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***  
   يثير لغطاً في لبنانافتتاح مكتب المنظمة .1

مس كممثـل لمنظمـة التحريـر    أتسلم عباس زكي مهامه    :بيروتمن   13/5/2006القبس الكويتيـة    نشرت  
الفلسطينية في لبنان، بادئا هذه المهام بتقديم اوراق اعتماده الى وزير الخارجية فوزي صلوخ، ومؤكـدا علـى                  

لعالقات في المستقبل الن اقرب اثنين واكثر اثنين ينشغل بهما العام حاليا هما لبنـان               القيام بكل ما يلزم تسهيل ا     
واوضح زكي انه سيرأس الجانب الفلسطيني في الحوار الذي سيعقد مع السلطات اللبنانيـة والـذي                 .وفلسطين

يمات وتنظيمـه   يتناول مسائل تحسين االوضاع االنسانية واالجتماعية لالجئين، وسحب السالح من خارج المخ           
ونقل زكي الى رئيس الجمهورية اميل لحود رسالة من رئيس السلطة محمود عباس تتعلـق بافتتـاح                  .داخلها

الممثلية الرسمية لفلسطين، وتشكيل لجنة عليا فلسطينية على الساحة اللبنانية وقيـادة الحـوار مـع الحكومـة                  
اصفة والتوترات، والـضغط    يمة، ورغم كل االنواء الع    وصرح زكي بان الجبهة الفلسطينية الداخلية سل       .اللبنانية

ننا حريصون كل الحرص على استمرار الحالة الفلسطينية نتيجة الخيار الـديموقراطي اوال، ونتيجـة               إالدولي ف 
  .ثقتنا بان اولوياتنا ليست فلسطينية بقدر ما هي واجهة مخطط اولمرت

صل عباس زكي، الى بيروت، أمس، علـى وقـع          و: 13/5/2006السفير  في   عمار نعمة  و كتب جورج علم  و
كيف ستتعاطى معه السلطات اللبنانية؟، وما هي صالحياته؟، مـا هـو وضـعه              : اسئلة لم تتوافر أجوبتها بعد    

الدبلوماسي؟، وما هي االمتيازات، والتسهيالت التي ستمنح له؟، وكم عدد أعضاء الذين سيعاونونه في المكتب؟               
تع بها؟ هل هي شبيهة بتلك التي تمنح للبعثات الدبلوماسية، والتي نصت عليها اتفاقية              وما هي الحصانة التي يتم    

  . فيينا؟ أم سيكون له وضع خاص؟
يسود شعور لدى بعض المسؤولين، بأن الفلسطينيين قد سرعوا الخطوات، كأن هناك محاولة لوضع لبنان أمام                

دا الفتتاح المكتب التمثيلي، من دون ان يتم التفاهم المـسبق،           االمر الواقع، إذ تم تحديد يوم االثنين المقبل موع        
حتى ان صول زكي الى بيروت، على جناح السرعة، شكل نوعا من المفاجـأة، قبـل                . على دوره، ونشاطاته  
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التوصل الى تفاهم حول وضعيته القانونية، ذلك أن برقية وصلت عن طريق الفـاكس، الـى إحـدى الـدوائر         
السبوع، وتحمل توقيع الرئيس محمود عباس، يقول فيها إنه كلف زكي تمثيـل منظمـة               المختصة، مطلع هذا ا   

إما تبادل مذكرات تفاهم، او وضع مذكرة تفـاهم مـن           : ويجري التداول حاليا بصيغ ثالث    ! التحرير في لبنان؟  
 التـي   جانب الحكومة اللبنانية، أو صدور مرسوم خاص عن مجلس الوزراء يحدد الصالحيات، والتـسهيالت،             

ويؤكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، للسفير، ان لبنـان          . ستمنح للمكتب، ولرئيسه، وللعاملين فيه    
فيما تقـول مـصادر     . سيأخذ بعين االعتبار، أيضا، كيف ان الدول العربية االخرى تتعاطى مع هذه الوضعية            

يد ان يكون واضحا مع العاملين فيه على انهـم          قانونية، ان لبنان الذي قبل بمكتب تمثيلي لمنظمة التحرير، ير         
بمعنى آخر، يجب ان يحظر على المكتب       !. يمثلون منظمة التحرير لدى الدولة اللبنانية، وليس لدى المخيمات؟        

ان يكون ممثال للمخيمات في لبنان تجاه الدولة اللبنانية، وان يرفع في صباح كل يوم الئحة بمطالبهم إلقرارها                  
إن ما يريده لبنان على هذا الصعيد هو ان تبقى عالقة الدولة مع المخيمـات علـى                 . ومة اللبنانية من قبل الحك  

، وليس مع اي طـرف      )االونروا(اراضيها مباشرة، كما هي الحال اآلن، أو بالتعاون مع وكالة غوث الالجئين             
ـ                . آخر دول العربيـة المـضيفة     وإن ما ينظر اليه لبنان على هذا الصعيد، إنما هو الساري من قبل بعـض ال

لالجئين، حيث قبلت باعتماد مكتب تمثيلي، والبعض أضفى عليه اسم سفارة فلسطين، لكنه اشترط على رئـيس         
  !. المكتب، والعاملين فيه، عدم التدخل بشؤون المخيمات؟

 يدخل  إن لبنان لن  : أما في ما يتعلق بموقف حماس، الرافض، والمعارض، فقال مصدر دبلوماسي رفيع للسفير            
طرفا في الصراع الفلسطيني الفلسطيني، ومن يتفقون عليه ألن يكون رئيسا للمكتب التمثيلي لمنظمة التحريـر،       

وقد رحبت بزكي الن محمود عباس قد كتب الى الحكومة اللبنانيـة يكلفـه برئاسـة                . فإن بيروت سترحب به   
  !. المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير؟

اد حمادة، وشكره على مبادراته الدائمة في سـبيل تقويـة العالقـات اللبنانيـة                طر .وزار زكي وزير العمل د    
الفلسطينية على قاعدة المسلمات الفلسطينية اللبنانية برفض التوطين وحياة كريمة للفلسطينيين الموجودين فـي              

ي التي تحظـى    سيعطى هذا المكتب كل الصالحيات، وحصانة التمثيل الدبلوماس       : الوزير حمادة وقال  . هذا البلد 
وزار زكي رئيس التنظيم    . بها كافة الدول العربية الشقيقة والدول االخرى التي تقيم عالقات دبلوماسية مع لبنان            

  . الشعبي الناصري النائب اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري
نظمة التحرير فـي لبنـان،      ينبئ قرار فتح مكتب تمثيلي لم      :عمار نعمة تب  ك ايضا،  13/5/2006السفير   وفي

بالمزيد من التجاذب وربما البلبلة على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي في البالد، بـين الفـصائل المختلفـة                  
وخاصة بين فتح وحماس، استنادا الى احقية شاغل هذا المنصب مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على مجريـات                   

والحال ان ثمة اسئلة كثيرة ومتعددة في هذا اإلطـار، يتعلـق            . ياللبناني الفلسطين ) المعطل حتى اآلن  (الحوار  
البعض منها بالدور الذي سيضطلع به هذا المكتب، مرورا بالصالحية التي ستوكل اليه، وصوال بالتأكيد الـى                 
ماهية تأثيره على صعيد تشكيل الوفد الفلسطيني لمالقاة الحكومة اللبنانية لوضع مقـررات الحـوار الـوطني                 

وقد كان الفتا البيان التوضيح الذي اصدرته حماس امس األول، والذي ذكّرت فيـه ان وزيـر                 . التنفيذموضع  
عاطف عدوان الذي اعلنت انه سـيقوم بزيـارة لبنـان           .شؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكومة الحالية هو د       

لحكومة الفلسطينية الحاليـة    قريبا، واشارت الى ان زكي هو عضو في اللجنة المركزية لفتح وليس وزيرا في ا              
  . وليس عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة

ويؤكد مسؤول المنظمة وفتح في لبنان سلطان ابو العينين للسفير ان المكتب سـيتولى دورا دبلوماسـيا يعنـى                   
فـي  بشؤون الجالية في لبنان في اشراف زكي الذي كلف بهذه المهمة من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة وذلـك                   

سبيل التحضير لمجريات الحوار مع الحكومة اللبنانية على حد قول ابو العينين الذي يـضيف ان ذلـك هدفـه                    
ويشير ابو العينين بسلبية الى بيان األخوة فـي         . تأمين حقوق الفلسطينيين في اطار اداء واجباتهم للبلد المضيف        
 قرأوا الدستور الفلسطيني الذي قبلوا به ووصـلوا         حماس الذين لو كانوا على علم بالنظام السياسي ولو كانوا قد          
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ويقول مسؤول المنظمة في هذا اإلطار ان السلطة        . الى رئاسة الحكومة عبره، لكانوا قد وفروا عليهم هذا العناء         
الفلسطينية، ال عالقة لها بالشأن الفلسطيني في الخارج وهي لم تتعاط سـابقا بـشؤون الالجئـين ألن النظـام                    

  .  المسؤولية على هذا الصعيدالسياسي حدد
وضح للسفير ان بيان الحركة اتخذ الصفة التوضيحية فقط ولـم           ألكن مسؤول حماس في لبنان، اسامة حمدان،        

يهدف الى التشكيك، مشيرا الى ان القضية ال تتلخص في مسألة فتح المكتب بل ان األولوية بالنسبة الى الجميع                   
ناء وترتيب البيت الفلسطيني وعندها تصبح مسألة المكتـب جزئيـة،           يجب ان تتلخص في العمل على إعادة ب       

  . غامزا من قناة البعض الذي يريد ان يجعل منها معركة في غير محلها
يلفت ابو العينين الى ان الفصائل التي تشترك مع فتح في منظمة التحرير متفقة على تشكيل وفد موحد الـى                    و

تجدات جديدة، ويؤكد في هذا اإلطار ان الفلسطينيين ذاهبـون الـى            المفاوضات برئاسة زكي اال اذا طرأت مس      
الحوار بإيجابية كبيرة وبثقة تامة باإلستقامة اللبنانية وبقناعة بأن احزمة البؤس في المخيمات سـتلقى حلـوال                 

دام على  عاجلة من قبل الحكومة اللبنانية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويمنحه المناعة الالزمة والقوة لإلق              
  . ما يطلب منه

ويبدو الحرص نفسه بالنسبة الى حمدان، على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع الحكومة اللبنانيـة، بمـا يخـدم                   
لكن ماذا اذا تعذر هذا األمر؟      . المصلحة الفلسطينية واللبنانية على حد سواء، الجراء حوار موضوعي وعملي         

ى انه اذا تعطل تشكيل الوفد الموحد، فإن المسؤول عن هـذا            لكل حادث حديث يرد حمدان الذي يعود فيشدد عل        
  . الوضع سيكون مكشوفا لدى الشعب الفلسطيني الذي سيبقى عليه محاسبته

ويبدو ان فتح قد شرعت من جانب واحد في عملية لتنظيم السالح في مناطق نفوذها فـي المخيمـات، وهـي                     
ض السالح غير المنضبط وغير المطمئن بالنسبة الـى         الخطوة األولى على صعيد تنظيف تلك المخيمات من بع        

 لقد بدأنا بخطوات قد تعتبر بطيئة فـي الوقـت           :ويقول ابو العينين على هذا الصعيد     . الفصائل نفسها قبل لبنان   
الحالي، عبر التخلص من السالح الخفيف وغير المسؤول في المخيمات، ولكننا سنصل مـن دون شـك الـى                   

  . ناه ألنفسناالهدف األكبر الذي وضع
  
  اسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في دول عربية -  مخطط اميركي:الديار .2

 تسعى رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق االوسط ووسط آسيا في الكونغرس : بدرا باخوس الفغالي،باريس
وش الى مطالبة العادة صياغة مشروع قرار يدعو الرئيس ب الينا روز ليشتاين، مع عدد من اعضاء الكونغرس  

 كما سيتضمن اقتراح البرلمانية حل وكالة  .الفلسطينيين المقيمين على اراضيهم الدول العربية باستيعاب 
وقالت المعلومات . االونروا ومعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون الالجئين

االوروبي ستأخذ بعين االعتبار حساسية  يق مع دول االتحاد الواردة من واشنطن، ان االدارة االميركية بالتنس
التوطين الذي يؤثر بصورة كبيرة على المعادلة الديمغرافية في  الجانب اللبناني وتحديداً المسيحي منه من مسألة 

لفلسطينية من الهجرة ا اللبنانية، لذلك فانها ستعمد استناداً الى اقتراح النائبة على تشجيع  التركيبة االجتماعية 
 اما القسم اآلخر الذي اندمج جزئياً في المجتمع اللبناني  .لبنان وباعداد كبيرة الى العراق وليبيا وكندا واستراليا

الزواج او عبر قرارات تجنيس صدرت في عهد الرئيس الهراوي الى  سواء بحصوله على الجنسية بسبب 
 اخرى فانه يمكن فتح فرص اقامة لهم في لبنان باعتبارهم في دول عربية او اجنبية جانب من يتعذر توطينهم 

المقيمين  الدولة الفلسطينية مما سيسمح بمعاملتهم متساوية مع كل مواطني الدول العربية االخرى  من مواطني 
 واشارت البرلمانية الى ان الدول المانحة المعنية بملف الالجئين  .في لبنان وفق القوانين المرعية االجراء

عن مؤتمر السالم في مدريد برئاسة كندا ستتولى مهمة التعويض وتقديم الدعم المالي  لفلسطينيين المنبثقة ا
  .للدول التي ستتولى استيعاب الفلسطينيين الالزم 

  12/5/2006الديار اللبنانية 
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  منظمة التحرير هي الوطن المعنوي ويجب بناؤها وتطويرها: هنية .3

 عاماً مـن    58راء الفلسطيني إسماعيل هنية، الجمعة، أن المشروع االحتاللي وبعد          أكد رئيس الوز  : ألفت حداد 
النكبة في مرحلة تراجع وتقهقر في ركائزه األساسية، وأن المشروع الفلسطيني العربي واإلسالمي هـو الـذي          

فاع عن  وشدد خالل مشاركته في المؤتمر الفكري والسياسي للد        .يشهد مرحلة صعود مستمرة ولو بشكل بطيء      
حق العودة الذي نظمه مساء أمس التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة في مركـز رشـاد الـشوا                    
بغزة، وبمشاركة حشد واسع من الفعاليات السياسية والجماهيرية وقادة األحزاب والقوى والمدافعين عن حـق               

. ية الالجئين ومسح الـذاكرة الفلـسطينية      العودة، على أهمية حق العودة ورفضه لكافة المشاريع التصفوية لقض         
إن االحتالل راهن على أن الكبار سيموتون والصغار سينسون، إال أن الواقع يؤكد أن الـصغار الـذين                  : وقال

عول عليهم أن ينسوا وان يندمجوا هم الذين فجروا االنتفاضتين، ومازالوا في الميـدان يتمـسكون بـاألرض                  
 والـذين يتمـسكون بحـق       1948بالفلسطينيين الذين عاشوا في أراضي عام       وأشاد  . والمقدسات وحق العودة  

قال هنية إن الحكومة الفلسطينية تطالب باإلسراع في تطبيق تفاهم القاهرة واإلسراع في تطوير وبناء                و .العودة
 وأكد حرصه أن يكـون الجميـع       .منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كافة القوى مثل حماس والجهاد اإلسالمي         

 -ندعم كـل حـوار فلـسطيني      : وتابع. داخل إطار منظمة التحرير على أسس وطنية تحقق التقارب السياسي         
فلسطيني على أساس التحضير الجيد حتى نخرج بنتائج وثمار إيجابية، ألن شعبنا مل الحـوارات التظاهريـة                 

ي ذلك منظمة التحرير التـي  وأكد الحاجة ألن يتناول الحوار المعمق كل شيء، بما ف        . ويحتاج إلى حوار معمق   
وأدان هنية الحصار الذي تفرضه     . هي الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني والتي مثلت وتمثل الشعب الفلسطيني         

بعض األطراف خارج األرض المحتلة على الشعب الفلسطيني لمعاقبته على خياره الديمقراطي، مشيراً إلى أن               
وحذر رئيس الوزراء من محاوالت     . ية إلى تقديم تنازالت سياسية    الهدف من الحصار هو دفع الحكومة الفلسطين      

إظهار وكأن المشكلة فلسطينية فلسطينية، مؤكداً أن المشكلة هي في المحتل الذي يرفض اإلقرار بحقوق الشعب                
. إذا كانوا يتصورون أن الشعب الفلسطيني والحكومة يمكن أن تقدم تنازالت فهـم واهمـون              : وقال. الفلسطيني

إن ذلك ال يعني إننا دعاة حـرب        : وأضاف. لن نقدم أية تنازالت تمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية       : افوأض
وقلب طاولة في المنطقة، مؤكداً التطلع نحو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القـدس وعـودة                 

  . الالجئين واإلفراج عن األسرى
  13/5/2006 48عرب 

  
 اس محاسبة المتهمين المفترضين بتهريب اسلحة لالردنعباس يطلب من حم .4

رئاسة الفلسطينية حماس الى محاسبة المسؤولين الذين يتهمهم االردن بتهريب اسلحة ال دعت : اف ب،رام اهللا
 بعد سماعنا واطالعنا على تفاصيل تهريب وتخزين :وقال الطيب عبدالرحيم امين عام الرئاسة .الى اراضيه

ردن ومحاوالت استهداف مسؤولين اردنيين، فاننا نطالب الحكومة الفلسطينية من حيث المبدأ االسلحة في اال
ان التشكيك  واضاف .ذ خطوات جريئة لمحاسبة المسؤولينبادانة مثل هذا العمل كما نتوجه الى حماس باتخا

ن يقف وراء هذه القضية في العملية لم يعد مقنعا ولكن المطلوب محاسبة المتجاوزين ايا كان موقعهم، متهما م
 اننا ننظر : في تصريح لوكالة فرانس برسعبد الرحيمكما اعلن  .بانه يريد خدمة مشاريع اقليمية مشبوهة

بخطورة بالغة الى اية محاولة تستهدف المس بامن االردن ونرفض وندين اي دور الي طرف فلسطيني او 
عبد الرحيم وتابع  .ات وتجاوز لكل الخطوط الحمراءغيره في محاوالت من هذا النوع النها تعد على المحرم

 اننا كقيادة فلسطينية وكشعب فلسطيني نرفض الزج بنا او ببعضنا في اي :في اتهامات مبطنة الى دول مجاورة
حلف في المنطقة، كما اننا نرفض اية محاولة الستخدام اي فلسطيني او اي فصيل كورقة بيد اي احد لتنفيذ 

ية على حساب االمن القومي العربي او لتقوية اوراقه التفاوضية على حساب القضية مشاريعه االقليم
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وشدد على انه كان بامكان حماس لو كانت حريصة على العالقات مع االردن، ان تطلع على  .الفلسطينية
 ال  لكن يبدو ان بعض المسؤولين في حماس كانوا:واضاف .تفاصيل القضية قبل اعالنها في وسائل االعالم

 .يملكون الجواب المقنع فاكتفوا بالنفي والحديث ثانية عن مؤامرة اميركية اسرائيلية
  13/5/2006الدستور 

  
  لكنها تحتاج دراسة عميقة  ... مبادرة األسرى مهمة: هنية .5

 اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، امس، ان المبادرة التي أطلقها قياديون             :أ ف ب، أب، رويترز    
وقـال هنيـة ان     . ن مختلف الفصائل معتقلون في سجون االحتالل، هي مهمة لكنها بحاجة الى دراسة معمقة             م

الوثيقة تتضمن نقاطا مهمة ومفيدة للغاية تسهم في إزالة بعض العقبات، مضيفا ان الوثيقة ستطرح، باالضـافة                 
  . لحاليالى وثائق اخرى، على طاولة الحوار الفلسطيني في وقت الحق من الشهر ا

 13/5/2006السفير 
  
  االسراع بارسال المساعدات ىعباس يحث القنصل االمريكي عل .6

استقبل الرئيس محمود عباس الجمعة القنصل االمريكي العام في القدس جاك واالس : رام اهللا من وليد عوض
ئيس في صورة  وضعت الرءلقاالوقال واالس عقب  .الذي ابلغه بنتائج االجتماع االخير للجنة الرباعية

اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية، والمساعدات اإلنسانية التي أقرتها اإلدارة األمريكية للشعب الفلسطيني بقيمة 
من جانبه قال صائب عريقات ان الرئيس عباس اكد خالل اللقاء وجوب االسراع لوضع  .عشرة ماليين دوالر

ددا علي ضرورة وصول هذه المساعدات بالسرعة الممكنة آلية الدعم للشعب الفلسطيني في كل المجاالت مش
 .محذرا من كارثة انسانية اذا تأخر وصول هذه المساعدات

  13/5/2006القدس العربي 
  
 الحكومة ترفض التفريق بين العاملين وتؤكد انها ستقاوم محاوالت تهميشها : حمد .7

 ما ىسطينية غازي حمد للقدس العربي ردا علكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلأ: رام اهللا من وليد عوض
 االلية الجديدة لصرف المساعدات الدولية للشعب  الذي قال أناعلنه القنصل البريطاني في القدس روس ألن

 ، االقل صرف بعض الرواتب لبعض الموظفين في السلطة ال سيما في قطاع الصحةىالفلسطيني ستضمن عل
موظفين الفلسطينيين من ناحية دفع رواتبهم من الدول المانحة، ولن تسمح ن الحكومة ترفض التفريق بين الأل

 لجميع المحاوالت ى ان الحكومة ستتصدى التمييز بين الموظفين مرفوض تماما، ومشددا عل:وقال حمد .بذلك
ومة  ان الحكىوشدد حمد عل .الغربية الساعية لتهميش دور الحكومة ووزارة المالية في قضية رواتب الموظفين

واضاف نحن  .لن تسمح ألية دولة مانحة ان تتعامل مع الموظفين الفلسطينيين وفق رؤيتها واجندتها السياسية
لسنا ضد تقديم الدعم المالي للسلطة، ولكن الحكومة هي المسؤولة عن كيفية انفاق االموال وصرف رواتب 

تفاصيل آلية دعم الموظفين الفلسطينيين  الحكومة ى ضرورة ان تكون لدىوشدد عل. الموظفين من تلك االموال
 ان بعض الدول المانحة تحاول ان ىواشار حمد ال .كي ال يستغل الموظفون من الجهات التي تدفع رواتبهم

 .تخلق ازمة في المالية الفلسطينية وهذا لن تسمح به الحكومة الفلسطينية
  13/5/2006القدس العربي 

  
  ئل في المعتقالت يشكل اساسا للحوار الوطني االتفاق السياسي للفصا:عبد الرازق .8

 أشاد هشام عبد الرازق رئيس مجلس ادارة جمعية االسرى والمحررين حسام ومسؤول ملف االسرى في                :غزة
 .منظمة التحرير باإلتفاق الذي تم التوصل إليه بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية داخل السجون االسـرائيلية            
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سة والحكومة والمجلس التشريعي وكافة الفصائل لتبني هذا االتفاق باعتباره اساسا هاما            ودعا عبد الرازق الرئا   
للحوار الوطني الشامل ليشكل برنامجا للوفاق الوطني الفلسطيني لتشكيل حكومة االنقاذ الوطني واالنطالق نحو              

  .لةتحقيق االهداف الوطنية الفلسطينية والمتمثلة في الحرية واقامة الدولية المستق
  13/5/2006الرأي األردنية 

  
  وزير شؤون الالجئين يلتقي مع حاخام معارض للصهيونية في ستوكهولم  .9

قالت مصادر إسرائيلية أن الوزير الفلسطيني لشؤون الالجئين، عاطف عدوان، التقى في العاصمة الـسويدية،               
وجاء أن اإلثنين قد     .يه فريدمان مع ممثل مجموعة اليهود المعارضين للصهيونية في النمسا، الراف موشي أري          

يـشار إلـى أن      .صرحا في نهاية اإلجتماع أنهما قد اتفقا على زيادة التعاون بين حماس والمجموعة اليهودية             
فريدمان يمثل مجموعة يصل تعدادها إلى سبعة آالف يهودي من المعارضين للصهيونية، والذين يعيشون فـي                

  . أنه سيبذل كل ما في وسعه لتقديم المساعدة للشعب الفلسطينيوقد صرح في نهاية اإلجتماع ب. النمسا
  12/5/2006 48عرب 

  
  منع وزير الشؤون االجتماعية من السفر .10

 منعت سلطات االحتالل وزيـر الـشؤون االجتماعيـة فخـري            :وكاالتوال كامل ابراهيم وسمر خالد      ،القدس
 االحتالل لبعض الوقت لتخبـره بعـدها أنـه          التركمان من السفر إلى األردن عبر الجسر حيث أوقفته سلطات         

وكان الوزير في طريقه إلى مصر لحضور مؤتمر وزراء الشؤون االجتماعية حول صـحة               .ممنوع من السفر  
  .األسرة والسكان والذي تعقده جامعة الدول العربية

  13/5/2006الرأي األردنية 
  

 أحداث خان يونس سحابة صيف والدم الفلسطيني خط أحمر: مشعل .11
أن أحداث خان يونس المؤسفة لن تتكرر مطالبا الـشعب الفلـسطيني فـي               أكد خالد مشعل  : فهيم الحامد ،  جدة

األراضي المحتلة االلتزام بالهدوء وإنهاء مظاهر العنف واستبدالها بمظاهر الوحدة الوطنية، وتفويت الفرصـة              
ناك قناعة من جميع األطراف أن مـا        وضح في أن ه    وأ .على اإلسرائيليين الذين يرغبون في إيجاد حرب أهلية       

 أمامه تحديات جسيمة في     ينوأشار إلى أن الفلسطيني   . حدث هو مجرد سحابة صيف وتم تجاوزها إلى بر األمان         
ه حتى يتم اسـترجاع األراضـي       ئمقدمتها إنهاء االحتالل داعياً إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذا االحتالل وإنها          

اخلية أو حرب أهلية بين الفلسطينيين مؤكداً أن ما حدث هو عمل غيـر مـنظم                واستبعد حدوث فتنة د    .المحتلة
واعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل ورفع الحصار وقال ان اتفاق قادة حماس وفتح على                 .وتم تجاوزه 

لوسـيلة  وأكد أن الحوار هـو ا     . تشكيل لجنة تنسيق عليا سيساهم في إنهاء األزمة وعودة األمور إلى طبيعتها           
واضاف أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني المرتقـب       . الناجعة للتعامل مع أي وجهات نظر قد تطرأ في أي وقت          

واشار الـى ان    . سيدشن عهدا جديدا من الوحدة الوطنية والتفاهم المشترك مع جميع الفصائل بما في ذلك فتح              
وحول إمكانية الوصـول     .زيز الوحدة الوطنية  الحكومة الفلسطينية ستشارك في الحوار بعقلية مفتوحة بهدف تع        

 مادام الحوار مفتوحـا   أنهإلى تفاهم مشترك مع مؤسسة الرئاسة بشان آلية وصول األموال إلى الفلسطينيين قال      
 .فان كل شئ ممكن المهم وجود قناعة بضرورة وضع مصالح الشعب الفلسطيني في المقام األول

  13/5/2006عكاظ 
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   فتح شركائناإخواننا في: مشعل .12
أن جميع الفصائل الفلسطينية حريصة على الوحدة الوطنية، وأنها على قلب على  شدد خالد مشعل :الدوحة

البوصلة واحدة إستراتيجيتنا  رجل واحد، وقال هناك هوامش اختالف هذا شيء طبيعي ولكن وجهتنا واحدة 
 العودة كلنا نصر على إنهاء االحتالل الصهيوني واحدة كلنا نريد تحرير فلسطين كلنا نريد القدس كلنا نريد حق

وأكد على الدور النضالي لحركة فتح، وعلى وحدة المصير بين حركتي حماس وفتح  .كلنا ال نعترف بإسرائيل
 يجمعنا بكم طريق الجهاد والمقاومة وثوابت القضية وأننا ،وجميع الفصائل، وقال مخاطباً أعضاء فتح

نا بل أقول لكم نحن نقبل في حماس أن نلتقي معكم على المبادىء األولى التي مستهدفون جميعاً من أعدائ
انطلقت بها حركة فتح المبادىء األولى طبعاً لديكم زيادة ولدينا عليها زيادة لكن المبادىء األصول التي انطلقتم 

إننا في حماس : ضيفاًتحرير فلسطين وعدم االعتراف بإسرائيل والجهاد والمقاومة والنضال والكفاح المسلح، م
 .جددنا المبادىء التي انطلقت منها حركة فتح وأضفنا لها من ثقافتنا ومن قناعتنا ولكن األصول الوطنية واحدة

 يصطاد ن أقول و أتمنى على العقالء وعلى المخلصين في حركة فتح وهم كثر أن ال يسمحوا لم:وتابع قائال
عن قضيتنا وشعبنا أن يأخذوا على أيديهم أن يمنعوهم من أن يجعلوا في الماء العكر ولمن يملك أجندةً بعيدةً 

  .قضيتنا في مهب الريح، إخواننا في فتح شركاؤنا
  12/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 الحديث عن سحب سالح المقاومة: مسؤولون فلسطينيون .13
ير الشعب الفلسطيني بضرورة وقف     طالبت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية وجماه     : فارس  عبدالقادر ،غزة

كما طالبت بسحب   . الفلتان األمني، والتوقف عن إراقة الدم وتوحيد المواقف بعيدا عن التشنجات واالستفزازات           
المسلحين والملثمين من الشوارع، وتكليف قوات األمن الفلسطينية بضبط الوضع بعيدا عن ظاهرة الميليشيات،              

فى البدايـة أكـد سـعيد       . اء على سالح المقاومةً بعيدا عن التنازعات الداخلية       وفي الوقت نفسه أكدت على البق     
صيام أن وزارته ستعمل على نشر قوات األمن والشرطة من أجل ضبط األوضاع األمنية وأنـه لـن يـسمح                    
بالتجاوزات التي حصلت خالل األيام الماضية وشدد على ان ظهور المسلحين في الـشارع يـسيء للحكومـة                

 واعتبر ان المطلوب في هذه المرحلة أن يعمل الجميع على كسر الحصار واللجوء              ،مة وللسلطة الوطنية  وللمقاو
 ووصف ماجرى بأنة مؤامرة خارجية ومحاوالت من بعض الخارجين عن القـانون، مكـذبا فـي               ،إلى التوحد 

طلوب هو فقـط سـحب      الوقت نفسه أن الحكومة أو السلطة الوطنية ستقوم بسحب سالح المقاومة، وقال ان الم             
 مؤكدا أن حماس وحكومته سـتعمل       ،السالح غير الشرعي، والقضاء على الفلتان األمني في الشارع الفلسطيني         

   .على أن تكون أحداث خان يونس آخر األحداث وليس البداية
ل من جهته اوضح أحمد حلس أمين سر حركة فتح في غزة انه قد جرى االتفاق بين فتح وحماس وكافة الفصائ                   

المسلحة على تحريم االحتكام للسالح مشيرا الى التزام جميع القوى على رفع الغطاء التنظيمي عن المتجاوزين                
للقانون في الوقت الذي اتفقت فيه حركتا حماس وفتح وتم نقل ذلك للجنة العليا للمتابعة وباقي الفـصائل علـى                    

 .لسطيني إلى مستنقع ال يستفيد منـه إال العـدو         وقف التحريض المتبادل من أجل التهدئة وعدم جر الشارع الف         
وقال أن المطلوب سحب المسلحين والملثمين من الشارع، وليس هناك أي حديث عن سحب سـالح المقاومـة                  

   .وإنما عدم الظهور به في الشارع
 ميةاما صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة العليا للقوى الوطنيـة واإلسـال               

على ضرورة سحب المسلحين والملثمين وعدم      وشدد   أن اللجنة تبارك االتفاق الذي كان بين فتح وحماس           أعلن
 وأكد أن لجنة المتابعة ستقوم بواجبها في مواصلة الجهود مـن أجـل              .االحتكام للسالح في أي أمر من األمور      

حمر ال يمكن الـسماح بتجـاوزه وأن جميـع          التهدئة في الشارع الفلسطيني، وأن الدم الفلسطيني سيبقى خطا أ         
وأشار إلى أن سحب المسلحين والملثمين وأي مظاهر تسيء للمقاومـة مـن              .البنادق يمكن أن توجه إلى العدو     
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الشارع الفلسطيني هو دعم للمقاومة، وأن ضبط السالح الفلسطيني ال يعني سحب سالح المقاومة مـن أيـدي                  
 . تظل مشرعة بعيدا عن التجاذبات الداخليةالفلسطينيين، ألن المقاومة يجب أن

 13/5/2006عكاظ 
 

  التوحيد تزور فتح وحماس .14
زار وفد من مجلس األمناء في حركة التوحيد اإلسالمي في الشمال مـسؤولي             :  لبنان ،البارد و البداويمخيمي  

ة وتجاوز كـل    حماس وفتح المعتمدين في مخيمي البداوي والبارد، وكان إجماع على وجوب درء مخاطر الفتن             
الخالفات واالشكاالت األمنية التي حصلت مؤخراً، والعمل صفاً واحداً للتصدي للمؤامرات التي تحـاك ضـد                

 .الشعب الفلسطيني
  13/5/2006السفير 

  
  منظمة التحرير تفتتح ممثلية لتنظيم الملف اللبناني ـ الفلسطيني .15

تماد ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنظـيم       ثمة خصوصية دفعت السلطة الفلسطينية الى اع      :  باسمة عطوي 
وتكمن هذه الخصوصية، كما تقول مصادر مقربة       ،  األوضاع السياسية واألمنية واالجتماعية بين لبنان والسلطة      

من منظمة التحرير في لبنان، في أن المنظمة تعبر عن المسؤولية العامة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج                 
كاملة، وبهذا المعنى تصبح المنظمة هي السلطة السياسية األعلـى والمرجعيـة ذات التمثيـل               وعن مصالحه ال  

األمثل، والحاضنة للخيارات السياسية الكبرى للشعب الفلسطيني، والبيئة الصالحة إلنتاج استراتيجيته الـسياسية             
سطينية المرجوة والمرتبط إقامتهـا     وتشير المصادر الى ان الممثلية هي مرحلة انتقالية نحو السفارة الفل          ،  العامة

بتطور الوضعين الفلسطيني واللبناني ايضاً، بعيداً عن المقوالت التي تشير الى أن تسمية الممثلية هي محاولـة                 
من منظمة التحرير لاللتفاف على حركة حماس، ألن إقامة التمثيل الفلسطيني، كما تؤكد المصادر، ليس ضمن                

فلسطين بين حماس ورئيس السلطة محمود عباس الذي يعود اليه وحده، بحـسب             بنود ازدواجية السلطة داخل     
النظام الداخلي، مهمة تعيين التمثيل الخارجي والسفراء للسلطة، وبالتالي فالممثلية هي تعبير عن واقع قـانوني                

تـداد  وسياسي فلسطيني ملحوظ سلفاً وليس موضع تنازع على خلفية قانونية، وان كان ذلك ال يمنـع مـن ام                  
  .الخالف اليها في حال تفاقم ازدواجية ا لسلطة داخل فلسطين

وترى المصادر ان التمثيل السياسي الفلسطيني مع كل ما يعنيه من إقامة لعالقات ديبلوماسية ومفاوضات خارج                
 االنتقائية يبدو مسقطاً من حسابات حماس التي تختار من تفاوض ومن تقيم عالقة معه، وهذا أمر ال يتناسـب                  

  .ووضعية الشعب الفلسطيني وال يحتمل الفيتو المسبق من حماس على عدد من الجهات الدولية
بعد االفتتاح الرسمي للممثلية، سيبدأ التفاوض بين األطراف السياسية حول البنود السياسية واألمنية والتجاريـة               

فلسطيني، باإلضافة الى الهيكلية الداخليـة      والثقافية واالجتماعية لإلتفاقيات التي ستوقع بين الجانبين اللبناني وال        
للممثلية، وبالتالي فمهمة عباس زكي، هي وضع االتفاقيات الالزمـة التـي سـترعاها مجـاالت العالقـات                  
الديبلوماسية المتبادلة بين البلدين، مع األخذ باالعتبار خصوصية الدولة الفلسطينية الحالية، وهذا ما سينـسحب               

األمنية والثقافية واالقتصادية وتنظيم أوضاع المخيمات الداخلية على الـصعيد األمنـي            على المسألة السياسية و   
والمعيشي والخدماتي واالجتماعي واألطر الراعية له ومسؤوليات كل من الطرفين اللبناني والفلسطيني في هذا              

وتقول المصادر   ينالمجال وتشكيل اللجان المختصة لبحث هذا الموضوع وتحديد المرجعية المختصة من الطرف           
نفسها ان لقاءات زكي مع المسؤولين اللبنانيين كانت ايجابية، وهذا األمر ينطبق على الصعيد السياسي العام في                 

   .لبنان، وهذه هي المرة األولى التي يتحقق فيها اإلجماع اإليجابي اللبناني لجهة التعاطي مع الملف الفلسطيني
  13/5/2006المستقبل 
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   للنكبة58يم الرشيدية بمناسبة الذكرى احتفال في مخ .16
 للنكبة ، احتفاالً في مخيم الرشيدية حضره ممثلـو          58أقامت فصائل منظمة التحرير في لبنان لمناسبة الذكرى         

من جهته، أكد أبـو العينـين عـدم          .أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، وحشد من أبناء مخيمات منطقة صور         
 المخيمات او خارجها على الرغم من ايماننا بان حق لبنان الطبيعي ان يمارس              مقايضة السالح الفلسطيني داخل   

ولفـت الـى    .كل اشكال السيادة على أرضه ويصون بنفسه هذه المخيمات وسالحها ألنها نتيجة وليست سـبباً              
 التوطين  ضرورة اقرار الحقوق السياسية والمدنية واالجتماعية ليتمكن الشعب الفلسطيني من امتالك قوة ممانعة            

وأضاف من يظن أن له القدرة على أن يمس سالحنا فهو واهم، سالحنا مرتبط عضوياً ومـصيرياً                  .والتهجير
  . ال جدوى حينها لهذا السالح194وسياسياً بهذا الوجود، وعندما تستفيق العدالة الدولية ويطبق القرار 

12/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   
  

  ريتس حول المفاوضات مع الفلسطينيين ينذر بشرخ في الحكومةتباين أولمرت وبي .17
اذاعة الجيش االسرائيلي نقلـت عـن       أن  : الناصرة مراسلها من     اسعد تلحمي   عن 13/5/2006 الحياة   نشرت

ليظهر للعالم على األقل انه     محمود عباس    االجتماع ب  أولمرتأوساط سياسية في اسرائيل قولها انه يتوجب على         
 العالم بأن ال شريك في الجانـب        القول أن من الصعب إقناع    مفاوضات مع الفلسطينيين، مضيفة     يمنح فرصة لل  

أفادت يديعوت احرونوت أمس ان موقف بيـرتس        ومن جهة أخرى     .لقاءالالفلسطيني في حال أصر على عدم       
ـ   اولمرت،   مع تسببا في توتر العالقات      ،ودعوته الى تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني       ـ  مما دف األخير ع ب

 له ان مسألة بلورة العالقات السياسية واألمنيـة مـع الـسلطة             اوضح، م توبيخه على خلفية المجاهرة بمواقفه    ل
الفلسطينية هي من صالحية رئيس الحكومة، فيما هيئة الحكومة هي المخولـة اتخـاذ قـرارات حـول مـنح                    

 فقط بعـد  عباس، في مسألة عقد لقاء مع  انه سيقرر هوأضافت الصحيفة ان اولمرت ابلغ    . الفلسطينيين تسهيالت 
 التباين في موقف كل مـن  اإلشارة، بأن الشؤون الحزبية الى يمعلق مما دفع  ب.عودته من زيارته الى واشنطن    

  .الرجلين من قضية المفاوضات مع الفلسطينيين ينذر بشرخ جدي داخل الحكومة سيتسع عاجالً أم آجالً
 ان ما نشر في     ، مصادر مقربة من اولمرت    توضيح: القدس المحتلة  من   13/5/2006 الرأي األردنية    في وجاء

ـ   وفي   .ذلك بيريتس نفت بدورها مصادر في مكتب       ، كما توبيخ امر مبالغ فيه   الالصحف بشأن    ، سياقنفـس ال
 الـى الـسلطة     أموالغد موضوع تحويل    ال ةأوضح سكرتير الحكومة ان مجلس الوزراء لن يناقش خالل جلس         

  . ان اقرار هذا االمر ليس من اختصاص وزير الدفاعضحةو م،الفلسطينية
 سمع االنتقادات ولم يتأثر     ه ان أشاروا إلى ن من بيرتس    يمقربإلى أن   : رام اهللا  من   13/5/2006 النهار   وأشارت

 ليس مجرد وزير عنـد      ألنه ينوي مواصلة عرض موقفه سياسياً في االئتالف الحكومي،          أكدوا على أنه  و. بها
 .اولمرت

  
   حيفا فلسطينيي يقبل بعودة من كاديماول مسؤ .18

ـ رام اهللا  إنه ال يعارض عودة عدد من الالجئين الفلـسطينيين  ،قال رئيس بلدية حيفا:  عبد الرؤوف أرناؤوط 
  .من أهل حيفا إلى المدينة لإلقامة فيها في إطار اتفاق مع الحكومة اإلسرائيلية

  13/5/2006الوطن السعودية  
  

  الف900 ى لزيادة عدد اليهود في النقب الحكومة اولمرت تخطط .19
 طريق ى المخطط المسمىصادق المجلس القطري االسرائيلي للتنظيم والبناء عل :الناصرة  من زهير اندراوس

ستيطان في  تطوير مسارات ومحطات سياحية مدمجة مع مشاريع زراعية لتشجيع اإلى يهدف ال، الذيالخمور
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 مساحات شاسعة سيقوم المستوطنون بأحاطتها ى مستوطنة لألفراد تمتد عليقضي باقامة ثالثينحيث . النقب
زيادة إلى خطورة  ،معترف بها في النقبال غير ى المجلس االقليمي للقراشار ذلك ىال. بالجدران واألسيجة

 ى الفتا ال. تطوير النقبىالتي باتت تعقد في اآلونة االخيرة حول موضوع ما يسم عدد المؤتمرات االسرائيلية
 واستغالل ، الف900 ى الف نسمة ال535 زيادة عدد السكان في النقب من التخطيط االسرائيلي لمشروع

  .المواطنين العربى االراضي الشاسعة التي تعود ملكيتها في االصل ال
  13/5/2006القدس العربي 

  
 اسرائيل تطور غواصة من دون طاقم .20
 ،رية االسرائيلية وضع دراسة لبناء غواصة من دون طاقمكشفت معاريف امس ان سالح البح :القدس ،ب.ف.ا

 قد تستخدم الحقا في هجمات ضد ، إال أنهاستتولى جمع معلومات في المرحلة االولىحيث  .يصعب كشفها
ا انطالقا من الفرقاطات الجديدة القاذفة للصواريخ التي اشترتها اسرائيل من الواليات هكما سيتم توجيه .سفن

  .المتحدة
 13/5/2006 عكاظ

  
  ..وفاة فلسطيني بعد أن منع جنود اإلحتالل الطاقم الطبي من الوصول إليه .21

نعت اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في مخيم شعفاط أمس، اب لستة اطفال حيث قضى عند الحاجز العـسكري                  
للجنـة جنـود    وحملـت ا   .المقام على مدخل المخيم جراء منع جنود االحتالل للطاقم الطبي من الوصول اليه            

االحتالل المسؤولية الكاملة عن وفاة ابو كامل، حيث حاول اهالي المخيم وذووه اقناع جنود االحتالل بالـسماح                 
للطاقم بالدخول الى المخيم مبدين استعدادهم لحمايته، اال انهم رفضوا ذلك واصـروا علـى انتظـار دوريـة                   

عقاب انتشار خبر الوفاة اندلعت مواجهات عنيفة بـين         وفي ا  .اسرائيلية للدخول لحماية الطاقم على حد وصفها      
المواطنين وقوات االحتالل االسرائيلي على الحاجز، حيث قام العديد من الـشبان برشـق جنـود االحـتالل                  

  .بالحجارة والذين ردوا باطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت
13/5/2006 48عرب   

  
 لقنديل الحصار يعيد الفلسطينيين إلى السراج وا .22

يبحث الفلسطينيون في الضفة الغربية عن طرق جديدة وعتيقة لالستمرار بحياتهم اليومية من دون الكهرباء أو 
واضطر الفلسطينيون إلى العودة إلى التقاليد  . حتى الحليب إلطعام أطفالهم وسط مقاطعة مالية دولية وإسرائيلية

 وتقدر األمم المتحدة بأن ثالثة بين كل ،لحطب للخبز والطبخالعتيقة باستخدام السراج أو القنديل لإلنارة وا
أربعة فلسطينيين سيصبحون مرغمين على العيش بأقل من دوالر واحد يوميا إضافة إلى التوقع بأن يصبح 

 قرية في منطقة جنين شمال الضفة الغربية 30ويمضي أهالي أكثر من . نصفهم عاطال عن العمل خالل عامين
بب اعتمادهم على مولدات كهربائية تعمل بالسوالر تكفي لإلنارة فقط ولفترة ال تزيد على بضع ليالي مظلمة بس
 .ساعات كل ليلة

13/5/2006البيان   
  

  حملة شعبية فلسطينية لكسر الحصار االقتصادي .23
تحول نهار امس ميدان الشهداء وسط نابلس الى مضمار لفك الحصار عن الحكومة، حيـث أطلقـت اللجنـة                   

 لكسر الحصار حملة تبرعات، وتخلل حملة التبرعات مواقف ملفتة للنظر حيث تبرع أبناء العديد مـن                 الشعبية
كما قـدمت   . الشهداء واألسرى بمخصصاتهم كما تبرع مواطنون بقطع من اراضيهم ونسوة بمصاغهن الذهبية           
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ة الوطنية الجناح العـسكري     وتبرع رجال المقاوم  . الطائفة السامرية تبرعاً رمزياً فيما تبرع أطفال بحصاالتهم       
للجبهة الشعبية بمخصصهم الشهري كما تبرع مجموعة فرسان الليل في كتائب شـهداء األقـصي عـن روح                  

  .وتبرع رجال أعمال ومواطنون من نابلس يقيمون بالخارج عبر أقاربهم في المدينة. الشهيد رائد طبيلة
  13/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الفلسطينية باتت على حافة ازمة انسانيةالمناطق: االمم المتحدة .24

حذرت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في االمم المتحدة لويز آربور من أن المناطق :  جمال جمال،القدس
، وقالت بأن على إسرائيل، التزامات دولية بموجب القانون الدولي .الفلسطينية باتت على حافة أزمة انسانية

وطالبت المفوضة  .ء الجدار وهدم ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدوليةوشددت على ضرورة وقف بنا
الدولية السلطة الفلسطينية أن تعمل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على سيادة القانون والنظام العام ومنع 

ألمم المتحدة وعبرت المفوضة عن قلقها من تقارير وكاالت ا  .الهجمات التي تستهدف المدنيين اإلسرائيليين
  .المختلفة التي نوهت إلى تزايد احتماالت وقوع كارثة إنسانية في األراضي الفلسطينية

13/5/2006الدستور   
  

  يوم آخر من االعتداءات على المتظاهرين ضد بناء الجدار: بلعين .25
  متضامن فلسطيني وإسرائيلي ودولي، في مسيرة حاشـدة صـوب          500خرج أمس أكثر من      :فادي العاروري 

شهدت ، أحداثاً دموية عقب اعتداء جنود االحـتالل علـى            بلعين التي      موقع الجدار العنصري في محيط قرية     
المشاركين في المسيرة السلمية األسبوعية، بالضرب المبرح وإطالق العيارات الحيـة والمطاطيـة والقنابـل               

  .ن مواطنين ومتضامني10وأصيب خالل المواجهات  .المسيلة للدموع والصوتية
13/5/2006األيام الفلسطينية   

  
  تشومسكي في مخيم شاتيالنعوم  .26

في إطار زيارته الى لبنان وبالتنسيق مع مركز التنمية اإلنسانية وجمعيـة النجـدة االجتماعيـة، زار المفكـر                   
وجال تشومسكي في ارجاء المخـيم       . األميركي نعوم تشومسكي مخيم شاتيال لالجئين الفلسطينيين في بيروت        

االوضاع االجتماعية والحياتية السيئة، والتقى عددا من فعاليات وأهالي المخيم، الذين عبروا عن معاناتهم              حيث  
وقد ابدى تشومسكي انزعاجه من تلك الظروف       . في ظل الحرمان من الحقوق االنسانية وفي مقدمها حق العمل         

ة الجولة زار تشومسكي والوفد المرافق مقبرة       وفي نهاي . غير االنسانية التي يعيشها االنسان الفلسطيني في لبنان       
  .شهداء مجزرة صبرا وشاتيال

13/5/2006السفير   
 

  البطالة وصلت اعلى مستوياتها: مركز حقوقي .27
توقع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن ترتفع نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية :  سمير حمتو-غزة 

كما توقع انخفاض الدخل . ، في حال استمرت األوضاع على حالها%74المحتلة بشكل عام إلى ما يزيد على 
  . 2005عما كان عليه في العام % 25المحلي للفرد إلى 

  12/5/2006الحياة الجديدة 
  

  ! أزمة الوقود في األراضي الفلسطينية هل ألسباب سياسية وإلى متى؟ .28
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ذي لهيئة البترول الفلسطينية التوصل الى حـل        حسان أبو الرب، المدير التنفي    .استبعد د  :  جهاد القواسمي  -غزة
فوري بخصوص أزمة مشتقات البترول في االراضي الفلسطينية، متهما اسرائيل بافتعال االزمة للضغط علـى               

وأعرب أبو الرب عن أمله بانفراج االزمة خالل االيام القليلة القادمة، نافيا أن يكون سببها                . السلطة الفلسطينية 
في وقت االجتياحات االسرائيلية لالراضي     : وأضاف . ة للشركة المزودة للمحروقات دور الون     الديون المستحق 

الفلسطينية لم تكن السلطة تسدد مستحقاتها للوقود، ولم تمتنع شركة دور الون عن تزويد السلطة بالوقود، لـذا                  
ديون التي يتم تداولها في     فالموضوع سياسي، يهدف الى ممارسة الضغط االقتصادي على السلطة، فاالرقام وال          

  . وسائل االعالم، ال تمثل شيئا كبيرا لشركة وقود
13/5/2006الشرق القطرية   

  
  توقعات بانتعاش البورصة الفلسطينية .29

انعكست اخبار اعالن اللجنة الرباعية، إيجابا على أداء سوق فلسطين لألوراق المالية، حيث تحسن األداء فـي                 
هذا وقد رفض المجلس التشريعي الفلسطيني قانونا يـسمح للـشركات        . ا األسبوع آخر يومين من أيام تداول هذ     

ومن المؤكد أن ينعكس هذا القـرار       . من أسهمها من خالل عمليات التداول العادية كأسهم خزينة        % 10بشراء  
يا واصبح من الضروري النظر جد. سلبا على أداء السوق والذي يعاني من تدني أسعار األسهم وضعف التداول          

بفائدة تشكيل صندوق يتمتع بالقدرة على صناعة السوق لخلق سوق مستقر وحماية صغار المستثمرين بحـسب                
  .رأي العديد من الخبراء

13/5/2006الشرق األوسط   
  

  الحصار المالي ضد حكومة حماس .30
 ليس صحيحا ان األردن أو مصر تحاصر حكومة حمـاس ماليـا وتمنـع تحويـل                : كتب المحرر االقتصادي  

ألموال اليها، فالواقع ان البنوك في األردن وغير األردن هي التي تتخوف من أي تعامل مالي مـع حمـاس                    ا
طالما ظلت مصنفة في اميركا واوروبا كمنظمة ارهابية بصرف النظر عما اذا كان هذا الوصف صـحيحا او                  

التحويل الى توسيط بنـوك     نظام تحويل االموال في عالم اليوم اصبح من التطور بحيث ال يحتاج             . غير صحيح 
في بلد ما، فالمال الموجود في بنك سعودي او ياباني يمكن تحويله بغمضة عين عن طريق ما يسمى سـويفت                    

 دوالرا، فليس هناك صعوبات فنية بل سياسية وقضائية، وليس بعيدا عـن        30مقابل عمولة بسيطة ال تزيد عن       
ع البنوك االردنية وغير االردنية عن التعامل مـع حكومـة           امتنا .االذهان ما حدث للبنك العربي في نيويورك      

حماس ليس قرار الحكومة االردنية بل قرار مصرفي بحت، ويستطيع اي بنك ان يتصدى للمهمـة اذا كانـت                   
هـذا  . ادارته تتحمل النتائج التي قد تعني تجميد ومصادرة امواله في الخارج ووضعه على القائمـة الـسوداء                

قتصر على البنوك األردنية بل هو موجود حتى في البنوك العاملة في فلـسطين نفـسها                التخوف مشروع وال ي   
  .بمختلف جنسياتها والتي قامت باغالق حسابات السلطة لديها

13/5/2006الرأي األردنية   
  

  !الفضائية الفلسطينية أقل بكثير من مستوى الحدث .31
شغولة بإعداد التقارير حول االنتخابات الفلسطينية،      بينما كانت كل فضائيات العالم م     :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

انشغلت الفضائية الفلسطينية بعرض أفالم الرسوم المتحركة، وأفالم عربية سبق عرضها عشرات المرات عبر              
وفي الوقت الذي قطعت فيه معظم فضائيات العالم، بما فيها التابعة لدول فقيرة إعالمياً وماديـاً،                ... الفضائيات
للحديث عن سقوط بغداد، كانت الفضائية الفلسطينية تبث لقاء مع شيخ يتحدث عن األحكام الـشرعية                برامجها  

وبينما تلهث الفضائيات العربية والعالمية وراء الحدث الساخن، وتوفر لمـشاهديها تغطيـة             ... للمرأة الحائض 
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لباً ما يأتي متأخراً، مـا دفـع        مباشرة ومطولة، تكتفي الفضائية الفلسطينية بخبر قصير حول تلك األحداث، غا          
ـ     غير المسؤول، وبأنه أقل بكثير من مستوى الحدث الـساخن           المتدهور، و  بعض اإلعالميين بوصف أدائها ب

المشكلة األساسية التي تعاني منها     : ويقول وليد العمري مدير مكتب فضائية الجزيرة      . في األراضي الفلسطينية  
لى رغم وجود الكثير من الكفاءات العالية لديها، حيـث قامـت الجزيـرة              الفضائية الفلسطينية إدارية بحتة، ع    

ويرى اإلعالمي عـارف     .بتوظيف كثر منهم، بعد أن لمست المستوى الرفيع من االحتراف واإلبداع في أدائهم            
 حجاوي، أن اإلعالم الرسمي بما فيه الفضائية الفلسطينية، لم يتلمس متطلبات واحتياجات المتلقي الذي أصـبح               

في خضم الثورة التكنولوجية الهائلة، متحرراً من أي قيود قد تحاول بعض الجهات فرضها عليه، مشيراً إلـى                  
أن الفضائية حاولت فرض رسالتها على المتلقي في سبيل إثبات فلسطينية هذا الجزء من الوطن، على رغم ان                  

ويـشير   . من خـالل نـشره األخبـار      في اإلمكان تحقيق هذه الغاية، عبر استغالل كل البرامج، وليس فقط            
اإلعالمي مؤمن بسيسو إلى أن من المفترض أن تشكل الفضائية الفلسطينية رأس الحربة في المعركة اإلعالمية                
الدائرة حاليا مع االحتالل اإلسرائيلي، والتعبير عن أشكال الهموم والمعاناة الفلسطينية، والقاعـدة المعلوماتيـة               

 وسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية، بيد أن واقع الحال ال يحمل كثيـراً مـن    والمرجع اإلعالمي لمختلف  
في  فالفضائية الفلسطينية ، ما زالت تعج بالكثير من النواقص والسلبيات التي تشوه األداء والممارسة،              التفاؤل،

لفلـسطينية وبرامجهـا وال     كثر من الفلسطينيين ال يتابعون الفـضائية ا       : اإلطار ذاته يقول الكاتب سري سمور     
يدرجونها ضمن قائمة القنوات المفضلة على أجهزة الرسيفر خاصتهم، والسبب، بحسب مـا يـرون، اهمالهـا            

  .للكثير من القضايا الحساسة
: تتسم الفضائية الفلـسطينية بـأمرين     : ويضيف حسن أبو حشيش أستاذ اإلعالم في الجامعة اإلسالمية في غزة          

بعضها ومساهمتها في نقل الرواية غير الواقعية، والثاني هو سلبية بعضها اآلخر، وكأن             األول هو عدم حيادية     
  .األمر ال يحدث في فلسطين

وأشار تقرير صدر عن مفتاح أن تناول قضيـة القـدس فـي البرامج التي تبثها الفـضـائـية يفقدها الكثير                
من قيمتها الفنية، عبر تكرار عرضها بصورة مبالغ فيها، وتقديم برامج أخرى متدنية المستوى، وال تخرج عن                 

ويشير التقرير إلـى     .اة الحقيقية للمقدسيين  دائرة التلقين والتعليم، ما يمكن معه الحديث عن غياب واضح للمعان          
أن تناول قضية جدار الفصل العنصري، عبر الفضائية الفلسطينية، بقي موسمياً، مـا يعطـي انطباعـاً بـأن                   

 .الفضائية تقلل من أهمية معاناة الفلسطينيين جراء الجدار، وما يلحقه من تدمير ممنهج للمشروع الوطني برمته               
الخلل األكبر لدى الفضائية الفلسطينية يكمن في نشرات األخبار، التي راوحت مكانها من             وأكد التقرير على أن     

دون تطوير أو تغيير إيجابي، فطريقة عرض األحداث تحمل المادة التي تقدمها إلى مادة غير ذات قيمة فعلية،                  
جـود الفـضائيات العربيـة      وتتضمن استخفافاً كبيراً بعقول المشاهدين، وعدم اكتراث بالمنافسة التي يحدثها و          

وخرج التقرير الذي أعده أكـاديميون       واألجنبية، التي تقدم المعلومات للمشاهد، بشكل سريع، وبتفاصيل أكثر،        
إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا وطنية مركزيـة كالقـدس            : وإعالميون بجملة من التوصيات، منها    

ثيق االعتداءات اإلسرائيلية بالصوت والصورة بـدل التعـاطي         والجدار، وضرورة أنسنة األخبار المحلية، وتو     
معها كحدث يومي عادي، ومعالجة األخطاء الفنية المتكررة، خصوصاً في الصوت والصورة، وإعادة النظـر               

  .في مقدمي البرامج والنشرات، والعمل على ضخ دماء جديدة وشابة في كوادر الفضائية، ال سيما في اإلدارة
13/5/2006الحياة   

  
  فتوى لعلماء المسلمين بعون الفلسطينيين  .32

علـى المـسلمين   بـأن  ،  نصرة فلسطينأفتى علماء مسلمون، أمس األول، في البيان الختامي لمؤتمر: أ ف ب  
أن العون المالي   وحيثما كانوا أن يعينوا إخوانهم في فلسطين بشتى أنواع العون، بالمال واللسان والقلم والنفس،               

لواجبات على المسلمين كافة، مؤكدين أن هذه المساعدة هي لكي يتجاوز الفلسطينيون أزمتهم             هو اليوم أوجب ا   
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وحذر العلماء المصارف والمؤسسات العربية     . الحالية، وينجح مشروعهم في تثبيت حقوقهم الشرعية والتاريخية       
فتوى الـشرعية لعلمـاء     واإلسالمية، معتبرين أن هذه المؤسسات لن تقف في وجه إرادة األمة، ولن تخالف ال             

وأكد البيان أن حق األمة اإلسـالمية فـي         . المسلمين، ولن تعرض نفسها لما ال نحبه لها من المقاطعة ونحوها          
فلسطين التاريخية كاملة، حق ثابت ال يملك احد التنازل عن ذرة منه، وال تسقطه معاهدة وال وثيقة وال وعـد،                    

، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى التعاون ونبذ أي خالف مهما يكن           وال يجوز الصلح عليه وال على أي جزء منه        
  . سببه، مشيرا إلى أن العلماء والفقهاء المجتمعين في هذا المؤتمر يفتون بحرمة هذا التنازع

  13/5/2006السفير 
  

  مفتى مصر يفتي بجواز إخراج الزكاة إلغاثة أهل فلسطين .33
ديار المصرية، بجواز إخراج الزكاة بجميع مصارفها إلغاثة أهل أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي ال: القاهرة

فلسطين من الحصار االقتصادي المفروض عليهم من قبل العدو الصهيوـ أمريكي بعد فوز حركة حماس في 
 .وطالب بمد يد العون إلى الشعب الفلسطيني ،االنتخابات التشريعية األخيرة وتشكيلها للحكومة

  12/5/2006الم المركز الفلسطيني لإلع
  

  مركبة من إيران للحكومة الفلسطينية   300 .34
 قدمت للحكومة الفلسطينية ثالثمائة سيارة وشاحنة       اإليرانية ان الحكومة    أمس، ،قالت مصادر فلسطينية  : ا.ن.ق

وحافلة صغيرة مساعدة للشعب والحكومة ووزارة النقل الفلسطينية في ظل الحصار الظالم المفـروض علـى                
 طه ماسـبي الـسيارات لـوزير النقـل          اإليرانيسلم وزير الصناعة والمعادن     . كومة الفلسطينية الشعب والح 

  . والمواصالت الفلسطيني زياد الظاظا الذي وصل طهران على رأس وفد من كبار المسؤولين في وزارته
  13/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الحركة االسالمية األردنية تتهم الحكومة  .35

 أرشـيد، ، زكي بني     العمل اإلسالمي  أكد األمين العام لجبهة    :محمد المكي أحمد  , نبيل غيشان  -الدوحة, عمان  
 إن الحزب، وقال    إلى ال ينتمون    ،الذين عرض التلفزيون الرسمي اعترافات مصورة لهم      ،   الثالثة األشخاص أن

ة التشكيك في الروايـة      الرواية الرسمية، بل على العكس، زادت من قو        صدقيةاالعترافات لم تقدم الدليل على      
واتهم الحكومة األردنية بتلفيق هذه االعترافات الركيكة وغير المقنعـة، وذلـك             . عليها غموضاً وريبة   وأضفت

فـي  . بالتزامن مع ما تقوم به حركة فتح في الداخل، ومع حملة تضييق اسرائيلية جديدة على حكومة حمـاس                 
بنـي أرشـيد    وبرر  ،   القضاء أمام الخلية المعتقلين    أعضاءاع عن    هيئة قانونية للدف   تشكيلجبهة  المقابل أعلنت ال  

هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق بحث الحزب عن الحقيقة وعن أهداف الحكومة من القضية، بعدما عجزت عن                  
 بين الحملة األمنية على الحزب وبـين مبادرتـه لجمـع            أرشيدربط بني    كما   .اقناع الشعب األردني بروايتها   

حكومة حماس، معتبراً الحملة بمثابة انحياز من جانب الحكومة الى حركة فتح في سياق نزاعها مع                التبرعات ل 
حماس، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني الى عمان، والتي جرى االتفـاق خاللهـا علـى                   

  .مضاعفة حصار حكومة حماس
  13/5/2006الحياة 

  
   للسلطة الفلسطينية أموال بمنع تحويل ة األردنيطوقان ينفي اتهام الحكومة .36

 . للسلطة الفلسطينية  أموال بمنع تحويل    األردنية اتهام الحكومة    ، طوقان أمية ، محافظ البنك المركزي   ىنف: عمان
   قرار بخصوص هذا الموضوع وعلى العكس أي لم تتخذ األردنية هذا كالم غير مسؤول الن الحكومة وأضاف
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 على اتصال دائم    األردني البنك المركزي    أن  وأضاف . الرادة الشعب الفلسطيني   رحبت بحكومة حماس كنتيجة   

  . بسلطة النقد الفلسطينية كبنك مركزي فلسطيني وننسق دائما ونتعاون في كل المجاالت
  12/5/2006بترا 

  
  خطة حماس لن تؤثر في العالقة التاريخية مع الفلسطينيين  : اهللا الثاني عبد .37
 لن تؤثر في العالقات مع      األردني األمن خطة حركة حماس ضد      أناهللا الثاني    الملك عبد أكد  : ا.ن.ق،  ب.ف.ا

 إلى الفلسطينيين وصوال    األشقاء عن مواصلة دوره القومي تجاه       األردن أن ذلك لن يثني      وأضافالفلسطينيين،  
  . الدولة الفلسطينية المستقلةإقامةحقوقهم كاملة وعلى رأسها 

  13/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيل إال على أساس المبادرة العربية  اال عالقات مع : البحرين .38
سرائيل لن تتم إال بعد االتفـاق علـى أسـاس           اأكدت البحرين أن إقامة أي عالقات مع         :فيصل الشيخ ،  المنامة

خيـراً فـي     ما تـردد أ    ، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة      ، وزير الخارجية البحريني   ىونف .مبادرة السالم العربية  
وأفاد بأن   .وسائل اإلعالم المحلية البحرينية حول ربط هذه العالقات بقرار جامعة الدول العربية رفع المقاطعة             

  .مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين أغلق، مؤكداً دعم بالده الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والقضية
  13/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ترح عقد قمة عربية طارئة بمشاركة إسرائيلابن شقيق السادات يق .39

 فجر النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحـل أنـور الـسادات       : مجدي عبد العال   ،القاهرة
والتزام كـل   أولمرت،  مفاجأة جديدة بالدعوة لعقد قمة عربية طارئة يحضرها رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود             

واقترح السادات ان يلعب الرئيس المصري       .للسالم التي أقرتها قمة بيروت العربية     األطراف بالمبادرة العربية    
دورا تاريخيا في إقناع أولمرت بالجلوس إلى مائدة التفاوض كما سبق أن جمع مبارك بـين اسـحاق رابـين                    
ا والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن أولمرت لـيس عـسكريا اسـتيطاني                 

وشدد على ضرورة سعي مصر لفـتح حـوار مـع الـسلطة             . ويمكن اقناعه بالجلوس على مائدة المفاوضات     
والحكومة الفلسطينية للوصول إلى هدنة طويلة األمد، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب بـين الـرئيس األميركـي                  

ريطة الطريق وأن تقـوم     جورج بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت يمثل نقطة انطالق لتطبيق خ           
  .الواليات المتحدة بدورها في فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني

  13/5/2006الشرق األوسط 
  

  عدوان وتستقبل . ..أوسلو ترفض الضغوط األمريكية واإلسرائيلية .40
بـالده  قالت مصادر نرويجية رفعية المستوى في اتصال عبر الهاتف مـن اوسـلو أن               :  جمال شاهين  ،القاهرة

 بشكل رسمي ومنعـه مـن       الفلسطينيرفضت مطالب أمريكية وإسرائيلية بعدم استقبال وزير شؤون الالجئين          
وقال مسؤل كبير بوزارة الخارجية النرويجية إن مساعدا كبيراً لـوزير خارجيـة النـرويج               . دخول أراضيها 

د سلسلة من القاءات مـع وزيـر         عاطف عدوان تمهيدا لعق    الفلسطينيسيلتقي السبت مع وزير شؤون الالجئين       
 المسؤول في اتصال أجرته معه الـشرق علـى          شددو. الخارجية النرويجي ورئيس الوزراء النرويجي السابق     

ضرورة توصيل األموال للسلطة الفلسطينية قبل فوات األوان وحدوث انهيار كامل في هياكل السلطة معتبراً ان                
وحول وجود ضغوط أمريكية قال المسؤول إن األهـم اآلن          . تريدعن بالده لها مطلق الحرية في استضافة ما         
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وأضاف المسؤول ان بالده ال تمانع في لقاء        . هو العمل على إنقاذ شعب ونحن نعمل في إطار الشرعية الدولية          
الوزير الفلسطيني بأي جهة غير حكومية وان الخارجية النرويجية على علم بقيام أبنـاء الجاليـة الفلـسطينية                  

ب سلسلة من للقاءات مع المنظمات والمؤسسات والشخصيات وأعضاء البرلمان والسياسيين النـرويجيين             بترتي
وقال دبلوماسي نرويجي إن الوزير الفلسطيني سيلتقي كذلك بعدد         . ومع الجالية الفلسطينية والعربية في النرويج     

  . من قيادات األحزاب النرويجية
  13/5/2006الشرق القطرية 

  
   إلى التطرف ها تدفع، والعقوباتحماس واقع تم خلقه بالطريقة الديمقراطية :بريماكوف .41

لن يجد من يريد إنهاء نزاع الشرق األوسط بالتراضي مفرا من التعامل مع حمـاس،               : كتب يفغيني بريماكوف  
التخلي عـن  إال ان من يسعون في القيادة اإلسرائيلية إلى  .السيما ان حماس واقع تم خلقه بالطريقة الديمقراطية  
ومن الواضح ان إسرائيل تأمـل ان تتراجـع الواليـات           . خطة خريطة الطريق يريدون لحماس ان تبقى بعبعا       

خريطـة   فهل سيتمكنون مـن رمـي     .. المتحدة التي كانت تؤيد خطة خريطة الطريق حتى اآلن، عن موقفها          
   الطريق في مزبلة التاريخ؟

 إنـه ال يمكـن إلسـرائيل ان تجـري أي            : قال له  رائيل ليفني سا وزيرة خارجية     أن بريماكوفوبالمقابل قال   
ومن الواضح ان إسرائيل تسعى إلى فرض عزلة على حماس تمهيدا لإلطاحة بحكومتهـا،               .اتصاالت بحماس 

واستقال وولفنسون من منصبه احتجاجـا علـى         .وتعمل على إحداث مواجهات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية       
وتحاول الواليات المتحدة سد القناة التي يأتي المال عبرهـا           . تأخذ بخناق الفلسطينيين   السياسة االقتصادية التي  

وبطبيعة الحال ال يمكن لهذه اإلجراءات ان تعزز أمن  إسرائيل بل على العكس ستدفع               . إلى السلطة الفلسطينية  
ـ              اضد التي عقـدت     لمجلس التع  24حماس إلى مزيد من التطرف بحسب ما جاء في بيان صادر عن الدورة ال

  . ، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه موقف حماس تطورا2006في األردن في مايو 
ومن األسـباب الداخليـة     . هناك جملة أسباب ساعدت حماس على الوصول إلى السلطة        :  أن  بريماكوف وذكر

ومن . ة وغزة الفساد اإلداري وعدم قدرة منظمة التحرير على تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي في الضف            
األسباب الخارجية السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تسويف المفاوضات مع الفلسطينيين واستنكاف إسرائيل عن             

  .الوفاء بالتزاماتها الناشئة من االتفاقيات المبرمة مع الفلسطينيين
 12/5/2006وكالة األنباء الوسية نوفوستي 

  
   من المقاطعةلرئاسة الفلسطينيةاواشنطن تستثني مؤسسات  .42
 كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن ان االدارة االميركية تسعى لتعزيز مكانة الـرئيس عبـاس      : وكاالت ،غزة

يـو  ( وقالت المصادر ان االدارة االميركية ابلغت وكالة التنمية االميركية           .واية مؤسسات واجهزة امنية تابعة    
وتشمل قائمـة  .  والمخابرات الفلسطينية من المقاطعة17ـلباستثناء مكتب الرئيس الفلسطيني وقوات ا) اس ايد  

 اضافة  ، حيث سمح باالتصال والتعامل معهم     عباساالستثناءات االميركية المحافظين الذين يتم تعيينهم من قبل         
 سلطة النقـد    ىوتم استثناء مكتب النائب العام اضافة ال       . قوائم حماس  ى نواب التشريعي الذين لم ينتخبوا عل      ىال

ندوق االستثمار الفلسطيني وادارة المعابر وذلك الي جانب استثناء وسائل االعالم الرسـمية التـي تتبـع                 وص
واخرج الجانب االميركي    .للرئاسة مثل اذاعة صوت فلسطين ووكالة االنباء الرسمية وفا والتلفزيون الفلسطيني          

  ...جهاز القضاء الفلسطيني من دائرة المقاطعة
  13/5/2006الرأي األردنية 
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  صعوبات سياسية تهدد اآللية الدولية لدعم الفلسطينيين .43

أكد مصدر ديبلوماسي ان المشاورات التي يجريها االتحـاد االوروبـي مـع              : نور الدين الفريضي   ،بروكسيل
ه الشركاء والبلدان المانحة من اجل انشاء اآللية الدولية لتقديم المعونات للفلسطينين خارج قنوات الحكومة، تواج              

واوضح المصدر للحياة ان الصعوبات ناجمة عن الغموض الذي يحيط بالموقف           . صعوبات سياسية تنذر بفشلها   
االميركي ألن الواليات المتحدة وافقت داخل الرباعية على تشكيل اآللية الدولية لكنها لم تعد بالمـشاركة فـي                  

بينمـا  : واضاف. طينية المحتجزة عبر اآللية   تمويلها فيما ال يعرف بعد إن كانت اسرائيل ستحول العوائد الفلس          
يسعى االتحاد الى التوفيق بين استحقاق مقاطعة حكومة حماس من ناحية، ووجوب توفير المعونـات للـسكان                 
المدنيين والحيلولة دون انهيار مؤسسات السلطة من ناحية اخرى، فان الواليات المتحدة تراهن علـى سـقوط                 

كمـا  . ن يبحث وزراء خارجية االتحاد االوروبي االثنين خطة اآلليـة الدوليـة           وينتظر ا  .الحكومة الفلسطينية 
 الثلثاء الوضع السياسي    -سيبحث الوزراء االوروبيون مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ليل االثنين            

 وتـدهور   المتغير بعد تشكيل الحكومة االسرائيلية وعدم امتثال حكومة حماس للمبادئ التي حددتها الرباعيـة             
  . االوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني

  13/5/2006الحياة 
  

 ال حل عسكرياً للسالم وال تفاوض مع حماس ما لم تغير موقفها: جينكز .44
دعا القنصل البريطاني العام في القدس جون جينكز إلى ضرورة الخروج من األزمة الحالية : رمحمد أبوخضي

ر لمصلحة األطراف كافة، مؤكداً انه ال حل عسكرياً للقضية وان على لعملية السالم بسرعة ألن الوقت ال يسي
وقال ان ,  ال يوجد حوار مع  حماسهوقال جينكز للرأي العام ان .حماس أن تحسم أمرها وتقرر بوضوح

 .السياسة البريطانية واضحة وهي عدم التفاوض مع حماس مادامت لم تغير سياستها
  13/5/2006الرأي العام الكويتية 

  
 دوست بالزي يبحث في اسرائيل احياء عملية السالم  .45

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزير الخارجية بالزي سيقوم بزيارة الى اسرائيل يـومي  :  اف ب ،باريس
تـسيبي  و  واعلن المتحدث باسم الوزارة ان بالزي سيجري مباحثات مع اولمـرت             .الثالثاء واالربعاء المقبلين  

اولمرت يبدو انه يريد ان يعطي فرصـة         واعتبر ان  .ل مسالة احياء عملية السالم في المنطقة      ليفني تتركز حو  
واوضح انه  .  عباس رئيسالولن يزور بالزي االراضي الفلسطينية بسبب غياب        . مع الفلسطينيين  لحل تفاوضي 

 .ني من تموزمن المتوقع ان يقوم الوزير الفرنسي بزيارة الى االراضي الفلسطينية خالل النصف الثا
 13/5/2006الدستور 

  
   حكومة حماس ىشافيز ينتقد الحصار الغربي عل .46

أدان الرئيس الفنزويلي شافيز الضغوط السياسية والحصار االقتصادي، الذي تمارسـه إسـرائيل والواليـات               
ـ    و . الفلسطينيين، بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومـة          لىالمتحدة ع  م قيـام   أنـه اليفه

أكد  و .الواليات المتحدة بحملة ضد الفلسطينيين، ألن نتائج االنتخابات لم تكن مرضية بالنسبة لالدارة األمريكية             
  .أن بالده، مثل كل بالد العالم، تعترف بشرعية الحكومة الفلسطينية وتؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة
  13/5/2006الوفد المصرية 
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  مليار دوالر للدفاع 512زانية بـالنواب االميركي يقر مي .47

 التي 2007اقر مجلس النواب االميركي بغالبية ساحقة مشروع ميزانية الدفاع للعام :   ا ف ب-واشنطن 
واقرت الميزانية البالغة قيمتها االجمالية  . مليار دوالر للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان50تشمل 

 . 31نائبا ومعارضة  396 مليار دوالر بموافقة 512ر9
13/5/2006الدستور   

 
   مليون معوق في أمريكا  51 .48

 مليون مواطن في الواليات المتحـدة مـسجلون علـى أنهـم             51ذكر مكتب اإلحصاء األمريكي أن أكثر من        
 مليون شخص مـصابين       51,2 وقال مكتب اإلحصاء إنه من بين     . مصابون بنوع من أنواع اإلعاقة الجسدية     

. مليون شخص منهم مصابين بإعاقات خطيرة      32,5 اإلعاقة في الواليات المتحدة، يوجد حوالي        بنوع من انواع  
  . الذي أصدره مكتب اإلحصاء الوطني2002ووردت هذه اإلحصاءات في التقرير السنوي للعام 

  13/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ساعدة الفلسطينيين  معلى االتحاد األوروبي .49
  ليونيل جوسبان

للرئيسين المصري  ) الفرنسية(هذا ما قاله رئيس الجمهورية      . قاء على المساعدة األوروبية للفلسطينيين    يجب اإلب 
ولذا فنحن نتساءل، لماذا اذاً كان سمح لحكومته ابان اجتمـاع المجلـس             . والفلسطيني، وهو محق في ما يقول     

ام قديم للغة المزدوجة، أم انـه       األوروبي بان تسهم في صوغ موقف إجماعي معاكس، فهل يتعلق األمر باستخد           
عطب في اشتغال السلطة التنفيذية الفرنسية؟ على أي حال لقد بدأ تطبيق القرار بتعليق المـساعدة األوروبيـة                  

  .المباشرة
فحركة حماس مـا زالـت علـى قـوائم المنظمـات            . ال شك في ان تعيين الموقف الصحيح تعتريه الصعوبة        

التي تجري في اسرائيل، وال تعترف بوجود هذه الدولـة، كمـا ان فهمهـا               االرهابية، وهي ال تدين الهجمات      
ووفق بعضهم، يمكن لتقديم المساعدات لها ان يبـدو         . للعالقات بين الدين والمجتمع يقع على النقيض من فهمنا        

فهـل  اعترافاً بها منظمةً، أو قبول معاييرها وأساليبها ألن حماس وبرغم الضغوط الدولية لم تقبل شـروطنا،                 
يجب تقديم العون للحكومة الفلسطينية الجديدة، رغم ما هي عليه، أي التناقض مع قيمنـا، بـسبب الظـروف                   

  الحرجة للفلسطينيين؟
ان وقف المساعدة عن الحكومة الفلسطينية، يجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، وعـن القيـام بـبعض                  

لى األهداف االنسانية، وما دامت حمـاس ال تعتـرف          وظائف الدولة الرئيسية، ويجعل من مساعدتنا تقتصر ع       
  بإسرائيل وال ترفض االرهاب، فإن سلوكنا يؤمن لنا التصالح مع مبادئنا، ولكن ماذا عن الواقع؟

ان وقف المساعدة االنسانية سوف يسبب سريعاً، آالماً قوية للشعب الفلسطيني المتألم أصال وتفضي الى فوضى                
 حيث يعيش الفلسطينيون اليوم في حالة من التبعية الكاملة إلسرائيل، في ما يتعلق              عارمة في األراضي المحتلة   

وكذلك حالة تبعية كاملة للمساعدات الدولية وبخاصـة        . بالمياه والتموين وعوائد التجارة الخارجية، واالستخدام     
  .األوروبية كي تمكن ادارتهم من العمل

لم ) ن أكثر من ثمانمئة ألف شخص في الضفة الغربية وغزة         يعيلو(وحتى اآلن هناك مئة وخمسون ألف موظف        
ان استمرار هذا الوضع سوف يقود الى كارثة انسانية والى تهديد خطير لألمن،             . يتلقوا، مخصصاتهم منذ آذار   

وال يخدمنا في شيء أن نتحجج بعناد حماس، اذ إننا سنكون وجهاً لوجه امام النتائج               . وربما الى فوضى سياسية   
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رة لقراراتنا بما يضعنا أمام مسؤولياتنا، الى حد ال أستغرب معه ان نضطر، وفي وضع طارئ، الى ان                  المباش
ولنالحظ على أي حال ان الهيئات الفرنسية المحليـة، كانـت أكثـر             . نغير موقفنا الذي يغدو غير قابل للتحمل      
  .تعقالً، واستمرت بتعاضدها بوجه عام

نية، وانتشار مشاعر اليأس بصفوف فئات واسعة من السكان، وجعـل           ان حصول كارثة في األراضي الفلسطي     
الحياة غير قابلة للتحمل لعدد كبير من الشباب يفاقم ضعف املهم في السالم، وقد يؤدي الى نتائج تهـدد امـن                     

  .ويبدو لي ان الحكومة االسرائيلية المتشكلة حديثاً تعي ذلك. اسرائيل
ع حماس لتغيير مواقفها، وبخاصة تجاه اسرائيل؟ وان نأمل تغييراً فورياً           في وضع كهذا، هل لنا ان نأمل في دف        

ان ما يمكن ان يطور موقف حماس، هو        . ال شيء يسمح بالمراهنة على ذلك     ! بالضغط الخارجي، وبال مقابل؟   
الوقت، انه منطق المسؤوليات وااللتزامات المترتبة على الوجود في السلطة، والتـساكن االضـطراري مـع                

هناك قضايا المياه، والتموين والعمـل      : ائيل في األراضي الضيقة، ما تحرر منها وما بقي موضوع تنازع          اسر
ان الواقع قد يجبر حماس على التغيير تدريجاً، كما يمكن ان يدفع الفلسطينيين الى استبعاد حماس فـي                  . واألمن

ولكنـه يـصعب    . مـن النهـوض مجـدداً     االنتخابات المقبلة، اذا أخفقت هذه الحركة في مهمتها وتمكنت فتح           
التصديق، ان نرى الشعب الفلسطيني يشيح بوجهه عن حكومة تكون قد وضعت في موضع استحالة ان تنجـز                  

  .وكل شيء يقود الى توقع المزيد من الراديكالية ومن األعمال اليائسة. المهمات المطلوبة منها
طية في الشرق األوسط، وها هي انتخابـات حـرة قـد            هل هذا ما نريده؟ نحن نؤكد رغبتنا في تقدم الديموقرا         

ندعي اننا نعمل من اجـل قيـام دولـة          . حصلت في األراضي المحتلة، حتى لو لم تكن النتائج على قدر آمالنا           
فلسطينية قابلة للحياة في جوار اسرائيل، ونحن انفسنا نجعل نواة هذه الدولة غير قابلة للحياة، عندما نمنع عنها                  

ن دفع رواتب مستخدميها، الذين سمت معظمهم اصالً حركة فتح؟ ان موقفاً كهذا يفتقر الى التماسك                ما يمكنها م  
فمن األفضل ان نديم حضورنا في األراضي المحتلة، وان نـشرف علـى حـسن اسـتعمال                 . وينبئ بمخاطر 

  .مساعداتنا، واال ندفع، بسبب من فرض العزلة، الى تغذية التطرف في المجتمع الفلسطيني
ليس علي أن أوضح االجراءات التي من خاللها نبقي على المساعدات او نجددها، فهناك بالتأكيد كل ما يمكـن                   

حيث (كما ان البنك الدولي     . ولكن ذلك ال يكفي   . ان يمر عبر المنظمات غير الحكومية وذات األهداف االنسانية        
ثم انه يصعب ان نحيـل الـى   . ين الفلسطينيينال يستطيع ان يأخذ على عاتقه الموظف      ) التأثير األميركي ملحوظ  

ل عن وظيفـة الحكومـة، فـدعونا ال         صرئيس السلطة الفلسطينية منفرداً ادارة المساعدة والرواتب التي ال تنف         
نتهرب اذاً من وجود حكومة جرى انتخابها شرعياً، والتي من حقنا بالمقابل ان نطالبها بأال تتصرف بالمساعدة                 

  .على غير وجهها
والمطالب السياسية التي تقدمت بها اللجنة الرباعيـة مطالـب مـشروعة            .  لنا ان نؤيد ايديولوجية حماس     ليس

نحن نؤكد على االعتراف بدولة اسرائيل واحترام أمنها من قبل ممثلي الفلسطينيين، وهذه امور مسبقة               . وسليمة
رة تتمثل في تجنيب الشعب الفلسطيني      لكن مسؤوليتنا المباش  . االسرائيلي ألي حل سياسي للصراع الفلسطيني      

لقد اتخذ االتحاد األوروبـي قـراراً       . ان مساعدة الفلسطينيين ال تعني تقديم التأييد لحماس       . الغرق الذي يتهدده  
  .على االتحاد ان يعاود النقاش ويغير موقفه. متسرعاً، يمكننا ان نتجادل في تأويله ولكن نتائجه خطيرة

ليتنا تجاه الشعب الفلسطيني، فال نتركه فريسة العزلة واليأس، اذا كنـا نريـد لفكـرة                علينا اليوم، تحمل مسؤو   
  .الدولتين المرتبطتين بالسالم المتفاوض عليه ان تصمد في المستقبل

 3/5/2006 جريدة ليبراسيون 
   2006 أيار 13المستقبل 
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  الحلقة المفقودة في الجدل بين الحكومة وحماس .50

  عريب الرنتاوي 
، أسلحة وأفالما واعترافات، أسماء ووجوها وعناوين، ت الحكومة رواية أمنية متماسكة حول خلية حماسقدم

شبكات وقنوات اتصال وتنظيم وتدريب وتشبيك، والمفروض ان الرواية الموثّقة بددت الشك باليقين، بيد أن هذا 
 .اب مفتوحا للبحث عن حلقة مفقودةلم يحصل، أو على األقل لم يحصل على نطاق واسع، األمر الذي أبقى الب

في المقابل، قدمت حماس رواية سياسية متماسكة حول المسألة ذاتها، فالحركة لم تستهدف في تاريخها أحدا 
خارج حدود فلسطين التاريخية، فلماذا تستهدف األردن اآلن، وهي لم تطلق النار على إسرائيل منذ أزيد من 

األردن اآلن، والحركة حصدت جزءا ال بأس به من أصوات المسيحيين  شهرا، فلماذا تطلق النار على 15
الفلسطينين فلماذا تستهدف مسيحيي األردن اآلن، وحكومتها كانت األولى في استنكار االعتداء اإلرهابي على 
السائحين في ذهب فلماذا تستهدف هي بالذات السائحين في األردن، وفي هذا الوقت بالذات الذي تبحث فيه 

حركة عن مخرج لها من عنق الزجاجة، وتطلق المبادرة تلو األخرى في سياق التكيف واالعتدال والقبول ال
 .بقواعد اللعبة الدارجة في المنطقة

 األولى أمنية مهنية، والثانية سياسية، وكلتاهما تكتسب قدرا عاليا من الوجاهة، فأين هي الحقيقة إذن، روايتان،
 في الجدل بين الحكومة األردنية وحماس الفلسطينية؟ من استمع إلى اعترافات الحلقة المفقودةبل أين هي 

المعتقلين الثالثة، من أصغى باهتمام لمفرداتهم ولغتهم، يشتم من دون عناء رائحة خطاب سلفي جهادي، فليست 
بامتياز، هذه هي لغة اإلخوان المسلمين التي تعتمدها حماس، فالحديث عن استهداف النصارى خطاب قاعدي 

وتوظيف القائم معقل السلفية الجهادية في العراق القوي كمصدر لتوريد السالح، مؤشر آخر، والمجاهد الذي 
عاد من العراق بعد استشهاد رفيقه، مؤشر ثالث، واألسماء التي ذكرت في دمشق ليست من النوع المعروف 

، من المستويين السياسي والعسكري، أقله حمساويا، أو باألحرى ليست عائدة لرجاالت الصف األول في حماس
 .على حد علمنا وعلم المصادر التي تحققنا من معلوماتها األوسع عن الحركة وقيادتها في دمشق

في ظني، وليس كل الظن إثم، ان سيناريو الطرف الثالث الذي تحدثنا عنه ؟  المفقودة إذنلقةأين تكمن الح
واعترافات المتهمين، ومن تتبع فصول ستماع لتقارير الناطق الرسمي مرارا وتكرارا بات أكثر ترجيحا بعد اال

 جهاديا لحماس هو أمر مرجح، بل -هذه الواقعة وسياقاتها السياسية وتوقيتاتها، يسكنه اليقين بأن اختراقا سلفيا 
اس، ومرجح للغاية، وهو في األصل ليس استثناء وال خروجا عن المألوف، وأن الذين تمنطقوا بأحزمة حم

وتدثروا بأرديتها، الخضراء، كانوا عن وعي أو بدونه، بعضهم أو جلهم، يعملون لصالح جهات أخرى، من 
  .داخل حماس ومن وراء ظهرها وتحت مظلتها

المؤكد أن هذا الخرق لم يبلغ المستوى القيادي األول في حماس، على حد علمنا الراهن على األقل، فاألسماء 
 إلى هذا الصف، لكن اختراقات على المستويات الكادرية، التنظيمية والعسكرية التي جرى ذكرها ال تنتمي

من هنا جاءت مطالبتنا لحماس، الخارج تحديدا، وبصورة مبكرة، بأن . والمالية، تبدو محتملة إن لم نقل مرجحة
نأمل، وما بيانات التنصل واالستنكار واالتهام، لم تعد تكفي وحدها لتبييض صورة حماس وصفحتها، وكنا 

زلنا، أن تباشر حماس تحقيقا شفافا حول مالبسات القضية، ال سيما بعد نشر االعترافات، فنحن نريد أن نعرف 
من هو أبو أنس على سبيل المثال، هل هو عضو في حماس، هل كان عضوا فيها، هل ترك الحركة أو انشق 

معتقلين الثالثة، والعشرين اآلخرين الذين تحدثت عنها، وما عالقاته بكل ملفات القضية، وكذا الحال بالنسبة لل
نريد أن نسمع شيئا من حماس عن شقة ركن الدين وعن لقاءات  .عنهم بيانات الحكومة واعترافات المعتقلين

مكة المكرمة، وعن أبو حسن وغيره وغيره، فالعموميات ليست مقنعة أمام التفاصيل، والسياسة وحدها ال تكفي 
 السياسي، ومؤسف أنها -مؤسف أن حماس لم تشارك في الوفد األمني . نية مهنية متسلسلةللرد على رواية أم

تخندقت خلف حكاية الضغوط األمريكية، فهذا وحده لم يكن كافيا من قبل، ولم يعد كافيا اآلن، ومن مصلحة 
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لحكم واإلخوان في حماس، ومصلحة األردن والقضية الفلسطينية والعالقات الثنائية، من مصلحة العالقة بين ا
األردن ومن أجل مستقبل المشروع اإلصالحي في األردن، يتعين على قادة حماس في الخارج توفير جزء من 
وقتهم الثمين المبذول على المنابر وشاشات الفضائيات ليقولوا لنا ما الذي حصل، وكيف وأين هي الحلقة 

 المفقودة؟ 
 13/5/2006الدستور 

  
  لحماسنهاية بائسة ال نريدها .51

 عبد الباري عطوان
ُأنشئت اللجنة الرباعية المكونة من الواليات المتحدة واوروبا وروسيا واألمم المتحدة، من اجل ايجاد حل مقبول                

ولكن هذه اللجنـة،    . ينهي االحتالل االسرائيلي، ويؤدي الي قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، قابلة للحياة           
األخير في نيويورك، قد تحولت الي مؤسسة خيرية، تنحصر مهمتها في كيفية ايجـاد      ومثلما تبين من اجتماعها     

 .مخارج ألزمة الرواتب الحالية التي تمسك برقاب الفلسطينيين بعد وقف المساعدات المالية عن سلطتهم
تقـضي  فاالجتماع األخير للجنة لم يبحث خطة اولمرت احادية الجانب التي يعتزم فرضها علي الفلـسطينيين و               

كما انه لم يتعرض لشكاوي السلطة ورئيسها الي مجلس األمن          . بترسيم حدود اسرائيل النهائية من جانب واحد      
الدولي المطالبة بوقف الغارات االسرائيلية علي قطاع غزة وما تتمخض عنه مـن قتـل لالبريـاء، واكتفـي                   

ثالثة وزراء خارجية عـرب، بدراسـة       المجتمعون، ومن بينهم وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس و        
 ألـف موظـف    165مقترحات اوروبية من بينها اقتراح فرنسي يقضي بتكليف البنك الدولي بصرف رواتـب              

 .فلسطيني مباشرة، وتجاوز الحكومة الفلسطينية المنتخبة ووزارة ماليتها
الم العربية التي تطالب بعض      مبادرة الس  ىال أحد يتحدث عن خريطة طريق، وال قرارات األمم المتحدة، او حت           

 .االنظمة حركة حماس االعتراف بها كشرط اساسي لتقديم أي مساعدات مالية الي حكومتها
الشعب الفلسطيني يجوع فعالً، خاصة في السجن الكبير المسمي بقطاع غزة، وباتت قصص المعاناة تتـوارد،                

ـ       ومعظمها يدمع العين تأثراً، فهناك من يبيع أثاث منزله المه           ىترئ، وآخر يعرض جهاز تلفزيونه المتهالك عل
أي مشتر، وثالث يقول انه لم يعد يملك أي شيء كي يبيعه لتوفير رغيف الخبر البنائه، غير ابنائـه انفـسهم،                     

 . مساحته الضيقةىولكن من يشتري اطفاال في قطاع غزة الذي يعتبر اكثر مناطق العالم ازدحاماً بالنسبة ال
ـ      ى الرئيسية في العالم عل    ىلمقاييس، اذ لم يسبق ان تآمرت القو      انه ظلم دولي بكل ا      ى تجويع شعب عقابـاً عل

 .ممارسة حقه الديمقراطي، مثلما يحدث حالياً للشعب الفلسطيني
ولم نسمع من أمينها العام الذي من المفترض        . ومن المؤسف ان األمم المتحدة متورطة في عملية التجويع هذه         

 جانب الفقراء في مواجهة الظلم الواقع عليهم، لم نسمع منه           ىوبحكم خلفيته ومنشئه، ال   ان يقف، بحكم وظيفته،     
 .صرخة احتجاج واحدة

ثالثة وزراء خارجية عرب، يمثلون دوالً حليفة للواليات المتحدة، هـي مـصر واالردن والمملكـة العربيـة                  
دون، ونسوا هويتهم، وتاهوا عـن      السعودية، حضروا هذا االجتماع كشهود زور، وتصرفوا كأنهم وزراء محاي         

 .الخندق الذي يجب ان يقفوا فيه متعمدين، وهو خندق الدفاع عن اشقاء لهم يتضورون جوعاً
 العراق بهدف بيع الوهم للشارع العربي، وامتـصاص نقمتـه،           ىاللجنة الرباعية هذه تأسست قبيل الحرب عل      

ـ      وتغطية عورات بعض االنظمة العربية التي انطلقت القوات           ىاالمريكية من اراضيها، واغارت الطائرات عل
وبعد ان تحقق هذا الغرض، تبخرت الوعود بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة فـي غـضون                . مدنه من اجوائها  

 مؤسسة خيرية ، تختصر قضية فلسطين في مسألة الرواتب وكيفية ايـصالها             ىثالثة اعوام، وتحولت اللجنة ال    
 .الي اصحابها
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متحدة االمريكية باتت تستخدم اتفاقات اوسلو سيئة الذكر التي افرزت هذه السلطة البائسة، وجيـشها               الواليات ال 
الجرار من الموظفين كسالح إلذالل الفلسطينيين وابتزازهم في لقمة عيشهم، إلمالء ما تريد امالءه من شروط                

 .سالم مهينة، هي شروط اسرائيلية في األساس
رائيلي الخانق عن الشعب الفلسطيني، واعادة فـتح المعـابر إلنعـاش االقتـصاد،              فبدالً من رفع الحصار االس    

واالفراج عن االموال التي جمدتها حكومة اولمرت بعد فوز حركة حماس، تمارس الواليات المتحدة الـضغوط            
 الشعب الفلسطيني، وتستخدم المساعدات المالية كأدوات خنـق فـي هـذا الـصدد لتركيعـه، وتكفيـره                   ىعل
 .يمقراطية التي اوصلته الي هذا المأزقبالد

 الشعب الفلسطيني، وافساداً له وحرفه عن قضيته وورقة         ىهذا الجيش الجرار من الموظفين بات يشكل عبئاً عل        
ضغط عليه، انه جيش يمثل البطالة المقنعة، انشأته سلطة فاسدة، أرادت شراء ذمم خيرة شباب هـذا الـشعب                   

 .مقاومة وفصائلهالكسب والئهم، وابعادهم عن ال
فقبل زمن السلطة السعيد لم يكن هذا العدد الضخم من الموظفين، ولم يكن التجويع ورقة ضغط محتملة في يـد                    

االحـتالل احـتالل، والمقاومـة      : االمريكان واالوروبيين، وكانت االمور تسمي باسمائها الطبيعية الواضـحة        
 .مقاومة، واالنتفاضة انتفاضة

 يكونوا عنصر توازن في     ىدخلت االوروبيين واألمم المتحدة وروسيا الي عملية التسوية حت        السلطة الفلسطينية ا  
 هذا  ىمواجهة االنحياز االمريكي الفاجر الي جانب التجبر االسرائيلي، وها هي النتائج تأتي عكسية تماماً، ونر              

 .أداة ضغط وتجويعالثالوث يشارك بقوة في قمع الخيار الديمقراطي الفلسطيني، واستخدام امواله ك
لقمة العيش مذلة، هذا صحيح، ولكن هذا الشعب الفلسطيني مثل الجمل، يصبر ويتحمل األلم، ولكنه ال ينـسي                  
وال يغفر، خاصة ألولئك الذين شاركوا في تجويعه في واشنطن واوروبا، او الذين تخلوا عنه فـي العواصـم                   

 .العربية
قرية خبراء اللجنة الرباعية وضيوفهم مـن وزراء الخارجيـة          ال نعرف طبيعة الحلول التي ستتمخض عنها عب       

العرب الثالثة، ولكن ما يمكن ان نتكهن به انه لن يكون من بينها ما يؤدي الي تحويل االمـوال عبـر وزارة                      
 .مالية الحكومة المنتخبة

مر الذي يعنـي ان     المرجح ان يكون الحل الفرنسي هو األكثر قبوالً أي تحويل الرواتب عبر البنك الدولي، األ              
فكيف سيقدم  . حكومة حماس لن تكون مسؤولة عن موظفيها، ورواتبهم، أي انها ستكون حكومة من الطراطير             
 الموظف واجبات الطاعة والوالء لوزير ال يدفع راتبه، وال يستطيع فصله او تعيينه، او عقابه؟

ن انهاء أزمة الرواتب هدفه تقويضها      أي انه مثلما كان هدف التجويع هو ضرب حكومة حماس من الخارج، فا            
 .من الداخل

ال نستطيع ان ننصح حركة حماس برفض مثل هذه الحلول، ألنها لو فعلت، ستظهر بمظهر من يمنـع لقمـة                    
 األقل، ولكننا ننصحها بالبدء في وضع سياسات        ىالعيش عن مئة وخمسين ألف عائلة، او مليون انسان جائع عل          

او تعيدها   تب عبر البنك الدولي، وهي السياسات التي اما تجعلها حكومة تحكم فعالً،           لمرحلة ما بعد تسديد الروا    
الي وضعها الطبيعي كحركة مقاومة، واذا لم تفعل ذلك ستجد نفسها دون سلطة ودون جماهير، ومعزولة عربياً                 

 .وغير معترف بها دولياً
  13/5/2006القدس العربي 
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 دنيةالدالالت الخفية لالتهامات األر .52
  الشامخ إدريس

ال يمكن النظر إلى هذه االتهامات إال من زاوية التوظيف السياسي واإلعالمي الـذي يـصب فـي المـصلحة              
األمريكية مباشرة ويقوض في المقابل أواصر األخوة العربية وحسن الجوار والتالحم الـضروري فـي هـذه                 

  . المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية
خاف على أحد حنكة ومهارة أجهزة المخابرات العربية في فبركة الوثائق واصطناع الوقـائع مـن أجـل       غير  

توريط المعارضين ألنظمة الحكم في قضايا معينة، تمهيدا إلدانتهم والحد من نـشاطهم، وقـد سـاعد التقـدم                   
متخصص في مجاالت   التكنولوجي ألدوات االتصال في التحسين من جودة الفبركة، بحيث يصعب على غير ال            

  .. اإلعالم واالتصال التمييز بين ما هو حقيقي وما هو وهمي
إن االتهامات األردنية لحركة حماس بخصوص اكتشاف مجموعة تابعة للحركة تنشط في األردن وتقوم بعملية               

تية التـي   تهريب األسلحة إلى داخل البلد من إيران عبر الحدود السورية، ال تخرج عن سياق الفبركة المخابرا               
تسعى إلى إدانة جبهة الممانعة للمشروع الصهيوني حماس، إيران، سوريا، والعمل على زرع الفتنـة والبلبلـة     
بين أقطابها، ذلك أن شبهات عديدة تلف بتوقيتها وبسياقاتها اإلقليمية والدولية، فضال عن الطبيعة البراغماتيـة                

حماس في مواجهتها للعدو اإلسرائيلي والتي تجعلنا نـستبعد    للفكر السياسي واإليديولوجي الذي تتسلح به حركة        
  . ما جاء في صك االتهام األردني

 من حيث التوقيت، أتت االتهامات األردنية لحركة حماس عشية زيارة وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور               :أوال
تها أحمد أبو الغيط عـن      محمود الزهار لألردن، حيث كان ال يزال موجودا في مصر التي اعتذر وزير خارجي             

استقبال الزهار النشغاالته السياسية، مما قد يفهم منه إرادة أردنية مقصودة لتفادي أي حرج قد تقع فيه الحكومة                  
األردنية جراء استقبالها لوزير حكومة مغضوب عليها أمريكيا وإسرائيليا، ويتهم كل من يتعامل معهـا بـدعم                 

مع إسرائيل عالقات دبلوماسية عادية في إطار اتفاقية سالم كما هو الحال            اإلرهاب، سيما وأن األردن تربطها      
بالنسبة لمصر، وتتلقى من أمريكا مساعدات مادية بصفة منتظمة، وهي بذلك، مكبلة بشروط وإكراهات السالم               

 جبهة  التي سبق وأن طردت بموجبها قادة حماس من األردن حينما لفقت للحركة وقتها تهما تتعلق بالتنسيق مع                
  العمل اإلسالمي األردنية بغية تحويلها إلى تنظيم مسلح؟ 

 من حيث السياق اإلقليمي والدولي، يمكن الجزم بأن توسيع دائرة االتهام لتشمل دوال مثل سوريا وإيران                 :ثانيا
تلعب فيها  المستهدفتان أمريكيا في اللحظة الراهنة، يقطع الشك باليقين بأن وراء االتهامات غايات سياسية بحتة               

األردن دور الطابور الخامس، خاصة مع المعطيات الجديدة التي تفيد بنوع من االنفراج لصالح سـوريا فـي                  
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري، وكذا المحاوالت الجارية عربيا منذ قمة الخرطوم               

  . ها دور الوساطة التي تقوم به السوداناألخيرة الحتواء الخالف اللبناني السوري والتي كان آخر
إذن في هذا السياق، ال يمكن النظر إلى هذه االتهامات إال من زاوية التوظيف السياسي واإلعالمي الذي يصب                  
في المصلحة األمريكية مباشرة ويقوض في المقابل أواصر األخوة العربية وحسن الجوار والتالحم الضروري              

  . ن تاريخ أمتنا العربية واإلسالميةفي هذه المرحلة الحساسة م
أما بخصوص إيران المهددة بالعقوبات االقتصادية والعسكرية على خلفية برنامجها النووي لألبحاث الـسلمية،              
فقد نزل خبر اتهامها بتزويد حماس بأسلحة وصواريخ كاتيوشا بردا وسالما علـى اإلدارة األمريكيـة، التـي                  

ألخيرة من خالل دعوة الرئيس اإليراني لجورج بـوش للحـوار المباشـر حـول     أحرجتها المبادرة اإليرانية ا  
  . القضايا العالقة بين البلدين بما في ذلك الملف النووي

 ال يمكن لحركة فلسطينية مجاهدة، ومراهنة على عمقها العربي واإلسالمي في إنجاز مهمة التحرير، أن                :ثالثا
بلد عربي شقيق تعتبره في أي إستراتيجية جبهـة خلفيـة لإلسـتقواء             تقوم بحماقة من هذا النوع للنيل من أمن         

والدعم اللوجستي، خاصة إذا كانت هذه الحركة من صنف حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس التـي تحـصر                  
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 على ذلك، فهي    1987صراعها في الدائرة الصهيونية فقط، بحيث يشهد تاريخ نشاطها منذ انطالقتها في العام              
  . ملية خارج األراضي الفلسطينية المحتلة ولو ضد أهداف إسرائيليةلم تقم بأي ع

أضف إلى هذا، حاجة حكومة حماس الماسة إلى االنفتاح الخارجي والسيما على محيطها العربي واإلسـالمي                
قة لفك العزلة الدولية المضروبة عليها، ولتوفير الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقي              

من تاريخ الصراع، مما يجعل قدوم حماس على عمل من النوع الذي تدعيه االستخبارات األردنية انتحارا بكل                 
المقاييس، بالنظر أيضا إلى الموقع الذي تحتله اآلن داخل المشهد السياسي الفلسطيني وهي تتربع على عـرش                 

  . الحكومة الفلسطينية
إن افترضنا جدال وجودهـا، باالتـصال بقيـادة حمـاس مباشـرة             كان بإمكان األردن أن يحل هذه المشكلة،        

واالستفسار عن كل ما يحيط بالقضية، لكن تسرع األردن في إشهار الموضوع عبر وسائل اإلعـالم وربطـه                  
بموجة اإلرهاب وتضخيم كل ذلك، أدخل الكثير من الشك والريبة على النوايا الحقيقية لـألردن، كمـا فـسح                   

أمام كل االحتماالت بما فيها االستعداد لتوجيه ضربة قاضية للتيار اإلسالمي األردني،            المجال على مصراعيه    
ممثال في جبهة العمل اإلسالمي التي تشكل المعارضة الرئيسية في البالد، ومعاقبتها على اختيارها أمينا عامـا                 

وهـذا  . وسالمة مواطنيهـا  جديدا مقربا من حركة حماس، التي تعتبرها األردن اآلن خطرا حقيقيا على أمنها              
التوجه ينسجم تماما مع التخوف الذي أصبحت تعيشه معظم األنظمة العربية كلما اقتربت مناسبة انتخابية فـي                 

 . هذا البلد أو ذاك
  12/5/2006مجلة العصر 

  
  ابو هنطش ينقذ الجميع .53

   عبدالوهاب بدرخان
م سورية وال تتهمها، وتتهم ايران وال تتهمها،        في اعالن عمان عما سمته خلية حماس أكثر من اشارة، فهي تته           

لكنها ترتاح الى اتهام حماس باعتبار أن األردن ال يرغب في االعتراف بحكومة حماس ولو منتخبة بـاقتراع                  
واألكيد أن األطراف الثالثة، سورية وايران واألردن، وجدت ضالتها في المدعو ابو هنطش الذي              . ديموقراطي

 هذا على افتراض ان ابـو هـنطش       .  عليها من دون أن يقدم أي خدمة لشعبه أو لقضيته          يخدمها جميعاً ويغطي  
وحتى السلطة الفلسطينية المتناكفة مع الحكومة حول الصالحيات يمكن أن ترسل برقية شكر الى              . موجود فعالً 

 بفريقها الراهن   ابو هنطش، باعتبار أن تصرفاته الرعناء تثبت للمأل أن السلطة هي عنوان الخير وأن الحكومة              
وبالتالي لم يبق سوى أن تخطط اسرائيل للتدخل في الوقت المناسـب            ... هي عنوان الشر على أرض فلسطين     

  .للفصل بين المتقاتلين وحقن دماء الفلسطينيين
 إذا صدقت االتهامات األردنية فإن    . قديمة هذه اللعبة، لعبة استخدام فريق فلسطيني للمحاربة به واالختباء وراءه          

االحتمال األرجح هو أن يكون المتهمون المعترفون تلفزيونياً حماسيين من خارج حماس، أو أنهـم أشـخاص                 
لكـن تكـديس   . تافهون يمثلون اختراقاً سورياً لـ حماس، من دون علم قيادة الحركة في الخـارج أو بعلمهـا              

يشبه التزامات حماس منذ نشأت     األسلحة والتخطيط لعمليات في بلد آخر، وليس ضد االحتالل في فلسطين، ال             
هذا االختراق يظهر   . حتى اآلن، وال يشبه التزامات جديدة انقالبية إال إذا كانت قيادة الخارج قد فقدت صوابها              

دمشق ملتزمة خط المقاومة ليس في لبنان فحسب وانما حتى في األردن، كما انه يناسب توجهات طهران حالياً                  
ل صوب، ثم أنه يطب على عمان كأنه هدية في الوقـت المناسـب لمقاطعـة                في إظهار امتداد أذرعتها في ك     

حكومة حماس، وقلّما أبدت عاصمة عربية مثل هذا االغتباط وهي تعلن عن قصة خطيرة كقصة خلية حمـاس                  
  .هذه

فال أحد يعرف مـا الـذي       . ان تكون االعترافات عبر التلفزيون فهذا ال ينفي صدقيتها لكنه ال يضع لها صدقية             
جرى في كواليس الشريط، وال أحد يعرف ظروف االعتقال واالستجواب واالعتراف، وطالما ان أي محـام أو         
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بل ان هذا التشكيك بات ظاهرة عالمية،       . أي طرف ثالث مراقب لم يشهد أياً من الوقائع، فإن التشكيك مشروع           
هذا االسـلوب الغوانتانـامي ال      . أردنيةكما يقال، سواء كانت الجهة الرسمية أميركية أو سودانية، بريطانية أو            

وفـي حـال    . يناسب أحداً، وإذا كان األميركيون اصروا عليه بدافع الغطرسة فإن اآلخرين ليسوا مـضطرين             
في أن ال يكون هناك أي تالعب بالوقـائع، وفـي أن ال      ) قبل أن تكون خارجية   (األردن، هناك مصلحة داخلية     

وال بأس في اعالن الملك عبداهللا الثاني أمس ان         . نج السلطة الفلسطينية  يكون هناك أي لعب بالوقائع على شطر      
خطة حركة حماس ضد األمن األردني لن تؤثر في العالقات مع الفلسطينيين، فهو أجاب عن سؤال مقلق، لكن                  

 كمـا   هذا التصريح يلوح بنهاية لالشكالية التي نسجتها السلطة األردنية لنفسها منذ استعدت حماس في الخارج              
في الداخل، ومثل هذا العداء ال يضع سياسة، فال حماس تستطيع ان تسمح لنفسها بالعبث على الساحة األردنية،                  

  .وال عمان تستطيع ان تتجاهل حماس كأن ال وجود لها على الساحة الفلسطينية، في الداخل كما في الخارج
بعضها قريباً، وفقاً لما أعلن، وال يعرف لماذا        التي سيجري دهم    (ويبقى من قصة خلية عمان ومخازن األسلحة        

ان حركة حماس مدعوة بإلحاح الى جالء األمور، وإال فإن االتهامات سـتركبها مهمـا حاولـت                 ) لم تدهم بعد  
ليس في مصلحة الحركة ان تتستر على سورية اذا كان األمر كله            . االدعاء بأن كل ذلك مجرد تلفيق واصطناع      

باراتي للعمل باسم حماس من دون علم حماس، وإذا كان هناك اختراق ال ترضاه قيادتا               ناتجاً عن اختراق استخ   
وال شك أن في هذه المسألة درسـاً        . الداخل والخارج فال بد من االعالن عنه وفضحه بمعزل عما أعلنته عمان           

، فمن يدفع الـثمن     لجميع الفصائل الفلسطينية، التي مرت باختراقات وال تزال تعمل بوجود اختراقات لصفوفها           
وأول ما ينتظر من حماس هـو أن  . في النهاية هو الطرف الفلسطيني وحده وليس األجهزة والدول التي تستغله         

تعلن على المأل اذا كان ابو هنطش معروفاً لديها ويعمل بأوامر من قيادتها أم أنه عنـوان اختـراق سـوري،                     
 ...ايراني، أردني

  13/5/2006الحياة 
  

  الفّزاعة الى الحياة مجدداً؟... ن تركيا إلى اسرائيلنقل المياه م .54
  سليمان الشيخ 
منذ ثمانينات القرن الماضي وأثناء تولي طورغوت اوزال رئاسة الوزراء في تركيا، دأبت مصادر اسـرائيلية                
وتركية على الترويج لمشروع يرمي الى نقل المياه العذبة من نهر مانافغات التركي الذي ينبـع مـن هـضبة                    

الناضول ويصب قرب مدينة انطاليا على ساحل البحر االبيض المتوسط وتوصيلها الى ميناء عـسقالن فـي                 ا
  .اسرائيل

في تلك الفترة بلغ غضب رئيس الوزراء التركي اوزال مداه بسبب ارتفاع اسعار النفط وبالتالي ارتفاع قيمـة                  
لذا، طالـب فـي     ). العراق وبلدان الخليج  (العربية  الفاتورة التي تدفعها تركيا جراء استيرادها النفط من البلدان          

بعض تصريحاته الغاضبة بحجز نصيب لتركيا من ثروة ذلك النفط، ألنها تزود سورية والعراق بالميـاه مـن                  
نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الهضاب التركية ويسيران في االراضي السورية والعراقيـة مـسافات                

  !العرب جنوب العراق، قبل ان يصبا في الخليج العربيطويلة، ثم يلتقيان في شط 
لم تكن مقاربة اوزال بين موضوعين ال رابط بينهما، بحسب القوانين الدولية، هي األبرز، اذ لم يكن الغـضب                   
التركي مقتصراً على بعض البلدان العربية فقط، بل كان هناك غضب عارم أيضاً، بسبب وجود بعض القواعد                 

اذ كان هذا الحزب يشن عمليات عسكرية في بعـض          . لعمال الكردستاني في سورية والعراق    الخلفية لـحزب ا  
المناطق التركية، في جنوب شرقي البالد، وال يزال حتى اليوم، على رغم اعتقال زعيمه عبداهللا اوجالن بعدما                 

بحرب حقيقية  طلبت منه سورية مغادرة اراضيها، خصوصاً ان الغضب التركي ترجم حشوداً عسكرية أنذرت              
  .1998بين البلدين عام 
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لذا، تنفيساً لهذا الغضب العارم وتنفيذاً لسياسات استراتيجية تركية تتعلق بالمياه كانت رسمت سابقاً، تم االعالن                
  :عن
 البدء بدرس انشاء عشرات السدود المائية على نهري دجلة والفرات لحرمان سورية والعراق من اكبر كمية                 -

علماً ان القانون الدولي يفرض وصول كميات مناسـبة         . ن حجزها وتعطيل وصولها الى البلدين     من المياه يمك  
وقد نشأت أزمات متالحقة ومضايقات حقيقية في تلك الفترة، هددت          . من مياه االنهار العابرة للبلدان المتجاورة     

ب بكميات المياه المتدفقة الى     بتغييرات جغرافية وديموغرافية في سورية والعراق اذا استمرت تركيا في التالع          
  .البلدين

 من خالل انشاء حلـف بينهمـا، واقامـة          – وهي رغبة مشتركة     – السعي الى توطيد العالقات مع اسرائيل        -
االعالن عن محاولة النشاء مشروع     : ومنافع اقتصادية اخرى، أهمها   ... تعاون أمني وعسكري وتبادل تجاري    

  .نقل مياه من تركيا الى اسرائيل
ن يومها، كلما حصلت زيارة من جانب مسؤولين اسرائيليين الى تركيا او العكس، وخصوصاً فـي موعـد                  وم

 –مراجعة شراكتهما السنوي، كانت تصدر تصريحات من الجانب االسرائيلي تـأتي علـى ذكـر المـشروع                  
ـ . وغالباً ما كان يتولى السفير االسرائيلي في انقرة الحديث عن ذلك المشروع           . الفزاعة ل حـدد، فـي احـد       ب

 مليون متر مكعب لنقلها سنوياً من ميناء انطاليا التركي الى ميناء عسقالن على الـساحل                50تصريحاته، كمية   
  .وثمة مصادر صحافية تفيد ان اتفاقاً رسمياً وقّع بين البلدين لتنفيذ المشروع. الفلسطيني المحتل

الشراكة والتحالف السياسي بـين تركيـا واسـرائيل،        اذا كان المشروع يعزز     : السؤال االساس في هذا المجال    
  فكيف يمكن نقل المياه وتوصيلها الى ميناء عسقالن؟

  :توالت التصريحات واالجتهادات االسرائيلية التي تفيد ان ذلك يمكن ان يتم عبر وسائل عدة
براً، تحول دون تنفيـذ     اال ان عقبة مرور هذه االنابيب في االراضي السورية واللبنانية           !  من خالل انابيب   -1

  .المشروع في هذه المرحلة، بسبب الظروف والصراع القائم بين اسرائيل وهذين البلدين
ويمكن تعطيل االنابيب   . لكن تبين ان ذلك غير عملي ومكلف جداً       !  من طريق حفر أنابيب ومدها في البحر       -2

  .البحرية وتفجيرها بسهولة من جانب أي جهة متضررة
يل حاويات بحرية ضخمة لنقل المياه بين الميناءين التركي واالسرائيلي، قيل ان كندا تتـولى              من خالل تحم   -3

اال ان المصادر الخبيرة والمتابعة افادت ان بعض تلك الحاويات انفجـر وغـرق         . تصنيعها من مادة البالستيك   
التيارات واالمواج والعواصف   حطاماً في البحر من تلقاء نفسه، بسبب تعقيدات فنية تتعلق بالتصنيع والتحميل و            

  ...البحرية
 مليون متر مكعب من مياه الشفة ليست كمية كبيرة، ويمكن مصانع تحلية مياه البحـر أو                 50ويفيد الخبراء أن    

وتبين ايضاً ان كلفة نقـل كميـات الميـاه      . المياه المبتذلة في اسرائيل توفيرها بسهولة اذا ارادت اسرائيل ذلك         
كما تبين انه في حال اعتماد خيار نقل المياه جدياً من انطاليـا الـى               . عن كلفة التحلية كثيراً   المشار اليها تزيد    

عسقالن، بعيداً من االخطار، فيجب إعداد وبناء تجهيزات فنية مهمة تتعلق بالبنية التحتية، فضالً عن تجهيـز                  
ف كثيراً، خصوصاً اذا اقتصر األمـر       وهذا يكل . معدات لالغراض المتعلقة بنقل المياه في الميناءين المذكورين       

  .على نقل المياه بين تركيا واسرائيل فقط
عاد السؤال نافراً منذ وصول حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجهات االسالمية فـي انقـرة، وانتهاجهـا     

:  ذلك مع الفلسطينيين   سياسة أقل انحيازاً واكثر توازناً في العالقة التركية مع اسرائيل والبلدان العربية، بما في             
 فزاعة، اطلقت عليه صفة استراتيجي بين تركيا واسرائيل، مع ما           –هل من مصلحة تركيا االبقاء على مشروع        

يتركه ذلك من تأثيرات في العالقات مع البلدان العربية؟ علماً ان مشروع نقل المياه بين البلدين تبين انه غيـر                    
أن فاتورة الكلفة ستكون عالية جداً، خصوصاً ان اسعار مادة النفط المهمـة             مجد، عملياً وتجارياً واقتصادياً، و    

  !جداً للتشغيل والنقل والتفريغ وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة
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 الفزاعة، وإعالن ذلك اخيراً بين الحكـومتين التركيـة         –لذا، فإن حفظ ماء الوجه قضى بتعليق تنفيذ المشروع          
وذلك في ظل   . اعادة احيائه في المستقبل، بحسب ما جاء في البيان الرسمي المشار اليه           واالسرائيلية، على أمل    

نجاح الستار الدخاني الذي قام على مبدأ أفضل وسائل الدفاع هو الهجوم الذي تولى بكفاءة التغطية على خطـة                   
لتالعب بكميات ونوعيات    وتم ا  – من بينها دجلة والفرات      –انشاء عشرات السدود المائية على االنهار التركية        

  !المياه التي يسمح بجريانها الى سورية والعراق
  13/5/2006الحياة 
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