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  قاعدة االتهامىيرفض اي لقاء مبني علوهنية ... تصعيد إعالمي بين األردن وحماس .1

أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها طلبـاً       :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      15/5/2006الحياة   نشرت
 لحل االزمة الناشئة بينها وبـين       األردنأردنياً بعقد لقاءات أمنية قبل زيارة وزير الخارجية محمود الزهار الى            

االردنية التعـاطي مـع التوجـه       واعرب رئيس الحكومة اسماعيل هنية عن استهجانه رفض الحكومة           .حماس
وقال ان توجه وزارة الخارجيـة لحـل االزمـة          . االيجابي لوزارة الخارجية والحكومة الفلسطينية لحل االزمة      

 اردنية جيدة وطي صفحة هذه االزمة واستمرار عالقـات االحتـرام            -يعكس الحرص على عالقات فلسطينية      
شدد على قناعته بأن أي لقاء بين الطرفين يجب ان يكون سياسـيا             و .المتبادل المنطلقة من تاريخية هذه العالقة     

  .ليعالج مستقبل العالقة وليس على قاعدة االتهام
تغييـر     ليس هناك اي   :  أن هنية قال   جزرعبد الرزاق أبو    غزة في   15/5/2006األيام البحرينية   وذكر مراسل   

شؤون الدول العربية وامـن        فالحركة لن تتدخل في      سياسة حماس نحو امن الدول العربية بما فيها االردن،           في
   .هذه الدول هو امن للشعب الفلسطيني

الرئيس محمود عبـاس أجـرى محادثـات         إلى أن    عمانوغزة  من   15/5/2006الخليج اإلماراتية   وأشارت  
 بـاإلفالس   قصيرة مع رئيس الحكومة األردنية في عمان، التي شنت صحفها هجوماً حاداً على حماس واتهمتها              

  .السياسي، غداة رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية استقبال الزهار
حكمـت الرواشـدة     أن   عمان سـامي محاسـنة    نقالً عن مراسلها في      15/5/2006 الشرق األوسط وجاء في   

ـ                 إن  :الالمحامي المكلف من جبهة العمل اإلسالمي الدفاع عن المعتقلين اإلسالميين الذين اعتقلوا الخمـيس ق
وأضـاف  . المعتقلين الثالثة الذين عرضوا على شاشة التلفزيون األردني ليسوا من أبناء الحركـة اإلسـالمية              

الرواشدة أن مسؤولي حماس أكدوا أن الحركة لم ترسل أحدا ولم تنظم أحدا ولم ترسل أسلحة الى األردن ولـم                    
ردني وال نصدق الرواية الحكومية التي لـيس فـي          تفكر سابقا أو حاليا او في يوم من األيام أن تهدد األمن األ            
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إعالنها أو التركيز عليها في وسائل اإلعالم أي مصلحة لألردن أو األردنيين بل انها تسيء وتـشوه الموقـف                   
وطلبت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن لقاء مع العاهل األردنـي           . األردني الداعم دوما للشعب الفلسطيني    

  .  القائمة بين حماس والحكومة األردنيةللتدخل في األزمة
 ىوزارة الخارجية االيرانية نفت اتهامات االردن لها بارسال أسلحة ال         أن   15/5/2006الوفد المصرية   وذكرت  
أوضح حميد رضا آصفي المتحدث باسم الخارجية االيرانية ان التعاون االيراني مع حكومة فلـسطين           و. حماس

 ما أعلنته االردن حول إرسال عناصر مـن حمـاس           ىكما نف . مل تقديم أسلحة  هو دعم إنساني وروحي وال يش     
  . داخل االردن للتدريب في سوريا وايران وتجنيدهم للعمل

  
 ينمثل كل الفلسطينييال تعتبره حماس و ...تحالف الفصائل يقاطع افتتاح مكتب المنظمة .2

بنانية على اعادة افتتاح مكتـب منظمـة        رغم موافقة الحكومة الل   : 15/5/2006النهار   في   كتب رضوان عقيل  
وكذلك رغم تكرار المـسؤولين اللبنـانيين       . التحرير في بيروت باشراف ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي         

وكان مقررا ان يعقد زكي لقاء مع وفد من تحـالف القـوى             . الدعوة الى اطالق عجلة الحوار مع الفلسطينيين      
لم يحصل الن التحالف رفض انعقاد اللقاء في مكتب المنظمة، وعـرض            الفلسطينية مساء اول من امس، لكنه       

واستمرت االتصاالت عـن بعـد بـين        . على زكي االجتماع في مقر اقامته او في اي مركز لفصيل فلسطيني           
االمين زيارته   المنظمةاللقاء االبرز لوفد    فقد كان   . الطرفين في الساعات االخيرة، ولم يكن حزب اهللا بعيدا منها         

لعام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا الذي دعا الوفد الى ضرورة عدم التفريط بالوحدة الفلسطينية والتأكيد على                 ا
وعلمت النهار ان وفد المنظمة طلب الى نصراهللا التدخل القناع ممثلي تحالف القـوى الفلـسطينية    . حق العودة 

 العقبات االخرى التـي تحكـم العالقـة بـين           بالمشاركة في افتتاح المكتب، والمساعدة في تذليل مجموعة من        
وبالفعل اجرى احد المسؤولين في الحزب اتصاالت مع فصائل التحالف لالطالع على رأيها في هذا               . الطرفين

الخصوص، لكنه تلقى جوابا بعدم الحضور ومقاطعته االفتتاح، وان فتح رتبت كل االمور مـن دون التـشاور                  
ويؤكد ممثلو التحالف انهم ال يقفلون      . وتبلغ حزب اهللا هذا الموقف    . هذا المكتب وفي النهاية مبروك عليهم     . معنا

تفهم حزب اهللا موقفنا، ونحن ال نريد اعطاء فتح اي شرعية فـي ادارة              : قنوات الحوار واالتصاالت ويضيفون   
. في لبنـان  واذا استمر الوضع على هذه الحال فسينعكس على المرجعية الفلسطينية           . هذا المكتب والتصرف به   

وعقد اركان التحالف اكثر من اجتماع في الساعات االخيرة وتوصلوا الى اتخاذ قرار المقاطعة بسبب الهيمنـة                 
واعتبروا ان المرجعية الفلسطينية في لبنان ليست       . التي تمارسها فتح، وال اعتراض لنا على شخص السيد زكي         

  . محصورة بهذه الحركة
 الفلسطيني؟ يجيب مسؤول في التحـالف ان افتتـاح          – هذا الصراع الفلسطيني     ولكن أين الحكومة اللبنانية من    

. مكتب المنظمة ستكون صورته ناقصة من دون حضور ممثلي فصائلنا، واالجماع الفلسطيني سيكون ناقـصا              
ظنت الحكومة اللبنانية من خالل استحداث هذا المكتب انها نصبت علينا معلما واسـقطت شـرعية                : ويضيف
  .  الفلسطيني–واذا استمر االمر وفق هذه الطريقة فسينعكس سلبا على الحوار اللبناني . الخرىالقوى ا

ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان رأى  أن فادي البرداننقالً عن مراسلها  15/5/2006المستقبل وذكرت 
لسلطة والتحديات، ان في كلمة ألقاها في ندوة سياسية نظمتها جمعية اتحاد شباب النهضة في صور بعنوان ا

المكتب التمثيلي الفلسطيني في بيروت، إنما يعبر عن منظمة التحرير وحدها التي ال تمثل كل الشعب 
واقترح حمدان تشكيل هيئة تنسيق عليا للقوى والفصائل الفلسطينية ينبثق عنها وفد موحد الدارة . الفلسطيني

س ال تمتلك السالح ال في المخيمات وال في خارجها، ودعا وأكد حمدان أن حما .ـ الفلسطيني الحوار اللبناني
الى معالجة السالح الفلسطيني في إطار الحوار وبعيداً عن األضواء والسجاالت لما يخدم المصلحة المشتركة 

  .اللبنانية والفلسطينية
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  ماس تستلهم نجاد وتبعث برسالة إلى واشنطن  ح: البيان .3
ط تقارير عن ارسال حماس رسالة الى واشنطن، مشابهة لتلك التي ارسلها وس : ماهرابراهيم والوكاالت،غزة

الرئيس االيراني نجاد، قالت تقارير صحافية فلسطينية ان عدداً من الدول األوروبية تقوم بجهود واتصاالت 
ونقلت التقارير عن مصادر دبلوماسية رفيعة  .لفتح قنوات مع حماس والتعاطي مع الحكومة الفلسطينية

  .مستوى ان هناك اتصاالت تجريها حماس مع دول أوروبية بوساطة دولتين عربيتينال
في حين تعمل هاتان الدولتان على فتح قناة بين الحركة واإلدارة األميركية، بعد لقاء جمع بين قيادي من حماس 

عثت بها وكشفت المصادر عن رسالة صاغتها قيادة حماس وب .ودبلوماسي أميركي في عاصمة دولة خليجية
الى واشنطن عبر طرف ثالث تظهر استعداد الحركة للتعاطي مع الطروحات السياسية لحل الصراع في 

وقالت المصادر ان دوال اوروبية تعمل لدى واشنطن من اجل ان تفك اإلدارة األميركية الحصار  .المنطقة
واكدت  .دت بها الحركةالمفروض على الحكومة الفلسطينية مقدمة لتطورات في المواقف السياسية وع

المصادر ان الدول األوروبية اتفقت فيما بينها على تحويل األموال الى وزارة المالية الفلسطينية اعتباراً من 
وان الدول  بداية شهر يونيو المقبل، وان موقفا سياسيا متقدما جديدا ستعلنه حماس بعد انتهاء ازمة الرواتب،

ها لدى واشنطن لتغيير موقفها من الحكومة الفلسطينية لما فيه مصلحة األوروبية تأمل في ان تنجح مساعي
 .اوروبا وأميركا

 15/5/2006البيان 
  
  الحكومة لن تقدم تنازالت سياسية و ...تخبط بالتعامل مع نتائج االنتخاباتت أمريكا :هنية .4

لسطيني اسماعيل هنية قال رئيس الوزراء الف: يو بي آينقالً عن غزة من  15/5/2005القدس العربي نشرت 
خالل مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه وزير الداخلية واألمن الوطني سعيد صيام إن اإلدارة االمريكية تتخبط 

األخطاء في التعامل  واتهم اإلدارة األمريكية بأنها ترتكب مزيداً من .بالتعامل مع نتائج االنتخابات التشريعية
 .وهي غير مقبولة  الي إحداث تصنيفات في الساحة الفلسطينية،وقراراتها تهدف مع الشعب الفلسطيني،

شدد هنية على ان حكومته لن تستـسلم الجـراءات اللجنـة             :غزةمن   15/5/2006القبس الكويتية   وأضافت  
الرباعية بالنسبة الستئناف المساعدات، واكد على رفض تقديم تنازالت سياسية قـائال علـى كـل االطـراف                  

   .التعامل المباشر مع حكومتهاالعتراف بالواقع و
  
  نتائج اجتماعات الرباعية مربكة واالوضاع ال تحتمل االنتظار: منظمة التحرير .5

ف ان نتائج اجتماع الرباعيـة      .ت. قالت دائرة العالقات القومية والدولية في م       :رومل شحرور السويطي  ،  نابلس
متوازنا في تعرضه لإلجراءات اإلسرائيلية     جاءت مربكة للشارع الفلسطيني، واوضحت ان بيان الرباعية جاء          

األحادية الجانب، لكنه من جهة أخرى ولدى تعرض اللجنة للحلول السريعة والممكنة لتخفيف عبء األوضـاع                
المعيشية اليومية المروعة التي يعيشها الفلسطينيون، بدت اللجنة مترددة وغير حاسمة، ونقلت الكرة إلى ملعب               

واضاف البيان ان االختالف مع هذه الحكومة أو تلك مبرر ومنطقي،            .ور فيها من جديد   االتحاد األوروبي للتشا  
لكننا ال نرى أي مبرر للتخلي عن شعب كامل ومعاقبته بقطع كل اإلمدادات الرئيسية من غذاء ودواء، حيث ان                   

لحيـاة الكريمـة    شعبنا الفلسطيني اختار بغالبيته العظمى طريق السالم وعبر ويعبر كل يوم عن رغبته فـي ا               
وناشـدت دائـرة     .والهادئة، ألنه من بين شعوب األرض هو األكثر تضررا من الحرب والعنف واإلرهـاب             

العالقات القومية والدولية كافة القوى واألحزاب والهيئات اإلنسانية والمدنية والحقوقية في أوروبا خاصة وفـي               
 أال وهو الدفاع عن الشعب الفلـسطيني        -لمتوقع منها   الصين وروسيا وأمريكا عامة، أن تتحرك للقيام بدورها ا        

  .ورفع الظلم الواقع عليه
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قد ال نبالغ بـالقول بأنهـا ال تحتمـل          : وأكدت المنظمة أن األوضاع اإلنسانية في فلسطين تهدد بكارثة، وقالت         
ر وتـدخلكم   االنتظار لحين انتهاء االجتماعات هنا وهناك وتشكيل لجان من هذا الطرف أو ذاك، فالوضع خطي              

  .بات حتميا
  14/5/2006الحياة الجديدة 

  
  دفع رواتب الموظفين في رفح المصرية  : آخر الخيارات .6

اكد مصدر فلسطيني مطلع على االزمة المالية ان آخر الخيارات المتاحة التي قد تلجأ اليها الحكومة لحل                  :غزة
رفح على  مدينة  ل الى احد البنوك المصرية في       ازمة رواتب الموظفين الحكوميين المتأخرة ان يتم تحويل االموا        

واضاف المصدر المقرب من اوساط حكومية ان تحويل المال سيتم في            .الجانب المصري من الحدود مع غزة     
حال اللجوء لهذا الخيار، على اساس كشوف ترسلها كل وزارة بعد ان تفتح لموظفيها حسابات هنـاك، ويقـوم                   

  .زارته، ثم يرجع الى القطاع ويسلمها للموظفين نقدا في كل وزارة على حدةمندوب لكل وزارة بتسلم اموال و
 15/5/2006القبس الكويتية 

  
  الحكومة مستعدة لمناقشة الثمن السياسي المطلوب منها مقابل تحقيق آمال شعبنا: الشاعر .7

ر الـدين الـشاعر،     ناص. وصف نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي، د         : منتصر حمدان  ،رام اهللا 
المقترحات الدولية باستعدادها صرف رواتب الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم بانهـا تهـدف الـى شـق                 

 .المجتمع الفلسطيني وادخاله في فتنة، مؤكدا رفض الحكومة التعامل مع هذه االقتراحات باي شكل من االشكال               
 والدراسات الثقافية في البيرة امس، عرض مثل هذه         واكد الشاعر خالل لقاء مفتوح نظمه مركز البراق للبحوث        

المقترحات من اكثر من جهة دولية، مؤكدا اصرار الحكومة على المطالبة بتغطية نفقات جميع موظفي القطاع                
واعتبر ان هناك جهات خارجية تسعى الى ارسال ما وصـفوه بكـرة مـن لهـب وتجعـل                   . العام دون تمييز  

 الحكومة حريصة على الوحدة الداخلية ولن       :وقال .هم البعض كي يحترقوا بنارها    الفلسطينيين يلقونها على بعض   
 مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة ال         .تسمح باي حال من األحوال لكرة اللهب ان تحرق اي فرد فلسطيني           

تعارض ان تقوم اي دولة بتبني صرف رواتب قطاع تختاره لكنها تحرص كل الحرص على صرف رواتـب                  
واشار الى وجود اتفاق بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة بعـدم تـشجيع              .ة الموظفين دون استثناء   كاف

وفـي   .الموظفين على تنفيذ االضرابات في مؤسسات السلطة باعتبار أن المشكلة ليست فلسطينية وانما دوليـة              
كومة لمناقشة الثمن السياسي المطلـوب  اطار الجهود والتحركات السياسية اعاد الشاعر التأكيد على استعداد الح      

  .منها، اال انه ربط اي تجاوب فلسطيني بتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني
  15/5/2006الحياة الجديدة 

  
  عدوان يدعو الدول األوروبية إلى التعامل مع الحكومة الفلسطينية  .8

بمراجعة موقفهـا إزاء طبيعـة      عاطف عدوان، وزير شؤون الالجئين، دول االتحاد األوروبي،         . دعا د  :أوسلو
عدوان دول االتحـاد   وحث .التعامل مع الحكومة الفلسطينية، والعمل على فتح قنوات لالتصال والتواصل معها        

األوروبي على احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، وعلى لعب دور أكثر فاعلية في منطقة الـشرق                
  .تبعية والتأييد الدائم لمواقف أمريكااألوسط من خالل التحرر وبشكل مطلق من ال

  14/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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 د والنرويج مقدمة لكسر الحصارزيارتي الى السوي: عدوان .9
 وصف وزير شؤون الالجئين في الحكومة الفلسطينية عاطف عدوان امس زيارته للسويد : د ب أ،غزة

مة وتمهيد لكسر حالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني والنرويج بأنها ناجحة، معتبرا أنها مقد
 إن أمريكا :وقال عدوان خالل كلمة له أمام مؤتمر حاشد للحزب الشيوعي النرويجي .وحكومته المنتخبة

ودعا عدوان كل  .وإسرائيل وبعض دول االتحاد االوروبي تعاقب الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي
عالم إلى التحرك للوقوف وبقوة ضد السياسة االمريكية الظالمة والعدوانية في المنطقة، خاصة أحرار وشرفاء ال

 .فيما يتعلق بفلسطين والعراق
 15/5/2006الدستور 

  
   الفوضى والفلتان االمني في غزةتجدد أعمال .10
ق نار مـن    أصيب ضابط في االمن الوقائي الفلسطيني وطفل بجراح خطيرة االحد إثر تعرضهما إلطال             :غزة

وذكر شهود عيـان    . قبل مسلحين مجهولين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقتل حارس احدى المحررات            
 بعـد   )مرافق مدير جهاز المخـابرات العامـة       (أن عشرة مسلحين اعترضوا طريق الضابط فهد أبو العمرين        

فيمـا  )  عاما 13(محمد أبو السبح    خروجه من منزله وأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته وإصابة الطفل             
وفي حادث منفصل قتل فلسطيني مـن        .قاموا أيضا بسرقة سالحه وجهاز االتصال منه قبل أن يلوذوا بالفرار          

  . خان يونس جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء قيامه بحراسة االراضي المحررة شمال غرب المدينة
  15/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ر بتشكيل لجنة ضباط لمتابعة أوضاع العسكريينعباس يأم .11

اصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسي بتشكيل لجنة ضباط معنية بكافة أوضاع العـسكريين وترقيـاتهم                
وقد علمت مصادر صحفية أن اللجنة المشكلة برئاسة اللـواء سـليمان             .وتقاعدهم وترتيب أوضاعهم العسكرية   

أن هـذه   : وذكر أحد أعضاء اللجنـة     .يق الطيراوي قائد المخابرات في الضفة     حلس فيما نائب الرئيس هو توف     
اللجنة ال تملك صالحية إصدار القرارات وإنما تقديم التوصيات للرئيس وال تكون هـذه التوصـيات سـارية                  

  . المفعول إال إذا صادق الرئيس عليها
  14/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
   للحكومة الفلسطينيةأولويات أساسيةحمدان يحدد  .12

حدد ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان في كلمة ألقاها في ندوة سياسية نظمتها جمعية اتحاد شـباب                   :بيروت
أن تنجح  : النهضة في صور بعنوان السلطة والتحديات أولويات أساسية للحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة            

ا يتعلق بحياة الناس اليومية اقتصادياً وأمنياً وقـضائياً واسـتكمال           في إنجاز المهمات الملقاة على عاتقها في م       
 مارس من العام    /ترتيب البيت الفلسطيني ألننا ال نقبل أن يظل هذا البيت برأسين، خصوصاً أننا اتفقنا في آذار               

علـى أن   الماضي على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة وتحديد العالقة بين المنظمة وبين السلطة                
يستوعب هذا الترتيب كل الوجود الفلسطيني داخل وخارج األراضي الفلسطينية وحفظ المقاومة واسـتمرارها              
طالما االحتالل موجود، داعياً الى رسم استراتيجية مقاومة واضحة يتفق عليها الجميع لخدمة القضية الفلسطينية               

  .من دون سيطرة أو ابتزاز لقرارها السياسي
  15/5/2006الحياة 
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  إحياء ذكرى النكبة في لبنان : منظمة التحرير .13
 للنكبة، بمهرجان سياسي حاشد، أقامته في قاعة        58الذكرى  األحد،   أحيت منظمة التحرير الفلسطينية،      : بيروت

وحضر المهرجان، ممثلون عن رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة، ورئـيس الـوزراء      .قصر االنيسكو في بيروت   
كمـا   .س النواب اللبناني، والشيخ سعد الحريري، وممثل عن مفتي الجمهورية اللبنانيـة           اللبناني، ورئيس مجل  

ي لبنان عباس زكي، وأمين سر فتح في لبنان سلطان          فحضر المهرجان، ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير        
نانية ورجال دين وحشود    أبو العينين، وممثلون عن فصائل المنظمة والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية واللب          

منظمة أكد زكي، على أن الشعب الفلسطيني في لبنان ال يمكن إال أن             الوفي كلمة    .جماهيرية فلسطينية ولبنانية  
 :وقـال  .يكون تحت سيادة القانون، ولكننا المهاجرين لدى األنصار، وعليهم أن يصبغوا علينا الصمود والعودة             

جزاتنا الديمقراطية، وسندافع عن الحكومة الفلسطينية الحالية بكل ما أوتينا          إننا ال ندخر جهداً من أجل حماية من       
من قوة ألنها خيار شعبنا، ومن هنا نخاطب العالم ونقول إن اإلخوة في الحكومة الفلسطينية يقومون بجـوالت                  

على شـعبنا،   دبلوماسية وبتصريحات باتجاه التعاطي مع المجتمع الدولي، لكن المستغرب لماذا يستمر الحصار             
ونقول للدول الراعية لعملية السالم، إن هذا الحصار لن يجعلنا نخضع أو يركع شعبنا، وعليكم احترام خياراتنا                 

  .الديمقراطية
  14/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  في مجزرة ارتكبتها قوات االحتالل في قباطية وجنين ستة شهداء .14

ارتكبت قوات االحـتالل االسـرائيلي       :محمد بالص  نقالً عن مراسلها     15/5/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
اثنان من قادة سرايا القـدس، وناشـط    وجنين راح ضحيتها ستة شهداء بينهم شقيقان    ومجزرة بشعة في قباطية     
وتتالى سقوط الشهداء في قباطية التي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاتلين من              .بارز في كتائب األقصى   

 ورد الجنود باطالق    ،سرايا القدس وكتائب األقصى مع قوات االحتالل وتحولت شوارع البلدة لساحات مواجهة           
 بعيار ناري في الرقبة، ولدى محاولة شقيقه الناشط في كتائب األقصى مـساعدته              أحد المواطنين النار فأصيب   

استشهد متأثرا بجراحه، فيما اصـيب       و ةقناصون النار عليه ما ادى الصابته بعيارين في الرأس والرقب         الاطلق  
إليـاس   رفـض  و لمنازللاالحتالل حصارهم    في نفس الوقت احكم جنود     .خمسة مواطنين بجراح بينهم طفالن    

األشقر قائد سرايا القدس، ونائبه تسليم نفسيهما واشتبكا مع قوات االحتالل الكثر من اربع ساعات جرى خاللها                 
تجددت االشتباكات فأصيب طفل بعيار نـاري، كمـا          و .تيهما تحت االنقاض  هدم المنزل عليهما وعثر على جث     

 في القوة التنفيذية    اًقتلت قوات االحتالل حارس    و .اصيب مصور وكالة االسيوشيتدبرس بعيار مطاطي في الظهر       
   .إليهومنعت سيارات االسعاف من الوصول  في جنين في جهاز المخابرات الفلسطينية

الرئيس عباس دان الجريمة بشدة ورأى ان ما حصل هـو بمثابـة مجـزرة                ان   15/5/2006 النهار   وأوردت
حقيقية ارتكبتها قوات االحتالل، وهو تصعيد اسرائيلي خطير سيقود المنطقة الى مزيد مـن التـدهور وعـدم                  

  . االستقرار
ؤول مـس  مصادر في حركة الجهاد أعلنت أن محمـود الـسعدي          ان   15/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  . حيث أصيب بعيارين نارييناالحتالل الحركة في جنين نجا من محاولة اغتيال على أيدي قوات 
  

 االحتالل يمدد احتجاز سعدات   .15
 أيام إلى حين تمكن     8مددت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات             :نابلس

إن المحكمة لم تـتمكن مـن تقـديم أي           وقال محامي سعدات   .هام ضده االدعاء اإلسرائيلي من إعداد الئحة ات     
  .اتهامات فارجأت الجلسة

  15/5/2006الخليج اإلماراتية 
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  حماس ترحب و فتح مستعدة للدخول في حكومة وحدة وطنية  .16
 للدخول في حكومة وحدة     ةستعدمعن حركة فتح ماجد ابو شمالة ان الحركة          أكد عضو المجلس التشريعي    :غزة
وقال ان ما تم الحديث حوله هذه األيام هو الموقف نفسه السابق مع مراعاة اننا بتنا اليوم مـع وثيقـة                      .طنيةو

الوفاق التي صدرت عن األسرى، وبتنا اقرب الى االتفاق والى البرنامج الموحد، اذا تم االلتزام بما ورد فـي                   
وطني بين كل التنظيمات، واساسا لبرنامج ورؤيـة        وأوضح ان وثيقة الوفاق تعتبر اساسا للحوار ال        .هذه الوثيقة 

ورحب المتحدث باسم الحكومة غـازي       .شعب من االزمة التي يعيش فيها اآلن      الوطنية، من الممكن ان تخرج      
حمد بتصريحات ابو شمالة، مشيرا الى حالة تقارب وتفاهم جيدة ومشجعة بين حماس وفتح وبـاقي الفـصائل                  

وقال ان هناك فرصة سانحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وان حماس           .  األزمة الفلسطينية االخرى للخروج من   
واوضح بأن األمر يحتاج الى     . اعلنت سابقا ان الباب ما زال مفتوحا لكل القوى والفصائل للدخول في الحكومة            

  .قليل من النقاش الجدي والجوهري من اجل التوصل الى رؤية مشتركة
 15/5/2006القبس الكويتية 

 
  إلغاء تعديل قانون المواطنة اإلسرائيلي رفض ستنكر تبهة الشعبيةالج .17

رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية إلغاء تعديل قانون المواطنة اإلسرائيلي واعتبرت انه            استنكرت الجبهة الشعبية  
دوليـة  عنصرية الدولة اليهودية التي تكرس التمييز ضد العرب، وال تحترم المواثيـق والقـوانين ال              على  يؤكد  

المتعلقة بحق االقامة والتنقل، مشددة على انه يهدف الى تفريغ االرض من اصحابها االصليين، معتبـرة انـه                  
يندرج في سياق الجرائم التي ترتكبها الحكومة االسرائيلية ضد المواطنين العرب السيما في المجاالت السياسية               

الى المحافل الدولية ليبت فيها وفق القـانون الـدولي          ودعت الى تحويل هذه القضية      . واالقتصادية واالجتماعية 
واالنساني، وميثاق االمم المتحدة لحقوق االنسان، مطالبة المتضررين من هذا القانون بتشكيل حركة اجتماعيـة               

  .ضاغطة من اجل تثبيت حقهم
  15/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  المكتب الحركي اإلعالمي لفتح يعقد اجتماعاً دورياً  .18
عقد المكتب الحركي اإلعالمي لحركة فتح اجتماعاً دورياً لمناقشة آليات استنهاض الحركة وإعادة ترتيب              : غزة

  .البيت الفتحاوي، وتقييم جوالت الحوار مع حماس لمنع الفلتان األمني
 واستضاف المكتب عبد اهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم فـي               

 اإلفرنجي، أننا نعمل على إعادة بناء التنظيم معتمدين     قالو   .غزة، واحمد حلس أمين سر حركة فتح في القطاع        
على أهمية اإلسـراع فـي انجـاز        أكد  على قرارات المجلس الثوري وان آليات البناء قطعت أشواطاً كبيرة، و          

ة التي كانت تعانيها الحركة وصوالً إلى وحدة        حصر العضوية لننتقل إلى المرحلة التالية ومعالجة األزمة الحقيقي        
 وبدوره، اطلع حلس الحضور على طبيعة الحوار بين فتح وحماس          .الحركة بكافة أطرها ومؤسساتها واذرعها    

لتطويق االشتباكات والصدامات التي حدثت والحيلولة دون استمرارها أو تكرارها وتفويـت الفرصـة علـى                
وقال إن الحوار القائم حالياً يشكل تمهيداً للحوار الوطني          .فرغ لمواجهة الحصار  الساعين إلى إشعال الفتنة والت    

 وأكد أن نجـاح الحـوار الـوطني         .ف.ت.وإنجاحاً له على صعيد الوحدة الوطنية ومواجهة الحصار وتفعيل م         
تقديره للجهود التـي  مرتبط ارتباطاً كبيراً بنجاح الحوار الثنائي وتهيئة األجواء والمناخ المناسب له، معرباً عن   

بذلت في جلسات الحوار الحالية لتطويق المشكالت القائمة والسيطرة عليها، لكنه عبر عن تخوفه مـن العـودة     
إلى الوضع السابق إذا ما حاولت حكومة حماس إعادة استخدام كتائب القسام تحت مسمى الوحدة الخاصـة أو                  

وأكد على ضرورة ممارسة     .ها قوة خارجة عن القانون    أي تسميات أخرى قد تضر بالمصلحة الوطنية باعتبار       
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إعالمية وأمنية تنسيقية ولجنة    : األجهزة األمنية مهماتها مشيراًُ إلى انه تم تشكيل ثالث لجان خالل هذه الجلسات            
وناقش المجتمعون عدداً من االقتراحات اإلعالمية العملية لدعم الحركة داخلياً، إلى جانـب ضـرورة                .سياسية
  . الحوار واتخذوا قرارات وتوصيات هامة بهذا الصددإنجاح

  14/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 
  

  فتح تدعو الحكومة إلى وقف استغالل المساجد ألغراض سياسية  .19
دعت حركة فتح الحكومة ووزارة األوقاف إلى العمل الفوري على وقف استغالل المساجد ألغـراض               : رام اهللا 

  .النسيج االجتماعي والطابع الديني التسامحي في فلسطينسياسية، مما يهدد 
ودعا فهمي الزعارير، الناطق الرسمي لفتح في الضفة الغربية إلى وقف عملية تسييس وتحزيب المساجد عبر                

حماس وحكومتها دون سواها، واإلساءة لتاريخ السلطة الوطنية        باستغالل دروس الذكر وخطب الجمعة، لإلشادة       
ضع يدها على المساجد، أم تقـسيم       وتريد    حماس ان كانت وتساءل   .ا على مدى ثالثة عشر عاماً     ومراحل بنائه 

المساجد حسب التيارات واألحزاب الفلسطينية، موضحا أن الحركة تتسلم يوميـاً مئـات الـشكاوي وحـاالت                 
  .االمتعاض من مواطنين، يسمعون أحكام التخوين من خالل الخطب المركزية المعممة

  14/5/2006نباء الفلسطينية  وفا وكالة األ
  

  تخطيط الغتيال ابو مازن  الالجهاد االسالمي تنفي بشّدة  .20
نية أعضاء من الحركة الغتيـال       نفت حركة الجهاد المعلومات التي نشرتها صحيفة هآرتس حول        : الفت حداد 

لرئيس الفلسطيني عالقة   أنها تربطها با  ووأكدت الحركة أن سالحها وقوتها موجهة نحو اسرائيل          .لرئيس عباس ا
وقالت مصادر فى الحركة إن هذه المعلومات تؤكد على التخبط واإلرباك لدى اسرائيل نتيجـة                .احترام متبادلة 

تصاعد الحركة القوي في الشارع الفلسطيني بعد تمسكها بمواقفها الثابتة ونتيجة الدور الوحدوي الذي تقوم بـه                 
   .في الشارع الفلسطيني

  15/5/2006 48عرب 
  

   أولمرت لواشنطناوساط إسرائيلية تخفض سقف التوقعات من زيارة .21
 قريبة من اولمرت استبعدت ان ينجح األخير أثناء زيارته          اًأوساطأن  : الناصرةمن  15/5/2006الحياة  نشرت  

عتراف بالحدود الجديدة التي تعتزم اسـرائيل االنـسحاب         الواشنطن في الحصول على التزام أميركي علني با       ل
 سيسعى للحصول على تأكيد من بوش على دعمه للطلب االسـرائيلي            هيها في اطار خطة االنطواء، وقالت ان      ال

بأن تبقى الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة ومحيط القدس تحت السيادة االسرائيلية في إطار اي تسوية دائمة                 
ت سعيهم في األيام االخيرة الى خفض       ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤولين في ديوان اولمر         .للصراع

وأشاروا الى ان االدارة االميركية ال تريد ان تظهر كمن يتفق مع اسـرائيل فـي                . زيارةالسقف التوقعات من    
قلل المسؤولون من شـأن الخـالف فـي         من جهة ثانية    و .ادعائها عن غياب شريك فلسطيني وتتمسك بموقفها      

ن األهم في هذه المرحلة هو خلـق عالقـات حميميـة بـين بـوش                المواقف بين تل ابيب وواشنطن بداعي ا      
من جهتها، ذكـرت يـديعوت       و .خطةلال بد ان تثمر في لقاءات اخرى في المستقبل تأييداً أميركياً ل           ،  واولمرت

مـن االدارة   رسـالة   احرونوت أمس ان ثالثة من الزعماء اليهود في الواليات المتحدة نقلوا الى اولمرت أمس               
 وانـه يجـدر بـرئيس       ، تطلب منه عدم التقدم اليها بطلب تلقي مساعدة مالية لتمويل خطة االنطواء            ،االميركية

الحكومة االسرائيلية ان يتناول في لقائه األول مع بوش مسائل استراتيجية كبرى ال أن يخوض فـي تفاصـيل                   
  .نفقات تنفيذ خطة االنسحاب



 

 11

 سياسية اسرائيلية اًمصادر إلى أن :الناصرةمن  15/5/2005 القدس العربي  مراسل زهير اندراوسوأشار
في الضفة   تقوية حماسذلكعارض تنفيذ خطة اولمرت، الن من شأن ي ذكرت ان االردن، ىرفيعة المستو

 ت معاريف أناشارو . العديد من الدول العربية في منطقة الشرق االوسطىستلقي بظاللها علكما أنها الغربية، 
 عبروا عن امتعاضهم من التصرفات االسرائيلية االخيرة م مع مسؤولين إسرائيليينهن خالل محادثاتياالردني

 الحكومة االسرائيلية بالشروع في وا وطالبله، تاييدهم وااعلنالذي والتي تتجاهل مطلقا، محمود عباس، 
  . واشنطنى عمان والقاهرة بعد زيارته الى سيقوم بزيارة الأولمرتن إووفق الصحيفة ف .مفاوضات معه فورا

  
  الحكومة اإلسرائيلية تقر أعضاء الحكومة المصغرة للشؤون السياسية واألمنية  .22

 –صادقت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية على تركيبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية              
لمتقاعدين وواحـد مـن      من العمل ووزير من ا     3من كديما و  وزراء   7ن  أوقالت اإلذاعة اإلسرائيلية     .األمنية
  . في المستقبل وزراء آخرين بصفة وزير مدعو كما سيكون .، شكلوا مجموع أعضائهاشاس

  14/5/2006 48عرب
  

  أولمرت يرفض اقتراح بيريتس تقديم دعم إنساني للسلطة الفلسطينية .23
 لتقـديم  رفض مجلس الوزراء اإلسرائيلي في جلسته االسبوعية، بحث خطة بيـريتس : صالح النعامي ـ  غزة

 السماح لمنسق عمليات جيش االحتالل في االراضـي          مجرد اولمرت رفض كما أن    ،مساعدات انسانية للسلطة  
 اراد أن يبين لبيريتس أنـه       هونقلت وسائل االعالم اإلسرائيلية عن مساعدي اولمرت قولهم إن         .هاالمحتلة طرح 

  . تلك التي يوافق هو على بحثهاهو السيد في الحكومة، وأن االقتراحات التي تبحثها الحكومة هي
  15/5/2006 الشرق األوسط

  
  

   من الدخول إلى القرى العربية ليبرمانطلب الصانع يطالب بمنع  .24
دعا طلب الصانع اللجنة البرلمانية إلى بحث تفوهات وتصرفات ليبرمـان العنـصرية  وتقلـيص                :  الناصرة

  .ية ألنه يشكل خطر على سالمة المواطنينحصانته البرلمانية، ومنعه من دخول القرى والمدن العرب
  13/05/2006قدس برس 

  
  بتسيلم يحمل تل أبيب مسؤولية األزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية .25

حمل مركز بتسيلم الحقوقي سلطات تل أبيب مسؤولية األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعاني منهـا             : طولكرم
كما استنكر تجميـد عمليـة تحويـل أمـوال          . لك قد يتسبب بحدوث كارثة    الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن ذ     

 ألف مستخدم يعملون مباشرة من قبل الـسلطة،         150وأشار إلى أنه من المتوقع لحوالي       . الضرائب إلى السلطة  
محذرة من أنه وفقا لتقـديرات البنـك        . ويعيلون حوالي ربع سكان المناطق الفلسطينية أن يفقدوا مصدر رزقهم         

ولي، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فمن المتوقع لغاية نهاية العام أن تصل نسبة الفقـر فـي                     الد
  . في المائة62المناطق الفلسطينية إلى 

  13/05/2006قدس برس
  

   يهودي إلى إسرائيل الصيف الحالي  2500توقع وصول  .26
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 سيـصلون إلـى     ،أمريكا الشمالية وفرنـسا    يهودي من    2500ن  أ قالت مصادر الهجرة اإلسرائيلية      :آي.بي.يو
تشرف على هذه العملية الوكالة اليهودية ومنظمة آمي الفرنـسية          حيث  . الكيان خالل الصيف الحالي لالستيطان    

 آالف مهـاجر    7الوكالة اليهودية تتوقع استقدام     مع االشارة إلى أن     . وجماعة نيفيش بنيفيش في أمريكا الشمالية     
  .العام الحالي

  15/5/2006اإلماراتية الخليج 
  

  سالح البحرية االسرائيلي يزعم احباط عملية تهريب أسلحة إلى غزة  .27
 خـالل   للمرة الثانية   كان متجها إلى غزة     مشبوها،  زورقا فلسطينيا  مس اعترضت البحرية اإلسرائيلية أ    :القدس

 أن الفلـسطينيين    الجيشوذكر  . منطقة يمنع المرور منها على الحدود البحرية بين مصر وغزة          عبر،  اسبوعين
المستخدم  متفجرات من النوع  تحوي  تبين أنها     في المياه،   أكياس قاموا بالتخلص من عدة    هالمتواجدين على ظهر  

  . في الجيوش فضال عن أجزاء من ألغام
  15/5/2006سي ان ان 

  
   يوما45 قذيفة على غزة خالل 5100إسرائيل تطلق  .28
 قذيفـة  5100 مارس أكثر من 31 المرابطة على حدود غزة أطلقت منذ     أعلن جيش االحتالل أن مدفعيته    : لندن
  . قذائف يوميا110ًقطاع وتحديداً شماله، أي ما يعادل نحو النحو 

  15/5/2006 الشرق األوسط
  

   تل أبيب إلى عشرة بوفاة أحد الجرحىعمليةارتفاع عدد قتلى  .29
ائيليين، متأثراً بجروح أصيب بها في عملية تل        أعلنت مصادر طبية عبرية عن وفاة أحد اإلسر       : القدس المحتلة 
  .وتوقعت أن يرتفع العدد إلى أحد عشر، في ظل خطورة الوضع الصحي لسائح أمريكي مصاب. أبيب األخيرة

  13/05/2006قدس برس 
  

   يزور كوبا قريباً  إسرائيلينائب  .30
ف بـي آي،    اإلالرغم من أن مكتب     أعلن رافي إيتان، أمس، أنه ينوي لقاء كاسترو قريباً، وذلك على            : أ ف ب  

وأكد أنه سيتوجه إلى كوبا في زيارة عمـل خاصـة،           . أصدر مذكرة توقيف بحقه منذ كان عميال في الموساد        
حيث يملك مزارع هناك، مشيرا إلى أنه يعد من أصدقاء كاسترو، في حين ال تقيم إسرائيل عالقات دبلوماسية                  

  . مع كوبا
  15/5/2006السفير 

  
  تفاع نسبة الجريمة في إسرائيل بمئات النسبار :تقرير .31

من المقرر أن يكشف مؤتمر إيالت السنوي الذي يناقش ظاهرة العنـف فـي              : اإلذاعة اسرائيلية، بيرس شاحر   
إسرائيل عن األسباب والمعطيات المتعلقة بالضعف في الدولة، وحجم الجريمة المستشرية بين صـفوف أبنـاء                

 فتحت الشرطة تسعة آالف وأربعمائة ملف جنائي ضد         2004الخاصة أن في عام      إذ جاء في التقارير      .الشعبين
من الطالب فـي    % 60ومن المعطيات يشار إلى أن      . آباء نكلوا بأوالدهم، مما يشير إلى زيادة النسبة بالمئات        

طالب يعانون مـن المـضايقات الجـسدية        الإسرائيل يقعون ضحايا لإلهانة والمضايقات، كما أن نصف عدد          
ومن جهـة أخـرى     . يتحدثون عن تعرضهم للعنف في ساحات المدارس بشكل دائم        % 90والضرب، وحوالي   
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مـن المدرسـين    % 89يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم عجزت عن تقديم الحلول لهذه الظاهرة، حيث أن               
يضاً إلى أن العنف في     قلقون ألنهم ال يملكون الصالحيات أو اآلليات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع، وأشارت أ            

من الضالعين في قضايا جنائية هم طالب مدارس،        % 10صفوف الشباب قد اجتاز جدران المدارس، حيث أن         
 ضلعوا في أعمـال عنـف، وقعـت فـي           4000 قد ضلعوا في مخالفات تتعلق بالمخدرات، و       2400وحوالي  

من قبل أزواجهن، وأنه في كل شهر        ألف امرأة تعرضن للعنف      200وجاء أيضاً أن حوالي     . مؤسسات تعليمية 
  .أبلغن عن حادث عنف واحد على األقل تعرضن له% 6تقتل امرأة على يد زوجها، وأن 

  14/5/200مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني في الشتات .32
عـدد الفلـسطينيين الـذين    أعلن لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء أن      :   يوسف الشايب  –رام اهللا   

 مليون فلسطيني منذ العـام      5.1هجرتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي والمقيمين خارج وطنهم في الشتات حوالي           
وذكر، ان الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات يتركز وجودهم            .، وحتى نهاية العام الماضي    1948

، وأما الباقون فيتوزعون على     ) مليون 1.6حوالي  (دول العربية   وباقي ال )  ماليين 3حوالي  (في كل من األردن     
وأفاد شبانة، بأن عدد الالجئين في كل مـن          .أنحاء مختلفة من بقاع األرض من الدول األوروبية واألميركيتين        

 مليون فرد، حسب سجالت وكالة الغوث الدولية        4.2األردن وسورية ولبنان واألراضي الفلسطينية بلغ حوالي        
 مخيمات في كل من األردن 10 مخيماً تتوزع بواقع 59، حيث يعيش جزء منهم في      2004ئين لنهاية العام    لالج

  . مخيمات في قطاع غزة8 مخيماً في الضفة الغربية، و19 مخيماً في لبنان و12وسورية، و
15/5/2006الغد األردنية   

  
  السوري» الهول« الجئ فلسطيني غادروا العراق بمخيـم 100التحاق  .33

 مـن الالجئـين الفلـسطينيين       100أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين ان نحـو         :  فارس شرعان  -عمان
في الحسكة، شمال شرق سورية، ومـن جانبهـا اكـدت منظمـة             » الهول«المقيمين في العراق التحقوا بمخيم      

امر مؤقـت، وان حـل      » لالهو«التحرير الفلسطينية انها تتابع قضية الالجئين، موضحة ان ايواءهم في مخيم            
  . قضية الالجئين الفلسطينيين في العراق يكمن في عودتهم الى االراضي الفلسطينية

15/5/2006 الشرق األوسط  
  

 اعتصام فلسطيني على حدود لبنان الجنوبية .34
ـ         : قنا 15/5/2006 الخليج اإلماراتية    قالت ي نظم مئات الفلسطينيين من أهالي مخيمات الالجئين الفلسطينيين ف

وردد المعتصمون الـذين     .لبنان اعتصاماً ومسيرة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لمناسبة يوم النكبة           
” اإلسـرائيلي “اللبنـاني هتافـات منـددة بـاالحتالل     ” حـزب اهللا “حملوا األعالم اللبنانية والفلسطينية وأعالم     

بوابـة  “المطل على   ” اإلسرائيلي“تصمون الموقع   كما رشق المع  . وبممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني    
  .في دشم الموقع مراقبين ما يجري بواسطة المناظير” اإلسرائيليون“بالحجارة فيما تحصن الجنود ” فاطمة

أن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية فـي لبنـان واتحـاد    :  من مرجعيون15/5/2006النهار  واضافت  
يني ولجنة دعم المقاومة وحركة حماس نظمت مسيرات شعبية وشـبابية وطالبيـة             الشباب الديموقراطي الفلسط  

 . حاشدة عند بوابة فاطمة
  

  تساوي عدد الفلسطينيين مع اليهود في فلسطين التاريخية: 2010عام  .35
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قال الجهاز الـمركزي لالحصاء الفلسطيني في تقرير خاص اصدره في الذكرى الثامنـة             : ب.ف. أ -رام اهللا   
من الـمتوقع ان يتساوى عدد الفلسطينيين واليهـود مـا          " لنكبة فلسطين، انه وفقا للتقديرات السكانية        والخمسين

 1948وقدر الجهاز عدد الفلسطينيين الذين لـم يغادروا وطنهم العـام            ".2010بين النهر والبحر بحلول العام      
وقـال   . مليـون  1ر13نكبة الى نحـو      لل 58 الفا، ارتفع عددهم في الذكرى الـ        154مع قيام اسرائيل بحوالي     

 مليون في   3ر88الجهاز ان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية يقدر بنحو                
بالـمقابل يبلـغ عـدد      .2010 مليون بحلول    4ر4، ومن الـمتوقع ان يصل عددهم الى        2006منتصف العام   

  . مليون نسمة1ر13رب الذين يبلغ عددهم  ماليين نسمة مع الع7سكان اسرائيل نحو 
15/5/2006األيام الفلسطينية   

  
  "!العالم أخرس"جرائم بشعة و.. المستوطنون .36

في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمنية إسرائيلية بأن اعتداءات المستوطنين علـى المـواطنين                :يوسف الشايب 
ة األخيرة، تشير إحصاءات المجموعـة الفلـسطينية        الفلسطينيين ازدادت بأكثر من خمسين في المائة في اآلون        

 شهيداً على أيدي المستوطنين، منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى نهاية           36لمراقبة حقوق اإلنسان، إلى سقوط      
لم يتم اعتقال أي مشتبه بـه   :ويقول باسم عيد مدير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان  ،2006نيسان  

، في أي من جرائم القتل أو غيرها، ما يعتبر تصريحاً بقتل المزيد من الفلسطينيين على أيـدي                  من المستوطنين 
وحذر من أن استمرار سلطات االحتالل       المستوطنين، الذين تصبغ عليهم سلطات االحتالل نوعاً من الحصانة،        

ـ                 سات الحقوقيـة   في غض الطرف عن جرائم المستوطنين، سيوسع من دائرة هـذه الجـرائم، مطالبـاً المؤس
العالم أخرس تجاه كل ما يحصل من جـرائم بحـق           "اإلسرائيلية والدولية بتفعيل عملها في هذا اإلطار، إال أن          

  ".الشعب الفلسطيني
15/5/2006األيام الفلسطينية   

  
  نكبة فلسطينية بأيٍد عربية .37

 ظروفًا معيشية خطيرة    2003ي  يعيش الالجئون الفلسطينيون بالعراق بعد الغزو األمريك        : عال عطا اهللا   -غزة  
تنذر بكارثة إنسانية بين منشورات تحمل االتهامات للفلسطينيين بالخيانة، وتهديدات شديدة اللهجـة بالتـصفية،               
ومن تفتيش ثم اعتقال إلى غير رجعة في أحسن األحوال انتهاء بالقتل بدٍم بارد أو ترحيلهم؛ ليعيـشوا معانـاة                    

 يعيش الفلسطينيون مندمجين في المجتمع العراقي حتـى إنـه يـصعب             1948ومنذ نكبة    .أخرى على الحدود  
التمييز بين العراقي والفلسطيني، وتطبع العديد من المبدعين الفلسطينيين بالثقافة العراقية، فمن أبرزهم األديب              

غيـر أن    .جبرا إبراهيم جبرا النشأة وخالد علي مصطفى الشاعر الذي تقلد عدة مناصب في الجامعات العراقية              
 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث قامت مجموعة كبيـرة مـن العـراقيين ممـن            تلك األحوال تغيرت كثيراً   

يقطنون الضواحي الشرقية من العاصمة بغداد بمهاجمة مجمعات الفلسطينيين السكنية مطالبين إيـاهم بتركهـا؛               
فلـسطيني  ) عبـد اهللا  (لجوء للشرطة يقول    وردا على سؤال حول أسباب عدم ال       .بحجة أنهم ليسوا من أهل البلد     

إن الذهاب إلى الشرطة العراقية، وتقديم الشكوى أو حتى طلب العون يعـرض للخطـر               : "وله أقارب بالعراق  
وبحسب أحدث اإلحـصائيات     ".أما الهروب نحو الحدود فيعني الطرد     .. كأنك تذهب إلى الموت بقدمك    .. أكثر

 فلسطيني قتلوا منذ غزو العراق في مـارس         100بع لألمم المتحدة فإن     الصادرة عن مكتب حقوق اإلنسان التا     
  .  وحتى اآلن2003

من جانبها أعربت المفوضية السامية لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة عن قلقها الكبير من احتمال تعرض                
  .الالجئين الفلسطينيين للترحيل من ديارهم في العراق
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14/5/2006اسالم اون الين   
  

 الجئون بدرجة مواطن .. فلسطينيو سوريا .38
 بصورة مشرقة تجسدت 1948ارتبط الالجئون الفلسطينيون منذ قدومهم إلى سوريا عام  :دمشق ـ تيسير أحمد

 1948ومنذ عام  بالمستوى التعليمي النوعي الذي ميز طبقة مهمة منهم وخصوصاً اللغة واألدب اإلنجليزيين،
السورية على اعتبار أن دمشق لم تكن غريبة عنهم، وخصوصاً أهل الجليل انخرط الفلسطينيون في الحياة 

فباإلضافة إلى سلك التعليم وصل فلسطينيون إلى مراتب  .الذين يشكلون معظم الالجئين الفلسطينيين في سوريا
ولم يغب الفلسطينيون عن الصراعات السياسية التي ميزت حقبتي الخمسينات  عالية في الجيش السوري،

كما كانوا إلى جانب الناصريين في ، لستينات في سوريا، فأيدوا حركة إعادة الوحدة بين مصر وسورياوا
ولكن ذلك لم يصل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية منهم بعدما فشلت حركة الناصريين، بل ، صراعهم مع البعثيين

، من دون أن يعتبر ذلك موقفاً من أعدم المشاركون في المحاولة االنقالبية فلسطينيون وسوريون على حد سواء
  .الفلسطينيين كفلسطينيين

ويتوزعون داخل مخيماتهم   ألف الجئ،400وتقدر المصادر المختلفة عدد الالجئين الفلسطينيين في سوريا ب
ويعتبر مخيم  .ومناطق تشمل تجمعات من الالجئين حسب منطقة أو قرية المنشأ في فلسطين» حارات«في 

ب اقتصادي للتجار السوريين أيضاً، والذين افتتحوا فروعاً لمخازنهم التجارية في شوارعه، اليرموك عامل جذ
معقل اليسار الفلسطيني في حقبتي » اليرموك«وبعدما كان  .فيما انتشرت األبنية الحديثة في كل االتجاهات

يمكن تلمس ذلك من السبعينات والثمانينات أصبح وجود حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ال يستهان به، و
 . المسيرات التي باتت تنظم بشكل شبه دوريوخالل الشعارات المكتوبة على الجدران 

15/5/2006البيان    
  

  حق شخصي ال تجوز فيه االنابة او التمثيل او التنازل..  العودة:مؤتمر حق العودة .39
حق العـودة أن حـق الالجئـين         أكد المشاركون في المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن          :أكرم اللوح  -غزة

 حرمة التصرف فيه وأنـه      ىالفلسطينيين في العودة هو حق طبيعي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية مشددين عل           
ال يسقط بمرور الزمن مؤكدين أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعـدم زوالهـا بـاالحتالل أو                    

ه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه ألي سبب في أي اتفـاق أو              السيادة، وأنه حق شخصي في أصله ال تجوز في        
وشدد المؤتمر في توصياته على التمسك بقـرارات الـشرعية الدوليـة             .معاهدة باإلضافة إلى أنه حق جماعي     

وحذر المشاركون في المـؤتمر مـن        .194الخاصة بقضية الالجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الدولي         
وأعلنـت التوصـيات    ،  إلسرائيلية واألميركية الهادفة إلى تصفية قضية الالجئين عبـر تـوطينهم          المخططات ا 

الختامية للمؤتمر انه تم تكليف مجموعة من الحقوقيين البارزين، والسياسيين، والناشطين في مجال الـدفاع               
ـ        ي العـودة،  عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي يحيط بمختلف جوانب قضية الالجئين وحقهـم ف

ليكون هو النص المعتمد لمفهوم حق العودة لدى كل الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية التي تتناول هـذا                 
وحثت التوصيات على التعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج على            .الحق في أدبياتها وقراراتها   

 المستوى الدولي لتبني حق العودة، وشرحه، والـدفاع         تشكيل لجان مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني على       
  .من أجل تحقيق ذلك" لوبي"عنه، وتشكيل قوة ضغط 

15/5/2006الحياة الجديدة   
 

  مليون جنيه استرليني لدعم اطفال فلسطين في لندن .40
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 1.3لغ نظمت مؤسسة التعاون الخيرية الفلسطينية حفلتها السنوية في لندن، وتم جمع مب :لندن ـ سمير ناصيف
وتحدث في الحفلة القنصل البريطاني السابق في  .مليون جنيه استرليني فيها لدعم حاجات الشعب الفلسطيني

وقد اكد في كلمته صعوبة  . السابق لالونروا في فلسطين بيتر هانسنىفلسطين روبن كيلي والمفوض األعل
الهام الذي يمكن ان تلعبه مؤسسات وضع الحكومة الفلسطينية المنتخبة بسبب الحصار مشيرا الي الدور 

 .المجتمع المدني ولكن منبها في الوقت عينه من خطورة عزل الحكومة الفلسطينية
  15/5/2005القدس العربي 

  
  آلية إليصال المساعدات الفلسطينية بالتعاون مع الرباعية : بن حلي .41

 فـي مـؤتمر     ،العربية للشئون السياسية   األمين العام المساعد للجامعة      ، السفير أحمد بن حلي     قال :عبير حسين 
 إن ، عقب االجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للجامعة العربية برئاسة عمـرو موسـي            ، أمس ،صحفي عقده 

األمين العام عرض تطورات آلية تحويل المساعدات للفلسطينيين التي اقترحتها اللجنة الرباعية في اجتماعهـا               
االت يجريها بالمفوضية األوروبية لوضع تصور حول أفضل طرق مشاركة          وان هناك اتص  ،  مؤخراً بنيويورك 

 سيرسل خبراء عرب للمساعدة في عمل هـذه اآلليـة           ى موس أضاف أن و. الجامعة العربية في عمل هذه اآللية     
  . فور تلقي األمانة العامة دعوة رسمية بهذا الصدد

  15/5/2006الجمهورية المصرية 
  

  ر يدينان البارزاني هيئة علماء المسلمين والصد .42
 إن عندما قـال     ،تصريح البارزاني  في بيان لها    وصفت هيئة العلماء المسلمين بالعراق     : فاضل البدراني  ،بغداد

العالقة مع اسرائيل ليست جريمة وانه مستعد لفتح قنصلية إلسرائيل في كردستان إذا مـا وافقـت الحكومـة                   
 لمشاعر مليار ونصف المليـار مـسلم بالعـالم          إساءةانه يمثل    ب ،العراقية على فتح سفارة إلسرائيل في بغداد      

 ذلك يعد تجريحا لمشاعر     ان  كما .تعرضوا خالل العقود الماضية العتداءات مباشرة وغير مباشرة من اسرائيل         
يعد تجريحا لمـشاعر  و,  قتل وتشريد على يد الجنود االسرائيليينألعمالالشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا    

لعراقي الذي لم يأل هذا الكيان جهدا في التآمر عليه والتحريض ضده بما في ذلـك التـورط باشـعال        الشعب ا 
  . الحرب االخيرة والمساهمة في هدم مؤسساته واغتيال رجاالته

 البارزاني على خلفية تصريحه وقال إن العالقة مع إسرائيل سواء كانـت             ، هاجم مقتدى الصدر   آخرمن جانب   
إسرائيل هم أعداؤنا في القرآن     " أضافو .ير مباشرة أو ألي سبب كان هي جريمة كبرى        بصورة مباشرة أم غ   

  .وتمنى من البارزاني التراجع عن تصريحه ."والسنة وال مجال لغير هذا الكالم
  15/5/2006العرب اليوم 

  
  فك الحصار عن الشعب الفلسطيني واجب : عاكف .43

أن في بيان له في ذكـرى النكبـة،          ،محمد مهدي عاكف   سلمينأكد المرشد العام لجماعة اإلخوان الم     : القاهرة
نصرة الفلسطينيين ال تزال دون المستوى المطلوب، خاصة من جهة الحكومات التي تملـك أن تفعـل الكثيـر         
ولكنها ال تؤدى إال القليل بل إن بعضها يمثل شوكة في ظهر الفلسطينيين بمشاركته في تنفيذ مخططات أعـداء                   

 مطالبا الشعوب العربية واإلسالمية بالتحرك لفـك الحـصار القاتـل عـن              ،عن القيام بواجبه  األمة وتقاعسه   
  .  تفرضها إخوة اإلسالم والعروبة واإلنسانيةالتيالفلسطينيين وإلجبار الحكومات على اتخاذ مواقف النصرة 

  15/5/2006 الشرق القطرية
  

  لديات الفلسطيني البوإقراضالنسور يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير  .44
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 التنفيذي لـصندوق تـوفير      الرئيس محمد صرصور    ، النسور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى       إبراهيمطلع  أ
 على تجربة البنك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلديـة فـي تـوفير الخبـرات                ، البلديات في فلسطين   وإقراض

 معربا عـن اسـتعداد      واإلدارية بالمهارات الفنية    والخدمات التي تحتاجها البلديات من تدريب كوادر وتزويدهم       
البنك لتوقيع مذكرة تفاهم الصندوق الفلسطيني لتأهيل موظفيه وتقديم جميع المساعدات لقطاع العمل البلدي في               

  من جانبه قدم صرصور شرحا مفصال عن بدايات الصندوق وتأسيسه ورغبته في االستفادة من  و.فلسطين
  

  . قطاع البلديات في فلسطينتجربة البنك في تأهيل
  15/5/2006العرب اليوم 

  
   بتهمة التخطيط لمهاجمة اسرائيلأردنيين 5محاكمة  .45

 شكلوا خلية مسلحة ببنادق رشاشة خططـت        أردنيين بمحاكمة خمسة    األردنية، بدأت محكمة امن الدولة      :عمان
ورفعـت هيئـة    . االحتالل االسرائيلي  للقيام بعملية عسكرية ضد قوات       األردنالجتياز الحدود الغربية من نهر      

المحكمة الجلسة لحين تعيين محامين للدفاع عن المتهمين الذين عادة ما يجدون العديد من المحامين المتطوعين،                
وحسب الئحة االتهام التي وجهها المدعي العام لمحكمة امن الدولة،           .األردني في مجلس النواب     أعضاءوبينهم  

 اتوماتيكية من دون ترخيص، والقيام بأعمال لم تجزها         أسلحةلمتهمين الخمسة هي حيازة      ا إلىفان التهم المسندة    
  .اإلعدام إلىوتصل عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها . األردنية األراضيالحكومة، ومحاولة التسلل من 

  15/5/2006الحياة 
  

  الحكومة األردنية تفصل الموظفين المقربين من الحركة اإلسالمية 
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في مدينة القدس المحتلة أن وزارة األوقاف األردنية فصلت :  المحتلةالقدس

العديد من الموظفين المقربين من الحركة اإلسالمية في دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة رغم 
 أن قرار الحكومة األردنية يأتي وأوضح مراقبون .وجود عشرات المساجد داخل المدينة بدون إمام أو مؤذن

ألسباب سياسية خاصة بعد التصعيد الخطير الذي قامت به الحكومة األردنية ضد حركة حماس والحكومة 
 .الفلسطينية

  15/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الجانب وتطالبه بمفاوضات مع محمود عباس أحادية تعارض خطة اولمرت أوروبا .46
 رميرو سيبريان اوزل في مقابلة مع أبيب في تل األوروبيتحاد صرح سفير اإل :اندراوسمن زهير ، الناصرة

 ترسيم الحدود الدائمة بشكل ى المجتمع الدولي الموافقة علىصحيفة معاريف االسرائيلية انه من الصعب عل
 معنيون حن ون،لن يعطي اإلتحاد األوروبي الضوء األخضر لخطوات أحادية الجانب: ، وقال الجانبآحادي

عرف تفاصيل ي ال  اإلتحاد، وطالما مع الرئيس محمود عباستقدم باتجاه المفاوضاتالبرؤية اولمرت يحاول 
 تكون، أن يجب إلسرائيلالحدود الدائمة ، ويعتقد أوزل أن  منهاهخطة التجميع سيكون من الصعب ابداء موقف

 .جنب العنفاالعتراف باسرائيل وتوأكد أن على حماس . بموافقة جاراتها
  15/5/2005القدس العربي 

 
   على وضع آلية دعم للفلسطينيين"عزم أوروبي" .47

 اليوم نتائج المشاورات الجاريـة بـين        األوروبييبحث وزراء خارجية االتحاد     : ورالدين الفريضي ، ن بروكسيل
سياسي المتغير فـي     لوضع اآللية الدولية من اجل تحويل المعونات للفلسطينيين، وكذلك الوضع ال           المانحةالدول  
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 تقدم عضو المفوضية، مسؤولة العالقات الخارجيـة        أنوينتظر  .  السلطة الفلسطينية  وأراضيكل من اسرائيل    
 استكمال وضـع    أوروبي دبلوماسيورجح  .  المشاورات  تلك  تقريراً الى الوزراء في شأن     ،بينيتا فيريرو فالدنير  
، من جهة ثانية، ينتظر ان تكون مـسألة         "والقانونية والمالية بسبب التعقيدات السياسية    " أسابيعاآللية في غضون    

دعم الفلسطينيين عبر اآللية الدولية، قيد بحث في المحادثات التي يجريهـا وزراء خارجيـة بلـدان االتحـاد                   
 مع نظرائهم لدول مجلس التعاون الخليجي الست مساء اليوم في بروكسيل، وكذلك في زيارة الرئيس                األوروبي
 المفوضة العامة الفلسطينية في بروكسيل ليلـى شـهيد تطـور            وأبرزت.  ستراسبورغ إلىاس غداً   محمود عب 
. » المعيـشية  األوضـاع  تدهور   أمام واإلسرائيلي األميركياضطراب الموقفين   « مقارنة مع    األوروبيالموقف  
ـ     أمام اآللية الدولية ستكون مفتوحة      أن األوروبية المفوضية   وأكدت ا البلـدان العربيـة      الدول المانحـة، ومنه

ستتركز علـى   «واوضحت ان اآللية الدولية      . التي تحتجز العوائد الفلسطينية من الضرائب والرسوم       وإسرائيل
 ستكون قابلـة لتحويـل      أنها للفلسطينيين في مجاالت التعلم والصحة، وال يعرف بعد          األساسيةتغطية الحاجات   

  . »معونات سداد رواتب الموظفين
  15/5/2006الحياة 

  
  فرنسا تحث على سرعة إنشاء الصندوق االئتماني الدولي لدفع رواتب الـموظفين .48

 إنـشاء في  "  ما يمكن  أقصى اإلسراع "إلىدعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي        : ب.ف. أ ،باريس
لدفع رواتـب الــموظفين     "  ورئيسها محمود عباس   تحت تصرف السلطة الفلسطينية   "صندوق ائتماني يوضع    

، سـيتم   األوروبيعلى الـمستوى   "نه  أضاف  أو ".جورنال دو ديمانش  "لفلسطينيين، في مقابلة نشرتها صحيفة      ا
 من  األميركيين األخص يتمكن شركاؤنا اآلخرون وعلى      أنونأمل  ). االثنين(التأكيد على القرار الـمبدئي غدا      

 في الوقت نفسه موقفـا  األوروبيونغ  يصوأن" ضرورة   وأكد،  "الـموافقة بدورهم على هذا الصندوق االئتماني     
على االتحـاد   "وختم   ".مشتركا بشأن مسألة االتصاالت مع حكومة وقيادات حماس ومسألة منح تأشيرات دخول           

 تحل محل حـوار     أن الطرف ال يمكن     أحادية سياسة   أية يقنع حكومة حماس بتطوير موقفها وان        أن األوروبي
 في اإلشراف على هذا الـصندوق أمـر          البنك الدولي  إقناع أناد  تحويشرح مصدر في اإل    ".اآلخرمع الطرف   

  .بنفوذ واسعالمتحدة تتمتع فيه  الواليات غير مضمون ألن
  15/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  االسرائيلي الحوار الفلسطيني الستئنافروسيا تطرح مبادرة جديدة  .49

دها الصادر اليوم انه تم إيجاد وسيلة السـتئناف         في عد " نيزافيسيمايا غازيتا  " الروسية صحيفةالوقالت  : موسكو
 مصدر فلسطيني لم تكشف عن اسمه قوله أنه تم          إلىونسبت    .عملية السالم بناء على مبادرة طرحتها موسكو      

بفضل جهود الدبلوماسيين الروس إقناع قادة حركة حماس بالموافقة على االعتراف بوجود إسرائيل مبينـة ان                
ال إلـى   " (تؤيد الحكومة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية في موازاة إسـرائيل         " قضي بان   خالصة هذه المبادرة ت   

ونقلت عن ذات المصدر قوله انه تم إبالغ االتحاد          .كما أشارت إلى ذلك خطة خريطة الطريق      ) جانب إسرائيل 
 .المبادرةاألوروبي بان حماس مستعدة لالعتراف بإسرائيل وفقا لهذه 

  15/5/2006 بترا –ردنية وكالة األنباء األ
  

  العراقىامريكا ترسل مضطربين عقليا إل .50
ذكرت صحيفة أمريكية أن الجنود الذين يتم إرسالهم إلي العراق ال يخضعون إلي فحص :  يو بي آي،واشنطن

وذكرت صحيفة . صحتهم العقلية والنفسية وهو األمر الذي يفسر ارتفاع نسبة االنتحار بين الجنود هناك
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 يد اختصاصي في ى كورانت أن أقل من واحد من بين كل ثالثمائة شخص يخضعون لفحص علهارتفورد
 . أهمية هذه الخطوةىالصحة النفسية قبل االنتقال إلي الجبهة علي الرغم من توجيهات من الكونغرس تؤكد عل

  15/5/2005القدس العربي 
  

  غراب يجبر ضابطا اسرائيليا على الفرار من منزله .51
اجبر طائر غراب، ضابط إسرائيلي على مغادرة منزله في بلدة رامات، بعد أن جعل              : مة العيسة  اسا -بيت لحم 

مما جعله ال يستطيع الخروج إال مرتديا خوذة وحامال مظلة          . حياته مرعبة وكأنها أحد أفالم هيتشكوك كما قال       
 يتم االعتـداء عليـه      ، وعندما  في مهاجمته  قضية، فانضمت غربان أخرى   الوحدثت تطورات في     .ليحمي نفسه 
والمثير في األمر بان الغربان ال تهـاجم   . في األعشاش بإطالق الصيحات وكأنها في طقس فرح   هاتأخذ صغار 

  .زوجة وأوالد الضابط، وإنما تناصبه االعتداء بشكل شخصي، لسبب غير مفهوم
  15/5/2006الحياة الجديدة 

  
  االنطواء: ا تعدان لزيارة أولمرتإسرائيل وأميرك .52

 لمي موسى ح
وصل أمس إلى العاصمة األميركية الطاقم اإلسرائيلي المكلف بالتحضير للقمة التي سيعقدها رئـيس الحكومـة             

وأشارت الصحف اإلسرائيلية إلى أن الطاقم      . إيهود أولمرت األسبوع المقبل مع الرئيس األميركي جورج بوش        
اء والموقف من حكومة حمـاس والموضـوع        سيعكف على بلورة المواقف المشتركة للطرفين من خطة االنطو        

 . النووي اإليراني وبحث جملة من القضايا األخرى
ويضم الطاقم اإلسرائيلي مستشاري أولمرت، دوف فايسغالس وشـالوم ترجمـان ورئـيس ديوانـه يـورام                 

ركيـة  ويحاول الطاقم عدم حصر الزيارة بمظاهر التبجيل واالحترام التي تحضرها اإلدارة األمي           . طورفوفيتش
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن الطاقم اإلسرائيلي يسعى        . ألولمرت في أول زيارة له كرئيس للحكومة      

ولكن هذه الوسائل تـشدد علـى       . بشكل أساس إلزالة العقبات أمام إعالن أميركي واضح يؤيد خطة االنطواء          
ما كذلك حول الموقف من الرئيس الفلسطيني       استمرار الخالفات األميركية اإلسرائيلية ليس فقط حول الخطة وإن        

فاإلدارة األميركية تحاول منذ مدة إقناع أولمرت بفـتح قنـوات مـع ابـو مـازن      ). أبو مازن(محمود عباس   
واالجتماع به في أقرب فرصة، إلعطاء رسالة للجميع بأن العملية السياسية لم تمت وأن هناك طرقـا التفافيـة                   

 . لتحقيق غاياتها
طاقم خالل يومين في العاصمة األميركية القضايا التي ستثار في القمة وفي مباحثات أولمرت مـع                وسيناقش ال 

وسيجتمع الطاقم مع كبار المسؤولين في اإلدارة وفي مقدمهم وزيرة الخارجية كوندليسا            . المسؤولين األميركيين 
 . ت أبرامزرايس ومساعدها ديفيد ولش ومستشار األمن القومي ستيفن هادلي ونائبه أليو

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت فإن الطاقم اإلسرائيلي سيبحث محتوى اللقاءات وخـصوصا التـصريحات         
وتنقل الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيـب ال تنتظـر              . السياسية التي ستنجم عن الزيارة    

سياسة إسرائيل حيال حكومة حمـاس      تصريحات سياسية استثنائية من واشنطن، ولكن الواليات المتحدة ستدعم          
وستطلق تصريحات أقوى بشأن التزامها بأمن إسرائيل في ظل الخطر اإليراني وستشدد مطالبها مـن سـوريا                 

 .  وإخالء لبنان من القوات األجنبية1559,بشأن القرار الرقم 
وقالـت إن   . بو مـازن  وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تستعد لمواجهة الطلب األميركي من أولمرت بلقاء أ             

ومع ذلك الحظت أن اثنين من كبـار الـوزراء          . الموقف اإلسرائيلي حتى اآلن يرفض بشكل مطلق لقاء كهذا        
فقد أعلنت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أنها ال تعارض إجـراء لقـاء             . اإلسرائيليين أعربوا عن موقف مغاير    

 .  عقد هذا اللقاءمماثل، في حين شدد وزير الدفاع عمير بيرتس على وجوب
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وقالت الصحيفة إن خطة االنطواء ليست مدرجة حتى اآلن على جدول أعمال الزيارة، ولكن ليس مـستبعدا أن                  
تجدر اإلشارة هنا إلى أن     . تطلب اإلدارة أثناء الزيارة توضيحات بشأنها قبل اتخاذ موقف أميركي حازم بشأنها           

 الحكومة اإلسرائيلية، حين أعلن الوزير من حزب العمل         أول التصدعات بشأن خطة االنطواء جاءت من داخل       
 . اسحق هرتسوغ أنه لن يؤيد الخطة

ومع ذلك فإن األميركيين ال يبدون على عجل لتأييد مواقف كالتي يعلنها أولمرت بشأن رسم حـدود إسـرائيل                   
تخرج إسـرائيل   وتشير يديعوت إلى أن واشنطن ال تعارض إخالء مستوطنات بحيث           . النهائية من طرف واحد   
وهذا يتعارض مع نظرة أولمرت الذي يريد إبقاء المناطق التي يتم إخالؤهـا تحـت               . وقواتها من تلك المنطقة   

ومع ذلك تتوقع مصادر إعالمية أميركية أن يتم االتفاق على صـيغة مـن قبيـل                . السيطرة األمنية اإلسرائيلية  
ا، وإخراج المناطق التي تخلى من كل مظاهر السيادة         اإلعالن عن انسحاب إسرائيل إلى حدود يمكن الدفاع عنه        

 . اإلسرائيلية
وذكرت أن  . وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل والواليات المتحدة شرعتا هذا األسبوع بمناقشة خطة االنطواء            

فرضية العمل التي يقيم عليها أولمرت سياسته هي أن اإلدارة األميركية تؤيد االنطواء وتـرى فيـه المبـاراة                   
الجدول الزمنـي للخطـة،     : وأشارت إلى أن على جدول األعمال مسألتين مركزيتين       . الوحيدة المطروحة حاليا  

 .وطبيعة الدعم الذي ستمنحه الواليات المتحدة للخطة
  15/5/2006السفير 

 
  اولمرت أن يزور رام اهللا قبل السفر الي واشنطن والقاهرةىكان عل .53

 جدعون ليفي
.  انتهت حفلة مقاطعة السلطة الفلـسطينية      ىصيرة جدا، وما أن مر شهران أو ثالثة حت        هذه كانت حفلة تنكرية ق    

اسـرائيل  . بامكان حماس أن تُلوح اآلن بانجازها الهـام       : هذه كانت ايضا حفلة تنكرية حمقاء بصورة استثنائية       
 . المناطقىوالعالم خضعوا من دون شروط، واالموال ستعود الي التدفق عل

اسرائيل والعـالم لـن يمـرروا       : جزءا من األقنعة قد بقي، واللعبة الحمقاء ما زالت مستمرة         المصيبة هي أن    
هذا القناع سيرفع هو اآلخـر      .  حماس ىاالموال لحكومة حماس مباشرة، وانما بواسطة آلية خاصة لاللتفاف عل         

 .بسرعة
صور الضائقة االقتـصادية    . اما الذي كسبته اسرائيل من هذه اللعبة؟ ال شيء سوي الخسارة، والخسارة وحده            

وأي وجه يوجد للعالم الذي يعزف بصورة اوتوماتيكية حسب األلحان          . في المناطق ارتبطت باسمها عن جدارة     
االسرائيلية؟ لعبة القط والفأر التي لعبها العالم بعزف اسرائيل لم تتمخض إال عـن انـضمام عـشرات آالف                   

 . تلة دائرة الفقر في المناطق المحىالعائالت ال
عل العالم اآلن أن يتوقف للحظة وأن يسأل نفسه كيف حدث أن دولة صغيرة واحدة تستطيع أن تتالعب به وأن                  

من يتمعن في سلوك العـالم      .  الحكمة والبصيرة  ى للتصرف بمثل هذه الصورة التي تفتقر ال       ىتدفع الدول الكبر  
إال أن يتساءل من أين تجد اسرائيل هذه القـوة          بواسطة قرار الرباعية الدولية بمقاطعة حكومة حماس، ال يلبث          

ـ   . البتزاز المزيد فالمزيد من القرارات التي تناقض المصلحة الدولية، ومصلحتها هي نفسها ايضا              ىكـان عل
العالم غير المعني بحدوث كارثة انسانية في رفح أن يرفض المطلب االسرائيلي بوقف المـساعدات للمنـاطق                 

ـ       . راء حماقة لم تنته بعد    فورا، بدال من االنجرار و      خـدمتها لمـدة     ىفهل ستؤدي قوة اسرائيل الوهمية هذه ال
 .طويلة؟ بالتأكيد ال، سيأتي يوم ويمل فيه العالم األلعاب الفارغة التي تفرضها عليه اسرائيل والواليات المتحدة

ات ديمقراطية جـرت    الشعب الفلسطيني انتخب حماس في انتخاب     :  حقيقتين أساسيتين راسختين   ىيجب العودة ال  
دولة اسرائيل تتحمل المسؤولية عن مصيبة الفلـسطينيين فـي المنـاطق            . بمبادرة امريكية وموافقة اسرائيلية   
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ف؟ .ت.رغبتم في تدمير السلطة الفلـسطينية بقيـادة م        . أردتم االنتخابات؟ حماس هي التي فازت فيها      . المحتلة
 .ال مجال للفرار من هذه الحقائق. ليكم دفع الثمن المترتب عليهتريدون االحتالل؟ ع. النتيجة ماثلة أمام أعينكم

 تـدبر أمورهـا خـالل       ى السلطة الفلسطينية في دخلها المتدني، اضطرت ال       ى ألف عائلة تعتمد عل    165نحو  
.  هائل بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني الواهن والفقير      ىهذه المسألة ذات معن   . الشهرين الماضيين من دون رواتب    

ليون فلسطيني يعيشون في ضائقة اقتصادية صعبة في اغلبيتهم، ويضاف اليها اآلن ايضا نقص نابع من                 م 3.5
في المناطق المحتلة يعيش شعب ال يملك أية وسيلة الطعام نفسه، ألن كل الطرق مـسدودة                . تجميد المساعدات 

ء أو مطـار، وعـشرات    سوق العمل في اسرائيل، وليس لديه مينـا ىفي وجهه ـ هو ال يستطيع الوصول ال 
 .الحواجز تحول دون تحركه من مكان الي آخر وال منفذ أمامه
بدال من انهاء االحـتالل، هـو يفـضل تقـديم           . العالم اختار تحمل مسؤولية غير مباشرة فقط علي ما يحدث         

لة ذلـك   هذا حل مريح جدا ألنصار االحتالل في اسرائيل، لذلك ال نفهم لماذا اختارت اسرائيل عرق              . المساعدة
ايضا؟ لماذا يرفضون تمرير االموال عبر حماس غير الفاسدة بينما يقبلون تمريرها من خالل فـتح الفاسـدة؟                  

هذا النوع  :  سقوط الحكومة المنتخبة كان فكرة بلهاء      ى السلطة سيؤدي ال   ىاالفتراض بأن الضغط االقتصادي عل    
 .سرائيل نتائج عكسية وزيادة العداء الىمن الضغط سرعان ما يؤدي ال
كل تقدم سياسي سـيمر منـذ       .  اسرائيل والعالم أن يعترفا بذلك     ىعل.  حماس ىال يوجد هناك طريق التفافي عل     

ومثلما صمدت المقاطعة االقتصادية اسابيع قالئل فقط، لـن         . اآلن عبر هيئات الحركة السياسية المنتخبة للحكم      
بلت ممثلين عن حماس، وباقي الدول االوروبية ستـسير  السويد استق . تستغرق المقاطعة السياسية إال اياما قالئل     

لذلك يتوجب أن   . امريكا ستضطر، ومن بعدها اسرائيل بتأخر كبير جدا، لالعتراف بحكومة حماس          . في أعقابها 
 لماذا االنتظار والحالة هذه؟: نتساءل

 د فوتت قطار أبو مازن    صحيح أن اسرائيل ق   . ِعبرة المقاطعة االقتصادية قصيرة العمر يجب أن تُستخلص اآلن        
من اللطيف التحدث معه، ولكن كالمه أصـبح ذا أهميـة وتـأثير             : ـ وأصبح اآلن شمعون بيريس الفلسطيني     

 االلتقاء بأبو مازن باعتبارها قد خصصت مدة نـصف          ى اسرائيل أن تبادر فورا ال     ىومع ذلك، كان عل   . قليلين
 رام اهللا من    ى اولمرت أن يسافر ال    ىكان عل . اوض فعال هذا لو كانت راغبة في التف     . سنة للمفاوضات السياسية  

 . واشنطن والقاهرةىقبل أن يسافر ال
ما الذي يفترض أن يحدث بالضبط خالل هذه االشهر الستة في الوقت الذي ترد فيه اسرائيل يـد أبـو مـازن                      

نيـة، الـذي يتـوخي       نظيره الفلسطيني اسماعيل ه    ىالممدودة لاللتقاء؟ وماذا كان سيحدث لو توجه اولمرت ال        
 االلتقاء به؟ هل كانت السماء ستسقط في هذه الحالة؟ أم أن األمل             ىالحذر في تصريحاته منذ انتخابه، ودعاه ال      

بالسالم كان سيتبدد من جديد؟ إال أننا نفضل مواصلة االستمتاع بالحفلة التنكرية، بينما يئن شعب بأكمله تحـت                  
 .حوم فوق رؤوسنااالحتالل ورهبة االرهاب والحرب التي ت

  14/5/2006) هآرتس(
  15/5/2005القدس العربي 

  
  !!إخوان وإخوان .54

  صالح القالب
ان النظـام   : في الغرف المغلقة يقول بعض قادة جماعة اإلخوان المسلمين وبالتالي جبهـة العمـل اإلسـالمي               

فوذهـا فـي المنطقـة      اإليراني نظام مذهبي صفوي يسعى إلحياء مجد اإلمبراطورية الفارسية وتوسيع رقعة ن           
العربية كلها وأن النظام السوري نظام نصيري علوي ربط نفسه بإيران مذهبيا وطائفيا وسياسيا بعد ثورتها في                 

وأن الحركة االسالمية األردنية ال يربطها بحركة حماس أي رابط وأن العالقة بها تقتصر علـى                , 1979العام  
  . والدعم وداخل حدود فلسطين مجرد التعاطف 
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ذا ما يقوله بعض قادة اإلخوان المسلمين في الغرف المغلقة أما ما يقال في الخارج وعبر وسائل اإلعالم فإنه                   ه
شيء آخر تماما ف إيران دولة تتصدر الدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية والوقوف الـى جانبهـا تكليـف      

وحركة .. األمامية دفاعا عن هذه األمة    نظام سوريا قومي وعروبي وثوري وهو يقف في الخنادق          .. و.. رباني
  !!. وهي منا ونحن منها.. حماس هي ذراع إسالميي األردن في فلسطين

لقد قيل هذا الكالم قبل ساعات من ظهور المجرمين، الذين أرسلهم خالد مشعل ليفجروا ويقتلوا في بلدنا، علـى         
تخلت عن عادتها القديمة وأنه غدا مـن الممكـن   شاشة التلفزيون األردني ولذلك فقد تولد إنطباع بأن حليمة قد      

وأنه عفا اهللا عما مضى وأن مصلحة الوطن أهم من كل اإلصطفافات الحزبية واإللتزامات              .. فتح صفحة جديدة  
  . التنظيمية

لماذا هـذه   : والسؤال هنا هو  .. ال ضرورة لذكر األسماء اآلن وقد تذكر إذا أصبح هناك موجب لمثل هذا الذكر             
أم أن العرب عربان كما يقـال وأن هنـاك إخـوان            .. ولماذا هذا الكيل بمكيالين   .. المزدوجة يا ترى  المواقف  

والعين بصيرة واليد قصيرة وال حول وال قوة إال بـاهللا           .. حماسيون وإخوان أردنيون ولكن مغلوب على أمرهم      
  !. ؟؟

 االسالمي ألنفسهم فضيلة اإلنتظار     لم يعط بعض قادة اإلخوان المسلمين وبالتالي بعض قادة حزب جبهة العمل           
الى ان يسمعوا إفادات المتهمين الثالثة الذين ظهروا على شاشة التلفزيون األردني وهم بادروا الى إعالن حالة                 
اإلستنفار القصوى منذ اللحظة األولى والتشكيك بالرواية األردنية وهذه هي العادة المتبعة منذ البداية ف حماس                

  !!.ق وهي الصادقة والمصدقة واألردن هو المتجني وهو المزور للحقائق والمفبرك لهاهي التي معها الح
إنه أمر ال يثير اإلستهجان وال اإلستغراب فهذا هو الواقع وهذه هي حقائق األمور ف حماس هي ثالثة أثـافي                    

فإن أبصرتني  : قولوبيت الشعر ي  .. القدر باإلضافة الى جماعة اإلخوان المسلمين وحزب جبهة العمل اإلسالمي         
  . أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا فهذه العملة بثالثة وجوه وليست بوجهين فقط

وإنه أمر ال يثير ال اإلستغراب وال اإلستهجان أن يقرر حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذي ال يقرر إال إذا قرر                    
 أرسلوا من الخـارج ليـضربوا       اإلخوان المسلمون تشكيل هيئة من محاميه للدفاع عن هؤالء المجرمين الذين          

أن الحكومة األردنية عجزت    : إن ما يثير اإلستغراب هو ان يقول أمين عام، هذا الحزب،          .. األردن في صميمه  
فمتى جرى إستفتاء الشعب األردني بالنسبة لهذا األمر وكيف عرف هـذا            .. عن إقناع الشعب األردني بروايتها    

اللهم إال إذا كان سماحته يعتبر ان الـشعب         .. ية لم تقنع الشعب األردني    األمين العام ان رواية الحكومة األردن     
األردني هو الكتلة المحسوبة عليه والمحسوب هو عليها في جماعة اإلخوان المسلمين وفي حزب جبهة العمـل                 

        !!. والحال من بعضه.. اإلسالمي وفي حركة حماس أيضا
  15/5/2006الرأي األردنية 

 
  !ورطة حماس .55

 ميل الذيابيج
اإلرهاب يمتد ويتوسع جغرافياً، ويسجل مذابح دموية في أنحاء كثيرة من العالم، وأقربها مثاالً ما يحـدث فـي                   

وفي الوقت نفسه يواجه إخفاقات وإحباطات فـي البلـدان الجـادة فـي مكافحتـه                . العراق من مجازر يومية   
  .جاحات األمنية السعوديةومحاربته، ومطاردة فلول عناصره اإلجرامية، ومثال ذلك الن
فظلت كلمة فـضفاضة بـل مطاطـة، يمكـن          ... لم يشأ العالم الوصول إلى تعريف دقيق لإلرهاب ومفهومه        

استخدامها بحسب الحالة والمزاج السياسي، مع تلقيحها باللغة الديبلوماسية، بأن اإلرهاب آفة ال حدود لهـا وال                 
  .دين وال جنسية

يون األردني اعترافات مصورة لثالثة أردنيين مـن أصـل فلـسطيني، قـدموا              قبل أقل من أسبوع، بث التلفز     
شهاداتهم المتلفزة على تورط مسؤولين في حركة حماس مقيمين في سورية، في تجنيد أفراد وشـراء اسـلحة                  
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وهذه االعترافات لم يؤتَ بها بين يوم وليلة حتى يقال إنهـا            . ومتفجرات، الستهداف منشآت ومسؤولين اردنيين    
بكت في ليلة ظلماء، وإنما كانت نتاج مالحقات استخباراتية وتحقيقات واستجوابات أمنية، طاولت أكثر مـن                ح

 شخصاً من حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسية لـ االخوان المسلمين، ما يعني ان هذا المنعطف                 15
طينية، مؤشر خطير ينبغي عليها نفيه      السلبي في عمل حركة حماس التي تشكل اليوم رأس الهرم للحكومة الفلس           

وعلى الحركة بدالً من االنشغال بتـدبير االغتيـاالت وتنفيـذ           . باألقوال واألفعال، ال باألقوال من دون األفعال      
العمليات المسلحة، البدء في حل األزمات السياسية واالجتماعية والمالية ألبناء الشعب الفلـسطيني، ومحاولـة               

إعادة التوافق بين الفصائل الفلسطينية، التي باتت أكثر تناحراً مـن أي وقـت مـضى،                إيجاد حلول من شأنها     
  .خصوصاً مع مجيء الحركة إلى سدة الحكم

من السهل نفي التهم ووصفها بـ المصطنعة، أو أي أوصاف أخرى، لكن من دون سوق أدلة وبراهين البراءة                  
 ان ما قاله المتورطون في اعترافاتهم المتلفـزة يحمـل           ال قيمة لذلك، وسيكون النفي بمثابة اإلثبات، خصوصاً       

  .بصمات ال تحتمل التكذيب
على حماس سوق أدلة مادية وبراهين واضحة، تثبت عدم عالقتها بالمتورطين في مثل تلك األعمـال، التـي                  

  .تسيء إلى عالقاتها العربية واإلسالمية، خصوصاً بعدما أصبحت ذات دور سياسي
 الحماسيون لمهاجمة األردن ورجال أمنه ومخابراته، وهم الذين وقفوا وساندوا الـشعب             كيف يخطط : وأتساءل

  !الفلسطيني في السر والعلن؟
كيف تتحول حماس من حركة مقاومة على االراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حركة للتفجير والتدمير في بلـد                 

لم تجد سوى الدعم والمساندة مـن الحكومـات   عربي يقطنه فلسطينيون أكثر من االردنيين، وهي الحركة التي  
  !العربية عندما كانت مقاومة، وعندما فازت أيضاً في االنتخابات التشريعية الفلسطينية؟

وما يزيدني قلقاً هو ما قرأته في تقرير إخباري كتبه مراسل صحيفتنا في غزة الزميل فتحي صباح، يشرح فيه                   
الرافدين أبي مصعب الزرقاوي، بعد ظهوره المتلفز للمرة األولـى مـن            مدى تأثير قائد تنظيم القاعدة في بالد        

مشيراً إلى انه لم    . العراق في الشباب الفلسطيني، وكيف ظهر الزرقاوي في شوارع مدن قطاع غزة ومخيماته            
  !يظهر بجسده، وإنما بفكره ومعتقداته، وبقبعته السوداء التي كان يعتمرها فوق رأسه؟

رقاوي الدموي الذي قتل العراقيين والمدنيين االبرياء، رمزاً لـ الجهاد بين شعب هو تاج              كيف يتحول أمثال الز   
 .على رؤوس المقاومة

أخشى ان يأتي اليوم الذي يتاجر الزرقاوي وابن الدن وفلول القاعدة بالقضية الفلسطينية، وتتحول من كفاح نقي                 
  .هازيين أمثال الزرقاويومقاومة مشروعة، إلى سلعة بين أيدي اإلرهابيين و االنت

ال ينكر أحد ان التطورات السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط تعتبر الوقود أو الشاحن الذي يـستخدمه      
  .المتطرفون ومن على شاكلتهم، في تفجير عقول الشباب لتنفيذ الهجمات اإلرهابية والعمليات االنتحارية

كم في العالم اإلسالمي، ومن وجهة نظري ان بقاءها في عبـاءة            حماس أول جماعة إسالمية تصل إلى سدة الح       
 .المقاومة أفضل لها من وضعها السياسي الحالي، ألسباب كثيرة ال تتسع المساحة لذكرها

  15/5/2006الحياة 
  

 القاعدة تقترب من الحدود اإلسرائيلية .56
  ياسر الزعاترة

اء من حيث تقريبها لدائرة عنف القاعدة من قلب         حين يتحدث المحللون اإلسرائيليون عن خطورة تفجيرات سين       
الدولة العبرية، وعن أن التفجير القادم في األراضي المحتلة قد غدا مسألة وقت، فهم ال يبـالغون فـي تقـدير                     
الموقف، وهو ما يزداد وضوحاً حين يفكرون في تحويل المواجهة مع هذا العنف من جهاز الموسـاد المعنـي                   
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إلى جهاز الشاباك المعني بملف األمني الداخلي، فضالً عن مطالبتهم بتعاون من طـرف              بالعمليات الخارجية،   
  .الدول العربية معهم، بوصفهم األكثر كفاءة في هذا الميدان

تلك هي الداللة األبرز لما جرى في سيناء، وما يمكن أن يجري الحقاً، ذلك أن القاعدة، أكانت تلك المنـضوية                    
لك التي تستلهم الفكرة والنموذج، ما زالت تسعى إلى إحداث اختراق في ملف تعلـم               ضمن هياكل تنظيمية، أم ت    

صحيح أن الفعل المقاوم الذي صاغته قـوى        . علم اليقين أنه األكثر أهمية في ضمير األمة العربية واإلسالمية         
 المقاومـة   المقاومة الفلسطينية؛ اإلسالمية منها على وجه الخصوص كان رائعاً، بل هو الـذي صـنع ثقافـة                

واالستشهاد في العالم العربي واإلسالمي، لكن هذا الفعل قد تراجع العتبارات سياسية تتعلق بضغوط الوضـع                
العربي والدولي، فضالً عن حجم الضربات الهائلة التي تعرض لها خالل األعوام األخيـرة، خـصوصاً فـي                  

م بأن تراكم القوة المسلحة في قطـاع غـزة ال           الضفة الغربية المستباحة من طرف القوات اإلسرائيلية، مع العل        
يبدو مجدياً بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وصعوبة، بل ربما استحالة نقل الطاقات العسكرية مـن                 

  .القطاع إلى الضفة الغربية بسبب السياج المغلق
صور األخير، سيتأكد من    من يتابع خطابات أسامة بن الدن والظواهري، وكذلك الزرقاوي، كما في شريطه الم            

ذلك، إذ لم يكتف أمير القاعدة في بالد الرافدين بالحديث عن عيون المجاهدين المصوبة في اتجاه بيت المقدس،                  
بل أضاف إلى ذلك تسمية أحد الصاروخين اللذين قيل إن التنظيم قد طورهما بـقدس واحد، ومن المتوقـع أن                   

ة على تفجيرات سيناء ومطالب بالبحث عن منافذ لنقل المعركـة           نشهد تعليقات جديدة من طرف زعماء القاعد      
ثمة بعد آخر على درجة من األهمية يتعلق بحضور األبعاد السياسية للمقاومة الفلسطينية              .إلى العمق الصهيوني  

وعدم قدرتها على خرق جميع السقوف في عملياتها، أكان خوفاً على بنيتها التحتية غير العسكرية في ظل خلل                  
ادح في ميزان القوى العسكري لصالح االحتالل، أم خوفاً على الشعب الفلسطيني من ردود فعـل مجنونـة،                  ف

  .ستكون مبررة على الصعيد الدولي في حال بلغ التصعيد مداه
ما من شك أن هذا البعد سيغيب تماماً في برنامج القاعدة، فمن ضرب أبراجاً مدنية في قلب الواليات المتحدة،                   

 مدنية في بالد أخرى لن يتورع عن ضرب أي هدف في الدولة العبرية مهما كان، وبصرف النظر عن                   وأهدافاً
  .تداعياته السياسية والميدانية على األرض

من المؤكد أن الوضع األمني المعقد في فلسطين تبعاً للقدرات االستثنائية ألجهزة األمن الصهيونية سيقف عائقاً                
يقف سداً منيعاً أمام ضربة هنا وأخرى هناك، ومن وصل إلى بدو سيناء ونفذ هذا               أمام شيء كهذا، لكن ذلك لن       

مع العلم أن المسألة قد تتجاوز الداخل الفلسطيني إلى أهـداف           . الكم من العمليات سيجد سبيالً إلى مواقع أخرى       
  .إسرائيلية في أماكن أخرى في العالم

دة واحداً من الرسائل التي بعث بها السوريون وحزب اهللا إلى           لم يكن غريباً في السياق ذاته أن يكون شبح القاع         
اإلسرائيليين من خالل صاروخ الكاتيوشا الذي أطلق من الجنوب اللبناني قبل شهور، وخالصة الرسالة هي أن                

  .بديل المقاومة هو العنف المنفلت من كل عقال تحت الفتة القاعدة أو من يستلهمون نموذجها في الفعل
نا إزاء معطى هو أقرب إلى الحقيقة منه إلى الرسائل السياسية أو األشباح البعيـدة، وحـين يتحـدث                والحال أن 

أسامة بن الدن عما فعله الغرب بـ حماس بعد فوزها، فهو إنما يشير إلى عبثية االعتدال في عالم مجنـون ال                     
  .قاومة أو االستسالميفهم غير لغة القوة، وفي وضع ال يجد فيه المسلمون غير االختيار بين الم

إن اقتراب القاعدة من حدود الدولة العبرية لم يعد مستبعداً بحال، ذلك أن تواصـل حـرب اإلذالل األميركيـة     
اإلسرائيلية بحق األمة لن يمر من دون تداعيات، وحتى لو استعادت الساحة الفلسطينية مزاجها المقـاوم كمـا                  

ن الخيارات البعيدة عن الحسابات السياسية ستحضر أيضاً، أكان في          يتوقع في ضوء االنسداد السياسي القائم، فإ      
  .الداخل الفلسطيني أم خارجه، بصرف النظر عن شكل حضورها وحجمه

يبقى أن نشير إلى أن أسئلة وصول القاعدة إلى الداخل وانحياز بعض عناصر حماس أو الجهاد إليها ليس بـال                    
ض من معلومات في هذا الشأن، ذلك أن المسألة ال تتعلق بالماضي،            قيمة، على رغم تحفظنا على ما تناقله البع       
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وال حتى بالحاضر، بقدر صلتها بالمستقبل، اذ يمكن للمنحازين إلى برنامج الجهاد واسـتمراره فـي الـشارع                  
الفلسطيني أن يختطوا هذا المسار لوحدهم في سياق استلهام النموذج، وبالطبع في حال تواصلت اللعبة السياسية                

أما إذا صدقت التوقعات وعادت المقاومة إلى زخمها من جديد بعد فشل المراهنـة الفلـسطينية علـى                  . القائمة
التهدئة، ومقابلها اإلسرائيلية على نجاح المشروع األميركي في العراق لفرض الدولة الموقتة على الفلسطينيين،              

هد المقاومة اإلسالمية، مع بقاء االحتمـال       فإن الموقف سيعود إلى سابق عهده، أي تصدر حماس والجهاد لمش          
 لن يكون مستبعداً    48اآلخر، وإن على نحو ضئيل، ويبقى أن ظهور حاالت جهادية في األراضي المحتلة عام               

 48أيضاً، فهذه العولمة في خطاب الجهاد التي اخترقت حتى تركيا، لن تكون بعيدة عن األراضي المحتلة عام                  
 .أيضاً
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 الحوار الوطني الفلسطيني عماده تفعيل مؤسسات منظمة التحرير .57
 ماجد الشيخ

بعيداً من شعارات التعمية والنـزوع الفئـوي، يقـف          , في وضع إستثنائي يتطلب جهداً استثنائياً ومعالجة جادة       
تطرحـه  الوضع الوطني الفلسطيني على محك النجاح أو الفشل في مواجهة مهمة تصليب جبهته الداخلية، وما                

مجريات الصراع من تحديات، في ظل إنعطاف مهم في واقع القوى الحزبية االسرائيلية ببرنامجها الحكـومي                
الذي يتجه إلى فرض وقائع جديدة على االرض في المناطق المحتلة من معازل وكانتونـات وجـدار فـصل                   

سطينية من إنقسام في المؤسسات     وتقسيم قسري وضم كيفي وتهويد معلن، وفي ظل ما تشهده الحال الوطنية الفل            
وهو ما بات يستدعي تفكيراً عقالنياً حكيماً، هدفه الحد من التآكل الـداخلي ووقـف               , الوطنية والمجتمع االهلي  

  .إنتشار ثقافة الكراهية والعنف
 وإذا كان في اإلمكان ضبط المسائل الخالفية على مستوى القيادات، إالّ أن ليس في االمكان حصرها وضبطها                

في صفوف القواعد أو على مستوى المجتمع االهلي، في ظل هذا المستوى من الفلتـان االمنـي، والحـصار                   
الداخلي والخارجي، في حين أن إستمرار الشحن الفئوي لن يفضي إال إلى تعميق االزمـة والمـأزق القيـادي                   

  .وإستمرارهما
، ووصلت إلى مستوى إحتدام التنـازع  وفي حين تجاوزت االمور على االرض حدود التنازع على الصالحيات       

على السلطة من داخلها ومن خارجها، فإن مراكمة مثل هذه الممارسة لن يفضي كذلك إال إلـى مـستويات ال                    
تحمد عقباها، قد تؤدي بالسلطة ذاتها إلى خسارة شرعيتها، ليس في نظر مجتمعها، بل وفـي نظـر المجتمـع          

س إلى إفشال الحكومة فقط، وهذا ما يضع الفلسطينيين فـي مواجهـة             الدولي الساعي أساساً إلى تقويضها، ولي     
مهمة توحيد صفوفهم، ووأد اي فتنة يسعى االحتالل إلى إستثارتها، تدفع بها إلى الواجهة حال االحتقان الـسائد                  

  الذي يغذيه 
اغ، بل هـو    وما جرى ويجري بين حين وآخر من إشتباكات مسلحة وإنفالت أمني وتعبئة فئوية لم يأت من فر                

النتيجة المنطقية لحال الفراغ الذي يخلقه التنازع على السلطة، وسط ضغوط الوضـع االسـرائيلي والـدولي،                 
  .هوالمصاعب االقتصادية واالجتماعية التي تضيق الخناق على المجتمع الوطني برمت

شـامل وضـغوط    وإذ تتجاوز مجريات الوضع الوطني في ما آلت إليه من وضع شبه كارثي، في ظل حصار                 
حمالت التجويع المنسقة، فإن الدعوة للحوار الوطني الشامل والمبادرة التي أطلقتها الجبهة الـشعبية ورسـالة                

لكن االهم  . المناضل مروان البرغوثي، كلها باتت أكثر من حاجة وضرورة وطنية للخروج من عنق الزجاجة             
ة من يستهدف إنجاحه للوصول إلـى نتـائج         دخول أروقة الحوار من دون شروط مسبقة، وخوض غماره بجدي         

إيجابية، وإيجاد السبل السياسية الكفيلة بتمكين الوضع الوطني الفلسطيني من مواجهة الحصار الخانق، وإستعادة              
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حيوية إستئناف مهمات الكفاح الوطني في مواجهة خطط الحكومة االسرائيلية الجديدة القائمة علـى إسـتمرار                
  .لفلسطيني للمضي في تعزيز إتجاهات فرض حلولها االحاديةرهانها على االنقسام ا

وهذا يرتب بالتأكيد مسؤولية كبرى على قوى الحوار االكثر عقالنية وإنفتاحية، في لعب دور مهم في إسـتعادة            
حركة التنازع إلى إطاراتها المفترضة، وإيجاد آليات لتوافق سياسي ووطني ينعكس إيجاباً في الوضع الـوطني                

 فاالحتكام إلى لغة الحوار بدل االحتكام إلى لغة السالح والتخريب، يستدعي من كل العقالء إستعادة أسس                 .العام
البناء السليم لبيت الشرعية الوطنية الفلسطينية أوالً، وليزينوه من الداخل بكل أطياف مكوناتهم وتعددية رؤاهـم                

 كل الرياح العاتية الهادفة إلى تقويض ركـائز البيـت           االئتالفية وغناها، حفاظاً لها وإحتفاظاً بها، في مواجهة       
الوطني، وإالّ فإن إستمرار التنازع الفئوي السلطوي ونوازع التحول من الوطني إلى االيديولوجي وما يستدعيه               

ولعل الفرصة التي تستدعيها دعـوة      . كل ذلك من تداعيات مدمرة، لن يكون إالّ معيناً لما يراهن عليه االعداء            
 تكون دافعاً لجعله معمقاً وشامالً، وبما يفضي إلى تحويله حواراً إستراتيجياً ال يقتصر علـى القـضايا                  الحوار

وهذا يتطلب إيجاد لغة حوار منتجة مشتركة تتجاوز حدود القواسـم المـشتركة،             . التكتيكية أو الخالفية الراهنة   
 اوالً، وبما يفضي إلى إعـادة تـشكيل         وتضمن خلق آليات لتوافق وطني مديد بين مؤسستي الرئاسة والحكومة         

على قاعدة إستعادة إنسجام النظام السياسي، ما يمهد عملياً وفعلياً للبحث           ) حكومة وحدة وطنية موسعة   (الحكومة  
في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وإستعادتها وحدتها المؤسسية والسياسية والتنظيمية بإنضمام كل االطـراف              

ذا كان الجميع يتفق اآلن على ضرورة صياغة المنظمة ومؤسساتها، بتفعيلهـا وتوسـيع              وإ. المبعدة والمستبعدة 
قاعدة المشاركة الوطنية في إطارها بما يتناسب والواقـع الـراهن للتجربـة الديموقراطيـة بإنتهـاء صـيغ                   

تنظيمي، المحاصصات السابقة، فإن توجهات مناقضة المنظمة والتصادم معها على قاعدة االشتباك السياسي وال            
تحمل من األخطار أكثر مما تحمل من محاولة الحفاظ على الثوابت المبدئية لهـذا الفـصيل أو ذاك، ودخـول                    
حماس أو غيرها من الفصائل المبعدة والمستبعدة من مؤسسات المنظمة قبل أو بعد صياغتها، ال يلغي مواقفها                 

لسياسي أو مؤسسات المنظمة، في ظل الـضرورة        الثابتة، وال يصادر حقها في االختالف بفعل دخولها النظام ا         
القصوى للحفاظ على مرجعية المنظمة واالحتفاظ بها قائداً رمزياً وواقعياً شرعياً وحيداً، لكفـاح شـعب مـن                  
المفترض أن تتحد وتأتلف كل مكوناته في إطارها الواحد الموحد، إلنجاز مرحلة من مراحل تحرير الوطن من                 

خيمة المشروع الوطني وإئتالفه الجامع لكل اطراف العمل الوطني الفلسطيني، وهـي            فالمنظمة هي   . االحتالل
على رغم ما أصابها من وهن في عدد من المحطات وما شهدته من مسلكيات ضارة، إال أنها لم تفقد شرعيتها،                    

ـ       . ولم تكن يوماً رهينة طرف فئوي يفرض شروطه على اآلخرين          وطني لهذا يجب أن تبقى عنوان المشروع ال
ليس مع االعداء فقـط ولكـن مـع         , الفلسطيني وعماد شرعيته التي خيضت من أجلها صراعات دامية أحياناً         

  .1982االشقاء أيضاً، ومن داخلها وفي داخلها كذلك، على ما شهدته سنوات ما بعد إجتياح لبنان عام 
ت السياسية الوطنية، وهـذا     وتشكل حاجة تفعيل مؤسسات المنظمة وتطويرها وإعادة صياغتها إحدى الضرورا         

ما يتجاهله أصحاب الرؤى العدمية ودعاة التمسك اللفظي بتهويمات االيديولوجيا والجملة الثورية على حـساب               
وقائع السياسة الوطنية، في ما تذهب إليه مواقفهم من تشكيك وعدم إستساغة أي شكل مـن أشـكال الحـوار                    

علـى أن أهميـة     . اتهم ويذهبون مذاهب شتى من أجل إفشاله      الوطني الشامل، وهم لهذا يتلجلجون في تصريح      
تبقى أكبر وأجّل من تصريح هنا أو هناك يحاول أصـحابه           , الحوار وأهدافه، وما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني      

وضع العصي في دواليب التوجه نحو رسم سياسات وإيجاد الحلول المسؤولة للمأزق الـوطني فـي اللحظـة                  
  .الراهنة

ل دعوة الحوار في حد ذاتها، إحدى أبرز الضرورات الوطنية الالزمة والملزمة لكل الحريصين على               ولهذا تشك 
معالجة الوضع الوطني الفلسطيني، بعد ما بلغه من تأزم اضحى يفرد جناحيه على كامل مناحي حياة الـشعب                  

فير كامـل شـروط     الفلسطيني، في الداخل كما في الخارج، وهذا ما يرتب وجود رؤية أوضح، وضرورة تـو              
المسؤولية الوطنية لقيام حوار منتج، يساهم المجتمع االهلي فيه بطاقات مهمة، طالما جرى إسـتبعادها حتـى                 
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كي ال يبقى الوضع الوطني ينحدر في إتجاهات كارثية، ال يعود معها في اإلمكان إصـالحه، وحتـى ال                   , اآلن
ما تضمره وتحوزه من حوامل الدفع بالمجتمع الوطني        تتحول المناكفات المسلحة ألدوات تسلطية وسلطوية، في        

للدخول إلى نفق االقتتال الفئوي، وما يمكن أن ينزلق إليه نحو شكل من أشكال االقتتال االهلي، ليجري توظيفه                  
عملياً لمصلحة أصحاب النوازع السلطوية والنوازع االنقالبية من أصحاب الرؤى العدميـة، حيـث ال ناقـة                 

  . وال جمل من ورائها، في ما قد تجره من أضرار مؤكدة بالمشروع الوطني نفسهللمجتمع الوطني
فإن التجربة الديموقراطية الفلسطينية الغضة والهشة ما عادت تحتمل أي خروج عن إطار اللعبة،              , بعد كل هذا  

رائيلياً ودوليـاً   ولكن في ما يترصدها إس    . وهي تدخل اليوم محكاً أكثر جدية، ليس في ما تشهده التجربة داخلياً           
من إستهدافات، يمكن أن تؤدي بها إلى إنكسار واسع، لن يشمل هذه المرة منطوق التحالفات بين القوى علـى                   
إختالفها، بل سيشمل الوضع الوطني برمته في إطار حركته التاريخية، وهي أحوج ما تكون إلى برنامج قواسم                 

لخط السياسي الناظم لحركة الـشعب الوطنيـة، وبـضمنها          مشتركة يتفق الجميع على طابعه االئتالفي، كونه ا       
الحكومة، في توجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء، وبما يـضمن الحفـاظ علـى الطـابع                  
الديموقراطي التعددي للمجتمع الفلسطيني، وتلك في هذه اللحظة الحاسمة مهمة الحوار المركزية فـي أبعـاده                

 . ال في أبعاده الفوقية والخالفية الراهنةاالستراتيجية الشاملة
  15/5/2006الحياة 
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