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   تنفي وهنية يستغرب التصعيدركةحوال... األردن يعرض اعترافات ناشطي حماس .1
 أكد ثالثة اشخاص في اعترافات مصورة       :عمان نبيل غيشان  نقالً عن مراسلها في      12/5/2006الحياة  نشرت  

لتلفزيون االردني أمس ان مسؤولين في حماس مقيمين في سورية جندوهم لشراء اسلحة ومتفجرات ونقلها               بثها ا 
وعرض التلفزيـون عـشرات قطـع       . وتخزينها في االردن بغرض استهداف مسؤولين ومنشآت في هذا البلد         

، وهم بين اكثر من     وأدلى الثالثة . االسلحة من رشاشات وصواريخ متعددة العيارات وذخائر ومتفجرات وألغام        
عشرين معتقال في القضية، باعترافات عن عالقتهم بالحركة ونقلهم االسلحة وقيامهم بعمليات مراقبـة لـبعض                

والثالثة اردنيون من اصل فلسطيني، وهم أيمن ناجي ضراغمة وأحمد محمد خليل ابـو              . المسؤولين والمنشآت 
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الحكومة االردنية ناصر جودة إن الحكومة اضـطرت        وقال الناطق باسم     .ربيع وأحمد نمر مصطفى ابو ذياب     
الى عرض االعترافات الطالع المواطن االردني على الحقائق واألدلة، بعدما رفضت حكومة حماس المشاركة              

  . في وفد فلسطيني أمني وسياسي زار المملكة لالطالع على حيثيات القضية
 عنصراً  15نية نفذت حملة اعتقاالت طاولت اكثر من        في موازاة ذلك، قال اسالميون أردنيون ان االجهزة االم        

 زكي سعد بني ارشيد األمين العام للجبهة للحياة أن حملة االعتقاالت تـأتي              اعتبرو. من جبهة العمل االسالمي   
وأشار بني ارشيد الى أن المعلومات      . في اطار جمع األدلة لدعم الرواية الحكومية حول قضية االسلحة المهربة          

  .غير واضحة
: وأبدى الناطق باسم حماس مشير المصري األسف لهذا االسلوب الذي تتعامل به الحكومـة االردنيـة، وقـال           

القصة مصطنعة وغير صحيحة وكل ما يتبع ذلك غير صحيح، وهذه محاولة لتضخيم الموضوع بهدف احداث                
  .ونحن في حماس ننفي نفيا قاطعا صحة الرواية االردنية. ضجة مصطنعة
جدد أسامة حمدان، ممثل حماس في لبنـان، رفـض الحركـة            : 12/5/2006اخوان اون الين     وأضاف موقع 

إن التصريحات التي أدلـى     : وإدانتها لالتهامات التي وجهتها الحكومة األردنية، وقال في تصريحات صحفية له          
ن الصحة، فالرواية تتحدث    بها السيد جودة أكدت ما قلناه منذ البداية أن الرواية األردنية مختلقة وال أساس لها م               

عن اعتقال أشخاص خالل األيام الماضية، وتتحدث عن أنواع جديدة من األسلحة المهربة، فيما ادعت أنه تـم                  
. ترتيبه مع أجهزة مخابرات، في حين أنه سابقًا كانت الرواية تتحدث عن استهداف شخصيات وأهداف أردنيـة                

كنـا نعتقـد أن األردن سـيقوم        :  من طرفنا ومدان، مضيفًا    وأوضح حمدان أن هذا االختالق للرواية مرفوض      
وشـدد حمـدان    . بمعالجة هذا الخطأ الذي وقع، بطريقة صحيحة وليس بمزيد من االفتراءات وتضخيم األمور            

على أنه على الرغم من كل هذا فستظل الحركة تُقدر للشعب األردني مواقفـه الداعمـة لفلـسطين وقـضيتها                    
إن محاولة إحداث شرخ بين الحركة والشعب األردني لن تنجح مهمـا            : ن ولحماس، وقال  وللمقاومة في فلسطي  

  .بذلت الحكومة بذلك من أسباب
اسـماعيل هنيـة ابـدى       أن   عبد الجبار ابو غربيـة    نقالً عن مراسله في عمان       12/5/2006 عكاظ   وجاء في 

دته حماس انه ليس هناك اي تغيير فـي         نؤكد ما اك  : وقال .استغرابه ازاء ماوصفة بالتصعيد االعالمي االردني     
  .وشدد هنية على ان كل ما يأتي في االعالم ليس مقبوال لنا، بشأن قضية االسلحة. سياستها مع االردن

المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري قال لقناة الجزيـرة    نقالً عن الوكاالت أن      12/5/2006السفير  وذكرت  
ين، بينما لم نستهدف مطلقاً أي اسرائيلي خارج االراضي الفلـسطينية،           كيف نستهدف حافلة تقّل مواطنين اردني     

  . مضيفاً هذه كذبة ال يمكن ألحد ان يصدقها، ومتهماً الحكومة االردنية بأنها تؤدي دوراً غير نظيف ضد حماس
 إن  :سامي أبو زهري قـال     أن   محمد الدعمة نقالً عن مراسلها في غزة       12/5/2006الشرق األوسط   وأوردت  

مثل هذه االتهامات تتعارض مع نهج حماس التي حافظت عليه باستمرار بعدم التدخل فـي الـشؤون العربيـة      
  . الداخلية واعتبار األمن القومي العربي شيئا مقدسا

قال مصدر بارز في حماس في دمشق طلب عدم الكشف عن           : الوكاالتنقالً عن    12/5/2006البيان  وأضافت  
موضحا أن المعتقلين على    ،   في إطار الضغط على حماس وحصارها وتشويه مواقفها        هويته إن هذه الحملة تأتي    

وشدد على أن حماس ال تصعد حاليا فـي أي اتجـاه وال              .شبهة االنتماء إلى حماس وليسوا أعضاء في حماس       
سرائيل فكيف يمكن أن تصعد باتجاه األردن وقال نحن حريصون على أن نفتح صفحة جديدة علـى                 احتى ضد   

وأعرب عن اعتقاده في أن هذا الموقف ناجم عن ضغوط         . غم من اإليذاء الشديد الذي يوجهه األردن لحماس       الر
  . أميركية إسرائيلية ونتيجة عن تردد في الموقف األردني غير الواضح من حماس

يـارة  وفد من المخابرات العامة الفلسطينية انهى امس ز       نقالً عن بترا إلى أن       12/5/2006الدستور  وأشارت  
وقال مصدر مسؤول في المخابرات الفلسطينية انه تم خالل الزيارة عقد جلـسات عمـل               . الى المملكة االردنية  

بين الجانبين عرض فيها الجانب االردني المعلومات والوثائق والتحقيقات واالسلحة المصادرة الخاصة بقـضية              
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لوفد الفلسطيني حـرص منظمـة التحريـر        واكد ا  .تهريب اسلحة الى االردن والمتهم فيها اعضاء من حماس        
والسلطة الفلسطينية على عدم المساس باالمن الوطني للمملكة االردنية ورفض اي ممارسات مـن اي طـرف                 
كان تسيء الى االستقرار واستتباب االمن في االردن والى العالقات االخوية التاريخية الراسخة بين الـشعبين                

  . الفلسطيني واالردني
عترف بتهريب أسلحة إلى األردن، وقـال       ا في حماس    مسؤوالًأن   12/5/2006يالف االلكتروني    إ وذكر موقع 

 ال ننكر اننا فعلنا ذلك وهي ليست المرة االولى فنحن حركة مقاومة             :المصدر إليالف رافضا الكشف عن هويته     
رفـض المـسؤل،    و .ومن حقها حمل السالح فى اي مكان، مبررا أن السالح لم يستخدم ضد الشعب األردني              

  .الذي يزور بلدا مغاربيا ويتخذ من دمشق مقرا له، الرد على حقيقة توجيه هذا السالح ضد األمن األردني
 

  أبو مازن سيعرض خطة سالم على أولمرت: معاريف .2
كشف الموقع االلكتروني لمعاريف النقاب عما أسماه صفقة الرزمة التي ينـوي            : 12/5/2006السفير  نشرت  

طيني محمود عباس عرضها على رئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمرت خالل لقائهمـا فـي وقـت      الرئيس الفلس 
وأشار الموقع إلى أن أسس هذه الصفقة تّم عرضها في اجتماع سري عقد قبل بـضعة                . الحق من ايار الحالي   

بيلين حضره  وذكر موقع معاريف أن االجتماع بين أبو مازن و        . أيام بين ابو مازن وزعيم ميرتس يوسي بيلين       
وشّدد أبو مازن في هذا االجتماع على عدم وجود اعتراض من جانب حماس علـى               . صائب عريقات .أيضاً د 

وقال أبو مازن إن لديه خطة سـالم        . قيامه هو أو ممثلين عن منظمة التحرير، بإجراء مفاوضات مع إسرائيل          
نار من جانب كل األذرع العـسكرية       على مراحل ينوي عرضها على أولمرت تبدأ بإعالن وقف تام إلطالق ال           

وفي حال التأكد من إمكان     . الفلسطينية، مضيفاً أنه فور استتباب الهدوء سيشرع بالتفاوض وفق خريطة الطريق          
التوصل التفاق، سيقوم أبو مازن بعرض صيغة االتفاق على الشعب الفلسطيني في استفتاء شعبي يجري فـي                 

ى أن أبو مازن قال في االجتماع إن حماس سوف تعارض كل اتفـاق              وأشار موقع معاريف إل   . مناطق السلطة 
وأبدى أبو مازن تقديره بأنه إذا توصل التفـاق مـع           . ولكنها سوف تحترم الرأي العام الفلسطيني     . أتوّصل إليه 

 وشّدد. إسرائيل، فإنه سينال تأييد الجمهور الفلسطيني له، لذلك فإن حكومة حماس ستضطر لقبوله أو االستقالة              
صفقة، إذا فهم األخير    الأبو مازن على أنه قادر على التوصل إلى تفاهم مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية بشأن                

وأعرب أبو مازن عن تفاؤل     . أنه في مقابل االتفاق مع إسرائيل، سوف يلغى الحصار المفروض على حكومته           
وذكرت معاريف أن أبـو     . ويق البضاعة كبير بقدرته على إقناع أولمرت، إذا التقيا، بأنه شخص قادر على تس           

مازن قال إن العقبة الرئيسة أمام كل تقدم في هذه المرحلة هي قيادة حماس في دمشق غيـر المعنيـة باتفـاق                      
وكّرر أبو مازن استغرابه لتفضيل أولمرت االنسحاب من مناطق كبيرة مجاناً وليس التفاوض بـشأنها               . مماثل

   .مع الفلسطينيين
مثل حماس في لبنان اسامة حمدان إن هناك محاوالت جديدة الستجداء مفاوضات تتّم اآلن وتفيد               إلى ذلك، قال م   

بقبول حّل نهائي لدولة فلسطينية متصلة على ما تبقى من الضفة بعد ضّم إسرائيل للمستوطنات، اضـافة الـى                   
 فلسطيني بارز مع بيلـين      وقد تّم البحث في هذا العرض بين قائد       . غزة، مقابل التنازل عن القدس وحق العودة      

نقول لهـؤالء الـذين لفظـتهم صـناديق         : ضافأ. في عاصمة عربية تعمل على محاصرة الشعب الفلسطيني       
 .  االقتراع، إنكم واهمون

صائب عريقات أمس صحة األنبـاء الـصحافية حـول          .دنفى  : أ.ب.دنقالً عن    12/5/2006البيان  وأضافت  
  . لمرتالصفقة التي يعتزم عباس عرضها على أو

ه تتعقيباً على مـا نـشر      قال   عريقات.دأن  رام اهللا   من   11/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وذكرت  
   .معاريف حول لقاء عباس وبيلين إن اللقاء تم بالفعل في العاصمة األردنية قبل نحو أسبوعين
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   الوفاق الوطني بوثيقة ان ترحب ومنظمة التحريرحماس .3
رحبت حماس بوثيقة سياسية صدرت عن قادة الفصائل في السجون االسرائيلية ونصت            : نس محمد يو  ،رام اهللا 

وكانت المفاجأة في ترحيب حماس بالوثيقة، وهـو        ... 1967على اقامة دولة مستقلة في االراضي المحتلة عام         
: لمصري للحياة وقال الناطق باسمها في غزة مشير ا      . ما اعتبر خطوة تقدم اخرى في المواقف السياسية للحركة        

الوثيقة جهد مبارك، فيها الكثير من العناصر االيجابية، وتشكل الى حد كبير القاسم المشترك للفـصائل، هـي                  
ويمكن ان تشكل هذه الوثيقة اساسـاً       . بحاجة الى مزيد من النقاش والتركيز لتشكل ارضية لبرنامج الحد االدنى          

  . النقاش والتركيزصالحاً لبرنامج وطني، لكنها بحاجة الى مزيد من
ورحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امس بوثيقة الوفاق الوطني وقالت انها قررت ان تقدمها إلى مـؤتمر                 

واضافت ان الجانب الفلسطيني على استعداد كامل للبدء بمفاوضات مهمة لتطبيـق االتفاقـات              . الحوار الوطني 
  . خطة خريطة الطريق، مع اسرائيلالموقعة وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها

  12/5/2006الحياة 
  
  عباس لن يحل الحكومة .4

اكد الرئيس عباس انه لن يقدم على حل الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة حتى لـو                :  محمد يونس  ،رام اهللا 
ي، الدعوة الى انتخابات مبكرة ليست من صـالحيات       : عجزت هذه الحكومة عن توفير رواتب الموظفين، وقال       

وانا ملتزم تماما القانون، صحيح انني استطيع اقالة الحكومة، لكن هذا لن يحل المـشكلة الن كتلـة الغالبيـة                    
البرلمانية سترفض، لذلك انا اقول ان حماس يجب ان تأخذ فرصتها، فالجمهور انتخبها ومن حقهـا ان تـشكل                   

لى ان هذه الوسيلة الوحيدة لرفع الحصار       الحكومة، لكني ادعوها بصفتها حكومتي الى تبني برنامجي، مشيرا ا         
  .عن الحكومة والشعب

  12/5/2006الحياة 
  
  ضغوط تنجح في إلغاء زيارة وزير فلسطيني من حماس لفيينا .5

نجحت ضغوط مارستها وزارة الخارجية النمسوية فـي حمـل مجلـس التنـسيق ضـد               : علياء األتاسي  ،فيينا
انت الجماعة وجهتها لوزير شؤون الالجئين في الحكومة الفلـسطينية          االمبريالية على إلغاء دعوة لزيارة فيينا ك      

وكان عدوان يعتزم المشاركة في ندوة سياسية ينظمها مجلس التنسيق ضد االمبرياليـة، كمـا                .عاطف عدوان 
غيـر أن النـاطق   . أبدى رغبته في عقد لقاء مع عدد من المسؤولين النمسويين، ومن ضمنهم وزيرة الخارجية         

 قال إن زيارة الوزير غير مرحب بها في هذا الوقت نظراً الى ما وصفه عـدم                 النمسويةرة الخارجية   باسم وزا 
وأضاف شنيتزلر ان مجلس التنسيق ضد االمبريالية كان أبلـغ وزارة           . توفر الشروط السياسية لذلك حتى اآلن     

لزيارة، مـا حـدا بالمجموعـة    الخارجية عزمه على دعوة عدوان لزيارة فيينا فأبدت الخارجية عدم ترحابها با   
ووفق مصادر في مجلس التنسيق، مارسـت وزارة الخارجيـة          . اليسارية إلى إلغاء الدعوة في اللحظة األخيرة      

  .ضغوطا مكثفة على المجلس لثنيه عن دعوة عدوان متعللة بالمصلحة الوطنية
  12/5/2006الحياة 

  
  ريقياالزهار يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع سفير جنوب إف .6

وزير الخارجية مع سفير جنوب إفريقيا لدى الـسلطة ويـس كـوزاوا، أمـس،               محمود الزهار . بحث د : غزة
لقاء أوجه الشبه بين    الوأشارت دائرة اإلعالم في الوزارة الى ان الزهار استعرض خالل            .المستجدات السياسية 

لى تفعيل دور اللجنة الفلسطينية الجنوب      وأكد الزهار، حرص الحكومة ع     .التجربة الفلسطينية والجنوب إفريقية   
إفريقية على مستوى تطوير أوجه التعاون واالتفاقات المشتركة في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه،              
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إضافة الى رغبة الحكومة في مساهمة جنوب إفريقيا في لعب دور دولي لرفع الظلـم الواقـع علـى الـشعب                     
وا حرص بالده على تطوير العالقات مع السلطة، مشيراً الى ما يوليه رئـيس              من جهته، أكد كوزا    .الفلسطيني

ونوه الى ادراك حكومته حجـم الـضغط الـذي تواجهـه             .جنوب إفريقيا موبيكي من دعم للحقوق الفلسطينية      
 ونوه الى أن بالده تبحث تقديم الـدعم        .الحكومة الفلسطينية مشدداً على موقف بالده الرافض للضغوط الدولية        

الممكن للفلسطينيين كما تبحث عدة مشاريع يمكن تنفيذها، منها تمويل منح دراسية وايفاد أطباء من تخصصات                
  .مختلفة لاللتحاق بدورات تدريبية في جنوب إفريقيا

  12/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  أبو مازن يزور السويد  .7

ـ لنت الرئاسـة الفلـسطينية ان       اع: عبدالقادر فارس نقالً عن مراسلها في      12/5/2006عكاظ  نشرت   رئيس ال
  .محمود عباس تلقى امس دعوة رسمية لزيارة السويد نقلها القنصل السويدي في القدس

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان الرئيس عباس اطلـع          : لقدسمن ا  12/5/2006القبس الكويتية   وأضافت  
سطينية خصوصا االزمة االقتصادية الصعبة التي      القنصل السويدي على االوضاع والتطورات في االراضي الفل       

  .يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء توقف المساعدات واستمرار الحصار والطوق العسكري
  
  قطر تدعو رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارتها .8

ل جاء ذلـك خـال     . تلقى إسماعيل هنية، دعوة رسمية من دولة قطر لزيارتها، دون تحديد موعد الزيارة             :غزة
وقال بيـان رسـمي      .استقبال هنية، الخميس في مكتبه السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية، سيار المعاودة           

  .للسلطة بهذا الخصوص، إّن السفير القطري أكد دعم دولته وتأييدها للحكومة والشعب الفلسطيني
  11/5/2006قدس برس 

  
  وحماس   فتح اإلشتباكات بين تجّدد .9

. عاد التوتر ليخيم على األجواء في غـزة       : غزة فتحي صّباح   نقالًعن مراسلها في     12/5/2006 الحياة   نشرت
ما ادى الـى اصـابتهما بجـروح     مالطالق نار من مجهولين      تعرض مقاتلين شقيقين من كتائب االقصى     حيث  

حركة وقالت مصادر في ال   .  كوادر القسام  أحد أشقاء في المقابل، اطلق مسلحون مجهولون النار على        . متوسطة
واضافت ان منـازل قيـاديين      . ان مسلحين اطلقوا النار بكثافة على منزل القيادي في حماس زهدي أبو نعمة            

وقالت .  سمير المشهراوي  خصوصا في حي التفاح حيث يقع منزل      وكوادر في الحركة تعرضت الطالق النار،       
واضافت ان  .  عبد الحي قرموط   مصادر ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة قرب منزل الضابط في االمن الوقائي           

ـ      أحد مسلحا من كتائب االقصى تمكن من احباط محاولة لزرع عبوة ناسفة امام منزل             . ائي ضابط االمـن الوق
حماس وكتائب القسام بالوقوف وراء هذه االحداث، في حين يرى مراقبون ان هناك ما يشبه الحرب                وتتهم فتح   

  .ام من جهة وبين االمن الوقائي من جهة أخرىالخفية فضال عن اخرى علنية بين كتائب القس
أكد ان اتصاالت    عبد الحكيم عوض المتحدث باسم فتح      والوكاالت ان    12/5/2006الخليج اإلماراتية   وأوردت  

. مكثفة تجري بين المسؤولين في فتح وحماس لتطويق هذه االحداث المؤسفة وضمان عدم تطورهـا لألسـوأ                
ة لها في حادث اطالق النار على اعضاء فتح لكننـا ال نـسلم بروايـة ان                 واشار الى ان حماس نفت اي عالق      
من جهته قال مشير المصري المتحدث باسم حماس والنائب عن الحركـة             .مجهولين يقفون وراء هذه االحداث    

في شمال غزة ان االتصاالت تجري مع فتح النهاء الحوادث ونحن معنيون بتطويق هذه االحـداث واحتـواء                  
دعا العقالء في فتح الى وضع حد للعابثين بأمن الوطن والمواطن والسعي لتصدير اي فتنـة لخلـط                  و. االزمة

  .االوراق وارباك الساحة الفلسطينية الظهار ان الحكومة عاجزة
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  لجان مشتركة بين فتح وحماس لحل كل الخالفات بين الجانبين   .10
ية وميدانية وسياسية لمتابعة القـضايا كافـة        قررت حركتا فتح وحماس تشكيل ثالث لجان مشتركة إعالم        : وام

وقال الناطق اإلعالمي لفتح في غزة عبد الحكيم عوض إن هذه القرارات تمخـضت              . على الساحة الفلسطينية  
 وأوضح ان مهمة اللجنة اإلعالميـة متابعـة الوسـائل اإلعالميـة             .عن اجتماع لجنة التنسيق العليا للحركتين     

ضبط خطابهما وفق األسس المهنية والموضوعية وعلى قاعدة الديمقراطية والقـيم           للحركتين ومواقع االنترنت ل   
الفلسطينية بما اليتناقض مع حرية الرأي والتعبير واألخالق لتجنب التحريض الذي يتسبب في تسميم األجـواء                

لقـذف  الداخلية واالبتعاد عن منطق التخوين والتكفير واإلساءة للمؤسسات واألشخاص والتوقـف عـن لغـة ا               
وذكر ان اللجنة الميدانية تتشكل من لجان فرعية ميدانية في المناطق كافة مع مراعاة أن تبقى هـذه                  . والتشهير

اللجان على اتصال دائم ومباشر لمتابعة األحداث ميدانيا وعمل ما يلزم لتطويقها وفق آلية اتصال دائمـة مـع                   
سية ستناقش القضايا السياسية كافة على مختلف الـصعد         وأوضح ان اللجنة السيا   . لجنة التنسيق العليا للحركتين   

على مستوى قضايا أساسية مثل منظمة التحرير أو قضايا معيشية تهم المواطن وكيفية الخروج من الحـصار                 
المفروض على الشعب الفلسطيني واستمرار الحوار الهادف للوصول إلى قواسم مـشتركة لبرنـامج سياسـي                

   .للخروج من األزمة الراهنة
  12/5/2006الخليج اإلماراتية 

 
  استشهاد قيادي في كتائب االقصى برصاص اإلحتالل في نابلس .11
استشهد فجر اليوم القيادي في كتائب االقصى رائد طبيلة برصاص قوات االحتالل التي اقتحمـت البلـدة                 : معا

وافادت . كتائبالخرين من    واصابة اثنين ا   هاستشهادإلى  القديمة واشتبكت مع مجموعة مسلحة للكتائب مما ادى         
مصادر طبية فلسطينية ان قوات االحتالل احتجزت طبيلة على حاجز عسكري قبل اعتقاله من سيارة االسعاف                

  .حيث كان ينزف جراء اصابته برصاصة في الراس االمر الذي ساهم في استشهاده
  11/5/2006 48عرب  

   
  شؤون الالجئين الفلسطينيينل اًوزيرليس عباس زكي  .12
حمـاس  وع اقتراب موعد افتتاح مكتب منظمة التحرير في لبنان، بدا التجاذب واضحا بين موقف كل من فتح                  م

وفي هذا االطار، أعلنت حماس في بيان لها حول ما ورد فـي بعـض               . حيال أحقية من سيشغل هذا المنصب     
، منظمة ال بنان الفتتاح مكتب  وسائل االعالم اللبنانية ان وزير شؤون الالجئين الفلسطينيين عباس زكي سيزور ل           

 يهمنا في حماس ان نوضح ان وزير شؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية الحالية هو عاطف                 أنه
فتح وليس وزيرا في الحكومة الفلـسطينية       لعدوان وليس عباس زكي وأن زكي هو عضو في اللجنة المركزية            

منظمة التحرير، لذا اقتضى التوضيح خاصـة ان الـوزير عـاطف            الحالية وليس عضوا في اللجنة التنفيذية ل      
  . عدوان يقوم حاليا بجولة اوروبية وسيقوم قريبا بزيارة الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين ومنها لبنان

  12/5/2006السفير 
  

    سرايا القدس  تطلق موقعاً إلكترونياً  .13
قـه  غلأ  ان إطالق موقعه االلكتروني على شبكة االنترنت بعد      عن    سأعلن المكتب االعالمي لسرايا القد    : د ب أ  

وشدد أبو أحمد الناطق االعالمي باسم السرايا على ضـرورة          . آي.بي.إف االتحادي االميركي  مكتب التحقيقات   
  . الذي يسمع بأذان صهيونية أميركية االهتمام باإلعالم وتوضيح الظلم الواقع على الفلسطينيين للعالم 

 12/5/2006بيان ال 
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  قطر جسدت إيمانها باحترام خيارات الفلسطينيين: نزال .14

حماس باستضافة دولة قطر لمؤتمر العلماء المسلمين لنصرة الـشعب          لأشاد محمد نزال عضو المكتب السياسي       
وقال ان جميع الـدالئل تؤكـد ان         .الفلسطيني، مؤكدا أنه كان يصعب عقد هذا المؤتمر في أي بلد عربي آخر            

طر ماضية في هذا الخط وهو دعم الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءات حكومته، معربا عن قناعتـه                  ق
وأضاف ان الذي يتحدث عـن       .بأن قطر تجسد بذلك إيمانها بمقولة ضرورة احترام خيارات الشعب الفلسطيني          

   .احترامه لخيارات الشعب الفلسطيني يتوجب عليه أن يترجم ذلك على أرض الواقع
  12/5/2006 القطريةالوطن 

  
  إعالن حماس قبولها بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران تطوراً إيجابياً  فتح تعتبر .15

 تطوراً إيجابياً في مواقـف      1967اعتبرت فتح إعالن حماس قبولها بدولة فلسطينية مستقلة في حدود           : رام اهللا 
إن إعالن حماس هو خطوة لتوضـيح حالـة           في الضفة،  وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم الحركة      .الحركة

اإلعالن يتجاوز هذه المرحلة ويختصر      ان   وأضاف .الغموض التي تكتنف البرنامج السياسي للحركة وحكومتها      
وشـدد   .الوقت من معاناة شعبنا، كما أنه يقترب من قرارات اإلجماع الوطني الممثل من خالل منظمة التحرير               

. الوطني هو الذي وفر لشعبنا وقضيته مساندين وداعمين أساسيين في المجتمـع الـدولي             على أن هذا اإلجماع     
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الموقف، تطوراً جوهرياً في استيعاب التجربـة الوطنيـة، عبـر منظمـة                    

ثيلها على طريق االلتزام بوحدانية تم     نأمل أن يكون موقف حماس خطوة لالعتراف بالمنظمة       أضاف  و .التحرير
لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وأن يشكل ذلك مقدمة الستيعاب التحوالت الدولية، واسـتعادة حيويـة وعافيـة                  

   .عالقاتنا مع المجتمع الدولي عبر اإلقرار بمبادرة القمة العربية في بيروت، دون إعادة قضيتنا سنوات للوراء
  11/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 

  
   اللبناني بانتظار زكي ومكتب المنظمة-فلسطينيالحوار ال .16

تحدثت أوساط فلسطينية مطلعة عن أن موضوع ترتيب زيارة الوفد الوزاري اللبناني المكلف دراسة أوضـاع                
الفلسطينيين في لبنان الى مخيم عين الحلوة والتي تعثرت في السابق، سيكون في مقدمة القضايا التي سيبدأ بها                  

مع المسؤولين اللبنانيين، وأن هذه النقطة ستترافق مع خطوات عملية أخرى علـى صـعيد         زكي لقاءاته   عباس  
استئناف الحوار اللبناني الفلسطيني تبدأ من موضوع االتفاق على وفد فلسطيني موحد لخوض هذا الحوار، وال                

الفلـسطينية  وفي المقابل، ترى بعض القـوى       ،  تنتهي بموضوع تنظيم وضبط السالح الفلسطيني في المخيمات       
على الساحة اللبنانية أن ترتيب موضوع السالح داخل المخيمات يجب أن يتم في اطار معالجة مجمل القـضايا                  
المتصلة بالوجود الفلسطيني في لبنان كرزمة واحدة، وأن موضوع السالح تحديداً بحاجة الى حوار فلـسطيني                

  .فلسطيني لبناني، وقبله الى حوار فلسطيني 
طار، اقترح المشرف العام على ميليشيا حركة فتح في لبنان العقيد منير المقدح تشكيل قوة أمنيـة                 وفي هذا اال  

فلسطينية تضم كل األطراف السياسية الموجودة في المخيمات من أجل ضبط الـسالح وبرمجتـه، كاشـفاً أن                  
رين في المائة الباقية     في المائة وهو تحت السيطرة، والعش      80السالح الموجود في عين الحلوة مضبوط بنسبة        

تستكمل بالتنسيق بين المخيم والسلطة اللبنانية من خالل تنظيم الوجود الفلسطيني وبحثه واصدار عفو عام عن                
 قبل تنظيم السالح داخل المخيمات يجب تنظيمه داخل حركة فتح           ،  قال المقدح و. المطلوبين والمحكومين سياسياً  

وحتى مسألة تنظيمه داخل حركة فتح تحتاج الى قـرار          . خرى بشكل كامل  أوالً ومن ثم االتفاق مع الفصائل األ      
من القيادة العليا ألن هناك قرارات اتخذت بهذا الشأن في حياة ياسر عرفات، وأي قرار بديل يجب أن يـصدر                    

وعما اذا كان موضوع تنظيم السالح سيلقى معارضـة مـن أطـراف أو قـوى                ،  عن القيادة العليا الفلسطينية   
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نية في مخيم عين الحلوة قال، طالما فيه مصلحة للمخيم وللجميع فلن يكون هناك أي رفـض، والجميـع                   فلسطي
  .سيكون متجاوباً

ورأى مسؤل حركة حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضل ان السالح الفلسطيني في المخيمـات يعتبـر فـي                    
وقال لـالمستقبل، ال يختلف     .رض الوطن األساس سالحاً فردياً بيد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق العودة الى أ          

اثنان في المخيمات على ضرورة ضبط وترتيب السالح ووضعه في الوجهة الصحيحة وهي الحفاظ على أمـن     
وأكد فضل أن ليس لدى حركة حماس مشكلة في ما يتعلق بموضوع             .المخيمات وفي مواجهة العدو الصهيوني    

 لبنان، لكنها معنية بهذا الموضوع وترى أن مـن الواجـب أن             السالح في المخيمات ألن ليس لديها سالح في       
  .نتحاور، فلسطينيين ولبنانيين، على ترتيب كل الشؤون المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان

  12/5/2006المستقبل 
  

   اللبنانية نقابة الصحافة في في لقاء ذكرى النكبةأسامة حمدان .17
 وللتضامن  58بة الصحافة لمناسبة ذكرى النكبة    فاال خطابيا في مقر نقا    اقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين احت      

مع الشعب الفلسطيني في حضور ممثلين لالحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والنائبين مروان فارس وقاسم              
طيني ال يزال الشعب الفلس   : والقى ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان كلمة الفصائل، فقال           .هاشم وحشد 

وكشف محاوالت جديدة السـتجداء      .متمسكا بحقه في العودة والمشروع الوحيد لالجئين الفلسطينيين هو العودة         
مفاوضات تتم االن وتفيد بقبول حل نهائي لدولة فلسطينية متصلة على ما تبقى من الضفة بعد ضـم اسـرائيل                    

وابدى اسفه لالشتباكات التي وقعت فـي       . للمستوطنات اضافة الى غزة، مقابل التنازل عن القدس وحق العودة         
  .غزة بين حماس وفتح، مشيرا الى ان اشخاصا من فرقة الموت التابعة الحدى االجهزة االمنية وراء ذلك

  12/5/2006المستقبل 
  

  نقاش في بيروت لتقويم تجربة منظمة التحرير وإعادة بنائها حلقة :مركز الزيتونة .18
دور وشرعية وفاعلية منظمة التحرير الفلـسطينية، ومـدى تمثيلهـا لكافـة            في ظل السجال الدائر حالياً حول       

قطاعات الشعب الفلسطيني، والتجاذبات بشأن برنامجها السياسي ومدى تلبيته للحقوق الفلسطينية؛ يناقش العديد             
  .من الباحثين والخبراء والمختصين في العاصمة اللبنانية بيروت عمل هذه المنظمة وسبل إعادة بنائها

 الذي يتخذ من بيروت مقراً له، في الذكرى الثانية واألربعين    فقد أعلن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،     
: إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، عن عزمه عقد حلقة نقاش علمية تحت عنوان منظمة التحرير الفلـسطينية               

  .تقييم التجربة وإعادة البناء
مايو الجاري، وتستمر ليـومين، حيـث سـيتوزع         / النقاش هذه في الثالثين من أيار     ومن المقّرر أن تُعقد حلقة      

النقاش على مختلف جوانب منظمة التحرير الفلسطينية وطريقة عملها على مدى االثنين وأربعين عامـاً، منـذ                 
  .إنشائها، وحتى اآلن وما يثار من جدل بشأنها

 عقب قرار صدر من القمة العربية األولى التي         1964 في عام    يشار إلى أّن منظمة التحرير الفلسطينية ُأنشئت      
وفي ما سبق ذلك كانت فلسطين تُمثّل في الجامعة تمثيالً شكلياً، وتزايد هذا التمثيـل وعظـم                 . عقدت بالقاهرة 

  . وما تبعها من إقامة الدولة العبرية1948االهتمام به بعد حرب 
وفـي  . لمنظمة التحرير ياسر عرفات، رئيساً للسلطة الفلسطينية       انتخب رئيس اللجنة التنفيذية      1996وفي عام   

العام نفسه؛ غّيرت المنظمة بصورة رسمية الجمل والعبارات الموجودة في ميثاقها، التي تتحدث عن فلـسطين                
 الكاملة وال تقبل االعتراف بالوجود اإلسرائيلي عليها، في ما تم إلغاء البند الذي يتمسك بخيار الكفاح المـسلح                 

  . لتحرير فلسطين من الميثاق
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  11/5/2006قدس برس 
  

  تل أبيب تقرر تحويل جزء من مستحقات السلطة الفلسطينية .19
أّن بيـرتس،   مـن    وسائل اإلعالم العبريـة      هذكرتما  : القدس المحتلة من   11/05/2006قدس برس   جاء في   

 120دوالر، مـن أصـل نحـو        سيطلب من الحكومة اإلسرائيلية في جلستها القادمة، تحويل أحد عشر مليون            
مليوناً، هي مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تحتجزها الدولة العبرية، بهـدف تقـديمها                

ومن جهة أخرى قالت اإلذاعة العبريـة إّن        . كمساعدات إنسانية للفلسطينيين، شرط أن ال تصل إلى يد الحكومة         
ر األمنية الخاصة بفتح المعابر مع غزة، مشيرة إلى أنه يدرس كذلك            بيرتس ينوي إعادة النظر في سياسة الدوائ      

احتمال إدخال تسهيالت على عملية نقل البضائع فيها، خشية من أن يسبب استمرار إغالق المعـابر أضـراراً                  
  .خطيرة للفلسطينيين، وتتحمل تل أبيب مسؤوليتها أمام العالم

أن : إذاعة الجيش االسرائيلي   مراسل    يوني شينفيلد  ال عن  نق 11/5/2006 مركز دراسات الشرق االوسط      وذكر
بيرتس أعرب خالل جلسات مغلقة عن شكوكه في نجاعة السياسة الهادفة إلى عزل السلطة الفلسطينية، مشيرا                
إلى أن استطالعات الرأي العام في المناطق الفلسطينية تشير إلى زيادة نسبة التأييد لحمـاس، بـسبب عـزل                   

  .لب بإيجاد قنوات جديدة لتعزيز القوى الفلسطينية المعتدلةالسلطة، حيث طا
 حديث أقطاب في    وان في اسرائيل عز   يمراقبأن  : الناصرةمن   12/5/2006 الحياة    مراسل أسعد تلحمي وأشار  

 مليون دوالر للفلسطينيين، الى ضغوط دولية بهدف تخفيف وطأة الحصار الخـانق             11حكومتها أمس عن دفع     
 ان خضوع الدولة العبرية الى       أيضا، ورأى هؤالء  .عب الفلسطيني منذ تسلم حماس السلطة     المفروض على الش  

الضغوط ناجم عن رغبة االخيرة في عدم حصول كوة في الموقف الدولي من حكومة حماس الداعم للـشروط                  
ماتهـا مـن    ولفتوا الى حقيقة ارتفاع اصوات في عدد من الدول االوروبية تنتقد موقف حكو            . االسرائيلية منها 

  .المأساة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحصار
  

  حماس تجلب الكوارث على الشعب الفلسطيني: بيرس .20
قال بيرس إن أبو مازن يعد شريكاً مرغوباً فيه، وال مصلحة لدى إسـرائيل بجعـل                : االسرائيلي إذاعة الجيش 

في حال استمرار الوضع الحالي على ما هـو         التيار المعتدل في الجانب الفلسطيني ينضم إلى التيار المتطرف،          
وأضاف قائال، إن الشعب الفلسطيني منقسم إلى تيارين، وهذا مصدر مشكلته، وأن حماس هي التي تجلب                . عليه

 ينبغي أن يتصدر هذا الموضوع أالجندة اإلعالمية إلسرائيل أمام المجتمـع            حيثالكوارث للشعب الفلسطيني،    
ة حماس هي التي تقوم بتجويع الشعب الفلسطيني، وليس إسـرائيل أو الواليـات              الدولي، مشيراً إلى أن حكوم    

  .المتحدة أو أوروبا
  11/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
  في الضفة الغربية االستيطان العشوائيانهاء  يعمل علىبيرتس  .21

الل بإعـداد خطـة تقـضي       من المتوقع أن يصدر بيرتس تعليماته خالل األيام القليلة القادمة إلى جيش االحـت             
  باستكمال عملية إخالء جميع النقاط االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية خالل عام وسيطالب بتحديد جدول 

  .زمني مفصل الستكمال هذه العملية
  11/5/2006مركز االعالم والمعلومات  

  
 إسرائيل تعلن اعتقال خلية من حماس تسللت الختطاف جنودها .22
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ت االستخبارات اإلسرائيلية أمس أنها اعتقلت أفراد خلية من حماس اعترفوا بأنهم انطلقـوا مـن             كشف: تل أبيب 
 اعتقـل معهـم     كمـا .  كي ينفذوا عمليات الختطاف عدد من الجنود االسرائيليين        ،قطاع غزة والضفة الغربية   

لسلة اعتقاالت نفـذت    وقال ناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية ان الخلية ضبطت بعد س         . 48مواطن من فلسطينيي    
 حيـث . الفرصة لمواصلة التحريض على حمـاس     مما دفع بإسرائيل إلنتهاز     . في الضفة الغربية وفي اسرائيل    

 وتسجيالت  اعممت بيانا حول هذه الخلية على أجهزة المخابرات في الواليات المتحدة وأوروبا، وضمنته صور             
  .رةعن االعترافات المذكورة وتفاصيل عمليات الخطف المقر

  12/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تقديم الئحة إتهام ضد أربعة من مختطفي سجن أريحا .23
ناشطي الجبهة الشعبية   من  في المحكمة المركزية ضد أربعة       قررت النيابة اإلسرائيلية العامة تقديم الئحة إتهام      

 المداوالت التي جرت بين      أنه في  من جهة أخرى ذُكر   و .الذين قامت قوات اإلحتالل باختطافهم من سجن أريحا       
. المستشار القضائي للحكومة، وبين المدعي العام، تقرر عدم محاكمة أحمد سعدات، بتهمة التورط بقتل زئيفـي          

  .ذلك عن وجود أدلة من أجل  التحقيق معهلم يسفرحيث 
  12/5/2006 48عرب 

  
    مع كاديمايهدوت هتوراه تنفي اإلتفاق بشأن مخصصات جديدة للعائالت  .24
المواضيع مع كـديما،      أنه لم يتم اإلتفاق على أي من       ،ل أفراهام رفيتس، في نهاية جلسة كتلة يهدوت هتوراه        قا

  .ن الكتلتين ال تزاالن بعيدتين عن خط النهايةأ مشيرا إلى. وبضمنها المخصصات
  11/5/2006 48عرب 

  
  الديمقراطية اإلسرائيلية في خطر  : كاتساف .25
وقال خالل مناقشات أمـس حـول   .  تواجه خطراًإسرائيل أن الديمقراطية في    حذر موشيه كاتساف من    :ا.ب.د

إن غالبية القوانين تسن اليوم بمبادرة حكومية وتعمل السلطة التنفيذية كل ما يحلـو لهـا،                ،  مؤشر الديمقراطية 
 في  وأوضح أن نسبة التصويت المنخفضة    . معرباً عن قلقه من عدم المحافظة على أساس الفصل بين السلطات          

ثقة بالكنيست، على الرغم من علم الجمهور بأن هـذه الفتـرة            الاالنتخابات اإلسرائيلية األخيرة تشير الى عدم       
  .ستكون حاسمة

  12/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ن كمواطنين في فلسطين ين يعيش المستوطنيدعو ألصرصور إبراهيم : يديعوت .26
رح في اجتماعه مع عدد من الحاخامات والربانيم، أنـه          إبراهيم صرصور ص  أن  أفاد موقع يديعوت أحرونوت     

كرئيس للحركة اإلسالمية يعلن موافقته على أن يعيش المستوطنون فـي أمـاكنهم كمـواطنين فـي الدولـة                   
  إلى . !الفلسطينية، مثلما يعيش عرب إسرائيل كمواطنين، على اعتبار أن هذا الحل هو األمثل لتسوية الصراع

، وقال شلومو برين، أنه يعارض أن يعيش اليهود في أي مكان            تهات لم يوافقوا على فكر    ذلك، جاء أن الحاخام   
  !آخر في العالم غير إسرائيل

  11/5/2006 48عرب 
  

   اديني  ايرانعلىتحرض  اسرائيل .27
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قـال رعنـان    حيـث   جددت اسرائيل، أمس، التحريض ضد ايران، وأخذت تعزف على أوتار دينية،             :وكاالت
  .غربيةالحضارة ال هو إقامة حضارة اسالمية محل ،لحقيقي من تهديدات نجاد بمحو اسرائيليسين إن الهدف اغ

  12/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   اليهود لم يقبلوا على االطالق وجود آخرين بينهم:افي شالين .28
ـ    ،   كشف استاذ العلوم السياسية في جامعة بن غوريون        : آمال شحادة  -رام اهللا    سفورد والمحاضر في جامعة اك

 وفيها افتعالهم لمواجهات مع العـرب       ، الكثير من اسرار زعماء اسرائيل     ،الواجهة الفوالذية ،  في كتابه الحديث  
 مؤكدا ان فكرة التهجير كانـت موجـودة فـي صـلب             .دون أي مبرر ومخططاتهم لقتل وتهجير الفلسطينيين      

بلوا على االطالق وجود اآلخر بينهم وهي       المشروع الصهيوني منذ ثالثينيات القرن العشرين، وان اليهود لم يق         
 ، االمر الذي يفسر العداء المتواصل الذي يكنه اليهود بصورة عامـة           .الفكرة التي ظلت طاغية عليهم حتى اآلن      

، 48يكشف الكتاب وثائق واسرار عسكرية تنشر الول مرة منذ العـام             و .واالسرائيليون بصورة خاصة للعرب   
 والتطهير  تها اسرائيل التعايش مع الدول العربية وبرغبة شارون في تفتيت وحد          التي تتعلق برفض  تلك  اخطرها  

ويشير الى ان ذلك انعكس في ممارسات الجنود االسرائيليين تجاه اي عربي سواء كـان               .  العرب العرقي ضد 
عرب الذين  ويتطرق الى المذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين او ال        . طفال او امرأة او حتى مقعدا ال خطر منه        

  .تضامنوا معهم حتى قبل اقامة اسرائيل من قبل عصابات يهودية
 12/5/2006الرأي األردنية 

  
  !حرب لبنان لم تتسبب باكتئاب بيغن بل العكس .29

تدحض قراءة جديدة لمسيرة مناحيم بيغين الرواية المسلّم بها بأن الحرب التي شـنها              :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
وبحـسب  . 83 واستقالته من منصبه عـام       ه وراء اكتئاب  ترطت اسرائيل فيها، كان    وتو 1982على لبنان عام    

عوفر غروزبرد فإن بيغين عانى منذ صباه من اكتئاب أضحى مزمناً وصل ذروته في سنوات جلوسـه علـى                   
تساءل عن أسرار تستر أقطاب فـي        و .كرسي رئيس الحكومة على نحو أدى الى فراغ سلطوي اقتحمه شارون          

.  مـن دون ان ينبـسوا ببنـت شـفة          هادة أجهزة استخبارات عايشوا نوبات وأزمات نفسية ألمت ب         وق هحكومتي
نجمـت عـن االكتئـاب    هي التي  ، ال رجاء منها في لبنان  لصحيفة هآرتس ان التدهور لحرب دموية      يضيفو

 الزائـد  هد مس بقدراته على مواجهة خطة الحرب التي وضعها شارون، مضيفاً ان اعتما   ذيالو ،المزمن لبيغين 
  .على شارون نجم هو ايضاً عن شعوره بالضعف ومحاولته التغلب على ذلك

  12/5/2006الحياة 
  

  االستخبارات اإلسرائيلية مسؤولة عن مقتل إيلي كوهين  : جاسوس سابق في لبنان .30
 كشف مسعود بوطون، في مقابلة مع يديعوت أحرونوت، تفاصيل عن طبيعة عملـه فـي بيـروت                  :يو بي أي  
   في خمسينيات القرن الماضي، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل إيلي كوهين، محمال االستخبارات ودمشق

اسـتمروا  و إن المسؤولين نفخوا أسـطورة كـوهين         ،وقال. اإلسرائيلية مسؤولية المصير الذي آل إليه زميله      
  .هابارتكاب األخطاء بدالً من إدراك

  12/5/2006السفير 
  

  ن الى معبد بجزيرة جربة التونسية   يحجواسرائيلي آالف 5 .31
 قال منظمون يهود امس انه ينتظر ان يتوافد على معبد الغريبـة اليهـودي بجزيـرة جربـة                   : رويترز ،تونس

وزيـر   يشار إلى أن     .التونسية نحو خمسة آالف يهودي القامة احتفال ديني سنوي نادر الحدوث في بلد عربي             
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وابراز طابع التسامح الديني    ية،   اليهود وااللتقاء بهم في اشارة ترحيب      السياحة التونسي دأب على زيارة الحجاج     
  .للتونسيين

  12/5/2006الدستور 
  

  فلسطيني تتجهان من بغداد إلى سورية100حافلتان تقالن  .32
 فلـسطيني توجهـت     100أعلنت السفارة الفلسطينية في بغداد، ان حافلتين تقالن نحو          :   فارس شرعان  ،عمان

 ان أعداداً كبيرة من الفلسطينيين المقيمين في العراق          القائم باألعمال القسوس،    السورية، وقال  امس الى الحدود  
طلبوا من السفارة تزويدهم بجوازات سفر فلسطينية تمهيداً للتوجه الى سورية، موضحاً ان الفلسطينيين المقيمين              

  . يحملون وثائق عراقية1948في العراق منذ عام 
  12/5/2006الشرق األوسط 

  
  ثالثون طفال يضربون عن الطعام في غزة رفضاً للحصار .33

 طفالً دون الثامنة عشرة صباح أمس أمام مقر االمم المتحدة بمدينة            30أ عن اعتصام حوالي     .ب. د  وكالة أفادت
وأقدم بعض  . غزة معلنين االضراب عن الطعام الثنتي عشرة ساعة متواصلة رفضاً لسياسة التجويع والحصار            

لمضربين عن الطعام والذين أتوا من محافظة رفح على خلع مالبسهم وكتابة شعارات رافضة لسياسة               االطفال ا 
الحصار والتجويع المفروضة عليهم، وشعارات تتساءل عن رواتب آبائهم وتدعو الفـصائل الفلـسطينية إلـى                

  . التوحد واعتماد لغة الحوار
  12/5/2006الشرق األوسط 

  
 سلحون يسيرون دوريات ليلية قطاع غزة يفتقد لألمن والم .34

اكدت مصادر فلسطينية امس ان قطاع غزة بات يفتقد لألمن الداخلي في ظل العيش  : وليد عوض،رام اهللا
 .وسط مجموعات مسلحة تحاول فرض ارادتها بقوة السالح وتقيم معسكرات تدريب وسط التجمعات السكنية

ائل فلسطينية مسلحة بإقامة معسكرات للتدريب وسط واعتبر محافظ شمال غزة اسماعيل ابو شمالة قيام فص
 المحافظ أن تكون هذه ى حياة المواطنين وممتلكاتهم، ونفىالتجمعات السكنية بانه يشكل أثراً سيئاً عل

المعسكرات تستخدم للتدريب وقال في تصريحات صحافية ما يقال عن عمليات تدريب في هذه المواقع هو 
له من الصحة وإنما هناك جنون وتنافس محموم في إظهار عضالت هذا الفصيل محض افتراء وكالم ال أساس 

ال يتوقف األمر عند هذا بل بدأت مجموعات مسلحة بتسيير : وأضاف . األرضىأو ذاك بأنه موجود عل
 وضع عبوات ناسفة أمام منازل بعض ضباط األمن ىدوريات ليلية وتفتيش منازل المواطنين باإلضافة ال

 ارض الواقع قدم فايز أبو ى السالح ومحاولة المجموعات المسلحة فرض ارادتها علىفي ظل فوضو .الوقائي
 ىشمالة رئيس بلدية خانيونس امس إستقالته من منصب رئاسة المجلس البلدي، نتيجة لتكرار االعتداءات عل

 تدهور ىة سبب إستقالته الوأوعز أبو شمال .مقر البلدية، وتهديده بالقتل أكثر من مرة من قبل مسلحين مجهولين
 .الوضع األمني وازدياد حالة االنفالت التي باتت تهدد أركان قطاع غزة عامة وفي مدينة خانيونس خاصة

  12/5/2006القدس العربي 
  

  غالبية سكان القطاع يرفضون رضوخ الحكومة للضغوط .35
 أن  ،4/5/2006-1ل الفترة بـين     مركز أبحاث المستقبل بغزة خال    أجراه  قال استطالع للرأي العام الفلسطيني      

 في وجه الضغوط    هاقطاع يرفضون رضوخ الحكومة للمطالب الخارجية، وأنهم يتوقعون صمود        الغالبية سكان   



 

 15

وقال  .الممارسة عليها، رافضين خطوات الرئيس عباس، بتحويل الصالحيات من الحكومة إلى مؤسسة الرئاسة            
تقدون بوجود حركات وأحزاب فلسطينية تدعم الحـصار علـى          من افراد العينة يع   ) ٪53,6(االستطالع ، أن    

عـدم قـدرة    % 12،0صمود الحكومة في وجه الحصار، بينمـا أكـد          %) 59,6(وتوقع   .الحكومة الفلسطينية 
من المشاركين في االستطالع، ضرورة مواصـلة   % 54,3ورأى   .الحكومة على الصمود ألكثر من ستة أشهر      

ها في حال استمرار وقف الدعم الخارجي واستمرار التردي في الوضـع            صمود الحكومة واالستمرار في عمل    
وأكـد   .من أفراد العينة أن تغير الحكومة مواقفها تجاه إسـرائيل والمقاومـة           % 10,6االقتصادي، بينما رأى    

من أفراد العينة رفضهم خطوات محمود عباس، تحويل الصالحيات من الحكومة إلى الرئاسة، بينمـا               % 61,7
من المستطلعين تحويـل المزيـد مـن صـالحيات          % 59,5وعارض   .موافقتهم لهذه الخطوات  % 29,2ذكر  

وحـول   %.30,5الحكومة للرئاسة في حال حدوث أزمة اقتصادية نتيجة تقليص الدعم الدولي، فيما أيد ذلـك                
ن أ% 36,8في نوايا الرئاسـة، فيمـا أكـد         % 43,0مدى جدية الرئاسة في رفع الحصار عن الحكومة؛ شكك          

من أفراد العينـة أن     % 64,0أما عن الوسيلة األنسب للمقاومة في المرحلة المقبلة، أكد           .الرئاسة جادة في ذلك   
أن الوسيلة األنسب هي إطالق الصواريخ من غزة فـي أي           % 17,0تكون داخل العمق اإلسرائيلي، بينما أكد       
  .لى أرض الضفة الغربيةأن تكون المقاومة ع% 16,7مكان تستطيع المقاومة أن تصله، وأجاب 

  11/5/2006السبيل االردنية 
  

  رجال أعمال من نابلس مستعدون لدفع مرتبات غالبية الموظفين .36
 أعلن أحد كبار رجال األعمال الفلسطينيين من نابلس عن استعداده إلى جانب عدد كبير               :أمين ابو وردة  ،  نابلس

وقـال   . الية للمساهمة في حل أزمة رواتب المـوظفين       من رجال األعمال للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الح       
رجل األعمال الذي فضل عدم ذكر اسمه في المرحلة الراهنة، انه توجه إلى الحكومة الفلسطينية عارضا عليها                 
التعاون معها للتخفيف من أزمة الرواتب، موضحا بأنه كان قد تحدث في هذا الموضوع مع عدد مـن رجـال                    

 .وا معه وأعلنوا استعدادهم الكامل للتعاون في المساهمة بالتخفيف مـن أزمـة الرواتـب     األعمال والذين تجاوب  
وأشار إلى أن الفكرة تتلخص بقيام رجال األعمال بدفع نصف الراتب الشهري للموظفين وخاصـة المعلمـين                 

  .والبلديةوموظفي الصحة واألوقاف وذلك من خالل التعاون والتنسيق مع وزارة المالية والمجالس المحلية 
  11/5/2006صوت الحق والحرية 

  
   بتظاهرات بيروتفلسطينيون ينفون المشاركة .37

أمس، تعمد بعض اللبنانيين المشاركين فـي        استنكر أنصار رفيق الحريري في المخيمات الفلسطينية في بيان،        
لفلـسطينيين،  ، إلى وضع الشال الفلسطيني على أكتافهم للتضليل علـى ا          )أول من أمس  (التظاهرة التي حصلت    

وأكدوا انه حان الوقت لكي نقـف وقفـة          .واتهامهم بالمشاركة الرامية إلى زعزعة األمن واالستقرار في لبنان        
ولم ننجر وراء هذه    . عّز، ونقول ألصحاب المظاهرات العنجرية أن الفلسطينيين أصحاب حضارة وفكر ومبدأ          

  .نالمحاوالت الرامية إلى زعزعة األمن واالستقرار في لبنا
  12/5/2006المستقبل 

  
   حقوق مدنية وصوالً لحق العودة عن الالجئين في بلدية صيدا بعنوانندوة .38

اقيمت امس في قاعة المؤتمرات في بلدية صيدا ندوة حوارية حـول حملـة الحقـوق المدنيـة                  :  محمد صالح 
جئين الفلسطينين وصوال الـى      وصوال الى حق العودة المشاكل االجتماعية والقانونية واالنسانية لال         ،الفلسطينية

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان نعمة      . المطالبة باقرار التشريعات التي تعطي الفلسطينيين حقوقهم المدنية       
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جمعة اشار الى ان لبنان لديه فراغ تشريعي في ما يتعلق بالفلسطينيين المتواجدين في لبنان ويعاملهم اسـتنادا                  
ك دعا الى تأمين الحقوق المدنية للفلسطينين في لبنان استنادا الى ما التزم به من مواثيق                الى قانون االجانب، لذل   
منسقة اعمال حملة الحقوق المدنية الفلسطينية سميرة صالح قدمت مداخلة تاريخيـة             . وشرعة حقوق االنسان  

م محملة الدولة اللبنانيـة     عن القضية الفلسطينية ودقت ناقوس الخطر من الواقع المأساوي لالجئيين في مخيماته           
جود قابلية لدى   وممثل وزراة الشؤون االجتماعية في الحوار اللبناني الفلسطيني زياد الصائغ الحظ            . المسؤولية

حـضر  . الطرفين للحوار في هذه المرحلة وان اللبنانيين لم يعودوا اسرى الماضي في التعاطي مع الالجئـين               
  .نانية وفلسطينيةالندوة الحوارية شخصيات وفعاليات لب

  12/5/2006السفير 
  

      شهيداً وجريحاً فى أسبوعأربعون  .39
االحتالل ارتكبـت     أن قوات    ، يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني      ،ذكر تقرير إحصائي    : وام

 آخـرين   31 مواطنين وإصابة    9أدى إلى استشهاد      انتهاكاً بحق الشعب مما      768خالل األسبوع الماضي فقط     
وأشار التقرير الذي أعده مركـز المعلومـات الـوطني      ي،الشهر الجار خالل الفترة من الثاني إلى الثامن من 

 حملة  39  كما نفذت       مرة   69الفلسطيني إلى أن قوات االحتالل قامت بإطالق النار تجاه المواطنين والممتلكات            
مداهمة واقتحام تم خاللها شـن       حملة   52ات االحتالل    مواطنين فيما نفذت قو    106اعتقال أسفرت عن اعتقال     

    .  عملية اقتحام149
 12/5/2006البيان  

  
  نقل عالم فيزياء فلسطيني أسير إلى العناية المركزة .40

 إلى المشفى بعـد     ، األسير البروفيسور عصام األشقر    ،نقلت سلطة السجون اإلسرائيلية عالم الفيزياء الفلسطيني      
وأفاد األسرى أّن أطباء     . بشكل كبير، ووضع في غرفة العناية المركزية، في وضع خطر          تدهور حالته الصحية  

السجن قرروا تحويل األشقر إلى العناية المكثفة، مشيرين إلى أنه رغم خطورة الوضع الصحي للبروفيـسور؛                
  .إالّ أّن الحراس يرفضون فك القيود من يديه وقدميه

  11/5/2006قدس برس 
  

   نور يرى نور الحرية تاركا والدته في عتمة السجنالطفل الفلسطيني .41
خرج الطفل نور ناجي غانم الى فضاء الحرية اليوم بعد ان امضى في ظلمة السجن الى جانب والدته االسيرة                   

وقد نظم اهالي مخيم طولكرم استقباال حافال للطفل نور على حـاجز الطيبـة               ..منال غانم قرابة ثالث سنوات    
 خالله الدموع فرحا لتحريره من االسر، والما لبقاء والدته خلف القضبان حيث لن يكون               قضاء طولكرم، ذرفت  

  .بوسعه بعد اليوم ان يراها اال بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة خمسين شهرا
  12/5/2006 48عرب 

  
  تدخل الرئاسة ينهي أزمة الوقود واستئناف اإلمدادات صباح اليوم .42

لهيئة العامة للبترول مجاهد سالمة، امس، ان شركة دور االسـرائيلية ابلغـت             اعلن مدير عام ا    :جعفر صدقة 
وقال سالمة ان    .الهيئة انها ستستأنف امداد االراضي الفلسطينية بالمحروقات كالمعتاد اعتبارا من صباح اليوم           

ليـون   م 132قرار الشركة االسرائيلية جاء بعد ان تلقت رسالة ضمانات من مكتب الرئيس عبـاس بتحويـل                 
شيكل، من اموال صندوق االستثمار الفلسطيني، لسداد جزء من مستحقاتها على السلطة في غـضون عـشرة                 
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وقال سالمة ان اجتماعا بين الهيئة وممثلين عن الشركة االسرائيلية سيعقد بعد غد لالتفاق على الية لـدفع                   .ايام
  .بقية الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية

  12/5/2006نية األيام الفلسطي
  
  
  

   في كندافوز بجائزة أفضل فيلم وثائقيتمخرجة فلسطينية  .43
حققت السينما الفلسطينية إنجازا مهما بالمقاييس الدولية، بعد أن حاز فيلم بدل للمخرجـة الفلـسطينية ابتـسام                  

 في تورنتـو    مراعنة بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن مهرجان هوت دوك لألفالم الوثائقية الذي اختتمت أعماله             
ويعالج الفيلم الجديد ظاهرة زواج البدل التي ال تزال سائدة في بعض المجتمعات العربية، وفيها يقـوم                  .الكندية

وعن سـر   . العريس بمبادلة عروسه بإحدى شقيقاته التي تصبح عروسا هي األخرى لصهره فيما يشبه الصفقة             
سنوات األخيرة قالـت المخرجـة ابتـسام مراعنـة إن           نجاح السينما الفلسطينية في إحراز جوائز دولية في ال        

  .الفلسطينيين أقبلوا على الفنون بشكل عام، كما أنهم وظفوها سالحا لخدمة قضيتهم العادلة
  11/5/2006 48عرب 

  
   تبلغ السلطة بعجزها عن تحويل اموال الدعم العربيةالجامعة .44

ا عميرة ان عمرو موسى اتصل مع محمود عبـاس          اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حن       
 .وابلغه ان الجامعة غير قادرة على تحويل االموال التي تم جمعها من دول عربية الـى الـسلطة الفلـسطينية                   

واضاف ان الجامعة غير قادرة على تحويل االموال بسبب عدم قدرة البنوك على تحويلهـا بـسبب الـضغوط              
وسى قال للرئيس اننا بانتظار االلية التي ستقرها اللجنة الرباعية الدولية من اجل             وتابع ان م   .االميركية والدولية 
  .تحويل االموال

 12/5/2006القبس الكويتية 
  

 لم نتلق رداً حكوميا لجمع تبرعات للفلسطينين: إخوان األردن .45
 للسماح لها بجمـع     قال نائب المراقب العام للجماعة، جميل أبو بكر إن الجماعة تقدمت بطلب للحكومة            : عمان

التبرعات إلرسالها للفلسطينيين لتخفيف معاناتهم وتمكينهم من التصدي للمخططات اإلسرائيلية، إال ننا لم نتلـق               
  .أي رد حتى اآلن يقضي بالسماح بجمع هذه التبرعات

  12/5/2006الشرق األوسط 
  

  األسد يجدد دعم سوريا للدولة الفلسطينية المستقلة .46
الرئيس السوري خالل استقباله أمس في دمشق  فاروق القدومي، دعم بالده حـق الـشعب                 جدد   : رويترز وام 

 أكـدا   ،وقالت وكالة األنباء السورية إن األسد والقدومي      . الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس      
كما بحـث فـاروق     .  نهج طريق الحوار في حل الخالفات الفلسطينية والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية           

  .الشرع مع القدومي آخر المستجدات في األراضي الفلسطينية المحتلة
  12/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  القومي العربي يحذر من استهداف األمة ويؤكد تحريم الدم الفلسطيني .47
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ة إلـى التنبـه     ناشد المؤتمر القومي العربي الذي اختتم أعماله بالدار البيضاء، فـصائل المقاومـة الفلـسطيني              
 .للمؤامرات التي تحاك لإليقاع بها وإسقاطها في فخ االقتتال الداخلي، مؤكداً ان الدم الفلسطيني محرم ومقـدس                

واستنكر المؤتمر، في بيانه الختامي بشدة محاولة اإلدارة األمريكية وحلفائها من بعض الحكومات األوروبيـة               
وطالـب البيـان الـدول       .ب الفلسطيني على خياره الديمقراطي    عزل الحكومة الفلسطينية وبالتالي تجويع الشع     

  . العربية واإلسالمية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني بل ورفع قيمتها في ظل الفورة النفطية
  12/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  صقر أميركا األشد صهيونية  ... بولتون .48

ميركي ومجلس القوات اللبنانية في مقاطعة أميركا الشمالية حفـل       لبناني األ  التحالف ال  يقيم: حريصي محمد علي  
ال يختلف اثنان، حول أهمية دور بولتون في الترويج لسياسة إسرائيل بشكل عام، وللصهيونية              . تكريم لبولتون 
اشنطن جل جعل سياسة و   أميركية، من   وقد سخر بولتون كل المناصب التي توالها في اإلدارة األ         . بشكل خاص 

 إلغـاء   إلـى  التي أدت    ،1991يعد بولتون العقل المدبر لحملة العام     ف. في الشرق األوسط تتمحور حول إسرائيل     
نه استطاع دفع المنظمة الدولية نحو      أكما  .  الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية    3379األمم المتحدة للقرار رقم     

  ومديري المعهد اليهودي لشؤون األمن القـومي،        مؤسسي د وهو أح  .تحديد يوم عالمي لذكرى المحرقة النازية     
.  جائزة المدافع عـن اسـرائيل     2005  بولتون في كانون األول العام     األميركيةوقد منحت المنظمة الصهيونية     

 اسرائيل ال تعامل فـي    أن  المتحدة، معتبراً  األمم المنظمة الهجوم على     أماموبالطبع، لم يوفر بولتون في خطابه       
 كـل   إعـداد ويعد بولتون أحد ابرز المشاركين في        .المنظمة الدولية كعضو عادي والقول بالعكس مجرد خيال       

 لفرض عقوبات علـى دمـشق       األميركيةوهو الوجه الدبلوماسي للدعوة     . القرارات التي تتعلق بلبنان وسوريا    
اً لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، ووصف توقيعه على        عداء شديد  وقد أظهر بولتون  . وتفكيك سالح حزب اهللا   

وهو قـال عـام      . المحكمة، بأنها كانت أسعد لحظة في حياته المهنية كدبلوماسي         إلى االنضمامرفض واشنطن   
ن ذلك هو   أل) الواليات المتحدة ( لو كنت أعيد تركيب مجلس األمن اليوم لكنت أبقيت عضواً دائماً واحداً              1992

  . الحقيقي لتوزيع القوة في العالماالنعكاس 
  12/5/2006السفير 

  
  االوروبيون يعارضون خطوات اولمرت األحادية: هارتس .49

 نقلت هآرتس عن ديبلوماسيين غربيين شاركوا فـي اجتماعـات الرباعيـة االخيـرة               :الناصرة ،أسعد تلحمي 
خاللها فرض حقائق في الـضفة    العتقادهم ان اسرائيل تريد من      ،  معارضتهم خطة اولمرت لالنسحاب االحادي    

واضـافت علـى لـسان احـد        . من دون استنفاد حقيقي لمحاوالت التفاوض السياسي الجدي مع الفلـسطينيين          
حادية في هـذه المرحلـة      الخطوات ا الالديبلوماسيين ان واشنطن مطلعة على الموقف االوروبي الذي ال يحبذ           

ان الهرولة االسرائيلية نحو خطوات احادية تسحب البساط         قائالعباس وتابع   الرئيس  ويفضل فتح قناة حوار مع      
  .وتؤكد ان هذا االلتزام ليس سوى كالم من تحت اقدام اولمرت في مسألة اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين

 12/5/2006الحياة 
  

  الضفة وغزة على وشك االنهيار   : تحذير دولي .50
والتحذيرات الدولية من انهيار اقتصادي شامل فـي        تصاعدت حدة المخاوف     : جمال إبراهيم والوكاالت   ،عمان

 وقـال   .األراضي الفلسطينية بسبب الحصار األميركي واألوروبي واإلسرائيلي الذي يعاني منه الفلـسطينيون           
  · خبراء في منظمة األمم المتحدة إنه ال يمكن التهوين من حجم االنهيار
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  12/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

 والمخابرات من المقاطعة ) 17(اسة الفلسطينية وقوات الـ ستثني الرئت: واشنطن .51
 األراضيالعاملة في ) USAID( الـاألمريكية وكالة التنمية األمريكية اإلدارة أبلغت: وليد عوض، رام اهللا

المسؤولة عن حراسته والمخابرات ) 17( باستثناء مكتب الرئيس الفلسطيني وقوات الـ ، أمس،الفلسطينية
المحافظين  وشمل هذا االستثناء . الفلسطينيين وحكومتهمى المفروضة علاألمريكيةمن المقاطعة الفلسطينية 

نواب المجلس التشريعي الذين لم ينتخبوا علي قوائم حركة حماس والذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس الفلسطيني 
 وإدارةوق االستثمار الفلسطيني سلطة النقد وصندومكتب النائب العام إرهابية، باإلضافة إلى  أطراف أية أو

جهاز و ، الرسمية التي تتبع للرئاسة الفلسطينيةاإلعالموسائل و الرئاسة الفلسطينية إلي إلحاقهاالمعابر التي تم 
 مثل لجنة األمريكيةوباتت العديد من المؤسسات الفلسطينية المستقلة خارج المقاطعة . القضاء الفلسطيني

وبات مسموحا  .، ومؤسسة الرقابة العامةاإلنسانيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنتخابات المركزية واله
 اإلدارةالتي تأمل  و التي تم استثناؤها من المقاطعةالجهات للتنمية التعامل واالتصال بتلك األمريكيةللوكالة 
 . جهات فلسطينية بعيدة عن حركة حماس وحكومتهاأية من خاللها تعزيز مكانة األمريكية

  12/5/2006القدس العربي 
  

  إرجاء زيارة عضوين من حماس إلى النرويج   .52
 البرلمانيين التابعين لحماس صالح البردويـل       أعلنت لجنة التضامن النرويجية مع فلسطين أن زيارة        :ب.ف.أ

 الى أوسلو أرجئت بسبب المهلة الضرورية للحصول على تأشيرة الدخول، وقال رئيس اللجنة              ويحيى العبادسة 
الطلبين وفق اإلجراءات   وسيتم معالجة   . إن الحصول على التأشيرة مستحيل قبل االثنين المقبل       : ايفيند ساجيدال 

وكان متوقعاً وصول البرلمانيين الفلسطينيين مساء االثنين المقبل، وكان مقرراً استقبالهما فـي وزارة              . العادية
  . يد السياسيوظفين وليس على الصعالخارجية النرويجية على مستوى الم

  12/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

 صحيفة بريطانية معروفة بتأييد اسرائيل تدعو للتعامل مباشرة مع حكومة حماس .53
 الغرب والواليات المتحدة لعدم نبذ إلسرائيل،معروفة بتأييدها ال  البريطانية،دعت صحيفة ديلي تلغراف :لندن

 صعوبة تعامل الغرب والواليات المتحدة واسرائيل مع حماس،  ال احد ينكرأنوقالت في افتتاحية لها . حماس
ومن هنا .  على الشعب الفلسطيني سلبيةآثاراً لعزل حماس تركت أمريكا الجهود التي قادتها إنوقالــت 

 خطة لمساعدة الفلسطينيين ولكن بدون ى المجموعة الرباعية بالموافقة علأعضاءقامت واشنطن مع بقية 
 استمرار تجويع أنوجاءت دعوة الصحيفة اليمينية لخوفها من . تهم المنتخبة ديمقراطياالتعامل مع حكوم

د الناخبون اعتقمع ا تعزيز قوة الحركة في الشارع الفلسطيني، إلىالفلسطينيين وتهميش حكومة حماس سيؤدي 
 ضحية لهذه  حماس هيأنومن هنا سيتعامل الناخبون عل .  الحصار تشارك فيه حركة فتحأنالفلسطينيون 

 رئيس السلطة وليس الحكومة، إلى من خالل وكاالت األموال قامت الدول المانحة بنقل إذاالمؤامرة، خاصة 
 التعامل مباشرة مع حركة إلىودعت الصحيفة .  رئيس السلطة، محمود عباس يجسد كل ما هو فاسدأنوقالت 
 . األيديولوجيةها  يقود هذا التعامل الحركة للتخفيف من مواقفأن أمل ىعل حماس

  12/5/2006القدس العربي 
 

  اللوبي اليهودي في أمريكا يؤيد سن قانون ضد حماس .54
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ذكرت إذاعة صوت إسرائيل اليوم أن اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة اييبـاك يؤيـد سـن قـانون فـي                     
ن مشروع هذا   وحسب اإلذاعة أوضحت مصادر في اللوبي اليهودي أ        .الكونغرس األمريكي ضد حركة حماس    

القانون يستهدف التأكيد بأن واشنطن لن تدعم أي حكومة تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل وانه ال يستهدف                  
تم تأجيل التصويت على مشروع القـانون المـذكور اثـر تـدخل اإلدارة               و .معاقبة الشعب الفلسطيني بأسره   

ن مفعوله والسماح للرئيس األمريكـي بإلغائـه        األمريكية  التي طلبت من أعضاء الكونغرس تحديد فترة سريا         
  .ومعارضة العديد من أعضاء الكونغرس للقانون

  11/5/2006مركز االعالم والمعلومات 
  
  

   ودوليةإقليميةاتصاالت أميركية لتنفيذ التجميع بمشاركة جهات  .55
 تقـوم   األميركية دارةاإلن  في لندن أ  كشفت مصادر فلسطينية    :  فتحي صّباح  ، محمد يونس  ،غزة, لندن, رام اهللا 

 جهـات   إشراكمنذ أسابيع بتحركات واتصاالت سرية مع أطراف عربية ودولية لتنفيذ خطة التجميع من خالل               
 إلـى  اولمرت سيسعى خالل زيارته لواشنطن       أيهودن رئيس الوزراء االسرائيلي     أ  المصادر ضافتأ، و إقليمية

طته تعمل على دمج خريطة الطريق بخطة شـارون          خ موضحاً أن  بتأييد خطة التجميع     أميركي إعالنتحصيل  
 إقنـاع  من ذلك هو محاولـة اولمـرت         األخطر أن إلى المصادر    وأشارت . بعض التغييرات عليها   إدخالبعد  

تكـون  ) واألردنمصر ( مفاوضات سياسية مع أطراف دولية وعربية إجراءالواليات المتحدة بأنه سيعمل على  
باشرة مع الفلسطينيين، وتناقش حدود الدولة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة            بديالً عن استئناف المفاوضات الم    

  .وبعض المسائل األخرى مثل مدينة القدس المحتلة
  12/5/2006الحياة 

  
  سابات البنكيةحرواتب عبر ال دفع وإمكانية قواعد للتعامل مع الوزارات الفلسطينية: لندن .56

 كـل   إن اآلنال يمكـن القـول      :  البريطانية العامة في القدس     في القنصلية  قال مسؤول  :عبد الرؤوف ارناؤوط  
 أن قيد النقاش، ولكننا سنركز على قطاع الصحة، ومن الواضح           فاألمرالرواتب سيتم صرفها لجميع الموظفين      

 ستتضمن بعض الرواتب ولكن بالبدايـة هنـاك         أنها جزءا من الرواتب ونتوقع      األقل دفع من الضروري على    
 نجتهـد   أن شهرين ويمكن قبل ذلك      أو خالل شهر    اآلليةنأمل بدء عمل     : وأضاف .ع الصحي تركيز على القطا  

نتوقع تنـسيقا مـع مكتـب       : وقال . على تأسيس هذا الصندوق في اقرب وقت ممكن        األوروبيةمع المفوضية   
ابات  حـس  إلى يحول آلية الدعم بشكل مباشر       وإنماالرئيس، وليس بالضرورة ان يمر المال عبر مكتب الرئيس          

 ال  أن شـرط  وجود قرار بريطاني بالحديث مع موظفين في الوزارات الفلـسطينية            إلى المسؤول   وأشار. بنكية
 وأكـد  . من المديرين العامين ليـسوا مـن حمـاس         أكثر أو% 95ن  أ  موضحاً يكون عضوا في حركة حماس    

عية فانه لن يكون من مبـرر       نه في حال استجابت الحكومة الفلسطينية لمطالب الربا       أالمسؤول البريطاني على    
  وأشار  المؤقتة وسيستأنف التمويل للحكومة مباشرة ولذلك نحن نحث حماس على تغيير مواقفها            اآلليةلبقاء هذه   

  . حل متفاوض عليه لتطبيق حل الدولتينإلى بريطانيا تمارس الضغط على الجانبين بهدف التوصل أن إلى
  12/5/2006األيام الفلسطينية 

  
   في العالم العربياق على التدخينكلفة اإلنف .57

دراسة للدكتور حسين شحاتة أستاذ االقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر تشير إلى أن العالم اإلسالمي ينفق سنويا                
فقط من تلك األموال ألمور تعود بـالنفع علـى          % 10ه  ّج بليون دوالر، ولو و    150على المخدرات والتدخين    

 .خواننا الفلسطينيين فحسب بل لتغطية احتياجات فقراء العالم اإلسالمي أجمـع          المسلمين فهي ال تكفي لنصرة إ     
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 مليـون   800 إلى أن مواطني دول التعاون الخليجي ينفقون ما يقرب من            ،2004أشار بتقرير يرجع إلى عام      و
% 45إلـى    15دوالر على استهالك التبغ سنويا، وتنفق العائالت الفقيرة بإقليم الشرق األوسط ما يتراوح بين               

وتتصدر مصر وفق هذا التقريـر       .من الدخل % 60من دخلها اليومي على التبغ، ويصل في بعض البلدان إلى           
دراسة أخرى للدكتور حسن حزوري األستاذ المساعد بكليـة العلـوم اإلداريـة              و قائمة الدول المستهلكة للتبغ،   

ة إلى أن تكلفة اإلنفاق على التدخين فـي         والتخطيط بجامعة الملك فيصل تناولت الوضع داخل السعودية، مشير        
 420من تكلفة المشاريع الجديدة المعتمدة لقطاع التعليم، والتي تكفـي لبنـاء ألفـا و              % 98.3السعودية تساوى   

كما تمثل تكلفة التدخين     . كلية جديدة في الجامعات بكل ما تحتاجه       42مدرسة جديدة مع كامل تجهيزاتها وإنشاء       
 ألفا  57يزانية في مجال الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية، وهي ميزانية كافية لبناء            من اعتمادات الم  % 60
  سـريراً  490 ألفا و  27 ألف ريال سعودي، وتجهيز      250 شقة سكنية، مع العلم أن تكلفة الشقة الواحدة          600و

ـ     ..  بالمستشفيات إضافياً  آالف ريـال  3 بمعدل    ألف عامل عاطل عن العمل     400كما أنها تكفي لتقديم مساعدة ل
  . جامعة في حجم جامعة الملك فيصل14سعودي لكل عامل شهريا، وتساوي ميزانية 

  11/5/2006اسالم اون الين 
  

  بناء خطة اقتصادية تعتمد العصامية : عباسرائد صالح في رسالة الى  .58
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : سيادة الرئيس
  . محمود عباس أبو مازن حفظكم اهللا ورعاكم

   السالم عليكم ورحمة اهللا ،رئيس دولة فلسطين
  : الموضـــــوع

  االوضاع الراهنة والموقف التاريخي 
  . اكم، نسأل اهللا أن تصلكم رسـالتنا هذه وانتم بموفور الصحة والعافيةعالسيد الرئيس حفظكم اهللا ور

بة الديمقراطية الناجحة التـي خاضـها    بداية بودنا أن نرفع لكم أسمى آيات المباركة على التجر:السيد الرئيس 
ونسأل اهللا أن يوفـق جميـع       , شعبنا الفلسطيني المناضل والتي أثبتت شفافية كبيرة، وشهد لها القاصي والداني          

أعضاء المجلس التشريعي المنتخب والحكومة الفلسطينية لما يحبه اهللا وإلى خدمة أبناء شعبنا الفلـسطيني فـي                 
ه تعالى أن نحتفل عما قريب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس              ونسأل, جميع أماكن تواجده  

  . الشريف ودرة القدس المسجد األقصى المبارك حرا مستقال
إننا على قناعة تامة أن الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني منذ تجربة االنتخابات األخيرة               :السيد الرئيس 

إنما هو استمرار لذلك الحصار الذي بـدأه رئـيس          , س الوزراء إسماعيل هنية   والتي أفرزت حكومة سيادة رئي    
, وعلى شعبنا الفلـسطيني   , الحكومة االسرائيلي السابق اريئيل شارون على السيد الرئيس الشهيد ياسر عرفات          

ي أيهود  وهو استمرار للنهج أحادي الجانب الذي بدأه شارون وما زال ينتهجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية الحال              
وليس خافيا على سيادتكم التعامل اإلسرائيلي الفوقي مع السلطة الفلسطينية ومع الـشعب الفلـسطيني               , اولمرت

كما انه ليس خافيا على سيادتكم الخطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة اإلسرائيلية التي تهدف               , قديما وحديثا 
 لسرقة اكبر رقعة ممكنة من األرض الفلـسطينية تـارة           فيما تهدف إليه إلى فرض الوقائع على األرض تمهيدا        

تحت ستار االنسحاب من مستوطنات قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية دونما أي تنسيق مع سـيادتكم ومـع                  
  . السلطة الوطنية الفلسطينية، وتارة تحت شعار خطة التجميع التي أعلنها ايهود اولمرت

 الحرب المعلنة على شعبنا الفلسطيني حاليا والتي تتـولى كبرهـا            ليس خافيا على حضرتكم أن    : السيد الرئيس 
حكومة اولمرت والواليات المتحدة األمريكية والتي تتمثل في احد اساليبها االحتالليـة بالحـصار االقتـصادي           
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التي تمكنت حكومة سيادة رئـيس      , بل ومنع تلك المساعدات   , وحجب المساعدات الدولية عن السلطة الفلسطينية     
من الوصول إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتهديد البنوك ومنعها مـن إيـصال هـذه               , زراء من تجنيدها  الو

  . يضاف إليها الحصار االقتصادي الذي تفرضه بعض الدول على الحكومة الفلسطينية المنتخبة, األموال
نا الفلـسطيني منـذ سـتة    وليس خافيا على سيادتكم أن هذه الحرب هي استمرار لتلك الحرب المعلنة على شعب 

وليس من شك أن    , 2000عقود وهي استمرار للحرب المعلنة على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ العام             
هذه الحرب تسعى إلى تركيع شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية المالءات إسرائيلية أمريكية كنتم قد رفضتموها               

بو عمـار مـع رئـيس الحكومـة     أجمعتكم والرئيس الراحل الشهيد التي , إّبان مفاوضات كامب ديفيد األخيرة   
  . يهود براك ومع الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتونإاإلسرائيلية األسبق 

 إن الوضع الذي وصل إليه أبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة الحصار االقتصادي المفروض عليـه               :السيد الرئيس 
ونقص األدوية  ,  الحاد في ضروريات الحياة وضروريات العالج      وضع ال يخفى على سيادتكم من حيث النقص       

واألطعمة، وعليه فان الجميع مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته العظيمة إلنقاذ هذا الشعب من بـراثن الجـوع                 
ولذلك فان الحاجة تستدعي وحدة في الموقف بين مؤسسة الرئاسـة الفلـسطينية وبـين الحكومـة                 , والحصار

 من خاللها الجميع إلى إيصال األموال التي جندتها الحكومة الفلسطينية إلى عناوينها الشرعية              الفلسطينية يسعى 
ثم فان الواقع الفلسطيني الذي يحياه أبناء شـعبنا         , والتعاون على توفير المصادر المالية لدعم الشعب الفلسطيني       

قتصادية مستقلة تعتمد العصامية عمـودا  الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية يستدعي من الجميع بناء خطة ا   
  . فقريا حتى تملك قرارها غدا وال تشكل المساعدات األجنبية عامل ضغط وابتزاز لها

سماعيل هنية اجتماعـا    إ سررنا جدا لسماع أخبار ترؤس سيادتكم وسيادة رئيس الوزراء السيد             :السيد الرئيس 
ضل والذي أسفر عن توافق بين الجانبين في كثير من القضايا           لعالج األزمات التي تواجه شعبنا الفلسطيني المنا      

لذلك فإننا إذ نحيي كـل بـادرة لعمـل          ,  فلسطيني -وتزعجنا أخبار أي خالف فلسطيني     .ومنها القضايا المالية  
مشترك تسعى النتشال شعبنا الفلسطيني من أزماته فإننا نناشدكم وانتم رئيس الشعب الفلسطيني كله أن تعملـوا                 

, تكم المنتخبة سويا على عالج جميع هذه األزمات والخالفات المؤسفة والدخيلة على شعبنا الفلـسطيني              وحكوم
  . كفريق واحد، همه واحد، وأمله واحد، كما أن سلطته واحدة، ودولته العتيدة وعاصمتها القدس الشريف واحدة

  الداعي لكم بالخير 
 رئيس الحركة االسالمية ...الشيخ رائد صالح

  11/5/2006لحق والحرية صوت ا
  

  عقاب األبرياء جريمة .59
  جيمي كارتر

على افتراض أنهم مذنبون الرتكابهم جريمة تستحق هذا العقـاب          , يتم حاليا معاملة الفلسطينيين مثل الحيوانات     
أصبحت الواليات المتحدة القوة المحركة وراء خطة ذات        , وبما أنهم صوتوا لمرشحين تابعين لحماس     . الجماعي

والوصول إلى العـالم الخـارجي والحـصول حتـى علـى            , ة كبيرة لحرمان عامة الجمهور من الدخول      فعالي
  . ضروريات الحياة والحقوق األساسية

هؤالء المحرومون من حقوقهم عبارة عن معلمين في المـدارس ومـسؤولين اجتمـاعيين وضـباط شـرطة                  
 استطالعات الرأي التي أجريت عقب      وقد أظهرت . ومزارعين وأصحاب محالت وأسر يأملون في حياة أفضل       

من الفلسطينيين الزالوا يريدون اتفاق سالم مع إسرائيل قائما         % 80االنتخابات البرلمانية في يناير الماضي أن       
, ورغم أن أعضاء فتح رفضوا االنضمام إلى حكومة حماس االئتالفيـة          . على فرضيات خارطة الطريق الدولية    

  . زالوا يؤيدون زعيم فتح محمود عباس كرئيس لهممن الفلسطينيين ال% 70إال أن 
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كلهـا  , إنها تقريبا تشبه المعجزة أن الفلسطينيين تمكنوا من تنظيم ثالث انتخابات خالل العشر سنوات األخيرة              
 وبدون عنف ونتائجها كانت مقبولة من قبل الفائزين         ، وكانت المنافسة فيها قوية    ، وعادلة ،كانت انتخابات نزيهة  

 هـذه   ، عملية انتخابية تمت مراقبتها بواسطتنا فـي مركـز كـارتر           62ومن بين   . ن على حد سواء   والخاسري
  . االنتخابات من بين أفضل انتخابات في تصوير إرادة الشعب

ومن األسباب الواضحة النتصار حماس المدهش بالمقاعد التشريعية هو أن الناخبين كـانوا محبطـين بـشأن                 
 بغـض   ، تجنب اإلسرائيليون أي محادثات سالم واقعية ألكثر من خمس سنوات          ،ومع القبول األميركي  . السالم

  . النظر عمن تم اختياره لتمثيل الجانب الفلسطيني كمشارك في الحوار
 أخبرني عباس أن حركته المناضلة ال يمكنها تعزيز موقفها          ،في اليوم الذي أعقب خسارة حزبه في االنتخابات       

 ومع صعوبة وصول الفلسطينيين إلى إسرائيل والعالم الخارجي         ،ادي بشكل كبير  ماليا مع تدهور الوضع االقتص    
ـ    . نتيجة الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين        مليون دوالر ولم يكن     900حيث كانوا مدينين بالفعل ب

ى الحكومـة  المعوقات والقيود األخرى التي فرضت عل   . أمامهم طريقة لدفع الرواتب المتأخرة في الشهر المقبل       
 أمال في أن حماس سوف تخضع للضغط        ،هي كارثة مخطط لها ومدبر بالنسبة للمواطنين في األراضي المحتلة         

  .االقتصادي
 خـالل   ،والهدنة،   إال أن قادة حماس استمروا في الوفاء بوقف إطالق النار          ،ورغم كل ما يعانوه من خلل أمني      

 50 أعـوام أو ربمـا       10الهدنة يمكن أن تستمر لعامين أو       هذه  :  واخبرني الناطق باسم الحركة أن     ، شهرا 18
ورغم أن قادة حماس رفضوا االعتراف بدولـة إسـرائيل          . عاما إذا انصاع اإلسرائيليون والتزموا بهذه الهدنة      

 إال أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عبر عن قبوله لمحادثات سالم بين عباس               ،خالل احتالل بالدهم  
 فإن موقـف    ،وأضاف أنه إذا أدت هذه المحادثات إلى اتفاق يمكن قبوله من قبل الفلسطينيين            . ولمرتو ايهود ا  

  . حماس بشأن إسرائيل سوف يتغير
أن تقوم الواليات المتحدة وآخـرون      , ليس من نية إسرائيل   , وبغض النظر عن هذه العالقات السياسية المتشابكة      

هـذا ويقـوم اإلسـرائيليون      . ء وبالفعل عذبت الشعب الفلـسطيني     تحت تأثيرهم باالستمرار في عقاب األبريا     
ورغـم أن   .  تخص الفلـسطينيين   ، مليون دوالر شهريا من الضرائب والجمارك التي بدون نزاع         55باستقطاع  

بعض الدول العربية خصصت صناديق ألغراض إنسانية من اجل تخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن الشعب                
ومة األميركية تهدد الوجود المالي ألي أردني أو أي بنك آخر يجرؤ على تحويـل هـذه                  فإن الحك  ،الفلسطيني

  . المساعدات للفلسطينيين
 ولكنه سيكون مأساة للمجتمع الدولي أن يتخلى عـن األمـل فـي              ،ال سبيل للتنبؤ بما سوف يحدث في فلسطين       

األخرى قبل اتفاقية كامب ديفيد عـام       ومثل مصر وكل الدول العربية      . التعايش السلمي لدولتين هو أمر ممكن     
 رفضت حماس االعتراف بإسرائيل     ،1993 ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو واتفاق السالم عام          ،1978

 والمجتمـع الـدولي   ،إن هذا األمر يعنينا بدرجة كبيرة. كدولة شرعية ذات سيادة لها الحق في العيش في سالم         
وممـا الشـك فيـه أن اإلسـرائيليين     . ة للخروج من هذا المستنقع البـشع  بحاجة إلى البحث عن طريقة مقبول     

 ولكن حرمان الشعب الفلـسطيني مـن حقوقـه اإلنـسانية            ،والفلسطينيين يريدون الحل المتعلق بإقامة دولتين     
  . األساسية من أجل عقاب زعمائهم المنتخبين ليس طريقا إلى السالم إطالقا

  انترناشونال هيرالد تربيون 
  12/5/2006ن العمانية الوط

  
  ...أثر الجغرافيا في تلوين مواقف حماس  .60

   عريب الرنتاوي 
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نحن الذين احتسبنا لسنوات على قيادة الخارج في مراحل سابقة من العمل الوطني الفلـسطيني، نـدرك تمـام                   
 األولويـات،   اإلدراك أثر الجغرافيا في تلوين المواقف وتحديد السقوف والنبرات، وإعادة تشكيل وصياغة سلم            

كما ندرك، تمام اإلدراك أيضا، أثر منظومة المصالح واالمتيازات والتسهيالت والعالقات العامة في تشكيل لغة               
  .الخطاب السياسي الفلسطيني، وإليكم بعض األمثلة

 لمقيم في دمشق مـن       ما كان ممكناً   ،1983 عندما وقع االنشقاق الكبير في صفوف فتح والمنظمة صيف العام         
ة الفصائل وكوادرها أن يطلق على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني تعبيرا آخر غير القيادة المتنفذة، وهذا                قاد

وما كان ألحـد أن يقـول        ..  الوزير -أضعف اإليمان، أما التعبير الذي كان سائدا آنذاك فهو جماعة عرفات            
ن يتهم بالتفريط واالنحراف، فلهذا البرنامج اسم       ببرنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة من دون أ         

فإما أن يقول سوريا الصمود أو سوريا       ) هكذا، حاف (وما كان ألحد أن يقول سوريا       .. البرنامج التسووي : واحد
األسد، وكذا الحال بالنسبة إليران فهي الثورة والجمهورية اإلسالمية، وبخالف ذلك تصبح صداميا وتختفي في               

أن تطالب باستعادة وحدة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين المنقسم آنذاك، يعني           . اء القضبان مجاهيل ما ور  
أنك عرفاتيا، وهذه تهمة ال تقل خطورة عن أن تكون صداميا، وأن تقول بـأن اجتمـاع المجلـس الـوطني                     

ليب السباع وتتحدث    كان شرعيا، يعني أنك من الزمرة المرتدة، وأن تشرب ح          ،1985الفلسطيني في عمان عام     
عن التباسات التدخل السوري في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فمعنى ذلك أن تغادر القطر في رحلة ذات اتجاه                 

مثل هذه الظروف الضاغطة، المباشرة وغير المباشرة، تعني أن عليك أن تساير علـى األقـل، البيئـة                  . واحد
 أضيف إليها مجمع حركات التحرر في دمشق، وهو المبنى الذي           السياسية العامة، الرسمية والفصائلية، وإذا ما     

كان يضم مكاتب فصائل يسارية وقومية عربية معارضة، تتحدث معظمها اللغة ذاتها والخطاب ذاته، تـصبح                
عندما يتحرك قادة   . محاصرا من جهاتك األربع ولن تجد من يلقي عليك التحية أو تتناول معه فنجانا من القهوة               

لخارج، شأنهم اليوم شأن قادة فصائل أخرى في السابق، في بيئة حدودها الحرس الثوري وحـزب                 ا حماس في 
 آذار، فمعنى ذلك أن لخطـابهم حـدودا         8البعث الحاكم في دمشق وبقايا الفصائل العشرة وحزب اهللا وتحالف           

وا أسرى للجغرافيا   يصعب القفز عنها، وأن لقدرة هؤالء على التحول والتكيف حدودا يصعب تخطيها طالما ظل             
  . بسياساتها وسياسييها، بمصالحها ومصالحهم

الخارج، وهذا ينطبـق بهـذا   / الداخل عن حماس/ وربما لهذا السبب بالذات، وجدنا بونا شاسعا في أداء حماس   
القدر أو ذاك على بقية الفصائل، ولعله لهذا السبب أيضا، تتجه حماس إلعادة إنتاج سيرة فتح من حيث تعـدد                    

واقف واألبوات، فاألسرى الحمساويون يطلقون مبادرة مع بقية األسرى يتبناها محمود عباس بالكامل، فيمـا               الم
خالد مشعل وفي اليوم ذاته، يطلق من على منبر لشيوخ األمة وأئمتهـا تـصريحات ناريـة حـول نـصرة                     

ضجا وإدراكا للمـستجدات مـن      الفلسطينيين بالمال والسالح، ولهذا السبب يبدو أداء الحكومة الحمساوية أكثر ن          
أداء القادة في دمشق والمربع األمني في بيروت، وحماس مرشحة لمزيد من التمحور والتمـايز بـين أجنحـة                

  .وتيارات متنافسة، وصوال لحالة مشابهة للحالة التي انتهت إليها فتح وغيرها من الفصائل
  2006/ 12/5الدستور 

  
  الحظات أخويةم .61

  فراعنةحمادة 
أحمد جبريل الحليف المتعاطف مع حركة حماس قد عبر عن امتعاضه علنا من سلوك قيـادة حركـة                  إذا كان   

لهم عن مرارة أشد حينما دعاهم للعشاء في مزرعته في ضواحي دمشق وذكرهم بمن قدمهم                حماس، وقد عبر  
لزهور، حتى وقـف    للقيادة السورية ومن فتح لهم األبواب ومن غطى احتياجاتهم المالية لدى االبعاد في مرج ا              

خالد مشعل معتذرا أمام أحمد جبريل ورفاقه طالل ناجي وفضل شردرو خاصة حينما قال لهم بقسوة ان حركة                  
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فتح في ذروة مساوئها وأخطائها لم تصل الى ما فعلتموه خالل سنوات قليلة أو أشهر معدودة من عمر موقعكم                   
   حينما كانت في ذروة انجازاتها؟؟القيادي فماذا سيحصل معكم لو وصلتم الى قوة حركة فتح

ليست هذه وال غيرها وال كالم أحمد جبريل محاكمة لحركة حماس بل هي تذكير لسوء ادارة الفعل الـسياسي                   
قدمت خيرة قياداتها شهداء في أتون المواجهة مع العدو، وحققت نجاحا غير مـسبوق فـي صـناديق                   لحركة

تحق االحترام، ولكن هذا العرض يستهدف دفع قيـادة حمـاس           االقتراع يضيف لسجل الشعب الفلسطيني ما يس      
نحو التواضع أمام سجل هائل من النضال قدمه غيرهم حينما لم يكن اهتمامات هؤالء بالنضال الفلسطيني بـل                  
كانوا سياسا وفكريا أشد الخصوم لهذا النضال وألهدافه وبرامجه وتكتيكاته وهذا ما يفسر رفض حركة حماس                

  .1987تحرير وانجازاتها وكأن النضال الفلسطيني لم يبدأ اال يوم تشكيل حركة حماس عام لسجل منظمة ال
مطلوب من قادة حماس التواضع أمام اسهامات اآلخرين، فقد حققت حماس حضورها وقوتها واحترامنـا لهـا                 

شعل أو محمد   بفعل عملها في مواجهة العدو الوطني والقومي والديني واالنساني وليس بفعل تصريحات خالد م             
نزال أو أسامة حمدان، مطلوب من حماس أن تتذكر ان عبداللطيف شرورو أحد قادة الجبهة الـشعبية القيـادة                   

 وأن العمليات االستشهادية نفذتها الجبهة الشعبية القيـادة العامـة والجبهـة             1967العامة قد استشهد قبل عام      
ات موجعة لالسرائيليين قبل ظهور حركة حماس وان         وأن أحمد جبريل وجه ضرب     1974الديمقراطية منذ العام    

  .حركة فتح صاحبة المبادرات التاريخية ولوالها لما حققت حماس فوزا في صناديق االقتراع
فقد تمسكت فتح بخيار االنتخابات واشترطت مشاركة الجميع بها بدون استثناء بما فيها حماس وأهالي القـدس                 

  .2005رئيس بوش في القمة االميركية الفلسطينية في واشنطن في أيار وهذ ما حققه أبو مازن وأقنع به ال
مطلوب من حماس التواضع وادراك معنى التحالف الوطني وأهمية البرنامج الوطني وليس البرنامج العقائـدي               
فبرنامج حماس عقائدي صائب ولكنه ال يصلح لمتطلبات المواجهة وحشد الفلسطينيين جميعا من خلفه وال يقبل                

  .ه المجتمع الدولي، من هنا تبرز أهمية التدرج والمرحلية في الوصول الى الهدفب
 هقودتاالئتالف السياسي الذي   أن  وأن برنامج منظمة التحرير هو برنامج القواسم المشتركة والجوامع الوطنية، و          

اسـة المجلـس    لم يظهر لدى حركة حماس سواء عندما تم انتخاب رئ           وهذا ما  .منظمة التحرير حريصين عليه   
التشريعي حيث الرئيس ونائبه واألمين العام جميعهم من الحزبيين في حماس وكذلك عند تشكيل حكومة السلطة                
الوطنية حيث تم تشكيل حكومة حزبية ال أثر فيها للحس االئتالفي الجبهوي الوحدوي، ولهذا الـسبب وصـف                  

 .ماس الحزبية وليست حكومة الشعب الفلسطينيأحمد جبريل الحكومة الفلسطينية الحالية، على أنها حكومة ح
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  الحقائق عندما ترد على المهاترات .62

  بو رمانأاهللا  عبد
 أمني فلسطيني، لزيـارة االردن      -عندما استنكفت حماس في اللحظات االخيرة عن المشاركة في وفد سياسي            

ن الحركة ال تريد ان تفقد سالحها الوحيد المتبقـي وهـو            ومناقشة قضية تهريب االسلحة، كان واضحا للعيان ا       
سالح التشكيك وانها مصرة على التحرك داخل هامش التشويش واالتهامات المضادة، هروبـا مـن مواجهـة                 
استحقاق الجلوس الى الطاولة واالستماع الى البينات وتشكيل موقف في ضوئها، وبالتالي االعتـراف بالقـصة              

  .وتقديم تفسير لها
ليوم، وبعد ان خرجت الحكومة االردنية عن صمتها االعالمي، وأحالت المسألة الى الرأي العام من خـالل                 وا

تسجيل مصور، يثبت الواقعة ويقدم تفاصيلها وحيثياتها بالصوت والصورة ويكشف حقيقة االستهالك وعناوينه،             
يش، وعلـى اعتبـار انـه خيـار         تجابه حماس كل هذه المعطيات والتفاصيل بالتمسك بخيار التشكيك والتشو         

استراتيجي يعفي الحركة وقيادتها من تقديم تفسير لما حدث، وتعهد اسمي بعدم تكراره ومساءلة كل المتورطين                
  .بمثل هذا الملف داخل الحركة نفسها
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يـة،   امس، يؤكد اوال صدقية الرواية االردن      ،التقرير المصور الذي بثه التلفزيون االردني، وتناقلته الفضائيات       
ويثبت ان القصة حقيقية ومثبتة، وال مجال إلنكارها او التشكيك بها، كما انه يقدم اعترافات تدل صراحة علـى            
وجود خطة مدروسة استغرقت وقتا طويال إلعدادها ورصد االمكانات الالزمة لتحقيقها في سبيل ضرب مواقع               

مدنيين وعسكريين وهو ما يعني ان حماس       أمنية واقتصادية وممتلكات خاصة، فضال عن استهداف األفراد من          
  .كانت بصدد االعداد لجملة عمليات معقدة ودقيقة تهدف في مجملها الى العبث بالوضع األمني في االردن

أمام هذه المعطيات الجدية والموثقة، كان المطلوب سياسيا واخالقيا من حماس هو صدور موقف رسمي تجـاه                 
الحركة ويوضح مدى وحقيقة ارتباط المتهمين الرئيسيين بها، ومـستوى          الملف، يتضمن شرحا تفصيليا لموقف      

ولكن لألسف، وبدال من ذلك انطلقت حماس من خالل         .. التعليمات التي صدرت اليهم بضرب الساحة االردنية      
الناطقين بلسانها وهم كثر، الى المرحلة الثانية من مراحل الغوغائية، وباالعتماد علـى موجـة جديـدة مـن                   

  .امات والشتائم بحق االردن ومؤسساتهاالته
لقد بدا واضحا، لكل من راقب ردود فعل وتصريحات المتحدثين بلسان حماس عشية بث التسجيل المصور، ان                 
موقف الحركة قد تحدد في اطار المزاودة ومواجهة البينات بالمهاترات، والهـروب مـن مواجهـة العنـاوين                  

ل، وطرح االسئلة، وكأن األردن هو المطالـب بتقـديم االجابـات            العريضة، الى الغوص في مناقشة التفاصي     
بخصوص قضايا مثل التوقيت ولمصلحة من وتراث الحركة، وما الى ذلك من قضايا ننتظر من حماس ان تقدم                  

  .االجابات عليها، بدال من طرح االسئلة، وممارسة ابشع صور الفهلوة وبما ال يليق بسلوك الحكومات
الدخول في متاهة المهاترات والردح السياسي، ذلك ان الدولـة االردنيـة دولـة عريقـة                االردن ليس بوارد    

ومؤسسية، وربما هي اعرق دولة مؤسسية في الشرق العربي، اذا ما اخذنا بعين االعتبار عامل االسـتمرارية                 
.  والقنوات الرسمية  وهذا يعني ان دولة هذه مواصفاتها هي دولة ذات تقاليد، وتحتكم الى لغة القانون             . والتراكم

ولن تستطيع حماس مهما حاولت ان تجر االردن الى لغة الفصائل، ومنطق الردح واالتهامات الغوغائية، التي                
اعتاد عليها المتحدثون بلسان الحركة، ومارسوها، باحتراف شديد، خصوصا وهم يطعنـون بـشرعية الـسيد                

لسلطة الفلسطينية، وكـرئيس لمنظمـة التحريـر        محمود عباس، ويطالبون االردن بتجاوزه، كرئيس منتخب ل       
  !، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني1974الفلسطينية، التي يعترف بها االردن، منذ مؤتمر الرباط عام 

لقد التزمت الحكومة االردنية بمبدأ الشفافية، واصرت على احترام شعبها، ووضـعه بـصورة القـضية                 وبعد،
كومات المحترمة، التي تحترم نفسها وتبرهن على مـصداقيتها وثقتهـا بعقـول             وهذا هو سلوك الح   . وحيثياتها

في حين ان سلوك حماس المضاد، هو سلوك فصيل، تاهت بوصلته، وفقد سيطرته على              . مواطنيها وضمائرهم 
اه ومن هنا، يمكن فهم وتفسير كل ما شاهدناه وسمعن         .اتباعه، وفشل في محاولته الحثيثة، الجادة، لتصدير أزمته       

 .مساء امس من على شاشات الفضائيات المختلفة
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  حرب أهلّية فلسطينّية؟ .63

   حازم صاغّية
 التوقّع الذي ال يقّل إيالمه عـن        -أعادت االشتباكات المسلّحة األخيرة بين حركتي فتح وحماس طرح السؤال           

  هل الحرب األهلّية، في فلسطين، محتّمة؟: إلحاحه
 انه منذ تولي حماس رئاسة الحكومة، والكالم على خطر كهذا يتخلّل كل تناول للـسياسات والمواقـف،    والحال

حتى أن بعض المتكّهنين سبق أن تكّهنوا انشطار فلسطين نفسها الى ضفّة غربّية تحكمها فـتح وقطـاع غـّزة                
  .تحكمه حماس
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قد أضيف اليه الحصار الجـائر ولـو خفّفتـه          وما ال شك فيه أن الضغط الذي يولّده مركّب االحتالل والفقر، و           
بيـد أن   . الرباعّية قليالً، عنصر مساعد دائماً على إنتاج احتقانات تذهب بضحاياها مذهب االقتتـال والتمـّزق              

  .العامل األخير هذا انما يتّوج اتجاهات أعمق تتشكّل من اجتماعها الوجهة السوداء الراهنة
ة عجز الجماعات، ايديولوجّية كانت أم أهلّية، عن التوافُق علـى مـصادر             ذاك ان السبب األهم للحروب األهليّ     

 االسالمّية، ففي فلـسطين     -وعجز كهذا اذا ما كان جامعاً شامالً عموم المنطقة العربّية           . للشرعّية يحتكم اليها  
تستمّد منها التبريـر    فمن ناحيتها، تحتكم حماس الى نظرّية دينّية        . بات يتخذ أبعاداً مضخّمة لسببين على األقل      

أما فتح، من جهتها، فيرتكز عملها على افتراض، صريٍح مّرةً ممّوٍه أخـرى،             . الذاتّي ومرشدها للعمل السياسي   
فالسلطة نفـسها، بمـا فيهـا       . مفاده ان الموقف الدولي يتمتّع بصفة تقريرّية في ما خّص أّية شرعّية فلسطينّية            

تي تدور حولها، انما هما وليدتا أوسلو، ما يعطي األخيـرة دوراً تأسيـسّياً              حكومتها، وكذلك اللعبة السياسّية ال    
وألن حماس ال يسعها اال ان تتجنّب وتتحايل، ألن الوضع الدولّي هو، تحديـداً،              . يصعب تجنّبه والتحايل عليه   

تحـّول كـل    مصدر حصارها، غدا تقسيم العمل بين رئاستي الجمهورّية والحكومة أشبه بمهّمة مستحيلة، فيما              
  .توزيع للمناصب مناسبةً لتوقّع االنفجار

ولدى االفتقار الى مثل هذه المصادر، يغدو التعويل على امتصاص النزاعات، عبر المؤّسسات وعبر العملّيـة                
فوق هذا، يفاقم العجز عن التوافق على مصادر الـشرعّية ضـعفُ            . االنتخابّية، تعويالً بالغ الهشاشة والشكلّية    

فأساس الشرعّية المفترض في حركات كتلك      . دى حركة انتقلت مباشرة من الكفاح المسلح الى السلطة        السوابق ل 
غير أننا، في الحالة الفلسطينّية، أمام قّوتين واحدة تتمـاهى تمامـاً مـع تلـك الثـورة                  . انما هو الثورة نفسها   

اختالف كهذا ما يكّمله فـي تـاريخ    ويجد  . ومؤّسستها، منظّمة التحرير، واألخرى تكاد تكون ثورة على الثورة        
األحقاد بين الجماعتين، كما في فوارق اجتماعّية وعمرّية ومناطقّية وتعليمّية، رافعاً إّياه الى مـصاف يقـارب                 

  .القطيعة
فهي، تعريفاً، نقض لشرعّية    . وأبعد من ذلك ان الثورة هي، أصالً، مصدر للشرعّية فقير ومهتّز ومتناقض ذاتّياً            

لهذا غالباً ما آلت الثـورات الـى تـصفيات          . غير أن تكون، بالضرورة، حاملةً لبذور شرعّية بديل       سابقة من   
متبادلة بين الثوريين، وقد شهدنا عربياً تجربتين بارزتين عن إفضاء الثورة الى حـرب أهلّيـة خاضـها فـي             

لجبهة القومية وخصومهم في    مقاتلو ا ) الجنوبي آنذاك (الجزائر أنصار احمد بن بله ويوسف بن خدة، وفي اليمن           
  .جبهة التحرير

ال يعترف بمصدر الشرعّية هذا جملةً وتفصيالً،       ) حماس(وقصارى القول اننا، والحال هذه، أمام طرفين، واحد         
ممتلئاً بمقّدماته اإليمانّية وبسياسات تصادم فكرة الدولة نفسها يجّسدها مبدأ استمرار المقاومة، واآلخر ال يتيح له                

الذي يملكه مراكمة الرصيد المطلوب لبناء سلطة تنطوي على شروط اإلجماع الـدنيا، فيمـا يعمـل                 المصدر  
وهكذا تتالشى القدرة على بناء دولـة مؤّسـساٍت دامجـة لقواهـا             . التصلّب اإلسرائيلّي على إضعاف دعواه    

اسل أطراف كهـذه علـى      وميليشياتها التي تحتفظ كٌل منها بمصالح وامتيازات خاّصة وبعقيدة خاصة، بينما تتن           
  .حساب وحدة الدولة والمجتمع حتى تبتلعهما

وغني عن القول إن المناشدات التي تحّض على التوّحد ضد اسرائيل تبقى عـلَماً آخر على براءة تقيم عميقـاً                   
  !في ثقافتنا، تلهث وراءها محاوالت تهدئة يستبعد أن تهّدىء
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عندما تشكلت حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح كان في ذهنها، أو في مشروعها األول، أن تكون الجبهـة                  
وكان نموذج جبهة التحرير الجزائرية األقـرب       . الوطنية التي يتوحد داخلها الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه       

  . جامعة، أو إطار الوحدة الوطنيةإلى تصورها بالنسبة إلى الصيغة ال
لكنها سرعان ما تخلت عن هذا المشروع ألسباب عملية وواقعية، ربما كان أهمها قرار القمة العربية، بتكوين                  

  . م، ثم جيش التحرير الفلسطيني1964منظمة التحرير الفلسطينية 
كي في مصر أي منظمة أفـراد ولـيس         كان إطار المنظمة شبيها بجبهة التحرير الجزائرية أو االتحاد االشترا         

فصائل وحركات وأحزاب من نمط الجبهات المتحدة التي عرفتها تجارب أخرى كثيرة من بينها الجبهة الوطنية                
  .الفيتنامية بقيادة الحزب الشيوعي

م ولهذا اختارت أن تتمثل بعدٍد من األفراد بـصفته        . هنا وجدت فتح أن الدخول في المنظمة يتطلب حلها لنفسها         
الشخصية، وهكذا فعلت الفصائل الفلسطينية األخرى التي كانت تتشكل في ذلك الوقت مـن فـروع للقـوميين                  

أما من جهة أخرى فقد وجدت فتح أن مشروعها سوف يهّمش ما لم تسارع              . العرب وحزب البعث والناصريين   
 القسم الذي اغتصب من فلسطين      وكان المستهدف . إلى العمل المسلح وإعالن الثورة الفلسطينية لتحرير فلسطين       

وبالفعل أطلقت رصاصتها األولى، كمـا عبـر عنهـا    . م، والذي قامت عليه الدولة العبرية 1949/م1948عام  
  .م1/1/1965البالغ األول 

لمنظمة التحرير الفلـسطينية برئاسـة   ) وناقدا(ثم سرعان ما أخذت تتكاثر فصائل المقاومة لتشق طريقًا موازيا  
وكان من الطبيعي في تلك المرحلة أن تُفتح حوارات لتوحيد الفصائل المؤمنـة ببـدء               . أحمد الشقيري المرحوم  

ولكن بعد جوالت من الحوار لم تخرج بنتيجة، قررت فتح بديالً عبر            . معركة التحرير من خالل الكفاح المسلح     
أي وحدة وطنية   . سة الكفاح المسلح  أي الوحدة الوطنية من خالل ممار     . عنه بشعار االلتقاء على أرض المعركة     

  .وليس عبر اتفاق على إطار وبرنامج. موضوعيا
ياسـر عرفـات   (م، ومن بعدها مباشرة نـزول فتح إلى الضفة الغربية 1967لكن حرب الخامس من حزيران  

ل وتريدها  ب. ، وبدء عملية جمع السالح والتعبئة إلطالق المقاومة التي أصبحت لها اآلن أرض تتقبلها             )شخصيا
وجاءت معركة الكرامة، ودور فتح فيها، ليقِبل عليها الشباب والمتطوعون          . ردا على ما اعتبر هزيمة أو نكسة      

وقد مهدت هذه الشعبية ليبادر الرئيس المصري جمـال         . من فلسطينيين وعرب أفواجا، ولتصبح القوة الرئيسية      
  ).ف. ت. م(عبد الناصر إلى دعمها وترشيحها لتسلّم قيادة 

دخول فتح إلى المنظمة فرض تغييرا على نظامها الداخلي في ما يتعلق بالعضوية إذ أصبحت عضوية فصائل،                 
ومن هنا تبدأ قصة طويلة في الكيفية التي عبرت فيها منظمة التحرير            . زائد، شخصيات مستقلة وممثلي نقابات    

  .عن وحدة الشعب الفلسطيني وترميز كيانّيته
 أو كل فصيل فلسطيني لمراجعة، تاريخه وتاريخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، وما عرفه ميثـاق               لو عاد المرء،  

المنظمة وخطها السياسي من صراعات وخالفات لخرج بصورة تختلف تماما عـن تجربـة جبهـة التحريـر            
ض تلك الظاهرة التي    ولعل السبب األساسي الذي فر    . الجزائرية أو الجبهة الوطنية الفيتنامية أو أية جبهة مماثلة        

تتسم بوجود وحدة وطنية شكالً وانقسامات وخالفيات، أعلى منها صوتًا، عمليا، في آن واحـد، هـو الـشتات                   
مما جعـل لالمتـدادات العربيـة،       . الفلسطيني وعدم التواجد على أرض واحدة، أو فوق قاعدة محررة واحدة          

  . السمة وطبيعتهاوللتناقضات العربية دورا أساسيا في رسم خطوط هذه
وهنالك من يميل إلى إعطاء أهمية أكبر، أو موازية، لطبيعة القيادة الفتحاوية، أو قيادة ياسر عرفات بالذات من                  

. جهة، ولطبيعة الفصائل األخرى وقياداتها من جهة ثانية، في تشكّل تلك السمة الفريدة في الساحة الفلـسطينية                
وقد أخطأ كثيرون في نقد تلك الحالة حين أقاموا نقـدهم علـى             . ها غيرها والتي ما كان من الممكن أن ينفع مع       

  .إنها الخصوصية في ظروف محددة. معيار تجارب الوحدات الوطنية في الحركات التحريرية الوطنية األخرى
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ف أو  . ت. المهم اآلن امتالك صورة قريبة من الدقة حول تجربة الوحدة الوطنية الفلـسطينية مـن خـالل م                 
فعلى سبيل المثال لم تُدر السياسة من خالل        . ف. ت. ها، أو من خالل تجربة كل فصيل مع فتح أو مع م           خارج

منظمة التحرير الفلسطينية على أساس التزام األقلية برأي األكثرية حيث كانت فتح تمتلك أغلبية نـسبية مـن                  
. طني أو اللجنة التنفيذية على الفـصائل      خالل المستقلين والنقابات كما من خالل توزيع المقاعد في المجلس الو          

فكان كل فصيل يعلن مواقفه المعارضة، ويعمل بموجب قناعاته، ويترك له أن يبقى أو أن ينسحب من اللجنـة                   
  .التنفيذية

وحتى مخالفة الميثاق فقد كانت شائعة في أكثر من مناسبة، ومن دون أن يشترط أحد بأن عدم االلتزام يعرض                   
فمثالً عندما تّبنت فتح برنامج إقامة نظام ديمقراطي علمـاني يتـساوى فيـه              . ف. ت.  م صاحبه للخروج من  

المسيحيون والمسلمون واليهود في فلسطين، كان أوالً غير مقرر في الميثاق، أو في قرارات اللجنة التنفيذيـة،                 
ومنظمـات  .  البروليتاريـا  وقد رّدت عليه الجبهة الديمقراطية في حينه بأن برنامجها هو إقامة نظام دكتاتورية            

وحتى عنـدما تقـّرر تبنّـي       . أخرى طالبت أن تكون فلسطين عربية، أو ضمن وحدة عربية، والتالوين كثيرة           
  ..مشروع الدولة الديمقراطية لم يكن ملزما إالّ لمن يقتنع به

واء أكان فـي    هذا وال تسل عن جملة االختالفات في المواقف السياسية في إدارة الصراع عند كل منعطف، س               
  .مرحلة األردن أم في مرحلة لبنان، أم في زمن عبد الناصر، أم السادات وعليه قس

أما الحالة األبرز فكانت عندما قررت قيادة فتح أن تطرح مشروع إقامة السلطة الفلـسطينية علـى أي أرض                   
وقـد قوبـل    .  والـدفاع عنـه    وتم التفاهم مع الجبهة الديمقراطية، وبمظلة فتح وحمايتها، بالتنظير لـه          . تُحّرر

بـل  . والكثير من األفراد والقـوى األخـرى      ) العراق(بمعارضة قوية من قبل الجبهة الشعبية والجبهة العربية         
تشكلت جبهة الرفض لمقارعته ومنع تحويله إلى برنامج مرحلي لمنظمة التحرير، وكان طرح هذا المـشروع                

ف ومجلـسها   . ت. صراعا وخالفات قبل أن يتّقرر داخـل م       الذي عرف ببرنامج النقاط العشر قد مأل الساحة         
. فال فتح كانت ملتزمة بكل بنوده التي اتفق عليها وقّررها المجلس الوطني بعد ذلك، وال الديمقراطيـة    . الوطني

أقرب إلى ما قّرره المجلس الوطني سابقًا بالرغم من تجميـد           ) الشعبية أساسا (وكان المعارضون جبهة الرفض     
  .ا في اللجنة التنفيذيةعضويته

ولكـن كـان    . هنالك منظمة التحرير، وهنالك ميثاقها، وقرارات مجالسها الوطنية       : هذه المعادلة تكّررت دائما   
هناك دائما، عدا يوم صدور قرارات المجلس الوطني في آخر لحظة، تجاوزا من الجميع، بال استثناء، وبهـذا                  

) ياسر عرفات (وكانت قيادة فتح    . لميثاق أو كل قرارات المجلس الوطني     القدر أو ذاك، عن االلتزام بكل بنود ا       
أول من يبدأ بتخطّي آخر قرارات للمجلس الوطني سواء أكان من خالل إطالق خطوات سياسية لم يتفق عليها                  

  .أم من خالل تصريحات ومواقف مناقضة
ت عملية تدريجية إلسقاط بنـود تلـك        وهذا ما حدث مباشرة بعد إقرار المجلس الوطني للنقاط العشر حيث بدأ           

ثم أسقطت القضايا المتعلقة    . فمثالً أسقطت مقاتلة صفة للسلطة الوطنية، كما تقّررت في النقاط العشر          . القرارات
  .. فأصبح الحديث إيجابيا عن القرارات الدولية عموما338 و242بالقرارات الدولية مثل رفض القرارين 

ئل المقاومة، وحتى بعض كوادر فتح بأنهم غير قادرين على اللحاق بهذا التخطـي              ولهذا كثيرا ما وجدت فصا    
فقامت الصراعات والخالفـات العلنيـة وتـشكيل        . لما هو متفق عليه من قبل الشهيد ياسر عرفات وقيادة فتح          

  .التكتالت وهكذا
مدريد حيث جرى تخطيها    وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قرارات المجلس المركزي الخاصة بمؤتمر             

وتجاوزها قبل أن يجفّ حبرها وصوالً إلى قفزة اتفاق أوسلو التي خرجت على الميثاق، وعلى كل القـرارات                  
ووجدت الشعبية والديمقراطية والفصائل األخرى أنفسها خارج العملية وضمن المعارضة الثابتة، وإن            . السابقة

  .ة وحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتبدأ الوضع يتغير نسبيا في أثناء االنتفاض
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لو راجعت الجبهة الشعبية تاريخ عالقاتها بفتح ومنظمة التحرير شكالً وعمليا، لوجـدت أن البيـان الختـامي                  
  .ثم سرعان ما تبدأ فتح باختراقه. للمجلس الوطني هو الذي يتفق عليه الجميع

المجلس الوطني الالحق ليتم االتفاق على ما أحدثته فتح         وتمضي الجبهة الشعبية في االستمساك به إلى أن يعقد          
ثم لتبدأ دورة جديدة من الصراع مع فتح، وقـد راح ياسـر             . من اختراق فتتحقق وحدة وطنية في آخر لحظة       

  . عرفات يتجاوز أو يخترق قرارات المجلس الوطني األخير
الجبهة العربية أو الصاعقة أو القيـادة العربيـة         كان دائما مطمئنًا أن معارضيه من الشعبية أو الديمقراطية أو           

وهم في كـل مـرة   . سيعودون في المجلس الوطني الالحق ليوافقوا على ما كان قد أنجزه من تخطّ واختراقات           
  .وهم يعلمون أنه لن يلتزم أبدا. يأملون أن يلتزم عرفات في هذه المرة

مجلس الوطني بعد وضع شروط وضمانات على أمل تربيط         وللحقيقة كانت الموافقة في آخر لحظة تتحقق في ال        
ويذكر للطرافة أن قيادة فتح كانت تريد من المجلس الوطني أو المركزي أن يوافق على نقطة واحـدة                  . عرفات

فقط مثالً عبارة السلطة الفلسطينية في البرنامج المرحلي ومقابل ذلك كانت مستعدة بأن تقبـل كـل الـشروط                   
  .عها المعترضون للحصول على موافقتهمالقاسية التي يض

ويكـون  . وما أن يتم ذلك يكون المجلس الوطني قد شرع للسياسات السابقة التي خالفت قراراته الـسابقة لهـا                 
الجميع قد أراح ضميره سواء أكان في تأكيد مواقف أساسية له، أم عودة اللحمة إلى الوحدة الوطنيـة، وذلـك                    

المشاركة في مؤتمر مدريد، فترك للفصائل أن تضع ما تشاء من شـروط لتحقيـق               عندما كانت قيادة فتح تريد      
وليصارع من يصارع بعد ذلـك  . المشاركة، وما أن حصل ذلك تمت المشاركة التي تقررت، وسقطت الشروط   

  .على الشروط واتهام القيادة المتّنفذة في منظمة التحرير بالخروج على القرارات
بدعة الجديدة التي راحت تتعامل مع المنظمة، كأنها حزب شيوعي لينيني يطّبق مبدأ             ولهذا من أين جاءت هذه ال     

ويشترط الموافقة على البرنـامج لعـضويته ويفـصل أو          ) منه خضوع األقلية لألكثرية   (المركزية الديمقراطية   
ركنت علـى   أن تصبح كذلك؟ وبعد أن جّوف ميثاقها، وبعد أن          . ف. ت. ثم متى يريدون لـم   . يطرد المخالف 

، وبعد أن اتفـق فـي لقـاء         )عدا ذلك االجتماع المشهود الذي عّدل فيه الميثاق       (الرف طويالً بعد اتفاق أوسلو      
ف وإعادة بنائها وتفعيلها؟ ثم مـن       . ت. القاهرة السابق لالنتخابات على الحوار حول دخول حماس والجهاد م         

 التطبيق العملي منذ قيام السلطة عكْس ذلك، بالرغم         ف هي التي تقود السلطة فيما     . ت. أين جاءت نظرية أن م    
من أن رئيس السلطة ورئيس المنظمة هو نفسه؟ فهل احتُِكم إلى اللجنة التنفيذية عندما نـشب الخـالف بـين                    
رئيسها رئيس السلطة المحاصر والمهدد بالقتل ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس في حينـه حـول                 

والـرئيس التنفيـذي    ) وهو رئيس اللجنة التنفيذية   (بمقولة الرئيس الرمز ياسر عرفات      الصالحيات؟ وأين ذهبنا    
  ف إلى رمز عندئذ؟. ت. أي تحويل م. رئيس الوزراء

ف ليس له من نتيجة غيـر الحيلولـة         . ت. المهم أن كل ما يراد اليوم هو إقامة تعارض مفتعل بين حماس وم            
فما لم يحّول موضوع منظمة التحرير إلى الحـوار         . رى الراهنة دون تحقيق وحدة وطنية تواجه التحديات الكب      

وفقًا التفاق الفصائل في القاهرة؛ ألنه فعالً من الضروري إعادة االعتبار للمنظمة واستعادة دورها وفعاليتهـا،                
 وذلك بعد االتفاق على موضوع انضمام حماس والجهاد إليها والنظر في          . بمشاركة حقيقية من قبل كل الفصائل     

  .تجديد تركيبتها الداخلية بما في ذلك عضوية المجلس الوطني
وبكلمة المطلوب أالَّ تُخترع أنظمة وتقاليد لمنظمة التحرير ولعالقة الفصائل، كما السلطة، بها، لتلـبس علـى                 

المنظمـة  حماس اآلن فقط، وإنما أن يعاد تذكّر الصورة جيدا أوالً ثم ثانيا عدم عرقلة قيام وحدة وطنية خارج                   
وال مندوحة مـن أن     . إلى أن ينجز الحوار المتفق عليه حول ما يجب أن يصلح لتفعيلها في الظروف المستجدة              

يبقى نظامها الداخلي مرنًا جدا، كما كان تحت قيادة ياسر عرفات، وإالَّ لما بقي فيها عضو فرد أو من دون أن                     
  .يستحق الفصل أو الطرد
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. ة وإسالمية تحققت عبر لجنة المتابعة في قيادة االنتفاضة طوال خمس سـنوات            وليتذكر الجميع أن وحدة وطني    
ولكن من دون أن يعني ذلك، للحظة، التقليل من         . ف. ت. وقد جرت حوارات ناجحة في القاهرة خارج إطار م        

. ةأهمية إطالق حوار فوري إلعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها ووضع حدود العالقات بينها وبـين الـسلط                 
وذلك بهدف تحقيق وحدة الداخل والخارج الفلسطينيين، وعدم السماح ألي من الطرفين، أن يقّرر وحده مصير                

  .القضية الفلسطينية
إذا كان من اإليجابي عودة فتح إلى إعطاء كل ذلك الدور وتلك األهمية لمنظمة التحريـر بعـد أن انتزعـت                     

اء ولم تترك لها غير الدور االسمي وجمّدتها إلى حين الطلب،           السلطة منها دورها الرئيس حتى في تعيين السفر       
فإن من الضار بالمنظمة أن تستخدم ألغراض الصراع السياسي مع حماس بدالً من أن تتعّزز بفـتح الحـوار                   

وهذا ما يجب أن تكون الجبهـة       . الجاد والضروري مع حماس والجهاد لدخول المنظمة ضمن تجديدها وتفعيلها         
يمقراطية وسائر الفصائل األشد حرصا عليه؛ ألن ذلك كان جزءا من الصراع الذي خاضته هـذه                الشعبية والد 

  .الفصائل ضد نهج أوسلو وضد فصل الداخل عن الخارج باستبعاد الخارج
  البرنامج الموّحد والوحدة الوطنية

وسيع المستوطنات، واسـتيطان    من بناء الجدار وت   ) قيد التنفيذ ) (اإلسرائيلية(غدا من الواضح أن اإلستراتيجية      
األغوار، وضم القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المتبقية، وما يحضر القتسام المسجد األقصى أو هدمه،               

. كما إنهاء أي حديث عن حق العودة، تستهدف فرض كل ذلك على الفلسطينيين والعرب والمـسلمين والعـالم                 
وذلك مع ما سيترتب عليه من تهجير لمئات األلوف بـسبب اسـتحالة             باعتباره حل الدولتين أو الحل النهائي،       
  .العيش مع هذا األمر الواقع إذا ما فرض

ستعمل علـى   ) اإلسرائيلية(وقال إن الدبلوماسية    . وهذا ما أعلنه إيهود أولمرت زعيم حزب كاديما بال مواربة         
وقد علمتنا التجـارب أن إقنـاع هـذين         .  ثانيا ويقصد بالطبع أمريكا أوالً، واالتحاد األوروبي     . إقناع العالم به  

  .الطرفين سهل جدا حتى لو بعد تمنّع، أو مداورة مؤقتة
ومن هنا فإن التحدي المذكور يفوق كل تحٍد ويجب أن يعلو على ما عداه ليكون على رأس قائمة األولويـات،                    

 اعتبرت وجيهة أو أساسية بحد ذاتهـا        مهما) بين الفصائل ( فلسطينية   -داحرا إلى الوراء أية خالفات فلسطينية     
  .بما في ذلك في موضوع المنظمة أو التزام االتفاقات التي عقدتها السلطة

ف أو  . ت. إذا صح ما تقّدم من حيث أهميته وخطره وأولويته فإن من غير الجائز أن تثار خالفيات حـول م                  
هدم الجدار وتفكيك المستوطنات واستنقاذ     : حول أي برنامج سياسي آخر غير البرنامج الذي تنحصر نقاطه في          

القدس واألقصى والمقدسات كافة، والحيلولة دون استيطان األغوار، وضرورة دحر االحتالل إلى ما وراء خط               
  .م، مع إبقاء حق العودة حيا وماثال1949ًالهدنة 

خـالف ولحرمـان الـشعب      ولهذا فإن أية إضافات أخرى ستكون مدخالً لل       . فهذا البرنامج يوافق عليه الجميع    
وهـي تعّبـر عـن إرادة       . الفلسطيني من وحدته الوطنية واحترام إرادته التي عّبرت عنها االنتخابات األخيرة          

الشعب الفلسطيني في الشتات لو أمكن إجراء انتخابات حرة نـزيهة كالتي أجراها الرئيس الفلسطيني محمـود                
  .وتُعتبر مثالً يقتدى. عباس

 البرنامج سيجده غير برنامج كل الفصائل كافة وإن كانت كلها ضّمنته بـشكل وآخـر فـي               ومن يتأمل في هذا   
مما يجعله القاسم المشترك الممكن بال تنازالت من أي فصيل يعتبرهـا            . برامجها التي تمتاز بها وتحدد هوياتها     

  .القريبةواألهم هو البرنامج الذي يرد على التحديات الصارخة اآلن وفي قابل األيام . مبدئية
ثم إن أساليب النضال لتحقيق هذا البرنامج يمكن االتفاق عليها، ال سيما مع انسداد طريق مسيرة المفاوضـات،                  

  .وهو ما قام عليه حزب كاديما) اإلسرائيلي(كما مع فرض الحل من الجانب 
ن الكارثـة محققـة     وخالصة، إذا أضاع الفلسطينيون هذه الفرصة لبناء وحدة وطنية حقيقية وفاعلة وواعدة فإ            

  .والت ساعة مندم
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  الواليات المتحدة اإلسرائيلية .65
   جهاد الخازن

ما هي خلفية الدراسة اللوبي اإلسرائيلي التي كتبها األستاذان جون ميرزهايمر وستيفن والت؟ الدراسـة، كمـا                 
 األميركية، الى درجة ان يوجهها لمصلحة اسرائيل        نعلم جميعاً، تظهر النفوذ الهائل للوبي اليهودي على السياسة        

والحملة الرهيبة على المؤلفين التي أثبتت صدق كالمهما قد تعطـي القـارئ             . وضد المصالح األميركية نفسها   
العربي أو المسلم انطباعاً بأن جميع اليهود األميركيين، او اإلسرائيليين يدافعون عن التطرف اإلسـرائيلي، إال                

  . صحيحاً، وسأحاول اليوم إظهار دور يهودي مهم في التأثير في فكر األستاذين، وفي نشر الدراسةان هذا ليس
ميرزهايمر تخرج في كلية وست بوينت العسكرية، وعمل ضابطاً في سالح الطيران قبل ان يعود الى الدراسة                 

ـ     . في جامعة جنوب كاليفورنيا، ويصبح أستاذاً في جامعة شيكاغو         ي جامعـات سـتانفورد     أما والت فـدرس ف
وبيركلي وبرنستون قبل ان ينتهي في هارفارد، وهو كان عميد كلية جون اف كنيدي للحكومة عندما صـدرت                  

  .الدراسة
قرأت في مجلة ذي نيشن الليبرالية ان ميرزهايمر كان من انصار اسرائيل حتى التطرف وبقـي كـذلك الـى                    

 الجدد في اسرائيل، وهم أكاديميون وصحافيون من نـوع          منتصف التسعينات عندما بدأ يقرأ كتابات المؤرخين      
ووجـد  . بيني موريس وآفي شاليم وتوم سيغيف الذين أظهروا مدى العنـف اإلسـرائيلي ضـد الفلـسطينيين              

، ألن من المستحيل ان تنجح موجات الهجرة        1948ميرزهايمر ووالت ان اإلسرائيليين لم يكونوا الضحية سنة         
  .فلسطين المألى بأهلها في إقامة وطن قومي من دون ايذاء الفلسطينييناليهودية من أوروبا الى 

 نقطة التحول في تفكير ميرزهايمر ووالت، فقد وجدا ان التحالف األميركـي مـع               11/9/2001ومثلت احداث   
. اسرائيل يدمر عالقات الواليات المتحدة ببلدان اخرى، وأن سياسة اميركا ازاء الفلسطينيين تغـذي اإلرهـاب               

اما . شكا والت في برنامج تلفزيوني من عدم طرح هذا الموضوع علناً ومن محاوالت إسكات كل من يطرحه                و
 فقد دعا الرئيس بوش رئيس الوزراء اإلسرائيلي        2002ميرزهايمر فرأى نفوذ اللوبي اليهودي في حادث سنة         

يستطع بوش ان يفعـل شـيئاً،       أرييل شارون الى االنسحاب من المدن الفلسطينية فلم يستجب له شارون، ولم             
وشكا ميرزهايمر من منع مناقشة الموضوع في اجتماع لجمعية العلوم السياسية األميركيـة، ووافقـه الـرأي                 

  .كثيرون، وقال له زميل ان مجلة ذي اتالنتك تبحث عن مقال يثير هذه األفكار
 مثل هذه الدراسة يجـب ان تـأتي         ، وكان رأى كل منهما ان     2002كلفت المجلة األستاذين كتابة الدراسة سنة       

وبعد أخذ ورد طويلين عمل األستاذان معاً،       . كجهد مشترك، ألن كاتباً واحداً سيهمل فوراً ويتهم وتحجب أفكاره         
وقدما دراستهما الى ذي اتالنتك قبل سنتين، وطلبت المجلة تعديالت، وبعد أخذ ورد طويلين، سـلّم األسـتاذان               

  . السنة الماضية، فرفضت المجلة نشرهاالمسودة النهائية في اوائل
وكان يفترض ان يطوى الموضوع لوال ان زميالً لألستاذين قال انه قرأ الدراسة التي وصلته من محرر فـي                   

  .ذي اتالنتك ووجدها عظيمة، واقترح االتصال بمجلة لندن ريفيو اوف بوكس اللندنية لنشرها
  . كاي ويلمرز، فتعاقدت معهما على نشرها–لة اللندنية ماري وهكذا كان واتصل األستاذان برئيسة تحرير المج

 صفحة، ربما كانت مـن      18البقية في عهدة التاريخ، فقد نشرت لندن ريفيو اوف بوكس مختصراً للدراسة في              
غير ان الدراسة نشرت بكاملها بعد ذلك عن طريق         . اطول ما قرأت في هذه المجلة التي لي فيها اشتراك قديم          

  . صفحة، نصفها تقريباً قائمة بالمراجع80فارد، وكانت في حوالى جامعة هار
أتوقف هنا ألنبه القارئ العربي الى ان ميرزهايمر ووالت تأثرا بمؤلفين اسرائيليين كشفوا لهما الحقيقـة عـن                  

 وقد   كاي ويلمرز، وهذه يهودية،    –معاناة الفلسطينيين، وأن الدراسة نشرتها مجلة لندنية تترأس تحريرها ماري           
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توكأت امس واليوم كثيراً على مواضيع وتحليالت كتبها يهود أو أناس بأسماء يهودية واضحة، مثل اإلسرائيلي                
  .يوري افنيري امس، وفيليب فايس في مجلة ذي نيشن اليوم، فهو كتب تحقيقاً وافياً عن خلفيات الدراسة

يبتعد القارئ العربي أو المسلم عن الالسـامية،        أشدد على الزاوية اليهودية في وضع الدراسة ونشرها آمالً بأن           
غير انني أقرأ مهنة وهواية وقد      . فهي تهمة رائجة، يستغلها المتطرفون من انصار اسرائيل إلسكات خصومهم         

الحظت ان في مقابل كل اعتذاري متطرف يتستر على جرائم الحكومة اإلسرائيلية هناك يهـودي ليبرالـي ال                  
  .يتردد في قول كلمة حق

األول محام وأستاذ في جامعة هارفـارد والثـاني         . أالن ديرشوفيتز يقابله نورمان فنكلستين    : مثل واحد يكفي  و
  .استاذ في جامعة دي بول وكالهما مؤلف

الذي برئ من القتل ثم دين بـه فـي          (ديرشوفيتز الذي يمارس العدالة الى درجة الدفاع عن أو جي سيمبسون            
بعنوان قضية اسرائيل دافع فيه عن اسرائيل الى درجة انه بّرر بطريقة نازيـة ان               ألف كتاباً   ) المحاكمة المدنية 

وانبرى فنكلتسين الذي يعرفـه     . يكون القتلى المدنيون من الفلسطينيين أضعاف القتلى من المدنيين اإلسرائيليين         
وتزباه رداً قاطعـاً    العرب من كتابه السابق صناعة المحرقة للرد على ديرشوفيتز في كتابه األخير ما وراء خ              

  .قاصماً دّمر سمعة هذا االعتذاري اإلسرائيلي الحقير
 ألف كلمة كان من نوع دفاعـه        15وعندما صدرت دراسة ميرزهايمر ووالت رد عليها ديرشوفيتز بمقال في           

  .عن اسرائيل وأوجي سيمبسون وبالدرجة نفسها من اإلقناع
االً لن يستطيع انصار اسرائيل كتمه هذه المرة، وهو جـدال           األستاذان من جامعتي شيكاغو وهارفارد أطلقا جد      

جعلنا نقرأ للصحافي البريطاني المعروف روبرت فيسك تحقيقاً عنوانه الواليات المتحدة اإلسرائيلية ازدان بعلم              
 .عليه نجمة داود بدل النجوم المعروفة، وكأننا امام جريدة سورية أو يمنية ال بريطانية

  12/5/2006الحياة 
  

  :صورة .66
  

  
  طفل فلسطيني جائع
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