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  ، ويدعو إلى اعطاء حماس فرصةلمنطقة للهاويةعباس يدعو للتحرك لمنع انزالق ا .1

 دق الرئيس الفلسطيني ناقوس الخطر واستعجل في خطاب تاريخي أمام نـواب             : نورالدين الفريضي  ،بروكسيل
ودعا الرئيس عباس االتحاد   . البرلمان االوروبي تقديم المساعدة للفلسطينيين من دون تأخر لتفادي كارثة إنسانية          

ه الحميدة من اجل ان تفرج اسرائيل عن المستحقات الفلسطينية التي تجمعها من الضرائب              األوروبي بذل مساعي  
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ودعا عباس من ناحيته االتحاد االوروبي الـى االضـطالع بـدور      . في المئة من قيمتها    3والرسوم وتتقاضى   
ملية الـسالم    عن الفشل الذريع الذي انتهت اليه ع       عباسوتحدث  . ريادي في الظرف الراهن المليء بالمخاطر     

جراء رفض اسرائيل منطق الشراكة واستمرارها في سياسات تدميرية، خصوصاً عبـر بنـاء المـستوطنات                
واضاف أن التملص من االلتزامات واالتفاقات ورفض الرعاية الدولية كـان           . ..والجدران ومصادرة األراضي  

  . لشعوب في فوائدهاالسمة الرئيسية لسياسة اسرائيل وأدى الى فقدان عملية السالم ثقة ا
جـدار ومواصـلة االغتيـاالت      الوقال إن اسرائيل قابلت اجماع الفصائل كافة على الهدنـة بمواصـلة بنـاء               

وعلى رغم كـل    . واالعتقاالت وعمليات التوغل العسكرية واقتحام القرى والمدن والمخيمات وتضييق الحصار         
يلي من غزة وساهمت في ان يتم تنفيذه بهدوء، مثلما          ما سبق، فإن السلطة الوطنية قبلت خطة االنسحاب االسرائ        

أكدت قدرتها على تحمل مسؤولياتها األمنية، خصوصاً في المناطق الحدودية حيث يساعدنا مراقبـو االتحـاد                
 رفض اسرائيل يدنا الممدودة واعطاء السالم فرصة، يضاعف االحباط لدى الشعب            :وقال عباس إن   .االوروبي
 سياسة اسرائيل الى تدهور الظروف االقتصادية وتجعل حركة التنقل بين مدينة واخـرى              كما تقود . الفلسطيني

   .رحلة طويلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر جراء انتشار نقاط التفتيش في القدس والضفة الغربية
منذ اربعة اشهر نعيش تجربة غير مسبوقة ألن الحركة التي فازت في االنتخابات شكلت حكومـة ال                 : وأضاف

 :وقال إن . ناسب مع البرنامج االنتخابي الرئاسي وااللتزامات واالتفاقات السابقة التي أبرمتها السلطة الوطنية           تت
الحراك السياسي في األشهر األخيرة يثمر رأياً عاماً يدعم احترام التزامات السلطة الفلسطينية تجـاه القـانون                 

كد استمرار الحوار بـين مختلـف الفـصائل         وطلب عباس من حكومة حماس تصويب برنامجها، وأ       . الدولي
وأعـرب   .وقال إن الحوار قد يساعد حكومة حماس على تصويب برنامجها         . والمؤسسات منها القطاع الخاص   

أمـام  عباس  وشرح  .  عن مساندته منح حكومة حماس فرصة حتى تتالءم مع متطلبات المجموعة الدولية            عباس
يك الفلسطيني من اجل ان تتملص من االتفاقات المبرمة وان ترفض           استخدام حكومة اسرائيل ذريعة انعدام الشر     

وأعرب عن القلق الشديد ازاء المخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السلمية جراء            . العودة الى طاولة المفاوضات   
م وشدد على ان الخطة االسرائيلية سـتعد      . مشاريع اسرائيل رسم الحدود النهائية على حساب األراضي المحتلة        

حل قيام الدولتين وذلك من خالل ضم مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية المحتلة وتقسيم ما تبقـى الـى                   
وحذر عباس من ان الخطة االسرائيلية ستجهز على ما تبقـى مـن   . جزر متناثرة تفتقد للترابط ومصادر المياه 

اف المفاوضات ألنهـا البـديل عـن        وناشد عباس المساعدة من أجل تحرك دولي من أجل استنئ          .عملية السالم 
  .السياسات االحادية الجانب

  17/5/2006الحياة 
  
  هنية يدعو إلى تعامل دولي مباشر مع الحكومة  .2

قال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، إن حكومته تتابع كافـة االجتماعـات اإلقليميـة              : كاالتوالو األيام   ،غزة
ي من جهة العدل واإلنصاف ورفـع الحـصار عـن الـشعب             والدولية وإنها ترى حراكاً في الموقف األوروب      

وطالب هنية األطراف اإلقليمية والدولية باتخاذ قرارات أكثر جرأة في           .الفلسطيني مطالباً بتطوير هذه المواقف    
  .التعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية، وأن تنظر ببعد أخالقي إلى معاناة الشعب الفلسطيني

ة لحركة التضامن الداخلي والعربي واإلسالمي الرسمية والشعبية لوقوفهـا مـع الـشعب               التحي هنيةكما وجه   
ووجه هنية التحية لعلماء األمة على وقفتهم ومـساندتهم مـن خـالل              .الفلسطيني ومساندة الحكومة الفلسطينية   

  .القرضاويخطوتهم المباركة في عقد مؤتمرهم التضامني الذي عقد بالدوحة برئاسة العالمة الشيخ يوسف 
  17/5/2006األيام الفلسطينية 
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  هنية يطالب البنوك العربية والفلسطينية بأن تكون أكثر جرأة  .3
 وجه إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الثالثاء، نداءا للبنوك العربية التي بها أموال ألبنـاء                :ألفت حداد 

 األموال للشعب الفلسطيني، كما طالـب البنـوك         الشعب الفلسطيني طالبهم فيه بان تكون أكثر جرأة في تحويل         
الفلسطينية بان تعبر عن وطنيتها المعروفة من أجل استقبال هذه المبالغ لتخفيف المعاناة عـن أبنـاء الـشعب                   

 شعبنا بأسره بدا اليوم يعاني الن الموظفين الحكوميين مضى عليهم قرابة الثالثة أشـهر لـم                 :وقال .الفلسطيني
 بالرغم من أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من توفير وجمع األمـوال ولكـن لألسـف فـإن                  يتقاضوا رواتبهم، 

  .األطراف التي تريد للمعاناة أن تتواصل تمنع دخول هذه األموال
  16/5/2006 48عرب 

  
  تقد قرار المحكمة اإلسرائيلية بشأن منع لم شمل العائالت الفلسطينية ينهنية  .4

ائيلية العليا بشأن منع لم شمل العائالت الفلسطينية داخل إسرائيل، وقال إن هـذا              انتقد هنية قرار المحكمة اإلسر    
  .القرار هو تأكيد على السياسة اإلسرائيلية بتهجير وتقطيع أوصال الشعب الفلسطيني

  16/5/2006 48عرب 
  
  الحوار الفلسطيني االثنين وتحصين الجبهة الداخلية من أولوياته :الدويك .5

عزيز الدويك أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني سيعقد في .كشف رئيس المجلس التشريعي د : جدة،فهيم الحامد
 .الرابع والعشرين من الشهر الحالي بمقر المقاطعة في رام اهللا بحضور جميع الفصائل والشخصيات الفلسطينية

جميع الفعاليات ورفض الدويك لعكاظ ما يتردد من احتماالت فشل الحوار الوطني قائال هناك قناعة لدى 
عن أمله أن  واعرب الدويك .الفلسطينية على إنجاحه خاصة على ضوء االتفاق اإليجابي بين حماس وفتح

وحول اجندة الحوار . يكون الحوار إيجابيا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة قادمة مهمة جدا
عن طريق تقوية الموقف  ظروف الخارجيةقال الدويك هناك عدة نقاط أساسية ثالثة من ضمنها مقاومة ال

الداخلي والبحث عن آليات لكبح جماح الضغوط الخارجية ثم الخروج من الوضع الراهن بما يخدم مصلحة 
الشعب الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإيجاد 

اسية والتنفيذية والتشريعية وانهاء االحتالل موضحا إن للفصائل الحق تمازج وتنسيق كامل بين المؤسسة الرئ
وقال الدويك البد أن ينجح خيارنا الديموقراطي وأن ال تعطل دور الحكومة  .في إضافة أي بنود تراها مناسبة

 .وعدم التنازل عن الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة
 17/5/2006عكاظ 

  
  ين والمثقّفين واألدباء العرب الدويك يوّجه نداًء للمفكّر .6

عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، نداء للمفكّرين والمثقفين واألدباء العرب من . وجه د:رام اهللا
أجل تسخير أقالمهم لمواجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني نتيجة خياره الديمقراطي.  
  16/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  النرويج تمنح تأشيرة لصالح البردويل  .7

وقد تلقى كل  .قالت النرويج الثالثاء انها منحت تأشيرة ألحد ممثلي حماس لزيارتها وتدرس طلبا لممثل اخر
وكان من المتوقع . من صالح محمد البردويل ومحمد الرنتيسي دعوة من لجنة فلسطين لزيارة النرويج

وقالت  .أيار ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب تأخر اصدار التأشيرات/وصولهما في الخامس عشر من شهر مايو
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 دولة أوروبية بينما يجري 15مديرية الهجرة ان احد الشخصين قد حصل على تأشيرة شينجين تؤهله لدخول 
  . النظر في طلب االخر

  17/5/2006بي بي سي العربية 
  
  تعاوننا مع واشنطن علني : الرئاسة الفلسطينية .8

نفت امس مصادر فلسطينية مطلعة ان تكون االدارة االميركية تعمـل سـراً             :  محمد هواش والوكاالت   ،رام اهللا 
وقالت للنهار ان العالقة بين      .على تقوية الرئيس محمود عباس في مواجهة الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس          

. طة الفلـسطينية بالعـالم    االدارة االميركية والرئيس عباس هي عالقة تحت الضوء وهي جزء من عالقة السل            
 ان هذه خياالت اسرائيلية، وقصور عن فهم طبيعة العالقة بـين االدارة االميركيـة ورأس الـسلطة              :وأضافت
وهناك تعاون علني بينهما في مجاالت عدة، اذ ال تستطيع االدارة االميركية ان تعزل نفسها عنهـا                 . الفلسطينية

س عباس في موضوع اقليمي مركزي وحساس وخـصوصاً بعـدما           او ان تكون خارج دائرة التفاعل مع الرئي       
   .صارت حماس جزءاً من مكونات السلطة، من دون قنوات اتصال مباشرة وعلنية مع االدارة االميركية

  17/5/2006النهار 
  
  الحكومة الفلسطينية تنفي قيام هنية بزيارة مصر سراً    .9

غازي حمد أنبـاء    .طينية على لسان المتحدث الرسمي باسمها د      نفت الحكومة الفلس  :  االتحاد والوكاالت  ،رام اهللا 
قالت ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية، قام بزيارة سرية الى منطقة الشيخ زويد بشبه جزيرة سـيناء اجتمـع                   

وأكـد حمـد أن رئـيس       . خاللها الى مسؤولين في المخابرات المصرية لبحث عمليات تهريب سالح الى غزة           
وكانت مصادر فلسطينية قد    . كما نفت فيه ادارة معبر رفح هذا النبأ جملة وتفصيالً          ه الزيارة، الوزراء لم يقم بهذ   

قالت إن هنية قام بزيارة سرية إلى منطقة الشيخ زويد لالطالع على قضية تهريب جديدة لألسلحة تم ضـبطها                   
فلسطينيين على القـضية    وأضافت المصادر أن الجانب المصري أراد إطالع ال       . من قبل أجهزة األمن المصرية    

  .بدالً من إثارتها عبر وسائل اإلعالم، وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة ووقف مثل هذه األعمال
 17/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  الحريري وعد بالسعي لرفع الحصار عن شعبنا  :زكيعباس  .10

ون خارج اطار المنظمة، ونحـن      أكد ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي ان االخوة في حماس ال يزال             
وكشف ان سعد الحريري وعد صادقاً بأنه سيجري اتصاالت بهـدف           ،  متعودون على ان هناك دائما معارضة     

رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعطاء فرصة للشعب الفلسطيني من دون ضغط خارجي بكل ما يتعلـق                 
ريري صادقاً بأنه سيجري كافة االتصاالت بهدف رفع        لقد وعد النائب الح   :أضاف .بالعملية السلمية في المنطقة   

الحصار عن الشعب الفلسطيني وسبق أن كان الشهيد رفيق الحريري قد فعل معجزة حين فرض عودة الـذين                  
اكدنا التزامنا بكـل    : الذي قال  وكان زكي زار قبل ظهر أمس الرئيس عمر كرامي،         ابعدوا الى مرج الزهور،     
ولفت زكي الـى وجـود آليـات         .، وتمنينا لهم النجاح والعودة السريعة الى فلسطين       االمور التي تدعم قضيتهم   

نحن كفلسطينيين وصلنا مع كل الفئات من حماس الـى الجهـاد   : لموضوع الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، قائال 
ـ              شكيل الوفـد  الى فتح، الى كل القوى الموجودة على الساحة هنا، الى ورقة نهائية، وكان الموضوع المتعلق بت

هـذا  : وحول ما ذكر عن تخريج دورة كوادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة، قال ابو العينين               .الموحد فحسب 
ليس من ثقافة فتح والفصائل الفلسطينية ولكن هناك مواقع متقاربة من بعضها، وقد يكون شوهد كبـديل لهـذه                   

  .المواقع، فقيل انها تدريبات وتخريج دورات عسكرية
  17/5/2006بل المستق



 

 7

  
 قمة فلسطينية مصرية في شرم الشيخ السبت  .11
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان لقاء قمة بين الرئيسين الفلسطيني والمصري سيعقد في منتجع :  د ب أ،غزة

وأكدت المصادر نقال عن السفير الفلسطيني في القاهرة منذر الدجاني أن عباس  .شرم الشيخ يوم السبت المقبل
ارك على اثار االحصار االقتصادي الظالم والممارسات غير االنسانية من قبل إسرائيل ضد سيطلع مب
 .، والسبل الكفيلة برفع الحصار ووقف العدوانينالفلسطيني

 17/5/2006الدستور 
  

  تفاصيل مذهلة لخطة إفشال الحكومة الفلسطينية .12
ية وضعت في شهر شباط عقب فـوز        إسرائيل -  مصدر شديد االطالع كشف للسبيل عن خطة أميركية        :عمان

الخطـة  . حماس في االنتخابات التشريعية، تهدف الخطة لمحاصرة حماس وضربها بهدف إفـشال حكومتهـا             
وزعت على عدد محدود جداً من القيادات الفلسطينية بهدف التعاون إلنجاحها، وجرى تسريبها عـن طريـق                 

  . نية في شهر آذارأحدى القيادات البارزة والمعروفة على الساحة الفلسطي
ويقول المصدر المطلع إن طاقماً إسرائيلياً أميركياً مشتركاً ضم خبراء في األمن والمال واالقتصاد والعالقـات                
الدولية وخبراء استراتيجيين وعلماء نفس من البلدين أعد خطة محاصرة حماس، ووافقت القيادة في واشـنطن                

ي أخطر ما اتفق عليه بين أميركا وإسرائيل، ألنها تتعدى حـدود  واعتبر المصدر أن الخطة ه. وتل أبيب عليها 
الساحة الفلسطينية إلى الساحتين اإلقليمية والدولية، خصوصاً أن األحداث الجارية تؤكد اإلصـرار األميركـي               

  . واإلسرائيلي على تنفيذها
تلـويح المـستمر بوضـع       من الخطة محاولة تثوير الساحة الفلسطينية ضد حماس عبر ال          البند األول ويتضمن  

اقتصادي صعب قادم، مع إمكانية توقف صرف الرواتب لموظفي السلطة ووقف المشاريع، مع االستمرار فـي          
  . إثارة هذه المسألة والتخويف بها

 يتضمن الضغط على الدول األوروبيـة لوقـف إرسـال المـساعدات إلـى               البند الثاني ويضيف المصدر أن    
ماس عن مواقفها إذا ما أريد لهذه المساعدات أن تستمر إلى حد مطالبة الحركة              الفلسطينيين واشتراط تراجع ح   

  . في مرحلة متقدمة بالتنازل عن مكاسبها وفوزها الذي منحته صناديق االقتراع
 فيؤكد ضرورة دفع بعض الجهات داخل الساحة الفلسطينية إلى توجيه االتهامات إلـى حمـاس                البند الثالث أما  

 الوضع االقتصادي الصعب، مع التشديد على عرقلة خطط حمـاس قبيـل وأثنـاء تـسلمها             وتحميلها مسؤولية 
  . الوزارة

يشير إلى تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية وخصوصاً عمليات االغتيال ضد الفلسطينيين ورفع            البند الرابع   و
ت مـسلحة ضـد أهـداف       وتيرة هذا التصعيد إلحراج حماس ودفعها إلى المشاركة في الردود، وتنفيذ عمليـا            

  . إسرائيلية تقوم واشنطن وتل أبيب باستغاللها إلنجاح خطة الحصار
 ضرورة شن حملة اعتقاالت في صفوف قادة حماس خاصة أولئك الذين نجحـوا فـي                البند الخامس ويتضمن  

  . االنتخابات التشريعية أو الذين قد يتسلمون مناصب وزارية واستشارية
 على أهمية اإليقاع بين رئاسة السلطة والحكومـة، واسـتخدام كافـة             لبند السادس اويشير المصدر إلى تشديد     

  . األساليب لتحقيق ذلك
 فيشمل الضغط باتجاه سحب الصالحيات الفعالة من الوزراة وربط المساعدات بضرورة نقلهـا              البند السابع أما  

   .إلى هيئات خاصة وليس إلى الوزارة
االدعاءات واالتهامات ضد حماس، واالدعاء بأنها تقيم عالقات تحـالف           شن حمالت من     البند الثامن ويتضمن  

  . مع هذه الدولة أو تلك
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 ينص على تخويف بعض الدول العربية من أن تزايد قوة حماس واالعتـراف              البند التاسع ويتابع المصدر بأن    
مـع  . لح هذه الـدول   بها وتسهيل أعمالها من شأنه إحداث انعكاسات سلبية في ساحات هذه الدول في غير صا              

  . التأكيد على أهمية اإليقاع بين حماس من جهة وبين مصر واألردن من جهة أخرى
 ينص على فرض حصار مشدد على الضفة الغربية واالستمرار في قـصف             البند العاشر ويضيف المصدر أن    

  . مناطق في غزة
  . يبية للسلطة الفلسطينية فينصح باستمرار تجميد إسرائيل للمستحقات الضرعشر البند الحاديأما 

 على شل الحركة التجارية في الضفة والقطاع، وخاصة مصادرة البضائع التي تصل             البند الثاني عشر  ويشتمل  
  . عبر الموانئ اإلسرائيلية

 إلى توتير الوضع الداخلي، ويطالب بالعمل على إثارة المشاكل األمنية بوجه حمـاس              البند الثالث عشر  ويشير  
  . لمقرات وغيرها من المشاكل إلشغالها بالقضايا األمنية الداخليةمثل احتالل ا

ويشير المصدر إلى أن هناك ضغوطا أمريكية على الدول العربية للتساوق مع هذه الخطة، ويؤكد المصدر أن                 
اإلدارة األمريكية استنفرت كافة أجهزتها في األمن والخارجية لضمان نجاح خطة محاصرة حكومة حمـاس،               

وال يـستبعد المـصدر قيـام       . أن فشل هذه الحكومة سيعني نجاحاً لخطة أولمرت األحادية الجانـب          خصوصاً  
المخابرات اإلسرائيلية بتفجيرات أمنية في المنطقة وإلصاقها بإسالميين من أجل تخويف الحكومات من التعاون              

 .مع حركة إسالمية كحماس
  16/5/2006السبيل االردنية 

  
   وأطلقت غراد على عسقالن كيلو مترا 24ه الجهاد طورت صاروخا مدا .13

كشف أبو أحمد الناطق بلسان سرايا القدس، عما وصفه بالمفاجأة الكبيرة التي على االحتالل االسرائيلي                :القدس
انتطارها، والمتمثلة بنجاح السرايا في تطوير صاروخ محلي الصنع يفوق صاروخ الكاتيوشا من نـوع غـراد                 

واكد ان االعالن عن هذا الصاروخ ومواصفاته سيتم خالل يومين او ثالثـة              .لومترا كي 24وقد يصل مداه الى     
وشدد على حرص الـسرايا علـى      . ايام، متوقعا ان تشهد االيام القادمة تصعيدا نوعيا قد يفاجئ االحتالل كثيرا           
سؤوليتها عن  سرايا اعلنت م  الوكانت   .تطوير سالحها بهدف الدفاع عن النفس وعن الشعب الفلسطيني االعزل         

 ويقدر مسؤول اسرائيلي بأن اطالق الصاروخ يـأتي فـي           .قصف مدينة عسقالن بصاروخ من طراز كاتيوشا      
سياق التجارب والمحاوالت التي ال تنتهي للفلسطينيين لتطوير مدى صواريخهم رغم قوله ان عدد الـصواريخ                

  .التي يطلقونها اخذة في التراجع مؤخرا
 17/5/2006القبس الكويتية 

 
  رحب بافتتاح مكتب المنظمة تفتح االنتفاضة  .14

رأى امين سر حركة فتح االنتفاضة في لبنان ابو فادي حماد ان اعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية                  
شعب في لبنان، على ان تستكمل النضاج هيئة او لجنة سياسية عليـا             الفي بيروت خطوة ايجابية لحل مشاكل       

ن تضم كل الفصائل وبعض الشخصيات الفلسطينية القادرة على تحمـل مـسؤولية الملـف               للفلسطينيين في لبنا  
ـ الفلسطيني، فضالً عن تشكيل وفد موحد يحاور الدولة اللبنانية رزمة واحدة في كل العناوين التي تهم                  شعب ال

كة للـشعبين   في لبنان، وتأكيد حق العودة ورفض التوطين والتهجير او التعويض، بما يضمن المصلحة المشتر             
  . الشقيقين الفلسطيني واللبناني

  17/5/2006النهار 
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  القدومي يصل عمان قريبا ويحضر مع عباس اجتماعات المركزي الفلسطيني .15
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي سيـصل              : اسعد العزوني 

وقالت المصادر ان القدومي المتواجد حاليا في سورية سيحضر اجتمـاع            .الى عمان خالل االيام القليلة المقبلة     
  .المجلس المركزي الفلسطيني اضافة الى الرئيس عباس غير انها لم تجزم مكان انعقاد المؤتمر

 17/5/2006العرب اليوم 
  

  إدارة سجن هداريم تلوح بعزل مروان البرغوثي .16
سطينية أن إدارة سجن هداريم االسرائيلي فتحت تحقيقاً، فـي          أفادت مصادر حقوقية فل   :  يوسف الشايب  ،رام اهللا 

أعقاب اإلعالن عن ان ممثلي الفصائل الفلسطينية المعتقلين داخل السجن، انجزوا وثيقة الوفاق الوطني، التي تم                
وأشار عيسى قراقع، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، ونائب رئـيس             . اخراجها من السجن  

ن ضباطا في ادارة السجن لوحوا بعزل البرغوثي في زنزانة انفرادية يحظـر عليـه   ، اسير الفلسطيني نادي األ 
  . مقابلة محاميه، او االختالط بأي أسير من زمالئه

  17/5/2006الغد األردنية 
  

   من عناصر الجهاد وإصابة ثالث في نابلس إثنيناستشهاد  .17
القدس قد استشهدا فيما أصيب ثالث بجراح خطيرة وذلك فـي           قالت مصادر إسرائيلية أن فلسطينيين من سرايا        

وجاء أن مصطفى عبد الغني قد استشهد في العملية، وهـو أحـد قـادة                .اشتباك مع قوات اإلحتالل في نابلس     
  .الجهاد في طولكرم

  17/5/2006 48عرب 
  

   كتائب القّسامان مناستشهاد كادر .18
أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام استشهد فجر اليوم   أن 17/5/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر

برصاص مسلحين مجهولين في شمال قطاع غزة، وهو الثاني الذي يستشهد برصاص مسلحين مجهولين في 
وأفادت مصادر محلية أن ثالثة من أعضاء كتائب القسام كانوا  .قطاع غزة خالل أقل من عشر ساعات

اليا لالجئين شمال قطاع غزة قبيل صالة الفجر اليوم األربعاء عندما فتح يستقلون سيارتهم في مخيم جب
وتأتي هذه ، مسلحون مجهولون النار باتجاه السيارة، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اآلخرين بجراح

أدى الحادثة بعد جريمة إطالق النار على مجموعة أخرى من كتائب القسام في تل الهوا غربي مدينة غزة مما 
  .إلى استشهاد الشاب محمد التتر وإصابة آخرين بجراح

اعتبر أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام أن من ارتكبوا الحوادث الليلة الماضية من ناحية أخرى، 
: كتائب ستقوم بتحقيقاتها الخاصة وقالالوأشار إلى أن  .في خانيونس وغزة هم مجموعة من الخونة المعروفين

 .نريد اإلعالن والكشف عن هؤالء الذين يحاولون االختباء خلف السالح وسنكشفهم في الوقت المناسبال 
غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن ما وقع في خانيونس وغزة من أحداث . أوضح د من جهته

وار بين أبناء المجتمع خطيرة يشير إلى وجود مجموعات وأشخاص يعملون على عرقلة أي إمكانية للتفاهم والح
وعبر حمد عن إدانة الحكومة لكل عمل يشجع على تحويل السالح إلثارة الفتنة والفوضى  .والقوى واألحزاب

إنهم : وحول األهداف األخرى ألولئك الذين يقفون خلف هذه الحوادث قال حمد والبلبلة في الساحة الفلسطينية،
غط في محاولة إلرباك الحكومة وتقويض المحاوالت الجادة لخلق يهدفون إلى زيادة العبء على الحكومة والض

 .التفاهم بين حماس وفتح من أجل التوصل إلى تفاهم
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 صالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم كتلة حماس البرلمانية         هأكد الى ما  17/5/2006 48 موقع عرب    ولفت
مل كخفافيش الليل، ويريـد أن يربـك الـساحة          أن الفاعل في كلتي الحالتين يعمل وفق األجندة الصهيونية ويع         

وأضاف ال يمكن لحثالة صغيرة أن تفسد الوحدة الوطنية في الشارع الفلسطيني، مؤكدا             . ويدخلها في فتنه جديدة   
  .أن القاتل ال يمكن أن يختفي وسينكشف

  
  بوادر تصعيد في االشتباكات بين فتح وحماس بعد تفجير سيارتين في غزة .19
ر من كتائب القسام على زرع قنبلتين في سيارتين تعودان للشقيقين طاهر ومـاهر خـويطر                قدم عناص أ: لندن

.  يعمالن في األمن الوقائي، وينتميان الى كتائـب االقـصى          أن الشقيقين مصادر  الوقالت   .وتفجيرهما عن بعد  
مـن الوقـائي    وجاءت الحادثة االخيرة بعد سلسلة طويلة من هذه الحوادث اعقبت تحديداً منع عناصر مـن األ               

موكب اسماعيل هنية من اجتياز حاجز أمني اقامه األمن الوقائي، كذلك االعتداء بالضرب على مستشار هنيـة                 
أحمد يوسف والنائب عن حماس سيد أبو مسامح قبل حوالي اسبوع، فضالً عن اعتداءات من األمـن الوقـائي                   

ددا من الذين تعرضوا لالعتداءات هم من  وبدا ان ع   .على عدد من عناصر حماس حسبما تقول مصادر الحركة        
  للحيـاة ان لـدى       أضافت مصادر مطلعة  و. تورطوا في الحادثتين من عناصر االمن الوقائي وشهداء االقصى        

ان األمن الوقائي ال يزال في و   عنصراً من الجهاز     25األمن الوقائي معلومات بأن حماس تنوي استهداف نحو         
ن حراكاً داخل األمن الوقائي أخذ في الظهور أخيراً، وان هناك تذمراً ممـا  واشارت الى ا . مرحلة ضبط النفس  

واوضحت ان هؤالء يطالبون الجهاز برد      . يعتبره كثيرون في الجهاز عدم رد منه على ممارسات كتائب القسام          
  قوي ومؤلم على حماس

  17/5/2006ة الحيا
  

  مكتب بيروت يمثل منظمة التحرير وحدها :أسامة حمدان .20
ح ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان تشكيل هيئة تنسيق عليا للقوى والفصائل الفلـسطينية ينبثـق                  اقتر

وقال نحن نعتبر المكتب التمثيلي الفلسطيني في بيـروت          .  الفلسطيني –منها وفد موحد الدارة الحوار اللبناني       
 قرر اعادة بناء منظمة التحريـر،       2005آذار  مكتباً تمثيلياً لمنظمة التحرير، والكل يعرف ان اتفاق القاهرة في           

ان منظمـة التحريـر فـي       : وفق اسس سياسية وتنظيمية ديموقراطية جديدة، وهذا االتفاق يعني أمرين، االول          
شكلها وتركيبتها الحالية ال تمثل الشعب الفلسطيني بأسره، وان تمثيلها ناقص، خصوصاً ان هناك فصائل عديدة                

واضاف ان منظمة التحرير بواقعها الحالي غيـر        ). حماس والجهاد االسالمي  (حرير  ليست في اطار منظمة الت    
قادرة على النهوض بالمهمات واالعباء الوطنية نتيجة لواقعها التنظيمي المنهار والغاء ميثاقها الـوطني عـام                

ن تكون بديالً مـن     ولفت الى ان هذه اللجنة ل     . ، لذلك نعتقد ان المكتب يمثل هذا الواقع، وفي هذه الحدود          1989
  .احد، لكنها اطار للجميع بمن فيهم حركة فتح

  16/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   ات لبنان لمناسبة النكبة لحماس في مخّيماتمهرجان .21
في حضور ممثلين لالحـزاب     ) صور(أقامت حركة حماس مهرجاناً في باحة مدرسة الشجرة في مخيم البص            

ـ      . وحشد من ابناء المخيمات   . طينيةاللبنانية والفصائل الفلس    لنكبـة   58كذلك أحيت مخيمات الشمال الذكرى ال
وجابت شـوارع   . فلسطين بمسيرة ضمت مئات الالجئين في مخيم البداوي، بمشاركة حماس والجهاد االسالمي           

فلسطينيين امـام  تقيم لجنة دعم المقاومة في فلسطين اعتصاماً لالطفال الكما المخيم وصوالً الى مقبرة الشهداء،      
  . مبنى االسكوا في بيروت في ذكرى النكبة، العاشرة قبل ظهر اليوم

  17/5/2006النهار 
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   بسبب رغبة واشنطن في تقوية مكانة عباسم لهجتهونعدليمن اولمرت بون قرمال .22

ل الـى   تؤكد تقارير صحافية اسرائيلية متطابقة ان الموقف األميركي الداعي اسـرائي          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
العمل على تقوية مكانة محمود عباس مقابل حماس، يقف وراء اللهجة المعدلة لألوساط القريبة مـن اولمـرت             

لقـاء  الولم تعد األوساط المذكورة تتحدث عن        .ء عباس  ال يعارض مبدئياً لقا    ه، وحديثها المفاجئ حول ان    ههتجا
نطواء، لن تكون المسألة الرئيسية على أجندة       فحسب، انما غدت تسرب الى وسائل االعالم العبرية ان خطة اال          

.  سيحاول تحديد محور زمني الستنفاد االتصاالت مع الفلسطينيين قـد يـدوم عامـاً              هلقاء اولمرت وبوش، وأن   
 بتحديد المعايير التي سيتم بموجبها حـسم مـسألة وجـود شـريك              بوش على اقناع     أيضا  سيعمل هوأضافت ان 

أنهـم   ، عن مستشاري اولمرت الذين التقوا رايس ومستشار األمن القـومي          ونقلت هآرتس  .فلسطيني من عدمه  
 رؤية  ، حتى استمعوا الى رغبة واشنطن في مواصلة العمل بموجب خريطة الطريق والتفاوض مع الفلسطينيين            

  . حماس ستدفع نحو تليين مواقفهاعلى ما اذا كانت الضغوط الدولية التي تمارس 
  17/5/2006الحياة 

  
   إزالة النقاط االستيطانية العشوائية مع المفدالناقشأولمرت ي .23

يجتمع أولمرت اليوم بأعضاء كتلة المفدال للبحث في مـستقبل النقـاط االسـتيطانية           : إذاعة الجيش االسرائيلي  
  .إضافة إلى قضية بوالرد العشوائية في الضفة الغربية، واحتمال إخالء عدد منها في إطار خطة التجميع،

  16/5/2006الشرق االوسط مركز دراسات 
  

  اليمين واليسار يمارسان الضغط على بيرتس لتغيير سياسته تجاه الفلسطينيين .24
ـ تل أبيب في الوقت الذي يحاول فيه بيرتس، تعزيز موقعه في وزارة الـدفاع والتـأثير علـى    :  نظير مجلي 

 الخريطة االسرائيلية الـضغوط     سياسة الجيش االسرائيلي تجاه الفلسطينيين، تمارس القوى السياسية في طرفي         
فاليمين يريده أن يواصل سياسة سلفه في البطش والعمليات الحربية، واليسار يريـده أن            . عليه، كل في اتجاهها   

يغير هذه السياسة بشكل ملموس فيخفف الضغط على الفلسطينيين ويوقف سياسة االعتقاالت واالغتياالت، فيما              
  .التيارين وال يعرف بعد كيف يتصرفيرى المراقبون انه يتخبط ما بين 

  17/5/2006الشرق األوسط 
  

  حزب العمل يسير باتجاه انشقاق جديد في صفوفه .25
تشير التصريحات والتسريبات الصادرة من ناشطين داخل حزب العمل، إلى احتمال حـدوث انـشقاق               : القدس

  .مامهم إلى كاديما ككتلة مستقلةجديد في صفوفه، مشابه للذي قاده بيريز، من خالل انسحاب ستة نواب وانض
  16/05/2006قدس برس 

  
  نتنياهو يتهم سياسيين وصحفيين إسرائيليين بتشويه صورته .26

اتهم نتنياهو سياسيين وصحفيين إسرائيليين تعاونوا على تشويه صورته بسبب معارضته لخطة فك االرتبـاط                
نـسب نـسبة النمـو      الشارة إلـى أنـه       مع ا  . االقتصادية صحيحة  هرغم معرفتهم بأن نظريت   ،  من قطاع غزة  

الـذين  أشار إلى أن    و .االقتصادي المرتفعة للسياسة االقتصادية التي انتهجها أثناء إشغاله منصب وزير المالية          
  . أصبحوا اآلن جميعهم يقفون إلى جانبها ويتباركون فيهاتلك، ههاجموا بشدة سياست

  16/5/2006 48عرب 
  



 

 12

   كيان إسرائيلالفساد يهدد: حركة نزاهة السلطة .27
دعا كتساف في مؤتمر تعقده الحركة من أجل نزاهة السلطة في القدس، إلى بلورة خطة               : التلفزيون االسرائيلي 

شاملة لمكافحة مظاهر الفساد وتفشيه في الدولة، بحيث تنطوي على جدول زمني محدد لتطبيقها، موضـحاً أن                 
طوية ذات العالقة، وأنه ينبغي تعزيز الوعي على القـيم          هذه المهمة تحتم تضافر الجهود بين كافة الجهات السل        

أما مؤسـس الحركـة     . الديمقراطية واالستقامة والنزاهة، من خالل اعتماد برامج خاصة في الجهاز التعليمي          
 كانت قبل بضعة سنوات تحتل المكان الثاني عـشر فـي قائمـة    ففي حينفقال، إن الفساد يهدد كيان إسرائيل،    

في مؤشر الفساد العالمي، تراجعت لتصبح في المكان الثامن والعـشرين، أمـا خـالل المـدة       الدول المذكورة   
  .األخيرة فقد ازداد الوضع سوء بعد تطور آخر في مؤشر الفساد

  16/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  التصدير اإلسرائيلي إلى الدول العربية ارتفع بمقدار الثلث هذا العام .28
 حول تسجيل إرتفـاع فـي      ، معهد التصدير اإلسرائيلي   هقالما  : الناصرةمن   16/05/2006قدس برس   ذكرت  

 فـي المائـة،     34.5حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى الدول العربية خالل الربع األول من العام الجاري بنسبة              
رات اإلسرائيلية إلى   وفيما يتعلق بالصاد  . قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ سبعة وخمسين مليون دوالر          

.  ألـف دوالر   320 في المائة، حيث بلـغ       46العراق، بعد احتالله؛ أشارت المعطيات إلى أنها ارتفعت بنسبة          
وكانت ستة وستين شركة إسرائيلية قد صدرت منتجاتها خالل العام الماضي  إلى العـراق بمقـدار مليـونين                   

 في المائة، حيث بلغ اكثـر       148 ارتفاعاً كبيراً بنسبة     كما أن التصدير إلى مصر سجل     . ونصف المليون دوالر  
 مليون دوالر، مسجالً بـذلك ارتفاعـاً        26 مليون دوالر، في حين بلغ حجم التصدير لألردن أكثر من            26من  

وكانت زيادة ملحوظة قد طرأت على عدد الشركات اإلسرائيلية التي تصدر منتجاتها إلـى              .  في المائة  6بنسبة  
 شركة، لكن حجم هذه الصادرات كان قد انخفض بواقع عشرة في المائـة              1800ب عددها حالياً    األردن، ليقار 

  .في النصف الثاني من العام الماضي
 ال يشمل التـصدير     الزيادة المسجلة ان مبلغ   أشار إلى    المعهد   نأإلى   الناصرة من 17/5/2006الحياة  ولفتت  

 حجـم   وذكر فـي نفـس الـسياق أن       . عربية عبر طرف ثالث   االسرائيلي الى السلطة الفلسطينية أو الى دول        
 .نصف مليون دوالرفيما كانت حصة تونس  ،التصدير الى المغرب بلغ مليوني دوالر

  
 اسرائيل تخطط لبناء جدار الكتروني عند الحدود المصرية .29

 مع  طول الحدودىتحدث وزير االمن الداخلي امس عن امكان بناء جدار الكتروني عل: القدس ـ اف ب
تحدث حيث  .لذلكاذا لم تتحرك مصر لوضع حد ، مصر، وذلك لوضع حد لعمليات التسلل انطالقا من سيناء

 . دخول غير شرعي لبغايا من اوروبا الشرقيةىفي هذا السياق عن تهريب اسلحة ومخدرات اضافة ال
  17/5/2005القدس العربي 

  
 ول اسرائيلي كبيرانباء اسرائيلية عن اجتماع سيف االسالم القذافي بمسؤ .30

وزارة التقي مؤخرا سيف القال مصدر في الخارجية االسرائيلية امس ان مدير عام : تل أبيب ـ يو بي آي
إلى  المتحدث باسم الخارجية أمس من جهته أشارو . مكانهأو موعد اللقاء ، دون الكشف عناإلسالم القذافي

ومجموعة من الليبيين قبل المدير العام حدثت عن لقاء بين  قال ان أنباء تإال أنه.  هذا النبأعدم تأكيد أو نفي
أن رؤية القذافي لحل الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني من عدم التناسي ب إلى ضرورة أشار بالقولو .سنتين

 عندما تقرر تجديد أن ليبيا مضيفا بالقول، .خالل ما يسمي بدولة اسراطين ال تتناسب مع الرؤية االسرائيلية
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ريد إنشاء عالقات مع جميع الدول ت  إسرائيلتعرف أن، ألنها الت مع اسرائيل فإنها تعرف كيف ستصلاالتصا
 .العربية واالسالمية

  17/5/2005القدس العربي  
  

  أولمرت يعرض صفقة على الحكومات العربية لمواجهة حكومة حماس: تقرير .31
باراتية اإلسرائيلية على توصية أولمرت، على      أجمعت أقسام األبحاث في جميع األجهزة االستخ      : القدس المحتلة 

أن النجاحات التي حققتها إسرائيل في محاصرة حكومة حماس مهددة باالنهيار في حال لم تتجند الدول العربية                 
 جميع أجهزة التقدير اإلستراتيجي في الدولة العبرية      كما أجمعت   . هابشكل واضح وجلي وفعال في الحرب ضد      

شعبية التي شرع في تنظيمها في العديد من العواصم العربية لجمع التبرعات للـشعب              على خطورة الحمالت ال   
التحركات لفعل أكثر تـأثيراً     هذه  الفلسطيني لتجاوز الحصار وإفشاله، على اعتبار أن هناك احتماالً أن تتطور            

ر األنظمـة الحاكمـة     في دوائر صنع القرار في العالم العربي، محذرة من أن هناك احتماالً بأن تنجح في إجبا               
  . على كسر طوق الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته

بحسب المصادر االسرائيلية ونظراً لرهانات الحكومة على الدور العربي، قرر أولمرت أن تكون كـل مـن                 و
 تقـرر   في نفس الوقت  . القاهرة وعمان والرباط هي العواصم التي يزورها مباشرة بعد لقائه بوش في واشنطن            

أن يلتقي عددا من الوزراء اإلسرائيليين، سيما وزراء حزب العمل المعروفين بعالقاتهم المميزة مع العديد مـن               
. صناع القرار في العالم العربي، عالنية وسراً، إلقناعهم بوقف التحركات الشعبية المساندة للشعب الفلـسطيني              

ية األجهزة االستخباراتية، سيقدمون للزعماء العـرب       عمالً بتوص ون أولمرت ووزراؤه،    أ  المصادر وكما تؤكد 
أولمرت كل زعيم عربي سيلتقيه بأن إفشال حكومة حماس والعمل على إسقاطها            حيث سيذكر   . إغراءين الفتين 

 يعني إعطاء دفعة قوية للحركات اإلسالمية في العـالم          هاهو في األساس مصلحة عربية، على اعتبار أن نجاح        
 عـن طريـق     هاعلى أن إسـقاط   بالمقابل  وسيشدد  . إلمساك بالحكم عن طريق االنتخابات    العربي لكي تحاول ا   

. الحصار سيحمل رسالة للشعوب العربية مفادها أنه لن يكون من المفيد لها أن يتبوأ اإلسالميون مقاليد األمور                
رة األمريكيـة نهائيـاً      أنه اتفق مع بوش على تخلي اإلدا       ،لزعماءاأما االقتراح األكثر إغراء فيتمثل في تطمين        

الالفت للنظر أن الرسـالة التـي سـيحملها         و. عن مشاريع تشجيع الديموقراطية في العالم العربي التي تبنتها        
أولمرت للزعماء العرب قد تم تنسيقها بشكل جيد مع اإلدارة األمريكية، بعد سلسلة اتصاالت مكثفة قـام بهـا                   

 المرتقب، وهـم    ه تل أبيب واثقين من نجاح تحرك       في نيسؤول الم  أن يبدو حين   في. دوف فايسغالس مع رايس   
 العقبة على وجوب إجراء االتـصاالت وتعزيـز         ياالردن ومصر مؤخراً ف   من  يستمدون الدعم من اتفاق كل      

  . العالقات معه
  16/5/2006السبيل االردنية 

  
  ..   سنوات من بدء العمل4من جدار الفصل العنصري بعد % 42استكمال بناء  .32
 سنوات من البـدء ببنـاء جـدار الفـصل والـضم             4ت تقارير األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى أنه بعد         أشار

 .من الجدار، وأن الوقت الالزم الستكماله ال يقل عـن سـنة           % 42العنصري، فقد تم استكمال بناء ما يقارب        
تعتبر في عداد المنجزة، فـي       كيلومتراً بحسب المخطط،     790 كيلومتراً من الجدار، البالغ طوله       336وجاء أن   

 كيلومتراً من الجدار ال تزال قيد التخطـيط،  67 كيلومتر أخرى، في حين أن 102حين يجري العمل على بناء      
وبحسب مصادر في الجيش اإلسرائيلي فـإن التـأخير فـي        . كيلومتراً ال تزال بانتظار قرارات قضائية      285و

نيات أو التنفيذ، وأنه من الممكن اإلسراع في وتيرة العمـل مـع             استكمال الجدار ال ينبع من مشاكل في الميزا       
وتشير التقارير إلى أن طول مسار الجدار من الممكن أن يقل في نهايـة               .صدور القرارات القضائية والهندسية   
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األمر، بنسبة ملحوظة، وذلك بناءاً على قرارات المحكمة العليا والمستوى السياسي، وذلك في منطقة األصـابع                
  .غوش عتسيون في الضفة الغربيةو

  17/5/2006 48عرب 
  

 نفق إسرائيلي لعزل مدينة بيت لحم عن قراها  .33
أعلنت مصادر إسرائيلية أن اآلليات العسكرية اإلسرائيلية بدأت صباح أمس حفر نفق  : عبد القادر فارس،غزة

لصالح )  نحالين-ي فوكين بتير حوسان واد(يفصل بين مدينة بيت لحم وقراها في الريف الغربي وهي قرى 
وقال الناطق بلسان اإلدارة المدنية في . للمستوطنين اليهود)  الخليل سابقا-القدس (تخصيص الطريق المركزي 

  .الجيش ان النفق سيخصص للفلسطينيين الذين سيتنقلون بين بيت لحم وريفها الغربي
 17/5/2006عكاظ 

  
  ت الضفةحملة دهم واعتقاالت واسعة تشمل معظم محافظا .34

. توزعت االعتداءات االسرائيلية امس، على محافظات نابلس وجنين والخليل وطوباس          : أحمد رمضان  ،رام اهللا 
 شخصاً من مناطق متفرقة، فيما شددت       23وشنت قوات االحتالل حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقلت         

  . دن والمحافظات ومنعت المواطنين من التنقلتلك القوات من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بالم
  17/5/2006المستقبل 

  
 مسلحون فلسطينيون يهاجمون شركة للهاتف المحمول بغزة  .35
قال موظفون ان مسلحين فلسطينيين هاجموا مقرا لشركة الهاتف المحمول في غزة امس :  رويترز،غزة

وأضافوا . الة انعدام القانون في قطاع غزة تصاعد حىاحتجاجا علي انقطاع خطوط الهاتف في مؤشر جديد عل
وبعدها بفترة قصيرة بدأوا اطالق النار ملحقين  .  مسلحا دخلوا المبني قائلين ان هواتفهم ال تعمل20ان نحو 

والمبني قريب من مجمع يضم . أضرارا بأكثر من عشرة أجهزة كمبيوتر ولكن دون احداث اصابات بشرية
 .ينيةعددا من أجهزة االمن الفلسط

  17/5/2005القدس العربي 
  

  مؤسسات خيرية تطلق حملة لجمع التبرعات .36
ناشدت الجمعيات الخيرية الفلسطينية  أمس الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات والمنظمات           :  حامد جاد  ،غزة

لـى  الدولية بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والعمل على وقف سياسة العقاب الجماعي والحصار المفروض ع             
وأعلن القائمون على عدد من الجمعيات الفلسطينية الخيرية في مؤتمر صحفي عقدوه أمس              .الشعب الفلسطيني 

 53عامال وموظفا ما يعادل     2750معية بأجرة يوم عمل للعاملين فيها       ج 22في مدينة غزة عن تبرع الجمعيات       
بل يوم انطالق حملـة النـصرة وفـك         وقررت تلك المؤسسات والجمعيات اعتبار يوم الجمعة المق        .الف دوالر 

  .الحصار لجمع التبرعات واألموال لصالح الشعب الفلسطيني وذلك فى ميدان فلسطين وسط مدينة غزة 
  17/5/2006الغد األردنية 

  
   فلسطينياً 23 ويعتقل  صلى اهللا عليه وسلم الرسوليسباالحتالل  .37
 بوابة بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية على شتم النبي أقدمت مجندة إسرائيلية متواجدة على:  ماهر إبراهيم،غزة

وأفاد شهود أن . محمد صلى اهللا عليه وسلم، خالل إيقافها مزارعاً كان يحاول عبور البوابة بعربة يجرها حمار
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وقامت باحتجاز بطاقته الشخصية، وسألته عن ، المجندة أوقفت المزارع الذي كان يحاول المرور على عربته
الذي يجر العربة، فأجابها أن اسمه حمار، ما دعى تلك المجندة إلى تشبيهه بالنبي األكرم عليه اسم الحمار 

 . وعندما أقدم المزارع على االحتجاج، هددته بعدم السماح له بالمرور، واحتجازه هو والحمار. السالم
 17/5/2006البيان  

  
  بهم قريباًموظفو الهالل يصعدون إضرابهم والجمعية تعد بصرف روات: غزة .38

صعد موظفو جمعية الهالل األحمر في قطاع غزة من إضرابهم، الذي دخل، أمـس، يومـه                  :عيسى سعد اهللا  
الرابع على التوالي، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ثالثة أشهر وعدم تسوية أوضاعهم الوظيفية، فـي                 

نت من الحصول على منحة من الرئاسة       وقت أعلنت إدارة الجمعية عن قرب صرف الرواتب، مؤكدة أنها تمك          
وحذر مازن خضير، رئيس لجنة العاملين في الجمعية، من أن اإلضراب سيـشمل              .لصرف راتب شهر واحد   

كافة قطاعات وموظفي وأقسام الجمعية، بما فيها سيارات اإلسعاف وأقسام الطوارئ خالل األسبوع المقبـل إذا                
  .لم تستجب الجمعية لمطالب الموظفين

  17/5/2006ام الفلسطينية األي
  

  من دخول أراضي ألمانيا ممنوعون رؤساء بلديات القطاع  .39
منعت الحكومة األلمانية عددا من رؤساء بلديات قطاع غزة، من دخول األراضي األلمانية للمشاركة في 

منع صدر وأكد رئيس بلدية خانيونس فايز أبو شمالة، أن قرار ال . فعاليات مؤتمر حول مصلحة مياه الساحل
بحقه وبحق رئيسي بلدية دير البلح أحمد الكرد، ورئيس بلدية المغازي محمد النجار، الفتاً إلى وجود دعوة من 

 .ألمانيا كانت وجهت إلى رؤساء البلديات في وقت سابق بهذا الخصوص
  17/5/2006البيان 

 
   مجلساً بلدياً وقروياً في الضفة يبعثون برسالة دعٍم للحكومة72 .40

 مجلساً بلدياً وقروياً من مختلف محافظات الضفة الغربية، برسالة دعٍم وتأييد إلى رئيس الحكومة 72بعث 
الفلسطينية إسماعيل هنية وأعضاء حكومته؛ تعهدوا فيها بأن يقفوا صفّاً واحداً ومتراصاً في مواجهة الحصار 

  .المفروض على الشعب الفلسطيني
  16/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ! سنوات من االعتقال10تجديد االعتقال اإلدارّي ألسيٍر للمرة الرابعة بعد  .41

 فلسطيني من رام اهللا وذلك للمرة الرابعة ر ألسي-لمدة أربعة شهور-مددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري 
 بصره في عينه ويعاني األسير من عدة أمراٍض أخطرها أنّه فقد . سنوات من االعتقال10على التوالي بعد 

كما أن سلطات . اليمنى بشكٍل كامٍل قبل عاٍم تقريباً، وترفض إدارة مصلحة السجون نقله للمشفى أو عالجه
 عاماً من 80كما رفضت منح والده الذي يبلغ من العمر . االحتالل حرمت زوجته منذ أربعة أعوام من زيارته

 األسير الخواجا المنظمات الدولية واإلنسانية إلى تقديم وناشدت عائلة !!.الزيارة بزعم عدم وجود صلة قرابة
المساعدة القانونية واإلنسانية لضمان اإلفراج عنه خاصةً أن ضباط المخابرات الصهيونية هددوا عائلته قبل 

  .عدة شهور أنّهم لن يفِرجوا عنه إال ميتاً
  16/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  االحتالل يعتقل ألف عامل فلسطيني داخل الخط األخضر في يوم واحد .42
 24، خالل الساعات 48تجاوز عدد العمال الفلسطينيين الذين اعتقلهم سلطات االحتالل في داخل أراضي 

فقد أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أنها اعتقلت الليلة الماضية فقط أكثر من  .الماضية أكثر من ألف معتقل
 عامالً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، بدعوى أنه لم تكن بحوزتهم تصاريح عمل وإقامة داخل الدولة 240

العبرية، وتضيف شرطة االحتالل أنها اعتقلت إضافة إلى هؤالء وخالل الساعات األربعة والعشرين الماضية 
، وقالت إن سبعة عشر منهم من المطلوبين  عامالً فلسطينيا750ًفي أنحاء مختلفة من الدولة العبرية، أكثر من 

لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي، حسب وصفها، كما اعتُقل ثمانية إسرائيليين لقيامهم بنقل هؤالء الفلسطينيين 
 عامل 1400وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد اعتقلت في نهاية األسبوع الماضي أكثر من  .وتوفير المبيت لهم

  .بدعوى عدم حملهم التصاريح التي تمكنهم من التواجد في الدولة العبريةفلسطيني، وذلك أيضاً 
  16/5/2006 قدس برس

  
  أكثر من مجرد حكايات مثيرة.. المثليون والمثليات في األراضي الفلسطينية .43

المثليون والمثليات في أراضي السلطة الفلسطينية، يواجهون خطر الحبس، والتعذيب،          : يوسف الشايب ،  رام اهللا 
لموت، فالقانون السائد في هذه األراضي يجرم المثلية الجنسية، وفي الكثير من الحاالت تقوم األجهزة األمنية                وا

لكـن   . هذا ما خلصت إليه تقارير العديد من المنظمات الدولية لمراقبة حقـوق اإلنـسان             . الفلسطينية بتعذيبهم 
لتقارير ألنه ال يوجد في أجهزة األمن الفلـسطينية         مصدراً في الشرطة الفلسطينية، أكد أن ثمة مبالغة في هذه ا          

ويؤكد المصدر أن الحاالت التي تعرضت للتعذيب في مراكـز األمـن            . جهات توكل إليها مهمة متابعة هؤالء     
قليلة للغاية، وال تستند ألي غطاء قانوني، وهـي ليـست           : الفلسطينية، إن صدقت التقارير الحقوقية الدولية هي      

  . ة تعكس نظرة المجتمع الرافضة للمثليينسوى مبادرات فردي
ال يحوي قانون العقوبات األردني المعمول به في الضفة الغربية أي ذكر للفظ اللواط، أو السحاق، كما أنـه ال                    
يحتوي، إطالقاً، على مادة تجرم هذه الممارسة إال في حاالت االغتصاب، على عكس ما يذهب إليه مـشروع                  

  . نية، المقر بالقراءة األولى حتى اآلن، والذي يعاقب على اللواط بالحبسقانون العقوبات الفلسطي
ومن جهة أخرى، كشف مسؤول أمني فلسطيني عن قيام جهات فلسطينية تدعي الوطنية، بإشراك شبان وفتيات                

ير فلسطينيات في نشاطات شبابية برفقة نظرائهم من إسرائيل ودول أوروبية، حيث يقعون هناك في عالقات غ               
شرعية، من بينها عالقات مثلية، تنتهي ببعضهم إلى أحضان المخابرات اإلسرائيلية، التي تجنـدهم جواسـيس                

وتشير إحصاءات جمعية أغودا أكبر تجمعات للمثليين والمثليات في إسـرائيل إنـه وحتـى               . على أبناء شعبهم  
معظمهم ممن تتراوح أعمارهم بين   مثلي فلسطيني لجأوا إلى إسرائيل، و      300كان هناك أكثر من     ،  2004صيف

، وهم في الغالب ال يتحدثون العبرية أو أية لغة غير العربية، كما أن الكثير منهم لم يكن يملك                   ) عاماً 22 و 14(
 شكّلت شابتان فلسطينيتان مجموعة حوار عبر البريد االلكتروني للفلـسطينيات           ،2002في عام    . غير مالبسه 

 تتسع، على الرغم من أن شروط العضوية كانت معقّدة للغاية، ثم تحولت مجموعة              المثليات، ثم بدأت المجموعة   
 إلى تجمع منظّم يحمل اسم أصـوات، ويـضم مثليـات            ،2003الحوار بعد لقائها األول في كانون الثاني عام         

فلسطينيات من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، ينسجن عالقات مع مثليات مـن قطـاع غـزة، واألردن،                 
 أيضاً، تم إنشاء المشروع الفلسطيني في البيت المفتوح       2002وفي عام    . ولبنان، ومصر، ودول الخليج العربي    

، )gay pride(في القدس، وتفتخر حنين، منسقة المشروع، بأنهم المنظمون الفعليون لمسيرة الفخـر العالميـة   
ود، والتـي تجمـع إسـرائيليين        تحت شعار حب بـال حـد       ،2006التي تجري للمرة األولى في القدس عام        
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وفلسطينيين، ومثليين ومثليات من جميع أنحاء العالم، بهدف إيصال رسالة نحتاجها في الشرق األوسط، مفادها               
أن حقوق اإلنسان تعلو على الحدود الحضارية والعرقية، وأن اختالفاتنا يجب أن تحترم وتوقر بسالم وهـدوء،                 

 ال يوجد مكان أفضل من القدس لتكوين هذه الرسالة، كما أنـه ال توجـد                وبأنه... وبأن الحب ال يعرف حدوداً    
  .مدينة أكثر حاجة لهذه الرسالة من القدس

من جهتها، تشير اعتدال الجريري، االختصاصية النفسية في جمعية المرأة العاملة في رام اهللا، إلـى أنهـم ال                   
أو يطردون من البيت، عالوة على العنف الكالمي        يلقون الدعم من العائلة، حيث يعزلون عن بيئتهم المحيطة،          

كما يحدث مع الفلسطينيين    ... والجسدي، ما يضطرهم إما إلى االحتفاظ بسرية هويتهم الجنسية، أو إلى الهروب           
  . الذين يلجأون إلى إسرائيل

  17/5/2006السفير 
  

  في ثالثة أشهر% 7االقتصاد الفلسطيني يتراجع بنسبة  .44
ولية للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بشأن الحسابات القومية، تراجعاً فـي النـاتج             أظهرت التقديرات اال  

   عما كان عليه في نهاية العام الماضي% 7المحلي اإلجمالي الفلسطيني في الربع االول من العام الجاري بنسبة 
  17/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  الجماعة اإلسالمية تطلق حملة إغاثة للفلسطينيين  .45

حملة اغاثة الشعب   ،   امس ،في مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة      أطلقت الجماعة االسالمية،    : عمار نعمة 
في جميع المناطق اللبنانية وعلى كل المستويات بالتعاون مـع ملتقـى علمـاء المـسلمين ومفتـي                   الفلسطيني

 المبالغ التي ستُجمع ستـصل      أن إلىر األمين العام للجماعة فيصل مولوي       اشأو. الجمهورية محمد رشيد قباني   
 مثل  أنوأوضح  .  المحتاجين في األراضي المحتلة عبر مئات الجمعيات الخيرية، والى الحكومة الفلسطينية           إلى

 األوروبـي  االتحـاد    أن إلىهذه المبادرات مستمرة حتى يخف الضغط الحالي على الشعب الفلسطيني، مشيرا            
  .  على الفلسطينيينسيتخذ إجراءات كثيرة مقبلة للتخفيف

  17/5/2006السفير 
  

   المالية للطلبة الفلسطينيين بالجامعات األوضاعيأمر بمتابعة االردن ملك  .46
اهللا الثاني بمساعدة الطلبة الفلسطينيين غير القـادرين علـى دفـع              أوعز الملك عبد   : غيث الطراونة  -الزرقاء

 .دي الظروف االقتصادية في الضفة وقطـاع غـزة       الرسوم في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بسبب تر       
 أن توجيهات ملكيـة صـدرت   ، خالد طوقان،وكشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي      

األسبوع الماضي للوزارة لحصر حاالت الطالب الفلسطينيين غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية تمهيـدا               
  . مالية يمرون بهازمةألمعالجتها وإزالة أية 

  17/5/2006الرأي األردنية 
  

 سوريا ترفض دخول فلسطينيين آخرين من العراق  .47
 إن سوريا سمحت لفلسطينيي العراق الذين ،قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية : د ب أ،دمشق

ية إنسانية وبموجب اتفاق،  آذار بدخول أراضيها من ناح19 منذ األردنيةكانوا محتجزين على الحدود العراقية 
  .وأضاف المصدر أن القرار السابق ال ينطبق على أي فلسطيني جديد .وأن القرار ال يشمل أي فلسطيني آخر

  17/5/2006الدستور 
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  قرار إسالمي بتمويل احتياجات الشعب الفلسطيني   .48
تبني قرار بتمويل احتياجـات     تمر اإلسالمي ل  ؤ كشفت باكستان عن اتفاق في أروقة منظمة الم        :ب.ف.أ، أ .ب.د

الشعب الفلسطيني، وقال تسنيم أحمد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن القرار سيناقش في اجتمـاع وزراء                
  .الخارجية المسلمين في حزيران المقبل في العاصمة األذرية باكو

  17/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

 المشتركة مع إسرائيل المعارضة األردنية تنتقد المناطق الصناعية  .49
انتقدت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن قوى المعارضة األردنية ما سمته : آي.بي.يو

المخالفات القانونية بحق العمال األردنيين والوافدين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة المشتركة مع 
 إن هذه المناطق فرضت التطبيع االقتصادي مع إسرائيل على أمس، ،وقالت اللجنة في بيان. إسرائيل
، وفتحت أمام شركات آسيويه لتحقيق مصالحها على حساب االقتصاد األردني، وأدت إلى تدفق يناألردني

 .  على حساب العمالة األردنيةاألردنعشرات آالف العمال اآلسيويين للعمل في 
  17/5/2006البيان 

  
  حكومة إلى طي أزمة حماس يدعو الالفالحات .50

إلـى طـي أزمـة        دعا المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين سالم فالحات الحكومة         : محمد سويدان  ،عمان
وفتح قنوات الحوار المباشر بعيدا عن اإلعالم وترسيم العالقات الرسمية في جو من استشعار المسؤولية                حماس

 هاشم أبو حسان األحرار والحزبيين والنقابيين والمثقفين إلـى          دعا رئيس مجلس النقباء   و .والمصالح المشتركة 
 التأثير على األمة بها باختراق ثقافتها وحضارتها وعقيدتها مـن           األعداءاالنتباه للوسائل المسمومة التي يحاول      

  . وهيئات ومراكز دراسات تطلق شعارات ظاهرها حق يراد بها باطللجمعياتخالل تمويالت مشبوهة 
  17/5/2006ردنية الغد األ

 
   مليون إلغاثة الشعب الفلسطيني 5.3قطر الخيرية ترصد  .51

كدفعة أولى الغاثة ودعم الـشعب   ألف ريال 380 ماليين و 5 قدره   إجماليارصدت قطر الخيرية مبلغا     : الدوحة
مـساعدات  الفلسطيني، ويستهدف هذا المبلغ تقديم اغاثات طارئة تشمل المواد االستهالكية األساسية واألدوية و            

  .إنسانية
  17/5/2006الشرق القطرية 

  
  وساطة الخرطوم بين األردن وحماس تثمر  .52

علمت السفير أن الوساطة السودانية القائمة بين حركة حماس واألردن لمعالجـة الخـالف              : يو بي آي، د ب أ     
ـ . حول قضية تهريب األسلحة، أحرزت تقدما ملموسا     ف التراشـق  وقادت الوساطة إلى اتفاق الطرفين على وق

وتواجه الوساطة السودانية صعوبة جوهرية، تتمثـل       . اإلعالمي ومحاولة البحث عن طرق أخرى لحل المشكلة       
في أن األردن يصر على بحث اتهامات تهريب األسلحة بوصفها قضية أمنية برغم عدم إنكاره أن لهـا بعـدا                    

نية وتصر علـى مناقـشته كموضـوع        وفي المقابل، فإن حماس ترفض التعامل مع األمر كقضية أم         . سياسيا
  . وطلب السودان، مؤخرا، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس المساعدة في حل الخالف بين الطرفين. سياسي
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  17/5/2006السفير 
  
  

 ومستعدة لرعاية مفاوضات سالم سرية آالف مدرس فلسطيني 10أوسلو تدفع مرتبات  .53
رجية النرويجي ريموند يوهانسن الذي تترأس بالده اللجنة المؤقتة أكد نائب وزير الخا:  سيد عبد العالالقاهرة،

 بالده على أن ،للمساعدات باالتحاد األوروبي والمسئولة عن وضع اآللية الخاصة بتحويل األموال للفلسطينيين
 استعداد كامل لبدء جولة جديدة من المفاوضات السرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد إعالن الرئيس

.  السلبيةاألفعال بعيدا عن ردود أفضل المفاوضات السرية تكون نظراً إلى أنمحمود عباس رغبته في ذلك ، 
 أن وأوضح ، مليون يورو سنويا100ً آالف مدرس فلسطيني بواقع 10 بالده قررت دفع مرتبات أن وأعلن

 المتحدة في قطاع األممعبر مكاتب  هو دفع مرتبات الموظفين اآللية لمساعدة الفلسطينيينحدى المقترحات في إ
 .الغربيةغزة والضفة 

 17/5/2006عكاظ 
  

   شهور3توقع انهيار حكومة حماس في : أميركا .54
 في غضون ثالثة شهور، ما لم       حكومة حماس  انهيار   أمس، أميركية،توقعت مصادر   : سالمة نعمات ،  واشنطن

 األوروبـي  المعنية، بما فيهـا االتحـاد        ألطرافا أن المصادر   وأكدت. تستأنف المساعدات المالية لها قبل ذلك     
 المصارف الفلسطينية   أن إلى الحكومة الفلسطينية، مشيرة     إلى أموال أي ومصر، التزمت عدم تحويل      واألردن

وكـشفت مـصادر     .ستكون مضطرة لاللتزام بدورها لضمان عدم مقاطعتها من النظام المـصرفي العـالمي            
رر فتح حسابات مصرفية لموظفي السلطة الفلسطينية إليداع الرواتب فيهـا      غربية في واشنطن انه تق     دبلوماسية

 رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنيـة       أن أميركي مسئولوقال  . من دون المرور عبر الحكومة الفلسطينية     
ط  الرباعية للـضغ   إطار المتفق عليها في     اإلجراءات األوروبييرتكب خطأ حين يعول على عدم التزام االتحاد         

   .إرهابية يعتبر حماس حركة األوروبي االتحاد أن إلىعلى حكومته، مشيراً 
  17/5/2006الحياة 

  
   الفلسطينية عبر الرئاسة السلطةإلى عربية أموالاألميركيون يدرسون السماح بتحويل  .55

 مـوال أ األميركية تدرس السماح بتحويـل       اإلدارة أن غربية   دبلوماسيةكشفت مصادر   : محمد يونس ،  رام اهللا 
 األميركية اإلدارة إنوقالت هذه المصادر     .عبر مكتب الرئيس محمود عباس     شرط مرورها     السلطة إلىعربية  
 حماس ستظل في الحكم لفترة طويلة مقبلة وان فتح ال تعيد بناء نفسها لتشكل البديل، وقلّـل مكتـب                    أن أدركت

 كبيـر فـي     مسئولوقال  .  رسميا ألميركيةا اإلدارةالرئيس محمود عباس من شأن هذا الموقف في حال تبنته           
 قد اختلفت بعض الشيء، لكن التحويالت المالية العربية لن تكون قادرة علـى            األميركي لغة الجانب    إنالمكتب  

، وكل مـا     تراكمت على الحكومة    مليون دوالر  350رواتب ثالثة أشهر قيمتها      ألن    المالية للسلطة  األزمةحل  
  . مليون دوالر فقط ال غير55بية لحساب السلطة بلغ رصد من مال في الجامعة العر

  17/5/2006الحياة 
 

  من السفير االسرائيلي  بين اليسار في ايطاليا واستنكاراًرسم ساخر يثير انقساماً .56
 رسم كاريكاتوري يقيم مقارنة بين معتقالت النازية وظروف معيشة الفلسطينيين في غزة أثار: اف ب، روما

وبعث السفير االسرائيلي ايهود . سيوني الشيوعية االيطالية جدال داخل اليسار االيطالينشرته صحيفة ليبرا
.  الضحايا ويطالب باعتذارىهانة الرهيبة لذكراإلو  يندد فيها بـاالستهزاء من المحرقة ، الثالثاء،غولد رسالة
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ية االيطالية بالمقارنة المشينة  للحادث في حين ندد ممثلو الجالية اليهود الصحف االيطالية حجما كبيراًوأعطت
  ودافع مدير ليبراسيوني بييرو سانسونيتي  . للنزاع االسرائيلي الفلسطينيه اليسار بشن حملة تشويأقصىمتهمين 

  
 . الرسم وبال شك مثير للجدل ومنحاز للفلسطينيين لكنه ليس معاديا لليهود إن  قائالً، الثالثاءأمس ،عن نفسه

  17/5/2005القدس العربي 
 

  في المساعدات للفلسطينيين% 15زيادة : السويد .57
 في 15أعلنت نائبة وزير الخارجية السويدي كارين جامتن أن الحكومة السويدية ستزيد بنسبة            : ب.ف.أ، أ .ب.د

               األونروا  عبرالمائة مساعداتها المالية للفلسطينيين
  17/5/2006الخليج اإلماراتية 

 
  األونروا موازنة  مليون دينار عجز120 .58

 إلـى  وتشير التقديرات    2006 في موازنتها للعام الحالي       مالياً ونروا عجزاً األ تواجه وكالة : األمير ماجد   ،عمان
 األردن فـي    األونـروا  في وكالة    اإلعالم مدير    وأكد . مليون دوالر  120 حوالي   إلى العجز المالي قد يصل      أن

 مليون دوالر تغطي نفقات البرامج في مناطق عمليات         480لغت   ب 2006 للعام   األونروا ميزانية   إنمطر صقر   
وقال لدينا تطمينات وتأكيدات من الدول المانحة        ).الضفة الغربية وقطاع غزة      لبنان، سوريا، ،األردن(الوكالة  

رين ونروا كا  المفوض العام لأل   أن إلى  وأشار . وضرورة دعم الوكالة ماديا    األونروابأهمية الدور الذي تقوم به      
 واحتياجاتها  األونروا أوضاع بجولة في الدول االسكندنافية بهدف اطالع المسؤولين فيها على           اآلنزيد تقوم   أبو  

 مشجعة من الدول المانحة لتقليص العجز وخاصة        إشارات هناك   أن إلى  وأضاف .بهدف زيادة تبرعاتها للوكالة   
  % . 50نروا هذا العام بحوالي و هناك دوال مثل النرويج قررت زيادة حجم تبرعاتها لألأن

  17/5/2006الرأي األردنية 
  

  دوست بالزي في إسرائيل   .59
بدأ وزير الخارجية الفرنسي بالزي، أمس، زيارة رسمية إلسرائيل يجتمع خاللها اليوم مـع              : السفير، أ ف ب   

العالقـات بـين    تبدي مصادر سياسية إسرائيلية تفاؤال كبيرا بلقاء أولمرت مع دوست بـالزي ألن              و. أولمرت
فالفرنسيون هم اليوم قادة الحملة من أجل منع إيران من امتالك           . الدولتين لم تكن أبدا أفضل مما هي عليه اآلن        

ويزور دوست بالزي إسرائيل رسميا من      . سالح نووي، ويعارضون بشكل حازم كل تعاون مع حكومة حماس         
 . يكرس وقتا طويال للقاء شخصيات سياسية إسرائيلية غير أنه سالكيانأجل افتتاح موسم الثقافة الفرنسية في 

  17/5/2006السفير 
  

   لضمان انتصاره في أي صراع مع حماسمن عباسأ هدفها تدعيم قوات األوروبيةالمعونة  .60
 الشمال مباشرة من غزة مخزن سري يحوي أول دفعة من المعونة            إلىهناك   :رويترز،   من ادم انتوس   ،القدس

 أنوقال دبلوماسـيون غربيـون       . بناء قوات مسلحة موالية للرئيس الفلسطيني محمود       ىإلالغربية التي تهدف    
 ميناء أسدود االسـرائيلي وان      إلى سيارة وصلت قبل نحو شهر       29 من السيارات رباعية الدفع عددها       أسطوالً

 برنـامج تمولـه     هذه الشحنة ستكون بداية   و. الحكومة االسبانية أرسلتها لتكون تابعة لحرس الرئاسة الفلسطيني       
أوروبا وتشجعه الواليات المتحدة لتحسين أمن عباس وتزويد حرس رئاسي بتجهيزات تمكنه من تولي جميـع                

 ونقالً عن عريقات فإن مصر واألردن قد تبرعتا بتوفير األسـلحة والـذخائر              .المعابر الحدودية في قطاع غزة    
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توسيع حرس الرئاسة مع تقليـل حجـم العالقـات     الغربية دعم ى قرار بعض القوإنويقول منتقدون  . للرئاسة
 .  مما يزيد خطورة وقوع قتال القوات في ظل قيادة حماس ربما تعتبره الحركة استفزازاًىلتقتصر عل

  17/5/2005القدس العربي 
 

   تزعم أن سورية تطور قدرات نوويةCIAوكالة  .61
ات األمريكية أنها تشتبه بأن سـورية قـد         نقل موقع يديعوت أحرونوت األلكتروني تقارير عن وكالة اإلستخبار        

وأضـافت   ! للعالم عبد القدير خان،تلقت تكنولوجيا نووية من أجل إنتاج أسلحة نووية من المجموعة الباكستانية
المصادر اإلسرائيلية أن هذه التفاصيل وردت في التقرير السنوي للكونغرس حول انتشار األسلحة النووية فـي                

وبحسب المـصادر   . القلق من احتمال وصول معلومات أو تكنولوجيا نووية إلى سوريةالعالم، حيث أشير إلى
ونشرت صـحيفة واشـنطن   . 2004ذاتها، فقد وردت هذه التفاصيل في التقرير اإلستخباري الذي يتناول العام          

 !ر الهاجرتايمز مقتطفات من التقرير، جاء فيها أن سورية أجرت دراسات نووية في منشآت تقع في دباية وديا
.  واصلت سورية تطوير قدرات نووية مدنية بما فيها تكنولوجيا تنقية اليورانيوم           2004وبحسب التقريرفي العام    

 كيلومتر، وأنـواع    800وتقوم سورية بتطوير صواريخ سكاد دي التي تعمل بالوقود الصلب ويصل مداها إلى              
  .أخرى من الصواريخ بمساعدة إيران وشمال كورية

  17/5/2006 48عرب 
  

   العدل األمريكية غير راضية عن خطط تطوير القضاء العربي   .62
انتقدت وزارة العدل األمريكية آلية تنفيذ خطط برامج تطوير القضاء في البالد العربية، لجهة أن أغلبية                 :عمان

ينث هـانز فـي     وقال مندوب الوزارة ك   . التقارير المقدمة من هذه الدول لهذه الغاية لم يتم ترجمتها في الواقع           
المؤتمر االقليمي الثاني للخبراء والمنسقين في الدول العربية في عمان ان التمويل المقدم من الدول المانحـة ال                  

  .يمكن تبذيره، وسيرتبط بموافقة المجالس التشريعية فيها، بناء على أسس ونتائج حقيقية
  17/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
   االنفصال- الحل .63

   داني ياتوم
  عباس اسماعيل: رجمةت

يرتكز القانون المتعلق بمنع لم شمل العائالت الفلسطينية على االدعاء الذي يفيد أنه في حاالت معينـة هنـاك                   
تعاون بين عرب مواطني إسرائيل وفلسطينيين، ممن حصلوا على مكانة مقيم دائم أو جنسية إسـرائيلية، مـع                  

ا االدعاء، جاء القانون من اجل االستجابة للحاجـة األمنيـة           بحسب هذ . المنظمات اإلرهابية التي نفذت هجمات    
  .الضرورية ومنع حصول أمور كهذه

ومن اجل منع حصول جهات إرهابية فلسطينية على الجنسية اإلسرائيلية، ال حاجة لفرض منع شـامل علـى                  
تملـك الجهـات   فحل المشكلة األمنية المحددة أعاله يكون بمنع دخول كل شـخص       . جميع السكان الفلسطينيين  

مـع  . األمنية واالستخبارية اإلسرائيلية مواد تدينه بعالقة كهذه أو تلك بعمليات إرهابية أو بالمنظمات اإلرهابية             
العلم أن أجهزة األمن اإلسرائيلية فعالة جدا من اجل التزود بمواد أمنية كهذه، وبالتالي فإن المنع الشامل يطرح                  

لحقوق األساسية وهو عنصري، ألنه يميز شريحة سكانية كاملة على أساس           ادعاءات قاسية بأن القانون يمس با     
  .جذورها

ـ         فلسطيني الحق كل سنة بالجنسية اإلسرائيلية، فـان         250إذا كانت المعطيات بالفعل صحيحة، يعطي القانون ل
رت أيـضا   ال يمكن تجاهل انه في أساس سن القانون سيط        . ذلك ال يكفي ليشكل خطرا أمنيا ويمس بأمن الدولة        
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من أجل ضمان الحفـاظ علـى     . الخشية الكبيرة من خرق المعادلة الديمغرافية بين اليهود وبين من ليس يهوديا           
  .الطابع المزدوج لدولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية علينا ضمان أغلبية يهودية مكثفة في دولة إسرائيل

 ونصف فلسطيني في قطاع غزة، وسيكون علينـا   لقد تصرفت إسرائيل بحكمة كبيرة عندما انفصلت عن مليون        
االنفصال عن الفلسطينيين أيضا في الضفة الغربية من اجل التقليص إلى الحد األدنى عدد الفلـسطينيين الـذي                  

حـدود أمنيـة    . سيلزمنا الفصل تحديد حدود جديدة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل         . سيبقون تحت سيادتنا  
فالحدود الدائمة تنجز فقط كنتيجة مفاوضات مع الفلسطينيين وباتفاق كامل مـع دول             . مةاسميها حدوداً غير دائ   

  .العالم
المشكلة المقلقة ليست فقط المشكلة األمنية، ألنه من الممكن التغلب عليها، فهناك أيـضا الخـشية مـن خـرق            

هذا القانون ألحق ضررا    . مغرافيقانون الجنسية ال يعطي جوابا للموضوع األمني وال للدي        . المعادلة الديمغرافية 
  . والنه ظالم، ويمس بالحقوق األساسية، يجب إلغاؤه. كبيرا بدولة إسرائيل وصورتها

  16/5/2006معاريف 
   2006 أيار 17المستقبل 

  
  في مواجهة الفلسطينيين  خيارات إسرائيل .64

  ماجد كيالي
كأنها في حّل من عملية التسوية ومـن        باتت إسرائيل تتصرف خصوصاً منذ صعود حماس إلى سدة السلطة، و          

التزاماتها مع الفلسطينيين واتفاقاتها معهم، بل إنها باتت تتصرف وكأن ثمة شرعية لتشديد الحـصار علـيهم،                 
  .وشنّها الحرب ضدهم

فمن وجهة نظر إسرائيل، ان استالم حماس السلطة يعزز صدقية ادعاءاتها بشأن عـدم وجـود شـريك فـي                    
  !.فلسطينيين، ووصمهم عموماً بشبهة اإلرهاب، والتشكيك بأهليتهم للتسوية أو للديمقراطيةالمفاوضات لدى ال

هكذا باتت إسرائيل وبدعم من إدارة بوش بعد هذا التحول السياسي الفلسطيني، أكثر ارتياحـاً فـي تحركاتهـا                   
، لترسـيم حـدودها مـن    )االنطواء(الدولية واإلقليمية من ذي قبل، وأكثر جاهزية لفرض خطة الحل األحادي         

طرف واحد، كما أنها باتت أكثر تحرراً في استفرادها الشعب الفلسطيني، وهذا ما يفسر إجـراءات الحـصار                  
، مع توجيـه    )بالتنسيق مع بعض األطراف الدولية    (والعزل السياسي واالقتصادي التي تتّبعها ضد الفلسطينيين        

  ).مات والقصف المدفعياالغتياالت واالقتحا(الضربات العسكرية ضدهم 
ويبدو من كل ذلك أن إسرائيل كعادتها، تعتزم القيام بكل ما من شأنه التـضييق علـى الفلـسطينيين عمومـاً،          

أما الهدف من وراء ذلـك فيتمثـل بالـسعي          . لتصعيب عيشهم، وأيضاً لخلق التعقيدات في وجه سلطة حماس        
يلية، سواء تم ذلك عبر دفعه للضغط على حمـاس، أو           إلخضاع الشعب الفلسطيني لإلمالءات السياسية اإلسرائ     

وفي حال تعذّر ذلك، فإن إسرائيل تتـوخى مـن ضـغوطاتها االقتـصادية              . عبر تغيير أو تليين حماس لذاتها     
واألمنية على الفلسطينيين استدراجهم إلى مربع المواجهات العسكرية، بحيث تتمكن من اسـتنزافهم وعـزلهم               

ر التغطيات المناسبة لها للتملّص من عملية التسوية والقيام بفرض الوقائع التي تناسب             وإضعافهم، وبالتالي توفي  
، أو خطـة    )الـشارونية (مصالحها وحاجاتها في األراضي المحتلة وفق خطة فك االرتباط من طرف واحـد              

  .االنطواء بحسب تعبيرات إيهود أولمرت زعيم الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية المقبلة
  :ب أليكس فيشمان، فإن إسرائيل تجد نفسها في مواجهة خيارين متطرفينوبحس
 أنا ال أعترف بالسلطة وأقوم بسحقها وأسترجع السيطرة على مقاليد األمور وأدخل المدن وُأعيد بنـاء                 : األول

  .أجهزة الحكم العسكري
أنا . يها أدوات إلدارة حياة السكان     أنا ال أعترف بالسلطة وال أريد صلة معها، وال أريد أن أعط            : الخيار الثاني 

  ).7/4يديعوت أحرونوت (أرفع مسؤوليتي وأنسحب نحو خط الحدود الذي ُأحدده بنفسي 
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  : أما زئيف شيف، فيرى خيارات إسرائيل كاآلتي
في األقوال ستبقى حمـاس     .  أن تفصل إسرائيل بين ما تقوله وتعلنه حماس وبين ما تفعله ضدها            : الخيار األول 

  ..في المقابل، في الحياة اليومية ستمتنع عن أعمال العنف ضد إسرائيل.. متطرفة
ينبغـي  .. استبدال الحكم، حيث تتركز الجهود على إفشال حكومة حماس ودفعها نحو الـسقوط            :  الخيار الثاني 

 ..اإلثقال على الحكومة في كل المجاالت وإقناع الفلسطينيين بأنه كان من الخطأ انتخـاب حكومـة متطرفـة                 
  .استبدال الحكم سيتحقق في النهاية من خالل انتخابات جديدة في السلطة

صحيح أن القيادة أمرت بعدم عقد اتصاالت مع حكومة حماس، إال أنه من الواضح              .. الوساطة:  الخيار الثالث 
ليـة  بحسب المصالح اإلسرائيلية، على أن يتم ذلك مـع محافـل مح           .. ضرورة توفير السبل لمنع االنهيار التام     
هذا الخيار العسكري، هو األكثر تطرفاً      . الخيار الرابع هو الحرب اآلن    . وليس مع الوزارات الحكومية لحماس    

هـذا  .. وهو يقوم على أساس تقدير يفيد أن ال مجال وال أمل في التوصل إلى اتفاق أو حلول وسط مع حماس                   
ن حكومة إسرائيل برئاسة إيهـود أولمـرت        إمكانية أخرى هي أ   .. الخيار له مؤيدون كثيرون في هيئة األركان      

ستبحث خطوة إضافية كبرى من فك االرتباط ـ االنطواء، ومثل هذه الخطوة ستقلص االحـتالل اإلسـرائيلي    
  ).4/7هآرتس (والسيطرة على الشعب الفلسطيني 

أي خيـاري   اآلن وعلى ضوء مواقف وتحركات إسرائيل، من الواضح أنها تدمج بين الخيارين الثاني والرابع،               
وفي كال الحالين، فإن إسرائيل بالنتيجة تحثّ الخطى        . الضغط الستبدال حماس مع شن الحرب على الفلسطينيين       

نحو تمرير خطة االنطواء التي تتوخى عبرها إسرائيل التخلص مما تسميه الخطر الديموغرافي ورسم حدودها               
  .ل االستيطانية في أجزاء من أراضي الضفةالشرقية عبر االنفصال عن الفلسطينيين مع االحتفاظ بالكت

   17/5/2006المستقبل 
  

  حماسىنصيحة إل .65
 محمد كريشان

في كل الحركات السياسية قيادات ال تتشابه بالضرورة، منها من يوصف بتلك األوصاف التقليدية من قبيل 
حركات بحيث ال يكون تصريح المعتدل والمتشدد، ومنها ما يثير أحيانا حديثا عن أجنحة أو تيارات داخل هذه ال

وحركة حماس في هذا . هذا القيادي أو ذاك ملزما آليا لها طالما أنه لم يصدر عن أطرها التنظيمية المعروفة
السياق ليست استثناء بالتأكيد ولكن ألن كل األضواء مسلطة عليها في كل شاردة وواردة، سواء كحكومة 

، أن تكون أكثر حصافة ورصانة ىي الخارج، وجب عليها، كما نرفلسطينية تتزعمها أو كحركة لها أنشطتها ف
 . ال تمد المتربصين بها بذخيرة إضافية ضدها وهي التي ال تعوزهم أصالىحت

ما كنت ألثير هذه النقطة لوال تعدد التصريحات والتصرفات غير الموفقة بالمرة ألحد قياديي حماس البارزين 
ثرة خالد مشعل في خطابه الملتهب في دمشق قبل أسابع قليلة وهو الذي كان هو محمد نزال، فإذا ما استثنينا ع

يعرف عموما بأنه هادئ وتصالحي في أحاديثه، وما أعقبه من مواجهات مؤسفة بين أنصار حركتي فتح 
وحماس في األراضي الفلسطينية، فإن نزال يكاد يصبح المحتكر في حماس لكل ما هو مستفز في تصريحات 

إما أنه مخول أو مكلف بذلك مع ما يتبع ذلك من استنتاجات : اس في الخارج وهو هنا أحد أمرينقيادات حم
تفرض نفسها وإما أنه يتصرف هكذا من وحي اجتهاداته الشخصية مما يستوجب لفت انتباه إخوانه له من 

 .مخاطر ذلك
صرة الشعب الفلسطيني عندما ما استدعي هذا الحديث هو ما حصل في الدوحة األسبوع الماضي في مؤتمر منا

وقف أحدهم يهتف بكل عفوية واندفاع تأييدا للحديث عن ضرورة المصالحة الوطنية الفلسطينية كلنا في الثورة 
إيش ..عباس، كلنا في المنهج حماس فالتفت إليه نزال شزرا مستنكرا ونهره بصوت مسموع إيش عباس

ع بأن ينزال نفسه صرح لجريدة الشرق القطرية قبل أساب. فساد جو ثقيل لم يصححه أحد من الحضور! عباس؟
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ما وصفه بتصرفات الرئيس محمود عباس المعرقلة لعمل !) هكذا(القاهرة ى الحركة تعتزم أن تشكو إل
الحكومة، وهي نفس الصحيفة التي صرح لها قبل يومين بأن سفارات فلسطين في الخارج هي سفارات لفتح 

والسيد نزال بتصريحاته هذه، وربما غيرها مما لم أطلع . ال بد من تصحيح ذلكوليس للشعب الفلسطيني وأنه 
 وكان ذلك في تونس عندما انطلقت وقتها في المقر السابق لقيادة 1992عليه، يذكرني بأول مرة رأيته فيها عام 

ون تسلم  الفيالت ينتظرىكان الصحافيون في بهو إحد. منظمة التحرير محادثات تنسيقية بين فتح وحماس
التفت يومها . البيان الختامي لهذه المحادثات الذي كانت السكرتارية تطبع نسخته النهائية بعد كل التعديالت

قلت في نفسي وقتها ! اذهب هناك فما أدراك أنهم لن يغيروا لفظا أو جملة؟: السيد نزال ألحدهم قائال له بحزم
 !!.  قضية شعب بأكملهىف يؤتمنون أصال عل كلمة فكيىإذا كان هؤالء ال يأمن بعضهم البعض عل

وعندما تجد أن هذه التصريحات والحركات تصب ضد شخص الرئيس أبو مازن يزداد العجب فالرئيس 
 االنتخابات في موعدها واحترم نتائجها التي أوصلت حماس للمجلس وتشكيل ىالفلسطيني هو من أصر عل

 ىله الحركة تمثاال فكيف بمن يعلن ليال نهارا عزمه القوي علالحكومة، فإذا كان هذا مآل من يفترض أن تشيد 
إن الخوف اآلن أن السيد نزال احتل في الحركة ذات ! خوض الصراع السياسي معها ومع برامجها ومواقفها؟

 الموقع الذي كان يحتله من قبله أحد قيادييها السابقين السيد إبراهيم غوشة الذي كان مدافعا ال يهدأ ضد القيادة
 السيد محمود الزهار لغة ى قرر الصمت والتقاعد خاصة بعد أن فرضت حقيبة الخارجية علىالفلسطينية حت

تصالحية أنيقة لم يكن متعودا عليها من قبل، أما الخوف األشد فهو أن تكون اللهجة التي يتحدث بها نزال 
 .تعبيرا عن المزاج العام داخل حركة حماس وقيادييها

 بدأت تفقد بعض توازنها الذي ىون حماس لألسف الشديد قد بدأت تسكر بفوزها األخير حتفي هذه الحالة تك
يعمقه أكثر ربما تدافع الكثيرين للتضامن معها والنفخ فيها دون كلمة صدق ومصارحة مفيدة لها وللقضية التي 

فلتتوقف . المزيد منهاعانت الكثير من النكسات والمزايدات ولم يعد ظهر هذا الشعب الصبور المثابر يتحمل 
الحركة قليال بعيدا عن صخب المؤتمرات التضامنية الحماسية لتقيم خطواتها وتصريحات قيادييها بنفس سياسي 

 .  ال تبدد الحركة رصيدها مبكرا وتفقد بسرعة الغيورين الحقيقيين الراغبين فعال في نجاحهاىمسؤول حت
  17/5/2005القدس العربي 

 
  شروع سياسي    نهاية م،بين قوسين .66

  عوض المطيري 
ان اسوأ انواع الديموقراطية هي تلك التي يمتطي صهوتها العسكر، كما ان اسوأ انواع السياسة هي تلك التـي                   
يعتلي منابرها اصحاب اللحى والعمائم السياسية، وفي وطننا العربي تحققت هاتان السوءتان في فلسطين، مـن                

 التي دخلها عنوة من بوابة      -قد فشل في االحتفاظ بروح الديموقراطية       خالل فتح وحماس، فإذا كان عسكر فتح        
 في موقفه من النتائج التي اوصلت حماس الى سدة السلطة، والذي يمكن ان نقرأ تعابيره، في اكثر من                   -أوسلو  

 فـي   صورة من خالل حالة االستنفار السياسي التي ال يزال يعيشها قادة فتح في االراضي المحتلة، فإن حماس                
المقابل قد عبرت وباقتدار عن حالة السوء التي يعاني منها الوضع السياسي العربي، حينما وظفت استحـسان                 
الناس لجهادها ومقاومتها في مشروع سياسي ال تملك مقومات نجاحه، مما وضعها في مأزق ال تحسد عليه، ثم                  

لعون لحماس لم يكن في الواقع دافعـه حـب          ان تدافع تيارات التأسلم في اقطار العالم االسالمي من اجل مد ا           
حماس بقدر ما هو دفاع عن النفس بعد ان سبقت حماس الجميع في الوصول الى كرسي السلطة، فرهنت بهذا                   
المأزق احالم التيارات التي تشبهها، فيما يمكن ان تؤول اليه اوضاعها فيما لو وصلت الى ما وصـلت اليـه                    

متحان اليوم امتحانا لحماس وحسب، بل انه امتحان لكل التيارات التي تنادي            حماس في بلدانها، لذلك لم يعد اال      
لقد احزننا مأزق حماس وان كان لم يدهشنا، واحزننـا ايـضا ان يـدفع               .. نعم. بما تنادي به حماس السياسية    

 عنها،   انها ال تستطيع الدفاع    - بمن فيهم من يشجع حماس       -الشعب الفلسطيني ثمن ال سياسية، يعرف الجميع        
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لكن مع ذلك هناك من ال يزال يراهن على معجزات قد يأتي بها الغيب، وقد ال يأتي، إلنقاذ حماس ومن انتهج                     
نهجها من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه، وهو في سبيل تحقيق هذه المعجزة ال يمانع من تجويع الـشعب                

في بنائه العاطفي مع العديد من المشاريع السياسية        الذي يتشابه   .. الفلسطيني، المهم أال يسقط المشروع السياسي     
  .في منطقتنا

  2006-5-17 القبس الكويتية
  

  أخالقي وتحرري ... الحاجة الستعادة خطاب جوهري .67
  محمود الريماوي 
قبل أيام من االجتماع األخير للجنة الرباعية الدولية في نيويورك، طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من اللجنة،                

هذا الطلب هو أحد مؤشرات قليلة على استعادة التمسك بخطاب يقتـرب            . ير لمفاوضات الوضع النهائي   التحض
والمرجو أن يتم التعبير باستمرار عن هذا الخطاب وتطويره، بما ينجي من الغرق فـي               . من األمور الجوهرية  

ئق الـصراعات والتـسويات     الجزئيات والتفاصيل، التي ال تجتذب اهتماماً كبيراً في الخارج، وكما هـي دقـا             
  .االقليمية، التي تعني في العادة أطرافها المباشرين، وقلما تستوقف اآلخرين

 االسرائيلي يعتبر السعي الدائم لبلورة األمور الجوهرية حاسماً لدى الجانب الضعيف،            -في الصراع الفلسطيني    
 والمقصود بجوهر األمـور هـو التـذكير         .الذي يستمد قوته من الرصيد المعنوي والذخيرة األخالقية لقضيته        

وسواء ُأشير الى ذلك بالتحرر     . باالحتالل االستيطاني والعسكري، الذي طال أمده والتشديد على وجوب انهائه         
الوطني، أو الحق بالحرية فإن األمر سيان غير أنه يحظر التغافل عن الجهر بهذا المطلب الجوهري، بذريعـة                  

و معروف، ذلك أن العالم يغرق بمختلف أشكال األزمـات المحليـة واالقليميـة              أنه ال ضرورة للتعريف بما ه     
وإذا كانت هناك أجيال من السياسيين      . الكونية، والقضية الفلسطينية ال تعدو أن تكون واحدة من هذه المشكالت          

لقضية  وما نجم عنها من احتالل، وما تبعها من كفاح، فإن صورة ا            1967والمسيسين في عالمنا خبرت حرب      
في أذهان أجيال الحقة من الفاعلين والناشطين، تقترن باتفاق اوسلو وشارون وحماس واالرهاب، والمكونـات               

  .المختلطة لهذه الصورة، ال تسهم في تشكيل رؤية واضحة تؤدي بأصحابها الى التفهم والتضامن
عشر عاماً، الى التقليل من زخم      وقد أدى رفع شعار ومطلب الدولة الفلسطينية واالقتصار عليه منذ نحو سبعة             

، بأكثر مما هـو تجـسيد لحـق تكفلـه           )وطني(فقد بدا هذا المطلب بمثابة تعبير عن طموح قومي          . التضامن
لقد كان الواجب وما زال يقضي بالمطالبة بحريـة وطـن           . القرارات الدولية وحق الشعوب المستعمرة بالحرية     

قد تسنى للمحتلين التالعب بهذا المطلب، حتى ان أطرافاً واسعة          ل. وخالص شعب، قبل أية مطالبة بإنشاء دولة      
في اليمين قد أيدته، ومن هؤالء السيد اولمرت رئيس الحكومة المكلف، الذي سيسمح للفلسطينيين بانشاء دولـة                 
لهم، على ما يتبقى من أرضهم بعد فرض حل الفصل والتجميع، بعد االستيالء على ما يناهز من نصف مساحة                   

وشارون من قبله لم يكن مناوئاً للفكرة، والشرط الوحيد الذي يضعونه هو أن ينتظـر العـالم                 . ة الغربية الضف
  .انتهاء بناء جدار الضم والتوسع في عمق الضفة الغربية، لكي يصار بعدئذ الى إقامة دولة للفلسطينيين

 كموعد إلقامـة الدولـة      2005ام  اإلدارة الجمهورية في واشنطن تالعبت بهذا المطلب، فحدد الرئيس بوش الع          
العتيدة القابلة للحياة، وقد تنصل بعدئذ من تقديم هذه الخدمة التي تفوق طاقته، بعد تنويهه بأنه ال يضمن قيامها                   
قبل انتهاء واليته الثانية، وقد اختار وجود محمود عباس في البيت االبيض الى جانبه لكـي يخـرج برؤيتـه                    

  . اليمين الصهيوني المتطرفالجديدة، وهي ليست إال رؤية
يتحمل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التراجع في االلتزامات الدولية، لتشبثه اآللي والروتيني بـشعار غيـر    

فـاألكراد  . صائب وقابل للتحوير والتكييف، دون أن يكون الشعار قابالً الجتذاب ما يؤمل من تعاطف وتضامن   
، بينما يفترض بالفلسطينيين أنهم يريدون ضمان حقهـم بإنهـاء احـتالل             يريدون دولة وكذلك التاميل والباسك    

لى انتهاء االحتالل، بـل     إأما االقتصار على المطالبة بدولة فقد ال يؤدي         . رضهم الذي يؤدي حكماً لالستقالل    أ
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 أنه يسهل   لى تقاسم األرض المحتلة، وهذا هو سر تأييد اسرائيلي واسع لهذه المطالبة، التي ثبت بصورة قاطعة               إ
التالعب بها وتحويرها من اجل خلق واقع مشوه تتجاور فيه الدولة مع االحتالل وتقع تحت وطأتها، فال يبقـى                   

  .لها من اسمها نصيب مما يوجب الكف عن ترديد هذا الشعار البائس
غازية، ولـيس   حينما جرى غزو الكويت من قبل النظام العراقي السابق، تمت المطالبة دولياً بانسحاب القوات ال              
فـي الحـال    . بعودة الحكومة الشرعية، إذ ان الهدف األخير يصبح بمثابة تحصيل حاصل بعد إنهاء االحتالل             

إنهاء االحتالل االستيطاني والعسكري، تجري المطالبـة       : بدالً من التمسك بالجوهر   : الفلسطيني األمر معكوس  
 في طمس الطابع التحرري، وفي التدليل علـى أن          إقامة دولة، وهو مطلب استباقي غريب، أسهم      : بما بعد ذلك  

  !هناك من يريد ويطمح فقط، إلضافة دولة جديدة في الشرق األوسط
أول المراجعة هو التوقف عند الفـشل فـي المزاوجـة           . ها في االنتخابات  تتتحدث فتح عن مراجعة بعد هزيم     

عود األرض بتعبئة واسـعة فـي الـداخل         ت. الخالقة، بين مهمة استكمال استعادة األرض وبناء الكيان الناشئ        
لتحقيق هدف إنهاء االحتالل، وبخطاب قوي ومتماسك نحو الخارج بالسعي إلنجاز هـذا الهـدف المـشروع                 

وال يتم  . واألصيل غير القابل للمساومة باعتباره حل وسط تاريخي لمئة عام من الصاع على فلسطين االنتدابية              
ض او االقتراحات الدورية بعقد مؤتمر دولي، كما يردد دائمـا محمـود             ذلك عبر االلحاح على استئناف التفاو     

عباس، ذلك أن ما يستحق أن يكون موضع انشغال دائم هي األهداف وليست الوسائل، حتى لـو كانـت هـذه                     
غير أن اإلفراط في الحديث عنها واالقتصار عليها، وتغافـل الحـديث عـن              . صحيحة وهي صحيحة بالفعل   

إطفاء أي صدى مأمول، إذ ان التدابير واإلجراءات واآلليات تعني حفنة مـن المختـصين               األهداف يؤدي الى    
والسياسيين المحترفين، أما األهداف المشروعة والغايات المحقة ورفع المظالم فهي التي تجتذب أوسع اهتمـام               

  .بها
هي المسألة الوحيـدة    وأمام توجيه االنشغال من طرف اشنطن بصعود حماس وازدواجية السلطة، واعتبار تلك             

التي تستحق االهتام ، فإن أمام رئاسة السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فرضة نقل االهتمام الى مـدار                  
الحاجة الى إنهاء االحتالل الذي طال العهد عليه، الحتواء كل تطرف من أي             : جديد يشتل على جوهر المسائل    

 ودوالً لتبني البرنامج الوحيد الذي يتجاوز أية سيناريوهات تدميرية،          مصدر اتى، ودعوة المجتمع الدولي شعوباً     
وبما يفتح الطريق واسعاً امام السالم الذي لن يستطيع المتطرفون الوقوف ضده، ألنه يلبي الحاجـات الحيويـة    

  .العميقة للفلسطينيين واالسرائيليين على السواء
. طاب والتمسك به، فإن الطريق ستتسع أكثر فأكثر نحو نكبة ثانية          إذا لم يتم التأهل ذهنيا إلطالق وتبني هذا الخ        

وليس منتظراً من حماس أن تتولى صياغة هذه الرؤية وتبنيها، فهي غارقة في مناجاة الذات، وتهذيب خطابات                 
جهادية سابقة بما يرضي جمهورها في الداخل وحلفاءها في الخارج، مع صرف النظـر عـن االسـتحقاقات                  

بما يجعل األنظار تتجه    ! داهمة، واحتسابها ممارسات اسرائيلية معهودة ال تستحق ابداء قلق استثنائي         السياسية ال 
الى قوى المنظمة والسلطة التي شكلت الحركة الوطنية التاريخبة والى قوى المجتمع المدني، من اجـل شـن                  

ويجدد االلتزام بالقرارات الدولية    هجوم سياسي، يعيد االعتبار للمضمون االنساني التحرري واألخالقي للقضية،          
واالتفاقيات السابقة، ليس من أجل وضع مدونة سلوك إيجابي فقط أمام أنظار العالم، بل في سـبيل المطالبـة                   
الواضحة والموجزة بوضع حد نهائي لالحتالل، ودعوة سائرالقوى والحساسيات السياسية والثقافية واالجتماعية            

  .ن لرفع المظلمة الكبرى، ونصرة الحق في الحريةفي مختلف دول العالم، للتضام
  17/5/2006الحياة 
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منذ الفوز االنتخابي لحركة حماس، والذي أهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، يتضح انهـا كانـت فـي           
  . المعارضة أقوى مما هي اليوم في السلطة

ب التعثر في العملية السلمية التي افتتحتها اتفاقات أوسلو، وتثبت، دون جهـد،             حماس في المعارضة كانت تراق    
وكانت السلطة دائما بين حدي التفريط ممـا        . ن وعود السلطة الفلسطينية بالتسوية العادلة غير ممكنة التحقيق        إ

  . يعرضها لنقمة الشارع الفلسطيني، والصمود مما يعرضها للعقوبات االسرائيلية
يـضا، مـن    ألى موقع المراقب، الذي يستفيد، بدون جهد        إحررت السلطة من مسؤولياتها، وانتقلت هي       اليوم ت 

 الدولي للتعامل مع حكومة حماس قبل أن تتبنى، عمليا، كل ما كانت ترفضه وهي فـي                 –الرفض االسرائيلي   
  . المعارضة

: لـى الـسلطة   إصود من وصـولها     لى ما هو عكس المق    إوالعزلة التي وجدت فيها حماس نفسها جعلتها تبادر         
  .تكليف الرئيس الفلسطيني التفاوض مع اسرائيل

... وهذا من ناحية تنازل عن صالحيات الحكومة، ومن ناحية أخرى حنين الستعادة دور المعارضة، من موقع               
  . الحكم هذه المرة

ضه بالتدخل في تحديد    حتى موضوع التهدئة، أي وقف العمليات ضد اسرائيل، والذي كان ورقة بيد حماس تقاي             
فهي مضطرة للتهدئة   .  االسرائيلية، خرج من يد حماس بعد وصولها الى السلطة         –مجرى العالقات الفلسطينية    

لمجرد كونها في الحكومة، مكتفية بغض النظر عن عمليات التنظيمات الفلسطينية التي بقيت خارج الحكومـة،                
  . ر عرفاتبما يذكّر، بسلوك الرئيس الفلسطيني الراحل ياس

يضاف الى هذا الشلل في قيادة المفاوضات، اضطرار حماس لتقديم سلسلة من االشارات السـتعدادها للقبـول                 
  .وجودها في الحكومة... ، في مقابل1967بالمبادرة العربية للسالم، وبدولة في حدود 

فـاالجهزة  .  المرافقة لهـا   أما في المجال االمني فان وصول حماس الى السلطة حملها أعباء، دون االمتيازات            
االمنية الفلسطينية فتحاوية في معظمها، وهي عبء مالي وأمني بالنسبة الى حماس، الى حد تفكيرهـا بانـشاء                  
أجهزة أمنية موازية، ال يؤدي نشوؤها إال الى تكريس ازدواجية أمنية، كانت قائمة سـابقا، لكـن بمـضامين                   

  . مختلفة
واستفادت من ذلك بفـرض تـوازن كانـت         .  في مقابل بندقية القمع الرسمية     لقد كانت حماس البندقية المقاومة    

  .تستثمره لمصلحة بقائها نقية في مقابل التلوث الذي كان يسم أجهزة السلطة وطنيا ومن ناحية الفساد
ة اليوم تبدو حماس ومن موقع السلطة، ساعية ألهداف فئوية لتفريخ المزيد من االجهزة االمنية التي كانت مشكل                

فيما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في معارضته الجـراء الحكومـة،           . قائمة بذاتها في ظل السلطة السابقة     
  .وكأنه يدافع عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني
 الفلسطينية في غزة وضعا كان مضبوطا في ظـل الـسلطة            –وفي موازاة ذلك افتتحت االشتباكات الفلسطينية       

وطنية، أدى وصول حماس الى تجاوزها في صراع عار على السلطة دون أية مضامين              السابقة بخطوط حمر    
  . لها عالقة بالخالفات الوطنية السابقة

اما في الملف المالي فان ذروة االذالل للسلطة الفلسطينية الجديدة هو اضطرارها للموافقة على اعتماد قنـوات                 
  .  المساعدات الغربية، خصوصا االوروبيةبديلة لتمويل أجهزة السلطة الفلسطينية، واستمرار

هذه القنوات الدولية ال تنهي االزمة المالية، مكتفية بتخفيفها، لكنها في المقابل تنزع معظـم شـرعية الـسلطة                   
  . الفلسطينية القائمة، وتحولها من مشروع حل فلسطيني، الى سبب أزمة قائمة بذاتها

خابي لـحماس هو برنامجها لمكافحة الفساد، نجـد ان االجـراءات           واذا تذكرنا ان أحد أهم أسباب الفوز االنت       
الدولية الجديدة تسلبها هذا الدور واضعة االدارة الفلسطينية تحت وصاية مباشرة، كانت بعيدة بالطبع عن ذهن                

  .حماس، عندما كانت تسعى للوصول الى السلطة
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كانت في المعارضة، والتي كانت تضعها علـى        حتى نقطة القوة المتمثلة بالبرامج االجتماعية لـحماس عندما         
تماس مباشر مع معاناة الشعب الفلسطيني في مقابل السلطة الفاسدة والبعيدة والمتعالية، نقطة القوة هذه ضاعت                

  . مع انكشاف أن المساعدات الخارجية وما تحوله اسرائيل من أموال الجمارك يبقى عمادا لالقتصاد الفلسطيني
  ن ايجابيات وصول حماس الى السلطة، وانفرادها بها؟ اذن ماذا يبقى م

ربما االيجابية االساسية اثبات ان المعارضة السابقة كانت تستمد، عمليا، معظم قوتها من السلطة السابقة، وأنه                
 .من المبكر االعتقاد بأن الديموقراطية الفلسطينية تستطيع العمل كما لو أنها ديموقراطية بلد عادي

  17/5/2006النهار 
  

  وفتح؟ ... ماذا ستفعل حماس .69
  سركيس نعوم

عن اسرائيل وحماس والموضوع الفلسطيني تحدث مسؤول مهم في مركز ابحاث اميركي معروف بموضوعيته           
فازت حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية قبل اشهر قليلـة، حـسناً، مـاذا              : حيال قضايا المنطقة، قال   

حلوالً للمشكالت الفلسطينية، وهي لن تتمكن من ذلك اذا لم تغير مواقفهـا وتجـر               ستفعل اآلن؟ عليها ان تجد      
 وهاتان الدولتان تقوالن لمن يدعوهما الى التحدث مع حماس ألنها فازت بالوسائل             .حواراً مع اسرائيل واميركا   

اميركا لـن   . ومع غيره اذا فعلنا ذلك سيأتي من يقول لنا عليكم ان تتحاوروا مع حزب اهللا ايضاً               : الديموقراطية
ربما سيتحدثون مع حماس في الوقت الذي       . االسرائيليون اكثر براغماتية في هذا الموضوع     . تتحدث مع هؤالء  

 –وحماس بدورها ستضطر الى اتخاذ مواقف معينة متجاوبة الى حد مع المطالب االسـرائيلية               . يرونه مناسباً 
ذلك . عوامل كثيرة منها تشددها السياسي وااليديولوجي والديني      الدولية منها رغم فوزها الشعبي الذي ادت اليه         

ماذا تفعل حماس بالمواطنين الفلسطينيين     . ان شعبها يريد ان يعيش وان يأكل وان يقبض الرواتب المستحقة له           
ـ                   ون اذا لم يتلقوا رواتبهم وذلك احتمال كبير وربما اكيد اذا استمرت اسرائيل في االمتناع عن دفع الخمسين ملي

  . دوالر شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية
قـد يكـون هـذا      . هناك اعتقاد ان تجربة حماس في السلطة اي في الحكومة ستفشل خالل ثمانية عشر شهراً              

حيـال  ) ابـو مـازن   (كيف سيتصرف رئيس السلطة الوطنية محمود عباس        : لكن السؤال هو  . االعتقاد خاطئاً 
اضي الفلسطينية المحتلة؟ كيف يتم التعامل مع االجهزة االمنية والـشرطة؟           الوضع المعقد الذي استجد في االر     

. اآلن صارت السلطة لــحماس    .  تبني دولتها في تلك االراضي     1993كانت حركة فتح منذ اتفاق اوسلو عام        
فماذا ستفعل حماس؟ هل ستبادر الى بناء دولتها في االرض نفسها مع ما يقتضيه ذلك منها من طرد او حتـى                     

بعاد لعناصر فتح وكوادرها من الدولة ومؤسساتها؟ ال أحد يمتلك اجوبة عن تساؤالت كهذه علماً ان الـبعض                  ا
ارسال القيادات الفتحاوية العليا الى البيت وابقاء القيادات االخرى والعناصر تمهيداً           ) اي حماس (يقول ان عليها    

هناك سؤال آخر مهم، اضافة الـى االسـئلة         : فاضا. الحتوائهم وذلك قد ينجح ألن هؤالء يريدون ان يعيشوا        
ماذا ستفعل فتح هل ستتغلب على االنشقاقات التي حصلت داخلهـا والتـي تـسببت بهزيمتهـا                 : المثارة اعاله 

االنتخابية امام حماس أم ال؟ وهل ستحل مشكلة الجيل الجديد من الفتحاويين؟ لقد اشتغلت حماس بكتائب شهداء                 
  . ب أقرب اليها من فتح التي اسستها وأطلقتهااالقصى وصارت هذه الكتائ

فازت حماس  : وعن اسرائيل وحماس والموضوع الفلسطيني تحدث مسؤول رفيع في مركز ابحاث عريق، قال            
علماً انها فـي    .  االنتخابات هي الديموقراطية   الرئيس جورج بوش يريد الديموقراطية ويعتقد ان      . في االنتخابات 

فازت . اهر الديموقراطية وربما آخر  مظهر لها، وهي ال تختصر الديموقراطية          رأيي ورأي كثيرين احدى مظ    
وبدأ على الفور قطع األميركيين واألوروبيين المساعدات وانا استغربت فعالً مشاركة اوروبا في             . حماس فعالً 

ب وهو تصرف مؤذ جداً ألن حماس انتخبت وألن محاربتها وخصوصاً بقطع المساعدات يجـوع الـشع               . ذلك
فكلنا نعـرف العـالم الثالـث       . ذلك سيزيد شعبيتها رغم الجرح الكبير الذي يسببه قطع المساعدات         . الفلسطيني
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يجب ان ننتظر لنرى اذا كانـت حمـاس سـتمنع           . وطريقة تصرفه أثناء تعرضه للضغوط وكذلك ردود فعله       
لشعبية من القيام بأعمال عنـف      المنظمات الفلسطينية االخرى مثل الجهاد االسالمي وكتائب االقصى والجبهة ا         

واذا فعلت ذلك او حاولت كيف ستقنع الشعب الفلسطيني         . ضد اسرائيل أو باألحرى من االستمرار في القيام بها        
الـسياسة الراديكاليـة    به او على االقل غالبيته التي اوصلتها الى الحكومة والمجلس التشريعي ايمانـاً منهـا ب               

  . لك ال بد ان يساعدها ويساعد الوضع الفلسطيني مستقبالًحماس؟ ونجاحها في ذوالمتشددة ل
  كيف ينظر االميركيون واالسرائيليون الى مطالبة جهات اقليمية ودولية اياهم بمساعدة حماس؟ 

  17/5/2006النهار 
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