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  للقوة األمنية المساندة صيام  بعد نشرالسلطة وحماس في مواجهة جديدة .1

ي األراضـي   دخلت األزمة السياسية ف    :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      18/5/2006الحياة   نشرت
 مرحلة أشد خطورة تنذر بتكريس االنقسام وتقريب شبح االقتتال الداخلي، وذلك عندما اعلنت              ، امس ،الفلسطينية

حكومة حماس بدء عمل القوة االمنية الخاصة، في تحٍد للرئيس محمود عباس الـذي اصـدر تعليمـات الـى                    
في مجال حفظ االمن ولمنع اي شخص مـن القيـام           االجهزة االمنية باالنتشار في المناطق كافة للقيام بمهامها         

ويأتي إعالن الحكومة عقـب      .بالمهام الملقاة على عاتقها، في حين اعتبرت فتح قرار الحكومة تصعيداً خطيراً           
موجة من التدهور األمني شهدها قطاع غزة أخيراً وتمثلت بسلسلة اغتياالت ومحـاوالت اغتيـال وتفجيـرات      

نصار حركتي حماس وفتح، كان آخرها اغتيال اثنين من كـوادر الجنـاح العـسكري               واشتباكات متبادلة بين ا   
ـ    واتهمت حماس جهاز األمن الوقائي بالوقوف وراء عمليـة االغتيـال    .  الماضية 48لحماس خالل الساعات ال

  . االربعاء-األولى التي طاولت محمد التتر ليل الثلثاء 
نؤكد أن فرقة الموت التابعة لجهاز االمن الوقائي تعبـث          : ري وقال الناطق باسم الحركة في غزة مشير المص       

بالدم الفلسطيني وأمن المواطن، ونطالب الفصائل ووزارة الداخلية بوضع حد للفتنة واإلرباك على حـساب دم                
. هذا يجري ضمن مخطط مبرمج إلقحام حماس في الحرب الداخلية وإلظهار عجز الحكومة            : واضاف. الشعب

لت مصادر امنية في قطاع غزة ان مسلحي حماس قتلوا خطأ احد عناصر حركتهم ويدعى بالل                في المقابل، قا  
واستغلت حكومة حماس حال التدهور االمني المتزايد وسارعت         .ابو قصيعة صباح امس العتقادهم انه من فتح       

  . اسالى اعالن بدء عمل القوة االمنية الخاصة التي شكلتها اخيراً وقوبلت باعتراض الرئيس عب
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 ُأعلن بـدء عمـل      :بصفتي وزيراً للداخلية ومسؤوالً عن االمن الداخلي      : وقال وزير الداخلية سعيد صيام امس     
القوة االمنية التنفيذية التي شُكّلت لحماية امن المواطنين وممتلكاتهم بسبب عجز االجهزة االمنيـة عـن القيـام                  

رار سابق للرئيس عباس بالغاء هذه القـوة، قـال          وعن ق . بواجباتها ووجود عصابات تعمل على ارباك الساحة      
  .ان القضية منتهية ومتفق عليها، وهي في اطار القانون وصالحياتي: صيام

هذا تصعيد خطير باتجاه الفتنة التي يقودهـا        : اما الناطق باسم فتح توفيق ابو خوصة فقال لوكالة فرانس برس          
واضاف ان افراد القوة الجديدة هم من كتائـب         . وليس الحل وزير الداخلية، معتبراً ان القوة جزء من المشكلة         

وفي وقت الحق، التقى رئـيس      . القسام وهي قوة حزبية يراد اعطاؤها شرعية وغطاء لتصفية حسابات قديمة          
   .الوزراء اسماعيل هنية بزعماء حماس وفتح في محاولة لتهدئة التوتر بين الحركتين

الف عنصر، غالبيتهم من الجناح العسكري لحماس ومن لجان المقاومـة           وتتألف القوة الجديدة من نحو ثالثة آ      
وقال شهود ان أفرادا من القوة الجديدة انتشروا على طول الطرق الرئيسة، وبعضهم كـان               . الشعبية المؤيدة لها  

وتقول مصادر متطابقة في غزة ان الحركتين تؤسسان جيشين كبيرين من شـأن اي               .ضمن دوريات متحركة  
وتقدر هذه المصادر حجم القوة العسكرية لحمـاس فـي   . بينهما ان يؤدي الى اشعال حرب اهلية مدمرة    انفجار  

اما فـتح   .  ألفاً 20غزة بخمسة آالف مقاتل في كتائب القسام، تدعمها قوة من الجيش الشعبي يصل تعدادها الى                
جهزة األمنيـة قـد يـصل       فيصل عدد مجموعاتها العسكرية الى نحو خمسة آالف عنصر، تدعمها قوة من األ            

  . ألفا30ًتعدادها الى اكثر من 
طالبت الرئاسة الفلسطينية وزير الداخليـة بـالتراجع   : 17/5/2006األيام الفلسطينية  في كتب فايز أبو عون  و

 إن هذه الخطوة ال     :وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة       .عن خطوته ببدء عمل القوة الخاصة التي شكلها       
ودعا عبد الـرحيم إلـى أن تقـوم وزارة الداخليـة             .من الفلسطيني بقدر ما ستؤدي إلى تعكير صفوه       تخدم األ 

  .وحكومة حماس بتفعيل أجهزة األمن الفلسطينية القائمة، وليس العمل على إقصائها
 دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، أمـس، وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني،               من جهتها   

والحكومة الفلسطينية، إلى اإلسراع في سحب القوة التنفيذية وسحب جميع المسلحين من الشوارع فـي غـزة،                 
ووجهـت اللجنـة دعـوة       .وإنهاء مظاهر التسلح والتجييش، إلنهاء حالة االحتقان والتوتر السائدة في الشارع          

دة تجوب جميع شوارع محافظات     للمواطنين جميعاً للخروج والمشاركة في مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاش        
  .غزة، وذلك للتعبير عن رفضهم لكل المظاهر المسلحة والخارجة عن القانون

 انتهى فجر اليوم االجتماع المطول الذي ضم        :رامتاننقالً عن    18/5/2006األيام الفلسطينية   وبالمقابل ذكرت   
وعقد االجتماع فـي منـزل       .جابية وبنّاءة قادة كباراً من حركتي حماس وفتح، بأجواء وصفها الطرفان بأنها اي          

دبلوماسي مصري قرب مقر الرئاسة في غزة، وبحضور ورعاية مصرية، واستمر قرابة خمس ساعات، بعيداً               
وقالت مصادر مقربة من االجتماع إن اللقاء الذي حضره القياديان من حماس نزار ريان،              . عن وسائل اإلعالم  

حماس أحمد الجعبري، وكل من سمير المشهراوي واحمد حلـس          للعسكري  وفتحي حماد، والقيادي في الجناح ا     
وقال ريان عقـب     . بحث في تداعيات انتشار القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام في غزة            .القياديين من فتح  

 وتـم   اللقاء، إن أجواء ايجابية كانت تحيط باالجتماع، مؤكداً أن كافة االمور والقضايا العالقة كانت مثار بحث               
تم االتفاق على قضايا مهمة من شأنها أن        انه  وقال،   .التفاهم بشأنها، واصفاً حركتي فتح وحماس بأنهما زهرتان       

تهدئ المجتمع الفلسطيني، مشيرا الى أن التفاهم بين فتح وحماس قريب بإذن اهللا، وكل القـضايا تـم التفـاهم                    
في حـين اكتفـى احمـد        .وة التنفيذية من الشوارع   عليها، رافضا في الوقت ذاته التعقيب على قضية سحب الق         

  . شعب سيلمس نتائج ايجابيةالحلس، بوصف االجتماع بأنه ايجابي، مؤكداً أن 
رئيس السلطة الفلـسطينية       أن     والوكاالت  عبدالرازق أبو جزر   نقالً عن    15/5/2006األيام البحرينية   وذكرت  

موضحا انه اتفق مع وزير الداخليـة          يتم من دون موافقته،      يمكن ان    قال ان انشاء قوة امنية فلسطينية جديدة ال       
الرئاسة الفلسطينية اعلن ان عباس اصدر امـس           اال ان مصدر في    .  االجهزة االمنية    على استيعاب ناشطين في    
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  م بمهامهـا فـي    كافة المناطق للقيا     مات الى االجهزة االمنية الفلسطينية بنشر االالف من رجال الشرطة في          تعلي
قوة جديدة بحاجة      اي   وقال عباس ان    .  شخص من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها         ولمنع اي    مجال حفظ االمن،   

لالعتماد والنشر وغير ذلك مـن االجـراءات           حسب االصول ويقدم الي      يقدم الى التشريعي     قانون   مشروع   الى
 .القانونية

 تشكيل هذه سعيد صيامبرر : غزة ياسر البنانقالً عن مراسله في    17/5/2006م اون الين    اسالوجاء في موقع    
هناك الكثير من الحـوادث     .. ليس خافيا على أحد أداء األجهزة األمنية      : وقال. القوة بسوء أداء األجهزة القائمة    

 .األجهزة في القيام بـدورها    وبرغم ذلك ليس هناك أداء حقيقي لهذه        .. هناك قتل واختطاف واقتحام   .. والجرائم
من يتصدى لهذه األوضاع إذا لم يتصد لها أبناء شعبنا من الـشرفاء الـذين لـديهم اسـتعداد                   : وتساءل صيام 

كما كـشف أن     .للتضحية من أجل توفير األمن لشعبهم في ظل الحصار والقتل الذي يمارسه االحتالل ضدنا؟             
وضحا أنه أصدر الكثير من القرارات الواضحة لهـا بالعمـل علـى             األجهزة األمنية القائمة ال تنفذ تعليماته، م      

 .تطبيق القانون والنظام، وأنه تدخل في وضع اآلليات لعمل هذه األجهزة، لكنه تفاجأ دوما بعدم تنفيـذ أوامـره            
ورأى أن هذا التباطؤ في تنفيذ أوامره، يهدف إلى القول بأن وزارة الداخلية عاجزة، كما أنه يرجع إلى ضعف                   

  .تلك األجهزة وعدم رغبتها في تنفيذ األوامر
ومن ناحية أخرى اعتبر وزير الداخلية أن الفوضى والفلتان األمني هي أعمال منظمة تستهدف الحكومة التـي                 

وأوضح أن هناك من يريد تأجيج الفتنة في الساحة الفلسطينية والتشويش على هـذه الحكومـة                 .تقودها حماس 
  .أنها عاجزة، وذلك بافتعال المشاكل والفتن والحرائقواستنزافها وإظهارها على 

  .أعتقد أن وزير الداخلية يِصر أن يقود فتنة داخلية: توفيق أبو خوصةقال  همن جهت
 أشخاص على المـوظفين     4ولم تكد تمضي ساعات على إعالن صيام حتى تدخلت القوة التنفيذية لوقف اعتداء              

إن المديريـة   : نت عن موظف قولـه    .ونقل مراسل إسالم أون الين     .ونسفي مديرية التربية والتعليم في خان ي      
شهدت منذ الصباح أعمال احتجاج من قبل بعض المتقدمين لوظائف التدريس على خلفية تحصيل رسوم علـى                 

وعبر عدد من الموظفين عن ارتياحهم لتدخل القوة التنفيذيـة،           .الراغبين في خوض امتحانات الوزارة للتعيين     
عرضهم منذ الصباح لإلهانة والسب الذي وصل لحد سب الذات اإللهية وسب الدين، قبل أن يتطـور                 مؤكدين ت 

لكن آخرين أبدوا استياءهم من تدخل القوة بهذا الشكل لفـض مـا سـموه               .األمر إلى االعتداء على اثنين منهم     
نسيق بينهم وبين أفـراد     احتجاجا مشروعا في وجود الشرطة، مشيرين إلى أن الذين تدخلوا لم يكن هناك أي ت              

 .الشرطة الذين انسحبوا من المكان بعد تدخلهم
الناطق باسـم وزارة    إلى أن   غزة جهاد القواسمي    نقالً عن مراسلها في      18/5/2006الشرق القطرية   وأشارت  

 مـن    إن القوة الخاصة التي تم تشكيلها لمساندة الشرطة، مكونة         :الداخلية، واألمن الوطني خالد أبو هالل، قال      
وأكد ابو هالل أن كتائب شهداء األقصى بتـشكيالتها االحـد         .جميع الفصائل الفلسطينية، باستثناء سرايا القدس     

قطـاع  الومن جانبه أكد الناطق االعالمي الرسمي لفتح في         . عشر مشاركة في تلك القوة وبقيادات معروفة لها       
وحدتنا، معتبراً االعالن عن بدء عملها بمثابة إعالن        ماهر مقداد أن القوة االمنية الخاصة ليست قانونية، وتهدد          

  . رسمي عن وفاة االجهزة االمنية الفلسطينية
مشير المصري ان احدا لن يستطيع جـر        النائب  اكد   :غزةوالقدس  من   18/5/2006القبس الكويتية   وأضافت  
 اثنين من حمـاس هـم فئـة         وقال ان المجرمين الذين استهدفوا    .  الى مستنقع االقتتال والصراع الداخلي     حماس

مشبوهة ومكشوفة ومعروفة تسعى لخلق االرباك في الساحة الفلسطينية واثارة الفتنة، ضمن مخطط مبـرمج،               
  . ساعة الماضية48واالحداث المتتالية خالل 

 لن تشارك في هذه القوة ولن       فتحان   اكدتوفيق أبو خوصة     أن 18/5/2006النهار  ونقالً عن الوكالت ذكرت     
ورأى ان استحداث   . ل معها وستتعامل فقط مع المؤسسات االمنية الرسمية وليس مع خارجين عن القانون            تتعام

  . وزير الداخلية لهذه القوة االمنية يترتب عليه جملة من المخالفات االمنية والقانونية
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 أي  وجودصيامنفى : حسن مي النوراني.دغزة  نقالً عن مراسلها في 18/5/2006الدستور وجاء في 
تعارض بين عمل هذه القوة والقانون اذ ستتبع لوزير الداخلية مباشرة وقال إن هناك حالة توافق مع الرئاسة 

  .حول هذا الموضوع
البرلمانية  رئيس كتلة فتحأن   غزة ماهرابراهيم والوكاالتنقالً عت مراسلها في  18/5/2006البيان وأوردت 

 االساسي  الفلسطينية وإلى ما سماه المخالفات الواضحة للقانون حكومة عزام االحمد وجه انتقادا شديدا امس لل
 هم يتكلمون عن : وقال في حديث إذاعي لصوت فلسطين موجها كالمه للحكومة .من قبل الحكومة الجديدة

وانتقد االحمد تعديات الحكومة على صالحيات رئيس السلطة،  .القانون واالصالح والتغيير ويخالفون القانون 
استنتجنا أنهم يفكرون  : واستكمل حديثة قائال .الداخلية من تشكيل قوة أمنية خاصة والمتمثلة فيما قام به وزير 

يرتكب مجازر كما اعلنت رئاسة  بتشكيل خاص على غرار لواء الذئب المشكل حاليا في العراق والذي 
 . الجمهورية في العراق بحق الشعب العراقي

ليس  :خوصة عن استغرابه من تصريحات صيام عن فشل المؤسسة االمنية قائالمن جهته عبر توفيق ابو 
  .جندي فاشل بل هناك قائد فاشل هناك 

النـاطق  إلى أن    18/5/2006الحياة الجديدة    أشارت   مهيب النواتي  و غزة سمير حمتو  ونقالً عن مراسليها في     
ل وتشغيل القوة التنفيذيـة خالفـا للقـانون         الرسمي لفتح في الضفة فهمي الزعارير اعلن في تعقيبه على تشكي          

االساسي والمرسوم الرئاسي، ان هذا أخطر قرار اتخذته حكومة حماس منذ تشكيلها، وهـو تـشريع مباشـر                  
للفوضى متسائال كيف يمكن ضبط الموظفين في وزاراتهم من وزرائهم بينما وزراؤهم ال يلتزمـون بالقـانون                 

يوم تضيف حكومة حماس للفلتان األمني فلتانا قانونيا وفلتانا اداريا، الى           واضاف الزعارير، ال   .ويتمردون عليه 
جانب االنهيار المالي، االمر الذي يشكل ضربة قاصمة لتطور النظام المؤسسي في السلطة الوطنية الفلسطينية،               

 والهيئـات   ويهدد باستقرارها ويدفع بالفوضى في اوصالها وبناها وهياكلها، في كل المستويات في الـوزارات             
  .الحكومية

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة قام القيادي الفلسطيني البارز ابو علي شاهين باالعتصام أمام مقر التشريعي                و
  .احتجاجا على انتشار أفراد القوة الخاصة في شوارع مدن القطاع

ناصر القوة التنفيذية إن ع: صالح البردويل قال.د أن غزةمن  17/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 
إن آراء الرئيس : وقال في تصريحاٍت لقناة العربية الفضائية .المشكّلة من ِقَبل وزير الداخلية هم من المناضلين

  .عباس في موضوع القوة التنفيذية ُأخِذت بكّل احتراٍم وتقدير، مؤكّداً أن عمل هذه القوة سيخضع للقانون
 قال اشرف جمعة عضو لجنة االمن والداخلية فـى          :الفت حداد  18/5/2006 48عرب  وأضافت مراسلة موقع    

 ان استحداث وزير الداخلية لهذه القوة االمنية يترتب عليه جملة مـن المخالفـات األمنيـة                 :المجلس التشريعي 
  . والقانونية

 
 

  لن نسقط في مستنقع االقتتال الداخلي: الزهار .2
لسطيني محمود الزهار أن الحكومة وحماس لن تسقطا في مستنقع          أكد وزير الخارجية الف    : وديع عواودة  ،القدس

االقتتال الداخلي ولن تنجرا إلى الفتنة، وأكد أن الحكومة ماضية في التنسيق مع الرئاسة من أجل التوصل إلـى                   
مخارج مشتركة لألزمة الراهنة، لكنه اتهم معارضين يحاولون استغالل الظروف الراهنة لمصلحتهم، ونفى أن              

إن التعـاون بينـه     : وقال الزهار في حـديث للخلـيج       .ن األراضي الفلسطينية متنازعة بسلطة من رأسين      تكو
وأكـد أن   . والرئيس محمود عباس واضح، حيث يبحث الطرفان عن مخارج مشتركة وحلول لألزمة الراهنـة             

 مؤشراً لبداية تغييـر     67الحكومة التي تقودها حماس لم تغير مواقفها كما يشيع البعض أنها تقبل بدولة بحدود               
.. هذه عبارات مبتورة على شاكلة ويل للمـصلين أو ال تقربـوا الـصالة             ..  ال :المواقف والتنازالت، وأضاف  
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موقف الحركة واضح ومحدد ولن يطرأ عليه تغيير، وبالتالي فالدخول في تصيد هنا وهناك لسقطة هنا أو هناك                  
والقاعـدة  . لى موقفها هي وموقف القاعدة التي تستند إليهـا        هو قضية ال يبنى عليها موقف أي حكومة يعتمد ع         

ومحصلة كل ذلك هو ما يحدد الموقف وليست كلمة هنا          . التي تستند إليها هذه الحكومة في معظمها هي حماس        
وشدد على أن تحركات الحكومة كفيلة بإحداث اختراق على الصعيد الدولي، وأشار إلى أن دوالً                .أو كلمة هناك  

ستقبل الحركة في السابق كليبيا والكويت وافقتا على استقباله في جولته العربية أخيـراً، وأضـاف ان                 لم تكن ت  
وجدد الزهار التأكيد أن الحكومة ال عالقـة  . االختراقات مستمرة، وذكر أنه سيزور الصين وماليزيا وأندونيسيا      

مة مسؤولة مثل حكومته يمكـن أن       واستبعد أن يصدق أحد أن حكو     . لها بموضوع تهريب األسلحة إلى األردن     
  . تلعب هذه اللعبة األمنية بين يدي زيارته الملغاة إلى عمان

  18/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مايو  25تأجيل موعد الحوار الوطني إلى  .3
 قالت مصادر فلسطينية إن موعد بدء الحوار الفلسطيني الداخلي أرجىء إلى الخامس والعشرين مـن                :ب.ف.ا

بسبب مشاركته في المؤتمر االقتصادي في شـرم        (جاري وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عباس         الشهر ال 
  .  منه23 بعد ان كان حدد الموعد في )الشيخ في الثالث والعشرين من هذا الشهر

  18/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الزهار يشكل لجنة لدراسة اوضاع السفارات .4
 أوضاع السفارات الفلسطينية في الخارج، مؤكداً أن وزيـر الخارجيـة             الوزراء الفلسطيني   ناقش مجلس  :غزة

  شكل لجنة خاصة لتقييم أوضاع السفارات ووضع التوصيات القاضية بإصالح أوضاعهـا، 
  17/5/2006الحياة الجديدة 

  
  ال توجه عراقيا لتجنيس الالجئين :القائم باألعمال الفلسطيني .5

ال السفارة الفلسطينية في بغداد دليل القسوس مدير عام دائـرة شـؤون             ابلغ القائم بأعم  :  فارس شرعان  ،عمان
الالجئين في منظمة التحرير في عمان محمد أبو بكر، أن المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون في العـراق                  

 واضاف ان الحكومة العراقية تعهدت بحمايتهم ومعاملتهم معاملة العراقيين        . وخاصة بعد أحداث سامراء توقفت    
موضحاً انها مجرد شائعات ال أساس لها مـن  . لكنه نفى بشكل قاطع االنباء التي تتردد عن تجنيس الفلسطينيين     

 .الصحة
  18/5/2006الشرق االوسط 

  
   انما يخدم االعداءينكل من يعترض على منظمة التحرير وتمثيلها للفلسطيني: زكي .6

لدى لبنان عباس زكي في مقر الممثلية في بيروت، وفودا          استقبل ممثل اللجنة التنفيذية لممثلية منظمة التحرير        
شعبية من المناطق اللبنانية كافة، منها اتحادات نقابية ومؤسسات اهلية ولجان شعبية، حضرت للتهنئة بافتتـاح                

وأكد زكي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين، وأن كل من يعترض على               . الممثلية
لتحرير وتمثيلها للشعب الفلسطيني انما يخدم االعداء، وأن الممثلية ستحرص على تأمين كافة الحقـوق               منظمة ا 

كما أعلن زكي انه سـيتم تـشكيل    . للفلسطينيين في لبنان من عمل وتملك باستثناء الجنسية واالعمال العمومية 
 .لبنى التحتية والرياضةلجنة سياسية عليا مكونة من مسؤولين عن الملفات التربوية والصحية وا

 18/5/2006السفير 
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  مركل تعرب عن غضبها بسبب زيارة خاطفة قام بها وزير من حماس الى المانيا .7
 أفاد مصدر قريب من الحكومة األلمانية بأن وزيـر          :ب.ف.انقالً عن    18/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

 ألمانيا بالرغم من مقاطعـة االتحـاد األوروبـي          حكومة الفلسطينية عاطف العدوان زار    الشؤون الالجئين في    
ولم تحـدد   . وقال المصدر إن العدوان زار فعليا ألمانيا مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة دي فلت             . حركته

وقالت متحدثة باسم الخارجية األلمانية إن الحكومة ترفض        . مدة الزيارة وبرنامج المسؤول الفلسطيني في ألمانيا      
أعضاء في الحكومة المنبثقة عن حماس طالما أن الحركة لم تمتثل للمعايير الثالثة التي حـددها                أي اتصال مع    

  .االتحاد األوروبي وأضافت أن العدوان غير مرغوب فيه في ألمانيا
الحكومة األلمانية أعربت عن غضبها     أن   برلين اسكندر الديك  نقالً عن مراسلها في      18/5/2006 الحياة   وذكر

وانتقد نـاطق   . عاطف عدوان بزيارة أللمانيا واجتماعه مع بعض الشخصيات األلمانية        .أمس لقيام د  واستهجانها  
. ، بسبب القبول بزيارة الوزير وإعطائه فيزا شنغن       )النروج والسويد (باسم الحكومة شركاء أوروبيين لم يسمهم،       

اجتماعها الـدوري أمـس وأن      وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن حكومته بحثت أمر زيارة عدوان خالل             
وأضاف أن وزير الخارجية شتاينماير الذي عرض معلوماته فـي           .المستشارة مركل وصفتها بالمثيرة للغضب    

       وفيما قال الناطق إنه ال يعرف تماما بعد بمـن اتـصل الـوزير              . هذا الشأن اعتبر األمر غير جيد وغير مسر
 العربيـة علمـت     -تصاالته عبر جمعية الصداقة األلمانية      الفلسطيني ومع من اجتمع، لكنه يعرف أنه أجرى ا        

الحياة من عضو مجلس الجمعية كريستوف هورستل أن الجمعية كلفته تنظيم الزيارة، وأن عدوان التقى ثالثـة                 
نواب ألمان بينهم النائب دتلف زيمبريتسكي عضو اللجنة الخارجية في البرلمان االتحادي، فيما رفض النائبـان                

وذكر هورستل   .وفي اتصال هاتفي أكد مكتب النائب أمس للحياة نبأ االجتماع         . إلفصاح عن اسميهما  اآلخران ا 
للحياة أنه يعارض بشدة سياسة المقاطعة غير الديموقراطية لحكومة حماس خصوصاً أنها تدفع الفلسطينيين نحو               

ـ           . المزيد من التطرف   ي ميـونيخ خالـد مـشعل       وكشف أنه سيدعو باسم رابطة السالم التي أسسها أخيـرا ف
  .ومسؤولين آخرين في الحركة لزيارة ألمانيا قريباً

  
  نهاية الشهر الحالي إلى زيارتهابكين تدعو الزهار  .8

وسيحضر الزهار منتدى  .محمود الزهار لزيارة بكين. ددعت الصين وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية 
وقال ناطق باسم الخارجية  .الثالثين من الشهر الجاريللتعاون العربي الصيني يبدأ أعماله في الحادي و

الصينية إنه ال سبب يدعو الحكومة الصينية إلى منع حماس من حضور المنتدى، باعتبارها حركة منتخبة تمثل 
كما دعا الناطق الصيني حماس . وأضاف أن الزهار سيلتقي نظيره الصيني خالل وجوده في بكين. الفلسطينيين

  . للمطالب األوروبية واألمريكية الداعية إلى اعتراف الحركة بإسرائيل، ونبذ العنفإلى االستجابة
  17/5/2006بي بي سي العربية 

  
  الشاعر يوجه رسالة شكر وتقدير للملك عبد اهللا الثاني. د .9

ير  وجه ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي، رسالة شـكر وتقـد                :رام اهللا 
للعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، أعرب فيها عن عظيم شكره وامتنانه له على القرار الملكـي بمعالجـة                   
أوضاع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة، غير القادرين على دفع الرسوم              

ء الطلبة ستة آالف طالب، جـزء مـنهم مبعـوث    ويبلغ عدد هؤال .نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا   
  .حسب االتفاقات الثقافية بين الجانبين األردني والفلسطيني، والجزء اآلخر يدرس على نفقته الخاصة
  18/5/2006الحياة الجديدة 

  
  



 

 9

  لسطينية بمساعدة إيران وحزب اهللاعترافات مزعومة للشوبكي بتسلح السلطة الف .10
خرجت المخابرات اإلسرائيلية بادعاءات تزعم فيها أن المسؤول المالي في منظمة            : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 

اعترف خالل التحقيق معه بأن ماليين الدوالرات التـي حولتهـا إسـرائيل              التحرير الفلسطينية، فؤاد الشوبكي   
صص مبلـغ   والمجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين استخدمت من قبل ياسر عرفات لتمويل صفقات أسلحة وبأنه خ             

 ألف دوالر إلرسال سفينة كاريه إيه التي ادعت إسرائيل أنها ضبطتها في عرض البحر، قبـل وصـولها     125
 وأبدى الفلسطينيون استغراباً من هذه التصريحات وتوقيـت نـشرها،           .2002كانون الثاني ،  /إلى غزة في يناير   

تندرج أيضاً ضمن الجهود التـي تبـذلها        عشية لقاء ايهود اولمرت الرئيس األمريكي جورج بوش، ورأوا أنها           
 .إسرائيل لعرقلة قرار اللجنة الرباعية الدولية باستئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين عبر المؤسسة الرئاسـية             

وحسب ادعاء أجهزة المخابرات ايضاً فإن الشوبكي اعترف بأن مسؤولين كباراً في السلطة الفلـسطينية تلقـوا                 
ينهم جبريل الرجوب وأمين الهندي وحاج إسماعيل ورشيد أبوشباك وعبدالرازق المجايدة           تمويالً لشراء أسلحة ب   

كما تدعي إسرائيل ان الشوبكي اعترف بأن الحرس الثوري اإليراني وحزب اهللا وقفـا وراء                .وغازي الجبالي 
  .تهريب األسلحة على متن كاريه إيه

  18/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ذكرى النكبة و يؤكد على حق العودةالوطني الفلسطيني يحيي .11
 للنكبة في 58احيا اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في االردن الذكرى :  كمال زكارنة،عمان

واكد الجميع على التمسك بحق العودة المقدس وان احدا لن ينسى وطنه مهما طال الزمن  .مقر المجلس بعمان
 المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ان الشعب الفلسطيني في كافة وقال رئيس. وبلغ ظلم وبطش المحتل

بقاع االرض يتمسك بحقه في العودة الى وطنه وان التشبث بالحقوق الوطنية الثابتة يزداد ويتعاظم مع مرور 
 .الزمن

 18/5/2006الدستور 
  

   يطالب دويك باالعتذار للتلفزيونعساف .12
عن فتح عزيز دويك  لب وليد عساف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني طا : ماهرابراهيم والوكاالت،غزة

  . بالطلب من طاقم تلفزيون فلسطين مغادرة جلسة المجلس  األخيراالعتذار رسميا للتلفزيون الفلسطيني بعدما قام 
شعب كما يعد إهانة لل  يأتي في سياق تكميم االفواه، وقمع وسائل االعالم،الدويكما قام به ، ان وأضاف

الموضوع الى أمين سر المجلس  لكن االخير أحال الدويك  وأشار إلى أنه قام بتوجيه استجواب إلى   . الفلسطيني 
 ودان عساف االتهامات التي وجهها عبد القاهر .المجلس التشريعي محمود الرمحي الذي قام بدوره بتضليل 

فلسطين واصفا ما يقومون به بأنه تشهير رئيس المجلس التشريعي إلى تلفزيون  سرور، مدير عام مكتب 
الموضوع بطريقة  مطالبا إياهم باالعتذار بأن هذا دليل على خطئهم وعليهم التحلي بالشجاعة لحل  إعالمي، 

     .الئقة
  18/5/2006البيان 

 
   رفض االعتراف بالممثلية  في لبنانممثل الجهاد .13

 فـوزي   اللبنـاني د الرفاعي اثر مقابلة وزير الخارجية       اوضح ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان ابو عما        
ان : صلوخ في قصر بسترس ان الحركة ال تعترف بمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، ومما قـال                

افتتاح هذه الممثلية في بيروت خطوة ايجابية، لكنها تبقى ناقصة ألن منظمة التحرير الفلسطينية ليست الوعـاء                 
ولقد قلنا اننا معنيون بحوار جاد وبناء مع الحكومة اللبنانية لحفظ           .  والفصائل الفلسطينية كاملة   الذي يجمع القوى  
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الحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني من اجل استكمال نضاله للعـودة ومواجهـة المـشاريع التـي                 
ل وفي الشتات، حفاظـا  حض صلوخ على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الداخ    من جهته    تستهدف مستقبله، 

ان فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت خطوة مهمـة فـي سـياق              وأضاف   ،على قضيته وحقوقه االساسية   
  . الفلسطينية–تحسين العالقات اللبنانية 

18/5/2006النهار   
  

    بمحاربة االرهاب في السلطةعباست يلتقي بالزي ويطالب أولمر .14
 عليـه   ، الـذي  نه مستعد لعقد لقاء مع محمود عبـاس       أ ،رجية الفرنسي قال أولمرت خالل استقباله لوزير الخا     
وقال إن على عباس البدء في العمل وتطبيق االلتزامات التي أخـذها             . محاربة اإلرهاب في السلطة الفلسطينية    

 ألنه ال يـتم     ،ن كل تطور آخر هو أقل نوعية      أ مشيرا إلى   . طار خارطة الطريق  إالفلسطينيون على عاتقهم في     
 صـعوبة فـي إجـراء    هنـاك نه طالما السلطة تحكمها حماس بشكل فعلي فـإن        أ وأشار إلى  .ن خالل اتفاق  م

 ولـيس لـدفع      للفلـسطينيين،  ياجات اإلنسانية تإذا تم إنشاء جهاز اقتصادي لإلح     ، وذكر أنه    مفاوضات سياسية 
أما بالزي   .وية والمواد الغذائية   مثل األد  ،تؤيد منح بدل المال   كما أنها    .الرواتب فإنه بإمكان إسرائيل دعم ذلك     

مـنحهم  يتم  ولن ها،فرنسيين لن يلتقوا مع مسؤولين منالمسؤولين الن وأ  على مقاطعة حماس،  من جانبه فقد أكد   
حذر أولمرت مـن     أنه  إال . أخرى بهذا الخصوص   ضغوط على دول  ال باإلضافة إلى ممارسة   ،تأشيرات دخول 

 أن تسود الثقـة     إلى أهمية  ، مشيرا   المساعدة فإنهم سيصبحون أكثر تطرفا    أنه إذا لم يتلقى السكان الفلسطينيون       
 االتحاد األوروبي لن يعترف بحدود ترسـمها        أكد بعد لقائه بليفني على أن     بالزي  أن   جدير بالذكر  .أبو مازن ب

 . قـدما   لدفع الـسالم   ين والفلسطيني ينتجديد المفاوضات بين اإلسرائيلي   ب وطالب .إسرائيل بشكل أحادي الجانب   
من جانبها قالت ليفني إن إسرائيل وفرنسا متفقتان على عدم االتصال بحماس قبل أن تنفذ األخيـرة شـروط                   و

 معتبرة أن خطة فك االرتباط من       ، أن إسرائيل تريد إجراء عملية سالم      ،ن ثمة إدراكا اليوم   أ أضافتو .الرباعية
دم التمكن من إجراء عملية سالم متفق عليها مـع          وادعت أن ع   .غزة كانت رسالة للتغييرات وفتح نوافذ جديدة      
 أن إسرائيل مستعدة إلشراك الواليات المتحـدة         بالقول، وتابعت .الفلسطينيين ليس نابعا من عدم رغبة إسرائيل      

  . وقبول اقتراحات ألفكار جديدة وخالقة للتنسيق مع المجتمع الدولي، وأوروبا في المشاكل الماثلة
  17/5/2006 48عرب 

  
  خطة التجميع بخصوص خذ خطوة إلى الوراء أولمرت يت: تسهآر .15

ذكرت هآرتس على لسان مراسلها السياسي، أن أولمرت، اتخذ خطوة إلى الوراء، فيما يتعلق بطـرح خطـة                  
 إنه سيعرض علـى     ،وكان قد صرح في اجتماع لوزراء كديما باألمس       . التجميع عشية زيارته للواليات المتحدة    

ن هـدف   أوأضـاف   . ولكن يجب عدم اإلسراع في تصريحات تتعلق بـالتجميع        ،  يين خطته المسئولين األمريك 
االشكالية الكبرى والمركزية التي ستنال القسط األكبر مـن         ، كما أن    الزيارة األساسي هو خلق انسجام مع بوش      
نتهي بإعالن   بأن لقاء اولمرت بوش سي      من جانبها،  وقدرت هآرتس . الزيارة هي وقف التسلح النووي اإليراني     

  .فسر على أنّه تأييد لخطوات إسرائيلية مستقبليةيسحيث  ،غير واضح نوعا ما
  18/5/2006 48عرب 

  
  هناك جهات فلسطينية يمكن التفاوض معها: بيرتس .16

أشار بيرتس إلى أنه ال تزال هناك جهات فلسطينية يمكن التفاوض معها، وأكـد علـى                : التلفزيون اإلسرائيلي 
 الجهات المعتدلة في السلطة وبين حكومة حماس، ولفت إلى أنه يتبع سياسة تـنص علـى                 ضرورة الفصل بين  

عدم الموافقة على الحلول الوسط مع أطراف إرهابية، والموافقة علـى مـنح التـسهيالت لـصالح الـسكان                   
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بذل كـل   والسعي إلى   . الفلسطينيين، للحيلولة دون انجراف فئات في الشارع الفلسطيني وراء الجهات المتطرفة          
جهد مستطاع من أجل الوصول إلى خطوات سياسية تحظى قدر اإلمكان بدعم واسع في إسـرائيل، ومـساعدة    

  .وتأييد دول في المنطقة واألسرة الدولية أيضاً
  17/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
  القاعدةبعد تهديدات  هادبلوماسيي على  تل ابيب تشدد الحراسة:يديعوت احرونوت .17

ـ   :ة ـ من زهير اندراوس الناصر  احـد  ىكشفت يديعوت احرونوت النقاب عن ان تنظيم القاعدة قد نـشر عل
 اسـتنادا إلـى   و.  تعقبهم وتصفيتهم  ىدعا ال و شبكة االنترنت صورا لثالثة دبلوماسيين اسرائيليين،        ى عل همواقع

 هـؤالء   ،اء تحت عنوان  سماء قد نشرت ضمن قائمة سود     هذه اال ن  فإ ىمصادر سياسية اسرائيلية رفيعة المستو    
 . وتشمل عددا من الدبلوماسيين االجانب من الواليات المتحـدة وبريطانيـا واسـتراليا             ، اعدها التنظيم  ،اعداؤنا

 ان الخارجية االسرائيلية قررت علي ضوء ما وصفته بـالخطر الجديـد الـذي يهـدد                 ىواشارت الصحيفة ال  
 االجراءات االمنيـة فـي      ىرفع مستو ، كما عمدت إلى      ازالة جميع صورهم من مواقع االنترنت      ،دبلوماسييها

  .ممثليات في عدد من دول العالمالسفارات وال
  18/5/2005القدس العربي 

  
  حلقة وصل مع حماس كالجوالنيين بتجنيد  سوريا تتهمإسرائيل  .18

، نقاشـاً   أثارت الزيارة التي قام بها وفد من الجوالن السوري إلى رام اهللا ولقاء وزراء مـن حمـاس                  :القدس
ن هذه الزيارة تؤكد أن سوريا نجحت، وألول مرة فـي           أ ، التي اشارت إلى    األمن اإلسرائيلي  ةجهزأعاصفاً في   

 ووضع األسس إلطار التعاون المشترك بينها وبين حماس عـن            الغربية، التدخل مباشرة بما يحدث في الضفة     
 ،زة األمن تطرق إلى أهداف هذه الزيـارة       وصرحت مصادر أمنية أن النقاش الذي ساد أجه       . طريق الجوالنيين 

ـ م. واللجنة المشتركة المنبثقة عنها وكيفية وصول الوفد إلى رام اهللا من دون معرفة المخابرات بتفاصيله                ةحمل
  .جيش مسؤولية عدم اعتراض الوفد ومنعه من دخول رام اهللال

  18/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   رغم من معارضة النواب العربالطيبي نائبا لرئيسة الكنيست على ال .19
 ان يمثل احمد الطيبي المجموعة العربيـة كنائـب           الحكومي، قررت لجنة الكنيست بناء على اقتراح االئتالف      

 على ان ينتخب النواب العرب ممثلهم اذا كان         اكتلتا التجمع والجبهة اصرت   على الرغم من أن     .  الكنيست ةلرئيس
 لذلك، خالل التصويت داخل     قتراح بتاييد كافة االحزاب الصهيونية    إل ا  إقرار وقد تم . المقصود حقاً تمثيل العرب   

 وليس من المفروض أن     ، تعيين الطيبي واضحة ألنه ال يستحق      ة بركة ان معارض   محمدمن جانبه قال    و. اللجنة
  . ال يمثل الكتل العربية وإنما االئتالف الحكومي، لذا فهويمثل المواطنين العرب

  17/5/2006 48عرب 
  

  المحكمة العليا ستلغي قانون المواطنة في حال مّدده الكنيست : براك .20
 يينالقـانون  نشرت هآرتس اليوم، نصّا لرسالة إلكترونية كتبها رئيس المحكمة االسرائيلية العليا، ألحد أصدقائه            

ـ          ه أن ، جاء فيها،  في جامعة ييل األمريكية    إن المحكمـة    في حال صادق الكنيست على تمديد قانون المواطنة، ف
 إال أن   بعد رفض االلتماسات المطالبة بإلغاء التعديالت على القـانون،         خسر تقنيا وأشار إلى أنه    . هالعليا ستلغي 

  . في المحكمة العلياههناك تأييد جوهري لموقف
  18/5/2006 48عرب  
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  اعادة فتح معبر المنطار بأمر من بيرتس: هآرتس .21

 تم فتح معبر المنطار بشكل تام للمرة االولى منذ عدة اشهر بعد قرار بذلك                ذكر موقع هآرتس امس انه     :رام اهللا 
 لـه تـأثير مباشـر علـى     ا استراتيجيا قراره ما لم يعرض االسرائيليين للخطر،   فتح  الذي اعتبر  اتخذه بيرتس 

  .االقتصاد في قطاع غزة
  18/5/2006الحياة الجديدة 

  
  في السنةإسرائيل تبيع خبرات أمنية بمبلغ مليار دوالر  .22

كشف معهد التصدير في تل أبيب، أمس، ان فرع الحراسة واألمن في الصادرات اإلسرائيلية يواصل               : تل أبيب 
وينطوي هذا المبلغ على زيادة بنـسبة       . بلغت قيمة الدخول منه في السنة األخيرة مليار دوالر        حيث  االزدهار،  

، 2006في سـنة    % 15 الدخل سيرتفع بنسبة     ، وحسب التقديرات للسنة الجارية فإن هذا      2004عن سنة   % 20
هذه المبالغ ال تشمل مبيعـات الـسالح والمعـدات          مع االشارة إلى أن     .  مليون دوالر  150ليصل الى مليار و   

البرازيل توجهت أخيرا الى اسرائيل لكي تتولى ثلـث مـشروع الحراسـة فـي               جدير بالذكر أن    و. العسكرية
  .تينية، التي ستجري السنة المقبلةالمباريات الرياضية لدول أميركا الال

18/5/2006الشرق االوسط   
  

  قوات االحتالل تتوغل شمال غزة  .23
توغلت القوات اإلسرائيلية أمس في شمال بلدة بيت حانون شـمالي قطـاع             :  تغريد سعادة والوكاالت   -رام اهللا   

ية والجرافات انطالقـا    وأكدت مصادر فلسطينية توغل قوات من الجيش معززة بعدد من االليات العسكر           ·غزة
وأفاد مصدر طبي فلسطيني أن شابين      ،  دون أن تعرف االسباب وراء هذا التوغل      '' ايريز''من معبر بيت حانون     

  .فلسطينيين اصيبا برصاص اطلقه الجيش اإلسرائيلي عليهم قرب الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل
18/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   

  
    حدود سوريةىفلسطيني ببغداد يدعو الفلسطينيين لعدم التوجه الالقائم باالعمال ال .24

طلب دليل القسوس القائم باالعمال الفلسطيني في بغداد امس من الفلسطينيين المتواجدين في :  اف ب-بغداد 
العراق عدم التوجه الى الحدود مع سوريا بسبب االوضاع الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون الموجودون 

واكد للفلسطينيين في العراق انه يقوم باتصاالت يومية  .ى الحدود والممنوعون من دخول االراضي السوريةعل
مع كل االطياف السياسية العراقية والحكومية وقوات االحتالل وقد اكد له الجميع ان الفلسطينيين في العراق 

 .تزول قريباضيوف على الشعب العراقي وما جرى من حوادث ال يتعدى سحابة صيف س
  18/5/2005القدس العربي 

  
  بلدية القدس تتشدد في هدم البيوت  .25

التي ) البلدة القديمة (من أوامر الهدم في مدينة القدس       % 95تشير التقارير اإلسرائيلية إلى أن بلدية القدس نفذت         
مر الهدم في العام    وبلغ عدد أوا   .من أوامر الهدم في القدس الغربية     % 60، مقابل تنفيذ    2005صدرت في العام    

  . منها120 أمراً، أي أنه تم تنفيذ ما يقارب 216 في البلدة القديمة 2004
17/5/2006 48عرب   
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 نتحفظ على تبرعات تأتينا بطرق ال يرضاها الشرع: مفتي القدس .26

حفل  الف جنيه استرليني من عارضة ازياء بريطانية شهيرة، خالل           60اثارت قبلة ثمنها    :   كمال قبيسي  ،لندن
خيري اقامته جمعية فلسطينية وتخلله مزاد علني لصالح االطفال الفلسطينيين، جدال امتد من بريطانيا وصحفها               
الى مفتي فلسطين، وألن أحدهم، وهو ملياردير بريطاني صاحب سلسلة بي اتش اس البريطانية، قـام بـشراء                  

ي فلسطين والقدس، الشيخ عكرمـة صـبري،        تلك القبلة في المزاد بستين ألف جنيه استرليني، فقد انتفض مفت          
ورفض هذا التبرع مبدئيا النه جاء باسلوب غير نظيف لقضية نظيفة وفق تعبيره، لكن المفتي أقر التبرع فيمـا         
بعد، فأكد أنه طالما أن المبلغ، المدفوع بالمزاد ثمنا للقبلة، قد أصبح في يد جمعية خيرية فلسطينية فال بأس بأن                    

  .لمن يحتاجونهيقوموا بتحويله 
وقالت كرمة نابلسي التي كانت الممثلة لمنظمة التحرير في لبنان سابقا والمشرفة اآلن علـى جمعيـة هوبينـغ     

وذكـرت الـدكتورة    . قد يكون سماحته محقا، فما حدث صدمنا جميعا خالل الحفل والمزاد          : الخيرية الفلسطينية 
الم البريطانية وبعض العربية لشرح تفاصيل ما حدث،        كرمة بأنها ستجري اليوم أو غدا اتصاالت بوسائل االع        

  .وقد تعقد مؤتمرا صحافيا لهذه الغاية
  18/5/2006الشرق االوسط 

  
 علماء فلسطينيون يطالبون بمنح القرضاوي الجنسية   .27

طالب علماء دين وأكاديميون بمنح الشيخ يوسف القرضاوي الجنسية الفلسطينية، وذلك أثناء مشاركتهم بنـدوة               
وان دراسة في فكر العالمة القرضاوي رائد فكر التجديد والوسطية والمحافظة على ثوابت األمة في بلديـة                 بعن

  .نابلس
  18/5/2006الخليج اإلماراتية 

  أسير فلسطيني يحصل على الماجستير  .28
حصل األسير الفلسطيني طارق عبدالكريم فياض خضر على درجة الماجستير مـن جامعـة               : الخليج -نابلس  
وفياض معتقل علـى     .س بعد أن ناقش على الهاتف دراسته حول تأثير االنتفاضة على االقتصاد اإلسرائيلي            القد

خلفية االنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقال فياض كان التأثير سلبياً وواضحاً في مجـاالت الزراعـة                 
السياحة في إسـرائيل، وأشـار إلـى أن    والصناعة والنقل والمواصالت، فيما أدت االنتفاضة إلى انهيار قطاع         

  .التأثير اإليجابي الوحيد شمل الصناعات األمنية التي ارتفعت قيمتها في سوق األسهم
18/5/2006الخليج اإلماراتية   

  
    في بيروتاعتصام ألطفال فلسطينيين .29

 ذكـرى النكبـة،    لمناسـبة بيروتاعتصم حشد من اطفال المخيمات الفلسطينية في لبنان امام مقر االسكوا في         
ورفعوا األعالم اللبنانية والفلسطينية والفتات، وقدموا مذكرة الى كوفي أنان طالبوه فيها النظر إلـيهم كـسائر                 

ولخص األطفال مطالبهم من أنـان بإدانـة عـدوان            .اطفال العالم الذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة في اوطانهم       
ريمة الكبرى بطرد وتهجير الـشعب الفلـسطيني مـن وطنـه            وجرائم العدو الصهيوني وتحميله مسؤولية الج     

  .وأرضه، ودعوه الى العمل على عودته الى ارضه التي اقتلع منها، باعتبار ان حق العودة مقدس
18/5/2006السفير   

  
  تظاهرة تطالب الحكومة بالرواتب  .30
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 امام مقر الحكومة   ، امس ،ةتظاهر اكثر من الف فلسطيني يعملون في مؤسسات السلط          : تغريد سعادة  -رام اهللا   
في رام اهللا مطالبين الحكومة بدفع رواتبهم المتأخرة، وحمل المتظاهرون االعالم الفلسطينية وصـور محمـود                

وهتف المتظاهرون . ياسر عرفات كما وزعت مئات الالفتات الورقية وقد كتب عليها الى متى؟           لعباس وصورا   
ورغم ان المسيرة نظمت بدعوة مـن نقابـة         ،   بتغيير الحكومة  وغالبيتهم من اعضاء حركة فتح وطالبوا عباس      

ـ               ، حمـاس  العاملين في المؤسسات الحكومية اال ان بعض الالفتات كانت تتضمن شعارات سياسية معارضة ل
  .ةوتوجه المتظاهرون كذلك الى مقر المجلس التشريعي وهتفوا ضده وطالبوا النواب باالستقال

18/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   
  

  ارتفاع نسبة البطالة في مخيمات الالجئين بلبنان  .31
أكدت تقارير رسمية الصادرة عن وكالة األنروا في لبنان، ومكاتب اإلحصاء والمؤسسات األهلية العاملة فـي                
المخيمات، أن أكثر من ثلثي المتعطلين في المخيمات الفلسطينية بشكل عام يعود لسبب انعدام فـرص العمـل                  

من المتعطلين، تعطلوا بسبب تسريحهم أو طردهم مـن دول           % 15 التقارير، إلى أن حوالي      وأشارت .أمامهم
الخليج، الفتةً إلى أنه لم يسبق لالجئين الفلسطينيين في لبنان أن عانوا ظروفاً اقتصادية واجتماعية، كتلك التـي                  

وبينت أن البطالـة     .هور االجتماعي يواجهونها حالياً، حيث تتراكم جملة عوامل لتزيد حالة الفقر والبطالة والتد          
تعتبر ظاهرة عامة، ومالزمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في حين أن العمالة هي االستثناء، حيث ال تشمل                 

وبينت التقارير، أن نسبة البطالة تتساوى بين الذكور واإلناث، إال إنهـا تختلـف               من الالجئين،  % 5أكثر من   
وعزت تفشي ظاهرة البطالة، إلى القوانين اللبنانية، إضافةً إلى تراجـع           ،   في لبنان  باختالف المناطق الجغرافية  

  .وإغالق فرص العمل لليد العاملة الفلسطينية في الدول العربية، وخاصة دول الخليج
17/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

  
  زالتمحمد بركة يدعو إلى إيجاد استراتيجية فلسطينية في مواجهة التنا .32

دعا محمد بركة، إلى ضرورة الخروج باستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة التنازالت في مسألة حق : رام اهللا
وأضاف أن التقدم نحو إنجاز حلم الدولة الفلسطينية . العودة، ومن أجل تحقيق العزلة لالحتالل بدالً من العكس

 ال يجوز تحت إغراء الوعود بإقامة الدولة أْن إال أنهعودة، يبدو أكبر مساحٍة من التقدم في مجال تحقيق حلم ال
 أن هناك محاوالت من ِقَبل الجانب الصهيوني من أجل إعادة صياغة مرجعيات  وأشار إلى.يقفل ملف العودة

 أن كتاب الضمانات األمريكية للكيان الصهيوني من أخطر الوثائق التي تم لفت إلىو. جديدة للقضية الفلسطينية
من جانٍب آخر طالب القيادة الفلسطينية بفتح حواٍر مع الصهاينة على أساس  و.48حها منذ احتالل عام طر

بعض إلى فتح حواٍر غير الالمحافظة على الثوابت، وأهمها حق العودة، مستنكراً في الوقت ذاته إسراع 
 .مشروط والسير في طريق تنازالٍت تؤدي إلى تخفيض سقف الثوابت الفلسطينية

17/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  أزمة الرواتب تتصدر برامج الفضائية الفلسطينية .33
فاجأ أحمد زكي المذيع في الفضائية الفلسطينية، المشاهدين، بعرض جيوب معطفه           :   يوسف الشايب  –رام اهللا   

الـسلطة الوطنيـة    الفارغة، وبصورة تلقائية، تعبيراً عن غضبه، وانزعاجه، كما مئات آالف المـوظفين فـي               
نحن مقهورون، وأنا كموظف حكومي أتقاضى راتبي مـن وزارة الماليـة            : وحول ذلك يقول زكي    .الفلسطينية

كانت حركة تلقائية وجدت فيهـا رداً       ... الفلسطينية، أعاني كغيري من أزمات مالية واجتماعية وإنسانية حقيقية        
لـست عـضواً فـي      ...تي ال تسمن وال تغني من جوع        على مزاعم تقاضينا رواتبنا، والتصريحات المجانية ال      

حركة فتح، لكن لي الكثير من األصدقاء المنتسبين لفتح، ولم يتقاضوا أي قرش منذ أشهر، ال من تنظيمات وال                   
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وحول االتهامات الموجهة للفضائية الفلسطينية، ولهيئة اإلذاعة والتلفزيون فـي شـكل             .من السلطة الفلسطينية  
ال : ي الهجوم على الحكومة الفلسطينية وحركة حماس، وبأسلوب مستفز أحياناً، يقـول زكـي             عام، بالتمادي ف  

أؤكد أن ليس لدي أي توجه سياسي       .. أنكر أن بعض العاملين في هيئة اإلذاعة والتلفزيون يفعل ذلك، لكنهم قلة           
 حماس، التي تهاجمنا من     يجعلني مع أو ضد فصيل بعينه، كما أن الفضائية توفر هامشاً كبيراً للحكومة وحركة             

   .دون مبررات
وتتصدر أزمة الرواتب، البرامج والتقارير الصحافية، التي تبثها الفضائية الفلسطينية، وتنشرها وسائل اإلعالم             
المحلية المكتوبة، والمرئية والمسموعة، ويرى زكي أنه من الطبيعـي أن تتـصدر أزمـة الرواتـب بـرامج                   

فإذا كان اإلعالم الفلسطيني سيتجاهل معاناة المواطنين، فمن سـيلتفت          .. إلعالم  الفضائية، وغيرها من وسائل ا    
 على الكثير   - مجبرة   –ويؤكد زكي أن الفضائية، وبسبب نفاد المخزون المالي، باتت تغض الطرف             .إليها إذا؟ 

اعـة  من األحداث المهمة في األراضي الفلسطينية، ويشير زكي إلى أن بعـض العـاملين فـي مؤسـسة اإلذ                  
وكانـت   .والتلفزيون الفلسطينية، باتوا يدفعون مما ادخروه في السابق، للصرف على تقارير وأفالم يعـدونها             

إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون، التابعة للرئاسة الفلسطينية، قررت بناء على األزمة المالية الخانقـة، تخفـيض                
  .ساعات العمل لموظفيها

18/5/2006الحياة   
 

  االعالن عن تشكيل ثالث لجان لمتابعة دعم مبادرة من اجل فلسطين .34
أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن تشكيل ثالث لجان محلية :  رام اهللا ـ إبراهيم أبو كامش 

، التي اطلقها فـي     <من اجل فلسطين  >وعربية ودولية لمتابعة الخطوات المستقبلية لدعم مبادرة القطاع الخاص          
وتبنى المجلـس    .لثاني من الشهر الماضي النهاء االزمة المالية والسياسية التي تمر بها االراضي الفلسطينية            ا

 شركة فلسطينية والذي اقترحه مـازن سـنقرط، علـى أن            100دراسة إنشاء صندوقالوفاء لفلسطين بمشاركة      
 من الخارج، وذلـك بهـدف        ألف دوالر أميركي إضافة إلى مساهمات وتبرعات       100تساهم كل شركة بمبلغ     

تخفيف المعاناة االقتصادية واالجتماعية عن شعبنا، على أن يكون له مجلس أمنـاء وإدارة تنفيذيـة، ويعمـل                  
  .كمؤسسة قانونية ويدار بطريقة شفافة وضمن المعايير المالية والمحاسبية

17/5/2006الحياة الجديدة   
 

  سلفة من مصرف فلسطيني لموظفي السلطة .35
بنك فلسطين المحدود في غزة، بصرف سلفة لموظفي القطاع العام في السلطة، من أجل تخفيـف                شرع  : غزة

ومن جهة أخرى؛ نقلت وسائل إعالم محلية عن مصادر مطلعة في وزارة المالية أنها              . المعاناة التي يواجهونها  
كد مصادر رسـمية     دوالر لمساعدتهم في مواجهة الحصار، دون أن تؤ        500تدرس منح الموظفين سلفة بقيمة      

  .النبأ
17/05/2006قدس برس   

  
 الوضع الصحي في االراضي الفلسطينية يشارف على االنهيار .36

دقت منظمة اطباء لحقوق االنسان في اسرائيل غير الحكومية امس ناقوس الخطر :  ا ف ب-القدس المحتلة 
 للفلسطينيين، ودعت الحكومة بشان الوضع المقلق للنظام الصحي الفلسطيني اثر تعليق المساعدات الدولية

من جهته، تساءل الطبيب يحيى شوار  .االسرائيلية الى تقديم االدوية واالموال الالزمة للخروج من هذا الوضع
عضو منظمة الجمعية الطبية الفلسطينية غير الحكومية هل سينهار النظام الصحي الفلسطيني ؟، واجاب نعم 

   .بالتاكيد
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  18/5/2006الغد األردنية 
  
  

   للنكبةالفلسطينيةالسطو اإلسرائيلي يعرقل استكمال الرواية  .37
أكد مؤرخون وباحثون فلسطينيون ان الرواية التاريخية الفلسطينية للنكبة لـم             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

ـ  .تكتب بعد، وان شوائب كثيرة ال تزال تشوبها، ولفتوا إلى ضرورة اعادة صياغتها وفقا لمعايير مهنية                ال وق
الكاتب والمؤرخ مصطفى كبها إن هناك حاجة إلى رواية تاريخية متكاملة لكنها أشارت إلى النقص الكبير فـي                  

واشار إلى محاوالت جادة يقوم بها مؤرخـون        ،  توثيق وقائع النكبة الفتا إلى وجود بعض االستثناءات االيجابية        
شهادات الشفهية والوثائق والمستندات المتعلقة     فلسطينيون خالل العقدين االخيرين لسد النقص من خالل جمع ال         

وتطرق كبها إلى أسباب ضعف الرواية التاريخية الفلسطينية        ،  بهذا الحدث الجسيم في سبيل بناء رواية تاريخية       
منها ما حل به من تهجير واقتالع وضياع لمعظم الوثائق الفلـسطينية المكتوبـة او سـقوطها غنـائم بايـدي                     

كما أشار كبها إلى صعوبات موضوعية أخرى كالرواية الـشفوية نتيجـة حالـة              ،  الحروباالسرائيليين أثناء   
  .الشتات الفلسطينية

18/5/2006الخليج اإلماراتية   
 

  على الحدود السورية> فتح االنتفاضة< و اللبنانياشتباكات بين الجيش .38
  قبـل ظهـر    ،باكات وقعت اشتأن  :  شوقي الحاج عن مراسلها    ،عيتا الفخار  من  18/5/2006 السفير   أوردت

أمس، بين وحدات عسكرية تابعة للواء الثامن في الجيش اللبناني، وعناصر فلسطينية مـسلحة تابعـة لحركـة       
االنتفاضة، بزعامة أبو موسى، استخدمت فيها المدافع الرشاشة، والقـذائف الـصاروخية، واإلسـلحة              > فتح<

ألسود بعمق حوالي كيلومترين داخل األراضـي اللبنانيـة،   األتوماتيكية الخفيفة والمتوسطة، في منطقة الوادي ا   
بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية، ما أدى الى إصابة مجند، وخطف آخر تم اإلفراج عنه الحقا، فيمـا أصـيب                   

كمـا  ،  ثالثة مسلحين فلسطينيين بجروح تم إخالؤهم بواسطة سيارات عسكرية فلسطينية الى مستشفيات دمشق            
نية ان الفلسطينيين استقدموا تعزيزات الى المنطقة من داخل األراضي السورية، تمثلت بأكثر             افادت مصادر أم  

في لبنان  > فتح االنتفاضة <وقال أمين سر حركة       .من مئة عنصر مجهزين بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية       
الحادث تـم تجـاوزه     ان الجيش اللبناني ليس خصما لنا، و      ،  ابو فادي حماد في تعليقه على حادث اطالق النار        

نحن على تواصل   <واضاف  . >ان الحادث عابر وال أحد له مصلحة في تعكير االمن         <، معتبرا   >بروح أخوية 
وأسف النائب بطرس حـرب      . >مع الجيش اللبناني الذي هو شقيق لنا، وقد قدم الكثير من الشهداء والجرحى            

 الفلسطينية ضبط الفلتان والتجاوب الفوري بتسليم       اننا ننتظر من كل القيادات    <الطالق النار على الجيش وقال      
ورأى النائب أكرم شهيب ان الحادثة تظهر أهمية تنفيذ قرار الحوار الوطني بنزع              . >السالح خارج المخيمات  

  .السالح الفلسطيني خارج المخيمات
د ساعته كما يؤكد    لم يكن ولي  ،   االشتباك المسلح   أن :عباس صالح  عن مراسلها    18/5/2006 النهار   وجاء في 

مصدر عسكري لـالنهار، بل انفجر على خلفية تحذيرات كان الجيش قد وجهها للمسلحين الفلسطينيين قبل ايام                
فقد سبق للمقـاتلين الفلـسطينيين ان       . بضرورة اخالء هذا المركز بالتحديد، وعدم التفكير في العودة اليه نهائيا          

 هذا المكان الذي اندلعت فيه االشتباكات امس، لكن الجيش منعهم           حاولوا قبل أيام اقامة مركز عسكري لهم في       
  .من ذلك وطرد المسلحين منه على قاعدة تطبيق ما تم االتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني في هذا االطار

واذ تبنـى   ،   مساء امس  ،طغى االشتباك على مناقشات مجلس الوزراء في جلسته االستثنائية        من ناحاية أخرى،    
 .جلس ادانة رئيسه فؤاد السنيورة لالعتداء على دورية للجيش وتضامنه معه في كل االجراءات التي يتخذها               الم

، 1680 علـى القـرار الجديـد        ، امس ،ن ميله الى ربط االعتداء بتصويت مجلس االمن        ع عبر السنيورة كما  
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مة والتعدي على الجيش؟ ماذا     لماذا الدخول الى لبنان ونصب خي     : وتساءل السنيورة عقب جلسة مجلس الوزراء     
اذا كانت هذه الخيمة تقربنا سنتيمترا فـي اتجـاه تحريـر            : وقال. يفعلون هناك؟ هل يحاربون اسرائيل هناك؟     

وأثار االشتباك ردود فعل سياسية كان ابرزها للجنـة         . االراضي التي تحتلها اسرائيل فسأنصب عشرين خيمة      
تداء على الجيش تنفيذا للتهديدات السورية بزعزعة االسـتقرار فـي            آذار التي اعتبرت االع    14المتابعة لقوى   

لبنان بالتوازي مع مداوالت مجلس االمن ومحاولة لضرب المسار االيجابي الذي تسلكه اليوم العالقات اللبنانية               
 . الفلسطينية–

فت أن تكون   مصادر فلسطينية ن  الى أن    :  بارعة ياغي   عن دمشق، من  18/5/2006 الوطن السعودية    ولفتت
عناصر فتح االنتفاضة قد بادرت بإطالق النار على الدورية اللبنانية، مؤكدة أن اتصاالت جـرت مـع مـدير                   

  . مخابرات الجيش اللبناني بالبقاع لحل ذيول الحادث المؤسف
عباس زكي أكّد الرفض المطلق لالعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني ،  أن 18/5/2006 المستقبل وقالت

نحن نشعر بأن الجيش اللبناني هو جيش وطني : عتبرا انه يندرج في اطار االعمال الفردية والمتسرعة، وقالم
اكتسب هذه الهوية بحمايته للمقاومة وبالتالي هذا الجيش يجب ان نحافظ عليه حفاظنا على حدقات العيون 

  .ونأمل اال تتكرر مثل هذه االعمال المؤسفة
  

  زيارة الزهار لعماناستشهادية الجهاد ألغت  .39
 ابريـل   16 تقول المصادر المقربة جدا من حركة فتح إن األردن الرسمي قرر يوم               : شاكر الجوهري  -عمان  

الماضي تأجيل زيارة الدكتور الزهار لعمان، بعد وقوع العملية اإلستشهادية التي نفذتها حركة الجهاد اإلسالمي               
تضيف المصادر أن عبد اإللـه الخطيـب         .لية دفاع عن النفس   في تل أبيب، والتي اعتبرها اسماعيل هنية عم       

وزير الخارجية األردني سارع حينها لالتصال مع عطا خيري سفير فلسطين لدى األردن والطلب إليه أن يبلغ                 
لكن خيري عاد وأبلـغ الخطيـب بـأن         . الزهار بتأجيل الزيارة، وأن يعلن الزهار التأجيل باعتباره تم من قبله          

إزاء هذا الرد، تقول المصادر،      . ذلك، وقال له إذا كان األردن يريد تأجيل الزيارة فليعلن هو ذلك            الزهار رفض 
وتنقـل المـصادر    .مخزنةالسلحة األأعلن األردن تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى، وأعلن كذلك عن ضبط      

 استنادا إلى اطالعه على      ابريل، 17عن روحي فتوح، الذي كان موجودا في عمان في ذلك الوقت، القول يوم              
االتصاالت التي جرت بين الخطيب والزهار عبر عطا خيري، دون الكشف عن ذلك، أنه واثق من أن زيـارة                   

وتلفت المصادر إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومـة األردنيـة،            .الزهار لعمان لن تتم، وأنه يتحدى أن تتم       
أحد تصريحاته إن األجهزة األمنية األردنية كـشفت عمليـات          الذي أعلن عن قضية األسلحة بالتدريج، قال في         

تهريب اسلحة عديدة، وأن الحكومة لم تكن تريد اإلعالن عن هذه العملية عبر وسائل اإلعالم لـو أن حكومـة                    
وتضيف المصادر أن األردن رفض العرض الذي تقـدم بـه الزهـار لزيـارة األردن                 .حماس تعاونت معها  

ملية الكشف عن األسلحة المهربة ألن األردن يعتبر عدم تعاون الزهار بداية هو مـا               واإلطالع على تفاصيل ع   
  .جعله يلغي زيارته

  18/5/2006الشرق القطرية  
  

    حماساألردن يبلغ طهران القلق بشأن دعم حركة .40
ت قال مسؤولون ان عبداهللا الثاني بحث مع وزير خارجية ايران تحسين العالقات بين البلدين والتـي تـضرر                 

واوضح مسؤول طلب عدم نشر اسمه دون ان يخـوض          ،  بسبب عداء طهران السرائيل ودعمها لحركة حماس      
نشعر بالقلق بشأن تأييد طهران للمنظمات المتشددة التي تسعى الى تدمير اتفاقات الـسالم ودفـع                'في تفاصيل   

  .'المنطقة نحو مزيد من اراقة الدماء
18/5/2006القبس الكويتية   
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 تبدأ بجمع احصائيات حول واقع الطلبة الفلسطينيين بالجامعات  األردنية لعاليالتعليم ا .41
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء الوزارة بجمع احصائيات وارقام :   امان السائح-عمان 

م المالية للفصول حول واقع الطلبة الفلسطينيين بالجامعات الرسمية والخاصة، للمباشرة الفعلية بتأمين احتياجاته
واشارطوقان ان الوزارة عممت على الجامعات كافة بضرورة ان تجهز ، الدراسية لتحسين احوالهم المعيشية

  .قائمة باسماء واوضاع الطلبة المحتاجين للمساعدة المالية
 18/5/2006الدستور 

 
  ليبيا تنفي عقد لقاء بين نجل القذافي ومسؤول اسرائيلي .42

ى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الليبية امس بشأن عقد لقاء بين سيف االسالم نجل نف:   د ب أ-طرابلس 
وقال أمين شؤون االعالم بالخارجية الليبية تأكيده أن الخبر  .معمر القذافي ومدير عام الخارجية االسرائيلية

 .كاذب وعار تماماً عن الصحة
18/5/2006الدستور   

 
 مساعدة الفلسطينيين العام الحالين يورو ل مليو80لدينا : المفوضية االوروبية .43

اعلنت المفوضة االوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر ان لدى المفوضية : الوكاالت ،ستراسبورغ
واوضحت ايما ادوين المتحدثة باسم . 2006 مليون يورو لمساعدة الفلسطينين خالل العام 80االوروبية حوالي 

واضافت بما أن .  مليون يورو من المساعدات الغذائية قيد التحضير20هناك ايضا حوالي أنه فيريرو فالدنر 
وستعقد اجتماعات لخبراء من الدول االعضاء .  مليون يورو في السنة250المفوضية تمنح الفلسطينيين نحو 

اعربت فيريرو فالدنر في االتحاد االوروبي وغيرهم من الجهات المانحة والهيئات الدولية وبينها البنك الدولي 
االسبوع المقبل في بروكسل  عن االمل في ان تصل االموال بواسطة هذه االلية بحلول نهاية حزيران المقبل ،

وصرحت أن االتحاد يعتمد بشكل كامل على الرئيس عباس في إرسال . لدراسة أطر هذه اآللية، كما
لرجل المناسب وأشارت إلى الجهود الحالية لتأسيس وأضافت أن عباس هو ا. المساعدات االنسانية للفلسطينيين

آلية دولية يمكن معها إرسال المعونات ووسائل المساعدة بشكل مباشر إلى المواطنين وليس عبر الحكومة 
وأوضحت المفوضة أن اآللية لن تقتصر على المساعدات من االتحاد االوروبي فحسب وإنما ستمتد . الفلسطينية

 .والشركاء الدوليين مع وضع مكتب الرئيس عباس في االعتبار أيضا كقناة اتصالإلى الجهات المانحة 
 18/5/2006الدستور 

  
  أميركا تدعم جهاز الصحة الحكومي بعد حدوث وفيات بسبب نقص الدواء .44

 سارعت االدارة االميركية الى امداد الجهاز الصحي الحكومي الفلسطيني بشحنة كبيـرة             :محمد يونس  ،رام اهللا 
وسـلم  . دوية بعد بدء تداعي هذا الجهاز ووقوع وفيات عدة في المستشفيات الحكومية جراء نقص الدواء            من اال 

القنصل األميركي العام جاكوب واالس الدفعة األولى من مساعدات طبية بقيمة عشرة ماليين دوالر لمؤسـسة                
وكان وزيـر الـصحة فـي        .يةكير لتقوم بدورها بتوزيعها على المستشفيات الحكومية في غزة والضفة الغرب          

حكومة حماس الدكتور باسم نعيم اعلن اخيرا ان اربعة من مرضى الفشل الكلوي في غزة توفوا بسبب نقـص                   
 الف دوالر لشراء ادوية ومـستلزمات طبيـة         800واشار والس الى ان االدارة االميركية خصصت        . االدوية

ة ستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين وانهـا تنتظـر ان          وقال واالس ان االدارة االميركي     .لمرضى الفشل الكلوي  
واشـار  . يفرغ االتحاد االوروبي من وضع آلية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتقرر شكل هذا الدعم واسلوبه              
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 . بليـون دوالر   1.7 بلغـت    1993الى ان قيمة المساعدات التي قدمتها بالده للفلسطينيين منذ اتفاق اوسلو عام             
 ديبلوماسية غربية الى ان االدارة االميركية تدرس تخفيف القيود المفروضة على حكومة حماس              وتشير مصادر 

ولم تستبعد هذه المصادر ان توافـق       . لقلقها من تداعيات االزمة االقتصادية التي تعصف باالراضي الفلسطينية        
ة لـــصرف رواتـب     تحويل المساعدات العربية الـى الـســلط       االدارة االميركية في مرحلة الحقة على     

  .الموظفين
  18/5/2006الحياة 

 
 موسكو تحذر من محاوالت عزل حماس .45

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف من محاوالت عزل حركة حماس وتعليق :  ا ف ب،موسكو
 .المساعدات الدولية للفلسطينيين، معتبرا ان ذلك خطير ويصب في خانة المعارضين القامة دولة فلسطينية

اف ان محاوالت عزل حماس ومحاولة رفض المساعدة للفلسطينيين تؤدي دور الذين يريدون ان ال تقوم واض
 ينبغي تعزيز جهود المجتمع الدولي لدعم القوى التي  انهوقال .الدولة الفلسطينية، دون توضيح هذه االتهامات

 .فازت في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
  18/5/2006الدستور 

   حماس تتحمل مسؤولية مصاعب الفلسطينيين:واشنطن .46
 أعرب السفير االميركي بالدوحة تشيس انترماير عن قلق الواليات المتحـدة االميركيـة والمجتمـع                : الدوحة

الدولي بما في ذلك دولة قطر بشكل عميق من تدهور الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة                  
وقال إن الواليـات المتحـدة ملتزمـة         .اوبهم مع احتياجات الشعب الفلسطيني    مشيرا الى أن الجميع يبدون تج     

 ،وأضـاف .  موضحا أن هذا التزام قائم لوقت طويل       ،بالمساعدة في تلبية االحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني      
ـ               دعم الحكومـة   بينما تحترم الواليات المتحدة وتمتدح العملية الديمقراطية في االراضي الفلسطينية اال اننا لن ن

الفلسطينية التي تقودها حماس بسبب رفضها االعتراف بإسرائيل، وعدم نبـذها االرهـاب وعـدم التزامهـا                 
  .باالتفاقيات وااللتزامات التي تم االتفاق عليها في السابق بين الطرفين

  18/5/2006الوطن القطرية 
 

   2006 ألف بريطاني يعلنون إفالسهم في مائة .47
د البريطانيين الذين أعلنوا افالسهم خالل الشهور الثالثة االولى من العـام الحـالي الـى    قفز عد : أيمن جمعة

 الف شخص مما جعل خبراء اقتصاديين يطلقون صيحات تحذير من ان االنهيارات             23مستوى قياسي يتجاوز    
قبون إنه أعلـى     الف بحلول نهاية العام، وهو ما يقول المرا        100المالية الشخصية قد تتجاوز وبسهولة مستوى       

ادفع االن وسـدد    '' وعزا محللون الظاهرة الى انتشار ثقافة        ا،مستوى عرفته المملكة المتحدة على مدى تاريخه      
التي يحذرون منها منذ فترة طويلة، والتي يقولون إن تداعياتها تصبح خطيرة للغايـة خاصـة عنـدما                  '' الحقا

وال يقتصر  . مرتفعة وفواتير الخدمات والضرائب القياسية    يتزامن تضخم الديون الشخصية مع معدالت البطالة ال       
 شركة افالسها وبدأت فـي بيـع أصـولها لتـسديد            3439تدهور االوضاع المالية على االشخاص فقد أعلنت        

  .عن العام الماضي % 17مديونياتها وذلك خالل الربع االول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 
18/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   

  
  ا لن نكون كالحزب الجمهوري في أيرلند: سبح عطا اهللا أبو ال .48

  :فإلى تفاصيل الحوارحاور وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عطاهللا أبو السبح، أحمد رمضان 
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البعض يرى أن حماس تسير في طريق الحزب الجمهوري في أيرلندا الذي ترك السالح وجنح إلى العمـل                  * 
   بالفعل بين التجربتين؟ السياسي، فهل هناك تشابه

 ونحـن مهجـرون مـن ديارنـا،         ،ظروفنا تختلف عن الحزب الجمهوري في أيرلندا؛ فنحن أرضنا محتلة          -
ومقدساتنا تتهدد، ولدينا حزمةٌ من القرارات الدولية ال تنفذ، كما أن لدينا الجئين وجدارا عنصريا عازالً، وأهلنا                 

الهم لنناَل حقوقَنا الثابتة، وأنا ال أريد أن أخوَض كثيرا في تجربة أيرلندا، لكن              في الشتات، فال بد أن نحمَل هذا        
اللى الذي يريد أن يأخذ كل شيء، وبالتالي لن نتـرك           تاألمَر بالنسبة لنا هو التصدي للمشروع الصهيوني االح       

  . السالَح ولن نكوَن كالحزب الجمهوري
ربما تكون انعدمت بعد تولي حماس السلطة، وهـذا         التي  س قلَّت كثيرا، و   العمليات الفدائية التي تقوم بها حما     * 

  يؤكد وجهة النظر السابقة من الجنوح للسياسة بعد تولي السلطة؟
ألننا ملتزمون بالهدنة مع األخ الرئيس محمود عباس أبو مازن والتي أبرمناها معه في مؤتمر القـاهرة، إال                   -

لى ما ال نهاية؛ ألننا لن نترك خيار الجهاد بالسالح، وكل ما في األمـر أننـا                 إنها هدنةٌ محددةٌ بوقت، وليست إ     
نتعامل مع طبيعة المرحلة التي نمر بها، فأولى أولوياتنا اآلن أن ننتقل باالقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد مقاومة                 

سلحة إحدى وسائل المقاومة،    والمنهج التربوي إلى منهج مقاومة، وكذلك الثقافة إلى ثقافة مقاومة، والعمليات الم           
  . وليست كلها ولن نترك خيار المقاومة بالسالح طالما ظلت بالدنا ترزح تحت عدوان واحتالل بغيض

ذكرتم أن حماس تريد أن تنتقل بالثقافة إلى ثقافة مقاومة، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارتكم في هـذا                     * 
  المجال؟ 

والفنون ) من شعر ومسرح ورواية وقصة    (نا له تاريخٌ في هذا المجال كاألدب        الثقافة لها مجاالت عدة، وشعب     -
كل هذه ال بد أن نسعى إلى أن تستمد مادتها من           .. الشعبية والمتاحف والمعارض والصناعات اليدوية والمنزلية     

ا فـي ميـدان     تاريخنا الحافِل بالتصدي للعدوان الصهيوني المجرم، ويساعد في بناء عقليِة األجياِل وترشـيده            
  . التشبث بالحقوق

  إن مشروع حماس الثقافي يقوم على إعادة هيكلة للبرامج الثقافية السابقة؟ : إذن نستطيع القول* 
ليس إعادة هيكلة، ولكن تطويرا للبرامج الثقافية؛ ألن روح المقاومة كانت موجودةً بها وليست خاليةً منهـا                  -

  .  بما يتفق وسياساتنا وأهدافناكما زعمت، أي أننا سنقوم بعملية تطوير
  ما محاور برنامج وزارة الثقافة في المرحلة المقبلة؟ * 
  :  محاور هي8يقوم البرنامج الثقافي للوزارة والذي انتهينا من إعداده بشكل نهائي منذ عدة أيام على  -

  . واإلدارة التدريب والتأهيل للكادر البشري في مجاالت الفنون واللغة والتكنولوجيا :أوالً
  . صندوق التنمية الثقافية، والذي تم إقراره من ِقَبل مجلس الوزراء: ثانيا
 بنك المعلومات الثقافي، وهو مشروع إستراتيجي يستهدف إقامة بنك معلومات حول الحركـة الوطنيـة                :ثالثًا

  . الثقافية في فلسطين في الداخل والخارج
  . الندوات والمؤتمرات: رابعا
  .  مكتبة، ما بين ثابتة ومتنقلة ومراكز ثقافية29وير وتوسيع رقعة البنية التحتية، وتتضمن إنشاء تط: خامسا
  . احتياجات اإلدارة العامة من تجهيزات ومعدات: سادسا
  .  محلية13 مهرجانات مركزية و10المهرجانات والمعارض، وتتوزع على : سابعا
العمـل  (وجوائز محليـة    )  اإلبداع - فلسطين -القدس(ئز مركزية   جوائز فلسطين التقديرية، وتشمل جوا    : ثامنًا
  ).  إبداع الطفولة- الفن التشكيلي- اآلداب- النصوص المسرحية-األهلي

  .  شيكال429ً ألفًا و791 مليونًا و17وقد أعددنا دراسةً لهذا البرنامج، ووجدنا أنه يحتاج إلى 
في المحور الـسابع مـن برنـامج وزارتكـم علـى            هل ستقتصر المهرجانات والمعارض التي ذكرتموها       * 

  المهرجانات اإلسالمية؟ 
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بالقطع ال؛ ألن حكومتنا هي حكومة الشعب الفلسطيني كله، وليس حماس فقط، وأنا سعيٌد جدا بأن دعيت هنا                   -
  . في مصر لتأتي فرقة فنون شعبية فلسطينية ينظم لها بعض النشاطات

  يا في حكومتكم؟ ماذا يعني اختياركم وزيرا مسيح* 
إخواننا المسيحيون هم أبناء شعب فلسطين، وهم أهلنا، ووزير السياحة المسيحي جاء على قائمة حماس فـي                  -

االنتخابات التشريعية األخيرة، واألخ المسيحي حسام الطويل بالمجلس التشريعي اآلن، كما أن في وزارة الثقافة               
  . مسيحيين أيضا

ارة أو تنفذ برنامجها سالف الذكر إذا طالها الحظر الثقافي أسوةً بالحظر االقتصادي             أخيرا كيف ستعمل الوز   * 
  الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني اآلن؟ 

أنا شخصيا أستبعد حدوث هذا الحظر، خاصةً في الوقت الراهن، حيث توجه لنـا بعـض الـدول دعـواٍت          -
يضا الصين التي دعتنا إلى رحلٍة أواخر الشهر الحالي، كمـا           للمشاركة في فعاليات ثقافية، كالنرويج والسويد، أ      

 منح دراسية في أكاديمية الفنون، ولكن ما يمكن أن يحدث من وجهـة نظـري أن                 4منحتنا الحكومة المصرية    
  .يكون هناك حظٌر لتسويق بعض الكتب الفلسطينية فقط

  16/5/2006اخوان اون الين 
  

  الصراع على منظمة التحرير .49
  نأنيس محس

تعيش الساحة الداخلية الفلسطينية مجموعة من الصراعات، بين الفصائل وداخل كل واحـد منهـا، علـى ان                  
الصراع االستراتيجي يتمثل بمن يقود منظمة التحرير الفلسطينية بعدما تولـت حركـة المقاومـة االسـالمية                 

  .ينيةمقاليد الحكومة والمجلس التشريعي التابعين للسلطة الوطنية الفلسط) حماس(
ويرى قيادي من فصيل اساسي في منظمة التحرير ان الصحوة االخيرة على المنظمة، انما تولدت من نتـائج                  

يناير الماضي، ثم الحصار الذي فرض على حمـاس بعـد           /  كانون الثاني  15انتخابات المجلس التشريعي في     
هة حماس، فيما تسعى االخيرة الـى       توليها العمل الحكومي، اذ تعمد فتح على استخدام المنظمة كمتراس لمواج          

استخدام المنظمة بعد ان تقوم بتغيير ميثاقها واألسس التي انطلقت منها، بما يمكنها من حكم الساحة الفلسطينية                 
  .بكل مكوناتها

يضيف القيادي الفلسطيني، ان فتح التي ال تزال تمسك بمفاصل عمل منظمة التحرير، صـحت مـن صـدمة                   
ومة في السلطة الوطنية، لتجد امامها منظمة التحرير متاحة لالستخدام في وجه حمـاس،  خسارة البرلمان والحك 

  .بمساعدة عربية ودولية، علماً انها كانت قبل ذلك اذابت المنظمة في السلطة وليس العكس
ـ                 ي وبالتالي فإن تفعيل المنظمة يأتي من باب االصرار على االمساك بالسلطة، وذلك عبر استخدام الدعم العرب

ـ        حماس والتوجه الى الرئاسة ومؤسسات المنظمة لتمرير        والدولي لها، بل استخدام الحصار العربي والدولي ل
الدعم المالي والمساعدات، لفرض معادلة موازية لـسلطة حماس، بما يتكفل بتقويضها رويـداً رويـداً، لكـن                 

 وقطاع غزة، مسلحة هذه المرة بنجاحهـا        بسرعة، تم االحتكام مجدداً إلى صناديق االقتراع في الضفة الغربية         
في تمرير المساعدات للفلسطينيين الذين يعانون ازمة معيشية خانقة، للقول بأن وجود فتح فـي الـسلطة هـو                   

  .مصلحة فلسطينية وليست فئوية
ـ           ـ        ويمكن تلمس هذا التوجه من خالل اعادة بناء الهيكلية التنظيمية ل د فتح في اراضي السلطة الفلـسطينية، وق

عبر عن هذا التوجه تعيين عدد من الناطقين باسم الحركة في الضفة والقدس والقطاع وإزاحة رموز ارتبطـت                  
بصفقات وبفساد مالي وسياسي، واستثارة العصبوية الفتحاوية مجددا بعدما انهارت بفعل الهزيمـة االنتخابيـة،               

وية لتسلم مقاليد الحركة، كمقدمة لطرح دم جديد لقيادة         تمهيداً لالنتخابات الداخلية التي ستقود القيادة الشابة الفتحا       
  .السلطة الوطنية بعد اجهاض تجربة حماس
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وفي الوقت الفاصل ما بين اعادة ترميم هيكلية فتح التنظيمية والعودة الى التحكم بمفاصـل الـسلطة الوطنيـة                   
 تتبع له الـسلطة، بمعنـي ان        مجدداً، فان فتح ستلجأ الى طرح منظمة التحرير ككيان سياسي معنوي فلسطيني           

حماس اما ان تكون ملتزمة ميثاق منظمة التحرير واتفاقاتها الدولية، او ان تكون خارجهـا، وبالتـالي خـارج               
  .الكيان المعنوي المعترف به عربياً ودولياً

  : تجد حماس نفسها في هذا الواقع، بين فكي كماشة
كن لم يتاح لها اي مجال للنجاح، كما ان شـروط النجـاح        فهي تولت العمل الحكومي والتشريعي في السلطة، ل       

ترتبط بتلبية ما يفرض عليها من الخارج، اي نبذ العنف واالعتراف باسرائيل، وهما شرطان يـضعانها فـي                  
مأزق آخر هو االفتراق عن برنامجها االنتخابي الذي دعت فيه الى الحفاظ على المقاومة ورفض االعتـراف                 

ـ             باسرائيل وبالتالي خ   فـتح او    سارة قاعدتها الشعبية، وبالتأكيد لن تكون قادرة على كسب القاعدة الـشعبية لـ
  .الفصائل االخرى التي توافق على ميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي المستوفي الشروط الدولية

ق و المفترض، العمل من خاللها هي منظمة التحرير، لكن حمـاس تـرفض الميثـا              أ،  ةالساحة األخرى الممكن  
طارا جبهويا وليس كيانا سياسياً، بمـا يعنـي         إن تكون   أتريده من المنظمة     والبرنامج على حد سواء، وجل ما     

ي االعتراف بالمنظمة كممثل وحيـد      أخسارة المكاسب التي حققتها الفصائل الفلسطينية عبر عقود من النضال،           
  .وكيان سياسي معنوي للفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها

نها كيان علماني،   إذ تأخذ على منظمة التحرير      إوساط حماس في المجالس غير العلنية هذا التوجه،         أوال تخفي   
  .وسعأسالمياً ـ وطنياً، شبيها بالتحالف المعمول به في غزة، لكن على نطاق إفيما تريده هي تحالفا فصائلياً 

وى في المنظمة، وكذلك، وربمـا      األول داخلي يرفض تغيير موازين الق     : تصطدم مساعي حماس هذه، بعاملين    
والعامل الثاني، الخارجي، الذي لن يسمح بتغييـر        . االهم، خسارة المنظمة ككيان معترف به دولياً للفلسطينيين       

المضمون العلماني للمنظمة، الن ذلك سيؤدي الى اسلمتها، وبالتالي تحفيز قوى اسالمية، ال سـيما االخـوان                 
  .بديل للسلطة العربية القائمة، خصوصا في االردن ومصرالمسلمين على طرح انفسهم بقوة ك

لقد تجلى صراع فتح وحماس على منظمة التحرير بما حدث لدى افتتاح مكتب المنظمة فـي بيـروت، حيـث                 
  .حضرت فتح بكل طاقتها، وغابت حماس بالمطلق

  :نما هي انعكاس للصراع االعمقإوهذه الصورة، 
  اس؟ أي من يمثل الفلسطينيين فتح ام حم

ويلفت قيادي يساري الى ان طرفي النزاع يعمدان الى استبعاد االطياف االخرى من فصائل وشخصيات مستقلة                
  .حيانا، ومحاولة استخدامهم ضد الطرف اآلخر دوماًأعن العملية 

بع ن فتح تحاول تشكيل لجنة سياسية من الفصائل تابعة للممثلية الفلسطينية ذات طا            ألى  إويشير في هذا السياق     
لى ما قبل فتح الممثلية، واالتكاء على اتفاق بتـشكيل هيئـة   إلى العودة إفتحاوي لعزل حماس فيما تعمد حماس   

فقاد الممثلية  إموسعة من كل الفصائل لدرس ملف فلسطينيي لبنان والتحاور مع الحكومة اللبنانية بشأنه، بهدف               
  .كة المفتوحة مع فتحطار المعرإن تلعبه، وذلك في أالفلسطينية دورها المتوجب 

ن ما جرى في الداخل الفلسطيني، غير مـا هـو قـائم فـي               ألى  إن على الطرفين التنبه     أويشدد القيادي ذاته،    
وضاعهم، ليكونوا بعد   أمكانية لتسوية   أي  أن نقل الصراع الفئوي سيفقد الفلسطينيين في الخارج،         أالخارج، والى   

  .شاملةذلك مؤازرين للداخل، والخسارة هنا ستكون 
 2006 أيار 18المستقبل 
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  أسعد عبدالرحمن. د
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يجد المحافظون الجدد الذين يتحكمون بالقرارات العليا في الواليات المتحدة حاليـاً، أنفـسهم فـي ورطـة ال                   
  .هم يواجهون ما هو أخطر منهافالفضائح تالحقهم، وما ان يجتازوا فضيحة حتى يجدوا أنفس! يحسدون عليها

وباإلضافة إلى الفضائح التي تالحق هذه اإلدارة منذ اليوم األول، فالفشل يالزمها فـي كثيـر مـن سياسـاتها                    
فشلت فشالً ذريعا،   ) بغض النظر عن الخالف بشأن مضامينها     (فالحرب على اإلرهاب    . االقتصادية والعسكرية 

بدالً من أن تنخفض، واحتالل العراق يتعثر، ومع ذلك، يتحـدث نائـب             إذ ارتفعت وتيرة العمليات االرهابية،      
الرئيس ديك تشيني بعناد ال مثيل له عن نجاح إدارة بوش التي يمثلها في العراق، مؤكداً أن القوات األميركيـة                    
 باقية حتى تنجز المهمة، وأن االنسحاب يحدده القادة في الميدان وليس السياسيون في واشـنطن فـي إشـارة                  

  .واضحة إلى الضغوط التي يمارسها نواب الكونغرس من الحزب الديموقراطي المعارض
تهدد األزمة في العراق المخطط االستراتيجي األميركي في كامل منطقة الشرق األوسط، ما قـد تكـون لـه                   

 مـن   عواقب وخيمة على مشروع هيمنتها وسيطرتها العالمية خاصة أن الواليات المتحدة بدأت تفقـد الكثيـر               
نفوذها ومواقعها في أميركا الالتينية على يد حركات يسارية ذات جذور شعبية عميقة ولها توجهات مناهـضة                 

إن إدارة بوش االبن بصفتها ـ في نظر كثيرين ـ أكثر المعبرين عن مصالح الشركات   !. للسياسات األميركية
لنزعة المتطرفـة فـي عالقاتهـا الدوليـة         المتعددة الجنسيات والمجمع العسكري الصناعي، قد أطلقت العنان ل        

مستخدمة في ذلك قوتها الهائلة من أجل الدفاع عن مصالحها الحيوية والجيوستراتيجية في مختلف أنحاء العالم                
بدءاً من أفغانستان، مروراً بالعراق، مع محاولة تدجين وترويض الفلسطينيين وفقاً لالحتياجـات االسـرائيلية،               

إن التغيير الذي طرأ على لهجة الخطاب السياسي        . يران وسوريا والتحرش بفنزويال وكوبا    وليس انتهاء بتهديد إ   
الدارة بوش من حرب على اإلرهاب إلى كفاح من أجل الحرية والديموقراطية، ال يعني تغييرا جوهريـا فـي                   

تحكـم الواليـات    االستراتيجية السياسية والعسكرية بقدر ما ينم عما يشبه الجهل السياسي، فالمجموعة التـي              
المتحدة حالياً تسيطر عليها ايديولوجية مصممة على لعب أي دور يتيح لها ضمان امتيازاتها ومصالحها علـى                 

 دولـة مـن دول      11 قاعدة في    63 قاعدة عسكرية أميركية في العالم منها        750حساب بقية العالم، وما وجود      
 الجدد وهي السياسة التي تتعارض غالباً مع الشرعية         الشرق األدنى، إال مؤشراً واضحاً على سياسة المحافظين       

الدولية والقانون الدولي وهيئاته ومنظماته ومؤسساته في محاولة لتكريس قانون غير سوي في العالقـات مـع                 
  .المجتمع البشري والعالقات الدولية

الالزمة لكي تحدث ، فقد قدمت ـ على طبق من ذهب ـ الذريعة   2001 أيلول 11أما الهجمات االرهابية يوم 
ومنذئذ، أصبح جوهر هذه السياسة الجديدة يستند إلى        . إدارة بوش تغيراً كامالً في السياسة الخارجية األميركية       

ولقد قربت أحداث الحادي عـشر      . أساس عسكري أي توجيه ضربات أحادية ضد أعداء حقيقيين أو مزعومين          
ساس أن الدولتين ضحية موحـدة مـن ضـحايا اإلرهـاب     من ايلول ما بين الواليات المتحدة واسرائيل على أ    

وهو (فقد برزت إلى العلن ظاهرة جديدة هي ظاهرة االنصهار المتكامل ما بين األصولية المسيحية               . االسالمي
وهـذا التماثـل واالنـصهار    ). الدينية والعلمانية علـى حـد سـواء   (واألصولية اليهودية ) مذهب بوش االبن  

جعي يفسر مستوى التداخل العضوي والسياسي واالقتصادي وحتى األخالقي والعسكري          األيديولوجي الديني الر  
ومع أن رعاية إقامة دولة     . ما بين االدارتين وتقاسم وتكامل الوظائف بينهما وفقاً لمصلحة وإمكانيات كل منهما           
م بضمان وجودهـا وأمنهـا      اسرائيل قانونياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً في قلب الوطن العربي، والتعهد الدائ          

االستراتيجي انطالقاً من مفاهيم ومعتقدات دينية بالية، والتنـاغم فـي المـصالح االقتـصادية والجيوسياسـية                 
االستراتيجية، كل ذلك شكل دائماً مبدأ أساسياً من مبادئ جميع اإلدارات األميركية السابقة، إال أنها أخذت بعداً                 

  .أكبر في ظل اإلدارة الحالية
 عقيدة الحرب الوقائية بالمواصفات التي تتبناها اإلدارة األميركية الحالية، عقيدة تستند إلى غريزة عدوانيـة                إن

كما تستند هذه السياسة إلى توجيه ضـربات عـسكرية          . تسعى لتملك كل شيء واستعباد وإذالل كل ما عداها        
.  مباشر منهم يتهدد الواليات المتحـدة      أحادية ضد أعداء حقيقيين أو متوهمين حتى وإن لم يكن هناك أي خطر            
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ورأينا أن هذا االنقالب المأسوي في السياسة الخارجية األميركية يهدد ويضر العالم بأسره بما فيـه الواليـات                  
هنري كيـسنجر  . وفي هذا النطاق يقول د   . المتحدة نفسها، إذ هو يضع السالم واألمن الدوليين في خطر حقيقي          

ية ال يخدم المصالح القومية األميركية واعتمادها كمبدأ دولي يشكل خطراً جسيماً علـى  ان اعتماد الحرب الوقائ   
يـديولوجيا  إوحقاً، فإن القوة العسكرية األميركية ذات التكنولوجيا الفتاكة، مع زعامـة مـشبعة ب             ... كل الدول 

 في عون هذا العـالم،      وكان اهللا . محافظة أصولية على هذا النسق، تجعل الواليات المتحدة دولة خطرة ودموية          
 .يديولوجية عدوانية متخلفةإوفي الطليعة منه الواليات المتحدة نفسها، من هكذا عقلية 

   2006 أيار 18المستقبل 
  

  ؟  من إطالق النار على الجيش اللبنانيما القصد .51
  سحر بعاصيري

قرب الحدود الجنوبية الـشرقية     ما القصد تماما من اطالق مسلحين فلسطينيين النار على دورية للجيش اللبناني             
 االنتفاضة التي تتخذ دمشق مقـرا لهـا والتـي           -مع سوريا؟ حادث معزول، كما قال الناطق باسم حركة فتح           

اذا كان معزوال بالفعل، فاألولى عندها اعطاء تفسير لهذا االنتشار المستجد والموقـع              اطلقت عناصرها النار؟  
  . طقة، على االقل لتفادي احتمال تكرار الخطأالمستحدث الذي اقامته الحركة في المن

ال التبرير المعزول مقنع وال أي تبرير يمكن ان يكون مقنعا في ظل التوتر القائم بين البلدين وفي ظـل عقـدة           
 وبقية التفاصـيل مثيـر للريبـة        فكل ما في الحادث من موقعه الى توقيته       . السالح الفلسطيني خارج المخيمات   

  : تويطرح جملة تساؤال
هل ان توتير الوضع االمني هو دليل فشل في توتير الوضع السياسي بالحد المطلوب ام هـو اسـتكمال لـه                     *

  بهدف تعطيل او انهاء كل المحاوالت الدولية لترتيب الوضع في لبنان؟
ي كلمة في مصير السالح الفلسطيني خارج المخيمـات كمـا داخلهـا،     أهل هو تذكير للبنانيين بانه ليس لهم        *
  صوصا ان مؤتمر الحوار كان اتفق على نزعه خارج المخيمات ولم تتخذ بعد اية اجراءات فعلية؟خ
اال يفيد الحادث اللبنانيين المدافعين او الساكتين عن السالح الفلسطيني اقلـه خـارج              :  وهنا سؤال استطرادي   *

 بأن سـوء اسـتعماله ضـد        المخيمات خوفا من ان يكون نزعه خطوة في اتجاه نزع سالح المقاومة، فيذكرهم            
الجيش وربما غيره خطر على لبنان وعلى المقاومة نفسها النه الوصفة المثالية لتفقدها المدافعين عنهـا وعـن                  

  سالحها؟
هل هدف مثل هذا الحادث وأحداث اخرى سياسية وغيرها دفع الوضع الفلسطيني الذي كان معقـود اللـواء                  *

كة حماس  والفصائل المتحالفة مع سوريا، خـصوصا ان الخـالف            لمنظمة التحرير ليصير معقود اللواء لحر     
  ؟يتنامى على نحو متسارع بين المنظمة وحماس وقد انعكس بوضوح في لبنان مع افتتاح سفارة فلسطين

 لها  - ظن اللبنانيون انها انتهت    - وفي هذه الحال هل الهدف تحويل الوضع الفلسطيني في لبنان مجددا ورقة            *
  ؟  تطور مستقبالدور اساسي في اي

 الذي اصدره مجلس االمن بعيد حصوله والـذي يـشجع الحكومـة             1680هل للحادث عالقة بالقرار الجديد      *
السورية بقوة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي الى تحديد الحدود المشتركة بـين البلـدين وال                  

ها، والى اقامة عالقـات ديبلوماسـية كاملـة وتمثيـل           سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة او المتنازع علي        
  ديبلوماسي كامل بين البلدين؟

   حزيران؟15 أم له عالقة بتقرير برامرتس المرتقب في * 
 لجعل التقرير مهما تضمن، غيـر ذي        ، جزءا من امور سياسية او غير سياسية ستلي        - ال قدر اهللا   -أم يكون * 

  أهمية؟ 



 

 25

ادث في صلب اي من هذه التساؤالت النها في النهاية مترابطة وكلهـا تثيـر               الخوف كل الخوف ان يكون الح     
  . احتماالت ال تبعث إال على مزيد من القلق

  18/5/2006النهار 
  
  

 جوانب القوة لدى حماس .52
 محمد حسين المومني

مع ازدواجية القيادة، سوء العالقة : بات الجميع يدرك نقاط ضعف حماس األساسية والتي يقف على رأسها
إالّ ان حماس . مؤسسة الرئاسة وفتح عموما، ضعف اإلدراك الواقعي وسواد منهجية الزعتر والزيتون المثالية

ليست خالية الوفاض سياسيا وتمتلك من أوراق الضغط ما يجعلها قادرة على التفاوض وربما جني مكتسبات 
لضاغطة التي تمتلكها وال تحترف الثابت إلى اآلن أن حماس ال تدرك أهمية األوراق ا. سياسية مقدرة

 .استعمالها، وأحيانا تفرط بها وكأنها في غنى عنها
اهم جوانب القوة لدى حماس انها حركة سياسية تتبنى األيدلوجية اإلسالمية عبر القومية، التي تتيح لها حدا 

ن هذا البعد االيدلوجي لكننا ال نعتقد أ. ادنى من التفاهم والتعاطف السياسيين من مختلف الشعوب االسالمية
عبر القومي يمكن ان يرتقي بحيث يشكل عامال ضاغطا على حكومات الشعوب اإلسالمية باتجاه تغيير 

التحدي االكبر في هذا الصدد يكمن في كيفية توظيف هذه الميزة . مواقفها، ويبدو ان حماس تدرك ذلك
هنا يجب ان تجد حماس اطارا يجعل من االيدلوجية وتأطيرها لتصبح ورقة ضاغطة على عازلي حماس، و

تعامل العالم معها باعتماد اسلوب الحوار واالستدراج بدل العزل والحصار امرا يخدم الدبلوماسية العامة 
للواليات المتحدة التي ال تزال تتخبط في محاوالتها التأكيد ان الحرب على االرهاب ليست حربا على االسالم، 

 .جديد للعالم بعد زوال الشيوعيةوان االسالم ليس العدو ال
العديد من دول العالم ومنها الواليات المتحدة فشلت في نقل رسالتها السياسية للقطاعات االعرض من الشعوب 

وحماس يجب ان تستغل هذا االخفاق لطرح نفسها كأحد اهم العوامل المساعدة للدبلوماسية . االسالمية والعربية
كن حتى تفعل ذلك ال بد من ان تطور خطابها السياسي ليصبح ممثال لتباينات العالمية في هذا االتجاه، ل

وعلى صعوبة هذا االمر . الشعوب االسالمية والعربية وتستقطب تعاطف من هم خارج اطارها االيدلوجي
 .وتعقيده، اال انه ال بد ان يكون احد اهم اركان التخطيط السياسي االستراتيجي لحركة حماس

قوة االخرى، التي تمتلكها حماس، فوزها بطريقة ديمقراطية وباعتراف اعدائها قبل اصدقائها ومن جوانب ال
الذين اشاروا مرارا للديمقراطية الجديدة في الشرق االوسط، وزاد من مصداقية ذلك تصنيف السلطة الوطنية 

نتخابات الرئاسة والحكومة الفلسطينية من قبل مؤسسات دولية مستقلة انها شبه ديمقراطية ألسباب عدة اهمها ا
وقد تفاءلت العديد من دول العالم . ودرجات التنافسية والمشاركة والشفافية العالية التي تحلت بها هذه االنتخابات

ان ديمقراطية فلسطينية قد تنهي الصراع الدائر على اعتبار ان الديمقراطيات ال تحارب بعضها النها تهتم 
لى درجة من التعقيد والموازنة السياسية بحيث تنأى بنفسها عن خوض الحروب برفاه شعوبها وناخبيها وهي ع

 .المكلفة والهادرة لألرواح
لكن هذه اآلمال سرعان ما تبددت في ظل عدم موافقة حماس على امور يعتبرها المجتمع الدولي بديهيات 

ا من وصلوا للحكم بطريقة ومسلمات، بل وتعالت بعض االصوات التي تذكر العالم أن اشرس الحروب اشعله
حماس كسبت احترام مبجلي الديمقراطية وبقي عليها ان تتصرف . ديمقراطية مشيرين للحرب العالمية الثانية

كحكومة ديمقراطية بأن تمثل االغلبية مع احترام حقوق االقلية، وبأن تهتم لرفاه افراد شعبها وتعظيم مصالحهم، 
 .ة ولن تؤمنهم خطابات ثورية رنانةوتقتنع ان هؤالء لن تشبعهم ايدلوجي
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كما وتمتلك حماس ورقة إنسانية هامة وضاغطة تتمثل في حق الشعب الفلسطيني بحد ادنى من الحاجات 
المعيشية والدعم االنساني، ويمكن أن تعول حماس كثيرا على هذه الورقة لكسر العزلة الدولية المفروضة 

ظيف هذه الورقة فهي في احسن االحوال ستكفي الحاجات المشكلة انه حتى لو نجحت حماس بتو. عليها
 -االنسانية االولية للشعب الفلسطيني ولن تلبي حاجاته وطموحاته السياسية، وبهذا فيكون هذا الشعب قد تحول 

 من صاحب قضية وساع لتحقيق كبريائه الوطني المشروع الى شعب يسعى وراء كفاف -في الذهنية الدولية
 .يومه

اس التاريخية مع االردن ال بد ان تفهم بأنّها من نقاط قوة حماس، واستدامة هذه العالقة يجب ان عالقات حم
تتربع على اولويات الحكومة الفلسطينية، بل ان يمكن النظر لهذه العالقة كأحد اهم وسائل كسر العزلة الدولية 

درك اهمية هذه الميزة السياسية حماس ال ت. على حماس على اعتبار ان االردن مؤهل للعب مثل هذا الدور
  . وهي مستمرة بإلقاء نفسها في خانة الدول التي اساسا تعاني من ازمات دولية

  18/5/2006الغد األردنية 
  

   محاور 3جدول أعمال مفتوح يتناول :  أيار25الحوار الفلسطيني في  .53
  حلمي موسى 

يني، حيث عقدت اجتماعات متزامنة في كـل        تكثفت أمس اجتماعات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الفلسط       
 ايار الحالي بعد تأجيله ليوم واحـد بـسبب ارتباطـات        25وتقرر البدء بمؤتمر الحوار في      . من رام اهللا وغزة   

وبرغم خطورة الوضع الفلـسطيني بـسبب   . في جولته األوروبية) ابو مازن(الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
  .  بين أنصار فتح وحماس، فإن اآلمال المعلقة على مؤتمر الحوار تتضاءلاالحتكاكات والصدامات المتزايدة

أنه في الحوارات األخيرة بين القوى والفصائل الفلسطينية، تقرر عقد المؤتمر بدعوة من ابو              > السفير<وعلمت  
 800 الـى    700وسيشارك في افتتاح المؤتمر ما بـين        . مازن في مقري المجلس التشريعي في رام اهللا وغزة        

عضو يمثلون جميع الفعاليات الفلسطينية، غير أن المؤتمر الفعلي لن يبدأ سوى في اليوم التالي عبر النقاشـات                  
، من كل مـن رئـيس الـسلطة ورئـيس        >السفير<وتتشكل لجان الحوار، وفق ما علمت       . بين أعضاء اللجان  

ثلي الكتل البرلمانيـة والفـصائل      الحكومة إسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك إضافة إلى مم          
  . وعدد من المستقلين

إلى أن تمثيل الكتل والفصائل في اللجان سيكون علـى طريقـة            > السفير<وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة ل    
 من المستقلين، موضحة أن هؤالء سيبدأون فـي         15 إلى   7اثنين لكل كتلة برلمانية واثنين لكل فصيل وما بين          

 الوضـع الـراهن   :  محـاور وهـي    3ي نقاشات حول جدول أعمال مفتوح ولكنه يتناول          من الشهر الحال   26
تنفيـذ  ، وطـرق    الوحدة الوطنية  وتعزيز    حماية السلطة الفلسطينية   ، وسبل خطة أولمرت ومواجهة الحصار   و

  .  التي أبرمت في آذار من العام الماضيتفاهمات القاهرة
فتح عبد اهللا عبد اهللا قد أعلن أن جولة الحـوار الـوطني             وكان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة        

وأشار إلى أنه في نهاية اليوم الثاني للحوار سوف تتشكل هيئة عامـة لمتابعـة صـياغة                 . سوف تستمر يومين  
  . المواقف بحيث تواجه أي قضية يواجهها الشعب الفلسطيني وتتعامل معها وتجد لها الحل المناسب

ستكون هناك نتائج ولكـن سـتكون       <رج هذا الحوار بنتائج فورية، لكنه استطرد قائال         واستبعد عبد اهللا أن يخ    
  . >النتائج في بيان يصدر أوال، غير أن البرنامج السياسي الذي سيناقش في جلسات الحوار لن يكون مكتمال

اهللا وغزة ليس   وفي المقابل، رأت قيادات فلسطينية خارج فتح وحماس أن الحوار الوطني المقرر عقده في رام                
إعالمية، وأن الصيغة المقترحة للحوار تجعل منه مكانا لتبادل الخطابـات حيـث سيفـسح               > همروجة<سوى  

وفي اليوم التالي سوف يجتمع     .  دقائق لكل فصيل وكتلة برلمانية     10المجال في اليوم األول إللقاء خطابات من        
  . هي الحوار من دون االتفاق على شيء فعليممثلو هذه القوى لتبادل اآلراء المعروفة والمكررة وينت
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. وتضيف هذه القيادات أن الساحة الفلسطينية تشهد حالة ارتباك غير عادي تثير المزيد من التشويش والغموض               
وتشير هذه القيـادات إلـى أن   . فالعالقة بين حماس وفتح تدخل مرحلة خطرة في ظل انعدام الثقة بين الطرفين            

لتي يتم التوصل إليها بين الحركتين أو بين الرئاسة والحكومة سرعان ما تتبدد، موضحة              الكثير من التفاهمات ا   
أن أخطر مظاهر انعدام الثقة هذا بات يتمثل في تشكيل قوة المساندة التي أعلن وزير الداخلية سعيد صيام أمس                   

  . عن بدء ممارستها لمهامها
ير فلسطين أنه خالفا لما أعلن، فإن قـوة المـساندة           وفي هذا السياق أوضحت مصادر في الجبهة الشعبية لتحر        

وأشارت . في بعض الوحدات العسكرية التي كانت تابعة لفتح       > اختراقاتها<تتشكل فعليا من حركة حماس ومن       
إلى أن نقاشات جرت مع حماس من أجل إنشاء قوة المساندة هذه كجزء من المؤسسة األمنية الفلسطينية، غيـر                   

  . نشاطها يعني أن النقاشات كانت غير مجديةأن اإلعالن عن بدء 
وفي كل األحوال تتأهب قوى فلسطينية عديدة لبلورة مواقف في الحوار الوطني الفلسطيني، تتبنى وثيقة الوفاق                

وتعتقد بعض القوى الفلسطينية أن وثيقة السجون هذه هي المـدخل           . الوطني التي تمت صياغتها في المعتقالت     
وترى هذه القوى أن مكان وطبيعة القوى المشاركة في الحوار          . ي ويجب التأسيس عليها   األصوب للحوار الوطن  

وبالتالي فإن الحل المنطقي والمقبول هو العودة في كل ما يتعلـق            . ال يسمحان بتناول موضوع منظمة التحرير     
تشكيل هيئة من األمناء    ومعلوم أن ذلك اإلعالن تحدث عن       . بالمنظمة وتفعيلها وإعادة بنائها إلى إعالن القاهرة      

العامين للفصائل وممثلين عن السلطة والحكومة والمجلس التشريعي إلجراء الحوار والتوصل إلى سبل تحقيق              
  . أهداف إعادة بناء منظمة التحرير

تجدر اإلشارة إلى أن هناك حوارا يجري في العاصمة السورية تشارك فيه غالبية الفصائل ويستند كذلك إلـى                  
وقد دخل هذا الحوار في باب البحث في أوراق العمل الخاصـة بتـشكيل المجلـس الـوطني                  . اهرةإعالن الق 

 .الفلسطيني والبرنامج السياسي لتوفير أوسع مشاركة فلسطينية في المنظمة وتمثيلها
  18/5/2006السفير 

  
  اعتراف من الغرب المثقف بمشروعية العمل الجهادي  زيارة تشومسكي لقيادة حزب اهللا .54

 المعلق في صحيفة يديعوت احرونوت سفير بلوتسكر امس ان زيارة التضامن التي قام بها عالم األلـسنية                  رأى
نعوم تشومسكي لقيادة حزب اهللا في لبنان تعكس رأيا عاما وسط المثقفين في الغرب يقبل التعايش مع االسـالم                   

ائل االعالم صور عالم االلـسنية      نشرت وس : ما جاء في المقال   و. االصولي ويعترف بمشروعية عمله الجهادي    
.  االميركي البروفسور نعوم تشومسكي اثناء زيارة التضامن التي قام بها لقيادة حزب اهللا في لبنـان                –اليهودي  

من الممكن التعامل مع هذه الخطوة كحالة عابرة او كمؤشر نفسي الى حالة التشويش الـذهني التـي يعانيهـا                    
ولكـن  .  اللغوي وااللسني، اال انه تدهور نحو مواقف سياسية غير متوازنة          يهودي مسن قدم الكثير الى البحث     

من الممكن ايضا اعتبار الثناء الذي وزعه البروفسور تشومسكي على تنظيم نصر اهللا وايران بانه تعبير عـن                  
ره حركة  اتجاه مقلق وخطر بدأ في االنتشار وسط المثقفين في الغرب، وقوامه القبول باالسالم االصولي واعتبا              

 –انه تحريـر مـن االسـتعمار والقمـع االميركـي            . تحرير ممن؟ هذا يحتاج الى توضيح     . تحرير مشروعة 
  . االسرائيلي

في االسبوع المقبل سـيطرح علـى المـؤتمر         . لقد سبق البروفسور تشومسكي هذا المعسكر الذي يسير وراءه        
لمؤسسات الجامعية االسرائيلية، ولقـد سـبق       السنوي لرابطة المحاضرين البريطانيين اقتراح يقضي بمقاطعة ا       

ولقد نشرت اكثر المجالت انتشاراً بين      . للرابطة ان أعلنت انها تعتبر حماس الممثل المنتخب للشعب الفلسطيني         
االنتلجنسيا  االميركية نيويورك رفيو اوف بوك دراسة طويلة كتبتها الشخصية اليهوديـة المعروفـة هنـري                 

في الموضوع االيراني بدأت تظهر طالئع رأي عـام         . ماس هي التهديد االخير للسالم    سيغمان اعتبر فيها ان ح    
 اليسارية في اوروبا والواليات المتحدة يرى ان من حق طهران الكامـل تطـوير               –داخل االوساط الليبيرالية    
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س االيراني احمدي   اما الرئي . قدراتها النووية بما فيها العسكرية، ما دامت اميركا واسرائيل لهما الحق في ذلك            
نجاد الذي اعتبر في البداية نموذجا للعداء للسامية، فبات اليوم بريئا في نظر جزء من اليسار الراديكالي الـذي                   

وليس من المستبعد ان نراه فـي وقـت         . يضعه في صف واحد مع رؤساء الدول الشيوعية في اميركا الالتينية          
  . مةقريب ضيف شرف في مؤتمر دولي للمعارضين للعول

وتدريجا يحضر المثقفون لليوم الذي سيكون اقرب مما توقعته اجهزة المخابرات حين سيستيقظ العالم على خبر                
تبثه االذاعات والتلفزيونات يعلن فيه احمدي نجاد قيام الجمهورية االسالمية بأول تجربة نووية، ستجري فـي                

 ايران اضطرت الى القيام بذلك لـردع العـدو          منشأة سرية في الصحراء وستتكلل بالنجاح الكامل، سيقول ان        
  . الصهيوني ولن تتردد عن استخدام السالح للدفاع عن نفسها

في امكاننا ان نتخيل التأثير القاسي للسالح النووي االيراني على اسرائيل وعلـى وضـع اقتـصادها وعلـى                   
تكـشف  ...  معنوياتنا الوطنيـة   االستثمارات االجنبية عندنا وعلى سعر العمالت والبورصة في تل ابيب وعلى          

فهـي  .  االميركي الجديد  –زيارة البروفسور تشومسكي لحزب اهللا ما الذي يدور في اعماق التفكير االوروبي             
وهكذا يجري االعداد للتحضير لألسـاس      . تشير الى ان علينا تعود العيش مع حزب اهللا وحماس واحمدي نجاد           

من هذه الزاوية على االقل اسرائيل باتت منـذ االن فـي            . الجهادياالخالقي للمصالحة التاريخية مع االسالم      
  . جهنم

  18/5/2006النهار 
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  إعاقة تحويل المساعدات
18/5/2006الخليج   

 
  


