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  مبادرة العربيةالعتراف بال لعّدحماس تُو... سرائيلاجهود لفتح حوار بين السلطة و .1
 مقربة من حماس ان قيادة الحركـة اقتربـت مـن             أكدت مصادر  :رام اهللا من   16/5/2006المستقبل  نشرت  

صياغة بيان سياسي قد يساعد الحكومة الفلسطينية في فك الحصار المفـروض عليهـا مبنـي علـى اسـاس                    
االعتراف بمبادرة السالم العربية، فيما اشارت مصادر اخرى الى ان شخصيات فلسطينية واسرائيلية وجهـات               

وقالت المـصادر ان البيـان       .وار سرية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية     دولية واقليمية تعمل على فتح قناة ح      
السياسي سيعلن خالل نهاية الشهر الحالي وانه يتضمن اعترافا بالمبادرة العربية ودعوة للقادة العرب الى القيام                

لهمـا  بجهود لفرض هذه المبادرة على اسرائيل، غير ان المصادر اشارت الى ان البيان يتـضمن شـرطين او      
حددة كي تقبل اسرائيل بالمبادرة، وبعد انقضاء هذه المدة وفي حال رفضت اسرائيل القبول              متحديد فترة زمنية    

بالمبادرة، فإن حماس وحكومتها ستكون هي االخرى في حل منها، والشرط الثاني ان تسحب اسرائيل خطتهـا                 
لمصادر ان تأخير االعالن عن هذه المبـادرة        واضافت ا . المسماة خطة االنطواء او التجميع، األحادية الجانب      

يعود الى الجدل الدائر في االوساط القيادية للحركة، إذ يفضل بعضهم االكتفاء باالعتراف بمنظمـة التحريـر                 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، شريطة ان تخضع اية اتفاقيات جديدة تمس المـصير الـوطني الـى                  
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 بان حماس مستعدة للتحدث مع      قاهرةالصحة الفلسطيني باسم نعيم أعلن من ال      وكان وزير    .استفتاء شعبي عليها  
   .إسرائيل لوضع حد لالزمة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية من دون أن يعني ذلك االعتراف بالدولة العبرية

ـ               وم منـذ   على الخط نفسه قالت مصادر فلسطينية ان جهات اقليمية ودولية وشخصيات فلسطينية وإسرائيلية تق
واضافت المصادر ان االتصاالت التـي       . اإلسرائيلي والفلسطيني  سة إمكانية استئناف التفاوض بين    أسابيع بدرا 

قامت بها هذه الجهات وبعض اللقاءات التي تمت اسفرت عن توجه لفتح قناة تفـاوض وحـوار سـرية بـين                     
في ذلك شخصيات اسـرائيلية وجهـات       الجانبين، وان شمعون بيرس يقوم بجهد كبير في هذا االتجاه، وتدعمه            

ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك لقاءات رسمية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي تـتم              . امريكية رسمية 
  .بشكل علني امام الكاميرات تكون تغطية للجهود السرية التي تبذل لفتح قناة حوار وتفاوض سرية بين الجانبين

الناطق الرسمي باسم أن رام اهللا وليد عوض  نقالً عن مراسلها في 16/5/2005القدس العربي وذكرت 
الحكومة الفلسطينية غازي حمد قال للقدس العربي ان الحكومة تدرس جميع الخيارات التي ال تبعد عن الثوابت 

تنظر وتناقش كل ما يطرح عليها حماس  أنومن جهته قال النائب مشير المصري للقدس العربي  .الوطنية
واضاف قائال نحن نتعامل مع مساحة المتغيرات بشكل مريح  . المحافظة وعدم المس بالثوابت الفلسطينيةشرط

وثابت، ونافيا علمه بان الحركة تعكف علي صياغة بيان يعترف بالمبادرة العربية، ومشيرا الي ان المبادرة 
دم وقوف حماس والحكومة عقبة في وبشأن ع. تتضمن االعتراف باسرائيل وهذا ما لم تقدم عليه الحركة ابدا

طريق المفاوضات قال المصري مفاوضات وفق المعايير السابقة لن نقدم عليها، ولكن مفاوضات فيها مصلحة 
 . للشعب الفلسطيني وتنسجم مع الثوابت الوطنية لن نمانعها

  
  يهود أمريكا ينصحون اولمرت بذل الجهود لكسب دعم وتأييد واشنطن .2

كشف عـن   قد  النقاب   أن   :القدس المحتلة  من مراسلتها آمال شحادة  عن 16/5/2006اراتية   الخليج اإلم  نشرت
عقد لقاء سري، االسبوع الماضي، بين اولمرت، وقادة التنظيمات اليهودية في امريكا، تناول بحـث مختلـف                 

سانية التي يعاني   اكدوا اهمية اتخاذ اولمرت خطوات جدية لمعالجة المشاكل االن        حيث  .  بوش ئهالقضايا عشية لقا  
 الى بذل الجهـود لكـسب       وهودع .منها الفلسطينيون جراء الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية        

 والسير على طريق شارون، في كسب ثقة  االمريكيين من خالل إثبات انه ينفذ كل ما                 ،دعم وتأييد واشنطن له   
مصلحة العامة للغرب عموما، والواليات المتحدة بـشكل        يعلن عنه وأنه يرى المصلحة االسرائيلية جزءا من ال        

 بعدم تجاهل، خريطة الطريق، وجعل خطة التجميـع األهـم ، إذ ان االمـريكيين غيـر                  وهنصح كما   .خاص
  .متحمسين لهذه الخطة، على حد اعتقادهم

أن يفهم  ن أولمرت من جهته حاول      إلى أ : تل أبيب  من   16/5/2006 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي ولفت  
بعض القضايا والتصرفات التي أقدم عليها بوش في اآلونة األخيرة وبدت مفاجئة وغير مفهومة، فـسأل عـن                  
سبب تراجع الرباعية عن اصدار قرار يؤيد خطة الفصل، مع ان مسودة القرارات التي طرحت على االجتماع                 

راد هذا القـرار مـن دون أن يخبـروا          وقال ان األميركيين تراجعوا عن اي     .  تضمنت بندا كهذا   أنانفي مكتب   
كما حاول ان يعرف كيف يطرح خطة الفصل الثانية بطريقة تضمن الحصول على تأييد لهـا                . اسرائيل مسبقا 

وعلى موافقة أميركية على ضم الكتل االستيطانية الكبرى الى حدود اسرائيل عندما ينجز االنسحاب، فنصحوه               
ريد بشكل تساؤالت ومشاورات حول أفضل السبل لتمرير االنـسحاب          بأن يحاول أن يسمع أوال ثم يطرح ما ي        

 أن المعارضة بين صفوف المستوطنين الذين سيتم         بوش من المفيد أن يدرك   حيث   ،وسط المعارضة االسرائيلية  
  . شديدةاخالؤهم ستكون 

يركيـة   فـي الخارجيـة األم     اًمصادرإلى أن   : واشنطن من   16/5/2006 الحياة    مراسلة  جويس كرم  وأشارت
استراتجية بين البلـدين    -، واعتبرت أن العالقات الجيو    ةزيارالاستبعدت أن تتبنى واشنطن خطة أولمرت خالل        
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 التهديـد   مـن  حماية الدولة العبرية     إضافة إلى تأكيد   .وأسلوب التعامل مع حماس سيتصدران جدول المحادثات      
  .هاااليراني المتكرر ل

  
   لعملية السالم  عباس وبوتين يطالبان بقوة دفع جديدة .3

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس محادثات مع         :موسكومن   16/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
وأكد عباس ان المفاوضات هي الحل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني االسرائيلي وتوقـع         . الرئيس الروسي بوتين  

إننا نؤمن في فعالية خريطة الطريق ألننا نرى        : لوقا. ان تدخل حكومة أولمرت في مفاوضات مع الفلسطينيين       
وأكد بوتين من جهته دعم روسيا كراع لعملية        .  ان لم تكن الوحيدة المؤدية الى التسوية       ،ان هذه الخطة الرئيسية   

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سلطانوف قـد شـدد          . السالم وكصديق حقيقي ومخلص للشعب الفلسطيني     
 تعترف الحكومة الفلسطينية بحق اسرائيل في الوجود واكد ان الحوار مع الحركة مازال              على موقف روسيا بأن   

وكانت صحيفة نيزافيسمايا غازيتا الروسية قد تحدثت عن مبادرة روسية السـتئناف عمليـة              . قائماً وسيستمر 
جانبها كما نـصت    السالم تتمثل في اقناع حماس باالعتراف بحل دولة فلسطينية في موازاة إسرائيل وليس الى               

  .خريطة الطريق
بوتين على الـصعوبات    الرئيس   الرئيس عباس  أطلع   :15/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وأضافت  

التي تواجه مستقبل عملية السالم في ظل استمرار إسرائيل تنفيذ إجراءاتها أحادية الجانـب، وادعاؤهـا بعـدم                  
مـن   و .عني عملياً القضاء على الحل القائم على أساس الـدولتين         مؤكدا على أن ذلك ي    . وجود شريك فلسطيني  

جهته أكد نبيل ابو ردينة في اتصال هاتفي مع وفا على أن روسيا لها دور مهم في الرباعية والرئيس عبـاس                     
  .ناقش مع بوتين سبل الخروج من االزمة المالية ومأزق عملية السالم

موسكو أعلنت استعدادها للنظر في المقترحات الخاصة بتقديم  أن 15/5/2006وكالة األنباء الروسية وذكرت 
على ترحيب روسيا بقرار فلسطين الخاص نائب وزير الخارجية الروسي وأكد  .مساعدة إضافية لفلسطين

ن المحادثات ا: قال سلطانوفو. بإجراء محادثات مع إسرائيل، ويأمل أن يتخذ الجانب اإلسرائيلي موقفا مماثال
 .  صعب ألن األخيرة يجب أن تقطع مرحلتها من الطريقمع حماس أمر

  
  عباس يدعو اسرائيل الى جعل هذا العام عام السالم .4

 تـه كلمفـي  قال الرئيس محمود عباس  :رام اهللا محمد يونس  نقالً عن مراسلها في      16/5/2006الحياة  نشرت  
ة لالدعاء بعـدم وجـود شـريك        كنت ادرك ان الجانب االسرائيلي يبحث عن اي ذريع        : بمناسبة ذكرى النكبة  

واضاف ان ذلك يعني عمليا القضاء على الحل القائم على اساس           . فلسطيني لكي يواصل خطته االحادية الجانب     
 المرحلة خطيرة وخطيرة جدا، فاسرائيل تواصل حصار وعزل القدس واالسراع           :وقال عباس ان   .حل الدولتين 

ذلك عمليات القتل واالغتيال واالعتقـال والتـدمير والتجريـف          جدار واالجتياحات يومية وك   الفي استكمال بناء  
أقول لجيراننا اإلسرائيليين، إننا نريد صنع سالم عـادل ودائـم           :  االسرائيليين قائالً   عباس وخاطب .الراضينا

نريد مستقبالً أفضل ألبنائنا وأبنائكم، فتعالوا لنجعل من هذا العام عام الـسالم، ولـنجلس إلـى طاولـة                   . معكم
ودعا الرباعية إلى عقد مؤتمر دولي يستند        .لمفاوضات، بعيداً عن سياسة اإلمالءات والحلول األحادية الجانب       ا

إلى قرارات الشرعية الدولية، وخطة خريطة الطريق محدداً اهداف الفلسطينيين بالوصول الـى سـالم تقـوم                 
 الفلسطينيين بعدم اطالق الصواريخ     وطالب .بموجبه دولة فلسطينية حرة ديموقراطية عاصمتها القدس الشريف       

ودعا حكومة حماس من دون ان يذكرها باالسم، الى تبني مبادرات سياسية، مـشيراً الـى ان هـذه                   . من غزة 
   .المبادرات الى جانب الكفاح المسلح كانت الوسيلة لنيل االعتراف الدولي والعربي بالهوية الفلسطينية
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الرئيس عباس دعا الى ضرورة  أن غزة مراسلها في  القادر فارس،عبد نقالً عن 16/5/2006عكاظ وجاء في 
انهاء الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني متهما اسرائيل بتقويض اسس عملية 

  .السالم واشعال منطقة الشرق االوسط
حمـاس بنبـذ العنـف       طالب   أن الرئيس عباس  غزة  في   16/5/2006الغد األردنية   ، مراسل   حامد جاد وذكر  

. وفي بيان صدر بعد كلمة عباس رفضت حماس اي تغيير في موقفها تجاه اسـرائيل              . واحترام اتفاقات السالم  
وقالت ان أي حديث عن وقف المقاومة أو عدم مشروعيتها فهو مرفوض طالما بقي االحتالل وطالما ظّل العالم                  

  .يتجاهل الحقوق الفلسطينية العادلة والمحقة
عباس أعرب عن اعتقاده بأن منظمة التحريـر        أن   15/5/2006 48عرب  ، مراسلة موقع    الفت حداد  وأوردت

ما كان لها أن تبقى على قيد الحياة، وأن تحصل على االعتراف العربي والدولي، لوال إقـدامها إلـى جانـب                     
يـة الفلـسطينية، بعـد      كفاحها المسلح العنيد، على مبادرات سياسية شجاعة، بحيث تم االعتراف بالهوية الوطن           

  .سنوات طويلة من اختصار قضية فلسطين، على بعدها اإلنساني، كقضية الجئين
  

  التشريعي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية النكبة  .5
دعا المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة طارئة اللجنـة الرباعيـة           : رام اهللا من   16/5/2006النهار  نشرت  

وتوجيه الضغط الى الحكومة االسرائيلية لوقف عدوانها وحصارها وسياسـتها          الى ممارسة دورها بشكل نزيه      
التوسعية االحتاللية وذلك من اجل احترام حقوق الشعب الفلسطيني وصوال الى عودة الالجئين واقامة الدولـة                

  . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
المجلس التـشريعي تأكيـده علـى الموقـف         جدد   :16/5/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عزالدين  و

الفلسطيني المتمسك بحق عودة الالجئين الى ديارهم، مشدداً على أن مسؤولية إنهاء مأساة اللجوء والشتات إنما                
   .هي مسؤولية دولية

دعا جميع المتحدثين في المجلس التشريعي إلى : رام اهللامن  15/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف 
   . وتعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني194ك بحق العودة وتطبيق القرار التمس

  
  تعزيز الحراسة حول عباس إثر تقديرات عن احتمال اغتياله .6

عزز االمن الفلسطيني، في اآلونة األخيرة، اجراءات الحماية للرئيس محمود عباس، بعد             : محمد يونس  ،رام اهللا 
وقال للحيـاة احـد مـساعدي عبـاس ان      .ضه العتداء من جانب جهات مختلفة     تقديرات تشير الى امكان تعر    

تغييرات مهمة ادخلت في األسابيع الثالثة الماضية على حراسة الرئيس وأمنه، بينهـا منـع سـيارات كبـار                   
المسؤولين في السلطة من التوقف قرب مكتبه، ونشر اعداد من رجال األمن فوق اسطح عـدد مـن البنايـات                    

وعزا المسؤول هذه التغييرات الى تقديرات امنية لم تستبعد إقدام جهة او اكثر على محاولـة                . منزلهالمحيطة ب 
التخلص من الرئيس لتحقيق اهدافها، معربا عن اعتقاده بأن اكثر من جهة لديها مصلحة في ازاحة الرئيس عن                  

: واوضح المـصدر   .دة وغيرها المسرح السياسي مثل اسرائيل وجهات في حماس او الجهاد االسالمي او القاع           
 الساعي الى تطبيق خطته لالنفصال االحادي الجانب تحت ذريعة عدم وجـود             أولمرتان وجود عباس يحرج     

وهناك قلق مـن قيـام      . شريك فلسطيني، وأيضا هناك جهات في حماس والجهاد االسالمي ال تخفي عداءها له            
: واضـاف . وصاً ان ثمة من يبدي حماسته للعمل لها       تنظيم القاعدة بتجنيد اشخاص للعمل لمصلحتها هنا، خص       

واستبعد مسؤول آخر في السلطة كلياً       .وفي ظل الفوضى السائدة في األراضي الفلسطينية فإن كل شيء متوقع          
ان تقدم حماس او الجهاد االسالمي باستهداف عباس، لكنه لمح الى احتمال اختراق بعض مراكز القـوى فـي                   

معلوم لدينا انه لم يكن لدى قيادة الجهاد علم بكل العمليات االخيرة التي             : وقال. االتجاههاتين الحركتين في هذا     
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نفذتها خاليا تابعة للحركة في جنين وطولكرم، مشيراً الى احتمال تعرض هذه الحركة الختراقات مـن جانـب         
   .حزب اهللا اللبناني وايران

  16/5/2006الحياة 
  

   حلها خالل فترة وجيزةاالزمة المالية سيتم: عبد الرازق .7
عمر عبدالرازق في تصريحات للحياة الجديدة ان االزمة الماليـة          .  قال وزير المالية د    : ربى مهداوي  ،رام اهللا 

 .يوليـو / سيتم حلها خالل فترة وجيزة، نافيا شائعات عن حتمية تأخر رواتب الموظفين حتى بعد شهر تمـوز                
ق عليها ستساعد في حل االزمة، مـشيرا ايـضا الـى المحـاوالت              وقال عبدالرازق ان اآللية االوروبية المتف     

   .المستمرة لجامعة الدول العربية لتحويل االموال الى الحكومة الفلسطينية
  16/5/2006الحياة الجديدة 

  
  لقاء محتمل بين عباس وليفني في شرم الشيخ   .8

 لعقد لقاء االسـبوع المقبـل، بـين         ذكرت مصادر فلسطينية ان تحضيرات تتم هذه االيام        : آمال شحادة  ،القدس
  .عباس ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني في منتجع شرم الشيخ المصريالرئيس 

  16/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الدويك يمنع تلفزيون فلسطين من بث جلسة التشريعي   .9
 احتج رئـيس هيئـة االذاعـة        :رام اهللا نائل موسى   نقالً عن مراسلها في      16/5/2006الحياة الجديدة   نشرت  

والتلفزيون باسم ابو سمية امس لدى رئاسة المجلس التشريعي على منع تلفزيون فلسطين من تغطيـة وقـائع                  
.  طالبنا باعتذار رسمي عما حصل بحق الهيئة وفريق العمـل المكلـف            :وقال ابو سمية   .الجلسة بذكرى النكبة  

الدويك احتج فيها على ما اعتبـره       .ى الى رئيس المجلس د    ووجه رئيس الهيئة رسالة الى الرئيس عباس واخر       
محمود الرمحي ما حدث بأنه سوء فهم       . ووصف أمين سر المجلس د     .طردا لفريق التلفزيون ومنعه من العمل     

  . انتهى بحل االشكالية
م الدويك بمنـع طـاق    .استهجنت فتح قرار د   : غزة من   15/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وأضافت  

واعتبرت الحركة أن هذا الموقف ال يستند إلى مبرر          .تلفزيون فلسطين من تغطية نشاطات واجتماعات المجلس      
  .منطقي حكيم، مطالبةً رئيس المجلس التشريعي باإلعتذار لتلفزيون فلسطين ولمشاهديه

  
  االحتالل يمنع الوزير مرقص من دخول القدس .10

تالل المهندس جودة مرقص، وزير السياحة واآلثار مـن دخـول            منعت سلطات االح   :اسامة العيسة ،  بيت لحم 
وقال مرقص انه تلقى دعوة من إدارة مستشفى سان جون للعيون في             .القدس، ورفضت اعطاءه تصريحا لذلك    

لرئيس الهيئة اإلداريـة    . القدس لحضور حفل االستقبال الذي وصفه بالهام الذي يقام على شرف اللورد فستي د             
واعتبـر مـرقص اإلجـراء       .ه لن يتمكن من الذهاب بسبب الرفض االسرائيلي لدخوله القدس         للمستشفى، ولكن 

االحتاللي بمنعه من الدخول إلى القدس بأنه استمرار للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعلى القطاع               
  .السياحي الفلسطيني العام والخاص

  16/5/2006الحياة الجديدة 
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   في بيروت التحريرمةإفتتاح رسمي لممثلية منظ .11
منظمة التحرير الفلسطينية افتتحت ممثليتها في محلة الجناح في بيروت امس في             أن   16/5/2006 النهار   قالت

ولوحظ غياب ممثلـي تحـالف القـوى         . حضور مديرها عباس زكي وحشد من الوجوه الفلسطينية واللبنانية        
وألقى عـضو    .  االنتفاضة أبو فادي حماد    –حركة فتح   الفلسطينية الذي اتخذ قرارا بالمقاطعة خرقه أمين سر         

  . المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علي فيصل كلمة باسم فصائل المنظمة
ثم تحدث زكي، فشكر لبنان والحكومة على قرار اعادة افتتاح المكتب وخصوصا في هذه الظـروف الـصعبة                  

ـ      اننا نطمئن اللبنانيين الى اننا لـن نكـون         : وقال . غتصاب فلسطين  ال 58التي يجتازها لبنان وفي الذكرى ال
ونطلب من جميع القوى دعمنا من أجـل تخفيـف          . طرفا ضد آخر، واننا نقف على المسافة نفسها من الجميع         

 . ي الفلسطين –المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في لبنان الذي نحترم قوانينه وسيادته ونتمنى النجاح للحوار اللبناني               
وشدد على ان المكتب هو لجميع الفلسطينيين سواء كانوا في اطار العملية السياسية او المعارضة، واننا نـؤمن                  

من جهته، دعـا     . بالرأي والرأي اآلخر والتعددية، الفتا الى التمسك بحق العودة الى فلسطين واعادة الالجئين            
اعدات المالية للفلسطينيين في لبنان لتحسين ظـروفهم        صلوخ الدول االوروبية المانحة الى استئناف تقديم المس       

: وختاما قال المدير السابق شـفيق الحـوت        . المعيشية ألن فلسطين ضيعتها االسرة الدولية ولم يضيعها شعبها        
ان القضية الفلسطينية يجب ان ترتفع على       . فرحتي ليست كاملة النني ال أرى ممثال لحركة حماس في االحتفال          

 خالفات بين فتح وحماس، وان ما يجري من تقاتل بين الجبهتين في الوطن الفلسطيني أمر حرام                 ما سواها من  
وشدد على ضرورة أال يتدخل الفلسطينيون في السياسة اللبنانية وان يكونوا سببا للقاء              . في لغة الدين والسياسة   

من جهة أخرى،   (...). ضد التفرقة   فنحن  . بين اللبنانيين والسوريين وان يكونوا عنصر تطبيع وتوحيد وتنسيق        
أدلى زكي بحديث الى وكالة االنباء المركزية، معتبرا ان في مقاطعة فصائل تحالف القوى الفلسطينية افتتـاح                 

  .مكتب المنظمة محاولة الحراج القيادة اللبنانية
 اسامة ممثل حركة حماس أن : سعد الياس عن مراسلهابيروت  من 16/5/2005وأشارت القدس العربي 

فنحن اتفقنا .  المسألة من اصلهاىحمدان سئل عن اسباب مقاطعة افتتاح الممثلية؟ فقال نحن كتحالف ننظر ال
 ى اعادة بناء منظمة التحرير وتم االتفاق بين كل الفصائل واالخوة في حركة فتح وعلى عل2005في مارس 

 شكلها الحالي ال تمثل الشعب الفلسطيني وانها هذا االتفاق اكد ان منظمة التحرير في . رأسهم االخ ابو مازن
اما  .  ان هذا المكتب يعبر عن منظمة التحرير بوضعها الحالي فقطىلذلك، نر.  القيام بمهماتهاىغير قادرة عل

 ما يجري في العالقات الفلسطينية الفلسطينية، فأعلن في موقف له ىرئيس مجلس النواب نبيه بري فعلّق عل
 حماس ى ذاته ، وأكد أن علىنكبة أكبر من نكبة فلسطين وهي نكبة انقسام الشعب الفلسطيني علنقول إننا نمر ب

 فتح أن تساعد حماس في انتصارها، وعلينا جميعاً أن نساعد الفريقين في ىأن تساعد فتح في هزيمتها، وعل
 .الخروج من السجن االسرائيلي 

  
 المريكية في الخارج تهدد بضرب المصالح االسرائيلية واىكتائب االقص .12

هددت كتائب االقصي بنقل االنتفاضة الي خارج فلسطين و بضرب المصالح االمريكيـة              : وليد عوض  ،رام اهللا 
واكدت انها ستضرب   . واالسرائيلية في فلسطين وخارجها اذا استمر الحصار الالانساني علي الشعب الفلسطيني          

ة واالمريكية والدول المتواطئه في فلسطين وخارجها محملـة         بكل قوة المصالح االقتصادية والمدنية االسرائيلي     
ودعت المجتمع الدولي والعربـي      .الكيان الصهيوني وامريكا وكل من يتواطأ بفرض الحصار كامل المسؤولية         

شعب االعزل، كما دعت الفلسطينيين الي مزيـد مـن التكـاتف            ال تحمل مسؤولياته تجاه ابناء      ىواالسالمي ال 
وقال ابو قصي الناطق     .ح بالوحدة الوطنية في وجه الحصار الصهيوني واتباعه من المتواطئين         والصمود والتسل 
 نحن نطالب باسترداد حقوقنا الوطنية، واذا لم نستردها بقرارات الشرعية الدولية التي             ،كتائبالاالعالمي باسم   

واضـاف نحـن    . له يوميافقدت شرعيتها سنجعل العالم كله يعيش في حروب ويذوق طعم القتل الذي نتعرض      
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قادرون علي استهداف المصالح االمريكية لفك الحصار عن شعبنا بشتي الوسائل ومهددا باعادة حقبة السبعينات               
 . التي شهدت اختطاف طائرات من قبل رجال المقاومة الفلسطينية للفت انظار العالم للقضية الفلسطينية مجددا

  16/5/2005القدس العربي 
 

 تتوعد اسرائيل برد سريع ومزلزل  سرايا القدس  .13
تعهدت سرايا القدس برد سريع ومزلزل ردا على استشهاد ستة فلسطينيين في جنين مؤكـدة انهـا ستواصـل                   

. سرايا في القدس وفـي شـمال الـضفة        السرايا ستة مجاهدين على رأسهم قادة       الونعت   .عملياتها االستشهادية 
وة ولن تضعف مجاهدينا ولن يهنأ العدو الصهيوني في ارضنا فزواله           واكدت ان جرائم االحتالل لن تزيدنا اال ق       

  .حتما سيكون على يد المجاهدين من كافة مجاهدي شعبنا
  16/5/2005القدس العربي  

  
  المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفصائل الفلسطينية تدعو : في ذكرى النكبة .14

 للذكرى  جابت مسيرة حاشدة شوارع رام اهللا إحياء      : لشايب يوسف ا  ،رام اهللا  16/5/2006الغد األردنية    ذكرت
 طالب بيان مشترك لحركة فتح والمكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئين، المجتمـع الـدولي                و . للنكبة 58الـ

ومجلس األمن واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة إلنصاف الشعب الفلـسطيني، ورفـع               
ودعا البيان، العالم إلى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية، لتنفيذ قرارات الـشرعية             .ر الواقع عليه  الظلم والخط 

الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته الطبيعية واإلنسانية والسياسية، ونيـل حقوقـه الوطنيـة                
طالما كان المحتّل جاثماً علـى      من جهتها أكدت حماس على أن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين            .المشروعة

وطالبـت المبـادرة     .األرض الفلسطينية، ويواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ويعتقل اآلالف من أبنائـه           
 الخـاص بعـودة     194الوطنية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في تطبيـق القـرار               

ة الشعبية على اهمية اعادة تكريس القـضية الفلـسطينية ببعـدها            من جهتها اكدت الجبه    .الالجئين إلى ديارهم  
القومي مشددة على ان هذا المطلب اصبح ضرورة ملحة ومن شانه حماية الحقوق الوطنية والتاريخية للـشعب                 

  .الفلسطيني
أقيمت أمس، ندوات ومسيرات في مخيمات فلـسطينية مختلفـة فـي             16/5/2006 السفير   ومن بيروت قالت  

وفي مخيم البداوي، نظمت حركـة فـتح         .  للنكبة، كما صدرت بيانات عن قوى فلسطينية ولبنانية        58الذكرى  
وفـي   وأكد الوزير السابق وئام وهاب ان سالح المقاومة باق طالما هناك احتالل،           ،  االنتفاضة مهرجاناً سياسيا  

 امام مركز االونروا، شارك     مخيم البرج الشمالي صور نفذت حركة الجهاد االسالمي اعتصاما جماهيريا حاشدا          
فيه عضو قيادة منطقة الجنوب في حزب اهللا الحاج خليل الحسين مؤكدا وقوف الحزب الـى جانـب الـشعب                    

واعتبـر الحـزب     الفلسطيني ودعمه في نضاله حتى تحقيق حريته واستقالله وعودة الالجئين الـى ديـارهم،             
 اغتصاب فلسطين انه بقدر ما نعي حقيقة وجودنـا          السوري القومي االجتماعي في بيان اصدره بمناسبة ذكرى       

  .القومي وندعمه بالقوة المادية بقدر ما نحقق انتصارنا على كل معوقات حياتنا
واصدرت حركة فتح لبنان بيانا اكدت فيه ان الشعب الفلسطيني يواجـه نـوعين متـوازنيين مـن المخـاطر                    

ستمرار في استكمال تنفيذ سياسة االنطواء واالنعـزال        الخطر االول يتمثل باعالن حكومة العدو اال      : المصيرية
والخطر الثاني الحصار   . في السنوات االربع المقبلة، ووعدها االسرائيليين باستكمال بناء جدار االحتالل والضم          

كما نظمت   . الدولي المفتعل الذي تقوده الواليات المتحدة وتفرضه على العالم، كمحاولة رخيصة لتركيع شعبنا            
  . في البقاعائل الفلسطينية مسيرة انطلقت من امام المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايلالفص
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   سرايا القدس في غزة  منعناصر يستهدف قصف صاروخي على سيارة .15
وقالـت   .أطلقت طائرة استطالع ثالثة صواريخ على األقل تجاه سيارة مدنية فلسطينية في غـزة             : ألفت حداد 

 حيث  عائدين من مهمة جهادية    يارة كان يستقلها ثالثة من عناصر سرايا القدس، كانوا        معلومات صحفية إن الس   
  .أصيبوا جميعاُ ووصفت جراح أحدهمم بالخطيرة

  16/5/2006 48عرب 
  

  كتائب أبو الريش تطالب بعدم الموافقة على تهدئة جديدة  .16
 الدخول   على  حركة فتح، بعدم الموافقة    طالبت كتائب احمد أبو الريش، الفصائل الفلسطينية، وتحديدا       : ألفت حداد 

 -ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في جولة هامة من الحوار الفلسطيني              .في تهدئة جديدة مع إسرائيل    
 أن  ،كتائـب الوأكد أبو هارون المتحـدث باسـم         .الفلسطيني في مدينتي رام اهللا وغزة، برعاية الرئيس عباس        

لياتها العسكرية موضحا أننا في كتائب أبو الريش لن نقف مكتوفي األيدي ولـن              فصائل المقاومة ستواصل عم   
  .نركع أمام المؤامرة التي تحاك ضدنا ولن نرحم أحد في حال استمر الحصار

  15/5/2006 48عرب 
 

  شبكة اإلنترنت   يوقف مواقع الجهاد اإلسالمي علىاألف بي أي .17
يقات الفدرالية األمريكي بإصدار أمر بإغالق مواقع الحركـة         مكتب التحق  اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي   : غزة

وقالت الحركة إن مكتب التحقيقات أمر الشركات        .على شبكة اإلنترنت، من أجل إلجام أفواه المقاومة الفلسطينية        
هـا   أنةًًالشركات لهذا األمر التعسفي، مؤكد  و استجابت    المستضيفة لمواقع الحركة على شبكة اإلنترنت بإغالقها      

   .ليست المرة األولى التي تتعرض فيها مواقع الجهاد لهذه الحمالت الظالمة
  15/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 

  
  المقدح يخّرج دورة عسكرية في عين الحلوة   .18

ا  اختار قائد الجيش الشعبي العقيد منير المقدح توقيتاً ملتبساً بالنسبة لآلخرين وواضحا جد             : محمد صالح ،صيدا
بالنسبة له، لالعالن عن تخريج دورة من الكوادر العسكرية لالنضمام الى الجـيش الـشعبي كتائـب شـهداء                   

وترافق تخريج الدورة مـع افتتـاح مكتـب          . االقصى في ملعب مخيم عين الحلوة وبإشراف المقدح شخصيا        
 مقاتل مـن الجـيش      300ة نحو   شارك في الدور  . للممثلية الفلسطينية في لبنان االمر الذي يثير تساؤالت كثيرة        

وكأي دورة عسكرية بدأت باسـتعراض       . حيث خضعوا لدورة تدريب عسكرية استمرت ثالثة أشهر       ،  الشعبي
المقاتلين المتخرجين ثم مناورة بالذخيرة الحية، وقد ظهر المقـاتلون وهـم يحملـون القاذفـات الـصاروخية                  

   السالح الفلسطيني داخل المخيمات لن يوجه الى الداخل وأشار المقدح الى ان . والرشاشات المتوسطة والخفيفة
  . اللبناني، وهو لن يكون الى جانب طرف ضد آخر

16/5/2006السفير   
 

  لتشكيل قيادة موحدة إلعادة بناء منظمة التحرير  الجبهة الشعبية تدعو .19
هامهـا الخـروج    طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتشكيل قيادة وطنية موحـدة تكـون مـن م              : القدس

باستراتيجية للعمل على توحيد القرار الوطني الفلسطيني، وذلك العادة هيكلية منظمة التحرير كمرجعية عليـا               
ودعت الجبهة الفصائل والقوى الفلسطينية الى التعامل        .للقرار الوطني وممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني      

سات الحوار الوطني القادمة وكذلك االرتقاء الـى مـستوى          الجدي والسريع مع المبادرات التي ستطرح في جل       
وأكـدت ضـرورة     .المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووضعها فوق كل الحسابات والمصالح الفئوية الـضيقة           
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وحذرت الجبهة   اس ما اتفق عليه في حوار القاهرة      الوقوف الجدي أمام ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أس        
 ما وصفته ببالونات االختبار التي تطلقها حكومة اولمرت باعتبارها مناورات ال هـدف منهـا                من االلتفات الى  

وحذرت من تحول خطة اولمرت إلى خارطة        .سوى التخريب على محاوالت توحيد الموقف الوطني الفلسطيني       
  .يكية واالسرائيليةالطريق هدفها ترسيم الحدود النهائية وذلك من خالل مواصلتها تنفيذ مشاريع التسوية االمر

 15/5/2006البراق 
 

  اخوان أون الين تسلط الضوء على المتهمين في قضية االسلحة في األردن .20
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يؤيـد        : عمانمن   15/5/2006 بترا   -وكالة األنباء األردنية    نشرت  

انا مقتنـع بالروايـة     : واضاف عباس  .حةإرسال وفد من الحكومة الفلسطينية لألردن من أجل حل قضية األسل          
  .وان المعلومات التي تلقيتها من االردن ليست فقط مذهلة بل انها خطيره. ..األردنية ما لم تثبت حماس العكس

من  :وأضافت .حماس استهجنت تصريحات عباس    أن   غزة من   15/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
س بإثبات عكس التهم الموجهة إليها، وكأن األصل صحة االتهام، في حـين             الالفت أن يطالب السيد عباس حما     

أن الرواية األردنية سواء كانت المعلومات التي وصفها السيد عباس بالخطيرة والمذهلة أو االعترافات الملفّقـة                
 بعبـاس أن    وقالت إنّه كان حريـاً     .شكّلت مسرحية هزيلة كشفت للرأي العام زيف ادعاءات السلطات األردنية         

يستفهم من شركائه في حماس قبل أن يعلن موقفه المذكور وينحاز إلى الرؤية األردنية الحكومية الملفّقة، ولكن                 
  .يبدو أن الحسابات الفئوية والضيقة هي التي دفعته إلى تسجيل هذا الموقف المؤسف

شف عن شخصيات المتهمين الثالثـة      معلومات خطيرة، تك   إلى: 16/05/2006إخوان أون الين       ِوأشار موقع 
 شـهاداتٌ   مـن ل عليها   وحصتم ال   حيث .في قضية األسلحة األردنية والتي تقول الحكومة إنها خاصةٌ بحماس         

 معرفةً وثيقـةً    هم يعرفون م  أشخاص قريبين جدا من المتهمين، الذين ظهروا على شاشة التلفزيون األردني، وه           
  .جدا، تصل إلى عشر سنوات

ال يتمتـع    . سنة من سكَّان منطقة الهاشمية في الزرقـاء        34اجي صالح حمد هللا دراغمة يبلغ من العمر         أيمن ن ف
بأي التزام ديني مطلقًا، بل إن لديه مجموعةً من رفقاء السوء، فضالً عن أنه ال يصلي في أي مـن المـساجد                      

يحمـل  ولخارجي له ال يوحي بأنه ملتزم،       المظهر ا  كما أن    .القريبة منه، وشِهد بذلك أهالي المنطقة التي يقطنها       
 أنه يعمل فـي  على الرغم منعاطل عن العمل،  كما أنه    .على جسده عددا من األوشام التي يضعها المنحرفون       

أحمد محمـد   في حين أن .بعض األحيان في بيع الخضراوات على سيارة متجولة في نفس المنطقة التي يقطنها           
يتمتـع   وهـو    .الهاشـمية ) ت( عاما ويعمل في موقف للسيارات في منطقة         27خليل أبو ربيع يبلغ من العمر       

بمجموعٍة من رفقاء السوء، الذين يتعاطون المسكرات والحبوب المخدرة؛ حيث أكد شهود عيـان مـن نفـس                  
. !!متعاطيا للمسكرات بالقرب من سوق البلدية     كان  منطقته أنه كان قبل ظهوره على شاشة التلفزيون بعدة أيام           

كان يعمل ضـمن بيئـة       كما   .بشهادة الكثير من أصدقائه كان كثير الكذب باستمرار، وهي السمة السائدة لديه           و
مـن سـكَّان منطقـة      وهو  أحمد نمر مصطفى أبو ذياب       أما   .يعرف أهالي منطقته هذه البيئة جيدا     وفاسدة جدا   

كان كثير المشكالت مع الطلبة والمعلِّمين،      كان من الفاشلين في حياته الدراسية، و      . المزرعة في منطقة الهاشمية   
 األمر الذي اضطره إلى     ،وشهد بذلك عدد من الطلبة الذين درسوا معه في تلك الفترة والزموه حتى هذا الحين              

أطلق لحيتَه، ولبس    ولقد   .يعمل في مخبز الروضة، على الشارع الرئيس في لواء الهاشمية          وهو   .ترك المدرسة 
 الذي  ،توفيق العبوشي ، في حين أن     ذ فترة قصيرة؛ ليعين مؤذنًا في منطقة الزنية في المزرعة         الزي األفغاني من  

 كان أنهيؤكد المقربون منه . ذكر اسمه دراغمة خالل اعترافاته على شاشة التلفاز على أنه هو من قام بتجنيدهم             
 لم يسبق له أن دخـل       وهو ،الث سنوات يقطن منطقة الهاشمية، ويسكن حاليا في اإلمارات العربية منذ حوالي ث          

يشير أهالي المنطقة إلـى أنـه كـان          و . عاما 14المسجد للصالة طيلة فترة سكنه في الهاشمية والتي جاوزت          
  . أنه كان من المتعاطفين والمقربين من حركة فتحهيشدد المقربون من و.يتصف بالبلطجة وسوء الخلق
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   يدعم العنصريةنة المواطقانون: معلقون اسرائيليون .21

تعليقات في وسائل اإلعالم العبرية أكدت   أن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي  عن16/5/2006الحياة  نشرت  
 وأن التذرع بحجج أمنية     ،قانون المواطنة  ان الهوس الديموغرافي كان وراء قرار المحكمة العليا المصادقة على         

 مستندين الى أسس    ،نما فضلوا دولة يهودية على دولة ديموقراطية      كان بمثابة الغطاء لحقيقة أن قضاة المحكمة ا       
هآرتس الى انه ال يمكن إلغاء حقيقة افتراض ان يكـون تفـضيل             في  وأشار زئيف سيغل     .مههشة لتبرير موقف  

دولة يهودية في صلب القانون األساسي الذي تعتزم وزارة القضاء سنّه قريباً في كل ما يتعلق بقانون الهجـرة                   
وتحت عنوان وصمة عار للمحكمة العليا أنشأت هـآرتس افتتاحيتهـا            .يب مسألة منح الجنسية االسرائيلية    وترت

 انه ال توجد أية دولـة       أشارت إلى و. قرار مساً خطيراً بمبدأ مساواة الحقوق للمواطنين العرب       الأمس واعتبرت   
صة بهم تحدد لهم حريـة اختيـار        غربية أخرى في العالم تميز ضد جزء من مواطنيها عبر تشريع قوانين خا            

وسخرت الصحيفة من حجة المؤسسة العسكرية بأن فلسطينيين حصلوا عبـر الـزواج علـى                .شركاء حياتهم 
 حادثـة مـن     26 نفذوا عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية، وأشارت الى ان الحديث يدور عـن               ،الجنسية

واعتبرت قرار المحكمة إقـراراً لعقـاب       . 67عام  عشرات آالف من الفلسطينيين حصلوا على المواطنة منذ ال        
ان المحكمـة لـم   ، وكتبت ياعيل غفيرتس في يديعوت احرونوت . تطبيق القانون بأثر رجعي    ةستهجنمجماعي  

تتخذ قراراً اشكالياً فحسب انما صادقت على قانون يدعم التمييز والعنصرية ويـرش الملـح علـى الجـروح                   
 انـه    بالقول، وزادت. ر، باسم القانون، بحقوق االنسان والمواطن األساسية      انه مس خطي  اعتبرت   و ،االجتماعية

في امتحان الواقع ينضم هذا القانون التعيس الى سلسلة قوانين تبعد دولة اسرائيل سنوات ضوئية عن المبـادئ                  
، حذرت أوساط   الى ذلك  .التي تضمنتها وثيقة اقامتها، وتجعل منها دولة ظالمية تالحق األجانب وأبناء األقليات           

قضائية من أن يورط قانون المواطنة الجديد اسرائيل على الحلبة الدولية واحتمال قيام هيئات قـضائية دوليـة                  
  . ما قد يحفز دوالً على اتخاذ اجراءات عقابية ضدها، دولة عنصريةهامرموقة من اعتبار

أن حاييم رامون عقب على     : ئيلينقال عن التلفزيون االسرا    15/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط     وذكر  
 أكد على نيته سن قانون أساسي يحدد بشكل واضح قوانين وقواعد خاصة بدخول              إال أنه . تأييدالقرار المحكمة ب  

وأشار إلى أن محاولة الحصول على المواطنة       . مواطنين أجانب إلى إسرائيل، دون التركيز على أوساط محددة        
من إسرائيليين، أمر ينطوي على العديد من المشاكل، ومن غيـر الممكـن             من السكان الفلسطينيين المتزوجين     

  .السماح ألشخاص يسكنون في دولة أو في كيان معاٍد لدولة إسرائيل، بدخول الحدود اإلسرائيلية
  

  لها الخطوط األولية أولمرت يعرض على يةداحاالخطة العداد إطاقم  .22
 من المتوقع ان    يةداحاالخطة  العداد  بإطاقم السري الخاص،    أعلن في اسرائيل ان ال    : الناصرة،  برهوم جرايسي 

، وستتضمن عدة مسائل هامـة، وكيفيـة العمـل فـي            لها الخطوط األولية    أولمرتيعرض هذا االسبوع على     
جيش سيبقى في المناطق التي سيتم اخالء المستوطنين منها، وكيفية انتـشاره            الاطارها، ومن بينها، ما إذا كان       

االردن، وإذا ما كان سيتم نقل مسؤولية جسر الملك حسين للسلطة الفلسطينية، ومسألة االتصال              في منطقة غور    
هذا وذكـرت    .تكاليف المالية اللتنفيذ، و لبين قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، باالضافة الى الجدول الزمني           

  .ستوطنات الصغيرة والنائيةجيش ينوي الطلب من الحكومة ان ال يشارك في عملية اخالء المالمعاريف، أن 
  16/5/2006الغد األردنية 

  
  على المستوطنين العودة إلى تخوم إسرائيل: بيرتس .23

 في خطاب ألقاه مساء أمس في مؤتمر القـدس األول لجـودة             بيريتس أشار   أفاد موقع يديعوت أحرونوت أن      
 من فرضها بشكل أحادي الجانب،       تطبيق خطة التجميع من خالل اإلتفاق مع الفلسطينيين بدالً         ، أنه يفضل  الحكم
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تحسين صورة إسرائيل، وتجنباً للتأثير األخالقي السلبي لذلك على المجتمع اإلسرائيلي، ومن أجل ضمان              لوذلك  
وقال أن أولمرت سيقوم يما يتوجب عليه وبذل جهود صـادقة           ! خطةالالتأييد الدولي لعملية ترسيم الحدود وفق       

 إنـه مـن     أشار إلـى    و. خطةالفاق مع الفلسطينيين قبل اتخاذ أي قرار لتطبيق         وحقيقية وجدية للتوصل إلى ات    
 أن السيطرة على شعب     مضيفا. الواضح أن هناك غالبية ديمقراطية واضحة في الكنيست والشعب لتنفيذ الخطة          

ـ !! من هذه السيطرة كلما كان ذلك أفـضل       بالتحرر   تم التعجيل  وكلما   ى اإلسرائيليين، آخر لم تحسن إل    ضى وم
ن العودة إلى تخوم دولة إسرائيل وبضمنها الكتل االستيطانية ليست حاجة سياسية وأمنية وديمقراطيـة               أ ،قائال

  .فحسب وإنما هي ضرورة أخالقية من شأنها التأثير على المجتمع اإلسرائيلي
  16/5/2006 48عرب 

  
  أولمرت يناقش مع بيرتس مسألة إخالء ست نقاط استيطانية في الضفة  .24

 واشنطن إلجراء نقاش عاجل حول مسالة إخالء ست نقـاط           زيارةلمقرر أن يجتمع اولمرت وبيرتس قبل       من ا 
رفـع حركـة الـسالم اآلن       ،  ويرجح أن يكون سبب إجراء هذا النقاش      . استيطانية عشوائية في الضفة الغربية    

ان مفعول األوامر التي كـان      التماسا إلى محكمة العدل العليا يتضمن مطالبة بإخالء هذه النقاط قبل انتهاء سري            
  .على أراض فلسطينية خاصةتها الجيش قد أصدرها قبل نحو عامين على أساس إقام

  16/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  بيريتس يثني على مجزرة قباطية .25
هد أثنى بيرتس، بشدة على المجزرة التي نفذها جيش االحتالل في جنين وقباطية، والتي استـش              : القدس المحتلة 

واعتبرها إنجازا هاما في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد اإلرهاب، مؤكداً علـى أنّهـا               . فيها ستة فلسطينيين  
وكان محللون عسكريون إسرائيليون قد توقّعوا أن يكثف بيرتس مـن           . تنسجم مع السياسة التي تتبعها إسرائيل     

  . أنه قادر على فعل الكثيرالعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، ليظِهر لخصومه المعارضين
  15/05/2006قدس برس 

  
 العالم امام تسونامي ارهاب من الجهاد العالمي : فركاش .26

 ان ،صرح أهارون فركاش، امس أثناء محاضرة له في في جامعة تل أبيب :ـ من زهير اندراوس الناصرة
 قيام الجهاد ،ن هذا االمر مردهوزعم ا.  تسونامي أرهاب ألنها تقع في قلب الهدفىالدولة العبرية مقبلة عل

 يعتبر البرنامج النووي االيراني أشار إلى أنهو. العالمي بتغيير أهدافه وتركيزها في منطقة الشرق االوسط
 التطور االكثر دراماتيكية في منطقة الشرق االوسط في السنوات ويعتبر امن اسرائيل، ى اكبر تهديد عليشكل

اسي واالمني في الدولة العبرية ان يتعامال بجدية مع طروحات وتصريحات  المستويين السيىواوص. االخيرة
 كلم، 500وقال ان ايران تمتلك اليوم صواريخ تحمل رؤوسا نووية يصل مداها الي اكثر من . احمدي نجاد

  . من ضرب القارة االوروبية برمتهاون االف كلم، وعندها سيتمكن5 ىبصدد تطوير صواريخ تصل الهم و
  16/5/2005لعربي القدس ا

  
  البنوك اإلسرائيلية تقرر وقف معامالتها مع البنوك الفلسطينية في يوليو القادم .27

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة صباح اليوم إن بنك هبوعليم قرر في بيان له وقف جميع اتصاالته ومعامالتـه                  
حل مناسب للمعضلة الحاليـة فـي طريقـة         مع البنوك الفلسطينية إذا لم يتم خالل األسابيع القليلة القادمة إيجاد            

التعامل مع السلطة الفلسطينية والبنوك فيها، حيث قرر ابتداء من العشرين من يوليو القادم قطع كافة الحواالت                 
 حيث أعلن بنك ديسكونت عـن قطـع         ،وقد ساد القلق أيضاً البنوك اإلسرائيلية األخرى      . إلى البنوك الفلسطينية  



 

 14

وتعلـل إدارة هبـوعليم هـذا    . بنوك الفلسطينية ابتداء من الثالث عشر من أغسطس القادمكافة الحواالت إلى ال 
القرار بأنه جاء بعد تشكيل حماس للحكومة إضافة إلى طلب اإلدارة األمريكية من قطاع األعمـال األمريكـي                  

قـضائية بطلـب    قطع جميع االتصاالت والتعامل مع السلطة، وأكدت أنها توجهت قبل أسابيع إلى الهيئـات ال              
للحصول على فتوى قانونية تخولهم االستمرار بالتعامل مع البنوك الفلسطينية والعربية إال أنها لم تحصل على                

  .أي رد حتى اآلن
  16/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
   إسرائيل دولة فاسدة  يعتبرونمن اإلسرائيليين% 82: استطالع .28

مـن الجمهـور    % 82ودة الحكم، نشر نتائجه موقع معـاريف، أن         تشير معطيات استطالع أجرته الحركة لج     
أن المستوى األخالقي ألعضاء الكنيست هـو مـستوى         % 52يعتقدون أن إسرائيل دولة فاسدة، في حين يعتقد         

من الجمهور يعتقدون أن أعضاء الكنيست يكترثون لمصالحهم الشخـصية،          % 74وتشير المعطيات أن     .هابط
 يعملون من أجـل     همفقط يعتقدون أن  % 7و يعملون لصالح القطاعات التي انتخبتهم،       مهيعتقدون أن % 10مقابل  

 يعتقـدون أن ظـاهرة التعيينـات    ، إسرائيليين4 من كل   3أي  % 75كما بين اإلستطالع أن      .المصالح القومية 
قصة بموجب  السياسية هي عادة مرفوضة، كما يعتقد ثلثا المستطلعين أنه يجب تجنيد واسطة من أجل الفوز بمنا               

كمـا  وكشف أن أكثر من ثلثي الجمهور يبدي اإلمتعاض من الجمع بين الثروة والـسلطة،                .قانون المناقصات 
وبحسب اإلسـتطالع أيـضاً،      .يعتقدون أنه يمنع أن يكون لعضو الكنيست أية عالقات مع مؤسسات إقتصادية           

أنه % 68 عاماً، ويعتقد    21 فوق سن    أن التصويت لإلنتخابات العامة يجب أن يقتصر على من هم         % 62يعتقد  
كمـا بـين أن غالبيـة        .يجب منع عضو الكنيست الذي قدمت ضده الئحة إتهام من مواصلة إشغال منـصبه             
وتنـضاف نتـائج هـذا       !المستطلعين يعتقدون أن من يخدم في الجيش فقط بإمكانه أن يرشح نفسه للكنيـست             

 أن الفـساد   يعتقـدون مـن المـستطلعين  % 62اء فيه أن اإلستطالع إلى استطالع سابق نشر قبل عدة أيام، ج       
% 61في حيفا، و  % 67يستشري في بلدية القدس بدرجات متفاوتة تتراوح بين عال جداً وبين ليس قليالً، مقابل               

وغني عن البيان اإلشارة إلى أن هذه النتائج ليست ذات صلة بأعضاء الكنيست العرب عامة وال                 .في تل أبيب  
  . ةباألحزاب العربي

  16/5/2006 48عرب 
  

  تحسن في الميزان التجاري اإلسرائيلي وارتفاع اإلستهالك الشخصي: تقرير .29
تشير التقارير اإلقتصادية اإلسرائيلية إلى أن اإلقتصاد اإلسرائيلي ينتعش، بشكل يتجـاوز التوقعـات األكثـر                

وم، فإن الناتج الخام قد ارتفع في       وبحسب معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء، والتي نشرت صباح الي        . !تفاؤالً
 في حين تشير المعطيـات إلـى        .النسبة سنوية مع االشارة إلى أن     % 6.6 بنسبة   2006الربع األول من العام     

 حيث بلغت   2005استمرار ارتفاع اإلنتعاش في الشهرين األخيرين، وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام              
كما  . إلى أن المعطيات متأثرة موسمياً     ويشار أيضا ،  %5.6 العام نفسه بلغت     ، وفي الربع الثاني من    %4النسبة  

أشارت التقارير إلى أن الناتج الصناعي هو أيضاً في إتجاه صعود، ففي الربع األول من العام الحـالي ارتفـع                    
 العـام   في الربع الذي سبقه، وارتفع في الربع الثالـث مـن          % 7، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة        %10.6بنسبة  
إلى ذلك، يتواصل اإلرتفاع في حاجات اإلقتصاد اإلسرائيلي، حيث ارتفعت مـصاريف             %.6.1، بنسبة   2005

بحساب سنوي، استمراراً الرتفاع النسبة     % 14.6 بنسبة   2006اإلستهالك الشخصي في الربع األول من العام        
  حسن الميزان التجاري اإلسرائيلي، كما تشير المعطيات إلى ت %.5.6في الربع الذي سبقه والتي وصلت إلى 
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، مقابل ارتفاع التصدير بنسبة     %5.2حيث أن استيراد البضائع قد هبط في الربع األول من العام الحالي بنسبة              
  .في الربع الذي سبقه% 9.6، ويأتي ذلك بعد أن هبط بنسبة 2.4%

  15/5/2006 48عرب 
  

  نكبة  العنصرية وأشباح ترانسفير جديد تخيم على ذكرى ال .30
أحيا الفلسطينيون امس الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة في قطاع غزة والضفة  16/5/2006الخليج اإلماراتية 

الغربية، مؤكدين حقهم المشروع في عودتهم الى أراضيهم، ومجددين تمسكهم بالمفاوضات وقرارات الشرعية 
 من ترانسفير جماعي والمزيد من القوانين 48وحذرت فعاليات فلسطينيي الـ . الدولية إلنجاز هذه العودة

وفي رام اهللا شارك آالف الفلسطينيين في مظاهرة حاملين االعالم، ورفعوا اسماء قراهم  . العنصرية الجديدة
 فيما حمل عدد من كبار السن مفاتيح منازلهم التي ما زالوا يحتفظون 1948ومدنهم التي هجروا منها عام ،

لتشريعي الفلسطيني في غزة رفع االطفال الفلسطينيون مفاتيح خشبية لبيوت اجدادهم وفي ساحة المجلس ا. بها
وأحيا الفلسطينيون في .  عاما58ولوحات كتب عليها اسماء المدن والقرى الفلسطينية التي أخرجوا منها قبل 

ارة إن  الذكرى بمهرجان جماهيري نظمه الحزب العربي الديمقراطي في اللد، وقال عزمي بش48اراضي 
الهدف من المهرجان الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية وإلحياء الذاكرة الفلسطينية بيوم النكبة الذي يعتبر 

 .بداية المأساة الفلسطينية
وظهرت في هذه السنة منظمة نسائية جديدة تتولى احياء ذكرى النكبة بطريقة  16/5/2006الشرق األوسط 

 8فقد نظمت هذه المؤسسة جولة في . جل األقصى، التابعة للحركة االسالميةجديدة هي مؤسسة مسلمات من أ
 آالف امرأة، قامت خاللها مرشدات من الشاهدات على النكبة بشرح قصة تهجير كل 4قرى مهدومة بمشاركة 

 .قرية وما ارتكبه المحتلون من جرائم ومجازر من أجل بث الرعب في نفوسهم وترحيلهم
  

  ان أن العودة حق مقدس ال يمكن ألحد التنازل عنهالتميمي وحنا يؤكد .31
أكد الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة، والمطران عطا اهللا حنا، أن العودة حق مقـدس، ال                  :سائد أبو فرحة  

يمكن ألحد أن يتنازل عنه، مشيرين إلى أن على المجتمع الدولي تحمـل مـسؤولياته فـي إنهـاء االحـتالل                     
 .لشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وممارسة حقه في العـودة            اإلسرائيلي، وتمكين ا  

  .وحذر التميمي وحنا، من مخاطر الممارسات اإلسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها
إن على الحكومة اإلسرائيلية، إذا كانت تسعى للسالم، أن يكون على رأس سـلم  : وفي هذا السياق، قال التميمي  

  .لوياتها إعادة حق الشعب الفلسطيني كامال، وتمكين الجئيه من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهمأو
  16/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  مستوطنون يضرمون النار في مسجد المنشية في مدينة عكّا  .32

هالي أضرم مستوطنون صهاينة مساء أمس االثنين النار في مسجد المنشية في مدينة عكا، حيث تداعى األ
وذكرت مصادر فلسطينية في مدينة عكا المحتلة أن أهالي المدينة  إلخماد النار التي أضرمت في المسجد، 

وكان مسجد المنشية  .وشبان الحركة اإلسالمية هبوا إلى المسجد وقاموا بإطفاء النار قبل أن تلتهم بقية المسجد
توطنين الصهاينة الذين قاموا بنصب العلم في عكا قد تعرض قبل نحو عشرة أيام العتداء من قبل المس

الصهيوني على قبة المسجد، كما قاموا بهدم جزء من المسجد تحت نظر الشرطة الصهيونية التي اكتفت 
  .بإخراجهم من المسجد بعد أن تصاعدت حدة التوتر في المدينة دون أن تحقق مع أحد من المتطرفين الصهاينة

  16/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  حملة مساندة لالجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يفتقدون األوراق الثبوتية .33

مفوضية لبنان اليوم، حملة مساندة إعالمية لالجئين الفلسطينين فـي لبنـان            –أطلقت رابطة الالجئين الفلسطينية   
العربية ومؤسسات المجتمـع    وناشدت الرابطة الحكومة اللبنانية وجامعة الدول        .الذين يفتقدون األوراق الثبوتية   

الدولي التدخل الفوري لوضع حد لهذه الشريحة من الالجئين الفلسطينيين والذين تتـراوح أعـدادهم حـساب                 
ودعت الرابطة إلى إيجاد صـيغة قانونيـة لهـؤالء           . الجئ فلسطيني  35000-25000مصادر متعددة ما بين     

  .اةالالجئين تمنحهم أوراقاً ثبوتية تسهل عليهم شظف الحي
  15/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   فلسطينياً في الضفة 18االحتالل اعتقل  .34

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية على اختطاف ثمانية عشر من المواطنين الفلسطينيين في 
ذاعة العبرية؛ فإن وبحسب متحدث عسكري إسرائيلي، تحدث لإل .أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية

وأضافت المصادر أن قوات . قوات االحتالل جوبهت بإطالق النار خالل قيامها باعتقال ثالثة فلسطينيين
االحتالل توغلت في مخيم وسهل عسكر الجديد في نابلس، وقامت بعملية مداهمة وتفتيش لمنازل العديد من 

وحسب المصادر اإلسرائيلية؛ فإن قوات االحتالل  .المواطنين، قبل أن تتمكن من اعتقال ثالثة فلسطينيين
  .اعتقلت أربعة فلسطينيين في سلفيت، كما اعتقلت اثنين في مدينة الخليل وثالثة آخرين في رام اهللا
  15/5/2006 قدس برس

  
  تراجع الظروف المعيشية لألسرى في سجن شطة .35

المعيشية بشكل يومي، نتيجة حملة التصعيد      أكد العديد من األسرى في سجن شطة، تراجع ظروفهم االعتقالية و          
وأشار األسـرى فـي رسـائل        .التي تشنها عليهم إدارة السجون اإلسرائيلية، والتي ولدت المزيد من المعاناة          

بعثوها، إلى أن الحاالت المرضية بينهم، تشهد تراجعاً وانتكاسات يومية وانعكاسات خطيرة، في ظـل سياسـة                 
وعلى صعيد زيارة األهالي لهم، كشف       .ي تمارس عليهم وتحرمهم من أبسط الحقوق      اإلهمال الطبي المتعمد الت   

األسرى أن معظمهم محروم من الزيارة كعقاب جماعي لهم، والعائالت التي تفلح بالحصول على التـصاريح،                
طويلة تكون على موعد من العذاب والمرارة واإلهانة التي تالقيها أمام السجن وبداخله، حيث تحتجز لساعات                

قبل السماح لها بالدخول لدقائق معدودة، في الوقت الذي يتعرضون فيه إلى حملة تفتيشات وإجـراءات غايـة                  
بالتعقيد قبل الخروج للزيارة وبعد االنتهاء من الزيارة، ومن يعترض منهم على هذه السياسات العقابية، يكـون                 

  .مصيره العزل االنفرادي لفترات طويلة
  15/5/2006 وفا –سطينية وكالة األنباء الفل

  
   مليون دوالر 180خسائر القطاع السياحي في أريحا تقدر بـ  .36

قدرت الخسائر المباشرة للمنشآت السياحية العاملة في محافظة أريحا في الضفة الغربية علـى مـدار ثمانيـة                  
لزراعية في محافظة   وأشار مدير الغرفة التجارية الصناعية ا      . مليون دوالر  180وستين شهراً الماضية، بمبلغ     

أريحا واألغوار إلى أن هذه المبالغ مقدرة بحدها األدنى، وهي خسائر منظورة ولم نتطرق فيها إلى الخـسائر                  
   .الغير مباشرة أو المترتبة على الخسائر الحقيقية

  15/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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   الجئين بحق العودة تؤكد تمسك ال و ترصد نكبة الشعب الفلسطينياتجداري .37

 مترا بدت الجدارية الكبيـرة لنكبـة        50على طول     : أمين أبو وردة   -نابلس   16/5/2006الخليج اإلماراتية   
الشعب الفلسطيني العالمة الفارقة على مدخل مخيم بالطة الرئيسي شرق مدينة نابلس في إطار فعاليات إحيـاء                 

 15فعلى مدار أسـبوع كامـل شـرع         . ورين والمهتمين ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني مستقطبة عدسات المص      
رساما وفنانا فلسطينيا برسم محطات من حياة الشعب الفلسطيني ونكبته وما تخلله مـن نكـسات وانتفاضـات                  

  .لتعطي صورة جمالية تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية
ت تجسد ذكرى النكبة، نقشت على جدار مركز الـشرطة          رسوما :خليل الشيخ  16/5/2006األيام الفلسطينية   

 فناناً تشكيلياً نفذوا الرسومات الجدارية بمبادرة من اتحـاد لجـان العمـل              15وكان  ،  وسط مخيم جباليا، أمس   
الصحي ومركز بديل لحقوق المواطنة، تحت إشراف وزارة الثقافة، في إطار فعاليات إحياء ذكـرى النكبـة،                 

 100وتتشكل الجدارية من لوحات متراصة بطول يزيد علـى           . جئين بحقهم في العودة   للتعبير عن تمسك الال   
متر وسط الميدان الرئيس في المخيم، حيث يمر آالف المواطنين يومياً، وتحمل الكثير من المعاني والـدالئل،                 

  .التي تعبر عما يدور في خواطر آالف الالجئين من سكان مخيم جباليا
 

  الثقافية الدولية تنطلق رداً على إسرائيل أحبكتظاهرة مرحبا فلسطين .38
من الجزائر الى باريس، مرورا بطوكيو ولندن، ووصوال الى نيويورك وبوينس ايرس : باريس ـ اف ب

وغيرها من العواصم والمدن، انطلقت امس تظاهرة مرحبا فلسطين الثقافية التي تتخذ من مقاه ومطاعم وأمكنة 
 الخمس مقرا لها لمدة شهر كامل، وذلك ردا على حملة اسرائيلية في العام في عشرات المدن في القارات

واعتبرت مندوبة فلسطين العامة في باريس هند خوري ان من المهم ان  . الماضي تحت شعار اسرائيل احبك
ينطلق هذا النشاط لإلعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يخضع حاليا للضغوط الدولية والحصار 

  . ع ما يحمله االحتالل االسرائيلي يوميا من عنف وإهانة له خاصة أن ذلك يتوافق مع ذكرى النكبةم
 16/5/2006الدستور 

  
   بدمشق إسرائيل لمكتب مقاطعة 76افتتاح المؤتمر الـ .39

 لمقاطعة إسرائيل اإلقليمية لضباط اتصال المكاتب 67 ـ بدمشق أعمال المؤتمر الأمسبدأت  :أ.ب. د-دمشق
 إلى باإلضافة دولة عربية وغياب كل من جيبوتي وجزر القمر والبحرين وِعمان والصومال 14ور بحض

كما يغيب عن المؤتمر ممثل منظمة .  وموريتانيا التي تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيلواألردنمصر 
ق بشئون المقاطعة مجموعة من الموضوعات تتعل ومن المقرر أن تناقش خالل االجتماعات. اإلسالميالمؤتمر 
وضع بعض الشركات في ما يتعلق بالتزامها بأحكام المقاطعة والنظر في التغلغل و السرائيل،العربية 

االسرائيلي في الوطن العربي إلى جانب بحث حظر التعامل مع الشركات التي ثبت أن لها عالقات مع إسرائيل 
 .تخالف أحكام المقاطعة

  16/5/2006عكاظ 
  

  بالتحالف إلسقاط حماس وجودة يرد األردنجبهة العمل  تتهم  .40
 الحكومة األردنيـة    أرشيداتهم األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي سعد بني           :  نبيل غيشان  -عمان

  .بالعمل مع رئاسة السلطة الفلسطينية إلفشال الحكومة التي شكلتها حركة حماس
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يات رفيعة في تنسيق المواقف بين الطرفين، وان خطوط اتصال سـاخنة            لدينا معلومات دقيقة حول مستو     وقال
 إجهـاض تجربـة الحركـة       إلىواجتماعات متكررة ورفيعة المستوى عقدت وما زالت تعقد وتهدف بوضوح           

 الذين ظهروا على التلفزيون الرسمي      األشخاص حزبه تلقى معلومات حول      أن أكد  كما .اإلسالمية في فلسطين  
 عضو المكتب التنفيـذي     ، وقال  يحدد تلك الجهات   أنم بجهات تناصب حماس العداء من دون         صالته إلىتشير  

 على خلفية قضية    األردنيين محامي الحزب سيتولون الدفاع عن المعتقلين        إنللحزب المحامي حكمت الرواشدة     
 بنـي أرشـيد   قـد   وانت . الثالثة الذين ظهروا على شاشة التلفزيون      األشخاص عدا   األسلحةاتهام حماس بتهريب    

 عمان لتطويق توتر العالقـات      إلىرفض الحكومة األردنية لمبادرة نظيرتها الفلسطينية إرسال وزير خارجيتها          
.  عدم وجود نية صادقة لدى الحكومة األردنية لحل المشكلة         إلىبين الطرفين، واعتبره موقفاً غير موفق ويؤشر        

 أن حكومتـه ال     ، أمس، دنية ناصر جودة في مؤتمر صحفي      الناطق الرسمي باسم الحكومة األر     في المقابل رد  
 معتبرا أن التشكيك مستمر مهما فعلت الحكومة وان المشككين          ، تطويق الموضوع من بدايته    إلى وسعت   ،تفبرك

 وجود مشكلة أمنية ال بد من حلها،    إلى الحكومة األردنية ال ترغب في التصعيد، مشيراً         أن  جودة وأكد .هم القلة 
لبه من الحكومة الفلسطينية إرسال وفد أمني للتباحث واإلطالع على آخر التفاصيل والكـشف عـن                ومجدداً ط 

وكرر رفض بالده توجيه االتهام      . ال تزال مخبأة في األراضي األردنية      أنهامخابئ األسلحة التي يعتقد األردن      
  . في القضيةوإيران سورية إلىالمباشر 

  16/5/2006الحياة 
  

  م بولتون تتهم األكثرية بالتآمريمواقف إدانة لتكر .41
المندوب األميركي في األمم المتحدة جون بولتـون،         تواصلت مواقف اإلدانة لتكريم قيادات في األكثرية النيابية       

 شباط، وسيبقى وصمة عار     14فقال لقاء االحزاب اللبنانية إن بولتون لم يكرم إالّ من الصهاينة ومن قبل قوى               
واعتبـرت هيئـة علمـاء      .  شباط مع المشروع األميركي    14وهذا ما يثبت تحالف قوى      في تاريخ هذه القوى،     

كما أدان  . بيروت تكريم بولتون عمالً مهيناً واستفزازاً رخيصاً وانتهاكاً لمشاعر الكثيرين وجريمة بحق الشهداء            
اً انه فرز في لبنان بين خـط        تكتل الجمعيات والهيئات األهلية اللبنانية لدعم المقاومة واالنتفاضة، معتبر        التكريم  

 للبنان وللعروبـة، وفقـداناً      هتكريم ورأت في  الواستغربت حركة التوحيد االسالمي     . وطني وبين تيار ال وطني    
 . للثقة والمصداقية

  16/5/2006السفير 
 

  بتمويل احتياجات الشعب الفلسطينياتفاق لتبني قرار  .42
 لتبني قرار بتمويل احتياجات الشعب      اإلسالميظمة المؤتمر    كشفت باكستان عن اتفاق في أروقة من       -اسالم اباد 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن هذا القرار سوف يناقش فـي اجتمـاع وزراء                 .الفلسطيني

وحثت المتحدثة   . في باكو في شهر حزيران القادم تمهيداً لتبنيه        ه المقرر عقد  اإلسالميخارجية منظمة المؤتمر    
 والدول األخرى المحبة للسالم، على تقديم الدعم المالي         اإلسالميسمية، الدول األعضاء في منظمة المؤتمر       الر

  .الفوري الى الحكومة الفلسطينية المنتخبة
  15/5/2006 وفا 

  
  منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد : اتحاد المحامين العرب .43

، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب          أكّد اتحاد المحامين العرب، اليوم    : طرابلس
ودعا المكتب الدائم لالتحاد في بياٍن أصدره في ختام اجتماعاته بمدينة سـرت الليبيـة، إلـى رأب                   .الفلسطيني

يـة  ووجه الدعوة إلـى الـسلطة الوطن       .الصدع بين الفلسطينيين ولم الشمل وتقوية البيت الفلسطيني من الداخل         
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الفلسطينية وفصائلها للعمل معاً بحيث يبقى السالح الفلسطيني واحداً ورادعاً مـن خـالل منظمـة التحريـر                  
  .الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  15/5/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مساعدات بإرسال يأمر  األردنملك .44
 إلـى  واإلنـسانية  بتسيير قافلة مساعدات عاجلة محملة بالمواد الغذائية         ، اليوم ، الملك عبد اهللا الثاني    أمر: عمان

الضفة الغربية وقطاع غزة للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة انقطاع المساعدات الدولية               
 تسيير هذه القافلة يأتي ضمن سلسلة الـدعم         إنعبادي   عبد السالم ال   األردنية عام الهيئة الخيرية     أمينوقال   .عنه

ـ  شاحنة محملة    25  هذه القافلة تشتمل على    أن ، وأكد للشعب الفلسطيني األردن  المتواصل الذي تقدمه      400 بـ
  .طن من المواد الغذائية المتنوعة

  15/5/2006 بترا -وكالة األنباء األردنية 
  

     وال يستبعد عرقلة أمريكيةلسطيني نهاية يونيواالتحاد األوروبي يأمل إنشاء الصندوق الف .45
 للعالقات الخارجية بينيتـا     األوروبية المفوضة   أن )ب.ف.ا( نقالً عن  16/5/2006الخليج اإلماراتية   جاء في   

 في االنتهاء من إنشاء الصندوق الخاص مع انعقاد القمـة         األوروبي االتحاد    أعلنت أمس،عن أمل   فيريرو فالدنر 
مـن  :  ستبحث األمر مع محمود عباس في ستراسـبورج وأضـافت   إنهاوقالت  .  يونيو 16 و 15 في   األوروبية

وأقرت فالـدنر ضـمنا بـأن إحـدى         .  آلية معقدة جداً   إنشاء ألنه يجب    أسابيع سيستغرق عدة    األمر أنالمؤكد  
 . عليه شرافاإلالمشكالت التي يواجهها إنشاء هذا الصندوق تتمثل في الحصول على موافقة البنك الدولي على               

 التـام   األمريكي البنك الدولي لن يتعهد بإدارة الصندوق إال حين يتحقق من التأييد             أنوأفاد مصدر في االتحاد     
 وقالت فيريرو فالدنر انه رغم موافقة الواليات المتحدة على إنشاء هذه اآللية، فإن معرفـة مـا اذا كانـت                     .له

ل خافيير سوالنا ان االتحاد االوروبي سيتحدث الـى البنـك           وقا. ستوافق على المساهمة فيها هي مسألة اخرى      
  . الدولي لكنه أشار الى احتماالت اخرى غير البنك الدولي من دون ان يحددها

 نقالً رويترزعن أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان الصندوق سيـسدد               16/5/2006البيان  وقال سوالنا في    
  رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية

.  بمشاركة اسرائيل ودول عربية فـي الـصندوق        تأمل فالدنر    أن )الوكاالت ( عن   16/5/2006السفير  لت  ونق
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية ماكورماك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الواليـات المتحـدة                  

بر لهـذه اآلليـة،     ستشارك في الصندوق األوروبي، إن الخطوة األولى هي الحصول على وضوح وتعريف أك            
 أو انه متأكد من انه في األسـابيع         إلى  من يمكن إرسال األموال وتحت أي ظرف ولماذا، مشيراًَ         إلىخصوصا  

  . األشهر المقبلة سيكون هناك توضيح أكثر لهذه القضية
  

  نقابة المدرسين البريطانية تدعو لمقاطعة نظيرتها االسرائيلية .46
 نقابة المدرسين البريطانية تعتزم مقاطعة نقابة المدرسين أنمز ذكرت صحيفة نيويورك تاي: محمد بشير

االسرائيلية بسبب تأييدها لسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة االسرائيلية ضد الفلسطينيين وعرب 
 قرار المقاطعة على الحضور في مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في مدينة بالكبول من  النقابةستعرضو. 48
 البريطانيين لمواصلة حماية ودعم المدارس األكاديميين قرارا آخر يدعو  المؤتمرسيبحثو ، مايو29 لىإ 27

 الحكومة البريطانية بتحيزها الواضح ضد حكومة حماس ويندد  المقاطعة ويتهم قرار،والجامعات الفلسطينية
 .لبسياسات اسرائيل القمعية والعنصرية بما فيها بناء الجدار الفاص
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  16/5/2006 عكاظ
  
  
  

   إلنشاء آلية دولية لنقل المعونات الى الشعب الفلسطينيأوروبيدعم خليجي ـ  .47
 تحويـل العوائـد     إلى ومجلس التعاون الخليجي اسرائيل      األوروبيدعا االتحاد   :نورالدين الفريضي ،  بروكسيل

والتزام برنـامج    لجنة الرباعية  التي حددتها ال   المبادئالفلسطينية المحتجزة، وطالب الحكومة الفلسطينية بالتزام       
 إلـى  بينيتا فيريرو    األوروبية عضو المفوضية    وأشارت.  الرئيس محمود عباس   أساسهالسالم الذي انتخب على     

كمـا  .  المحـددة  للمبادئالثمن الذي يتوجب عليها سداده جراء رفضها االستجابة         الفلسطينية تعلم    الحكومة   أن
  وطالـب  . الفلـسطينية  األراضيول دون تدهور الوضع المعيشي في       يتوجب على اسرائيل المساهمة في الحؤ     

 الجانبان الموقف   وأكد.  ومجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك بتنفيذ اتفاق المعابر بالكامل          األوروبياالتحاد  
. األطـراف  االتفـاق بـين   إطار خارج 1967 على حدود إدخالهالمشترك حول عدم االعتراف بأي تغيير يتم    

  .2002 دعمهما للمبادرة العربية في بيروت وجددا
  16/5/2006الحياة 

 
   مع حماسالتحدثونروا تدعو الغرب إلى األ .48

 حماس قالت كارين    إلى رداً على سؤال حول ما إذا كان على االتحاد األوروبي ودول أخرى التحدث               :رويترز
ناً تجعل من الصعب التعامل مع حكومـة         أعرف أن قوانينهم أحيا    إنني: زيد المفوضة العامة لوكالة أونروا     أبو

 آمـل أن    إنني: وقالت .حماس لكنني أعتقد أن هناك بعض المعتدلين بين الوزراء الذين يستحقون التحدث معهم            
 إزاء هذه الدرجـة فـي رد فعلنـا          إلىيكون هناك إدراك بأننا وضعنا أنفسنا في مأزق بأن أصبحنا صارمين            

  .الحكومة الفلسطينية
  16/5/2006اراتية الخليج اإلم

  
 واشنطن تشتري أسلحة بحرية إسرائيلية .49

 مع البحرية وقعت عقداً  سلطة تطوير األسلحة اإلسرائيلية رافائيل  أن احرونوتتيديعوذكرت صحيفة 
والصفقة وهي مشروع مشترك بين . تايفون أسلحة بحرية من طراز   منظومة67األميركية لتزويدها بـ 

 وقال مسؤول في   .  مليون دوالر28 بـةاالسرائيليعلى الشركة  يركية ستعود  األمEBA رافائيل وشركة 
التي تستخدم في عدة دول   نرى ان هذا العقد اعتراف إضافي بالقدرات واألداء العالي للمنظومة :سلطة رافائيل

 . والتي برهنت على انها األكثر تقدما من نوعها في العالم
 16/5/2006البيان 

    
   على تقوية قوات األمن الفلسطينية التابعة لعباسريكا تعمل سراًأم: هآرتس .50

قالت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إن اإلدارة األمريكية تعمل بشكل سري على تقوية قوات األمن التابعـة                 
ية ونقلت صحيفة هآرتس اليوم عن المصادر اإلسرائيلية ذاتها قولها إن اإلدارة األمريك            .للرئيس محمود عباس  

واعتبرت المصادر أن    .قطاع غزة  تعمل أيضا على إنشاء مديرية فلسطينية جديدة لتشغيل المعابر الحدودية في          
ويجري المنسق األمني    .هذه الخطوات تعبر عن نية اإلدارة األمريكية بتعزيز مكانة عباس مقابل حركة حماس            

ع مكتب الرئيس الفلسطيني وجهاز األمـن       األمريكي في األراضي الفلسطينية كيث دايتون اتصاالت مستمرة م        
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 للمصادر األمنية والسياسية اإلسرائيلية فإن األمريكيين راضون جدا من أداء عناصر حرس             ووفقاً .اإلسرائيلي
وفيما تبحث اإلدارة األمريكيـة   .منذ تواجدهم هناك لم يتم إغالق معبر رفح بتاتا  فالرئاسة في معبر رفح كونهم      

ير أجهزة التفتيش في الجانب الفلسطيني من المعابر يبحث دايتون مـع جهـاز األمـن                عن سبل لتمويل وتطو   
  اإلسرائيلي اقتراحا يقضي بتسليم أعمال التفتيش في المعابر بين القطاع وإسرائيل لشركات خاصة تكون تابعة 

  
  .للرئيس الفلسطيني يتم استخدامها كقناة لتجاوز حماس لغرض تحويل تمويل

  16/5/2006 48عرب 
  

  الجماعة المسلمة في بريطانيا أكثر من يواجه صعوبات معيشية   .51
 أفادت دراسة جامعية نشرت في لندن أمس أن الجماعة المسلمة في بريطانيا تعاني مـن صـعوبات                  : ب.ف.أ

وتشير الدراسة إلى ان المسلمين      .معيشية أكثر من أية مجموعة سكانية أخرى في البالد، خصوصاً من البطالة           
وتعاني هذه الجماعـة مـن األمـراض         . يسكنون بيوتاً متواضعة في األحياء األكثر حرماناً في المدن         عموماً

وقال الباحثون من جامعات أوكسفورد ووارفيك وديربـي وبرمنجهـام ان           . المزمنة وضعف المستوى التعليمي   
  المسلمين يواجهون كثيراً من الصعوبات على صعيد فرص العمل،

16/5/2006الخليج اإلماراتية   
  

  رجل وسالح وجواد: الجنجويد
عندما دخل اسم الجنجويد فجأة الى البيت األبيض وأروقة األمم المتحدة والعواصم األوروبية قبل              : فايز عجور 

بضعة شهور، لم تكن هذه الميليشيات التي تشكل تحالفاً فضفاضاً من القبائل القاطنة في إقليم دارفـور، تظـن                   
ل هذه الشهرة العالمية، حتى من باب جرائم اإلبادة واإلرهاب التي اتهمها بهـا جـورج                لوهلة انها ستكتسب مث   

وما زال كثيرون، على الرغم من هذه الشهرة الدموية التي نزلت على تلك القبائـل، ينظـرون اليهـا                    . بوش
 الحكومـة،   كأشباح غامضة، ويجهلون الكثير عنها، وال يعرف عنها سوى أنها عربية، وأنها مسلحة، وتـوالي              

وترتكب أعمال عنف ضد القبائل األفريقية، وأن واشنطن واالتحاد األوروبي وحلف شمالي األطلسي، يفكرون              
  . جدياً بالتدخل العسكري المباشر، لردعها، او التستر بفكرة ردعها

م الذي وقعته   فمن هم الجنجويد الذين وافقت الحكومة السودانية على البدء بنزع سالحهم، بناء على اتفاق السال              
  .  أيار في أبوجا النيجيرية؟5مع فصيل ميني ميناوي في جيش تحرير السودان في 

يختلف المؤرخون على تفسير كلمة الجنجويد، حيث ان البعض يفسرها على أنها جن على جواد، فيمـا قـسم                   
ل يحمل سالحاً من     أجزاء، وهي جن بمعنى رجل، وجاو أو جي، ويقصد بها أن هذا الرج             3آخرون الكلمة إلى    

 المنتشر بكثرة في دارفور، وويد ومعناها الجواد، ومعنى الكلمة هو الرجل الذي يمتطـي جـواداً                 3نوع جيم   
ويرتدي عناصر الجنجويد غالباً ثياباً بيضاء مثل أهـل الـسودان عمومـاً، ويمتطـون     . ويحمل سالحاً رشاشاً  

   .ويصفهم البعض بأنهم مجموعة من قطاع الطرق. الخيول
 في المئة، فيما تبلغ نسبة العـرب  60وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة األفارقة بين سكان دارفور تبلغ         

وتعيش قبائل الزغاوة والمساليت والفور ذات األصول اإلفريقية على الزراعة، في حين تعتمـد              .  في المئة  40
رزيقات والبقارة ذات األصول العربية على الرعي       قبائل بني هلبة وبني فضل والتعايشة والهبانية والزيادية وال        

 تحالف موسع يشمل كل القبائل ذات األصول العربية في اإلقلـيم،            1987,ظهر في دارفور، عام      . في الغالب 
 قبيلة، وكان الهدف منه الحد من نفوذ قبائل شـمال الـسودان، أي              27أطلق عليه اسم التجمع العربي، ويضم       

وقد توسع التنظيم ليشمل بعض قبائل كردفان ذات األصـول العربيـة، وليأخـذ              . لدناقلةالجعليين والشايقية وا  
  . التنظيم الجديد اسم قريش



 

 22

 جذور قصة إنشاء الجنجويد والعنف في       2003,وترجع المجموعة السودانية لحقوق اإلنسان في تقرير في عام          
تشادية في ثمانينيات القرن الماضي، حين واجه       دارفور بشكل أساسي إلى الحروب الليبية التشادية، والتشادية ال        

الرئيس الحالي إدريس ديبي خصمه حسين حبري، فجند كل طرف بعض المليشيات من أبناء القبائل العربيـة                 
  . في شرقي تشاد

إال أن منظمة هيومان رايتس ووتش تعتبر أن جذور الجنجويد تعود إلى حقبة الرئيس السوداني جعفر النميري                 
، حين لجأ إلى تجنيد المرحلين من قبائل الرزيقات والمسيرية في جنوبي دارفـور وكردفـان                )1985 1969(

لمواجهة قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ، التي بدأت حربها االنفصالية ضد القـوات                
   1983.الحكومية عام 

مر البشير الحالية، بأنها ترعى هـذا التنظـيم         ثم اتهمت حكومة الصادق المهدي، ومن بعدها حكومة الرئيس ع         
لمواجهة المتمردين، ومن هنا اتخذ الصراع منحى عربياً إفريقياً، بعد أن كان محصوراً في مواجهة بين الرعاة                 

ويشير الباحث السوداني حـسين الحـاج آدم،         . والمزارعين على األراضي وموارد المياه، في أوقات الجفاف       
إلى أن الجفاف الذي ضرب اإلقليم في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، اجبر القبائـل              المتحدر من دارفور،    

الرعوية على النزوح إلى مناطق القبائل التي تعتمد في معيشتها على الزراعة، ما أدى إلى اشتباكات مـستمرة                  
 ويتكون مـن    وينقسم الجنجويد إلى قسمين، األول في شمالي دارفور،       . بسبب الصراع على سبل كسب العيش     

ميليشيات تابعة للقبائل العربية أو اإلبالة، أي التي تمتهن رعي اإلبل، فيما يتركز الثاني، وهـو األكبـر فـي                    
 آالف مسلح،   5الجنوب، ويتألف من أبناء القبائل العربية التي يغلب عليها رعي البقر، ويقدر عددهم بأكثر من                

  . ارفورويتحصنون في جبل كرقوا في أقصى جنوبي غربي د
ويؤكد أمين دائرة اإلعالم واالتصال في حركة تحرير السودان المتمردة محجوب حسين أن أعـداد الجنجويـد                 

 ألف مقاتل، إال أن مصدراً في المعارضة السودانية يوضح أن هذا العدد ربما يـشمل                30 الى   20تبلغ ما بين    
  . ايضا القوات شبه الحكومية في دارفور

  16/5/2006السفير 
  

  زمالك واألهلي ودعم الشعب الفلسطينيال .52
 ياسر الزعاترة  

كانت مبادرة رائعة تلك التي تبناها نادي الزمالك المصري بتخصيص جزء من ريع مباراة القمة مع نادي 
والحال .  ودعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لرعاية المباراة،األهلي لصالح دعم الشعب الفلسطيني

قف شعبي له داللته الرمزية الرائعة التي تتجاوز بضعة آالف من الدوالرات تقدم للشعب أننا إزاء مو
 تماماً كما ، ففي المباراة توافق الخصمان الكرويان على حب فلسطين وشعب فلسطين ودعم فلسطين،الفلسطيني

 .ب الفلسطينيتبارى الفنانون والشعراء في مصر خالل انتفاضة األقصى على تقديم الدعم المعنوي للشع
ما يلفت االنتباه هنا هو أن ما جرى ال يغير من حقيقة أن موقفاً سلبياً رسمياً في مصر ما زال يتوفر من 

 فهو لم يفعل ، وعندما اعتذر إسماعيل هنية عن رعاية المباراة وبعث وزير الصحة مندوباً عنه،حكومة حماس
أن يحضر إلى القاهرة فال يجد من وقت المسؤولين  وإنما خشية ،ذلك فقط بسبب ارتباطات أو مشاغل أخرى

 وكاد ، تماماً كما حصل مع وزير الخارجية محمود الزهار في المرة األولى،المصريين ما يكفي الستقباله
  .يحصل في المرة الثانية لوال الخوف من الحرج وردة فعل الشارع

ن الموقف الرسمي الذي قد يخضع العتبارات  وبي،إنها المسافة بين موقف الجماهير والقوى السياسية الحية
 ، مع أنه يشكل في كثير من األحيان دعماً للموقف الرسمي وال يقلل من شأنه،كثيرة تتعلق بضغوط خارجية

 فيما نعلم أن الموقف ،اللهم إال إذا كان منطلق الموقف الرسمي قناعات خاصة تتعلق بالداخل أكثر من الخارج
 إضافة إلى الخوف من تأثيرات ما جرى في فلسطين على الحراك ،ضغوط الخارجالرسمي المصري له صلة ب
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كانت لوحة جميلة تلك التي ارتسمت في القاهرة على وجوه المصريين الذي عاشوا لساعات . الشعبي الداخلي
 . مؤكدين عظمة الشعب المصري وروعة عطائه إلى جانب أشقائه،مع إخوانهم الفلسطينيين
شقيقة الكبرى لكل العرب؟ يحدث مثل ذلك في دول عربية كثيرة قدمت وما زالت تقدم أليست مصر هي ال

 فعلى الهم الفلسطيني تتوحد جميع القوى ، أعني على الصعيد الشعبي،مبادرات رائعة حيال الشعب الفلسطيني
الملف  فضالً عن كل الملفات األخرى التي تمس مصير األمة كما هو حال ،بصرف النظر عن انتماءاتها

 فكيف به هذه األيام في ظل ، مع أن سجل األمة في نصرة قضاياها العادلة كان على الدوام رائعاً،العراقي
 ثورة اإلعالم واالتصاالت؟ 

 وتحية للجماهير المصرية التي أعلنت قواها عن مبادرة المليار جنيه ، وللنادي األهلي،تحية لنادي الزمالك
أن يشكل هذا الحراك وسيلة ضغط على الموقف الرسمي كي يتحرك إلى األمام  فيما يؤمل ،لدعم الفلسطينيين

 بدل انشغاله بالتوريث ومطاردة حراك الناس وسعيهم نحو تعزيز ،على صعيد الملف الفلسطيني والعراقي
 .حضورهم وشراكتهم في تقرير مصيرهم

ية تزيد في حدة الهجمة األمريكية  وهي حيو،في هذه األمة الكثير من الحيوية التي تتأكد يوماً إثر آخر
 فيما تبالغ في االنحياز إلى جانب األوضاع القائمة خوفاً ،الصهيونية على مختلف األصعدة اإلعالمية والسياسية

 .من البديل األسوأ القادم
 16/5/2006الدستور 

 
  !!مسألة البد من إيضاحها .53

  صالح القالب
عب الفلسطيني حشرا في القـضية األخيـرة قـضية تهريـب            حتى وإن بحسن نية فإنه ال يجوز حشر إسم الش         

فاألردن لم يـتهم حتـى حركـة        .. األسلحة والمتفجرات عبر الحدود السورية وتخزينها في األراضي األردنية        
حماس التي في الداخل واإلتهام، حتى اآلن، إنحصر بالمجموعة الخارجية من قيادة هذه الحركة المتخندقة فـي                 

لى إيران هو إنحياز ضد الـدول       إواإلنحياز  .. لى إيران إعلى رؤوس األشهاد أنها منحازة      دمشق والتي تقول و   
واألردن هو إحدى هذه الدول المستهدفة وكذلك       .. العربية التي تشعر بأن التطلعات اإليرانية اإلقليمية تستهدفها       

  . السلطة الوطنية
ة بينه وبين حركة حماس في الداخل وبالتـالي أنـه ال            واأللف، يؤكد األردن أن ال مشكل     .. للمرة الثانية والثالثة  

مشكلة مع الحكومة الفلسطينية، المشكلة تنحصر في المجموعة التي دخلت على خط اإلستقطابات والمحاور في               
  . وأيضا على حساب حركة المقاومة اإلسالمية.. هذه المنطقة وعلى حساب القضية الفلسطينية

ظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلـسطيني  عندما يعزز األردن عالقاته بمن   
من قبل كل دول العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة وإسرائيل، ومن قبل الدول العربية كلها، بإسـتثناء تلـك                    

 الشهداء مـن  الدولة المعروفة، فإنه في حقيقة األمر يستجيب لرغبة هذا الشعب الشقيق الذي ناضل وكافح وقدم              
أجل تحقيق هذا اإلنجاز الذي ال يعرف قيمته الذين إنضموا الى الركب متأخرين والذين يسعون لبناء الخالفـة                  

  .اإليرانية قبل فتح المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة
) زن أبو مـا  ( وعندما يوظف األردن كل ما لديه من إمكانيات لدعم الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس               

فإنه في حقيقة االمر يوظف كل إمكانياته إلقامة الدولة الفلسطينية المنشودة التي يريد الشعب الفلسطيني إقامتها                
طظ في هذه الدولة المستقلة والتي بقي      : والتي لم تستحق من خالد مشعل في مهرجان اليرموك الشهير إال القول           

لك فإنه يرفض قرار فك اإلرتباط الذي إتخذه األردن في العام           محمد نزال ال يريدها ولذ    !! المجاهد الكبير جدا    
  . نزوال عند رغبة الفلسطينيين1988
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ن هـذا   أن قطاعا واسعا من الشعب الفلسطيني إنتخب حماس وال يزال يؤيدها لكنه ليس بالضرورة               أالشك في   
 المخـابرات اإليرانيـة     ن يضعوا أنفسهم على خـط     أالقطاع يؤيد نزوات خالد مشعل ومجموعة الذين اختاروا         

وعلى خط إستهداف األردن البلد الذي هو أقرب من غيره لفلسطين وقضية فلسطين والذي يوظف كل جهـوده                  
  . وإمكانياته من أجل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

سلحة المهربة الى االردن من زاوية العالقات       ولذلك فإنه، حتى من قبيل حسن النوايا، ال يجوز تناول قضية األ           
ثم ويجب التأكيـد    .. األردنية الفلسطينية فهذه العالقات لم تكن وفي أي يوم من األيام أفضل مما هي عليه اآلن               

ن المقصود بالعالقات األردنية الفلسطينية هي عالقة الشعب األردني بأشقائه في الضفة الغربيـة وغـزة                أعلى  
أما بالنسبة للمواطنين األردنيين فإنه     .. األردنية وحكومتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها     وعالقة الدولة   

  . وهذه قضية البد من إيضاحها.. ال فرق بينهم فهم شعب واحد وموحد وجميعهم يقفون على أرضية واحدة
ن أبالشعب الفلسطيني واإلدعاء    ليحاول الذين وضعوا أنفسهم على خط اإلستقطابات والمحاور اإلقليمية التغطي           

أما االردن فإنه كان قد حسم هذه المسألة وبصورة نهائية وقاطعة           .. ما يفعلونه ويقومون به هو بإسم هذا الشعب       
ومانعة وهو أنه مع منظمة التحرير ومع السلطة الوطنية ومع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضـي                 

ثم بعد ذلك لكل حـادث      .. ن يقرر هذا الشعب العزيز الشقيق مصيره بنفسه       أمع   و 1967التي أحتلت في العام     
  .حديث

  16/5/2006الرأي االردنية 
  

  العرب يشاركون بمأساة الشعب الفلسطيني .54
 محمد صالح المسفر. د

لتي عندما نذكر كلمة العرب في االزمات فإننا نقصد الزعماء والقادة العرب، فهم في تقديري الكارثة الكبري ا
حلت بأمتنا العربية في عصرنا الحاضر، إن الزعماء العرب في هذا الزمن الرديء هم الذين أوصلوا العراق 
إلي ما وصل إليه، وهم الذين يجرون السودان إلي التهلكة، وهم أسباب الهوة العميقة بين سورية ولبنان، وهم 

قيا، والزعماء العرب هم الذين يشجعون عربدة الذين أجفلوا ليبيا من العرب والعروبة ودفعوا بها نحو أفري
جيش العدو الصهيوني في األراضي الفلسطينية يقتلون ويخطفون ويجرفون مزارع ويدمرون منازل ويستبدون 
بالمياه ويحاصرون المرضي والطالب والنساء في كل ارض فلسطين، والزعماء العرب يتفرجون علي خيبات 

 األعظم جورج بوش االبن، من الذي يستطيع إقناع المواطن العربي بان سياساتهم الخائفة من اإلمبراطور
الملك السعودي والملك ــ الرئيس ــ المصري وملك األردن ال يستطيعون إيصال المال والدواء ناهيك عن 
السالح إلي الشعب الفلسطيني وانهم ليسوا بقادرين علي فك الحصار المفروض علي هذا الشعب المجاهد الذي 

  الم يعتبروا بما فعلوا بالعراق؟،تار حكومته بطريقة مشروعةاخ
الزعماء العرب في كل عام يقدمون مبادرة سالم إلسرائيل، وكل مبادرة جديدة تقدم إلسرائيل عن طريق القمة 
العربية السنوية تشتمل علي تنازالت جديدة لصالح العدو الصهيوني لكن تقابل بالرفض من قبل ذلك الكيان، 

مقابل .  آخرها مبادرة القادة العرب الذين أعادوا تكرارها في قمتهم التي اجتمعت في الخرطوم هذا العاموكان
معنت إسرائيل في الفتك بالشعب الفلسطيني واجتاحت سجن أريحا الذي يعتقل فيه احد قادة الفصائل أذلك 

 .الفلسطينية العضو في منظمة التحرير الفلسطينية
حمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ظاهريا وحاشيته لم يصابوا باالنزعاج واعتقد أنهم المصيبة األكبر أن م

وتوج السيد رئيس . كانوا أكثر فرحا بما فعلت إسرائيل الن ذلك ينقص من هيبة السلطة المنتخبة في نظرهم
ثت في تل أبيب بأنها السلطة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قوله عن العملية االستشهادية األخيرة التي حد

 كيف يصف رئيس سلطة سياسية فلسطينية بان منازلة األعداء أعمال قذرة؟!! عملية قذرة يا للهول 
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أليس العمل األقذر واألوسخ هو محاصرة الشعب الفلسطيني ألنه اختار حركة المقاومة اإلسالمية حماس لتدير 
فتح السابقة في تحقيق أي إنجاز وطني لصالح شؤونه وصراعه مع العدو الصهيوني بعد أن فشلت حكومات 

 الشعب الفلسطيني؟ 
ن نذكر الرئيس محمود عباس أبو مازن انه عندما كلف بتشكيل أول أمن حقنا نحن أنصار تحرير فلسطين 

صر علي اخذ كامل الصالحيات في الشأن األمني وكامل أحكومة فلسطينية في عهد الشهيد ياسر عرفات 
بة المال العام وطالب بان يكون من حقه وضع الميزانية واإلشراف علي تنفيذها وان تكون الصالحيات في مراق

السياسة اإلعالمية من اختصاصاته، وفعال أعطيت له تلك الصالحيات فحرن رئيس الوزارة السيد عباس 
س الحكومة  رئية السيد هنيىاليوم ينكرون عل. واستقال، وقبل السيد أبو قريع تشكيل الحكومة بعد األول

المكلف من قبل السيد أبو مازن بوصف حزبه حماس الفائز باألغلبية في االنتخابات أي صالحيات، ولكن 
 حكومة صورية، لم يكتف بذلك بل اغرق اإلدارة ةالرئيس محمود عباس جعل حكومة السيد إسماعيل هني

حكومة فتح إلي حركة حماس المدنية بأكثر من خمسة عشر ألف موظف جديد في المرحلة االنتقالية من 
الوطنية المجاهدة ضد الفساد والمفسدين في األرض الفلسطينية، وعين في ذات الفترة تسعة وكالء وزارات 

 .دون مبرر ومدراء عامين بشكل خيالي وكلهم من فتح
جتماع ما تفسير الرئيس محمود عباس في توجيه الدعوة إلي السلك الدبلوماسي المعتمد في غزة وتل أبيب لال

بهم في رام اهللا دون علم وزير الخارجية المنتخب الدكتور محمود الزهار وان يكلف بتوجيه الدعوة السيد 
 ةالقدوة الوزير السابق للخارجية ويحضر االجتماع انف الذكر احد الموظفين في خارجية السيد إسماعيل هني

 !!دون علم الوزير المنتخب
منهم  % 98 ألف موظف 164ما يزيد عن بجهاز الخدمة المدنية مشكال ما تفسير محمود عباس في أن يكون 

من فتح القادمين من جمهورية الفاكهاني والحمامات ويدفع بهؤالء للتظاهر احتجاجا علي عدم استالم 
 ن مفاتيح الخزانة الفلسطينية معلقة في يده؟أوهو يعلم !! مرتباتهم

  16/5/2005القدس العربي 
  

  يمات الفلسطينيةلبنان ومعضلة المخ .55
  نيكوالس بالنفورد

 إجراء حوار تـاريخي     ، اعتزم المجتمعان الفلسطيني واللبناني    ،بعد عقود من العالقات المتعسرة والشد والجذب      
 والحد من ظـاهرة الجماعـات والفـصائل         ، بهدف تحسين األوضاع في مخيمات الالجئين الفلسطينيين       ،بينهما

 فإن خبراً كهذا ربمـا تكـون لـه          ،ئ ومواطن فلسطيني بسيط مثل إبراهيم خليل      بالنسبة لالج . المسلحة المنفلتة 
 كلما هطلت األمطار من السماء مباشـرة        ،عالقة مباشرة ببركة المياه العميقة التي يغوص فيها إلى حد ركبتيه          

يشونها في  قال لي متحدثاً عن قسوة الظروف التي يع       و. إلى داخل منزله في المخيم الذي يعيش فيه هو وعائلته         
إن كافة بيوتنا مبتلة رطبة وال تصلح لسكنى البشر         : مخيماتهم المنصوبة في ضواحي مدينة صيدا بجنوبي لبنان       

  . ن تهطل األمطار حتى يفيض بيتي بالمياه بسبب سوء قنوات الصرفإوما . فيها
 ،ها مجـدداً فـي بيـروت      لكن من خالل العمل المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية التي ستعيد افتتاح مكتب            

 إنما يأمل لبنان في توفير فرص عمل أكبر وأوسـع           ،بهدف التخفيف من معاناة الالجئين من أمثال السيد خليل        
 بقصد الحد من إغراء انخراط الكثيرين مـنهم فـي           ، وتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم    ،لالجئين الفلسطينيين 

وعلى الرغم من الضغوط الدولية الممارسة على بيروت        . صفوف الفصائل المسلحة الناشطة في تلك المخيمات      
 تعـد   ، الفلسطينية المرتقبـة   - إال أن المحادثات اللبنانية    ،منذ مدة ليست بالقصيرة بغية نزع أسلحة تلك الفصائل        

 فضالً عن كونها مؤشراً جـدياً علـى        ، من أجل توحيد وتصعيد تلك الجهود من ناحية        ،خطوة في غاية األهمية   
وتعليقاً على ذلك قـال سـلطان أبـو         .  الرامية إلى التصدي لتلك المشكلة وحلها      ،لحكومة اللبنانية تغير خطط ا  
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.  اللبنانيـة  - إن هذه الخطوة تمثل منعطفاً مهماً في العالقـات الفلـسطينية           ،العينين رئيس حركة فتح في لبنان     
 ،قيمين على أراضيها كهـاجس أمنـي  والسبب أن الحكومة اللبنانية بدأت في التحول من معاملة الفلسطينيين الم       

  . إلى االهتمام اإلنساني بهم
 عن عزمها بدء حوار شامل مع كافـة الفـصائل           ،يذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت في شهر أكتوبر المنصرم        

  والداعية ، بالضغوط الدولية المفروضة على لبنان     ،وقد تأثر ذلك القرار إلى حد ما      . الفلسطينية المقيمة في لبنان   
ويـشمل  .  بشأن تجريد وتفكيك الفصائل المسلحة في أراضـيه        1559إياه لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم        

وهو يشير بالطبع إلى كـل      .  سواء كانت لبنانية أم خالف ذلك      ،ذلك القرار كافة المليشيات والجماعات المسلحة     
 ،االثنين فإن نزع أسلحة المليشيات الفلسطينية     وبين هذين   . والمنظمات الفلسطينية المسلحة   من حزب اهللا اللبناني   

 القـوي   ، مقارنة إلى صعوبة فعل الشيء نفسه مع حزب اهللا اللبنـاني           ،لهو أهون بكثير على الحكومة اللبنانية     
  . الشكيمة والتمسك بأسلحته

لذي كـان قـد      ا )بيروت(هذا وربما تؤدي إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة اللبنانية             
 إلى تشكيل وفد فلسطيني يتألف من ممثلين لكافة الفصائل          .1982أغلق إبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان في عام        

 على أمل بدء مفاوضات مـشتركة مـع الحكومـة           ، بما فيها تلك المختلفة مع بعضها بعضاً       ،المقيمة في لبنان  
 الحاجـات اإلنـسانية وحقـوق اإلنـسان         ،ار المطروحة ومن المتوقع أن تكون على رأس أجندة الحو       . اللبنانية

وحتى اآلن فإن كافة أبواب العمل الكريم تكـاد         . الواجب توفرها لكافة الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان       
 هو  ،وهذا الشعور الطاغي باإلحباط   .  عدا تلك المهن التي يعزف عنها اللبنانيون       ،تكون مغلقة في وجه الالجئين    

.  لالنخراط في صفوف المليشيات والفصائل الفلـسطينية المـسلحة         ،ع غالبية الشباب العاطلين عن العمل     ما يدف 
لست أفهم لماذا يتعين على المهندس الفلسطيني أن يعمل عامالً وليس مهندساً فـي              : وفي ذلك يقول أبو العينين    

  . لبنان؟ إنه ألمر سيئ إلى أبعد الحدود
 قد قامت بزيارة غير مسبوقة لثالثة من مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي شـهر               وكانت لجنة وزارية لبنانية   

فهناك ما يربو على    .  تقدير الحاجات اإلنسانية لسكان المخيمات     ،وكان القصد من تلك الزيارة    . مارس الماضي 
 ،لبنـان  يعيشون فيما يزيد على العشرة مخيمات منتشرة في شتى أنحـاء             ، ألف الجئ فلسطيني في لبنان     350

ويعـد أكبـر   . وتقع جميعها خارج نطاق السلطات والحكومة اللبنانية       تحيط معظمها وحدات من الجيش اللبناني     
 في بيوت ومساكن عشوائية يعمها الفقر       ، ألف الجئ  70 الذي يعيش فيه نحو      ، مخيم عين الحلوة   ،هذه المخيمات 
  . المدقع والبؤس

 تقول الحكومـة اللبنانيـة إن       ،لتحتية الالزمة والطارئة في تلك المخيمات     وفي تقديراتها لمتطلبات تأهيل البنية ا     
ولـذلك يلـح    .  ال تستطيع الميزانية اللبنانية توفيرها     ، مليون دوالر  50-40الحد األدنى للتكلفة يتراوح ما بين       

  . لبنان على تحمل المجتمع الدولي لنفقات بنائها
 16/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
   جال األعمال الفلسطينيون يتحركون سياسيار.. أخيرا .56

  بالل الحسن 
عقدوا .  أطل رجال األعمال الفلسطينيون على المشهد السياسي، وقرروا أنه ال بد أن يكون لهم دور فاعل                أخيراً

مؤتمرا صحافيا في رام اهللا، وقالوا لإلعالم وللجمهور الفلسطيني أن لهم تصورا سياسيا لما يجب أن يفعل من                  
حددوا بنود برنامجهم السياسي، ثم حددوا خطـوات        .  الخروج من المأزق الذي تواجهه السلطة الفلسطينية       أجل

  :العمل، وهنا أكدوا على موقفهم قائلين
التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صياغة البرنامج االقتصادي للحكومة، بما يحقق توفير              : أوال

  .لخاص، والضطالعه بدوره الرئيسي في التنميةبيئة مواتية لنهوض القطاع ا
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  .لتنفيذ خطة تحرك دبلوماسي..... تشكيل وفود رسمية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص: ثانيا
يعتبر القطاع الخاص نفسه شريكا أساسيا في مساعي الحوار، وهو يعتبر مبادرته هذه إسهاما منه في تلك                 : ثالثا

لتام لتقديم كل ما يمكن تقديمه إلنجاح تلك الجهـود، بهـدف تجـاوز األزمـة                المساعي، ويعبر عن استعداده ا    
  .الراهنة، واالنطالق بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى نهايته المظفرة

، أن رجال   1993يأتي هذا الموقف متأخرا سنوات طويلة، بعد أن اعتقد كثيرون عشية توقيع اتفاق اوسلو عام                
ماعية فاعلة، ويستطيعون أن يكون لهم دور سياسي في بناء الـسلطة الفلـسطينية              األعمال الفلسطينيين قوة اجت   

الوليدة، ويعبرون بذلك عن دخول القوى االجتماعية الفلسطينية إلى واجهة المشهد، جنبا إلى جنب مع القـوى                 
ولكـن  . لكيانالفدائية المسلحة، وباعتبار أن مشاركة القوى االجتماعية أمر مطلوب في مرحلة بناء السلطة وا             

وفـسر مـوقفهم   . المفاجأة كانت أنهم لم يفعلوا، وقبلوا أن يكونوا رجال أعمال فقط، ومن دون أي دور سياسي              
هذا في أوساط السلطة الفلسطينية تفسيرا سلبيا، فتم النظر إليهم على أن ما يهمهم هو المشاريع المربحة، فـإذا                   

  .، فبادر الحاكم إلى منحهم تلك المشاريع التي يتطلعون إليهاحصلوا عليها أراحوا الحاكم من إزعاجهم السياسي
وسار األمر على هذا المنوال سنوات طويلة، حتى ساد االعتقاد بأن رجال األعمال كقوة اجتماعيـة ال يوجـد                   
لديهم طموح سياسي، وإذا وجد هذا الطموح فهو ينطلق من رغبة شخصية، يرد فيها اسم منيب المصري مثال                  

، أو كمرشح لتشكيل الوزارة الفلسطينية حين تم استحداث هذا المنـصب،            )ين وال يمارس ثم ينسحب    يع(كوزير  
بتشكيل الوزارة، ويكتفي منيب المصري بـالقول إن        ) ابو مازن (ثم ينتهي كل شيء عندما يكلف محمود عباس         

  .حا لرئاسة الوزارةعرفات لم يعرض عليه شيئا حين زاره في مكتبه، وحين رددت الصحافة أنه قد يكون مرش
اآلن يختلف المشهد، إذ يتقدم رجال األعمال كقوة اجتماعية، يتمثل فيها منيب المصري وهو سليل بيت سياسي                 
عريق، ونافذ الجرباوي رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ومحمد مسروجي رئيس جمعية رجـال               

ف التجارية الفلسطينية، واشخاص آخرون مثل المهندس       األعمال الفلسطينيين، وهاشم الزغير رئيس اتحاد الغر      
  .باسم خوري، ويظهر بوضوح هنا طابع القوة االجتماعية التي يتحدثون باسمها

  :ال بد أن نذكر هنا موقفين متميزين لرجال األعمال الفلسطينيين
) associationwelfare ( إلى تأسيس مؤسسة التعاون في جنيـف  1983مبادرتهم منذ العام : الموقـف األول 

ترأس المؤسسة عند تأسيسها عبد المجيد شومان الذي كان حريـصا           . كشركة خيرية سويسرية ال تعمل للربح     
وقد حددت الجمعية لنفسها مهمة     . على أن ال تظهر المؤسسة بمظهر سياسي حتى ال تمنعها إسرائيل من العمل            

ه من الصمود، وأنشأت من أجل هذه الغاية مكاتب         مساعدة المجتمع الفلسطيني على التطوير البشري لتمكين أهل       
 مشروع في مناطق فلسطين وفـي       400في القدس وعمان وغزة ولندن وبيروت، وأنجزت المؤسسة ما يقارب           

لبنان، في نطاق الصحة والتعليم واألسرة والطفل، وكان من أبرز مشاريعهم تمويل وصيانة وتـرميم مبـاني                 
إلى إنشاء مشاريع تنموية ) بادية( الدولي وصندوق التنمية العربي ـ االفريقي  وحين بادر البنك. القدس القديمة

ثم بادر حسيب صباغ وسعيد خوري      . في فلسطين أسندا إلى مؤسسة التعاون مهمة اإلشراف على تلك المشاريع          
 أن  إلى إنشاء مركز لتدريب المقاولين الصغار على كيفية إدارة مشاريعهم فـي فلـسطين، بعـد               ) cccشركة  (

  .رفضا المساهمة في إدارة مشاريع البنك الدولي
 المتميز لرجال األعمال، كان بعد توقيع اتفاق اوسلو، وبينما كان الرئيس الراحل ياسر عرفات               :الموقف الثاني 

في ذلك الحين بادرت مجموعة من رجال األعمال إلى وضع دراسـة حـول كيفيـة                . ال يزال مقيما في تونس    
كان فحوى المبـادرة يتعلـق      . ر الفلسطينية من مؤسسة تقود ثورة إلى مؤسسة تقود دولة         تطوير منظمة التحري  

أما في الجوهر فقـد     . بتحديد الصالحيات وتوزيعها، وبإنشاء المؤسسات، ورسم خطط المشاريع وكيفية تنفيذها         
فلسطينية يجـب  كان هدف المبادرة إقناع عرفات بأن اسلوب عمله وسيطرته على األمور في منظمة التحرير ال        

  .أن يتغير عندما يبدأ إنشاء الكيان الفلسطيني
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عندما ذهب وفد رجال األعمال إلى مقابلة الرئيس عرفات في تونس لتقديم مبادرتهم رسميا له، فـوجئ بـأن                   
، وأعضاء مـستقلين فـي منظمـة        )الحزب الشيوعي سابقا  (الوفد يضم مندوبين عن حزب الشعب الفلسطيني        

وبسبب هذه التركيبة للوفـد أخـذ       ). نبيل عمرو (، وأعضاء في حركة فتح      )و بكر رحمه اهللا   توفيق اب (التحرير  
عرفات يتعامل مع المبادرة بحذر أشد، وربما شعر بأن هناك شيئا يدبر ضده، فاتبع سياسة المماطلة وتـشكيل                  

قالة أعفـى نفـسه     اللجان للدرس والحوار، إلى أن يئس المبادرون من مبادرتهم، وعبر عن ذلك نبيل عمرو بم              
إننا نعيد المبادرة إلى عنوانها الطبيعي، إلـى قيـادة منظمـة التحريـر              : فيها من عبء المبادرة، وكتب يقول     

وتوقف بذلك أي نشاط ذي طبيعة سياسية لرجال األعمال، إلى أن ظهروا من جديد في رام اهللا يوم                  . الفلسطينية
 خطة سياسية، وفي موقف يعتبر القطـاع الخـاص           في مؤتمر صحافي، وفي مذكرة علنية، وفي       2/5/2006

  .شريكا اساسيا في مساعي الحوار
هل نحن أمام مرحلة جديدة في العمل السياسي الفلسطيني، تدخل فيها الساحة قوى اجتماعية تطلب فيها لنفسها                 

  .ربما....... دورا إلى جانب الفصائل المسلحة؟ 
  7/5/2006الحقائق 

  
  معضلة الرواتب سيكون محكا هاما لههنية دبلوماسي حاذق وحل  .57

 داني روبنشتاين
 .رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية يظهر في االسابيع االخيرة باعتباره ابرز شخصية في قيادة حماس

رفاقه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي المقيم في دمشق ومحمود الزهار وزير الخارجية يتفوهان 
هو ال يهاجم خصوم .  واالخر ـ أما هو فيتحدث بلغة رصينة ودبلوماسيةبتصريحات حماسية بين الحين

حماس وربما ينجح عما قريب في بلورة شراكة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي توجه الي الخارج 
 .في جولة جديدة باالمس

 عن حق العودة في يوم الجمعة الماضي افتتح اسماعيل هنية في غزة المؤتمر الفكري ـ السياسي للدفاع
تحدث عن امور وعكسها في كل المسائل التي . واالمور التي صرح بها هناك تشير الي شخصيته وطبعه

 .تطرق اليها تقريبا
علي سبيل المثال، قال ان الوثيقة التي صاغها مروان البرغوثي ورفاقه في السجن من الفصائل االخري هامة 

:  في المقابل سخر من الوثيقة.حاجة الي دراسة اضافية معمقةستكون مفيدة لنا في الحوار الوطني وهي ب
 .المبادرة لصياغة هذه الوثيقة خرجت من سجن واحد وهو تلموند وليس من كل السجون

السجناء هم اشخاص موهوبون جدا ونحن نعتز . محمود الزهار الذي تحدث بعده تبني اسلوبه في هذه الحالة
 .ن موقفهم بناء عليها جزئية بسبب ظروف السجنبهم اال ان المعلومات التي يحددو

:  ولكنه يردف علي الفور،منظمة التحرير الفلسطينية هي وطننا: هنية يحترم منظمة التحرير الفلسطينية جدا
الحكومة الفلسطينية ستعمل علي احداث تغييرات علي منظمة التحرير الفلسطينية خالل جوالت الحوار الوطني 

 حماس حسب رأيه تريد توسيع منظمة التحرير الفلسطينية وضم فصائل اخري ).ا االسبوعالتي ستفتتح في هذ(
لن نوافق علي : وبعد ذلك يقول. أي ان منظمة التحرير ضمن تركيبتها الحالية ليست هامة بدرجة كبيرة. اليها

ولكن ذلك ال . نازلاية تنازالت علي الرغم من الحصار الذي فرض علينا بعد االنتخابات الديمقراطية ولن نت
 .يعني اننا نعلن الحرب

هو يعرف ان ال احد . هنية يحذر ايضا من مهاجمة االردن الذي كشف النقاب عن شبكة تخريبية تابعة لحماس
في العالم العربي تقريبا يصدق الحكايات االردنية وهو يرسل سكرتير حكومته غازي حمد للرد بصورة حادة 

 محمود عباس الذي تبني الرواية االردنية اقوال عبد الرحيم تفتقر للمسؤولية علي الطيب عبد الرحيم مساعد
 .وتمثل مصالح اجنبية غريبة قال حمد
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. خالفا للتصريحات الدبلوماسية في قضايا الساعة تبدو اقواله واضحة وصارخة عندما يتطرق لالمور المبدئية
روع االحتاللي يمران في حالة تراجع وان عمودهما وفقا للتحليل التاريخي يتبين ان الكيان الصهيوني والمش

الفقري في حالة انخراط ـ يقصد تفكيك االستيطان واالنسحاب من غزة وهو في ذلك يشاطر اليمين االسرائيلي 
 . ومعارض فك االرتباط واالنطواء في نفس النظرة

دم وتعزيز حسب قوله ودليله علي من الناحية االخري يمر المشروع الفلسطيني العربي ـ االسالمي في حالة تق
 واالسرائيليون املوا بأن يشيخ الجيل 1948عام   سنة مرت منذ حدوث النكبة في58. ذلك مشكلة الالجئين

وماذا حدث؟ ابناء هؤالء الالجئين . االول من الالجئين ويموت وان ينسي الشبان قضيتهم فتختفي المشكلة
 يذكر )هنية (وان لم يكن ذلك كافيا. نية مؤكدين عدم نسيانهم الي شيءواحفادهم صنعوا االنتفاضة االولي فالثا

الذين يصلون الي اكثر من مليون نسمة )  حسب التسمية الفلسطينية1948فلسطينيي (بأن عرب اسرائيل ايضا 
 .يواصلون التمسك بحق العودة

 نجح في التوصل الي تفاهم مع سيكون من الممكن الوقوف علي قدرة هنية الدبلوماسية في االيام القادمة ان
محمود عباس والدول العربية واالسرة الدولية حول صيغة لتحويل االموال للسلطة بعد تأخير للشهر الثالث 

 .علي التوالي وتهديد يلوح في االفق باسقاط حكومته والسلطة كلها
  15/5/2006) هآرتس(

  16/5/2006القدس العربي 
  

  عالقات دبلوماسية  .58
  دينساطع نورال

يعادل افتتاح الممثلية الفلسطينية في بيروت، االختراق للعقل السياسي اللبناني، وللوعي الوطني الفلسطيني، بعد              
عقود من االلتباس بين نزعتين استقالليتين تصارعتا حتى الفناء، قبل ان تدفعهما األقدار الى هذا النـوع مـن                   

  . المصالحة التاريخية
عهدا جديدا من العالقات الثنائية بين دولتين لم تغادرا مرحلة التأسيس االولى، وبين             تستهل الممثلية الفلسطينية    

شعبين لم يصال الى مرحلة االجتماع الوطني الناجز، لكنهما قررا العمل معا وفق قواعد وأعراف مختلفة، من                 
  . اجل بلوغ اهداف تكاد تكون واحدة، ما زالت تحتاج الى الكثير من الكفاح والنضال

للقاء الدبلوماسي االول بين الدولتين والشعبين نظري إلى حد بعيد، بل لعله وهمي ايضا، لكنه يكسبهما قدرا ال                  ا
يجري التعبير عنه بأشكال مختلفـة      ... بأس به من الشرعية الدولية التي كانت وال تزال تشكل طموحا مشتركا           

سطيني، كما تستند الى عصبيتين متباعـدتين       تعتمد على متطلبات وخصوصيات الصراع الوطني اللبناني والفل       
  . الى حد ما

خرج لبنان نهائيا مـن جبهـة المواجهـة         : المفارقة في لحظة اللقاء االول من نوعه، انها تمثل ذروة االفتراق          
الفلسطينية، وبدأت عملية انتزاع مسألة اللجوء الفلسطيني من الخطاب السياسي اللبناني، وتحويلها من قـضية               

وتنتظـر  ... لى قضية جالية مقيمة بشكل موقت على االراضي اللبنانية تجادل في حقوقها وواجباتهـا             الجئين ا 
  . حصولها على حق العودة

وبقدر ما يساهم التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في بيروت في عقلنة السياسة اللبنانية ورفضها الخيالي للتوطين               
ن الـساحة   ألى حد بعيـد     إخرى، فإنه يحسم    ألسطينية من جهة    من جهة، او انخراطها الوهمي في المقاومة الف       

لى الفلسطينيين على اختالف انتماءاتهم جبهة قتال مع اسرائيل، بل أضحت مجاال مؤثرا             إاللبنانية لم تعد بالنسبة     
ليا يمر تدريجا عبر قنوات الممثلية التي ستصبح اعتبارا من اليوم المرجعية الع           ... للعمل السياسي واالجتماعي  

  . لربع مليون الجئ فلسطيني في لبنان
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لكن هذه الخطوة ال تنحصر في االطار الثنائي للعالقات التاريخية بين الشعبين، وال تخرج عن السياق االقليمي                 
لى القبول بالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني كما دفع السلطة الفلسطينية الى اإلسراع فـي افتتـاح     إالذي دفع لبنان    

من دون االلتزام حتى بالتقاليد واالحكام الدبلوماسية البسيطة التي تقتضيها العالقات بين            ...  بيروت الممثلية في 
  . الدول

خروج سوريا من لبنان كان بال شك عامال حاسما، وكذلك فوز حركة حماس في االنتخابات وتشكيلها الحكومة                 
ة وحركة فتح من جهة، وبين حركـة حمـاس          خط التحالف صار واضحا بين قوى االغلبية اللبناني       . الفلسطينية

إذا كان بإمكان لبنان وفلـسطين      : وكذلك فتح السجال من زاوية جديدة     . خرىأوحلفاء سوريا اللبنانيين من جهة      
  قامة مثل هذه العالقات؟ إقامة عالقات دبلوماسية بينهما، فلماذا ال يكون بإمكان لبنان وسوريا أ

و الممثليـة   أاش، ألنها تطرح السؤال الجوهري حول موعد افتتاح السفارة          لكن الخطوة أبعد مدى من ذلك النق      
 قبل قيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، ام بعده؟: اللبنانية في الداخل الفلسطيني

  16/5/2006السفير 
  

  إخبار الناس بحظوظ حكومة حماس  .59
  فهمي هويدي 

ح أو كابوس يلوح في األفق البعيد، فإن ذلك يطلق نفير            حينما يصبح االقتتال الفلسطيني خبرا، وليس مجرد شب       
إنذار عالي الصوت، ويستدعي وقفة حازمة، ليس فقط لوأد الفتنة قبل أن يستفحل أمرها، ولكن أيضا لمراجعة                  

  .مجمل الظروف التي أوصلت األمور إلى ما وصلت إليه
الذي وقـع   ) 8/6(لك االثنين األسود    يتعذر علينا أن نعرف بالضبط ما الذي جرى في غزة حين طلع صباح ذ             

فيه االشتباك المسلح بين عناصر األمن الوقائي المحسوبين على فتح، وبين عناصر حركة حماس، األمر الذي                
وهو ما أوقع الجميع في محظور إسالة الدم الفلسطيني، األمر          .  آخرين 11انتهى بمقتل ثالثة فلسطينيين وجرح      

  .ريو الحرب األهلية باحتماالته المفزعةالذي يستدعي إلى الذاكرة سينا
رغم تضارب البيانات المتعلقة بالتفاصيل فبوسعنا على األقل أن نحدد الطرف الفلـسطيني الـداخلي صـاحب                 
المصلحة في إشاعة االنفالت األمني، وفي جرجرة حماس إلى االقتتال الداخلي الذي اعتبرته دائما خطاً أحمر،                

و االقتتال الذي من شأنه تشتيت الحكومة الجديدة وإفقادها السيطرة على الموقـف،             وه. ال ينبغي االقتراب منه   
  هدفاً استراتيجياً لبعض األطراف التي خرجت خاسـرة مـن            - لألسف -وهو ما غدا    . إلشهار فشل تجربتها  
  .االنتخابات األخيرة

موت التابعة لألمن الوقـائي     لقد أشارت التقارير الصحافية التي خرجت من غزة إلى دور لما سمي ب فرقة ال              
وهذه الفرقة تضم مجموعـة     . في عمليات اختطاف األشخاص واالشتباك المسلح الذي استهدف عناصر حماس         

ومـا زالـت    ). 2000عام  (منتقاة مدربة تدريباً خاصاً، وقد أنشأها العقيد محمد دحالن أثناء االنتفاضة الثانية             
طموح السياسي المشهور، الذي كان مسؤوال عن األمن الوقـائي          وهو الرجل صاحب ال   . تأتمر بأمره حتى اآلن   

طوال عهد الرئيس أبو عمار، وألن له عالقات جيدة مع اإلسرائيليين، فإنهم طـالبوا دائمـا باحتجـاز حقيبـة            
هذه العالقة تحدث عن تفاصيلها رئيس جهاز الشاباك األسبق يعقوب بيري في كتابه الـذي               : للعلم. (الداخلية له 

 وقد ترجمه إلى العربية بدر عقيلي، ونشرته دار الجليل في عمان سـنة        -عنوان مهنتي كرجل مخابرات   صدر ب 
  ).362 إلى 356 والتفاصيل وردت في ثنايا الصفحات 2001

في حدود معلوماتي فإن العقيد دحالن هو القائد الميداني الذي يدير المعركة ضد الحكومة الجديدة، حتى سمعت                 
 حماس أن المعركة الحقيقية في غزة ليست بين فتح وحماس، ولكن الطرف األول فيها هو                من مسؤول كبير في   

 -وهناك لغط كثير حول الدعم البريطاني واألمريكي فضال عن اإلسرائيلي بطبيعـة الحـال             . دحالن وجماعته 
  .الذي يقدم للرجل، حيث يراهن عليه هؤالء في سيناريوهات المستقبل
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االقتتال حدث في ظل عملية الحصار والتجويـع، ومتزامنـا مـع حملـة التـشويه          ال تفوتك مالحظة أن ذلك      
والتخويف من وجود حماس في السلطة، التي اعتمدت أسلوب الدس وترويج الشائعات المكذوبة، التي ال أشـك                 

من تلك الشائعات مثال ما قيل عن مخطط في حمـاس الغتيـال أبـو    . في أن للتسريبات اإلسرائيلية دورا فيها   
بزعم أن وصول حماس للـسلطة      (مازن رئيس السلطة، وما أعلن عن تأسيس خاليا لتنظيم القاعدة في فلسطين             

من تلك الشائعات أيضاً ما قيل عن قيام قيادات حماس فـي سـوريا              ). يهيئ فرصة مواتية لظهور تلك الخاليا     
وهو ما لـم يحـدث خـالل    (بتهريب أسلحة إلى األردن الستخدامها ضد أهداف وشخصيات في داخل المملكة         

ذلك فضال عن محاوالت الدس والوقيعة بين قيادات حماس ذاتها عن طريق اإللحاح             ). العشرين عاما الماضية  
  .على وجود خالفات بين قيادات الداخل والخارج

 فـي   هذه النماذج من األخبار الخبيثة والملفقة اريد لها أن تقنع الرأي العام العربي والدولي بأن وجود حمـاس                 
وهو ما عبر عنه بصراحة أحد      . السلطة ليس خطراً على إسرائيل وحدها، وإنما هو خطر على المنطقة بأسرها           

بثت تلك الرسالة البائسة، التي ربط فيها       ). 11/5/2006يوم  (الكتاب األردنيين في مقالة نشرتها صحيفة عربية        
ألردن وحماس ال تزال في بداياتها، ولـم يـشر          بين ابن الدن وخالد مشعل، في حين ادعى بأن المواجهة بين ا           

  .بكلمة إلى أن ثمة مواجهة من أي نوع مع إسرائيل
، فـسنواجه بحقيقـة أن      )ماكرو(أما إذا طالعنا الصورة من زاوية أوسع        ) الميكرو(ذلك على صعيد التفاصيل     

ـ                حبا مـن الطموحـات   الواليات المتحدة تحديداً مصرة على إفشال حكومة حماس، ألن أي نجاح لها يمثـل س
. اإلسرائيلية، وذلك يمثل خطاً أحمر في االستراتيجية األمريكية  بمنطقة الشرق األوسط، وهو ما نعرفه جميعا               

أما الذي ليس واضحا تماما في أذهاننا فهو أن موقف اإلدارة األمريكية الحالية على األقل يتجاوز حدود حركة                  
حركة إسالمية إلى السلطة في المنطقة، في حين يقبل فقط بمجرد           حماس، إلى االلتزام بمبدأ رفض وصول أية        

هـذا  . مشاركة او تمثيل تلك الحركات شريطة أال تكون لها األغلبية ألسباب تتعلق باستقرار المصالح الغربية              
الكالم سمعته في األسبوع الماضي من أحد الخبراء العرب المخضرمين الذين يعيشون منذ ثالثة عقـود فـي                  

، وأضاف في هذا الصدد أن االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط تقوم علـى ضـرورة تـأمين                  واشنطن
حاجتين أساسيتين، هما النفط وإسرائيل، وهي تعتبر أن وصول اإلسالميين إلى السلطة يهدد هاتين الحـاجتين                

ذلك لـيس   . لعربي تحديداً  أن يغلق ذلك الباب تماماً، في المشرق ا        - في رأيهم  -لذلك ينبغي   . بدرجة أو أخرى  
قدراً مكتوباً بطبيعة الحال، ولكنه عامل مهم ينبغي االنتباه إليه والتحسب له، خصوصا في ظل حالة االنصياع                 

  .التي تتسم بها األوضاع العربية الراهنة
ـ                   وم من المقوالت الشائعة في الخطاب السياسي أنه يتعذر تقييم أداء وتوجهات أي حكومة قبل مرور المائـة ي

لكن األمر اختلف مع حكومة حماس، التي حسم الموقف منهـا، وصـدر قـرار               . األولى من استالمها للسلطة   
وهو القرار الذي توافقـت     . شباط الماضي /  فبراير 26بإفشالها ومقاطعتها منذ إعالن فوزها في االنتخابات في         

  .عليه إرادات ومصالح أطراف عدة في داخل فلسطين وخارجها
. ربة حكومة حماس هناك عناصر إيجابية تحققت، كما أن هناك تفاعالت سلبية ظهرت في األفـق               في تقييم تج  

  :في الشق اإليجابي نستطيع أن نرصد العوامل التالية
أدى فوز حكومة حماس إلى إعادة وضع القضية الفلسطينية على خريطة االهتمام الدولي مرة أخرى، بعدما                * 

لعراق، وبمواجهة المشروع النووي اإليراني، حيث أدرك الجميع أن القـضية           انشغل العالم عنها بما حدث في ا      
  .مازالت حية، وانتبهوا إلى أن أوهام التسوية السلمية لم تقم لها قائمة على أرض الواقع

حين تمسكت حماس بموقفها من عدم االعتراف ب إسرائيل، ومن الحق في مقاومة االحتالل، فإنها أكـدت                 * 
، وأثبتت أنها محصنة ضد االستدراج والغواية، األمر الذي بين للكافة أن حرصها على االلتزام               موقفها المبدئي 

بالمبادئ مقدم على بقائها في السلطة، التي لم تسع إليها يوما، ولكن اختيار الجماهير هو الذي فرض عليها أن                   
  .تتحمل مسؤولية الحكومة في الظرف الراهن
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لة األساسية في القضية المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي من كل األراضـي           أعادت حكومة حماس طرح األسئ    * 
 على األقل، وبوقف االستيطان وإزالة السور، إلى جانب التمسك بحق العـودة، مـع رفـض                 67المحتلة عام   

االعتراف ب إسرائيل وباإلمالءات التي فرضتها على الفلسطينيين في السابق، واإلعالن عـن حـق مقاومـة                 
األول، أنه أدى إلى وقف التنازالت التي دأبت السلطة على تقديمها           : ذلك كله حقق ثالثة أمور مهمة     .  لاالحتال

ل اإلسرائيليين بالمجان، والثاني، أنه وضع القضية على مسارها الصحيح الذي انحرفـت عنـه منـذ توقيـع                   
، الذي لم يقدم شيئا حقيقيا لحـل         األمر الثالث، أنها كشفت زيف ما سمي بمسار السالم         93 اتفاقيات اوسلو عام  

  .أي من أركان القضية، وإنما أخذ من الفلسطينيين اللحم وألقى لهم بالعظم
في حين حددت حركة حماس موقعها وحجمها الحقيقي على الخريطة الفلسطينية، األمر الذي ينبغي أن يؤخذ                * 

 الحركة كشفت عن حجم الهدر في المـال         في االعتبار في أي محاولة إلعادة بناء منظمة التحرير، فإن حكومة          
العام، وأزاحت الستار عن صور الفساد واالستغالل التي مورست خالل سنوات احتكار السلطة مـن جانـب                 

  .شريحة معينة
كشفت تجربة حكومة حماس عن حجم التواطؤ المحلي واإلقليمي والدولي ضد القـضية الفلـسطينية، وفـي     * 

 أحدث نوعا من الفرز الواضح الذي تحددت في ظله مواقـع الغيـورين علـى                الوقت نفسه، فإن التعامل معها    
القضية والمتاجرين بها، والساعين إلى عرقلة حلها، بما في ذلك استعداد بعض النخب الفلسطينية للوقوف فـي                 

  .المربع اإلسرائيلي عند االختبار الحقيقي في نهاية المطاف
ة على القرار العربي، بقدر ما أنها رفعت كثيراً من قـدر الـشعب     كشفت التجربة عن مدى الهيمنة األمريكي     * 

وهذه المفارقة سلطت ضوءاً قوياً على مدى       . العربي الذي سارع إلى احتضان التجربة ومساندتها بكل ما يملك         
  .اتساع الهوة بين الحكومات والشعوب في المنطقة

ريكي بوجه أخص، في التعامـل مـع قـضية          فضحت التجربة مدى النفاق في الموقف الغربي بعامة واألم        * 
الديمقراطية، حيث تبين أن المطالبة بالديمقراطية لدى تلك األطراف ال يراد بها إال الديمقراطية التـي تفـرز                  

ليس ذلـك   . أما تلك التي تعبر عن ضمائر الشعوب وأحالمها فهي مرفوضة         . حكومات موالية للغرب وتابعة له    
ا مدى النفاق الغربي إزاء قضية حقوق اإلنسان، منذ توافق الغربيون علـى             فحسب وإنما فضحت التجربة أيض    

  .حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه، عقابا له على اختياره الديمقراطي
  :في النصف الفارغ من الكوب نستطيع أن نرصد مؤشرات سلبية أخرى، في مقدمتها ما يلي

وهو ما يدعونا إلى القول إن حماس بتحملهـا         .  والمقاومة أثبتت الممارسة أنه من المتعذر الجمع بين السلطة       * 
لمسؤولية الحكومة انتقلت من المقاومة إلى الممانعة، وهذه األخيرة مهمة ال ريب، وضرورية بالتأكيد، إال أنها                
تظل أدنى مرتبة من المقاومة بخياراتها الواسعة، في حين أن الممانعة تظل محصورة فـي حـدود الـصمود                   

وهو ما أدركه اإلسرائيليون فلجأوا إلى أمرين، أولهما تكثيف قصف التجمعات الفلسطينية،            . السياسيةوالمقاومة  
واألمر الثاني أن إسرائيل كثفـت فـي        . مطمئنين إلى التزام حماس بالتهدئة والسكون إلنجاح مهمتها السياسية        

 خصوصا، ولـم تتـردد فـي        ضغوطها على حركة الجهاد اإلسالمي، فتوسعت في اعتقال كوادرها في الضفة          
  .اغتيال بعضهم

ورغم أن  . إن حماس حين اضطرت إلى تشكيل حكومة اللون الواحد، وقعت في كمين استهدافها والتفرد بها              * 
ذلك يحسب في التحليل األخير على الفصائل األخرى التي تخلت عنها ورفضت المشاركة في حكومـة وحـدة                  

ة الذين أرادوا عزل الحكومـة ومحاصـرتها وقطـع المعونـات            وطنية، إال أن ما ترتب على ذلك سهل مهم        
  .والرواتب عنها

بالمقاطعة الدولية التي حركتها إسرائيل وعممتها الواليات المتحدة، رفع الجميع أيديهم عن القضية، بما فـي                * 
بعـزل  وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن القضية صارت بال صاحب، وانتهى األمـر               . ذلك اغلب األنظمة العربية   
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بما تضمنه ذلك من توحد للموقف األمريكي مع األوروبي،         . حكومة حماس بصورة نسبية عن العالم الخارجي      
  . الذي تخللته بعض التمايزات في الماضي

أدت المقاطعة االقتصادية إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل، فضال عـن أنهـا أصـابت دورة                  * 
النسبي، وهو ما أربك الحكومة الجديدة، وفرض عليها أن تعطي أولوية لحل مشكلة             االقتصاد الفلسطيني بالشلل    

الرواتب والموارد، التي احتلت رأس جدول أعمالها طيلة الشهرين الماضيين، وألنها شغلت بـذلك فإنهـا لـم                  
 تستطع أن تتقدم بشكل محسوس على المسارات األخرى المهمة، التي من أهمها قـضية اإلصـالح الـداخلي                 

  .ومسألة إعادة بناء منظمة التحرير
استثمرت إسرائيل بشدة مسألة وصول حماس إلى السلطة، وتذرعت بذلك لكي تبرر خطتها في استكمال بناء                * 

من أراضي الضفة وألن واشنطن تعتبر حماس منظمة إرهابية،         % 58السور ورسم الحدود النهائية، التي تلتهم       
رائيلية، التي يعرف الجميع أنها معدة سلفا وأن تنفيذها بدأ قبل تولي حكومـة              فقد برر لها ذلك تأييد الخطة اإلس      

  .حماس
تقليديا كانت العالقات متوترة بين حماس وبين بعض قيادات فتح في السلطة ألسباب مفهومة، ولكن هزيمـة                 * 

األمـر  . ينفتح في االنتخابات وحدت صفوفها، وفرضت نوعاً من االستقطاب في األرض المحتلة بين الطـرف              
وهو ما تطـور    . الذي فتح باب مناكفة حماس بأساليب عدة، كانت عناصر األمن الوقائي المحرك األساسي لها             

  .إلى االشتباك المسلح الذي وقع، واستدعى إلى اإلدراك سيناريو الحرب األهلية
  .لقادم بإذن اهللاما هي خيارات حماس إزاء ذلك الوضع المتفجر؟ نحاول اإلجابة عن السؤال في األسبوع ا
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