
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار
  3  وعباس يتبنىوثيقة الوفاق الوطني  فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية توقع .1
  5  تشكيل لجنة تنسيق عليا مهمتها متابعة األوضاع الميدانية وتحريم االحتكام للسالح .2
 6   للفلسطينيين سقفا زمنيا للسالم ورسم الحدود النهائيةتحددإسرائيل  .3
   
    :السلطة
  7   1967نقبل بدولة كاملة السيادة على حدود : الحكومة الفلسطينية .4
  7  يجب منح حكومة حماس الفرصة الكافيةو ...جاهز للتفاوض مع اسرائيل: عباس .5
  8  حماس تنفي ان تكون نقلت الى دمشق تبرعات قدمتها ايران للحكومة الفلسطينية .6
  8  تفاؤل فلسطيني باستئناف الدعم الغربي بعد قرار الرباعية ايجاد آلية دولية موقتة .7
  10  الدويك يتعهد باقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن .8
  10 الحكومة تنفي وجود فرع للقاعدة في غزة .9
  10  الزعنون يقترح تشكيل لجنة لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير .10
  10   يهاتف رئيسي اليمن وسوريا هنية  .11
  11  أول وزير فلسطيني من حماس يصل إلى فيينا .12
  11  وزير الالجئين الفلسطيني يلتقي ضابطا إسرائيليا بالسويد .13
  11  دول أوروبيةوزير شؤون الالجئين الفلسطيني يتلقى دعوات لزيارة  .14
  11 وزير الشؤون الخارجية يلتقي السفير الصيني لدى السلطة  .15
  12  الشرطة تنفي مزاعم إسرائيلية بضبط مواد متفجرة قبالة سواحل رفح .16
  12 نفطبالائيلية توقف تزويد الفلسطينيين شركة دور اإلسر... تحذيرات من كارثة إنسانية .17
    

    :المقاومة
  13    تقصف موقعين للجان المقاومة وكتائب ابو الريش بالقطاعإسرائيليةطائرة  .18
  13   اتصاالت إلنهاء معاناة فلسطينيي العراق: مشعل .19

  365 العدد - 11/5/2006الخميس  :التاريخ



 

 2

  13  الشعب الفلسطيني مصّر أن تكون قبلته نحو اهللا تعالى واألمة العربية واإلسالمية: لمشع .20
  14 الوطني الفلسطيني يستنكر المواجهات بين حماس وفتح .21
  14  الشعبية على شبكة االنترنت الجبهة إغالق موقع .22
  14   الحوار اللبناني الفلسطيني على نار حامية : أبو العينين .23
  15  ألوية الناصر تتهم ميليشيات الوقائي بمحاولة اغتيال أحد قادتها .24

    
    :االسرائيليالكيان 
  15  باسالسياسة إالسرائيلية تغرق في مواقف ضبابية من لقاء أولمرت بع .25
  15  إسرائيل مستعدة لتحويل أموال للفلسطينيين ألغراض إنسانية: ليفني .26
  15  اقتراح في الكنيست لدفع تعويضات لمستوطنين بالضفة .27
  15  في القدس انطالق خطة الحوض المقدس يحذر من سلفرمان .28
  16   نواب من العمل4المصادقة على ميزانية إسرائيل وسط تمرد  .29
  16  النواب العرب في الكنيست يحذرون من تفشي العنصرية بين اإلسرائيليين .30
  16   خشية اعتقاله اسرائيلي من التوجه الي بريطانياضابطمنع  .31
  16   تّرد اإللتماسات ضد قانون طال وتبقيه ساري المفعول العلياالمحكمة .32
  16  ايالند يستبعد أن تمد إيران متشددين بأسلحة نووية .33
  17 اسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجوم نووي :يديعوت أحرونوت .34
    

    :األرض، الشعب
 17  اإلحتالل يواصل قصف شمال غزة .35
 17   انخفاض ملحوظ في شعبية حماس: استطالع .36
 17   في غزةمؤتمر دولي حول قضية الالجئين وحق العودة .37
 17   وصامدون في وجه االحتالل ..يعتاشون على فتاتأهالي األغوار  .38
 18    أطفال منذ اندالع انتفاضة األقصى308 شهيد منهم 1600: تقرير حقوقي .39
 18  يطالبون بحل قضيتهم واعادتهم الى ديارهممبعدو كنيسة المهد  .40
 19   قرية الزبيداتبإلغاء أوامر الهدم برة يطالب بشا .41
 19    األسيرة نور عن والدته الطفلالمحكمة االسرائيلية تقرر فصل .42
 19  فلسطينيا بدعوة أنهم مطلوبون23عتقل ااالحتالل  .43

   
   :اقتصاد
 19   أعوام6نحن تحت الحصار منذ حوالي :  السابقماليةوزير ال .44

  
    :ثقافة

  19 القدس   عن معهد إدوارد سعيد في   مارسيل خليفة   جائزة عربية باسم .45
    

    :، إسالميعربي



 

 3

  19  التقدمي يناشد حماس وفتح وقف المواجهات: لبنان .46
  20  جلسة محادثات ناجحة بين مبارك وميركل .47
  20  حمالت دعم للفلسطينيين في سوريا وموريتانيا .48
  20   لدعم القطاع الصحي الفلسطينياألدوية تخاطب شركات األطباءنقابة  .49
  20  دفع الزكاة للفلسطيني فتوى للنابلسي ب .50
  20   السفير السعودي لدى واشنطن يحث على تخفيف الضغوط عن الفلسطينيين .51
  21  البنوك المصرية تبحث عن مخرج آمن لتوصيل التبرعات لفلسطين .52
  21  األميركيةتعتبرها جزءاً من الضغوط  حماس يعرض اعترافات وحركة األردن .53
  22  القرضاوي يهدد بمقاطعة الدول والبنوك المشاركة في حصار الفلسطينيين .54
    
    :دولي

  22   السرائيل عشية قيامهادعم تشيكي عسكري .55
  22    غزة سيطال المنطقة  االنفجار في: أونروا تحذر .56
  23    سياسيمغزىالبرتغال تؤكد أن لقاء وزير خارجيتها بالزهار ال يحمل أي  .57
  23  االتحاد األوروبي يطالب إسرائيل بتحويل أموال للفلسطينيين .58
  23 يل في منظومة تعاون عسكري وأمني مع دول عربيةترتيبات أطلسية إلدماج إسرائ .59

    
    :مختارات

  24   أبرز زعيم إسالمي يزور واشنطن استعدادا لالنتخابات : المغرب .60
  24   احدىبوتين يشبه امريكا بـ الذئب الذي ال يستمع ال .61
  24  بسيارات ملغومة500بينهم ...  قتيالً منذ مطلع السنة3525 .62

    
    :حوارات، مقاالت

  24   اذا فشلت حماس في السالم لن تفشل في الوضع الداخلي: ألن غريش .63
  26   حلمي موسى... اولمرت ينفذ خطة انطواء متدرجة العام المقبل .64
  28  الح القالبص.. .جهة مع حماس ال تزال في بداياتهاالموا: األردن .65
  30  اجد عزامم.. .عن اإلجماعات الوطنية اإلسرائيلية .66
  31  مازن حماد .. .الليونة االمريكية المفاجئة .67
  32  ماريانا بيلينكايا... األسباب التي دفعت الرباعية للتفكير في كيفية تقديم مساعدات مالية؟ .68
  33 محمد حسين المومني.. .نقاط ضعف حماس .69

    
  34  :كاريكاتير

  
***  

 وعباس يتبنىاق الوطني وثيقة الوف فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية توقع .1



 

 4

كشفت أوساط مطلعة فـي      :نابلس أمين أبو وردة    نقالً عن مراسلها في      11/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
سجن هداريم االسرائيلي عن وجود مشاورات إلعداد وثيقة وطنية تشارك فيها الفصائل الفلسطينية مـن أجـل                 

وقالت تلك االوساط ان الوثيقة تتـضمن مقترحـات         . نيةالتوصل لتفاهمات وقواسم مشتركة حول العالقة الوط      
حول االهداف والثوابت الفلسطينية، والموقف من منظمة التحرير، وترتيب عمـل المقاومـة، والعالقـة بـين            
الحكومة والرئاسة وضرورة احترام الخيار الديمقراطي، وإدانة الحصار االمريكي االسرائيلي على الحكومـة             

محامين زاروا السجن مؤخرا فإن الوثيقة على وشك االنتهاء مع نهاية االسبوع الجاري وان              ووفقا ل  .الفلسطينية
االسير مروان البرغوثي عن فتح وعبد الخالق النتشة عن حماس وعبد الرحيم ملـوح عـن الـشعبية وبـسام              

 تعمم علـى    السعدي عن الجهاد ومصطفى بدارنة عن الديمقراطية يشاركون في الحوارات وانه من المتوقع ان             
  .كافة السجون كما ستترك تأثيرا في خارج السجن

اوصت خمسة فصائل فلسطينية بتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة علـى            : 11/5/2006القدس العربي   وأضافت  
كما اقترحت تلك الفصائل العمل علِى تشكيل       . اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية وخاصة فتح وحماس        

 جبهة المقاومة الفلسطينية لقيادة وخوض المقاومة ضد االحتالل، فيمـا دعـت الـى               جبهة مقاومة موحدة باسم   
حماية وتعزيز السلطة الوطنية باعتبارها نواة الدولة القادمة، وذلك الى جانب توصيات اخرى تتعلـق بـادارة                 

 اتفقت  فقد .المفاوضات واالسرى ومساندة ورعاية شؤون الالجئين ووضع خطة لتحرك فلسطيني سياسي شامل           
وتقدمت بها الى شعبنا العظيم الصامد المرابط والى الرئيس         ) 18(خمسة على الوثيقة بكامل بنودها ال     الفصائل  ال

عباس وقيادة منظمة التحرير ورئيس الحكومة اسماعيل هنية ومجلس الـوزراء ورئـيس المجلـس الـوطني                 
لفصائل الفلسطينية والى كافة المؤسسات     واعضائه والى رئيس المجلس التشريعي واعضائه والى كافة القوى وا         

ملة ان تلقـي دعـم ومـساندة        آوالمنظمات االهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والشتات           
واكدت الوثيقة على ان     .وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني           

ي الوطن والمنافي السعي من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعـودة              من حق الشعب الفلسطيني ف    
واالستقالل بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على جميع االراضـي المحتلـة عـام                   

ودعت الوثيقة الى ضـرورة اصـالح        . وضمان حق العودة لالجئين وتحرير جميع االسرى والمعتقلين        1967
وير المؤسسة االمنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها قادرة على القيـام بمهمـة                 وتط

الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ االمن والنظام وانهاء حالة الفلتان االمنـي                
  .والفوضى والمظاهر المسلحة

فيما بدا  إلى أنه   حسن جبر   وعبد الرؤوف ارناؤوط    الً عن مراسليها    نق 11/5/2006األيام الفلسطينية   وأشارت  
اول اعتراف من قبل حماس بمبادرة السالم العربية اكدت الوثيقة على وضع خطة فلسطينية للتحرك الـسياسي                 
الشامل، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج االجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية             

 تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل         ،رارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا    وق
 باشارتها الـى ان انجـاز حقـوق         ، فيما تضمنت ايضا اعترافا بقرارات الشرعية الدولية       .الوطنية واالسالمية 
واالجداد، والى ميثـاق األمـم المتحـدة،        الى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء        باالستناد  الشعب الفلسطيني   

تضمنت اعترافا صريحا بمنظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيـدا          و .والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية     
 فيما يتعلق في تطوير     2005للشعب الفلسطيني بدعوتها لالسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه بالقاهرة في آذار              

ر وانضمام حماس والجهاد االسالمي اليها بوصفها الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب              وتفعيل منظمة التحري  
  .الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية

أنا أتبنى   :أكد الرئيس محمود عباس تبنيه لوثيقة الوفاق الوطني، مؤكدا على انها مهمة جدا، وقال             ومن جهته،   
 إن فيها رؤية سياسية عميقة وواقعية الى حد يتناسب بشكل كبير جدا مع مـا                :ف هؤالء االبطال، وأضاف   موق
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ر عن االمل بأن تكون الوثيقة علـى جـدول اعمـال الحـوار              وعب .افكر به، وبالتالي فانا اتبنى ما جاء فيها       
  . الفلسطيني القادم لكي تناقش بعمق ومسؤولية بعيدا عن الفئوية الضيقة

إن المبادرة إذا ما أخذت بشكل متكامـل،        : جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية      النائب  قال  و
تشكل أساساً صالحاً وشامالً لتشكيل إجماع وطني يفتح الباب واسعاً امام اعادة بناء مؤسسات منظمة التحريـر                 

   .ودعا الى التعامل المسؤول .على أسس وطنية ديمقراطية
مبادرة ترسـي اساسـاً     ال إن   :قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية         ائب  النقال  و

سياسياً مقبوالً وواقعياً لالئتالف والوفاق الوطني، ويمكن ان تشكل احدى الوثائق الرئيسية التي يمكن ان يجري                
اركة القوى في بلورتها واقرارها بما في       وأكد ان مش   .بحثها في المؤتمر الوطني للحوار اواخر الشهر الجاري       

  .ذلك حماس يشكل خطوة لالمام ويؤسس المكانية تجاوز الخالفات والتوترات القائمة في الحياة السياسية
  
  تشكيل لجنة تنسيق عليا مهمتها متابعة األوضاع الميدانية وتحريم االحتكام للسالح  .2

انفرجت االزمة الدامية بين فتح وحمـاس       : غزة من   باح فتحي ص   نقالً عن مراسلها   11/5/2006الحياة  نشرت  
بعدما اتفق قياديون من الحركتين على تشكيل لجنة تنسيق عليا مهمتها متابعة االوضاع على االرض وتحـريم                 

وجاء االتفاق ثمرة اجتماع مطول عقده قيـاديون         .االحتكام للسالح الذي كان سيد الموقف خالل األيام االخيرة        
لحركتين برعاية اسماعيل هنية وبحضوره، ما سهل على الطرفين التوصل الى تفاهمـات يأمـل               بارزون من ا  

وعقد هنية مؤتمراً صحافياً في اعقاب       .داخليالقتتال  اإلالشارع الفلسطيني في ان تدوم طويالً وتضع حداً لشبح          
جاً لجهود بذلتها اطراف اخـرى      وجاء االتفاق تتوي  . االجتماع الذي عقده في مقر االمانة العامة لمجلس الوزراء        

 ومن بيــن هذه الجهود وساطة عضو المكتب السياسي للجبهـة الـشعـبية النائـب               .للوساطة بين الحركتين  
وتال القيادي في فتح أحمد حلس نص البيان وقال ان قادة الحركتين اتفقوا على تشكيل لجنـة    .جميل المجدالوي 

قية من أجل متابعة االوضاع الميدانية، كما اتفقوا علـى تحـريم            تنسيق عليا تنبثق عنها لجان متخصصة مناط      
االحتكام للسالح والتزام الحركتين رفع الغطاء التنظيمي عن متجاوزي القانون ووقف التحريض المتبادل مـن               

وطالبت الحركتان باتخـاذ االجـراءات      . خالل الخطب والمساجد والبيانات ووسائل االعالم ومواقع االنترنت       
ة لمعاقبة المتسببين في االحداث ومحاسبتهم وفقاً للقانون من خالل لجنة التحقيـق التـي شـكلتها وزارة              الالزم

وقـال   .الداخلية واالمن الوطني لهذا الغرض وشددتا على ضرورة انتهاج الحوار في معالجة الخالفات كافـة              
الح والتجمهر في الشوارع وازالة     هنية ان قادة الحركتين سيصدرون االوامر لعناصرهما النهاء كل مظاهر الس          

مظاهر االحتقان كافة، الفتاً الى ان الحكومة الفلسطينية ستبذل جهودها العادة فرض النظـام والقـانون فـي                  
بدوره، وصف القيادي في فتح سمير المشهراوي اللقاء بأنه لقاء مسؤول، غير انه اعتـرف بوجـود                  .الشارع

الت الفلسطينية التي فقدت ضحايا في االشتباكات المسلحة بالمساعدة فـي           ازمة ثقة بين الحركتين، مطالبا العائ     
ـ وعلى الفور، انعكس االتفاق الذي توصل اليه الجانبـان          . تطويق االحداث وتهدئة االوضاع في الشارع      شكل ب

ايجابي على االرض، اذ اختفى المسلحون من الشوارع، ولم تقع أي اشتباكات او صدامات بين الطرفين وعاد                 
لكن الشارع الفلسطيني يخشى ان ال يكون االتفاق اكثر من حبر علـى ورق، وان ال                . الهدوء الى مدن القطاع   

  .يجد ترجمة عملية له على أرض الواقع، خصوصا ان اسباب الخالفات بين الجانبين ما زالت قائمة
ثمن  عباس    الرئيس ، ان   هللارام ا  في   محمد النوباني  نقالً عن مراسلها     11/5/2006 القدس الفلسطينية    وأوردت

 .المبادرة وطالب بتوفير كل االجواء والمقومات التي من شأنها ان تسمح بنجاح جلسات الحوار الوطني
ان قال  خليل ابو هاشم     عضو القيادة السياسية لحماس   ان  وكاالت  ال و 11/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأوردت  

ورحبـت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر        . ة الحوار تفاق على سري  المجتمعين تناولوا القضايا السياسية وتم اال     
فلسطين باتفاق التهدئة ودعت االخوة في الحركتين إلى االلتزام بتنفيذ ما ورد في االتفاق من أجل نـزع فتيـل                    
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 وقالت إن معالجة جذور التوتر تتطلب حلوال وطنية شاملة، وأضافت أن نجاح أو فشل مؤتمر الحـوار                  .التوتر
  .غزة يمثل االمتحان الكبير التفاق التهدئةوني في الضفة الوط

  
  إسرائيل تحدد للفلسطينيين سقفا زمنيا للسالم ورسم الحدود النهائية  .3

،  قبل تنفيذ خطة االنطواء     ستة اشهر  مدة  أشار إلى إمهال الفلسطينيين     اولمرت أن: 10/5/2006 البراق   ذكرت
. ع الدولي فسيكون على اسرائيل ان تحدد بمفردها حدودها الدائمة         شروط المجتم وا   يقبل  أنه في حال لم      وأضاف

  .بعد التوصل الى توافق مع االميركيين واالوروبيينستتم  ،عملية تدريجيةستكون واوضح انها 
ن في الحكومة االسرائيلية    ي بارز اأقطابأن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 11/5/2006 الحياة   ونشرت
 مطلع العـام المقبـل فـي تنفيـذ خطـة       إسرائيلن تشرعأوضيح أمس بأن اولمرت لم يقصد   الى الت  واسارع

ولفت مراقبون الى انها المرة      .2008االنطواء، مستبعدين أن يبدأ التنفيذ قبل أواخر العام المقبل او مطلع العام             
  .االولى التي يشير فيها اولمرت الى موعد بدء تطبيق خطته

 تطـرق الـى     هخطة، وقالت ان  الن يكون في حديث اولمرت تحديد موعد زمني لتنفيذ           نفت ليفني ا   ومن جهتها 
ان اسـرائيل  حيث  ، ان ثمة نشاطات واجراءات مستوجبة قبل التنفيذ     مضيفة إلى . ماهية الخطة ال موعد تنفيذها    

م اخالء اولى    حاييم رامون، ان يت    استبعدمن جهته،   و .تفضل دفع مسألة المفاوضات نحو تسوية مع الفلسطينيين       
 ان الحديث يدور عن خطة معقدة تتعلق بعوامل كثيرة تـستوجب وقتًـا              وضحا،، م مع بداية العام  المستوطنات  

وستقوم بما هـو حيـوي ولمـصلحتها        ،  اسرائيل ستنجح في حشد الدعم الدولي      وأشار إلى أن     .كبيرا إلعدادها 
 .لتضمن دولة يهودية وديموقراطية

 ان جهـودا     أشار إلـى   حاييم رامون  إلى أن    : اف ب  نقال عن القدس  من   11/5/2006القدس العربي    ونوهت
بذل بحلول نهاية السنة لمعرفة ما اذا كان من الممكن اجراء حوار مع محمود عباس، وتقـديم لـه مطالـب     تس

  .اسرائيل
رعنان غيسين دعـا الفلـسطينيين والعـرب الـى           إلى أن    :القدس من 11/5/2006 القبس الكويتية    وأشارت

  .ريد االنتظار الى ما ال نهاية لكي يظهر شريك فلسطينيتال الحكومة إالسرائيلية التحرك، الن 

أن أعتبـر    صـائب عريقـات      أن: غزةمن  حامد جاد    نقال عن مراسلها     11/5/2006 الغد األردنية    وجاء في 
ـ               ة للـسالم   تصريحات أولمرت جاءت في غير السياق المفترض أن تجري عليه األمور إلعطاء فرصة حقيقي

 حيث أن  ،هوية الجهة الفلسطينية التي يخاطبها     وأشار إلى أنه ال يعلم       .والوصول إلى حل سياسي بين الجانبين     
 إسرائيل باستخدام الحكومة الفلسطينية للتنصل من التزاماتها تجاه عملية           من جهة أخرى،   واتهم . مفتوحة تهدعو

 أن تصريحات أولمرت لم     ،اعتبر غازي حمد  ن جهته   مو .السالم والتهرب من طريق الوصول إلى حل سياسي       
حكومته التي تدعي دوماً بعدم وجود شريك فلسطيني بما في          لدى   و يهتأت بجديد بل أنها عكست موقفا مسبقا لد       

ستة أشهر لن تغير كثيراً في الموقف الفلسطيني الرسـمي          الوأكد ان  تحديد مهلة       .ذلك محمود عباس والسلطة   
 هذه مجرد مراوغة إسرائيلية تستهدف إلقاء الكـرة         وأعتبر أن  .صائل الوطنية واإلسالمية  وكذلك في موقف الف   
 وتحدى . والسلطة  الفلسطيني لشعبا زكما أن ذلك يكشف نية إسرائيل في مواصلة ابتزا        ،  في الملعب الفلسطيني  

ة علـى األراضـي   يعلن عن مبادرة إلقامة الدولة الفلـسطيني أن  أولمرت الجرأة ى أن يكون لدمن جهة أخرى  
  .67المحتلة عام 

 واقادة المستوطنين في الضفة بـدأ     أن  : ب.ف. ا نقال عن القدس المحتلة    من   11/5/2006 الحياة الجديدة    وبينت
 استراتيجيتهم  امام حاخام اسرائيل االكبر سابقا     واوعرض . خطته تشكيل جبهة لمعارضة اولمرت المباشرة بتنفيذ     

 ان معارضة خطط    ،وقال احد المسؤولين في ادارة المستوطنات      . دعمه بينطالمن اجل احباط خطة الحكومة،      
 الى اجماع حول االستراتيجية التي       من جهتهم  ويسعى المستوطنون  .اولمرت ستحصل بتصميم ولكن دون عنف     

ـ . سيعتمدونها من اجل القيام بما يعتبرونها المعركة االخيرة النقاذ ما تبقى مما يسمونها اسرائيل الكبرى                ثحي
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 من عشرة حاخامات ان يحددوا لهم استنادا الى المبادئ الدينية، الى اي مدى يمكنهم الذهاب في مواجهة                  واطلب
  .السرية المطالبة باجراء استفتاء على كل انسحابتهم يتوقع ان تشمل خط حيث .الحكومة
حـاييم رامـون     أن   إلى: اف ب نقال عن    القدس    من 11/5/2006الرأي األردنية     مراسلة امال شحادة ونوهت  

يتفقون فيها على قبول اخالء المستوطنات التي تعتبرها اسـرائيل     ،  كشف عن وثيقة داخلية لمجلس المستوطنات     
غير قانونية وتشملها خطة التجميع مقابل حصولهم على تعويضات وضمان نقلهم الى مستوطنات داخل الحدود               

 .حكومةالالجديدة التي سترسمها 
  

   1967نقبل بدولة كاملة السيادة على حدود : الحكومة الفلسطينية .4
 اكد غازي حمد الناطق بلـسان       :وكاالتنقالً عن ال  رام اهللا   وغزة  من   11/5/2006القدس الفلسطينية   نشرت  

الحكومة امس ان الحكومة تقبل بحل عادل للقضية الفلسطينية واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام                 
نحن نقبل بدولة   ... نعم: واضاف حمد ) أ. ب. د(صال هاتفي مع وكالة االنباء االلمانية       جاء ذلك في ات    .1967

، مؤكداً ان هذا الموقف لـيس جديـداً         1967كاملة السيادة على االراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام          
 أوردت خبرا عاجال فـي      وكانت قناة العربية الفضائية قد     .وأعلناه قبل ذلك بشكل طبيعي في برنامج الحكومة       

 معتبرة أن هذا الموقف هـو       1967وقت سابق امس يؤكد قبول الحكومة الفلسطينية بدولة فلسطينية على حدود            
تغيير في موقف الحركة االستراتيجي والداعي إلى إقامة دولة فلسطينية إسالمية على كامـل أرض فلـسطين                 

يس الوزراء اسماعيل هنية أكد في برنامج حكومته والتـي          وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية أن رئ       .التاريخية
عرضها على المجلس التشريعي استعداد الحكومة بقبول دولة فلسطينية على االراضي الفلسطينية المحتلة عـام               

 .  بما فيها القدس1967
 تعارض قيام ومن ناحيته أكد خالد سليمان، المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية في الضفة امس ان الحركة ال

وقال سليمان ان الحركة تقبل قيام دولة فلسطينية في  .الرئيس عباس باجراء مفاوضات سياسية مع اسرائيل
 اعتبر انه ال يمكن الطلب من الحكومة الجديدة االعتراف باسرائيل واالتفاقات هلكن .1967حدود حزيران 
رافا موجودا بغض النظر عن الجدلية حول ليس مطلوبا من الحكومة ان تجدد اعت: وقال .الموقعه معها

واضاف انه ليست لدى حماس اشكالية في االعتراف بمنظمة التحرير، بل ان  .االعتراف بمنظمة التحرير
 .المطلوب ان نبدا حوارا جادا من اجل الدخول في المنظمة

 ان الحكومـة  :يمان قالخالد سلأن  11/5/2006الغد األردنية    ذكرت   يوسف الشايب وعن مراسلها في رام اهللا      
الفلسطينية ليست مخولة دستوريا بالتفاوض مع إسرائيل، وان كان ثمة إمكانية ألن يتفاوض الرئيس عباس مع                
إسرائيل فليكن، وان ما نستطيع فعله هو التهدئة ونحن ملتزمون بها حتى اللحظة، لكنا لن نسارع إلى اعتقـال                   

 تواصل إسرائيل عمليات االجتياح واالعتقال واالغتيال بحق        عناصر المقاومة ووضعهم في السجون، في وقت      
  .الفلسطينيين

عريقات الحكومة الجديدة بإعالن واضح وصريح عن التزامها باالتفاقيات التي وقعتها           صائب  من جهته، طالب    
مها ان الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني، وليست حكومة حماس والمطلوب التزا          : السلطة الفلسطينية وقال  

 انه ال شيء يمكـن ان       :وأضاف عريقات . بما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية والحكومات السابقة دون انتقائية        
يوحدنا سوى االتفاق المشترك على رفض المخططات اإلسرائيلية، وان السالم الذي نريده هو الذي يقود إلـى                 

دل لقضية الالجئين على أساس قـرار األمـم          بما فيها القدس وحل عا     67قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود       
  .194المتحدة 

  
 يجب منح حكومة حماس الفرصة الكافية و ...جاهز للتفاوض مع اسرائيل: عباس .5
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 اكد الـرئيس محمـود      :محمد النوباني  رام اهللا نقالً عن مراسلها في        11/5/2006القدس الفلسطينية   نشرت  
انه جاهز منذ حوالي عام للتفاوض مـع الحكومـة   االعالميين  في لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين و       عباس  

االسرائيلية كما انه مستعد اليوم للدخول في مفاوضات مع حكومة اولمرت بغض النظر عن الشكل الذي سوف                 
تأخذه عملية التفاوض، سواء كانت سرية او علنية، متعهدا بان ما سيتم االتفاق عليه سيجري عرضـه علـى                   

 ما تناقلته بعض المصادر حول اكتشاف نفق يؤدي الى          عباسنفى  بالمقابل،  و .في استفتاء حر  الشعب الفلسطيني   
وشدد الرئيس على    . كما نفى ما تناقلته بعض الصحف االسرائيلية عن اكتشاف مخطط الغتياله           ،منزله في غزة  

ريض هو مسألة فـي     انه لن يقبل بأي شيء غير قانوني ويتعارض مع احكام القانون االساسي معتبرا ان التح              
واكد ابو مازن بأنه رئيس لكـل الـشعب          .غاية الخطورة ويجب االقالع عنه فورا لحماية المجتمع الفلسطيني        

وقال الرئيس بأنه لن يـسمح بقلـب الطاولـة          . الفلسطيني ومنحاز لمصالحه العليا وليس لهذا الفصيل او ذاك        
   .يمقراطي ولن يحيد عنهوسيكسر يد كل من يحاول قلبها ألنه متمسك بالخيار الد

  .واشار الى ان الفلسطينيين ضيوف في لبنان وهم تحت القانون وليسوا فوقه
 ابـدى    أن الـرئيس عبـاس     رام اهللا نائل موسى   نقالً عن مراسلها في      11/5/2006الحياة الجديدة   وجاء في   

 الجارية لكنه قال انها سـتحال       استعدادا لتسلم مساعدات مالية للخزينة بهدف حل أزمة الرواتب وتوفير النفقات          
وتابع وزارة المالية هي وزارتي والحكومة هي حكـومتي وفـق            .الى الخزينة لتصرف على اوجهها من هناك      

وجـدد الـرئيس االلتـزام      . القانون األساسي الذي ينص على ان الحكومة موجودة لمساعدة الرئيس في مهامه           
 انا لن أتردد في القاء قرار او مرسوم اصدرته اذا           :حكومته وقال بالقانون األساسي فيما يتعلق بعمله وعالقته ب      

ودعا في المقابل الجميع الحترام القانون واالحتكام اليه والكف عـن التحـريض             . ثبت انه غير مطابق للقانون    
  .ةواثارة البلبلة عبر الفضائيات والخطابات معتبرا التحريض أسوأ ما يواجهه شعبنا اآلن في محنته االقتصادي

إن بعض الدول تتخـذ مـن سياسـة         : قال الرئيس عباس  : القدسمن   11/5/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
الحكومة الفلسطينية ذريعة لفرض القيود، مطالباً الحكومة بتصويب برنامجها وبتغيير سياسـتها لتـتالءم مـع                

اف بإسـرائيل، وال اطالبهـا       لم أقل إن على حماس االعتر      :واضاف عباس  .سياسته التي انتخب على اساسها    
باالعتراف، رغم اننا كمنظمة تحرير نعترف بها، ولكن كيف سيتعامل الوزراء مع نظرائهم الـذين يتحكمـون              

علينا ان نجد حالً يمكن ان ينقذنا من األزمـة التـي            : بالمياه والهواء والتصاريح ومختلف مناحي الحياة، وقال      
  .نعيشها

  
  دمشق تبرعات قدمتها ايران للحكومة الفلسطينيةحماس تنفي ان تكون نقلت الى  .6

نفت حماس ما كانت ذكرته صحيفة دنيا الوطن بأن قيادياً في الحركة نقل جزءاً مـن المبـالغ                  :  خاص ،دمشق
وكانـت صـحيفة دنيـا       .المالية التي قدمتها الحكومة اإليرانية للشعب الفلسطيني إلى العاصمة السورية دمشق          

 مليون دوالر، مضيفة أن حقائب األموال       50 كبيراً في حماس حمل بحقائب سفر مبلغ         الوطن، زعمت أن قيادياً   
وشدد مصدر مسؤول في حماس في تصريح خاص أدلـى بـه             .اإليرانية نقلت بالطائرة من إيران إلى دمشق      

عب للمركز الفلسطيني لإلعالم، على أن الحركة تكثف جهودها اآلن من أجل وصول أموال المساعدات إلى الش               
  .وناشد المصدر المسؤول وسائل اإلعالم المحلية تحري دقة األخبار قبل نشرها .الفلسطيني المحاصر

  10/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  تفاؤل فلسطيني باستئناف الدعم الغربي بعد قرار الرباعية ايجاد آلية دولية موقتة .7

أبدى الفلسطينيون أمس تفاؤال باستئناف      : محمد يونس  رام اهللا نقالُ عن مراسلها في      11/5/2006الحياة  نشرت  
. الدعم الغربي بعد قرار اللجنة الرباعية القاضي بايجاد آلية دولية موقتة لنقل المساعدات لألراضي الفلـسطينية        



 

 9

القرار ايجابي ونحن ننظر بعين الرضى لصدوره، خصوصا انه تم االتفاق مبدئيا علـى              : وقال نبيل أبو ردينة   
نطالـب بـسرعة    : واضـاف . التحاد األوروبي ايجاد آلية سريعة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني        تكليف ا 

وكشف مسؤول مقرب من الرئيس عباس ان فرنسا وروسيا لعبتا دوراً مهمـاً فـي                .تحريك وتنفيذ هذا القرار   
 في الحكومة للحياة ان بنكـا       وقال مسؤول . اقناع الرباعية باتخاذ القرار الذي سيؤدي الى استنئاف الدعم المقيد         

أوروبيا تعهد األسبوع الماضي تحويل هذه األموال، لكنه عاد وتراجع عن قراره تحسباً للتعرض لعقوبات مـن           
  . جانب الواليات المتحدة
نرحب بتأكيد الرباعية على خريطة الطريق وعلى حل تفاوضي بين الجانبين فـي كـل               : وقال صائب عريقات  

ونأمل في ان تستأنف الدول المانحة مـساعدتها        ... ما فيها الحدود على اساس خريطة الطريق      القضايا العالقة، ب  
  .للشعب الفلسطيني بشكل فوري وسريع حتى يتم تفادي كارثة انسانية محققة

 بعض الخطوات التي قامت بها الرباعيـة،        :من جانبه، ثمن الناطق باسم الحكومة غازي حمد في بيان صحافي          
ها لتقديم العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني، اال اننا كنا نأمل ان يكون موقفها اكثر ايجابيـة                خصوصا استعداد 

ان الحكومة  : واضاف. في التعاطي والتعامل مع الحكومة باعتبار انها حكومة منتخبة وتمثل الشعب الفلسطيني           
قتصادي وتشيد بكل جهد يدفع     تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذل من اطراف دولية لتخفيف حدة الحصار اال            

نعبر عن اسفنا الشديد الصرار الرباعية علـى موقفهـا مـن            : وقال. باتجاه وضع حد لالزمة المعيشية الخانقة     
   .طرح الشروط المسبقة على الحكومة الفلسطينية، ونستغرب عدم الجدية في معاملتها مع الجانب االسرائيلي

أبدت الحكومة الفلسطينية حذرها من اتفاق الرباعيـة وقـال          : كاالتونقالً عن ال   11/5/2006الدستور  وأورد  
 الرباعية لها شروط تهدف من ورائها الى دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقديم             :رئيس الوزراء إسماعيل هنية إن    

سـرائيل علـى    ا تفيما رحب . تنازالت تضر بالحقوق والخطوط الحمراء وتعطي االحتالل اإلسرائيلي شرعية        
وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني بقرار الرباعية واعتبرته مقبوال بسبب أن اآللية الجديدة ستتيح نقل األموال               لسان  

  .للفلسطينيين بدون أن تصل إلى حماس
 عن أمله فـي      أعرب عريقات أن صائب    يوسف الشايب في رام  اهللا      11/5/2006الغد األردنية   وذكر مراسل   

 حكومة حماس الفرصة التي تستحقها من خالل إرسال المساعدات بـشكل            ان يعطي المجتمع الدولي والرباعية    
  .فوري الن عدم إرسالها يشكل كارثة إنسانية

الـرئيس عبـاس     أن   محمد النوبـاني   رام اهللا نقالً عن مراسلها في      11/5/2006القدس الفلسطينية   وجاء في   
 رفع تلك القيود بالكامل النهـا بمثابـة         رحب بقرار الرباعية مؤكدا في نفس الوقت بان المطلب الفلسطيني هو          

وقال ان قرار الرباعية لم يشمل دفـع الرواتـب، علمـا ان مـسألة                .عقاب للشعب الفلسطيني وليس للحكومة    
 .الرواتب هي المسألة االساسية ومن ناحية انسانية يجب عدم حرمان اي انسان من راتبه

ن انه لم يتخـذ     ون أميركي و مسؤول  قال :نيويورك من   نقالً عن الوكالت   11/5/2006القبس الكويتية   وأضافت  
بينما قال دبلوماسي غربي كان يبحث فـي        . قرار بعد بشأن ما إذا كان يمكن استخدام تلك اآللية لدفع الرواتب           

وسائل إلعداد اآللية نيابة عن المانحين األوروبيين أن المسؤولين األميركيين يحتفظون بالحق فـي المراجعـة                
  .ى بناء ونطاق اآللية المقترحة قبل تنفيذهاواالعتراض عل

انان قال إن اللجنة    إلى أن كوفي     11/5/2006الشرق األوسط   أشارت  نيويورك صالح عواد    وعن مراسلها في    
أكدت مواصلة التزاماتها بحل الدولتين، كما نص عليه في خريطة الطريق والحاجـة إلـى ابتعـاد الطـرفين                   

وأوضحت فيـرارو والـدنير      .عمال التي يمكن أن تضر بقضايا الحل النهائي       اإلسرائيلي والفلسطيني، عن األ   
 اقترحنا عقد اجتماع للخبراء في بروكسل في أقـرب وقـت            :مفوضة االتصاالت الخارجية لالتحاد األوروبي    

وذكرت . ممكن من أجل وضع معايير لهذه اآللية وأن المسألة قد تستغرق أسابيع لوضع هذه اآللية وليست أياما                
إنه من ضمن المقترحات استخدام البنك الدولي أو أية مؤسسة مالية دولية أخرى أو األمم المتحدة للقيام بهـذه                   

  .المهمة مؤكدة ضرورة وصول المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني وليست إلى حكومة حماس
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 النهائيـة يجـب ان يكـون        نان اكد أن الحدود   أن ا  .ب.ف.نقالً عن أ   11/5/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  
  .رايسكوندليزا متفاوض عليها بصرف النظر عن كيفية القيام باالنسحابات وهو ما أيدته 

المفوضية االوروبية لم تستبعد دفع رواتب مجموعـة مـن          أن  الوكاالت  نقالً عن    11/5/2006النهار  وذكرت  
الناطقة باسم المفوضة االوروبية للعالقـات      وصرحت ايما ادوين    . الموظفين الفلسطينيين بواسطة اآللية الموقتة    

نريد وضع آلية تسمح بايصال مساعدات المانحين الدوليين بما يلبي الحاجات           ... لم يتقرر شيء بعد   : الخارجية
وعن حجم المساعدات االوروبية التي ستقدم عبر هذه اآللية، قالت انها سـتكون محـدودة               . الملحة للفلسطينيين 

  . تحاد االوروبي دفع هذه السنة نصف المساعدات التي تقدم سنويا الى الفلسطينيينحكما، باعتبار ان اال
 بالزي لدى لقائه مندوبة فلسطين فـي فرنـسا هنـد            –أكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست       من ناحيته،   

  . خوري، التزام فرنسا مواصلة تقديم المساعدات الدولية الى الشعب الفلسطيني
  
  باقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطنالدويك يتعهد  .8

عزيز دويك خالل تسلمه نسخة من التقرير السنوي الحادي عـشر           . تعهد رئيس المجلس التشريعي، د     :رام اهللا 
للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة التقرير، خالل فترة قريبة، وجاء               

ووعد الدويك وفد الهيئة باالسراع في اقرار مشروع قانون الهيئة الذي قدم             . مقابلته وفدا من الهيئة    تعهده خالل 
الى المجلس التشريعي في اواسط العام الماضي، وتم قبوله بالقراءة العامة وقال انه سيبذل كل جهد ممكن فـي                   

سلطة بضمان حماية حقوق المـواطن،      سبيل دعم وتطوير عمل الهيئة التي تقوم بالرقابة على دور مؤسسات ال           
واشاد بعمل الهيئة وبتقريرها السنوي، مؤكـدا        .داعيا الهيئة الى استمرار رقابتها على اداء المجلس التشريعي        

  .عزمه على دعم الديمقراطية وحقوق االنسان في المجتمع اضافة الى دعمه للسلم العالمي
  11/5/2006الحياة الجديدة 

  
 فرع للقاعدة في غزةالحكومة تنفي وجود  .9

وقال إن تلـك    .  غازي حمد، وجود فرع لتنظيم القاعدة في غزة        . د  الفلسطينية نفى الناطق باسم الحكومة   : غزة
  . األنباء عارية عن الصحة وإن من يروج لتلك البيانات هو الكيان الصهيوني

  11/5/2006المستقبل 
  

  ير الزعنون يقترح تشكيل لجنة لتفعيل مؤسسات منظمة التحر .10
قترح السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور حـول               ا :عمان

  .عملية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير بالتشاور مع كافة الفصائل والقوى
 عضوا، مؤكداً على إمكانية عقد اجتماع يـضم         717وتحدث الزعنون عن عدد أعضاء المجلس الحالي البالغ         

عتبر أن كبر عدد أعـضاء المجلـس        او . العدد سواء في قاعة رشاد الشوا بغزة أوقصر الثقافة في رام اهللا            هذا
 .يعبر عن الوضع الخاص الذي يعيشه شعبنا ممزقاً في كل أنحاء العالم، وضرورة تمثيل هذا الشعب المـشتت                 

ل تطوير وتفعيـل مؤسـسات   وطالب السيد الزعنون باقامة ورشات عمل في كل ساحات العمل الوطني من أج         
  .منظمة التحرير

  10/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  هنية يهاتف رئيسي اليمن وسوريا   .11
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أجرى رئيس الوزراء الفلـسطيني اسـماعيل هنيـة         : أ.ن.قنقالً عن    11/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 السورية في بيان أن هنية شكر الـرئيس بـشار           وقالت الرئاسة . اتصالين هاتفيين بالرئيسين اليمني والسوري    

واطلـع هنيـة    . األسد على وقوف دمشق إلى جانب الشعب الفلسطيني من خالل التبرعات واستقبال الالجئين            
وقالـت وكالـة     .الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح على تطورات الساحة الفلسطينية المتصلة بالحوار الداخلي           

اليمني أكد أهمية مواصلة الجهود المبذولة من أجل رأب الصدع ومواصـلة الحـوار              األنباء اليمنية ان الرئيس     
بين مختلف أطياف العمل السياسي في الساحة الفلسطينية من أجل تجاوز أي خالفات وتفويت الفرصة على من                 

تحقيق يحاولون زرع الخالفات والفتن في الصف الفلسطيني والعمل من أجل خدمة تطلعات الشعب الفلسطيني و              
  .      مصالحه العليا

عبر الرئيس اليمني عن دعمه وتأييده للخيار الـديمقراطي         : غزةمن   11/5/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
للشعب الفلسطيني، وأشار الى أنه سيقوم بإجراء اتصاالت مع بعض الزعماء العرب من اجل العمل على إنهاء                 

  . أزمة الرواتب
 اطلع األسد على    هنيةالمكتب اإلعالمي لهنية ذكر أن       أن   أ ف ب، سانا   نقالً عن    11/5/2006السفير  وذكرت  

  . اتفاق المصالحة بين حماس وفتح
  

  أول وزير فلسطيني من حماس يصل إلى فيينا .12
يصل اليوم إلى فيينا الوزير الفلسطيني لشؤون الالجئين عاطف عدوان، ليكون بذلك أول              : علياء األتاسي  ،فيينا

وتُعد هذه الزيارة غير رسـمية إذ       . مة حماس يزور العاصمة الدورية لرئاسة االتحاد األوروبي       وزير من حكو  
وذكـرت   .تأتي تلبية لدعوة من منظمة غير حكومية تطلق على نفسها مجموعة التنسيق المناهضة لالمبريالية             

فلسطيني أثناء وجوده في فيينا     وزارة الخارجية النمسوية أنها ال تعتزم استقبال أو إقامة أي اتصال مع الوزير ال             
   .باعتباره ينتمي إلى حكومة حماس المصنفة على أنها حركة إرهابية

  11/5/2006الحياة 
  

  وزير الالجئين الفلسطيني يلتقي ضابطا إسرائيليا بالسويد .13
التقى وزير شؤون الالجئين عاطف عدوان خالل زيارته إلى السويد مـع ضـابط              :  عصام واحدي  ،كوبنهاجن

ويعتبر فيلر مـن أكثـر      . ئيلي سابق يدعى درور فيلر، حيث بحث معه مشكلة الحكومة الفلسطينية الحالية           إسرا
وقال الضابط اإلسرائيلي السابق عقب لقائه       .المعارضين للحكومة اإلسرائيلية وسياستها ضد الشعب الفلسطيني      

علينا أن  : وأضاف .ال بعد خبرته الطويلة   عدوان إنه يحب إسرائيل ألنها بلده، ولكنه اآلن يحبذ الحوار على القت           
علينا أن نسعى إليقافهـا بالحـل       .. ننظر إلى األمام ونتناسى العمليات االنتحارية التي تنفذها حماس أو غيرها          

وحين سئل عن رأيه في اتهام عدوان باإلرهاب        . السلمي الذي يضمن للجميع حقوقا متساوية ويفتح أبوابا جديدة        
م يقتل أحدا وأعتقد أنه ديموقراطي ألنه يمثل حكومة اختارها الشعب الفلسطيني الذي اختار              ال أظن ألنه ل   : قال

  . وهذا شيء ديموقراطي.. حماس
  11/5/2006الوطن السعودية 

  
  وزير شؤون الالجئين الفلسطيني يتلقى دعوات لزيارة دول أوروبية .14

 دعوات من عدة    ن الالجئين تلقى مؤخراً    وزير شؤو  ،عاطف عدوان . د نإ ،قالت مصادر فلسطينية مطلعة   : غزة
  . رسمية، دون أن تفصح عن أسماء هذه الدول وجهت له من جهات رسمية وشبه ،دول أوربية لزيارتها

  10/5/2006 رسقدس ب
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  وزير الشؤون الخارجية يلتقي السفير الصيني لدى السلطة  .15
يني لدى السلطة الفلسطينية حيث ناقشا آخر       محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية السفير الص      . التقى د : غزة

التطورات السياسية والعالقات الفلسطينية الصينية، وسبل تنفيذ بعض المـشاريع الـصينية المقدمـة للـشعب                
ونقل السفير الصيني رسالة من وزير خارجية الصين أكّد فيها ترحيب الـصين بخيـار الـشعب                  .الفلسطيني

ز بالصداقة التقليدية بين الصين وفلسطين ورفـض الحـصار علـى الـشعب              الفلسطيني الديمقراطي واالعتزا  
 .وأشاد السفير بالتزام حماس بالهدنة وخاصة بعد تولّيها الحكم، معتبـراً أن هـذا موقـف عاقـل                  .الفلسطيني
ورحب السفير بزيارة    . نحرص أكثر فأكثر على التكتيك وأساليب النضال التي ال تستبعد المفاوضات           :وأضاف

هار إلى الصين في إطار المنتدى العربي الصيني لشرح موقف الحكومة بوضوح أكثـر واتّخـاذ مبـادرة                  الز
الزهار برسالة وزير الخارجيـة الـصيني       .وأشاد د  .إيجابية لكسب التفاهم وحشد المساعدة من المجتمع الدولي       

ى ضرورة التعاون الفلسطيني    وأكد مشاركته في المنتدى بناء على دعوة الصين له، وأكد عل           .والموقف الصيني 
لو تعاونا يمكن أن نصنع     : الصيني وتطويره، موضحاً أنه مع تقارب فلسطيني عربي إسالمي مع الصين، وقال           

شيئاً للتاريخ وللبشرية لنؤسس لمشروع دولي عالمي مبني على االحترام وليس الضغوط التـي تعتبـر ضـد                  
   .الديمقراطية

  10/5/2006وفا  –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  الشرطة تنفي مزاعم إسرائيلية بضبط مواد متفجرة قبالة سواحل رفح .16
نفت شرطة محافظة رفح مزاعم إسرائيلية بضبط كميات من المواد المتفجـرة واألسـلحة،               :كتب محمد الجمل  

ـ                 .ؤخراًكان عدد من األشخاص يحاولون تهريبها عبر الحدود المصرية الفلسطينية، قبالة سواحل المحافظـة م
وأكد قائد شرطة رفح، أن أفراد الشرطة لم يلحظوا أية مؤشرات على وجود عمليات تهريـب خـالل الفتـرة                    
الماضية، مرجحا أن تكون هذه االدعاءات محض كذب وافتراء، الفتا إلى الوجود المكثف ألفراد الشرطة على                

  . تطول ساحل البحر غرب المحافظة، ووجود اتصاالت قوية مع مختلف الجها
  11/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  نفطبالشركة دور اإلسرائيلية توقف تزويد الفلسطينيين ... تحذيرات من كارثة إنسانية .17

أكدت مصادر فلسطينية أن شركة دور       :عمان صالح حزين  نقالً عن مراسلها في      11/5/2006الحياة  نشرت  
مشتقات النفطية، أوقفت فجر أمس وفي صورة مفاجئة        اإلسرائيلية للمحروقات التي تزود المناطق الفلسطينية بال      

وأفادت المصادر للحياة إن الشركة اإلسرائيلية أبلغت هيئة البترول الفلسطينية أنها           . إمداداتها للجانب الفلسطيني  
وأوضـحت   .سوف تتوقف عن تزويدها بالمشتقات النفطية، ما لم تسدد الهيئة الديون المستحقة عليها للـشركة              

أن الشركة اتخذت قراراً على رغم اتفاق كانت أبرمته مع هيئة النفط الفلسطينية، ينص على جدولـة                 المصادر  
ديون الهيئة المستحقة، وذلك بعد أن سددت الهيئة قسماً من ديونها للشركة قبل نحو شهرين مـستخدمة أمـوال                  

ـ          .المنحة األوروبية  ابيع عروضـاً مـن شـركات       وأكدت المصادر أن الحكومة الفلسطينية كانت تلقت قبل أس
إسرائيلية أخرى لتزويد األراضي الفلسطينية بالمحروقات، وذلك بعد أن توقفت شركة دورا عن ذلك، مـشيرة                
إلى أن التوصل إلى اتفاق بين إحدى هذه الشركات وبين هيئة البترول الفلسطينية قد يكون أحد الحلـول التـي                    

وحذرت من كارثة إنسانية في فلسطين نتيجة لهذا القـرار،          . المأزقتلجأ إليها الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذا       
لكنها . حيث أن المخزون المتوافر من المحروقات ضئيل جداً وال يكفي إال لبضعة أيام على حد تقدير المصادر                

اشارت الى إن هناك حواراً متواصالً بين الهيئة الفلسطينية والشركة اإلسرائيلية لحل األزمـة، فـضال عـن                  
تصاالت بدأت بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبين الواليات المتحدة واتصاالت أخـرى مـع دول أوروبيـة                 ا
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وأضافت أن تسديد ديون الهيئة من أصل الرسوم الجمركية التي تحتفظ بها إسـرائيل قـد                 .إلنهاء هذه األزمة  
  .يشكل مخرجاً

لت مصادر أمنية إن جهاز الشرطة الفلـسطينية        قا: رام اهللا وغزة  من   11/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
وأوضح مجاهد سالمة رئيس هيئة البتـرول أن هـذه          . اضطر لترشيد حركة دورياته ومركباته اقتصاداً للوقود      

  .األزمة ستشل العديد من المرافق الحيوية خاصة المستشفيات والمخابز
ام هيئة البترول مجاهـد سـالمة أكـد ان          مدير ع نقالً عن الوكالت أن      11/5/2006الحياة الجديدة   وذكرت  

وقال سالمة   .الساعات القادمة قد تشهد انفراجا بشكل كبير الزمة نفاد مشتقات البترول من االراضي الفلسطينية             
ان اتصاالت مكثفة جرت بين السلطة الفلسطينية وشركة دور الون االسرائيلية من اجل اعادة تسليم المحروقات                

  .مع ساعات صباح اليوموانه قد تحل المشكلة 
  
   تقصف موقعين للجان المقاومة وكتائب ابو الريش بالقطاع إسرائيليةطائرة  .18

قال شهود عيان أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين سقط األول بـالقرب مـن موقـع تـدريب               : الفت حداد 
 . لكتائب أبو الـريش    عسكري تابع أللوية الناصر صالح الدين فيما سقط اآلخر بالقرب من موقع عسكري تابع             

  . وأكدت المصادر الفلسطينية أن القصف الصاروخي لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين
  11/5/2006 48عرب 

  
  لعراقاتصاالت إلنهاء معاناة فلسطينيي ا: مشعل .19

راضـي   استغل خالد مشعل مناسبة دخول عدد من فلسطينيي العراق إلـى األ            : تيسير أحمد والوكاالت   ، دمشق
السورية، للتذكير بالدور السوري في دعم المقاومة والحقوق الفلسطينية، مؤكدا على مواصلة الترتيبات إلنهـاء        

وأكد مشعل علـى أن الحركـة   .  الجئاً جديداً من هناك الى سوريا43كامل ملف فلسطينيي العراق، بينما دخل  
 وأشاد بالقرار الذي اتخـذه الـرئيس   .ينيين هناكتجري اتصاالت مع مسؤولين في العراق إلنهاء معاناة الفلسط     

   .األسد معتبراً أن سوريا اليوم محطة على طريق العودة إلى أرض فلسطين
 11/5/2006البيان  

  
  الشعب الفلسطيني مصّر أن تكون قبلته نحو اهللا تعالى واألمة العربية واإلسالمية: مشعل .20

العربية واإلسالمية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني فـي         نداء إلى شعوب األمة      وجه خالد مشعل  : الدوحة
وجه العدوان الصهيوني والحصار المالي واالقتصادي الخانق الذي تفرضه اإلدارة األمريكية وبعض الـدوائر              

وأكد في كلمة ألقاها في مؤتمر الفقهاء والعلماء المسلمين لمناصـرة الـشعب              .الغربية على الشعب الفلسطيني   
ي بالعاصمة القطرية أن الشعب الفلسطيني مصر أن تكون قبلته نحـو اهللا تعـالى واألمـة العربيـة                   الفلسطين

واإلسالمية، مشدداً على أن القرار الوطني الفلسطيني يضيع ويستغل ويتيه في الصحراء حين تكون قبلته نحـو    
رجعية العربية واإلسالمية،   وأضاف مشعل أن الشعب الفلسطيني من خالل هذا المؤتمر مصر على الم            .الغرب

وأوضح أن الحصار االقتصادي والمالي وسياسـة التجويـع         . دون أن يعني ذلك االنتقاص من القرار الوطني       
تهدف إلى االنتقام من الشعب الفلسطيني الذي صوت لحماس وللمقاومة ولـنهج اإلسـالم، ولخـط الـصمود                  

ي من أجل ابتزازه ومساومته علـى حقوقـه وأرضـه           والممانعة، كما تهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطين       
وشدد علـى أن     .واستقاللية قراره، إضافة إلى هدف الوقوف في وجه اإلسالم السياسي والحيلولة دون نجاحه            

قطاع أن  الالدم الفلسطيني خط أحمر غير مسموح االقتراب منه، موجهاً نداء إلى الشعب الفلسطيني في الضفة و               
  . يتوحدوا
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مؤتمر  الذي دعا إليه الداعية اإلسالمي، الشيخ يوسف القرضاوي، انطلـق  بحـضور خالـد                 العمال  وكانت أ 
وأشار القرضاوي إلى  .مشعل و عبد اهللا شلّح وأحمد جبريل، وبحضور عدد كبير من الفقهاء والعلماء المسلمين            

ت الحركة، غير أنهم جميعاً     غياب ممثلي فتح عن هذا المؤتمر، موضحاً أنه أجرى اتصاالت مع عديد من قيادا             
القرضاوي أن ينقل إلى خالـد       من   اعتذروا، الفتاً إلى أن أمين سر حركة فتح فاروق القدومي ، اعتذر وطلب            

  .مشعل رغبته في أن يمثله مشعل ويمثل حركة فتح في هذا المؤتمر
 كل من يريد     ان اقفها، وقال كما ألقى شلّح كلمة أكد فيها على أن الجهاد اإلسالمي تقف وراء حماس، وتساند مو              

شلّح على أن الشعب الفلسطيني مصر على مواصـلة         . وأكد د  .لي ذراع حماس نقول له حماس ليست لوحدها       
المقاومة حتى دحر االحتالل الصهيوني، مشدداً على ضرورة حماية وتعزيز الوحدة الوطنية، وترتيب البيـت               

  .هيوني والحصار األمريكيالداخلي بما يضمن الوقوف في وجه العدوان الص
  10/5/2006المرآز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الوطني الفلسطيني يستنكر المواجهات بين حماس وفتح .21

ر اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في االردن عن استنكارهم لما جـرى             عب:  ماجد االمير  ،عمان
ل اجتماع عقد في مقر المجلس فـي عمـان          في غزة من مواجهات بين اعضاء من فتح وحماس، واكدوا خال          

 على حرمة الدم الفلسطيني وطالبوا من الجميع فـي          ،برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون      
 كمـا بحـث     .فلسطين العمل على توحيد الجهود والصفوف في مواجهة المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني            

 الفترة المقبلة، وأسس تشكيله، وسبل تفعيل منظمـة التحريـر،           خمسون من أعضاء المجلس دور مجلسهم في      
تشكيل لجنة لوضع تـصور      واقترح الزعنون  .إضافة إلى تداعيات االشتباكات المتكررة في األراضي المحتلة       

وتحدث عن إمكانية عقـد اجتمـاع      .لعملية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من وحي تصورات جميع الفصائل         
عدد تعبر عن الوضع الخاص الـذي       ال عضوا مشيرا إلى أن ضخامة       717بالغ عددهم حاليا    ألعضاء المجلس ال  

  .يعيشه الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم
  11/5/2006الرأي األردنية 

  
   االنترنت شبكةالشعبية على  الجبهة إغالق موقع .22
لها إن الـشركة المستـضيفة      عن مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قو        نقلت شبكة فلسطين المستقلة    

. لعنوان موقع الجبهة على شبكة اإلنترنت، في أميركا، أوقفت الموقع عن العمل للمرة الثانية خـالل أسـبوع                 
وأضاف المصدر أن الشركة هددت بإيقاف الموقع عن العمل نهائيا، بحجة أنه يتبع لمنظمـة إرهابيـة، وفقـا                   

  . رهابللمعايير التي حددتها الالئحة األميركية لإل
وأكد المصدر أن طواقم الجبهة تمكنت من إتمام عملية نقل العنوان إلى شركة أخرى خارج الواليات المتحـدة،           

  . ساعة كحد أقصى48مشيرة إلى ان الموقع سيعود للعمل خالل 
  11/5/2006السفير 

  
  الحوار اللبناني الفلسطيني على نار حامية: أبو العينين .23

 أحمد فتفت، سلطان ابو العينين الذي نقل اليه دعوة الفتتاح ممثلية منظمة التحرير              بناني الل استقبل وزير الداخلية  
نقلنا بعض الجوانب الحياتية وجوانب قانونية تختص بـوزارة         : وقال ابو العينين  . الفلسطينية االثنين في بيروت   

وبعضها في متناول وزارة    الداخلية، وأبدى الوزير فتفت تفهمه، وضرورة ان تكون الصورة واضحة ومكتملة،            
ونؤكد ان يوم غـد سـيختلف        . الداخلية، وبعضها اآلخر سيحال الى مجلس الوزراء التخاذ القرارات المناسبة         

 العام حـدادة    هاوزار ابو العينين مقر الحزب الشيوعي اللبناني والتقى امين         . عما كان عليه باالمس ان شاء اهللا      
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 1559 والقـرار  .194 ان خلفية البحث ال يمكن ان تكون اال القرار رقم         الذي قال أوضحنا موقفنا ونحن نعتبر     
وزار ابو العينين مقـر      . في ما خص هذا الموضوع هو قرار جائر ضد مصحلة الشعبين اللبناني والفلسطيني            

وعن الحـوار الفلـسطيني     ،  الحزب القومي، والتقى رئيس الحزب علي قانصو، بحضور النائب مروان فارس          
ان الحوار على نار حامية جدا، خصوصا ان االخ عباس زكي سيصل يوم الجمعة الى               :  قال ابو العينين   اللبناني

  .بيروت، ونرجو ان نباشر الحوار بعد افتتاح ممثلية منظمة التحرير
  11/5/2006السفير 

  
  ألوية الناصر تتهم ميليشيات الوقائي بمحاولة اغتيال أحد قادتها .24

 إلطـالق نـار     تعرضأحد القادة الميدانيين لأللوية     صالح الدين أن    وية الناصر    صادر عن أل   ذكر بيان   : غزة
متعمد ومباشر من قبل ميليشيا تابعة لجهاز األمن الوقائي في غزة، حيث أمطرت هذه المجموعة، التي عـرف                  

وية لاألوشددت  . بعض من أسماء عناصرها، المركبة بالرصاص الكثيف، دون أن يصاب قائد األلوية بجروح            
ـ ا ويتعرض لهم باألذى والمالحقة، وس     هعلى أنها لن تتهاون مع أي طرف يعبث بحياة مجاهدي          ضرب علـى   ت

لها عالقة بما يحـدث علـى        وأكّدت األلوية أن ليس    .اهعناصر الرؤوس واأليدي التي قد تفكر بالتطاول على      
  .األرض من سجال سياسي أو احتقان ميداني دائر بين حماس وفتح

  10/05/2006رس خدمة قدس ب
  

 السياسة إالسرائيلية تغرق في مواقف ضبابية من لقاء أولمرت بعباس  .25
ن من أ  مصادر سياسية إسرائيلية     هقالتما  :  يو بي أي   نقال عن تل أبيب   من   11/5/2006 القدس العربي    نشرت

حوار مع محمـود     أولمرت بإجراء    ىالدولة العبرية سترفض طلباً من المتوقع أن تطرحه اإلدارة األمريكية عل          
 . السلطة الفلسطينية كياناً إرهابياً فيهوفقاً لقرارها الذي اعتبرت، عباس

،  الناطقة باسم الخارجية االسرائيلية    أن :ا مع  نقال عن وكالة   بيت لحم  من   11/5/2006 الحياة الجديدة    وجاء في 
ن اعتقادهـا بـضرورة     واعربت ع  .اولمرت وعباس عقب زيارة اولمرت لواشنطن      ان لقاء سيعقد بين   ذكرت  

واعتبرت عباس شريكاً تفاوضياً،    . االعداد الجيد للقمة وترتيب اجندتها، دون ان تفصح عن موعد محدد لعقدها           
، إال أنها تمنت    مجددة رفض الحكومة االسرائيلية اجراء اي حوار مع حكومة حماس كونها ال تعترف بإسرائيل             

  . لفتح الطريق للتفاوضاتفاقية اوسلوعتراف باللتزام بالشروط الدولية واعليها اال
  
  إسرائيل مستعدة لتحويل أموال للفلسطينيين ألغراض إنسانية : ليفني .26

ن إسرائيل مستعدة لتحرير أموال الضرائب والجمارك التـي جمعتهـا لـصالح الـسلطة               أ ،قالت تسيبي ليفني  
 عرضـت االقتـراح     حيث .ماس تصل لحكومة ح   دون أن الفلسطينية شريطة ان يتم تحويلها ألغراض إنسانية        

ن أ أوضـحت  إال أنها  .على وسطاء السالم الدوليين الذين يعملون على منع حدوث انهيار اقتصادي في السلطة            
لفلسطينية اوأشارت إلى أن جزءا من المستحقات المالية         .إسرائيل لن تحول هذه األموال لدفع رواتب الموظفين       

  . تراكمت على السلطة ولمستشفيات إسرائيلية يرقد فيها فلسطينيونتم دفعها لشركات إسرائيلية لتسديد ديون
  10/5/2006 48عرب 

  
   بالضفةلمستوطنيناقتراح في الكنيست لدفع تعويضات  .27

تقدم عدد من اعضاء الكنيست من حزبي ميريتس والعمل باقتراح قانون يدعو الى اعطاء تعويضات مالية لكل                 
مـن   وذكر أن    .الضفة الغربية منذ اآلن، وقبل بدء تنفيذ خطة التجميع        من يرغب بترك وحدته االستيطانية في       

  .حكومة بتنفيذ خطة لتجميع بعض المستوطنات في الضفة قبل استكمال بناء الجدارالالمقدر ان تقوم 
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  11/5/2006المستقبل 
  

   في القدس انطالق خطة الحوض المقدس يحذر من سلفرمان .28
ؤول كبير في اليسار اإلسرائيلي الرافض لضم مساحات واسـعة مـن             مس ذكر:  جمال جمال  -القدس المحتلة   
محمالً القيادة والمفاوضين الفلـسطينيين مـسؤولية عـدم         ،  خطة الحوض المقدس انطلقت   ، أن   القدس الشرقية 

 بقوة مـن    وا ان يحارب  ، وأشار إلى أن على الفلسطينيين      مثل المستوطنين عن كل شبر في هذه المدينة        ةمحاربال
 ،جـدار ال حيث قرر اولمـرت اكمـال        ، ستكون صعبة بشكل واضح    ألنها! اء فيها في المرحلة القادمة    اجل البق 

  .ليحكم الحصار ويمنع دخول الفلسطينيين الى المدينة المقدسة قبل رمضان القادم
  11/5/2006الدستور 

  
   نواب من العمل 4المصادقة على ميزانية إسرائيل وسط تمرد  .29

 2006الكنيست صادق على مشروع قـانون ميزانيـة الدولـة للعـام             أن  : 10/5/2006 48 عرب   ذكر موقع 
 علـى الـرغم مـن أن        .بالقراءة األولى وسط تمرد أربعة أعضاء ينتمون لحزب العمل امتنعوا عن التصويت           

أولمرت التقى قبل التصويت مع رؤساء األحزاب في االئتالف الحكومي وطالبهم بفرض الطاعة الحزبية على               
  .بهمنواب أحزا
هدد باالنسحاب من الحكومـة     كان قد   حزب المتقاعدين    أن   :الناصرةمن   10/05/2006 قدس برس    واوردت

إن االتفاق االئتالفي الموقّع معهم،     إشار إلى    رئيس كتلة كاديما البرلمانية،      إال أن . على خلفية رفع أسعار الخبز    
  .2006يلزمهم بدعم مشروع الميزانية للعام المالي الحالي 

 
  النواب العرب في الكنيست يحذرون من تفشي العنصرية بين اإلسرائيليين .30

حذّر النواب العرب في الكنيست من تفشي الظاهرة العنـصرية فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، ضـد             : الناصرة
، والذين يطالب أكثر من ثلثي اإلسرائيليين بطردهم وتهجيرهم عن أرضهم، وفـق اسـتطالعات               48فلسطينيي  

في حين طلب   . ث اعتبر أحمد الطيبي أن العنصرية أصبحت التيار المركزي في المجتمع اإلسرائيلي           حي. الرأي
وفي السياق ذاته؛ قال جمال زحالقة،      . محمد بركة من جانبه، عقد جلسة خاصة في البرلمان لبحث هذه الظاهرة           

. نصرية مفضوحة فـي الـشارع     إن الهوس الديموغرافي الذي تلوح به كل األحزاب الصهيونية يترجم إلى ع           
ال يوجد أي تثقيف جدي     حيث  وتابع قوله، أن جهاز التعليم ووسائل اإلعالم تؤكد ليل نهار على يهودية الدولة،              

  .على المواطنة المتساوية للجميع
  10/05/2006قدس برس 

  
  خشية اعتقاله اسرائيلي من التوجه الي بريطانياضابطمنع  .31

 الواليات المتحدة للدراسة    ىدة الجيش اإلسرائيلي أن يتوجه القائد العسكري لغزة ال        قررت قيا : يوبي آي  تل أبيب 
ن القرار أثـار غـضب      أ موقع معاريف    ذكرو . بريطانيا خشية اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب       ىوليس ال 

  .ب عن الذين يضحون بأنفسهم في الحرب ضد اإلرهاىمعتبرين أن الجهاز القضائي تخلّ ضباط في الجيش
  11/5/2006القدس العربي 

  
   تّرد اإللتماسات ضد قانون طال وتبقيه ساري المفعول  العلياالمحكمة .32

 الشبان اليهود المتدينين مـن الخدمـة        إعفاء كل االلتماسات ضد قانون      ،ردت المحكمة اإلسرائيلية العليا اليوم    
  . لوأقرت بأن القانون سيظل ساري المفعو .العسكرية االسرائيلية
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  11/5/2006 48عرب 
  

  ايالند يستبعد أن تمد إيران متشددين بأسلحة نووية  .33
انه اذا تمكنت ايران في النهاية من الحصول على أسلحة نووية فمن غير             ،  قال مستشار االمن القومي   : وكاالت

  .المحتمل أن تمد بها المتشددين االسالميين الذين تدعمهم في الشرق االوسط
  11/5/2006 48عرب 

  
  اسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجوم نووي  :يديعوت أحرونوت .34
 ذكرت يديعوت احرونوت أمس ان اإلدارات المختصة في إسرائيل ال تملك خططا أو سيناريوهات               :آي.بي.يو

 خمـسة مستـشفيات   ن هناكاكما وذكرت ان الجميع ينتظر تعليمات من وزارة الدفاع،        . لمواجهة هجوم نووي  
 ليست مستعدة بأي شكل     أيضان المنظمات االجتماعية    أ إضافة إلى . تعامل مع الخطر اإليراني   فقط قادرة على ال   

  . تهديدهكذا للتعاطي مع 
  11/5/2006البيان 

  
  اإلحتالل يواصل قصف شمال غزة .35

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم عددا من االليات والجرافات امـس عـشرات             :  عالء المشهراوي  -غزة  
طاع غزة وقامت بتجريف مساحة واسعة من االراضي الزراعية بذريعة العمل على منع إطالق              االمتار شمال ق  

وواصلت دبابات  ،  وأصيب ثالثة فلسطينيين جراء القصف    ،  الصواريخ المحلية الصنع من القطاع على إسرائيل      
لزراعية في بلدتي   االحتالل المتمركزة شمال وشرق القطاع قصفها المكثف على المناطق المأهولة واألراضي ا           

  .بيت الهيا وبيت حانون وتل قليبو شمال القطاع وأطراف حي الشجاعية ومحيط مقبرة الشهداء شرق غزة
  11/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  انخفاض ملحوظ في شعبية حماس: استطالع .36

 شـعبية حركـة     ومقرها مدينة رام اهللا ان    ) نير ايست كونسالتنج  ( اظهر استطالع للرأي اجرته شركة       :ا ف ب  
ويظهر االستطالع نسبة تأييـد  . حماس سجلت تراجعا للمرة األولى منذ االنتخابات التشريعية في يناير الماضي      

 في المئة لحركة حماس بتراجع مقداره ثماني نقاط عن االستطالع الذي اجري نهاية شـهر ابريـل                  35بلغت  
 فـي   41ار سبع نقاط حيث حصلت الحركة على        وفي المقابل سجلت شعبية حركة فتح ارتفاعا بمقد        . الماضي

 1050واجري االستطالع على عينة مـن       .  بالمئة في االستطالع االخير    34المئة من نسبة المستطلعين مقابل      
  . فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة الهاتف

 11/5/2006البيان  
  
   في غزةمؤتمر دولي حول قضية الالجئين وحق العودة .37

يعقد التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة غدا مؤتمرا دوليا هـو األول              :   انس عبد الرحمن   -غزة  
، وذلـك فـي     )المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العـودة       ( بعنوان   ةمن نوعه في األراضي الفلسطيني    
لهيئات والجمعيات واالتحـادات    التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة يضم ا       . الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة   

ومن المقـرر أن يـشارك فـي        . والنقابات وشخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية مؤمنة بقدسية حق العودة        
، 48المؤتمر الذي سيستمر ثالثة أيام متتالية بغزة، عدد كبير من المختصين والباحثين والسياسيين من اراضي                
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ورات قضية الالجئين الفلسطينيين، فـي ظـل المرحلـة الحاليـة،            والخارج، حيث من المقرر أن يناقشوا تط      
  .والتوقعات المستقبلية، وأوضاع الالجئين في المخيمات، في الداخل والشتات

  11/5/2006الوطن القطرية 
  

   في وجه االحتاللوصامدون  ..أهالي األغوار يعتاشون على فتات .38
 يالحقهم غول االحتالل في كل مكان، لكن رغـم          ،  باء يسكنون في العراء بال ماء أو كهر       : احمد حسن -جنين  

 فقط إرادتهم   ،  ذلك هم باقون وصامدون هناك، ال خيار أمامهم سواء الصراع من اجل البقاء، صراع بال سالح               
مهملون هم بـال رعايـة    .هم على التمسك بأرضهم هو سالحهم الوحيد أمام قمع وممارسات االحتالل      رواصرا

 عدى الحدود يعيشون في جبال ووديان في منطقة األغوار في بيوت أشبه حضائر األغنام،             وال عناية، إهمالهم ت   
هذا هو حال من     .معزولون ال حول لهم وال قوة سوى الصمود أمام سخط االحتالل وظلم اإلهمال ولعنة الحياة              

هـدم منـازلهم،    يعيشون في قرى منطقة األغوار فاالحتالل ما زال يتمتع بتعذيبهم وسلب كرامتهم من خالل               
ياة، وقتل مواشيهم   وسرقة أراضيهم وإتالف محاصيلهم الزراعية في األراضي التي لم تسرق بعد،ودهم آبار الم            

ومصادرتها، وعزلهم عن محيطهم من خالل الحواجز والمعسكرات المنتشرة في أرجاء تلك المنطقة، وإرهابهم              
  .وتهديدهم بشتى أنواع التعذيب من اجل إجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم

 بيوتهم عبارة عن ألواح     هم ممنوعون من البناء وممنوعون من الحصول على الماء والكهرباء، حياتهم بدائية،           
ال يسمح لهم ببناء أكثر من بركس، وجباتهم الرئيـسية هـي             من الحديد  الزينكو  مغطاة بقطع من البالستي،        

ويضيفون قائلين إن سلطات االحتالل عزلتهم من خالل الحواجز والخنادق عن أهلهـم              .البيض واللبن والجبنة  
 . اجل تغييب معاناتهم والظلم الواقع عليهم عن عيون العـالم          وعن منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم من      

ويقولون أيضا إننا مرغمون على الصمود في أرضنا ولن نخرج منها، هي ارض أجدادنا ونحن ال يوجد بديل                  
لنا غيرها، فاالحتالل حين يهدم بيتا نبني بيتا آخرا، وعندما يصادر أرضا نستصلح أخـرى، وعنـدما يقطـع                   

ى، سنبقى ندافع عن أرضنا بأجسادنا، نحن عزل لكننا نملك سالحا قويا هو إرادتنا على البقاء                شجرة نزرع أخر  
  . لن نتنازل عن أرضنا وسنبقى نقاوم ونتحمل قهر العدو وإهمال إخوتنا لنا

  11/5/2006الحياة الجديدة 
  

   أطفال منذ اندالع انتفاضة األقصى308 شهيد منهم 1600: تقرير حقوقي .39
حقوقي، أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى نهاية آذار الماضي، بلـغ                أفاد تقرير   

 شـهيداً   250 امـرأة وفتـاة، و     88 أطفال، و  308وأوضحت مؤسسة الحق، أن من بين الشهداء         . شهيد 1600
  .سقطوا في عمليات اغتيال نفذتها قوات االحتالل

  10/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  واعادتهم الى ديارهم يطالبون بحل قضيتهممبعدو كنيسة المهد  .40
ناشد مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة وأوروبـا،           :فايز أبو عون   من    11/5/2006 األيام الفلسطينية    قالت

 الرئيس عباس استدعاء القيادات التي وقعت اتفاق إبعادهم، وعلى رأسهم خالد إسالم محمد رشيد، إلطالعهـم               
وأكد المبعدون حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم، وشددوا          .على فحوى االتفاق، وما تضمنه من بنود يجهلونها       

على أهمية تبني اللجنة الدولية للصليب األحمر قضيتهم العادلة، والكف عن التذرع بأن إبعادهم جاء بناء علـى              
ية واإلسالمية إلى حشد الطاقات والجهود مـن        اتفاق مع سلطات االحتالل وأطراف أخرى، داعين القوى الوطن        

أجل العمل على إنهاء قضيتهم والضغط في اتجاه وضع هذا الملف ضمن األولويات الوطنيـة، مثـل قـضية                   
  .األسرى
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لتـدخل مـن أجـل عـودتهم        اناشدوا، االتحاد األوروبي     المبعدين أن الى 11/5/2006 الحياة الجديدة    ولفتت
تفاق الجائر الذي أدى إلبعادهم، مطالبين كوفي عنان ومؤسسات حقـوق اإلنـسان             لديارهم، كما تدخلوا في اال    

وكشف المبعدون، أن أخوانهم المبعدين في الخارج، يعـانون          .ونقابات المحامين التدخل إلنهاء معاناة المبعدين     
وأكـدوا   .رمن ظروف حياة صعبة، موجهين اللوم للسفراء الفلسطينيين في اوروبا، ألنهم مقصرين بشكل كبي             

  .على عدالة قضيتهم، مناشدين وزير الخارجية الزهار، لحل قضيتهم
  
  
  قرية الزبيداتبإلغاء أوامر الهدم ببشارة يطالب  .41

تقدم عزمي بشارة بطلب عاجل الى رئاسة الكنيست لبحث موضوع قرية الزبيدات غير المعترف بها والمهددة                
ية البرلمانية، وطالب بإلغاء أوامر الهدم وربط جميـع بيـوت    بالهدم بحجة البناء غير المرخص في لجنة الداخل       

  .القرية بالكهرباء وبضم القرية الى مسطح المجلس المحلي بسمة طبعون
  10/5/2006 48عرب 

  
   األسيرة نور عن والدته الطفلالمحكمة االسرائيلية تقرر فصل .42

 والدته االسـيرة منـال، وتـسليمه        عن قررت المحكمة االسرائيلية امس، فصل نور غانم عامان وسبعة اشهر         
، مدعية ان قرار الفصل لن يؤثر على نور نفسيا لصغر سـنه، وكانـت               القرار  تأجيل رفضت القاضية ،  لوالده

  .القاضية تشير الى نور في الجلسة الملتمس الثاني، ولم تشر اليه بالصغير او الولد طوال الجلسة
  11/5/2006الحياة الجديدة 

  
   فلسطينيا بدعوة أنهم مطلوبون23عتقل ااالحتالل  .43

  .  مواطنًا فلسطينيا في مختلف المحافظات الفلسطينية23اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم 
  11/5/2006 48عرب 

  
   أعوام6نحن تحت الحصار منذ حوالي :  السابقوزير المالية .44

ار وطني هادئ واالتفاق  دعا سالم فياض وزير المالية في الحكومة السابقة إلى حو:عدنان حطاب-طولكرم
على برنامج سياسي وأمني للخروج من األزمة الحالية موضحا أن الوضع االقتصادي الفلسطيني لم يكن مريحا 

وأشار فياض إلى وجود الحصار االقتصادي منذ ما يقارب الست ، على اإلطالق خالل السنوات العشرالماضية
ومقلال في الوقت نفسه من عامل وصول حركة حماس إلى سنوات مشيرا بذلك إلى تاريخ انطالق االنتفاضة 

السلطة باعتباره سبباً لألوضاع القائمة قائال إن حماس لم تأت لتخرب الطبخة وأن الوضع قبل االنتخابات 
 .احتوى على مشاكل البطالة ونقص في الموارد إضافة إلى الفشل السياسي وجمود العملية السياسية
  11/5/2006القدس  الفلسطينية

  
  القدس   عن معهد إدوارد سعيد في   مارسيل خليفة   جائزة عربية باسم .45

يحمل اسـم ادوارد سـعيد         القدس والذي    للموسيقى في    الوطني   مارسيل خليفة ان المعهد الفلسطيني     اعلن الفنان   
   .تبارا من العام المقبلتحمل اسم خليفة وتمنح لطالب فلسطينيين الى جائزة عربية اع   قرر تحويل الجائزة التي

  11/5/2006األيام البحرينية 
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  التقدمي يناشد حماس وفتح وقف المواجهات: لبنان .46
 حركتي حماس وفتح العمل للوقف الفوري للمواجهات في         إلىناشد الحزب التقدمي االشتراكي، في نداء وجهه        

 في  ،صائل النجاز مشروع وطني للمواجهة    األراضي الفلسطينية المحتلة، واستبدالها بالحوار المباشر مع كل الف        
 في العالم للخيارات الفلسطينية ألسباب معروفة، وتسارع بعـض          الديمقراطية  الوقت الذي تتنكر بعض الدول      

إنها مسؤولية تاريخيـة ووطنيـة       أضاف الحزب و .األنظمة العربية للتبرؤ من هذا الخيار الرتباطات مكشوفة       
 تحملها وفوراً كي ينطلقوا جميعاً في مواجهة هذا الكم الكبير مـن             إخوتناعلى   يتحتم   وإنسانيةوقومية وشرعية   

  .التحديات والصعاب في هذا الزمن الرديء، ليبقى األمل في دحر االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية
  11/5/2006المستقبل 

  
  جلسة محادثات ناجحة بين مبارك وميركل .47

 الذي عقد مع الرئيس حسني      صحفيالمؤتمر  في ال رة األلمانية ميركل    المستشا قالت   : محمد علي إبراهيم   -برلين
أولهما أن تقر حمـاس     ،   تحقيق هدفين  ى إل نسعىفي مقر المستشارية ببرلين نحن      مبارك عقب جلسة محادثات     

بـذل  : وثانيهمـا . بحق إسرائيل في الوجود وأن تنبذ العنف وتقبل ما توصلت إليه المفاوضات مـن اتفاقـات               
 وأضافت أننا ال نتفق مع حماس في        . األراضي الفلسطينية  ىلحيلولة دون تردي الوضع اإلنساني عل     المساعي ل 
 والبد لها من أن تغير مبادئها وسوف يتم بحث هذا الموضوع خالل اجتماع وزراء خارجيـة االتحـاد       المبادئ

هود أولمرت سيزور أمريكا    أعتقد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إي     من جهة أخرى قال مبارك      . ماألوروبي القاد 
 إطالعها  ىوسوف نلتقي بعد عودته من أجل إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية وقد اتفقت مع المستشارة ميركل عل               

  .  كل التطورات بعد لقائي مع أولمرتىعل
  11/5/2006الجمهورية المصرية 

  
  حمالت دعم للفلسطينيين في سوريا وموريتانيا .48

 أقامته اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في نادي الشرق بالعاصـمة            ،ني حقق مزاد عل   :نواكشوط،  دمشق
 اليوم الوطني لـدعم فلـسطين       إطاروشاركت في المناسبة التي أقيمت في       .  مليون ليرة  100 ،السورية دمشق 

  .ة مليون لير14وواصلت المحافظات والمدن السورية حملة التبرعات وحققت . فعاليات تجارية وشعبية وفنية
 عن تشكيل اللجنة الموريتانية لدعم فلسطين من أجل مساعدة الشعب           أعلن ،وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط   

ال لتجويـع الـشعب الفلـسطيني،        على هامش ندوة بعنوان    الفلسطيني في وجه الحصار السياسي واالقتصادي     
  . أجل موريتانيانظمها الرباط الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني وحزب التجمع من

  11/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   لدعم القطاع الصحي الفلسطينياألدوية تخاطب شركات األطباءنقابة  .49
قرر مجلس نقابة األطباء الموافقة على توصيات لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني والتـي تـضمنت                 -عمان

ل عن عشرة دنانير لهذه الغاية وقـررت اللجنـة          مناشدة جميع األطباء المسجلين في النقابة للتبرع بمبلغ ال يق         
كذلك فتح حساب خاص للجنة، وقرر المجلس مخاطبة شركات األدوية والمستودعات الطبية للتبرع باألدويـة               
والمستلزمات لدعم القطاع الصحي في فلسطين والذي يتعرض إلى أزمة حقيقية نتيجة للحـصار الـصهيوني،                

رر اللجنة الدكتور باسم الكسواني أن مجلس النقابة حريص على متابعة أعمال            وذكر أمين سر نقابة األطباء ومق     
  . هذه اللجنة وبالسرعة الممكنة

  11/5/2006الدستور 
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  للنابلسي بدفع الزكاة للفلسطينيفتوى  .50
 ردا على استفتاء وجهه له وفد فلسطيني من منظمة          ،اصدر رئيس هيئة علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي        

 بأن كل من يدفع زكـاة       ، فتوى  الشعب الفلسطيني  إلىالفلسطينية في لبنان حول مشروعية دفع الزكاة         رالتحري
 .ماله لدعم الشعب الفلسطيني فزكاته في موقعها، وذمته بريئة، وعمله مقبول

  11/5/2006السفير 
  
  على تخفيف الضغوط عن الفلسطينيينالسفير السعودي لدى واشنطن يحث  .51

 في ندوة عقدت الليلـة الماضـية حـول          ، السفير السعودي لدى واشنطن،    مير تركي الفيصل  قال األ  -واشنطن
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إن الواليات المتحدة بإمكانها تقديم المساعدة على نحو يتجاوز منح العون               

إمكان إسرائيل العمل لتدعيم    وأضاف أن ب   .للشعب الفلسطيني، وذلك من خالل إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها        
سلطة عباس عبر إطالق سراح األسرى والمعتقلين والحد من سياسات إغالق األراضي الفلـسطينية وتـسليم                

واعتبر الفيصل أن فوز حماس فـي        .أموال الضرائب المستحقّة للسلطة الفلسطينية وعدم اتّخاذ قرارات أحادية        
والواليات المتحدة ما يكفي لتحريك مسار السالم مع عبـاس عنـدما            االنتخابات جاء نتيجة عدم أداء إسرائيل       

وقال إن عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين أمر حيـوي ألمـن الواليـات               .كانت حركة فتح في السلطة    
حثّ الواليات المتحدة على تخفيف الـضغوط       و ,المتحدة لذا ينبغي أن تكون أولوية قصوى إلدارة الرئيس بوش         

مارسها على الفلسطينيين وتبنّي منظوراً جديداً أكثر عدالً في التعامل مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها               التي ت 
  .حماس

  10/5/2006وفا 
  

  البنوك المصرية تبحث عن مخرج آمن لتوصيل التبرعات لفلسطين .52
 لحـساب الـشعب      ومصر الدولي موافقتهما على تلقي التبرعـات       ، بنكا القاهرة  أعلن : فتحي خطاب  -القاهرة

وان مسؤوليتهما تنتهي عنـد جمـع التبرعـات         , الفلسطيني من خالل صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني       
 . للفلسطينيين لتفادي العقوبات الدوليـة المقـررة       األموال تشارك في تحويل     أنوتسليمها للجامعة العربية دون     

 حولتها كل مـن قطـر والمملكـة العربيـة            مليون دوالر  90 نحو   أن مسؤول في جامعة الدول العربية       وأكد
 بنكي القاهرة ومصر الدولي عقب رفـض        إلى الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية     إلىالسعودية قيمة تبرعاتهما    

 له من قبـل     األمريكية اإلدارةحماس على خلفية اتهام      البنك العربي قبول فتح حساب للسلطة الفلسطينية بقيادة       
  . للجماعات الفلسطينيةألموالا وتحويل اإلرهاببتمويل 

  11/5/2006العرب اليوم 
  
  األميركيةتعتبرها جزءاً من الضغوط حماس  يعرض اعترافات وحركة األردن .53

يعرض التلفزيون  س: نبيل غيشان ,  حميدي إبراهيم, فتحي صباح  نقال عن مراسليها     11/5/2006الحياة  نشرت  
 تأجيل زيارة   إلى إعالنهالتي ضبطت الشهر الماضي وأدى       ا س اليوم اعترافات متلفزة لعناصر من حما      األردني

  . حماسالزهار لعمان، والى تدهور العالقة مع حركة
 أسلحة شخصا وضبط    20 من   أكثر اعتقال   إلى أشار ناصر جودة الذي     األردنيةوحرص الناطق باسم الحكومة     

.  طهران أوداً انه ال يتهم دمشق       الصنع، على حصر االتهام بحركة حماس، مؤك       إيرانيةمتنوعة بينها صواريخ    
 وبين مخاوف أردنية مزمنة من طموحـات        اإليراني بين كشف الخيط     ، في تصريح  ، ربط أردنيا مسؤوالً   أن إال

 أواسط في   إيران معادلة المنطقة من البوابة الفلسطينية، مذكراً بقطع األردن عالقاته مع            إلىطهران في الدخول    
 إن قـال جـودة   و . دور أمني لسفيرها آنذاك في عمان احمـد دسـتامالجيان          تسعينات العقد الفائت بعد كشف    
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 األشـخاص  حماس لتنظيم مجموعة من      إلى وجود تحرك لعناصر تنتمي      أظهرت للمتهمين   األوليةاالعترافات  
  .  وسوريةإيران للتدرب في إرسالهم والداخل الفلسطيني بهدف األردنيةعلى الساحة 

 حملة الـضغوط الـسياسية      إطار في   األردنية وحركة حماس التصريحات     وفي دمشق، وضعت كل من سورية     
رئيس المكتب السياسي لحماس    نائب  ومن جهته، قال     .أمس ، ال جديد في ما صدر في عمان       أن وأكدتاعليهما،  

كما ابلغ قيادي آخر الحياة     . موسى ابو مرزوق ان أي عنصر من حماس لم يعتقل في االردن منذ ثالث سنوات              
دة الحركة وضعت المسؤولين السوريين في اطار مخطط اردني يستهدف الضغط على حماس وقيادتهـا               ان قيا 

   .في الخارج في محاولة إلفشال حكومتها في الداخل
 األسـلحة  ليلة نفي تورط الحركة، معتبراً بث هذه المعلومات حول قـضية تهريـب               أبوخليل  كرر  وفي غزة،   

 أمـام  تضع عقبات جديـدة      أن التي من شأنها     األميركيةاوباً مع الضغوط    المزعومة في هذا التوقيت بالذات تج     
وفي الدوحة رد خالد مشعل في كلمة أمام مؤتمر علماء المسلمين لنصرة شـعب               .الحكومة الفلسطينية المنتخبة  

 أو  الجهاد أو حماس   أنال تصدقوا     أمس، بشكل ضمني على االتهامات األردنية، وقال       ،فلسطين الذي بدأ أعماله   
قـضيتنا واحـدة    . ، ال أرضاً وال شعباً وال أهـدافاً       إسالمية أو كل الفصائل تريد سوءاً بأي دولة عربية         أوفتح  

  .ومعركتنا على أرض فلسطين فقط ال غير
 قال عضو المجلس التشريعي عن      :عن مراسلها وليد عوض    11/5/2006القدس العربي   ومن رام اهللا أضافت     

ـ  . األردنية الرخيص الذي استخدمته الحكومة      األسلوبف لهذا   حركة حماس مشير المصري نأس      أن ىوشدد عل
 يـستخدم ضـد     ى السرائيل حت  اآلخر التي تعتبر الوجه     األمريكية الواليات المتحدة    إلىسالح حركته لم يوجه     

 إعالميـة  ضـجة    وإثارة من فبركة هذه القصة      األردنية للحكومة   أهدافا هناك   أن ى المصري ال  وأشار. األردن
واضاف بان سالح حماس ال يوجه اال لالحـتالل   . يعرفها من اختلق تلك القصةاألهداف تلك أنحولها، مشددا   

االسرائيلي فقط، داعيا الحكومة االردنية الي فتح قنوات اتصال مع قيادة الحركة اذا ارادت عمان بحـث تلـك                   
 جانب الشعب الفلسطيني بـدال مـن        ى ضرورة وقوف الحكومة االردنية ال     ىشدد عل  كما   .المسألة بشكل جدي  
وبشأن عدم مشاركة الحكومة الفلسطينية في الوفد االمني الفلسطيني المتواجد في االردن             .الترويج ضد حماس  

  .حاليا قال المصري لم توجه دعوة لحركة حماس، والحكومة ليست طرفا في هذا الموضوع
  
  ار الفلسطينيينالقرضاوي يهدد بمقاطعة الدول والبنوك المشاركة في حص .54

مؤتمر الفقهاء والعلماء المسلمين لمناصرة الشعب      ألقاها في   كلمة  في   ،يوسف القرضاوي الدكتور    أكد -الدوحة
 على وجوب تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني            في العاصمة القطرية،   الفلسطيني

ودعا القرضاوي الدول العربيـة      .ض الدوائر الغربية  وحشي ولحصار اقتصادي تفرضه اإلدارة األمريكية وبع      
واإلسالمية والبنوك إلى العمل على وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، منتقداً البنـوك العربيـة التـي                 

إن هذه األزمة والمأساة امتحان لألمة اإلسالمية وليس         عجزت عن إيصال األموال إلى الشعب الفلسطيني، وقال       
كما انتقد القرضاوي الغرب المزدوج المعـايير الـذي رفـض الديمقراطيـة             . ماس قد نجحت   ألن ح  ،لحماس

وأشار إلى غياب ممثلي حركة فتح عـن هـذا           .الفلسطينية التي جاءت بحماس إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية       
فتـاً إلـى أن     المؤتمر، موضحاً أنه أجرى اتصاالت مع عديد من قيادات الحركة، غير أنهم جميعاً اعتذروا، ال              

 أن ينقل إلى خالد      القرضاوي طلب من وأمين سر حركة فتح فاروق القدومي اعتذر نظراً لوجود ارتباطات لديه            
  .مشعل رغبته في أن يمثله مشعل ويمثل حركة فتح في هذا المؤتمر

  10/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   السرائيل عشية قيامهادعم تشيكي عسكري .55
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بحسب تقرير خاص نشرته صحيفة هآرتس في ملحقها أمس، إن النظام الشيوعي فـي              : لحميسعد ت ، أ الناصرة
، وبتعليمات من الزعيم السوفياتي آنذاك ستالين، زود القوات         1948تشيكوسلوفاكيا الذي كان حديث العهد العام       

 بـن   إعـالن ور من    شه أربعةقبل  و. 1947) نوفمبر(اليهودية، بعد شهرين من قرار التقسيم في تشرين الثاني          
، باإلضافة   ألف بندقية، خدمت الجيش االسرائيلي ثالثة عقود من الزمن         60 الدولة اليهودية، نحو     إقامةغوريون  

   . طائرة حربية، فضالً عن تدريب طيارين اسرائيليين في براغ81 تزويد اسرائيلإلى 
  10/5/2006الحياة 

 
  ار في غزة سيطال المنطقةاالنفج: أونروا تحذر .56
بأكملها ونوهت إلى أن الحكومات فـي   في غزة سيطال المنطقة    األوضاع انفجار   أنونروا من   األحذرت  : ةغز

 إذا يكون مذعورا    أن وقالت يجب على الجميع      .المنطقة ستضطر إلى اتخذا مواقف مما سيزيد حالة االستقطاب        
مل على خدمة مصالح المتطرفين      استمرار الضغط على الحكومة الفلسطينية سيع      أن، معتبرة   األوضاعلم تتغير   

 بالمواد   تزويدها شهرياً  إلى عدد العائالت الالجئة التي كانت تحتاج        أنونروا  األوضحت مفوضة   أو. في المنطقة 
 وهو مرشح للزيادة    األخير عائلة في الشهر     25000 من   أكثر إلى عائلة قبل االنتفاضة     800الغذائية ارتفع من    

  ·كبيرة المقبلة بصورة األسابيعخالل 
  11/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

 
   سياسيمغزىالبرتغال تؤكد أن لقاء وزير خارجيتها بالزهار ال يحمل أي  .57

 صافح وزير الخارجية الفلسطيني محمود      ،وزير خارجيتها أن  يوم الثالثاء،   ،  أعلنت الحكومة البرتغالية  : صوفيا
 نفت أن يكون لهذا اللقاء عند مدخل الفنـدق أي            لكنها يأبو ظب الزهار الذي ينتمي لحركة حماس في فندق في         

التقينا مصادفة بوزير الخارجية الفلـسطيني ووفـده         وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية         .مغزى سياسي 
  . ثانية 15 استغرق ذلك ، كانأياًهذا هو كل ما هنالك، ولم يكن هناك اجتماع . وتصافحا

  9/5/2006البراق 
  
  ب إسرائيل بتحويل أموال للفلسطينيينتحاد األوروبي يطالاإل .58
أوضحت جهات في االتحاد األوروبي لمسؤولين في وزارة الخارجية اإلسـرائيلية بـأن             :  والوكاالت 48ربع

  .على إسرائيل تحويل أموال للفلسطينيين بواسطة نظام تجاوز حماس الذي أقرته الرباعية الدولية الليلة الماضية
  10/5/2006 48عرب 

  
  طلسية إلدماج إسرائيل في منظومة تعاون عسكري وأمني مع دول عربيةطلسية إلدماج إسرائيل في منظومة تعاون عسكري وأمني مع دول عربيةترتيبات أترتيبات أ  ..5959

تندفع الدول العربية إلى عالقات تعاون عسكري وأمني غير معلنة مـع            : الجزائر، وحدة الدراسات واألبحاث   
الجانب اإلسرائيلي، ال تكتسب طابعاً مباشراً، عبر منظومة شراكة استراتيجية يسعى حلف شـمال األطلـسي     

تأتي المساعي األطلسية إلدماج اآللة العسكرية واألمنية لدولة االحتالل اإلسرائيلي في نسق            . إلى بلورتها ناتو  
  .والجزائر والمغرب وموريتانيا األردن ومصر وتونسكل من 

يعتقد مراقبون أن االهتمام الغربي المتزايد بالدول العربية الواقعة جنوب المتوسط والتعامل معهم مضاف إليهم 
  .الدولة العبرية، يأتي في إطار رؤية أطلسية متكاملة، تحقق مجموعة من األهداف االستراتيجية للحلف

ويرى مراقبون مهتمون بالشأن المغاربي، أن ثمة سعي حثيث من قبل الواليات المتحدة ودول غربية إلى إقامة 
متوسطية في الضفة الجنوبية، بشكل رؤية أمنية مشتركة، ونظام أمني تتشابك فيه مصالح واستقرار الدول ال
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ومن شأن تحقيق مثل هكذا رؤية أن يساهم في هضم الدول العربية في جنوب المتوسط لجارتهم . جماعي موحد
  . الدولة العبرية، وتحولها إلى جزء من نظام أمني متوسطي دائم

ام األمني في منطقة الشرق ويرى خبراء أطلسيون أن مثل هذه المقاربة من شأنها أن تعيد بناء جزء النظ
األوسط على أسس جديدة، تمثل إسرائيل فيها جزء طبيعياً كحد أدني، وفي أقصاها أن تضطلع تل أبيب بدور 

وما يرجح هذه التقديرات أن الدولة العبرية تتمتع بالفعل بعالقات شراكة متقدمة وعريقة مع حلف . محوري
  .الناتو، سواء كإطار دفاعي أم كدول أعضاء

ويرى ناقدون للدور األطلسي في المنطقة، أن الدول الغربية في إطار الحلف تحرص على استثمار التناقضات 
وتقاطع المصالح بين الدول العربية المختلفة، الستدراج تلك الدول واحدة بعد األخرى إلى التعاون األمني 

وهو ما يتضح في قضية الصحراء واالقتصادي مع دول األطلسي، بغض النظر عن التناقضات السياسية، 
إذ تبدي كل من المغرب والجزائر، مثالً، حماسة فائقة في العمل داخل الناتو، في إطار التسابق على . مثالً

  . كسب دعم األطلسي في الموقف من الصحراء الغربية
سلو من تطبيع وأوضح مراقبون في العاصمة الجزائرية تحدثوا إلى قدس برس، أن ما فشلت فيه اتفاقيات أو

العالقات العسكرية بين الدولة العبرية والكثير من الدول العربية، انتقل إلى مهمة ينجزها الحلف األطلسي، 
  . بمقاربة مختلفة أكثر ذكاء، وأقل إثارة واستفزازاً لمشاعر المعترضين على التطبيع

العربي، مغرباً ومشرقاً، وأن ضبابية وفي كل األحوال؛ يبدو واضحاً أن تفاعالت أطلسية تتسارع تحت السطح 
    .معلوماتية تحيط بما يجري، وأن الشعوب هي كعادتها؛ آخر من يعلم

  10/05/2006 قدس برس
  
   لالنتخاباتاستعدادااستعداداأبرز زعيم إسالمي يزور واشنطن : المغرب .60

المعارضة، سعد الدين    يزور االمين العام لحزب العدالة والتنمية االسالمي في المغرب، اكبر احزاب             : ا ف ب  
 ايار الحالي، ثم ينتقل الى كندا، في اطار جولة لحث المغاربة المقيمين في              15العثماني الواليات المتحدة، حتى     

واظهر استطالع للرأي اجراه المعهد       2007.البلدين على المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبلة في العام          
 في المئة من    47 لو جورنال ايبدومادير المغربية في آذار الماضي، ان نحو           الجمهوري الدولي االميركي لمجلة   

وقالت الملحقة االعالمية في السفارة االميركية في الرباط         . المغاربة سيقترعون لمصلحة حزب العدالة والتنمية     
كيـة لـشؤون    مونيك كيسادا ان العثماني التقى في واشنطن امس االول، نائب مساعد وزيرة الخارجية االمير             

  .الشرق االوسط سكوت كاربنتر وتداوال حول االصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المغرب
  11/5/2006السفير 

  
  احدىبوتين يشبه امريكا بـ الذئب الذي ال يستمع ال .61

 احد ىع القارن الرئيس الروسي بوتين امس الواليات المتحدة بالذئب الذي ال يريد االستما: موسكو ـ اف ب
وانتقد بوتين في خطابه بشدة الواليات  .والذي يتناسي خطاباته عن حقوق االنسان حين يدافع عن مصالحه

المتحدة بشأن موازنتها العسكرية، متهما اياها بتشييد حصن، معتبرا انه من المبكر الحديث عن انتهاء سباق 
مما يعني في مجال الدفاع ان (...)  ضعفا 25 بـ تفوق موازنة روسيا) االمريكيين(وقال ان موازنة  .التسلح

 روسيا ان تؤمن لنفسها دفاعا قويا، قائال علينا نحن ايضا ىواعتبر في هذا السياق ان عل .بيتهم هو حصنهم
 ى االقتصادي، وجه بوتين ايضا انتقادا الى المستوىوعل . علم بما يجري في العالمىبناء بيت متين الننا عل

  .  منظمة التجارة العالمية ال يجوز ان يكون موضع مقايضةىا من ان انضمام روسيا الواشنطن اذ حذره
  11/5/2006القدس العربي 
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   بسيارات ملغومة500بينهم ...  قتيالً منذ مطلع السنة3525 .62
 شخص قتلوا بسيارات ملغومة منذ مطلع السنة        500اظهر احصاء لضحايا العنف في العراق ان ما يصل الى           

 في بغداد وحدها الـشهر الماضـي الـذي          1091 منهم   2006 قتيالً عراقياً سقطوا منذ مطلع       3525من اصل   
  .اعتبر االكثر دموية كما قال الرئيس جالل طالباني

  11/5/2006الحياة 
  
  اذا فشلت حماس في السالم لن تفشل في الوضع الداخلي: ألن غريش .63
لن غريش وحاورته حول الموقف الفرنسي واألوروبـي        التقت الصحفي والسياسي والمفكر الفرنسي أ     ) السبيل(

فـإلى  .. تجاه قضايا المنطقة وال سيما فلسطين ومشروع اإلصالح، حيث أجاب بصراحة ال تنقـصها الجـرأة               
  : الحوار

تم الحديث عن نية االتحاد األوروبي وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية في تشرين ثان الماضي حتى لـو                 * 
  ما حقيقة ذلك؟ .  االنتخابات التشريعيةفازت حركة فتح في

 األسباب كانت اقتصادية، حيث كان هناك اتفاق بين السلطة الوطنية وبين أوروبا والبنك الـدولي، وعطلـت            -
أكتوبر ونوفمبر بتوظيف آالف الموظفين، وفي ظني أن ذلك         / السلطة هذا االتفاق في تشرين أول وتشرين ثان       

 كان ضد التوجه اإلصالحي االقتصادي الذي تعهدت به السلطة بعد ضغوط مـن              يعود ألسباب انتخابية، وهذا   
  . أوروبا والواليات المتحدة والبنك الدولي، ولكن لم يتم التصريح بذلك، بل برروا وقف المساعدات بفوز حماس

لم يـصدر  وجهت حماس العديد من اإلشارات اإليجابية حول رغبتها بعالقات جيدة مع األطراف الدولية التي    *
  برأيك، ما أسباب ذلك؟ . عنها إشارات مقابلة، بل كان الموقف تجاه الحركة متشددا

 دولة  25أوال ومنذ سنتين أو ثالث هناك تغير واضح في الموقف األوربي، أوروبا اآلن              .  هناك أسباب كثيرة   -
 إسـرائيلية تجـاه النـزاع       دولة، وكثير من الدول التي دخلت في االتحاد األوروبي لها رؤية           15بعد أن كانت    

طبعا هذه الدول ال تلعب     .  اإلسرائيلي، ونجد ذات الموقف اإلسرائيلي لديهم، مثل الحكومة التشيكية         -الفلسطيني  
   .الدور األساسي في الموقف األوروبي، لكن هذا سبب

يا، بالتقارب مع   والسبب اآلخر أنه بعد الحرب على العراق بدأت بعض الدول األوروبية، وخاصة فرنسا وألمان             
الواليات المتحدة، وخافت من االنشقاق الذي حصل إبان الحرب، وبدأت مواقفها تتقارب مع واشنطن في قضايا                

  . أخرى مثل إيران وسوريا ولبنان وفلسطين
وهناك سبب ثالث يرجع إلى األوضاع الداخلية، فبعد االنتفاضة الثانية حصل تأثير فـي المجتمـع الفرنـسي،                  

 بتغيير  2004 و 2003وطات إسرائيلية على هذا المجتمع، وبدأت الحكومة الفرنسية في العامين           فمورست ضغ 
مواقفها بالنسبة لما يحدث في فلسطين، سيما بعد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق آرئيل شارون إلـى                 

  .وفرنسا) إسرائيل( حيث تطورت العالقة بين 2005 باريس في العام،
ر، وهو مشكلة اإلرهاب، حيث إن هناك رؤية في الغرب بشكل عام بأن مواجهة اإلرهاب هي                وهناك سبب أخي  

المواجهة األساسية للمجتمع الدولي، ولعب وضع حماس على الئحة المنظمات اإلرهابية دورا سيئا في الموقف               
 هنـاك   .واحـدة الفرنسي، لكن في ذات الوقت ال يجب أن نضع الموقف الفرنسي والموقف األمريكي في خانة                

اهتمام فرنسي بمشكلة الحصار على الشعب الفلسطيني وتأثر هذا الحصار، وأيضا سمعنا ردود أفعال ايجابيـة                
  . بعد زيارة وفد حماس إلى موسكو، لكن الحكومة الفرنسية اآلن غير مستعدة إلجراء اتصاالت مع حماس

سي، فهناك تأييد للقضية الفلـسطينية ومعظـم        وهناك قضية أخيرة في هذا الموضوع ترتبط بالرأي العام الفرن         
الناس يتفهمون وضع الشعب الفلسطيني، لكن في ذات الوقت هناك اتجاه سلبي في النظرة إلـى اإلسـالم فـي         

  . المجتمع الفرنسي
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اال تعتقد أن المصلحة كانت تقتضي ان يكون الموقف االوروبي أقّل تشددا وعلـى مـسافة مـن الموقـف                    * 
  سألة الحصار على الشعب الفلسطيني كي يتمكن من لعب دور أكثر ايجابية؟ االمريكي إزاء م

 كـان    2003آذار   /  أنا يمكن أن أتحدث عن فرنسا وليس عن المانيا، ولكن أظن نفس الشيء بعد مـارس                -
هناك خوف كبير لدى القيادة الفرنسية بسبب الضغوط األمريكية، والحقيقة هنـاك حلـف قـديم بـين فرنـسا                

  . ات المتحدة حتى لو كانت هناك تناقضاتوالوالي
  هل ترى فارقا بين موقف الرأي العام وبين الحكومات األوروبية تجاه مسألة الحوار مع الحكومة الفلسطينية؟ * 
 أظن ذلك، لكن في الوقت ذاته اذا اتخذت الحكومة الفلسطينية موقف حوار على مبادئ أظن أنه سيكون هناك                  -

  . نسيتأييد من الشعب الفر
منظمة التحرير وحركة فتح قدمتا كل شروط األطرف الدولية، ولم تحصل مقابل ذلك على شيء وتراجعت                * 

وحماس لن تحصل على اكثر مما حصلت عليه فتح والمنظمـة حتـى لـو               . حركة فتح وتقدمت حركة حماس    
   أال تعتقد ذلك؟. تنازلت وحققت كل الشروط الدولية وستخسر كما خسرت فتح والمنظمة

اذا لم تقبلوا منظمة التحرير تأتي حماس، واذا لم تقبلـوا حمـاس سـتأتي               ) إسرائيلي( مثل ما قلت لصحفي      -
أنا ال أفكر ان حماس ستخسر مثل ما خسرت فتح، حركـة فـتح              . الجهاد، واذا لم تقبلوا الجهاد ستأتي القاعدة      

ر الفساد، حيث إنها لم تـبن اي شـيء          خسرت لسببين مختلفين، السبب األول فشل عملية السالم، والسبب اآلخ         
وأظن انه اذا فشلت حماس في السالم لن تفشل في الوضع الداخلي ولـن تتكـرر                . داخل األراضي الفلسطينية  

تجربة فتح مع حماس، والشعب الفلسطيني يؤيد سالماً عادالً مع دولتين والقدس كعاصمة لفلسطين، والمـشكلة                
ن للسالم، وأظن أنه يمكن التوصل إلى الحّل مـع حمـاس كمـا يمكـن               الوحيدة هي هل االسرائيليون مستعدو    

  .التوصل إلى الحّل مع فتح
  وهل تتوقع أن تنجح حركة حماس في بناء عالقات دولية أقوى في المستقبل؟ * 
 أظن المشكلة بالنسبة لحماس أنه ال يوجد لها عالقات دولية ألنها نشأت وبنيت في الداخل الفلسطيني، حتـى                   -

وجد هناك اناس يمكن ان يلعبوا دور الوساطة، وتلك مشكلة، واظن أنه يجب أن يكون لدى حركة حمـاس                   ال ي 
  . توجه ألن تبني عالقات في الغرب وأوالً في اوروبا

  :روسيا والمشهد الدولي الجديد
واضح عـن    كان مختلفاً بشكل     يالموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أزمة الملف النووي اإليران         * 

  الموقف االمريكي واالوروبي ما سبب ذلك برأيك؟ 
 اظن ان هناك اسباباً كثيرة، منها ان عالقات روسيا مع الشرق األوسط قوية ومهمة، وهـي ليـست المـرة                     -

 قبـل   1996انا كتبت مقاالً في عـام       . األولى بعد سقوط االتحاد السوفييتي، هم يريدون ان يلعبوا دوراً جديداً          
قتصادية داخل روسيا، كان هناك اتجاه لرجوع روسيا للشرق االوسط السباب اقتـصادية امـا اآلن                االزمة اال 

واذا اخذنا صورة تاريخية منذ عشر سنوات كانت هناك روسيا          الوضع الداخلي واالقتصادي في روسيا افضل،       
ازن وهذا ممكـن ان يلعـب        اما في الوقت الحالي بدأ تغيير وهناك اصبح تو         ،والواليات المتحدة االمريكية فقط   

ولألسف كانت هناك امكانية ان تلعب اوروبا دوراً، لكن االزمات الداخلية بين الدول االوروبية حالـت                . دوراً
  .دون ذلك

أال تالحظ أن الدعوات األمريكية واألوروبية لإلصالح ونشر الديمقراطية في العالم العربي تراجعـت بعـد                * 
  في االنتخابات في فلسطين ومصر؟تقدم وفوز الحركات اإلسالمية 

 طبعاً هناك خوف كبير لدى الحكومات وحتى في الرأي العام التقدمي االوروبي وليس فقط لدى اليمين مـن                   -
صعود الحركات اإلسالمية، وذلك السباب داخلية، وفي الوقت ذاته يجب ان يكون خطاب الحركات اإلسـالمية             

كز خطاب االخوان المسلمون في مصر على ضرورة تغير ثالثـة           اكثر وضوحاً لكي يصلنا، مثال يجب ان ير       
يمكـن ان   . الصحافة الحرة واستقاللية القضاء وقانون االحزاب إضافة الى الغاء قانون الطـوارئ           : قوانين هي 
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تتكلم عن االسالم والقرآن مئات الساعات لكن يجب ان يكون خطاب االسالميين واضحاً وبسيطاً، وذلك ممكن،                
هناك لغة خاصـة تفهمهـا المجتمعـات        . داً، اذا أردت ان تبني شيئاً بجب ان يكون خطابك واضحاً          هذا مهم ج  

 .الغربية ويجب مخاطبته بها
  9/5/2006السبيل االردنية 

  
  اولمرت ينفذ خطة انطواء متدرجة العام المقبل .64

  حلمي موسى 
لمقابلة الـرئيس األميركـي جـورج       قبل أيام من سفر رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت إلى واشنطن            

وأعلن أولمرت شخصيا أن إسـرائيل      . بوش، تطفح األجواء اإلعالمية اإلسرائيلية بالحديث عن خطة االنطواء        
را الى أن المهلة الممنوحة للفلسطينيين هي شهور وربمـا  يلن تنتظر طويال قبل الشروع بتنفيذ خطة الفصل مش   

يلي حاييم رامون الذي كان من أبرز دعاة الفـصل، أشـار إلـى أن               غير أن وزير العدل اإلسرائ    . نصف عام 
  . 2008االستعدادات لخطة االنطواء لن تكتمل قبل نهاية العام

وبرغم ذلك فإنه في إطار االستعدادات لزيارة أولمرت للعاصمة األميركية، عقد أمس اجتماع بـالغ األهميـة                 
وبحسب القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي،      . طاع غزة لدراسة العبر المستخلصة من تنفيذ خطة الفصل في ق        

فإن إحدى أبرز العبر هي أن خطة الفصل في غزة لم تكن سوى نموذج مصغر جدا عن المشاكل التي يمكـن                     
  . أن تواجه تنفيذ خطة فصل في الضفة الغربية

ره المشاركون الفعليون من ديوان     وأشار المراسل السياسي للقناة إلى أن الرأي الغالب في االجتماع، الذي حض           
. رئاسة الحكومة في تنفيذ خطة الفصل، هو أنه ال يسع إسرائيل تحمل أعباء تنفيذ خطة االنطواء دفعة واحـدة                  

وهذا ما يدفع إلى السعي لتوزيع تنفيذ هذه الخطة على فترة زمنية أطول، ما يجعلهـا عمليـا خطـة انطـواء                      
  . متدرجة

شرف على تنفيذ خطة الفصل في غزة، أن تنفيذ خطة االنطواء دفعة واحـدة لـيس                وأعلن يونتان بساي الذي أ    
وأشار المراسل إلى أن ديوان رئاسة الحكومة أبلغه أن أولمرت لم يقرر بعد الوجهة التي سيتعامل                . أمرا واقعيا 

يل وأضاف أن أولمرت سيصل إلى واشنطن من دون أن يحمل خريطة لحـدود إسـرائ       . بها مع خطة االنطواء   
غير أن أولمرت، في المقابل، سيركز على مسار جدار الفصل الذي يأمل            . التي وعد بترسيمها من طرف واحد     

  . بتحويله إلى حدود نهائية
وفي هذا السياق، أشار التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن وزيرة الخارجية األميركيـة كوندليـسا رايـس حاولـت                  

. بخطوات من طرف واحد في بيان اللجنة الرباعيـة أمـس األول           االقتراب من الموقف اإلسرائيلي والترحيب      
غير أن هذه المحاولة فشلت بعد رفض االتحاد األوروبي وروسيا الصيغة التي عرضتها رايس، والتي انطوت                

  . على ترحيب بخطوات إسرائيلية احادية يمكن أن تقود إلى تقدم في العملية السياسية
نقلت أمس عن أولمرت قوله أمام مؤتمر لرؤساء بلديات من العالم عقـد             وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد      

في القدس المحتلة، سننتظر شهرا، شهرين، ثالثة اشهر، نصف سنة، واذا لم نر اي تغيير فعندها أغلب الظـن                   
وأوضح اولمرت ان اسرائيل لن توافق على ادارة مفاوضـات مـع            . سنتحرك الى األمام حتى من دون اتفاق      

االعتراف باسرائيل، وقف العنـف     : الفلسطينية، اذا لم تقبل بالشروط الثالثة التي أقرتها االسرة الدولية         السلطة  
وعلل بأنه اذا لم يقبل الفلسطينيون بهذه الشروط، فسيتعين علـى اسـرائيل أن              . واالعتراف باالتفاقات السابقة  

  . تقرر حدودها بنفسها
لى التي يذكر فيها اولمرت موعدا ممكنـا لبـدء تطبيـق خطـة              وأشارت يديعوت إلى أن هذه هي المرة االو       

واوضحت مـصادر فـي محـيط       . وكان اولمرت يقول ان اسرائيل ستنتظر الفلسطينيين حتى سنة        . االنطواء
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اولمرت انه اذا تبين لنا بعد نحو نصف سنة انه ال يوجد شريك في الجانب الفلـسطيني، ولـم يعـد مـستقبل                       
  . تعلن انها ستسير نحو خطوات من طرف واحدللمفاوضات، فان اسرائيل س

وفي مقابلة مع موقع معاريف اإللكتروني، كشف رامون النقاب عما يعتبره الجـدول الزمنـي لتنفيـذ خطـة                   
 حيث إن استراتيجيتنا هي أنه حتى نهاية هذا العام          2007وأشار إلى أن البدء بتنفيذ الخطة سيتم عام         . االنطواء

 التأكد مما إذا كان بوسعنا العثور على شريك في الطرف اآلخر، ولكن فرصـة               سوف نقلب كل حجر من أجل     
  . حدوث ذلك محدودة

وأضاف أنه إذا وصلت إسرائيل إلى طريق مسدود في بحثها عن الشريك الفلسطيني، فـسوف ننـسحب مـن                   
فـي نهايـة    . ائناوبعد عام سنأتي لنقول لألسرة الدولية إننا ال يمكن أن نترك مصيرنا بأيدي أعد             . طرف واحد 

يا سادتي أنتم تريدون بقاء الوضع القائم، أنتم تعرفون ما يحدث في الوضع القائم، وأنتم               : العام سوف نقول لهم   
 ولكننا لن نبقـى فـي منـاطق    1967صحيح أننا لن نعود إلى حدود      . تطالبوننا طوال السنين بعدم البقاء هناك     

وشدد رامون على أننا سـوف نحـشد التأييـد          . سرة الدولية شاسعة وسوف نزيل مستوطنات وهذا ما تريده األ       
  . الدولي ونفعل ما هو حيوي لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية

ونقلت يديعوت عن محافل سياسية إسرائيلية قولها انه اذا لم يؤيد االميركيون خطة االنطواء، فمن المشكوك فيه                 
 .جدا أن يكون ممكنا التقدم فيها

  11/5/2006السفير 
  
  !المواجهة مع حماس ال تزال في بداياتها : األردن .65

  صالح القالب
إنها قضية غدت كـقضية إبريق الزيت، كما يقال، فجديد العالقات بين األردن وحركة حماس هو أن هذا اليوم                  

 سيشهد، إذا سارت األمور كما هو مخطط لها، قنبلة إعالمية من الـوزن الثقيـل حيـث سـتتناقل                  ) الخميس(
الفضائيات وقائع أول حلقة في سلسلة قضية األسلحة التي تم ضبطها والتي تحصر السلطات األردنية مسؤولية                

  .تهريبها عبر الحدود مع سوريا بخالد مشعل وبالتنسيق مع أجهزة المخابرات اإليرانية
ـ من المتوقع أن يظهر، هذا إذا سارت األمور كما هو مخطط لها، إثنان من المتـورطين                  ليا باعترافـات   يدس

خطيرة ومن المتوقع أيضاً أن يصاحب اإلدالء بهذه االعترافات بثٌّ تلفزيوني لصور بعض األسلحة التي يقـال                 
إن حماس الخارج قامت بتهريبها عبر الحدود السورية ومن بينها صواريخ الو وصواريخ غـراد ومـسدسات                 

  . الشديدة االنفجارc4وبنادق أوتوماتيكية وكميات كبيرة من مكعبات مادة سي فور 
وحسب المصادر األردنية الرسمية فإن العرض التلفزيوني اآلنف الذكر ستتبعه عروضات الحقة أخـرى فـي                

ألن .. ضوء ما هو متوقع أن تكشف النقاب عنه التحقيقات األمنية المتواصلة والتي من المتوقـع ان تتواصـل                 
 هناك متورطين غير المخابرات اإليرانية وألن هنـاك         األمور أكثر تعقيداً وخطورة مما يتصور كثيرون وألن       

  .فارين ال تزال أجهزة األمن تالحقهم وتحاول إلقاء القبض عليهم
وأكثر من هذا فإن، المصادر الرسمية تقول إن هناك أسلحة ومتفجرات وصواريخ وبكميات كبيرة لم تـستطع                 

ستخدام هذه األسلحة، وبخاصة الصواريخ، ضد      أجهزة األمن تحديد مواقعها حتى اآلن وأنه في ضوء احتمال ا          
أهداف حيوية أردنية فإن الجهود تنصب اآلن على ضرورة ان تكشف حماس الداخل وحماس الخـارج أيـضاً                  
عن أماكن تخزينها وأنها ستكون المسؤولة مسؤولية مباشرة عن أي عملية يجري تنفيذها بهذه األسلحة المشار                

  .إليها
ليه أنه بينما كانت السلطات األردنية تستعد السـتقبال الوفـد الفلـسطيني، الـسياسي               ولعل ما تجدر اإلشارة إ    

) أبـو مـازن   (واألمني، الذي جرى االتفاق عليه مسبقاً بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبـاس               
ن الدكتور  ورئيس الوزراء األردني معروف البخيت وصلت الى األردن رسالة من كبير المفاوضين الفلسطينيي            
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أبلغت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بأنهـا لـن        ) الحماسية(صائب عريقات يقول فيها ان حكومة إسماعيل هنية         
تشارك في هذا الوفد ال سياسياً وال أمنياً وأنه على األردن أن يتجه الى حماس الخارج ألنها هي المعنية بهـذه                     

  .القضية
 الفلسطينية األمني أمس االربعاء، توصل بعد دراسة هذا التطـور           وهنا فإن األردن، الذي استقبل وفد الرئاسة      

يعود الى أحد االحتماالت    ) الحماسية(األخير وعلى أعلى المستويات الى أن هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة            
  : الثالثة التالية

ام وصل الى مرحلـة     أوالً، إما ان يكون هناك انقسام فعلي بين حماس الداخل وحماس الخارج وأن هذا االنقس              
عدم العودة وأن حكومة إسماعيل باتخاذها هذا الموقف المشار إليه أرادت التنصل من مسؤولية هذه األسـلحة                 

  .وحصرها تحديداً بخالد مشعل وبالمجموعة التي تتواجد معه في دمشق
 كحكومة وبين حركة    ثانياً، وإما أن إسماعيل هنية ووزراءه أرادوا من خالل هذا الموقف الفصل بين حكومتهم             
  . حماس التي يقولون ان مواقفها وممارساتها ال تنسحب بالضرورة على الحكومة الفلسطينية

ثالثاً، وإما ان الحكومة الفلسطينية قصدت، من خالل رفض المشاركة في الوفد الفلسطيني الى عمـان، تمييـز                  
في أي وفد يتشكل باألسـاس مـن         اءنفسها عن محمود عباس ومؤسسته الرئاسية وقصدت أيضاً عدم االنضو         

ومؤسـسة رئاسـة الـسلطة      ) أبو مازن (األجهزة األمنية الخارجة عن مجال صالحياتها والتابعة مباشرة الى          
  . الوطنية

كل هذه االحتماالت أخذها األردن بعين االعتبار وأخذ بعين االعتبار أيـضاً ان هـذه األسـلحة والمتفجـرات              
خارج على إرسالها الى األردن تأتي في إطار ما أشار إليه العاهـل األردنـي               والصواريخ التي دأبت حماس ال    

عبد اهللا الثاني في التصريحات التي أدلى بها في األيام األخيرة والتي حذر فيهـا مـن أن العـامين المقبلـين                      
 وأمنيـة   سيكونان حاسمين وقاسيين وأن المنطقة كلها ستتعرض خاللهما ليس لهزات فقط وإنما لزالزل سياسية             

  .في غاية الخطورة
هناك أمور بدأ األردن يتحدث عنها بدون خجل وال وجل بل وبصراحة تامة وهي ان إيران، التـي تريـد ان                     
تكرس نفسها كدولة إقليمية رئيسية وكبرى في هذه المنطقة، قامت بالترافق والتزامن مع مساعيها لتصبح دولة                

 باإلضافة الى حزب اهللا في لبنان وباإلضافة الى بعض دول           نووية بإنشاء تحالف سياسي وأمني وعسكري ضم      
المنطقة، التي تنتهج النهج اإليراني ذاته، حركة حماس التي هي في حقيقة األمر تُوجه مـن قبـل مجموعـة                    

  .الخارج أكثر مما تُقاد من قبل مجموعة الداخل المنشغلة بمتابعة شؤون الفلسطينيين اليومية
ت موثقة ومؤكدة بأن األجهزة المخابراتية اإليرانية، وبالتعاون مع آخـرين فـي هـذه               إن لدى األردن معلوما   

المنطقة، استطاعت في الفترة األخيرة إيجاد خاليا نائمة لمنظمة القاعدة أوالً وبالدرجة األولى في قطاع غزة ثم                 
ف معه مـن المـسؤولين      في الضفة الغربية الستهداف السلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني وكل من يؤيده ويق           

  . الفلسطينيين وعلى غرار ما هو جار اآلن في العراق
وألهمية هذه المعلومات، التي تعني مصر كما تعني األردن، فقد جرى التوقف عندها مطوالً في قمـة العقبـة                   

حـول  األخيرة بين العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني والرئيس المصري حسني مبارك ودار نقاش مركَّـز                 
ضرورة إنشاء جبهة أمنية وسياسية بين الدول العربية المستهدفة بالتطلعات اإلقليمية اإليرانية وبخاصة مـصر               

  . واألردن والمملكة العربية السعودية ومعظم الدول الخليجية
بعد حديث الفساطيط، الذي ردده أسامة بن الدن أكثر من مرة والذي ردده خلفه خالد مـشعل فـي مهرجـان                     

موك الشهير قبل أيام، وبعد إيصال القاعدة الى الضفة الغربية وغزة فإنه غير جائز ان تكـون المعالجـة                   الير
ُأكلت يوم أكل الثور األبيض واستهداف قلعة من قالع         : فردية وأن تبقى كل شاة معلقة من عرقوبها فالمثل يقول         
  .هذه المنطقة سيتبعه حتماً استهداف كل القالع األخرى
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ال : ل التطمين التي تقوم إيران بإرسالها الى دول الخليج ال يمكن الركون إليها والمثل الذي يقـول                إن كل رسائ  
تنظر الى دموع عينيه بل أنظر الى فعل يديه ينطبق أكثر ما ينطبق على العالقات العربية ـ اإليرانية ولـذلك   

ا إمتلك اإليرانيون قنبلـتهم النوويـة       فإن كل هذا الكالم الجميل الذي يصدر من طهران سيصبح بال أي قيمة إذ             
التي يسعون إلمتالكها وإذا تفاهموا مع األميركيين على خريطة سياسية لهذه المنطقة وهذا هو مغزى رسـالة                 

  . محمود أحمدي نجاد الى بوش
ولهذا فعندما يستهدف األردن على هذا النحـــو وعندما تصبح سيناء بؤرة لــالقاعدة وتتَّنقـل العمليـات                 

إلرهابية من طابا الى شرم الشيخ الى ذهب وعندما تتواصل المواجهة بين المملكة العربية الـسعودية وبـين                  ا
  . اإلرهاب فإن قيام الجبهة المضادة لكل هذه التحديات تصبح ضرورية بل وواجبة

غيـر  ال توجد أي مشكلة بين األردن وحركة حماس، لو أن هذه الحركة إلتزمت بأن تكون حركة فلـسطينية                   
منحازة الى أي من أرقام معادلة االستقطاب في هذه المنطقة أما وأنها وضعت نفسها في قلب هذه االستقطابات                  
وأصبحت جسراً نحو األردن وفلسطين للتطلعات اإلقليمية اإليرانية فإنه أمر طبيعي أن تكون هـذه المواجهـة                 

  . في األيام المقبلةالتي ال تزال في بدايتها والتي ستشهد فصوالً جديدة وخطيرة 
  11/5/2006الشرق األوسط 

  
  عن اإلجماعات الوطنية اإلسرائيلية .66

  اجد عزامم
نقاط االجمـاع الـوطني او الثوابـت        : تجسدت خالل السنوات الثالث األخيرة نقاط عديدة سميت في اسرائيل         

ط االجماع هذه تكدست بقوة     نقا. الصهيونية التي يجب االنطالق منها عند مقاربة الصراع االسرائيلي الفلسطيني         
اكبر بعد االنتخابات العامة االخيرة والتي كانت في احد ابعادها ودالالتها استفتاء على بعض نقـاط االجمـاع                  
المستجدة في اسرائيل والتي قلصت الفوارق التقليدية بين اليسار واليمين وهمشت الخالفـات الـسياسية التـي                 

لية لصالح التباين والفوارق في النظـرة تجـاه القـضايا االقتـصادية        اضحت جد طفيفة بين االحزاب االسرائي     
واالجتماعية والتي اكتسبت اهمية فائقة كنتيجة طبيعية لنقاط االجماع الوطني التي يمكن ايجازها علـى النحـو        

  :التالي
ـ   ليس هناك من شريك تفاوض فلسطيني مالئم ومناسب يمكن التوصل معه الى حـل نهـائي للـصراع    أوال 

االسرائيلي الفلسطيني ولتبرير هذا االجماع يتم االختباء وراء ضعف الرئيس محمود عباس وعجزه عن فرض               
تمرير اي اتفاق في الشارع الفلسطيني رغم االعتراف واالقرار بنواياه الصادقة واقتناعه بـالمنهج التفاوضـي                

ي رغم تأسيسه منذ ثالث سنوات تقريبـا        السلمي عند مقاربة الصراع مع اسرائيل، طبعا هذا االجماع االسرائيل         
تجاه الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اعتبر غير ذي صلة، اال ان الفـوز االخيـر لحركـة حمـاس فـي                      
االنتخابات التشريعية وتسلمها السلطة ساهم في تعزيز االجماع االسرائيلي حول نظرية الالشريك والهرب من              

  . اوال وأخيراً الى ممانعة اسرائيل في التوصل الى سالم عادل وواقعيالجذور الحقيقية للنظرية والتي استندت
ـ : ثانياً  وبناء على االجماع السابق تولد اجماع آخر يتمحور حول السياسات او الخطوات االحادية التي يجب  ـ

لية ان تلجأ اليها اسرائيل من اجل تأمين مصالحها في ظل غياب الشريك التفاوضي من وجهة النظر االسـرائي                 
طبعا، وهذا االجماع تضمن اجماعا على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية التـي يمثـل قلـب وجـوهر                    
السياسات االحادية اضافة الى اجراء انسحابات من طرف واحد من الضفة الغربية وهو االمر الـذي اشـارت                  

خلل االنتخابات االخيرة ـ بما فيها  اليه برامج معظم االحزاب االسرائيلية ـ بما فيها حزبا العمل وميريتس ـ   
  .االحزاب اليمينية والدينية والتي ال تعترض على المبدأ وانما على آلية وتفاصيل التنفيذ

 كما في المتواليات الحسابية تولد عن االجماع السابق اجماع آخر يتعلق بالخطوط التي يجـب تنفيـذ                  ـ: ثالثاً
طوط تتضمن ضم القدس الموحدة وما يعرف بالكتـل االسـتيطانية           االنسحابات االحادية على اساسها وهذه الخ     
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الثالث الكبرى ـ معاليه ادوميم وغوش عتصيون وأريئيل الى اسرائيل مع االحتفاظ بغـور االردن كمنطقـة    
امنية تحت السيطرة االسرائيلية ولمنع ايجاد تواصل بين الكيان او الكيانات الفلسطينية في الضفة الغربية مـع                 

  . العربي من جهة الشرق األردن والعراق وحتى سورياالمحيط
 االجماعات الثالثة السابقة اضيفت الى اجماع آخر يتعلق برفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين الى               ـ: رابعاً

 بحجة ان ذلك سيؤدي الى تدمير دولة اسرائيل كدولة يهوديـة            1948قراهم ومدنهم التي شردوا منها في العام        
  .صطلح المتبع في اسرائيل طبعاًـ ووقف الم

 وكمحصلة لالجماعات االسرائيلية ال مانع من قيام دولة فلسطينية بعد االنتهاء من بناء الجـدار            :خامساً وأخيراً 
العازل وبعد تنفيذ االنسحابات االحادية االسرائيلية وبعد ضم القدس والكتل االستيطانية الى اسرائيل وال بـأس                

 عن دولتهم طالما ان هذه الدولة تلبي اجماعاً اسرائيلياً آخـر يتمحـور حـول يهوديـة                  ان يعلن الفلسطينيون  
وديموقراطية اسرائيل االمر الذي يقتضي اقامة دولة فلسطينية تزيل الخطر الديموغرافي وشبح الدولة ثنائيـة               

  .القومية او دولة التمييز العنصري عن كاهل وعاتق اسرائيل
   11/5/2006المستقبل 

  نة االمريكية المفاجئةالليو .67
   مازن حماد 
من شاهد محمود الزهار قبل أيام، وهو يعلن وصول خمسين مليون دوالر من قطر، أدرك على الفور اهميـة                   
تدفق األموال في تدعيم سلطة حماس، فالحركة ال يهمها كيف تصل المساعدات ومن يتسلمها، بـل يهمهـا ان                   

 سواء عن طريق البنك الدولي او مكتـب الـرئيس او اي آليـة               يحصل الموظفون على مرتباتهم بأي وسيلة،     
  .اخرى

واذا كان وزير الخارجية الفلسطيني قد سارع الى زف بـشرى وصـول الخمـسين مليـون دوالر للـشعب                    
الفلسطيني، فلعله اآلن وبقية قيادات حماس اكثر سعادة بانهيار المقاومة االمريكية واضطرار الواليات المتحدة              

م اجتماع دولي يرفض استراتيجيتها التي لم تعمر طويال والتي اعتمدت قاعـدة التجويـع حتـى                 للرضوخ اما 
  .التركيع

لن نترك الفلسطينيين يجوعون رغم صعوبة الموقـف        : وعندما قال خافيبر سوالنا المنسق االوروبي للصحفيين      
سوة لم يجاريه فيها احـد      فقد وضع اصبعه على الجرح من جهة، ووجه لطمة للموقف االمريكي الذي تفرد بق             

  .سوى اسرائيل
. فوجئ الكثيرون لليونة غير المتوقعة التي أبدتها كوندوليزا رايس بعد رعونة تواصلت اسابيع            ،  من جهة اخرى  

وعندما أبلغت الصحافة عقب اجتماع عاصف للجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبـي               
 االسرة الدولية ما زالت تحاول االستجابة الحتياجات الشعب الفلسطيني، فقد كـان             وروسيا واألمم المتحدة بأن   

حريا بها القول ان الواليات المتحدة وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ الرادة المجتمع الدولي في فك الحصار                 
  .التجويعي المفروض على الشعب الفلسطيني لمعاقبته على تفويز حركة حماس

المريكي على شيء، فإنه يدل على قصور في توقع مسار االحداث، ولعل العامل الرئيـسي               وإن دل التراجع ا   
الذي حركها نحو التالقي مع آراء االعضاء الثالثة اآلخرين في الرباعية، هو التقييم المشترك لالوضاع الـذي                 

مـوال معنـاه    سمعوه من وزراء خارجية االردن ومصر والسعودية، حيث حذر ثالثتهم من ان عدم تـدفق اال               
نشوب حرب اهلية في الضفة وغزة، شهدنا بروفة صغيرة لها في اشتباكات خان يونس بين فتح وحماس خالل                  

  .اليومين الماضيين
ال نظن ان الواليات المتحدة مسرورة لهذه النتيجة، حتى وان كان شرطها للموافقة على استئناف ضخ االموال                 

ولي في اجتماع ببروكسل خالل ايام، ذات طبيعة مؤقتة يعاد النظر فيهـا             ان تكون اآللية التي سيبحثها البنك الد      
  .بعد ثالثة شهور
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وال نظن ان الواليات المتحدة كانت ستنحني للضغوط لوال تيقنها من صحة ما سمعته مـن وزراء الخارجيـة                   
القتتـال الـداخلي    العرب ومن محمود عباس والبنك الدولي ايضا، ذلك ان انهيار السلطة الفلسطينية واندالع ا             

سيمهدان لموجة عنف قد تتصاعد وتهدد اسرائيل بعمليات كبرى، عالوة على احتماالت االتـساع واالنتـشار،                
وهو ما سيزيد الوضع المعقد والخطير في المنطقة تعقيدا وخطورة ويسبب لواشنطن صداعا آخر ليست بحاجة                

 ألف موظف يعيلون ثلث الشعب الفلسطيني في        165غير ان االنفراج المالي الذي سينجم عن دفع مرتبات          . له
 االسرائيلية؟ اهمها انه يمـنح حمـاس مـصداقية         -الضفة وغزة، له آثار عكسية على االستراتيجية االمريكية         

ولكن هناك في واشنطن من يـرى ان اسـتمرار تقـديم            . سعت واشنطن الى هدمها من خالل حجب المرتبات       
 والعربية للفلسطينيين حتى في ظل حماس، قد تكون لـه افـرازات سياسـية               المساعدات االمريكية واالوروبية  

  .مغايرة تدفع الى انتخابات جديدة تنتج خيارات اخرى وعلى االخص حركة فتح
لذلك، فإن الغرب سيراقب بدقة خالل الشهور المقبلة ردود فعل الفلسطينيين، فهل سينفضون عـن حمـاس ام                  

فتح هذه االنفراجة لبناء شراكة خالقة تفضي الى حكومة وحدة وطنية تلتقي            يلتفون حولها؟ وهل تغتنم حماس و     
هذا هو االمل الوحيد الـذي يطـل علـى          . ؟1967على االساسيات وعلى رأسها انسحاب اسرائيل الى حدود         

  !!الفلسطينيين بفضل الليونة االمريكية المفاجئة
  11/5/2006الدستور 

  
   في كيفية تقديم مساعدات مالية؟األسباب التي دفعت الرباعية للتفكير .68

  ماريانا بيلينكايا
قررت اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق األوسط التي تضم روسيا والواليات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي        
وهيئة األمم المتحدة تشكيل آلية دولية مؤقتة لضمان تقديم مختلف أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة               

ويبدو أن اللجنة الرباعية لو لم تقدم على هذه الخطوة لفقدت آخر فرصة لها للتأثير علـى                  . لماليةالمساعدات ا 
  .الوضع في األراضي الفلسطينية في الوقت الراهن

ونعيد إلى األذهان أن البلدان األوروبية والواليات المتحدة أوقفت بعد فوز حركـة حمـاس فـي االنتخابـات                   
  .ساعدات المالية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالبرلمانية الفلسطينية الم

وقد أدت هذه الخطوة باإلضافة إلى وقف إسرائيل لتحويل الضرائب والرسوم إلى الجانـب الفلـسطيني إلـى                  
وقد بدت خزينة الحكومة    . حدوث أزمة إنسانية على األراضي التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية           

 ألف موظف حكـومي، أو      165كما وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن دفع رواتب         . س فارغة التي شكلتها حما  
إليجاد األموال الالزمة لتلبية االحتياجات اإلنسانية وتغطية نفقات المشاريع االجتماعية، بما في ذلك في مجالي               

  .الصحة والتعليم وغيرهما
ى أن تعلن هـذه الحركـة تخليهـا عـن العنـف        ومن المعروف أن المانحين لم يرغبوا بالتعامل مع حماس إل         

ولهذا يطرح سؤال حول السبب الـذي دفـع         . ولم تغير حماس موقفها إلى حد اآلن      . واعترافها بدولة إسرائيل  
  .اللجنة الرباعية للسعي إلى تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين

دي إلى فوضى في األراضي الفلـسطينية       إن حرمان الفلسطينيين من المساعدات المالية يؤ      . وهناك سببان لذلك  
كما أن األموال تعتبر اإلمكانيـة الوحيـدة        . مما ال يصب في مصلحة اللجنة الرباعية في أي حال من األحوال           

وفي الحالتين يعتبر ابتعاد اللجنة الرباعية عن عملية تقديم المساعدات          . للتأثير على السياسيين الفلسطينيين حاليا    
وبالفعل ما حاجة الفلسطينيين للجنة الوساطة الرباعية إذا كان الجزء األكبـر            . قيقيا بالنسبة لها  المالية انتحارا ح  

من سكان المناطق الفلسطينية يعانون من تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي؟ وعن أي شـيء سـتتحدث                
صلون علـى النقـود؟ وإذا      اللجنة مع السياسيين الفلسطينيين إذا كانوا مشغولين بفكرة واحدة، وهي من أين يح            
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قاطعت اللجنة الرباعية الحكومة الفلسطينية فإنها ستشوه سمعتها بنفسها في أنظار الفلسطينيين كآليـة حياديـة                
  .وموضوعية

ومن الجدير بالذكر أن روسيا بصفتها عضوا في اللجنة الرباعية تدعو دائما إلى عدم فرض حـصار سياسـي                   
كما سبقت روسيا األطراف األخرى بتخصيـصها       . لى حماس بشكل خاص   ومالي على الفلسطينيين عموما، وع    

  . ماليين دوالر للفلسطينيين10مبلغ 
ويبدو أن روسيا تمكنت من إقناع شركائها في اللجنة الرباعية، خاصة وأن األوروبيين يفكرون في كيفية منـع                  

حمـاس التـي يـصنفها االتحـاد        وقوع كارثة إنسانية في فلسطين في الوقت الذي ال يتعاونون فيه مع حركة              
وقد أرتهم روسيا كيف يمكن عمل ذلك من خالل تحويل النقود إلى حساب رئـيس               . األوروبي كمنظمة إرهابية  

السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وليس لحساب الحكومة التي شكلتها حماس، وإقامـة آليـة لمراقبـة                 
األذهان أن الدبلوماسيين الروس تحدثوا عن ذلك ألول مرة         ونعيد إلى   . صرف األموال المخصصة للفلسطينيين   
  .قبيل زيارة وفد حركة حماس إلى موسكو

إن القلق الرئيسي للمجتمع الدولي يكمن في احتمال تحويل المساعدات المالية الممنوحة للفلسطينيين إلى دعـم                
دا على ذلك إنشاء آليـة لمراقبـة        وقد اقترحت روسيا ر   . اإلرهاب وليس إلى تأمين الحاجات اإلنسانية للسكان      

ومن المهم أيضا أن الحكومة الفلسطينية أعربت عن استعدادها لمـنح المجتمـع الـدولي               . كيفية إنفاق األموال  
ومما ال شك فيه أن قرار اللجنة الرباعية ال يخرج حركة حماس من عزلتها الدولية               . إمكانية مراقبة هذه العملية   

ومع ذلك يجب إدراك حقيقة أن وجود اآللية الجديدة التي يتعين على            . ارد المالية ألنها ستبقى محرومة من المو    
كما أن تخـصيص أيـة      . االتحاد األوروبي إعداد تفاصيلها قريبا غير ممكن بدون موافقة الحكومة الفلسطينية          

لدولي الذي يطرح   مساعدات مالية للفلسطينيين يوفر لحكومة حماس إمكانية للمناورة ووقتا للحوار مع المجتمع ا            
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن حركة حماس تعطي أول الـدالئل، وان               .شروطه للتعاون 

ويرى الدبلوماسيون الـروس أن الحكومـة       . كانت غير كافية، على أنها استمعت إلى إشارات اللجنة الرباعية         
وذكر الفروف أن إعالن حماس     . ة السلمية وإسرائيل  الفلسطينية قد تقوم قريبا بتعديل موقفها تجاه عملية التسوي        

، واسـتعدادها للهدنـة     )بالمبادرة(عن استعدادها لالنضمام إلى مبادرة السالم العربية إذا اعترفت بها إسرائيل            
ويبدو أن هذا   . والمهم أن ال يعمل المجتمع الدولي على حصر الحكومة الفلسطينية في زاوية           . يؤكدان على ذلك  

  . ساد أيضا بين أعضاء لجنة الوسطاء الدوليين األربعة للتسوية في الشرق األوسطالموقف قد
  10/5/2006نوفوستي 

 
  نقاط ضعف حماس .69

  محمد حسين المومني
حماس ال تزال صامدة والتوقعات أنها ستبقى كذلك لعدد من األشهر، وهذا إطار زمني ينطوي علـى درجـة                   

قب بالدقيقة اآلن ومؤشرات التنبؤ بالمستقبل قد تتغير فـي أيـة            عالية من عدم الدقة حيث ان سلوك حماس يرا        
  . لحظة وضمن أي معطى جديد

الثابت إلى اآلن أن حماس استطاعت امتصاص الصدمة األولى والتي انبثقت عن توقعـات إخفاقهـا المحتـوم       
 أن خرجـت مـن      والحساسية الدولية الشديدة بشأنها، وحماس على ما يبدو تعول على نجاحات مستقبلية بعـد             

  . المرحلة األولى الصعبة وتتوقع أن المستقبل سيكون بأسوأ األحوال اقل صعوبة
واألصل ان ال تعول حماس كثيرا على استراتيجية امتصاص الضربة األولى وأال تتوقع بعدها ان خط معاناتها                 

ال تتجاهلها وتتجنـب التعامـل      السياسي سينحدر سلبا؛ ذلك أن االستحقاقات الدولية لم تنته بعد، وحماس ال تز            
اخر من اعتقد ان امتصاص الضربة األولى والتعايش معها سيحقق النصر كان صـدام حـسين              . المباشر معها 

منـذ توليهـا الـسلطة      . ة وقد كانت النتيجة فشال ذريعا     وبنى تبعا لهذه القناعة سائر توجهاته وقراراته السياسي       
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سية وليس العكس ما زاد من نقاط ضعفها وقلل من احتمالية ارتقائها            وحماس تعاني من تزايد في مشاكلها السيا      
 التـي   -لمستوى التحديات الماثلة أمامها، ويقف على رأس نقاط ضعف حماس خالفها مع الرئاسة الفلسطينية               

  والذي يبدو انه احد المنتجات الطبيعية لخالفهـا        -استطاعت ان تكسب كما مقدرا من االحترام والدعم الدوليين        
الشامل مع فتح إلى درجة اعابت القيادات الفلسطينية وبدأت تنخر وبجديـة بالمـسموعات الدوليـة للـشعب                  

حماس صاحبة مصلحة في هدوء العالقة مع فتح ومع الرئاسة وان تتحلى هـذه العالقـة بأقـصى                  . الفلسطيني
وحكومـة  . الفلـسطيني درجات التنسيق ال أن تدخل بصراع المتضرر األكبر منه المصلحة الوطنية للـشعب              

حماس هي حكومة فلسطين بالنهاية، وال يجب ان تنجر لحسابات الحزبية الضيقة او ان تتـصرف وكأنهـا ال                   
فتح بـدورها ملزمـة بالتـصرف       . زالت فصيال فلسطينيا اتت له فرصته ليحقق مكاسب له ولقاعدته الشعبية          

رف وكأنها رافضة لالستحقاقات السياسية التي      كمعارضة حضارية تبرز التقصير وتقترح بدائال له، ال ان تتص         
  .ترتبت على فوز حماس االنتخابي

فالعديد من المراقبين ال يزال ال يعلم مـن هـو صـاحب             . ثنائية القيادة من نقاط الضعف األخرى عند حماس       
ق ام ال؟   الترتيب الهرمي األعلى في حركة حماس وفيما إذا كانت قيادة الخارج هي اشبه بالسيستاني في العـرا                

. فهذه القيادة تتصرف، أحيانا، وكأنها حاكمة فعلية تدير االمور بشكل يومي تارة وكمرجعية عليا تارة اخـرى                
هذه الظاهرة اضعفت حماس دوليا واقليميا بل وادخلتها ببعض النزاعات والتناكفات القائمة، وفوتـت حمـاس                

ادة تعمل ضمن قوانين العمـل الـسياسي الراسـخ          بذلك فرصة بناء كيانها االقليمي كحكومة فلسطينية ذات سي        
  .بتمثيل وتعظيم مصالح شعبها وليس باقل من ذلك

 -تعاني حماس ايضا من عدم مركزية وهرمية القرار أحيانا وهذا غريب في حركة اسالمية؛ إذ غالبا ما تتميز                   
نى سياسات قد ال تتماشى     ونجد ان بعض قيادات حماس تتب     .  بدرجة عالية من السيطرة واالدلجة     -هذه الحركات 

وعلى الرغم من انحسار هذه الظاهرة اال انها مؤشر خطيـر للغايـة ينـذر               . مع الخط السياسي العام للحركة    
واألصل ان تكون   . بسلسلة من المصائب اذا ما تفاقمت في حالة السماح للقيادات الثانوية بحرية القرار والحكم             

ط السياسي واألمني حتى ال تحرج قيادتها وحتى تـتمكن مـن ان             كوادر الحركة على درجة عالية من االنضبا      
. خطاب حماس ال يزال غير عقالني وغير مـدرب سياسـيا          .تكسب احترام محاوريها واعدائها على حد سواء      

وسترتكب الحركة سلـسلة مـن      . والمصيبة االكبر انه ال يزال يعول على خرافات دولية مثل الورقة الروسية           
ستمرت بقراءة المشهد الدولي بأيدلوجية او بعقلية الحرب الباردة، فال بد من اعتماد المنهجية              االخفاقات اذا ما ا   

الواقعية في السياسة االقليمية والدولية ال ان نقع فريسة دبلوماسية روسيا العامة والتي تحاول ابتـزاز الغـرب                  
في هذا السياق ال بد من      . المكتسباتاحيانا او كسب حلفاء معادين للغرب في احيان اخرى طلبا لبعض العقود و            

ادراك أن المساعدات التي جنتها او ستجنيها حماس عربيا او دوليا لن تديم دولة ولن تخرج حماس من عنـق                    
وال بد عاجال ام اجال من ايجاد مصدر دعم مستدام وكثيف بدرجة تتماشى مع الحـد االدنـى مـن                    . الزجاجة

لزعتر والزيتون ربما يرضى بها أفراد فصيل لكن ال يجوز ان تمثـل             احتياجات الشعب الفلسطيني، فحسابات ا    
  .سياسة حكومة عليها التزامات واستحقاقات كبيرة وخطيرة

  11/5/2006الغد األردنية 
  

  :كاريكاتير
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  اسرائيل وتصدع حصار الفلسطينيين

  10/5/2006الحياة الجديدة 


