استراتيجية في الجزائرىإسرائيل تتجسس عل .50
ـ      ية كشفت مصادر اعالمية جزائر    :الجزائر من أشرف العشري     مواقـع   ى عن محاوالت اسرائيلية للتجسس عل

 قد وسع نشاطه ،ب أديروس ـ   ن القمر العسكريأ وقالت المصادر  . استراتيجية وبترولية حساسة في الجزائر
حيث التقط صورا لعدة منشآت بترولية وخاصة لمدينة سكيكرة التـي تـضم مـشروعات               ،  في األيام الماضية  

   . عمالقة
  8/5/2006األهرام المصرية  

  
   االسرائيلية لضرب حكومة حماس–علي بركة يكشف تفاصيل الخطة االمريكية  .51

 اإلسـرائيلية،   -ن علي بركة تفاصيل الخطة األميركية       كشف مسؤول العالقات السياسية لحركة حماس في لبنا       
التي اعدت لشل ومحاصرة حكومة حماس، وافشال مشروعها االصالحي والتغييري، ودفعها لـسلوك طريـق               

  :ا ما يلي نص الحوارم وفي.تفاوضي جديد
يك لكـسر حلقـة     كيف تواجه حكومة حماس الحملة التي تستهدفها سياسيا، وامنيا واقتصاديا، وما السبيل برأ            *

  الحصار المحكمة حولها، كي تتمكن من اداء دورها؟
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، بـدأت حملـة أميركيـة       2006 ينـاير    25 منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في           -
 إسرائيلي  -إسرائيلية ضدها لمنعها من تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الحملة جاءت في سياق مخطط أميركي               

  :كومة وضرب حماس، وهذه الحملة لها عناوين منهاالسقاط الح
  . محاصرة الحكومة الفلسطينية ماليا وسياسيا:االول
معاقبة الشعب الفلسطيني على انتخابه حماس من خالل صناديق االقتراع وهذا يظهر انهـم ال يريـدون                 : ثانيا

 لذلك هم صعدوا سياسـيا      .الوامرهمقيادة حقيقية للشعب الفلسطيني، انما يريدون قيادة متعاونة معهم وتخضع           
وماليا ضد الحكومة والحركة، والعدو الصهيوني صعد عسكريا في فلسطين، من خالل االغتياالت واالعتقاالت              
واالجتياجات، وكان اجتياح اريحا واعتقال األمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات في سياق هـذا المخطـط                 

 هذه الجولة التي قامت     .بجولة عربية واسالمية، حتى وصلت إلى موسكو       وفي المقابل قامت حماس      .الصهيوني
بها الحركة ومن ثم الحكومة الحالية من خالل وزير الخارجية وغيره، اثمرت نتائج طيبـة لـصالح الـشعب                   

  :الفلسطيني
  .عادت القضية الفلسطينية إلى حضن األمة العربية واإلسالميةفأ
، وبالتالي حققت انجـازات مـن       يني على الحكومة والشعب الفلسطيني     الصهيون -كسرت الحصار األميركي    و

 مليـون دوالر،    90 مليون دوالر، والـسعودية      50قطر التي قدمت    : خالل تأمين الدعم العربي من دول مثل      
 مليون دوالر، هذا االنجاز الذي تحقـق        100 مليون دوالر، وإيران     20 مليون دوالر، واإلمارات     40الكويت  

لتصعيد حملتهـا ضـد حركـة حمـاس         ،  داخل الساحة الفلسطينية، وبعض الدول العربية لألسف       البعض   دفع
هـذه  على أن   والحكومة المنتخبة، وبدأوا يخططون إلفشال هذه الحكومة والتحريض عليها وعلى قيادة حماس،             

   .ستأخذ الشعب الفلسطيني إلى المجهولوالحكومة وهذه القيادة لم تعترف بإسرائيل، 
أنك رددت غير مرة عن وجود مخطط أميركي ـ إسرائيلي إلفشال الحكومة وتغييرها، هل لـديكم    الحظت *

  معلومات محددة عن هذا المخطط، أم ما يجري الحديث عنه ال يتجاوز التحليل؟
 لدينا معلومات مؤكدة، ومن مصادر وثيقة الصلة بهذا الموضوع، فاإلدارة األميركية كثفت ترجمة ما توصل                -

قم أميركي ـ إسرائيلي مشترك، اسندت إليه مهمة إعداد خطة لمحاصرة حماس وشل دورها، وحملهـا   إليه طا
   .على التخلي عن مسؤوليتها، وتنفيذ برامجها في اإلصالح والتغيير، وسلوك طريق تفاوضي جديد

  ما هي أبرز بنود الخطة؟* 
  : تقوم بنود الخطة على التالي-

سطينية ضد حماس، عبر التلويح المستمر بوضع اقتصادي صعب قـادم، مـع             محاولة تثوير الساحة الفل   : أوال
   .امكانية توقف صرف الرواتب للموظفين، ووقف المشاريع

الضغط على الدول األوروبية، لوقف إرسال المساعدات إلى الفلسطينيين، واشتراط تراجع حمـاس عـن               : ثانيا
  .مواقفها
  .يه االتهامات لحماس، وتحميلها مسؤولية تردي الوضع االقتصاديدفع بعض الجهات الفلسطينية إلى توج: ثالثا
  .العمل بكل الوسائل لعرقلة خطط ومشاريع حكومة حماس: رابعا
تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية، وعمليات االغتيال ضد الفلسطينيين، ورفع وتيرة هـذا التـصعيد              : خامسا

وتنفيذ عمليات مسلحة ضـد أهـداف اسـرائيلية، تـستغلها     إلحراج حماس، ودفعها إلى المشاركة في الردود،    
  .واشنطن وتل أبيب إلنجاح خطة الحصار

التركيز على جر حماس إلى كمائن نصبتها أميركا وإسرائيل، إلجهاض نجاحها في االنتخابات، وإفشال              : سادسا
  .خططها التطويرية واشغالها عن ذلك

 الذين نجحوا في االنتخابات التشريعية أو الذين يتـسلمون          شن حملة اعتقاالت ضد قادة حماس، خاصة      : سابعا
  .مناصب وزارية واستشارية
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  .، واستخدام األساليب كافة لتحقيق ذلكحكومةاإليقاع بين الرئاسة وال: ثامنا
الضغط باتجاه سحب الصالحيات الفعالة من الوزارة، وربط المساعدات بضرورة نقلهـا إلـى هيئـات                : تاسعا

  .الوزارةخاصة وليس إلى 
اشغال بعض الساحات العربية بوسائل مختلفة، من بينها تنفيذ عمليات ارهابية، واشعال الفتن والضغط              : عاشرا

  .عليها لمنعها من دعم الحكومة، أو استقبال مسؤولي حماس في عواصمها
و تلـك،   شن حملة ادعاءات واتهامات ضد حماس، بأنها تقيم عالقة تحالفات مع هـذه الدولـة أ               : حادي عشر 

وتخويف عدد من الدول العربية بأن تزايد قوة حماس واالعتراف بها، وتسهيل أعمالها، مـن شـأنه إحـداث                   
  .انعكاسات سلبية في ساحات هذه الدول في غير صالح األنظمة القائمة

فرض حصار شديد على الضفة الغربية، واالستمرار في قصف مناطق في غزة، واستمرار تجميد              : ثاني عشر 
  .ئيل للمستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينيةاسرا

محاولة اإليقاع بين حماس من جهة، وبين مصر واألردن من جهة أخرى، إلغالق األبـواب فـي                 : ثالث عشر 
وجه الحركة لشل نشاطها، وشل الحركة التجارية في الضفة والقطاع، واشعال الفتن داخل الساحة الفلـسطينية                

  .لة ثالثة أشهر لمعرفة النتائج واالنتقال لمرحلة أخرى وخطة جديدةبكل الوسائل، وحددت الخطة مه
كيف تصف ما يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهل هذا مؤشـر لحـصول فتنـة فلـسطينية ـ      *

  فلسطينية؟
ـ نأسف ان قيادة فتح في لبنان، تحاول ان تجر الساحة اللبنانية الى اشكاالت وهـزات امنيـة، مـن خـالل                      

يض اليومي ضد حماس وقيادتها، من خالل الهجوم على رئيس المكتب السياسي خالـد مـشعل، وهـي                  التحر
تتضمن شتائم أدت الى توتير االجواء في المخيمات والقت استياء كبيرا في صـفوف الفلـسطينيين وحلفـائهم             

س في مخـيم الرشـيدية      والخطير في هذه الحملة انها ترافقت مع القاء قنبلة يدوية على مسؤول حما            . اللبنانيين
ويمكن ان يكون البعض استغل الحملة التوتيرية القائمة والقى القنبلة          . ابوخالد مرة، ونحن نعتبرها رسالة امنية     

ونحن نعتبر ان الذي بدأ بالتحريض يفتح المجال لهزات امنية، وربما استغالل ذلك من طابور خامس لتـأزيم                  
فتح وابناء شعبنا للضغط على الموتورين لوقف هذه الحملة الظالمة،          ونحن نناشد الجميع من     . اوضاع المخيمات 

، حتـى تنطلـق وتحقـق مـصالح شـعبنا      هاوان يلتفوا حول الحكومة المنتخبة واال يضعوا العصي في دواليب 
 نحن بحاجة الى وفـد فلـسطيني        .الفلسطيني في الداخل والخارج، ونحن في لبنان بحاجة الى حوار مع لبنان           

ل ترتيب الوضع الفلسطيني في الساحة اللبنانية للحفاظ علـى حـق العـودة وتحقيـق مـصالح                  موحد من اج  
  . الفلسطينيين وحقوقهم المدنية واالنسانية والسياسية

حصلت في غزة مؤخرا هجمات استهدفت مقرات وزارية وتظاهرات وحمالت متعددة ما الهدف مـن وراء                *
  كل ذلك وهل تتهمون جهات محددة بها؟

ل هو من ضمن المخطط األميركي، لتحريك الشارع الفلسطيني ضد الحكومة، وتحريض المـوظفين               ما حص  -
بحجة المطالبة برواتبهم، حتى يحدثوا فوضى في مناطق السلطة الفلسطينية، ويكسروا هيبة الحكومة، وتظهـر               

ه العمليـات، وتبـين      وانكشف القناع عن الذين قاموا بهذ      .الحكومة وكأنها عاجزة عن حماية مؤسساتها وشعبها      
انهم عناصر من جهاز األمن الوقائي، برئاسة رشيد أبو شباك، والذي يأخذ أوامره من الوزير الـسابق العقيـد            

  .محمد دحالن، وقد اعتقلوا وسلموا إلى الشرطة الفلسطينية
  هل تتخوفون من اشتباكات امنية داخل المخيمات في لبنان، بينكم وبين فتح؟*
لى هذا األمر، باعتبار ان اي اشتباك بحاجة إلى طرفين، ونحن من جهتنا كحركـة حمـاس                  نأمل اال نصل إ    -

لسنا مستعدين لالشتراك في اي اشتباك أمني داخل المخيمات في لبنان، وعملنا في الساحة اللبنانية يقتصر على                 
امنية في لبنان كـي     الشقين االجتماعي واالعالمي وعملنا العسكري يتركز داخل فلسطين، وليست لدينا قوات            

  .تشتبك ال سمح اهللا مع فتح، ونعتبر ان الحوار هو اللغة التي يجب ان تسود لحل كافة االشكاالت
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هل تمت استشارتكم بشأن فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت، أم ان القرار اتخذ مـن اطـراف معينـة                    *
  متجاوزة االجتماع في هذا الشأن؟

دأ االخوة في فتح تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وكنا وما زلنا نأمل، بل              المعروف انه بعد فوز حماس، ب      -
وديمقراطية حسب ما اتفق عليه في القـاهرة        . ونطالب بان يكون االتجاه نحو بناء المنظمة على أسس سياسية         

مقاطعـة  ، بحيث تتم اعادة البناء وتشترك فيها حماس والجهاد وسائر الفصائل الفلـسطينية ال             2005في مارس   
لمنظمة التحرير، وان تصبح المنظمة بالتالي الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني أما في هذه المرحلة فان أكثـر                 

من الشعب الفلسطيني غير ممثل بهذه المنظمة، وحماس والجهاد غير موجدتين فيها، وهما وحدهما              % 50من  
شرعية والتمثيل باعتبار ان هناك قسما كبيرا       من الشعب الفلسطيني، اذن هذه المنظمة منقوصة ال       % 50تمثالن  

من الشعب خارجها، لذلك نحن نعتبر ان االولوية اآلن هي العادة بناء وتفعيل منظمة التحرير بحيث يـشترك                  
بها الجميع، وتصبح الممثل الحقيقي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهـذا بحاجـة الـى حـوار                   

 قريبا، بحيث يتم االتفاق على اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلـسطيني علـى              فلسطيني جديد، نأمل ان يكون    
 وعلى اعتبار ان اعضاء التشريعي في الداخل هم ممثلو الداخل فـي             .اساس االنتخابات كما حصل في الداخل     

ـ                س المجلس الوطني ويجب ان تجرى انتخابات في الخارج الختيار بقية اعضاء المجلس، وبالتالي ينعقد المجل
وعندئذ تنطلق المنظمة لتحتضن كل الشعب الفلسطيني فـي الـداخل           . الجديد وينتخب لجنة تنفيذية ورئيسا لها     

اما اآلن فإن هذا المكتب اذا فتح في بيروت لن يكون            .في لبنان ممثال للجميع    والخارج ويصبح مكتب المنظمة   
لسطيني في لبنان هنـاك اطـار منظمـة         ، وفي واقعنا الف   ممثال سوى لطرف فلسطيني دون اآلخرين واآلخرين      

التحرير واطار تحالف القوى الفلسطينية وهذا المكتب سيمثل اطار منظمة التحرير وال يمثـل بقيـة الفـصائل            
ـ الفلسطينية   خاصة حماس والجهاد االسالمي وبالتالي ال نعتبر فتح المكتب هو الحل لترسيم العالقات اللبنانية             

ن في لبنان بحاجة الى تشكيل هيئة سياسية تضم جميع الفصائل، تحاور الحكومة             نحوربما يكون هو جزء ولكن      
. اللبنانية من اجل اقرار حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان وتحقيق مصالحه وبناء عالقة ممتازة بين الجـانبين                

ـ                    م يأخـذون   وما جرى في مكتب المنظمة لم يجر التشاور معنا بشأنه ال من قبل فتح وال منظمة التحريـر، فه
قرارات من جانب واحد، وقد عينوا االخ عباس زكي ممثال للمنظمة ولم يستشيروا االخ ابواللطف رئيس فـتح                  
وال وزير خارجية السلطة محمود الزهار باعتبار ان السفارات والبعثات في الخارج تتبع شؤون الخارجية ولم                

  .يستشيروا حماس وال الحكومة بالتعيينات
  تلعب اطرافا لبنانية على هذه التناقضات الفلسطينية؟أال تخشى من ان *

ـ نأمل اال يتم ذلك وان يتعاملوا مع الجميع الن هناك حقيقة واقعة في الداخل الفلسطيني والمخيمات وهي انه                   
ال توجد جهة واحدة تمثل الفلسطينيين مجتمعين، هناك خالف سياسي في المجتمع الفلسطيني وعلى االخوة في                

  .يتعاملوا مع الجميعلبنان ان 
  8/5/2006الوطن القطرية 

  
  الدخول فورا في حوار استراتيجي بين حركتي فتح و حماس :البرغوثي .52

في مقابلة اجرتها معه مجلة الشراع اللبنانية اكد خاللها على انه يجب الدخول فورا في حوار استراتيجي بـين                   
   .حركتي فتح وحماس على اعلى المستويات

  :لمقابلةوفيما يلي نص ا
من الواضح ان المرحلة المقبلة ستشهد حكم الرأسين داخل السلطة الفلسطينية اي حماس ومحمود عباس بمـا                 *

  يمثل وفي المقابل سيشهد الكيان الصهيوني حكم الرأسين ايضا كاديما وحزب العمل امام ذلك ماذا تتوقع؟
ل الفلسطيني ويقود لتعزيـز الـشراكة بـين         انني اعتبر ان بناء مؤسسات ديمقراطية فلسطينية يعزز النضا         -

مختلف القوى على اساس ديمقراطي، واعتقد ان االنتخابات الرئاسية والمحلية واخيرا التشريعية هـي انجـاز                
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يفخر به الفلسطينيون وهو وسام شرف على صدر الفتحـاويين الن حـركتهم قـادت واسـست هـذا البنـاء                     
 في السلطة وهي شراكة الزامية من خالل الرئيس والحكومة اي بين            الديمقراطي، واالن تجسد الشراكة الوطنية    

 استئناف المفاوضات ومـا  صحركتي فتح وحماس وهناك الشراكة للجميع في المجلس التشريعي واعتقد ان فر        
يسمى بعملية السالم تضاءلت كثيرا ان لم يكن معدوما خاصة ان اسرائيل منذ مفاوضات كامب ديفيد واعـالن                  

اك عدم وجود شريك وتكريس شارون لهذا االمر وشروعه بتصفية السلطة بما فـي ذلـك اغتيـال                  ايهود بار 
  .الرئيس ياسر عرفات

  هل سيكون بمقدور حماس التوفيق بين منطق السلطة ومنطق االستمرار بالمقاومة العسكرية؟*
 تتمتـع باغلبيـة     من المفروض توجيه هذا السؤال الى حركة حماس لتجيب عليه ومع ذلك اقول ان حماس               -

برلمانية وشكلت حكومة بمفردها ومن حقها ان تختار سياستها وتمثلها كما تراها هي ولكن يتوجب التذكير ان                 
حماس تتحمل مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي انجزها الشعب الفلسطيني محليا واقليميـا ودوليـا                

ي والوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية العليـا        ف ما زالت الممثل الشرع    .ت.ويتوجب التذكير بان م   
ف تعاني من الترهل والضعف والتاكل وتحتاج الى اصالح عميق وشامل ال يلغي شرعية تمثيلهـا                .ت.وكون م 

وامل ان تنضم حركتا حماس والجهاد االسالمي لهذه المنظمة حيث ان لهم دورا هاما في الـساحة الفلـسطينية             
  .ف يمنحها مزيدا من القوة والشرعية.ت.وانضمامهم الى م

عالم يؤشر الموقف الجديد ل حماس عن امكانية التعايش مع اليهود ضمن دولتين وهو كالم يصدر الول مرة                  *
  عنها؟

هناك اجماع بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية في ان هدف الشعب الفلـسطيني فـي هـذه المرحلـة                    -
 وضمان حـق العـودة      67 كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف في حدود         التاريخية هو اقامة دولة مستقلة    

لالجئين، وهذا ما وافقت عليه الفصائل في اعالن القاهرة وهذا يعني بطريقة غير مباشرة الموافقة على مبـدأ                  
  .حل الدولتين

 ان قـادة حمـاس      وقد تحدث الزهار كما ذكرت وسائل االعالم في رسالة لالمم المتحدة عن حل الدولتين كما              
تحدثوا بايجابية عن مبادئ السالم العربية، واعتقد ان حماس وحكومتها تبحث عن مقابل وثمن لموافقتها علـى                 
اية خطوة سياسية وهي محقة بضرورة الحصول على مقابل حقيقي ولـيس المعقـول وال المقبـول ان تقـدم                    

  .التنازالت مجانية وبدون ثمن
ما طرح ازمة القيادة في فتح فهل يستطيع الجيل الثاني من القـادة مـلء               غياب ياسر عرفات طرح من بين       *

  الفراغ وحل هذه المعضلة؟
ان استشهاد ياسر عرفات احدث فراغا كبيرا فتحاويا ووطنيا وهو رمز وزعيم ال يعوض وكنت اتمنـى ان                   -

بير من كوادر وقيـادات     يكون ياسر عرفات قام بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح قبل استشهاده وبذلت وعدد ك             
الحركة جهدا القناع الرئيس الراحل بعقد المؤتمر ولكن هذا لم يحدث مع االسف ومرت حوالي عقـدين ولـم                   

   .ينعقد المؤتمر وهو سبب حالة الترهل والضعف لحركة فتح
ل وصول حماس الى السلطة، طرح نظرية اسلمة المجتمع الفلسطيني عبر الخيار الديمقراطي كيـف سـتتفاع      *

  تطبيقات هذه التجربة خالل المرحلة المقبلة؟
اعتقد ان حماس تدرك ان االولوية للشعب الفلسطيني باسره هي انهاء االحتالل وانجـاز الحريـة والعـودة                   -

  .واالستقالل والحفاظ على الطبيعة الديمقراطية للمجتمع الفلسطيني
  أزق الحالي؟كيف يمكن للفلسطينيين والسلطة وحكومة حماس الخروج من الم*
الشك ان الفلسطينيين يواجهون حصارا يزداد يوما بعد يوم وحالة فوضى داخلية وامنية والتعدد في البرامج                 -

واالستراتيجيات وسيواجهون قريبا تحديا خطيرا بمحاولة الحكومة االسرائيلية فرض الحل االسـرائيلي علـيهم    
راز دعم المجتمع الدولي والحفاظ على المكتسبات اننـي         وسبل مواجهة وكيفية استعادة عالقاتهمن الدولية واح      
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لخروج من هذا المأزق ان يتم التسريع والعمل فورا على الدخول في حوار استراتيجي بين قيادتي حماس                 لارى  
وفتح وعلى اعلى المستويات للتوصل الى وثيقة تفاهم او اتفاق استراتيجي بين الحركتين ومـن ثـم عرضـها                   

مع مختلف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الخذ رأيهم واغنائها، وبعد ذلـك عقـد              والدخول في حوار    
مؤتمر وطني تشارك فيه القيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وتتمتع هذه الوثيقـة علـى ان تمثـل كافـة                    

 منظمة  ف واعادة بناء مؤسسات   .ت.الشخصيات دون استثناء بما في ذلك انضمام حركتي حماس والجهاد الىم          
التحرير وتشكيل هيئاتها من جديد وكذلك وضع آلية واضحة للتفاوض بين الحكومة والرئاسة وتنظيم العالقـة                
بين قوى المقاومة بما في ذلك اقامة جبهة موحدة للمقاومة واعادة تشكيل الحكومة بمشاركة كافة القوى على ان                  

 .يتم ذلك في مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر
  7/5/2006نية القدس الفلسطي

  
  !تصحيح الخطأ بارتكاب خطأ آخر .53

  محمود الريماوي
 على الدعوة التي وجهتها الحكومة االردنية لوفد فلسطيني يضم ممثلين لحكومة حمـاس، لزيـارة عمـان                  رداً

والوقوف على أبعاد وتفاصيل عملية تهريب أسلحة لألردن، فإن حكومة اسماعيل هنية لم تستجب للدعوة، فيما                
  .قيادة الحركة أن يتم اللقاء في الخارج، وأن يكتسب طابعا سياسيا ال أمنيااشترطت 

كان المنطق يقضي وما زال بأن تسعى الحركة في الداخل ممثلة بالحكومة، لتأمين إجـراء هـذا اللقـاء ال أن                     
 غزة من يؤكـد     تتهرب منه، فمن مصلحتها أن يتم اللقاء لمعرفة الوقائع بدقائقها وتفاصيلها، ما دام أن هناك في               
فكيف لمن ينكر   . استغرابه وتشككه بما جرى، بما يجعل من اللقاء فرصة جيدة للوقوف على الحقائق وتفحصها             

ن هذا الموقف القـائم علـى       إ. أمرا ويتبرأ منه، أن يرفض فرصة متاحة لمعاينة مباشرة للوقائع والمالبسات؟          
وليس هذا ما هـو منتظـر       . طأ بارتكاب خطأ آخر   مجرد التنصل وإدارة الظهر، هو بمثابة محاولة تصحيح خ        

  .ومأمول
فقد . لقد كان من الطبيعي أن يعقد هذا اللقاء في عمان وليس في أي مكان آخر، ألسباب تكاد ال تحتاج الى بيان                    

والخيوط واألدلة تم التقاطها وتجميعها لدى األجهـزة األمنيـة          . كان األردن هو وأمنه الوطني محل استهداف      
، واالطالع عليها من الجهات المعنية ال يمكن أن يتم، سوى في الموقع الذي يـضم جـسم الجريمـة                    األردنية

، هل األمر يتعلق بإجراء مفاوضات سياسية فـي         .. فما معنى االنتقال الى الخارج    . ومسرحها وأدواتها وأدلتها  
ملية مخلة باألمن، والحاجـة     بالتأكيد إن األمر ليس كذلك، إذ أنه يتعلق حصرا بكشف جوانب ع            .مكان محايد؟ 

قائمة لتحديد جوانبها والمسؤولية عنها، فإذا ما تم النجاح في ذلك، فإنه يمكن االنتقال من ذلـك الـى تأسـيس                     
  .عالقة قائمة على الثقة والتعاون

ة إذ أن الـدعو    .أما القول بأن المطلوب هو اجراء مباحثات سياسية ال أمنية، فإنه ال يخرج عما سبق من ذرائع                
موجهة في األصل الى حكومة هنية، والوفد المدعو يمثل هذه الحكومة، وبالتالي فإنه وفد أمني سياسـي، أم أن                   
السياسيين مثل الوزير محمود الزهار أو سواه من القياديين وخاصة في الخارج، هم المؤهلون وحدهم للخوض                

  في مسائل ذات طابع أمني والبت فيها؟
بعد الموقف السلبي الذي أبدته حكومة حماس، والذي ال يؤدي سوى الـى إهـدار               إنها تساؤالت تفرض نفسها     

فرصة التفاهم، على قاعدة الوقوف على ما جرى، والسعي لتطويقه والحد من المفاعيل الـسلبية لـه، ومنـع                   
، بل  واتباع سلوك مخالف لهذه التوجهات ال يمثل بداية مشجعة أو تثير التفاؤل           . تكراره بأية صورة من الصور    

يعكس ذهنية تقوم على تكرار األخطاء، والتخندق في محور بعينه، بدال من بناء عالقات ثقـة مـع مختلـف                    
األطراف العربية واإلقليمية، وحيث يحتل األردن موقع القلب والرئة والبوابة، للشعب التـوأم الـرازح تحـت                 
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 بالمنطق وعرى األخوة والمصالح، وهو ما       االحتالل، واالستهانة بالعالقات مع عمان بكل ما تمثل، هو استهانة         
  .كان يؤمل بحكومة حماس أن تكون منزهة عنه 

  8/5/2006الرأي األردنية 
  

  
  !!إنتظروا الخميس المقبل .54

  صالح القالب
 ال تريد مواجهة الحقيقة، والحقيقة دائما مرة، وإما ان ما بـين داخـل هـذه الحركـة                   "حماس الداخل "إما إن   

اد وإال فما فمعنى ان ترفض حكومة إسماعيل هنية الحماسـية المـشاركة فـي الوفـد                 وخارجها ما صنع الحد   
الفلسطيني األمني السياسي الذي من المقرر ان يأتي الى عمان يوم االربعاء المقبل لإلطالع على كـل حقيقـة                   

  .قضية األسلحة المهربة التي جيىء بها من سوريا لضرب أهداف أردنية
حريصا على أال تزر وازرة وزر أخرى فجنح الى التخصيص وإبتعد عن التعميم ولذلك        منذ البداية كان األردن     

وألن ما ضبط من حيثيات وأدلة حصرت جريمة التهــريب هذه بخالد مشعل والمرابطين معه في دمشق فقد                 
متـورط هـو    ال عالقة لها بهذا األمر وأن ال      ) الحماسية  ( أكدت الحكومة األردنية على ان الحكومة الفلسطينية        

وبالطبع على حساب قضية    . حماس الخارج التي دخلت على خط المشروع اإليراني اإلقليمي من أوسع األبواب           
  .فلسطين والشعب الفلسطيني

ولذلك ومن قبيل الحرص الشديد على إبعاد حماس الداخل عن اإلتهام ودائرة الشبهات مادام ان المستمسكات ال                 
ا في هذا العمل اإلجرامي المشين فقد رغب األردن في ان تـشارك حكومـة               تشير، حتى اآلن، الى أي دور له      

إسماعيل هنية في الوفد السياسي األمني الذي جرى اإلتفاق بشأنه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلـى                 
ان يأتي الى األردن وان يطلع على كل الحقائق والحيثيات وليعرف كم ان مجموعة خالد مشعل ركبت مركبـا                   

  . ابراتيا إيرانيا على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينيةمخ
كان إصرار األردن على مشاركة حماس الداخل ومــــن خالل الحكومة الحماسية في الوفـد الفلـسطيني                
الذي سيصل الى عمان يوم األربعاء المقبل من قبيل حسن النوايا ومن قبيل حصر الجريمـة فـي مرتكبيهـا                    

من قبيل وضع الحقائق أمام المشككين الذين إمتشقوا أسلحتهم منذ اللحظة األولى ووقفـوا              .. أيضاو.. الحقيقيين
الى جانب خالد مشعل ومن يقف وراءه وأداروا الظهر لمصالح الشعب الفلسطيني بمقدار ما أداروه للمـصلحة                 

  . األردنية
هم حولوا أنفسهم الى جزيرة غريبة عن هـذا         لو أن هؤالء المشككين، الذين بأفعالهم وأقوالهم وسياساتهم ومواقف        

لو أن هؤالء لديهم ولو الحد األدنى من فضيلة الحرص على معرفة الحقيقة والوصول              .. الوطن وأهله وترابه،    
الى جزء منها على األقل لكان عليهم أن يدركوا ان االردن الذي يكـــرس كل رهانـه لقطـاع اإلسـتثمار               

من أجل  .. ولماذا؟..  السنوي ال يمكن ان يلجأ الى فبركة قضية مثل هذه القضية           والذي يستقبل الموسم السياحي   
وبربطة العنق التي لفها حول عنقه ظنا منه أنها هـي التـي             .. ان يتجنب إستقبال محمود الزهار بطلته البهية      

  !!. تؤهله ليكون وزير خارجية
قبل ذلك، بقيت حماس الخارج تحاول إختراق       لسنوات طويلة بعد إبعاد خالد مشعل ومجموعته عن هذا البلد، و          

األمن األردني وبقيت توظف نفسها كجسر للمخططات اإليرانية اإلقليمية في هذه المنطقة وإسـتمرت تهـرب                
األسلحة والمتفجرات والصواريخ وتخزنها في المدن والقرى االردنية بين بيوت األردنيين ومـدارس أطفـالهم               

طي الولي الفقيه في طهران أوامره بأن على األرض ان تزلـزل زلزالهـا وان       إنتظارا لساعة الصفر عندما يع    
  . تخرج من جوفها حممها وأثقالها
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لقد تحمل األردن أكثر مما تتحمل راسيات الجبال ولقد صبر وكتم األلم في صدره وفي صدور أبنائـه تجنبـا                    
لكـن عنـدما تعـدت      ..  فلـسطين  لجره الى معارك جانبية على حساب قضاياه األساسية وفي مقدمتها قضية          

وهنا فلشعبنا األردني والفلسطيني نقول إنها حقيقة أكثر        .. التجاوزات كل الحدود فقد كان البد من إعالن الحقيقة        
  !! .إنتظروا مساء الخميس المقبل .. وإنتظروا مساء الخميس المقبل.. مرارة مما تتصورون

  8/5/2006الرأي األردنية 
  

  ديد يرجى منه أتت حماس أو ذهبتال ج: الغرب وفلسطين .55
  علي محسن حميد

حساسية الغرب الرسمي ضعيفة وغالباً منعدمة نحو إحتالل إسرائيل لألراضي العربية ومعانـاة الفلـسطينيين،               
ويعزى ذلك للهيمنة األميركية على صناعة القرار فيه ونسيان األجيال األوروبية الجديدة ألهـوال اإلحـتالل                

بسبب التركيزاإلعالمي والتعليمي على جانب واحد منه هو معاناة اليهـود والهولوكوسـت             النازي في اوروبا    
وكأن األوروبيين كانوا وال يزالون هم األقلية في بلدانهم وأنهم لم يفقدوا خمسين مليوناً من البشر علـى أيـدي                 

اإلحتالل واستمراره حتـى    كل ذلك يجعل قضية الحرية للفلسطينيين غير ذات بال، ويجعل ال أخالقية             . النازية
القرن الواحد والعشرين قرن العولمة الجديدة ذات البعد الواحد، قضية أقلية في الغرب من رموزهـا الـشهيد                  
البريطاني توم هيرندال، والشهيدة األميركية راشيل خوري ورفاقهما إيان هوك وجيمس ميل البريطانيان، الذين              

  .لكان لقضيتهم على المستوى الرسمي شأن آخرلو استشهدوا على يد قوات احتالل أخرى 
األول في واشنطن وتشارك فيه ثالث مؤسسات هـي البيـت           . في الغرب يوجد مركزان رئيسيان لصنع القرار      

األبيض وهي األضعف، والكونغرس وهو األقوى، ولجنة العالقات العامه األميركية اإلسرائيلية إيبـاك وهـي               
 قبل الشعب األميركي وغير خاضعة للمساءلة والمحاسبة امام اي سـلطة           جماعة ضغط يهودية غير منتخبة من     

مهما ألحقت من اضرار بالمصالح األميركية في العالمين العربي واإلسالمي وال يجرؤ أحد علـى أن ينـاقش                  
صواب او خطأ أنشطتها وفائدتها ألميركا بسبب سطوتها ونفوذها وما إذا كان لهذه األنـشطة المنحـازة كليـاً                   

 ولماذا تكرس كل إمكاناتها المالية واإلعالمية ونفوذهـا         11/9 أو غير مباشر في احداث       رسرائيل دور مباش  إل
في الكونغرس، والبيت األبيض، واإلعالم لخدمة مصالح إسرائيل قبل المصالح األميركية باسـتعمال سياسـة               

د في إسرائيل الغربية ثقافة وقيمـاً       والمركز الغربي الثاني يوج   . الترهيب والترغيب أو توظيف ملفات الفضائح     
  .وسلوكاً، والتي لم تصبح بعد دولة شرق اوسطية

هذان المركزان أضعفا إستقالل مراكز صنع القرار في اوروبا ما ادى قطعا إلى إنعدام سياسة أوربية مـستقلة                  
 عـن سـعادتهم   عن واشنطن وتل ابيب، وبالتالي فإنه مهما قرر العرب في قممهم ومهما قالوا فـي إعالمهـم        

بالتعايش مع إسرائيل وإقامة عالقات واسعة معها وفتح أبواب ديارهم لها ولمواطنيها وإنهاء مقاطعتها ومهمـا                
كتبوا عن العدل وقرارات األمم المتحدة التي صيغت من قبل ديبلوماسيين غربيين في األساس ولم يكن بعضها                 

شدة الغرب او لومه على سياساته وانحيازه ومهما أطنبوا         مثار إعتراض إسرائيل ومهما اسرفوا وأسهبوا في منا       
في وصف سياسات إسرائيل وقالوا إنها ضد السالم وتنتمي إلى الماضي اإلسـتعماري واإلسـتيطاني وتـضر              
بمصالح الغرب اكثر من إضرارها بالمصالح اإلسرائيلية وتغذي الكراهية وتسهم في خلق بيئة عربية وإسالمية               

ت الغربية تنفس عن غضبها أحياناً ببعض األعمال اإلرهابية التي لم تعد اوروبا وأميركـا               غاضبة من السياسا  
قادرة على البقاء بمنأى عنها فإن احداً ال يصغي إليهم ألن العواصم الغربية تنتظر غالباً اإلشارات من واشنطن                  

احية في واشـنطن بوسـت او       أحياناً تكون هذه اإلشارات غير رسمية في مقال أو إفتت         . وتل أبيب كي تتحرك   
  .نيويورك تايمز

 إنه يؤيد إقامة    2002يونيو  / عندما قال الرئيس جورج بوش في حزيران      . الحقائق التالية توضح ما سبق ذكره     
دولة فلسطينية هب الغرب كله مباركاً ومؤيداً وكأنه كان غافالً عن جوهر الحل لهذه القضية المزمنة وفي هذا                  
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وعندما أفرجـت واشـنطن عـن       .  إلقامة هذه الدولة   2005سبتمبر   / ش شهر أيلول  الخطاب حدد الرئيس بو   
خارطة الطريق قبل غزوها للعراق بأسابيع قليلة تنفس مؤيدو واشنطن الخلص الصعداء ألن اعالن الخارطـة                

دالالً وظف للبرهنة للرأي العام ولمعارضي الحرب والمتحفظين على التبعية العمياء لواشنطن بأن لهم نفـوذاً و               
لديها هذه هي ثمرته وأنهم تمكنوا بطريقة أو بأخرى من إقناع واشنطن العنيدة بأن هناك عالقة بين اإلحـتالل                   
اإلسرائيلي والمشاعر المعادية للغرب في المنطقة التي تفرز تعبيرات عنيفة وارهابية ضد المصالح األميركيـة               

حفظاتها اإلثني عشر على الخارطة أصيبت اوروبـا        وعندما اعلنت إسرائيل عن ت    . خصوصاً والغربية عموماً  
وأثناء مفاوضات السالم كان اشتراط اسرائيل لألمن مع السالم غائباً حتى ابتكـره نتانيـاهو إبـان                 . بالخرس

رئاسته للوزراء في وسط التسعينات وبعد ذلك أصبح هذا المصطلح من مفردات الخطاب السياسي واإلعالمي               
 ال يخلو خطاب او تصريح او بيان لمسؤول غربي من ربط الـسالم فـي الـشرق                  1997الغربي ومنذ العام    

األوسط بأمن إسرائيل برغم اليقين الغربي التام بأن إسرائيل هي التي تهدد األمن العربي وأنها تبتـز العـرب                   
هـا، وأن   بهذه الخرافة وتستخدم هذا المصطلح تغطية إلستراتيجيتها القاضية بضم اراض عربية محتلة الى كيان             

هذا الضم إذا قبل به الفلسطينيون باإلكراه أو بغيره فإن من السهل تطبيقه في الجوالن السوري العربي المحتل                  
  .وجنوب لبنان سواء كان اإلعتبار األمني اإلسرائيلي عسكرياً أو مائياً

حاضرة دوفيلبان فـي    م. (وحتى الموقف الفرنسي المتميز نوعاً ما عن الموقف األميركي يسير في هذا اإلتجاه            
أمـا مـا    )  عندما كان وزيراً للخارجية، وتصريح أخير له وهو رئيس وزراء          2002إبريل  / القاهرة في نيسان  

يقوله رئيس وزراء بريطانيا السيد توني بلير ووزير خارجيته عن اولوية األمن اإلسرائيلي فهو أكثر مـن ان                  
 عندما طالب حماس باإلعتراف بحدود آمنـة        19/4/2006يحصى، وآخر ما قاله السيد سترو في الرياض في          

مع إسرائيل هذه هي األولوية وليس إنهاء اإلحتالل لذلك ليس من المبالغة القول أن الغرب كله وليس اميركـا                   
وعن اإلرهاب المتهم به العرب والبريئة منه إسرائيل لم تقابل إيمـاءة            ... فقط شركاء مع إسرائيل في اإلحتالل     

 عبر عنها بـالتبرع     11/9من الرئيس الراحل ياسر عرفات نحو الشعب األميركي بعيد أحداث           تعاطف صادقة   
 2006/ 1/ 4بدمه بالتقدير المناسب لكن بالتجاهل ألن رئيس وزراء إسرائيل السيد شارون المغمى عليه منـذ                

قال شـارون إن  . يقال كلمات قليلة عنه رمت به وبإيماءته بعد ذلك وراء قرص الشمس، كما يقول تعبير عرب          
لديه بن الدن هو اآلخر مثل الرئيس بوش، ومنذ ذلك الوقت أعيد تسجيل عرفات في كتاب اإلرهاب الغربـي                   
الذي أعتقد أن إتفاق اوسلو ومصافحات البيت األبيض وما تالهما من من مفاوضات ومن تنازالت قد جعلتـه                  

ورئيسها بالفساد التقط السيد بلير الذي ال يخفي محبتـه          وبعد إتهام إسرائيل للسلطة الفلسطينية      . في ذمة التأريخ  
إلسرائيل الخيط وبدأ بشن هجوم علني على عرفات بعد أشهر قليلة فقط من استقباله في مقر رئاسة الـوزراء                   

.  بقوله ومن دون تفويض من الشعب الفلسطيني أن عرفات خيب أمل شـعبه فيـه               2001في اكتوبر من عام     
 اليميني شارانسكي التحرك في الغرب مع نتانياهو وباراك لشن حملة اإلتهـام             -عنصري  وعندما بدأ الوزير ال   

المذكورة تحول اإلتهام اإلسرائيلي حقيقة مسلم بها وبدأت المطالبات الغربية الملحة وبصوت واحـد بإصـالح                
 المتحـدة علـى     السلطة الفلسطينية وتطهيرها من الفساد وعزفت دوائر إعالمية وسياسية غربية وحتى األمـم            

النغمة اإلسرائيلية وعقد لهذا الغرض مؤتمر خاص إلصالح السلطة فـي لنـدن حـضرته اللجنـة الرباعيـة               
  ).الكوارتيت(

ووصل التالحم في المواقف الى حد توحد الموقف الغربي واإلسرائيلي من المقاومة واإلنتفاضـة واعتبارهمـا                
الت وزيرة الخارجية األميركية ما سـبق أن قالـه تومـاس            باألمس القريب ق  . إرهاباً وتجاهل أسباب األرهاب   

فريدمان والمحافظون الجدد بأن اإلستبداد في المنطقة هو الذي خلق اإلرهاب بدون ان تسأل نفسها لمـاذا لـم                   
يتجه اإلرهابيون إلى أي من الدول التي عنتها وليس إلى الحواضر األميركية وعما إذا كان لهذه االفعال عالقة                  

وأيدت دوائر غربية عديدة الترويج اإلسرائيلي للديموقراطية وتبسيطها الـساذج          . سة الغربية في فلسطين   بالسيا
والمغالط بأن الديموقراطيات ال تحارب بعضها البعض متجاهلة كل الحروب العدوانية الغربيـة واإلسـرائيلية               
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المنطقة األولوية وربط اإلنسحاب من     الديموقراطية في المنطقة، ومن ثم يجب إعطاء التغيير الديموقراطي في           
وقد أيد ذلك بوضوح اكثر من زعيم غربي مـنهم بـوش            . األراضي المحتلة بتحقيق الديموقراطية في فلسطين     

وبلير للوصول إلى بيت القصيد وهو التهرب من السالم والحل، وفي هذا الصدد تؤيد عدة دول غربية الموقف                  
بأن المعطيات ال تشير إلى إستعداد الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني للسالم          اإلسرائيلي من عملية السالم القائل      

ومن ثم يجب تركه لألجيال القادمة وعبرت عن هذا التوافق وزيرة بريطانية سابقة بقولها مراراً أن امام السالم                  
 عندما تبنى    غربي في المسألة الديموقراطية إال     -ولم يحدث خالف أشقاء إسرائيلي      . طريق طويل طويل طويل   

اليمين اإلسرائيلي فرض الديموقراطية على العرب بالقوة العسكرية الذي ادرك الحقـاً ان المـصلحة تقـضى                 
  .التخلي عنه بعد ما الح في األفق تطور ديموقراطي غير مرغوب فيه إسرائيلياً وأميركياً

لذي كان من أولى ثمار تعلمه اللغـة        ونذكر جيداً أن الرئيس بوش استقبل الوزير اإلسرائيلي ناتان شارانسكي ا          
اإلنكليزية تأليف كتاب عن الديموقراطية حمله الرئيس بوش بيديه كاإلنجبل في صورة ومناسبة نادرتين للتأكيد               
على توحد موقفهما من أهمية ملء الفراغ الديموقراطي في المنطقة ألن الرؤساء األميركيين غيـر معتـادين                 

تراثهم بالثقافة والقراءة، وال يجيدون حتى لغتهم، علـى اسـتقبال المفكـرين     وباألخص المعروف عنهم عدم اك    
وباألخص الطارئين منهم على حرفة الكتابة وألن الديموقراطية ليست تجريداً وإنما تعبير عن مصالح ولخدمتها               

تحـدة  مارس الماضي إن دعـم الواليـات الم        / فإن الرئيس بوش نزع ورقة التوت عندما قال في نهاية آذار          
للديموقراطية ال يعني تأييدها لكل حكومة منتخبة وفيما يتصل بحكومة حماس التي بدأت ممارسة مهماتها فـي                 

 توحد الموقفان اإلسرائيلي واألميركي بالكامل نحوها واعتبراها غير شـرعية وال يمكـن              -مارس  /  آذار 31
م سيف العقوبات وهما المعروفان عنهما مع       وعلى إثر ذلك قررت الواليات التحدة وكندا استخدا       . التعامل معها 

حلفائهما الليبراليين الديموقراطيين انهم ضد فرض اي عقوبات على إسرائيل بسبب إنتهاكها إتفاقيـات جنيـف                
الرابعة، وانتهاك حقوق اإلنسان، والمجازر التي يحلو للديبلوماسية الغربيهة تسميتها باإلستخدام المفرط للقـوة              

 السالم ويضعف معسكر السالم في إسرائيل، وباألمس القريب كشف اإلتحاد األوروبـي             ألن ذلك يضر بفرص   
  . الكندي-عن أصالته الديموقراطية والتحق بالركب األميركي 

ويجدر التذكير هنا بأن الغرب كله طالما حث العرب على إنهاء مقاطعتهم اإلقتصادية إلسرائيل إلغوائها سلمياً                
ن في ما يقولونه عن استعدادهم للعيش بسالم ووئام معهـا والتعامـل اإلقتـصادي               وللبرهنة بأن العرب جادو   

وعن فرض األمر الواقع اإلستيطاني الذي طالما حذر منه العرب ولم يجد            . والتجاري مع مؤسساتها ومواطنيها   
ية آذاناً صاغية في الغرب باركت واشنطن على لسان رئيسها وبحضور شارون شخصياً الـسياسة اإلسـرائيل               

القاضية باإلحتفاظ بالمستوطنات الكبرى بما فيها مستوطنات القدس الشرقية ناسياً الموقف الذي طالمـا رددتـه        
 بأنها ال تؤيد ما قامت به إسـرائيل فـور           1967إدارات اميركية عديدة إبتداء من إدارة ليندون جونسون عام          

 واستيطاني وبأنها لن تعترف بـأي تغييـرات         إحتاللها للقدس الشرقية بهدم حي المغاربة في اول عمل توسعي         
اآلن . على األرض تتخذ من جانب واحد وأن أي إجراءات إسرائيلية ال يجب أن تؤثر على التـسويه النهائيـة                  

نسمع من السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجيهة كالماً مغايراً يؤيد قيام إسرائيل وحدها من دون الـشريك                 
م تحديد حدودها، كوندي وكولن باول وزير الخارجية السابق هما من نهـرا وبقـوة               الفلسطيني في عملية السال   

الرئيس الراحل عرفات من اإلقدام على إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد ألن الواليات المتحدة ال تعترف                 
 اميركياً  - إسرائيلياً   اآلن تغيرت الحال ألن رغبات إسرائيل إما ال ترد أو أن هناك توافقاً            . باإلجراءات المنفردة 

هذه اإلدارة تطلب من حماس القبول بخارطة الطريق        . حتى ولو كانت اإلدارة في فترة الرئاسة الثانية واألخيرة        
التي تحفظت عليها تل أبيب وتنتهكها كل يوم باإلستيطان والقتل اليومي والحصار اإلقتصادي وبنـاء الجـدار                 

 wall ولـيس الجـدار      barrier مع التسمية اإلسرائيلية له بـ العازل        الذي توأم فيه الخطاب السياسي الغربي     
الغرب بمجمله لم يطلب من إسرائيل إنهـاء إحتاللهـا ولـم            . رغم انه ال يختلف في أغراضه عن جدار برلين        

  .يعاقبها لعدم تمكينها الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية
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تغطيات اإلعالمية مع اسرائيل في أمور أخرى منها إعتبار         ونالحظ التوحد الغربي في المواقف والسياسات وال      
حماس وحزب اهللا منظمتان إرهابيتان والقرار بتجميد امول لهما في الغرب ال وجود لها ومنهـا الـزعم بـأن                   
للشهيدين الشيخ احمد ياسين، وعبدالعزيز الرنتيسي امواالً في بنوكها اتخذت قرارت بتجميدها واعتبار حـزب               

وطـن  (ويقفز إلى الذهن إستنتاج مفزع مما سبق هو أن الغرب مع إسرائيل وفق وعد بلفور                ... يا الخ اهللا إرهاب 
 أو 1967وليس وفق الشرعية الدولية كقرار التقسيم او قرار عودة الالجئين أو حدود عـام        ) قومي في فلسطين  

 للتفاوض والقبول بإسرائيل في      اللذين كانا السقف الذي استدرج تحتهما الفلسطينيون       338 و 242حتى القرارين   
  .1991 و1988عامي 

  8/5/2006الحياة 
  

  أكبر سفارة في العالم .56
  جهاد الخازن 
تبني الواليات المتحدة في العراق أكبر سفارة في العالم، وهي ستنفق بليون دوالر على مشروع فـي نـصف                   

  . مبنى وآبار ماء ومحطة كهرباء21مليون متر مربع من االرض ويضم 
 ألف متر مربع، غير ان السفارة فـي بغـداد   50رة األميركية التقليدية تقوم ضمن أرض مساحتها حوالى         السفا

  .محطة بنزين فهذا سبب الحرب على العراق، وتهديد دول المنطقة كلها عبره
وكان هناك من الحظ ان أموال إعادة تعمير العراق أهدرت أو سرقت، واالحتالل بعد أكثر من ثالث سـنوات                   

  .يِعد إمدادات الكهرباء بانتظام، مع ان نظام صدام حسين المحاصر أعادها خالل أشهر من تحرير الكويتلم 
السفارة، أو محطة البنزين، تضم بركة سباحة، ونادياً رياضياً وخدمات للطعام، ولكن ال أعرف لمـاذا يعتقـد                  

  األميركيون بأن العراقيين سيسمحون لهم بالتمتع بها طويالً؟
  :بأخبار سريعة وتعليقات قصيرةأكمل 

اعترف الجنرال بيتر تشيارلي، قائد العمليات األميركية في العراق، بأن الجنود األميركيين يطلقـون النـار                * 
عشوائياً، وانهم يجعلون ضحايا نزقهم يتحولون الى تأييد المتمردين، وهو يريد مـن الجنـود األميـركيين ان                  

  .ريطانيينيتصرفوا بحذر وحكمة كالجنود الب
هل الجنود البريطانيون أفضل؟ ال بد من ان يكونوا أفضل بالمقارنة، ولكن فيما كانت نيويورك تايمز تحـدث                  
الجنرال األميركي كانت الصحف البريطانية تنشر تفاصيل محاكمة أربعة جنود بريطانيين أمروا أربعة صبيان              

  .ق أحد الصبيان تحت بصر الجنودعراقيين ضبطوا يمارسون النهب بالنزول الى ترعة ماء فغر
وعندي اصدقاء عراقيون في لندن ذهبوا الى العراق بعد التحرير وعادوا بسرعة، وهم يقولون ان أكثر ما كان                  
يخيفهم في بغداد خطر المرور قرب مراكز الجنود األميركيين فهؤالء يطلقون النار ثم يسألون، وال أفهم عنـاء      

  . مثل صدام حسينالحرب كلها ان كانوا سيتصرفون
  .الرئيس بوش يمثل شعبه أفضل تمثيل

 اذا كان المحافظون الجدد بين أوقح أهل األرض، فإن جون بولتون، السفير األميركي لدى األمـم المتحـدة،         -
بين أوقحهم، وهو يريد إصالح األمم المتحدة، ربما ألن إصالحه متعذر، فأخالقه سيئة كما ثبت عندما مثل أمام                  

  ).مجلس الشيوخ نفسه لم يزكِّه، والرئيس بوش عينه خالل إجازة الكونغرس(وخ لتعيينه سفيراً مجلس الشي
بولتون يتهم األمم المتحدة بالعجز والفساد، وهو وأمثاله من المحافظين الجدد يتحدثون عن فضيحة النفط مقابل                

على القارئ اال ان يعود الى التقريـر        الغذاء، مع انها نقطة في بحر فضائح االدارة األميركية في العراق، وما             
الخاص بالعراق ستيوارت بوين الذي عينه الكـونغرس        (األميركي الرسمي الذي أصدره قبل أيام المفتش العام         

  .ثم يتحدثون عن األمم المتحدة... نفسه ليرى كيف تهدر الباليين أو تختفي
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فهي تعرف انـه ال يريـد إصـالح المنظمـة     دول العالم الثالث هزمت خطط جون بولتون في األمم المتحدة،           
العالمية التي تحتاج الى اصالح فعالً، وإنما يريد هدمها، فهو الذي قال يوماً انه لو خسر مبنى األمم المتحـدة                    

  .عشرة طوابق من طوابقه الثمانية والثالثين لما كان هناك فارق أبداً
يقترح انضمام الواليات المتحدة الى محكمـة جـرائم         واقترح اذا كان بولتون يعتقد ان ليس عنده ما يخشاه ان            
  .الحرب الدولية، فهي تنظر في قضايا أهم من مجرد ِرشَى

، وهي آخـر سـنة     2004 أظهرت أرقام علمية ان الواليات المتحدة سجلت أعلى زيادة في نشر التلوث سنة               -
 مليون طن مـن غـاز ثـاني         6.300توجد احصاءات عنها، وقدر ما بثت الواليات المتحدة في الجو بحوالى            

  .أوكسيد الكربون، ما يهدد بتدمير البيئة
 مليون، مسؤولة وحدها عن ربع الغازات السامة التي تبث في الجو كـل              300الواليات المتحدة وسكانها دون     

 وكما نفهم لماذا تعارض ادارة بوش محكمة جرائم الحرب الدولية، نفهم لماذا انسحبت من معاهدة كيوتـو            . سنة
  .لحماية البيئة

 هيئة االذاعة البريطانية هي أكثر وسائل االعالم احتراماً وصدقية حول العالم، وهي تقول عـن نفـسها ان                   -
مضللة وال تنقل سوى نسبة قليلة مـن أخبـار الـضحايا              االسرائيلي ناقصة و   –تغطيتها الصراع الفلسطيني    

سرائيلية وتنقل في شكل أوسع تصريحات المـسؤولين        الفلسطينيين في حين تكثر من االخبار عن االصابات اال        
  .االسرائيليين

أعرف هذا جيداً اال انني لم أقله، وإنما قالته لجنة مراجعة مستقلة شكلها مجلس حكام بي بي سي لتقويم التغطية                    
  .اإلخبارية بين الفلسطينيين واالسرائيليين

م شكوا دائماً من تحيز هيئـة االذاعـة البريطانيـة       حكومة اسرائيل والمدافعون عنها في مثل وقاحة بولتون فه        
  .للفلسطينيين فجاء التقرير ليلقمهم حجراً

 الشيء بالشيء يذكر، ونيويورك تايمز هي جريدتي المفضلة، وأهم جريدة في العالم كما تقول عن نفـسها،                  -
  .سرائيلية بين حين وآخرومع ذلك فتغطيتها منحازة الى اسرائيل بوضوح، على رغم انها تنتقد التجاوزات اال

وكان ماكس فرانكل، رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة، اعترف بانحيازه الى اسرائيل، في مذكراته عـن   
ومـن منطلـق    . كنت مخلصاً السرائيل بعمق لم أجرؤ علـى إظهـاره         : حياته وعمله في نيويورك تايمز فقال     

وأدرك القراء العرب أكثر مـن      . ليقات عن الشرق األوسط   معرفتي باسرائيل وصداقاتي هناك كتبت معظم التع      
ويتملكني يأس من االعالم العالمي كله اذا كان هذا هو موقـف             .اليهود انني كتبت من منظور مؤيد إلسرائيل      

 .أفضل ما فيه
  8/5/2006الحياة 

  
  حكومة أولمرت والمصاعب الكبيرة التي تنتظر خطة االنطواء .57

  حلمي موسى 
فقد أقرت في   .  لوالية حكومة أولمرت الجديدة قررت إطالق أقوى رسالة حول وحدتها الداخلية           في اليوم األول  

ومـن  . أول جلساتها الميزانية العامة إلسرائيل والتي لم يفلح أرييل شارون في أواخر العام الفائت في تمريرها               
 واحدة بتنفيـذ عمليـة اغتيـال        البديهي أن حكومة أولمرت أرادت اإليحاء بأنها بالغة القوة، حيث قامت دفعة           

جماعية في غزة ورفع سعر الخبز في إسرائيل وإخالء مستوطنين من بيت في الخليل وإقرار الميزانية العامـة           
  . للدولة

فاغتيال أعضاء اللجان الشعبية في غزة قد ال يدفع         . غير أن االنطباع الذي تعطيه هذه الوقائع قد يكون مضلالً         
فالرد المتوقع من اللجان لـن      . ائس في العالقة اإلسرائيلية الفلسطينية وقد يزيدها تعقيداً       نحو استقرار الوضع الب   

يكون أكثر من حلقة في سلسلة فعل ورد فعل كان وزير الدفاع الحالي عمير بيرتس آخر من يتمنـى الوقـوع                     
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يا باسم حزبيهمـا العمـل      كما أن بيرتس نفسه وكذا وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، اللذان ادع           . أسيراً لها 
  . وشاس أنهما المدافعان عن الشرائح الدنيا، لم يشعرا باالرتياح لقرار رفع أسعار الخبز

ويمكن القـول   . وفي كل األحوال فإن تمرير الميزانية في الحكومة يعني تجاوز العقبة األصغر من حيث المبدأ              
التفاهمات التي ستنشأ مع القوى الـسياسية لـضمان    إن الميزانية الحالية ليست أكثر من هيكل عام سوف تمأله           

ويمكن القول بالقطع إن تأييد األحزاب االئتالفية للميزانية مرهون بتعبير الميزانية الجديدة            . تأييدها في الكنيست  
ومعروف أن حزب المتقاعدين اشترط دخول الحكومة بتحسين الـشروط          . عن التزامها باالتفاقات التي أبرمتها    

ة والصحية للمسنين وأن حزب العمل اشترط ذلك برفع الحد األدنى لألجور فيما اكتفت حركـة شـاس                  التقاعدي
  . بزيادة مخصصات العائالت كثيرة األوالد

وابتداء من يوم أمس تبدأ في إسرائيل معركة إقرار الميزانية متأخرة عن موعدها الرسمي ما ال يقل عن أربعة                   
 مليار شـيكل    284.2من تسهيل المهمة إلقرار الميزانية العامة التي تبلغ         وليس في هذا التأخير ما يض     . شهور

  . ويمنح القانون الحكومة شهراً ونصفاً إلنجاز هذه المهمة. في الكنيست)  مليار دوالر60حوالى (
غير أن حكومة أولمرت، بخالف الحكومات السابقة، لن تحاكم على قاعدة فعلها االجتماعي أو االقتـصادي أو                 

فهذه الحكومة استندت إلى حزب نشأ عملياً من أجل قـضية واحـدة             . مني وإنما على أساس أدائها السياسي     األ
ويبدو من الطريقة التي أدار بها إيهود أولمرت المفاوضـات          . وهي إعادة رسم حدود إسرائيل من طرف واحد       

هذا ما دفع بعض المعلقين لإلعـالن       و. االئتالفيه أنه أدرك أن نتائج االنتخابات ال تسمح له بتحقيق غاية كهذه           
وذهـب  . بأن الخيارات الوحيدة أمام أولمرت هي التراجع عن خطته السياسية أو االكتفاء بتنفيذ القليـل منهـا                

  . هؤالء إلى حد القول إن عمر حكومة أولمرت سيكون قصيراً أو حتى قصير جداً
كومة أولمرت الهشة هذه هي في الواقع حكومـة         فقد رأى عدد منهم أن ح     . ولكن هذا ليس تقدير جميع المعلقين     

ففي يديعوت أحرنوت رأى شمعون شيفر أن الهوس الذي أحاط بالمفاوضـات االئتالفيـة وبتوزيـع                . حاسمة
وفي . الحقائب صرف األنظار عن الفرقعة الحقيقية التي نشأت هنا، ألنه ولدت أمس عملياً حكومة تقسيم البالد               

وهو العمل الضروري،   . في الكنيست أن تقسيم البالد هو حبل النجاة للصهيونية        نظر شيفر فإن إعالن أولمرت      
وهذا هو االساس الحقيقي الذي قام عليه كديما وحوله تنعقد          . يبرهن على أنه غير مستعد إلبقاء الرسالة غامضة       

ي حدود الدولـة،    تصميم الحدود الدائمة السرائيل حسب مبدأ ضمان اغلبية يهودية متماسكة ف          : الحكومة الجديدة 
  . في ظل انسحاب من معظم مناطق الضفة

ويؤمن شيفر أن حقيقة احتفاظ شاس بحق عدم تأييد خطة االنطواء، ال تؤخر وال تقدم، ألن هذه الحركة ستبقى                   
وهو يرى أنه في االيام القريبة القادمة ستبدأ فرق العمل في           . في الحكومة التي تقر الميزانيات لتنفيذ هذه الخطة       

وزارات الحكومية المختلفة بإعداد الخطط لتنفيذ خطة االنطواء، التي سيعرضـها أولمـرت أمـام الـرئيس                 ال
ومن الجائز أن انطباع شيفر هذا نابع عن قناعته بـأن شـراكة أولمـرت               .  ايار 23االميركي في لقائهما في     

  . وبيرتس ستفاجئ الجميع إيجاباً
ولمرت تميز عن سواه من قادة إسرائيل بإعالن حقيقة موقفه من           أما عوزي بنزيمان في هآرتس فأشار إلى أن أ        

وهو يعتقد أنه عندما يصرح أولمرت في الكنيست أن هذه الخطة هي أساس وجود حكومته انمـا                 . تقسيم البالد 
ولكن بنزيمان يشير إلى أن محك اولمرت سيكون بترجمة خطته          . يلزم نفسه بالطريق الذي ال مجال للعودة منه       

هل سيخاف في اللحظة الحاسمة ام انه سيجد الطاقة الكامنة في داخله، التي تظهره كقائـد ذي                 :  عملية الى لغة 
  . عزيمة وإصرار وطليعة في مقدمة الصفوف؟

ال ريب في أن كثيرين آخرين في إسرائيل يعرفون أن تنفيذ خطة االنطواء يرتبط ليس فقط بإسرائيل ومجريات                  
ويمكن القول من دون كبير مجازفـة إن العوائـق الداخليـة       . قع اإلقليمي والدولي  األمور فيها وإنما كذلك بالوا    

 .والخارجية أمام الخطة السياسية ألولمرت وكديما ال زالت كبيرة
  8/5/2006السفير 
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  :صورة .58
  

  
   العراق-صورة من مخيم الالجئين الفلسطينيين، حدود االردن

  7/5/2006الفلسطيني لالعالم 
  


