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  ومسلحون يعتدون على نائب رئيس الوزراء... هنية لنشر قوة الداخليةمع الرئاسة تنفي اتفاقا  .1
لم تمض سوى دقائق على وصـول     :محمد يونس  و رام اهللا فتحي صباح    و غزةمن   19/5/2006الحياة  نشرت  
 مـسلحا   15 ناصر الشاعر أمس الى مقر محافظة طولكرم حتى وصل نحو            . د الفلسطيني رئيس الوزراء    نائب

وقبل ان ينفض تجمع المسلحين كانت حماس تـتهم          .من كتائب شهداء األقصى وأخذوا يطلقون النار في الهواء        
كمـل الـشاعر جولتـه علـى       أ و .االمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم، بالوقوف وراء هذا التهديد المباشر          

طولكرم تحت حراسة الشرطة، لكن اصداء الرسالة التي حملها مسلحو فتح كانت وصـلت الـى المـستويات                  
ان أي تدهور في غزة سيمتد الى الضفة التي تفتقر فيها ألي وجود عسكري              : القيادية العليا لحماس، وخالصتها   

از العسكري لحماس في غزة قفزة نوعية تسليحاً وتدريباً         وشهد الجه  .باستثناء بعض الحراسات الفردية للوزراء    
بعد االنسحاب االسرائيلي، اذ تسنى له السيطرة على مساحات واسعة من االراضـي وتحويلهـا معـسكرات                 

وتشير تقديرات متقاربة الى ان قيادة حماس في         .للتدريب والحصول على كميات كبيرة من السالح عبر الحدود        
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 مليون دوالر، يصرف معظمها في      20 شهرية كبيرة للحركة في غزة والضفة تبلغ حوالي          الخارج توفر موازنة  
غزة خصوصاً على الجهاز العسكري وتفرعاته مثل الجيش الشعبي ولجان المقاومة الشعبية على شكل رواتب               

ى القطـاع   وتقول مصادر متطابقة في غزة ان حماس تعد المشتري األكبر للسالح المهرب ال             .واسلحة وذخائر 
واشارت الى ان الحركة سارعت اخيراً الى شراء كمية من الذخائر بقيمة ربـع مليـون دوالر،      . لوفرة اموالها 

لكـن   .بعدما زايدت في السعر على ما عرضته فتح التي تضاءلت مواردها كثيراً بعد خروجها من الحكومـة                
في الضفة حيث تتفوق المجموعات العسكرية      القوة العسكرية الضاربة لحماس في غزة يقابلها ضعف بنيوي لها           

وتخضع غالبية هذه المجموعات لسيطرة ونفوذ قادة فتح وقادة اجهزة االمن ما يـسهل               .لفتح التي تعد باآلالف   
وذكر مصدر في حماس ان احد قادة فتح من ذوي النفوذ في اجهـزة              . تحريكهم للعمل ضد حماس في اي وقت      

اذا تعرضتم ألي منا في غزة      : الة تهديد الى قادة الحركة تحمل عبارة واحدة       االمن وجه في اآلونة االخيرة رس     
وأقر هذا المصدر بقلق الحركة من تعرض قياداتهـا         . فلدينا عبوة ناسفة باسم كل وزير في حكومتكم في الضفة         

 ثكنـة   اما قطاع غزة فيتحول بأكمله اثنـاء الليـل         .في الضفة ألعمال انتقامية في حال حدوث تدهور في غزة         
ويبدو ان توازن الرعب الحاصل     . عسكرية، نظرا الى حجم القوى المسلحة التي تنتشر لحماية قيادات الحركتين          

ذلك ان كل طرف يحـسب      . بين حماس وفتح هو الضمانة شبه الوحيدة الباقية لمنع حدوث انفجار بين الجانبين            
  .نقاط ضعفه قبل ان يحسب نقاط تفوقه في مواجهة من هذا النوع

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء اسماعيل هنية تأكيد ما قاله وزير الداخلية سـعيد صـيام مـن ان قـوة                  
واكد هنية امام حشد من ضباط وجنـود        . المساندة قانونية تهدف الى حفظ النظام ومنع تصاعد فوضى السالح         

ع الحكومة ان هـذه القـوة       قوات االمن الوطني والشرطة الذين نظموا تظاهرة في باحة التشريعي للتضامن م           
 هنية وصيام بوقف قـرار انـزال        ةوفي وقت طالبت فيه كتلة فتح التشريعي      . جاءت باالتفاق مع الرئيس عباس    

القوة الى الشارع فوراً، جال اعضاء كتلة حماس في التشريعي على المواقع التي انتشرت فيها القوة إلعـالن                   
تب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل مجدالوي فـي حـديث           وحمل عضو المك  . التأييد وتقـديم التحية لها   

للحياة المسؤولية عما يجري لقيادتي حركتي فتح وحماس، وطالبهما بعقد جوالت من الحوار واالحتكـام للغـة                 
  .العقل وسحب كل المظاهر المسلحة من الشوارع فوراً

ارة الداخلية واالمن الوطني القوة التنفيذية      تناقضت مشاعر الفلسطينيين ومواقفهم ازاء نشر وز      من جهة أخرى،    
وفيما ابدت اعداد من الفلسطينيين     . انقسموا حيال هذه االزمة الخطيرة    والمساندة في مختلف مناطق قطاع غزة       

تأييدها المطلق لتشكيل قوة المساندة ونزولها الى الشارع، عارضت اعداد اخرى ذلك بقوة، وعبـر كثيـرون                 
شوارع غزة عن غضب شديد ازاء حال االحتقان الشديد وتمادي حركتي فتح وحمـاس              للحياة خالل جولة في     

  .في التقدم خطوات اضافية نحو الحرب االهلية او االقتتال الداخلي
دعت حماس إلى وجوب مالحقة العناصـر       : 19/5/2006اخوان اون الين     في موقع    كتب حبيب أبو محفوظ   و

عت إلى ضرورة كشفهم ومن يقف وراءهـم وإلقـاء القـبض علـيهم     التي أطلقت النار على المقاومين، كما د     
ومثولهم أمام العدالة، كما طالبت بضرورة قيام وزارة الداخلية بواجباتها المقدسة وتجاوز المعوقات التي تضع               

كما ناشدت حماس جميع أبناء شعبنا باليقظة والحذر وضـبط الـنفس             .في طريقها للحيلولة دون القيام بمهامها     
  . االنجرار للفتن الداخلية التي ال تخدم إال االحتالل وأذنابهوعدم

نظم أفراد من قـوات حـرس       : وكاالتال نقالً عن رام اهللا    و غزةمن   19/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  
 كما تظاهر اآلالف من نشطاء فتح بكافـة أجنحتهـا العـسكرية             . تظاهرة تأييد ودعم لعباس    17-الرئاسة القوة 

من فصائل مؤيدة وأفراد األجهزة األمنية في غزة، منددين بقرار وزير الداخلية، وأطلق المـسلحون               وعناصر  
  .خالل المسيرة األعيرة النارية في الهواء
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الرئاسة الفلسطينية نفت ما ورد على لسان        أن   غزة رائد الفي   في   19/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكر مراسل   
لم يتم اي اتفاق ال مسبقاً، وال بعد ذلك بين الـرئيس عبـاس              : اسة نبيل ابوردينة  هنية، وقال المتحدث باسم الرئ    

  .ورئيس الحكومة هنية حول تشكيل قوة أمنية خصوصا من الفصائل الفلسطينية المسلحة
 إن األخير طلب من  :رئيس الفلسطيني عباس قال   الأحد معاوني   أن  غزة  من   18/5/2006سي ان ان    وجاء في   

  .ينية سحب فوري لقوتها األمنية الجديدة من شوارع غزةالحكومة الفلسط
أمـر  ) أبو مـازن  (الوضع مثير للقلق، إنه     : من جهته أعرب صائب عريقات عن قلقه من هذا التصعيد، قائال          

وأضاف في إشارة إلـى مـسلحي        .بنشر قوات فلسطينية نظامية، وأمر القوة األخرى باالنسحاب من الشوارع         
  .وا، إذا لم يقوموا بذلك، فإننا نتجه نحو أزمة خطيرةأتمنى أن يغادر: حماس

القيادي في فتح محمد الحوراني  أن عبدالقادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة  19/5/2006عكاظ وأوردت 
عكاظ إلى إمكانية لجوء الرئيس أبو مازن إلى إعالن حكومة طوارئ كمخرج لالزمة  في حديث خاص لأشار

وقال إن تشكيل حكومة الطوارئ خيار قائم، ولكن يجب أن تأخذ :  على هذا الحالإذا ما استمرت األوضاع
الحكومة الحالية فرصتها كاملة، وليس لدينا مشكلة في أن تظل حماس في هذه الحكومة على مدى السنوات 

  . ولكن فشلها ينعكس على مجمل الحياة الفلسطينية،األربع القادمة
 أمس أنه تم االتفاق وان في حماس وفتح أعلنيقيادي أن 19/5/2006 العمانية الوطن ذكرت وكاالتونقالً عن ال

بين الحركتين على إنهاء مظاهر الملثمين في الشوارع باستثناء المرابطين قرب الحدود الفاصلة وإنهاء مظاهر 
نه تم من جهته قال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم فتح أ و.التسلح خالل التظاهرات والمسيرات في غزة

االتفاق في اللقاء على مواصلة الحوارات واللقاءات أسبوعيا وتفعيل اللجان السياسية واإلعالمية والميدانية 
لكن شدد على أن القوة الخاصة تصعد باتجاه الفتنة، متسائال من أين المصاريف  .المشتركة من الحركتين

   .واألموال التي تصرف على هذه القوة
 يوسف الزهار المسؤول  إلى أنغزة عادل الزعنون نقالً عن مراسلها في 19/5/2005القدس العربي ولفتت 

 اليوم االول للقوة االمنية الخاصة مر بسالم ودون اي احتكاكات او صدامات، وشعبنا :في القوة الخاصة قال
عي من ذلك موحد، لكن فئة قليلة من المتنفذين يحاولون ان يوقعوا الصدام بيننا ولكن الشرطة وشعبنا او

 نحن قوة تتبع وزير الداخلية واالجهزة االمنية تعمل في :واضاف .وسنكون يدا واحدة ضد الفساد والمفسدين
 .الشارع وسنحاول ان نتعاون معها بقدر ما نستطيع

كشف األستاذ عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لحماس : 18/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد 
 نَداً لألجهزة األمنية ولحماية الفلسطينيين من ر قراعن أنالقوة المساندة تم بالتفاهم مع الرئيس عباس لتكون س

واستهجن عصفور التصريحات التي أطلقها الناطقون الرسميون باسم فتح، والتي طالبوا  .عصابات مأجورة
  . عمل القوة الخاصة وزير الداخلية التراجع عن خطوته ببدء

قال المهندس عبد الرحمن زيدان، وزير األشغال العامة واإلسكان، إن هناك من حاول إثارة  من جهة أخرى،
وعبر زيدان  .الشاعر. فتنة في طولكرم، من خالل تنفيذ حادثة إطالق النار ضد وفد وزارة التربية برئاسة د
يشية الصعبة للزج بهم في عن استياء الحكومة من استخدام أهالي األسرى واستغالل أوضاعهم النفسية والمع

  . مصالح فردية أو فئوية ضيقة
 في اشـتباكات مـسلحة      واأربعة فلسطينين أصيب  أن  ألفت حداد    19/5/2006 48عرب  وأوردت مراسلة موقع    

وقعت بين أفراد من القوة التنفيذية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية وبين أفراد من قـوات التـدخل                  
وأفادت مصادر فلسطينية أن الجرحى االربعة هم من عناصر الشرطة           .التابعة للشرطة الفلسطينية  وحفظ النظام   

ووقعت االشتباكات في شارع عمر المختـار بمدينـة غـزة            .الفلسطينية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج      
مـن جهتهـا     . المنطقـة  بالقرب من المجلس التشريعي حيث أفاد شهود عيان أن إطالق كثيفا للنيران سمع في             

سيارة اقتربت مـن مركـز      في  أوضحت وزارة الداخلية ان سبب االشتباكات هو قيام مسلحين مجهولين كانوا            
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الشرطة واطلقت النيران باتجاه المركز وباتجاه القوة التنفيذية ما اثار البلبلـة بـين الطـرفين وانـدالع هـذه                    
  .االشتباكات

طة واألمن الفلسطيني إلى الشوارع بعد قرار الرئيس عباس أمس بأنهـا            من جانبه اعتبر صيام نشر قوات الشر      
  .  خطوة متأخرة

تشكيل وانتـشار القـوة األمنيـة       إلى أن   عمان  من   19/5/2006 الشرق القطرية     في  شاكر الجوهري  وأشار
فلـسطينيين،  كانت موضع نقاش على مائدة غداء في أحد مطاعم عمان بدعوة من أحد القادة ال               التنفيذية المساندة 

وقد أبدى أحد المدعوين أن     . المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني السابق، وكان جميع المدعوين من مؤيدي فتح           
السبب الرئيس الذي يجعل محمود عباس يرفض تشكيل وانتشار القوة األمنية التنفيذية المساندة، هـو أن هـذه                  

لعسكرية األخرى للفصائل الفلسطينية، بما فـي ذلـك         القوة ال تؤدي فقط الى شرعنة كتائب القسام، واألذرع ا         
أذرع فتح المتمردة على قيادتها السياسية، وإنما هي تتعارض كذلك حد التناقض مع الخطوات الالحقة في اطار                 

  . المخطط الرامي إلى اقصاء حماس عن السلطة واقالة حكومتها
  
  في شرم الشيخالمصريون يسعون لتنظيم لقاء بين أبو مازن وليفني وبيريس  .2

تـسعى القيـادة المـصرية      :  نظير مجلي  نقالً عن مراسلها في تل أبيب      19/5/2006الشرق األوسط   نشرت  
، المنتدى االقتصادي فـي     يمعون بيريس  ليفني وش   اسرائيل  ووزيرة خارجية   الفلسطيني الستغالل وجود الرئيس  

 لقاء كهذا أن يحرك المفاوضـات فـي         وتأمل مصر من  . شرم الشيخ، من أجل تنظيم لقاء سياسي بين الطرفين        
وأكدت مصادر مصرية   . المنطقة ويفتح الباب الموصود بينهما بحجة فوز حماس باالنتخابات وتشكيلها الحكومة          

فيما قال صائب عريقات، ان     . ان الجانب الفلسطيني لم يمانع في اللقاء، لكن الجانب اإلسرائيلي ما زال مترددا            
 لقاء مع ليفني وبيريس وحتى مع أولمرت، فالقضية هي أن حكومة إسرائيل الجديدة              من الخطأ البناء كثيرا على    

. لم تنضج بعد لفكرة استئناف المفاوضات على التسوية النهائية للصراع ومع ذلك فإننا ال نمانع في إجراء اللقاء                 
رائيلية إن التردد ناجم    وقالت مصادر في الخارجية اإلس    . أما في اسرائيل فقد ترددت ليفني وتحمس بيريس للقاء        

عن اعتبارات مختلفة، فمن جهة مثل هذا اللقاء لن يعود بالفائدة على استئناف المفاوضات حيث ان هذه القضية                  
مرتبطة بالموقف الدولي من حكومة حماس، فليس من المعقول أن يمتنع العالم الغربي عن اجراء لقاءات مـع                  

ا حكومتها تجري لقاءات رسمية مع قادة السلطة، وفي الوقت نفسه           السلطة الفلسطينية بسبب مواقف حماس بينم     
  . فإن من غير المناسب رفض العرض الذي تقدمه الدولة المضيفة، مصر، من الناحية البروتوكولية

الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية مارك ريجيف أعلن أن جدول لقاءات           ان   18/5/2006سي ان ان    وأوردت  
لم  أنه   ورداً على أسئلة إذا ما كان هناك اتفاق من حيث المبدأ لعقد هذا اللقاء أجاب               .كامل بعد ليفني لم يجهز بال   

  .يقل أي شخص من الطرف اإلسرائيلي إننا سنقاطع أبو مازن
  
 غياب االجندة يفشل الحوار الفلسطيني قبل بدايته .3

الستعدادات لغاية اآلن منحصرة أن ا قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التحضيرية للحوار:  ردينة فارس،غزة
في تحديد طبيعة األطراف التي سيتم دعوتها، وأن العمل في هذه األثناء يتم بشأن تحديد طبيعة الشخصيات 

وقال القضية اإلدارية والفنية ال تشكل أي عقبة ولكننا لغاية اآلن لم نبحث القضية  .المستقلة التي ستتم دعوتها
 إال أنه ال يبدو أن أطراف الحوار بحثت أو حاولت ، محاورعدةاألعمال حدد بوفي حين أن جدول . السياسية

واعتبر . البحث عن تقاربات سياسية مسبقة فيما بينها بشأن تثبيت توجه سياسي معين تتوج فيه جلسات الحوار
 الحوار هو عضو األمانة العامة لحزب الشعب بسام الصالحي أن غياب المباحثات األولية بين الفصائل قبل بدء

 أنه وبتقديري فإن غياب التوجه السياسي الموحد سببه أن ممثلي :وقال .هبمثابة ثغرة قد تؤثر على نتائج
ن عن وتوقع ممثل من جهة أخرى، .الفصائل بعيدون عن بعضهم البعض وال توجد إمكانية لتقاربهم جغرافيا
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ج به جلسة الحوار هو تحديد سقف زمني بعض الفصائل أن الشيء الوحيد العملي الذي من الممكن أن تخر
  .لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في حوار القاهرة بشأن إعادة تفعيل منظمة التحرير

 19/5/2006عكاظ 
  
   الدويك يطالب بمنح الحكومة فرصة للحوار مع الدول والشعوب األخرى .د .4

وار مع الدول والشعوب األخرى عبـر       طالب عزيز الدويك، المجتمع الدولي بمنح الحكومة فرصة للح         :رام اهللا 
   وفداً من مؤسسة أولف بالمه السويديةهجاء ذلك خالل استقبال .السماح ألعضائها بالسفر للخارج وحرية التنقل

  18/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  حكومة وعباس لدى ارسال مساعداتال يحذر االتحاد االوروبي من تجاوز عدوان .5

حذر وزير الالجئين عاطف عدوان االتحاد األوروبي مـن ارسـال مـساعدات إلـى               : ر الديك  اسكند ،برلين
 إذا كانت ال تريد التحدث      عباسودعا بروكسيل إلى التعامل مع      . حكومة والرئيس الالفلسطينيين من خلف ظهر     

ـ . ووصف عدوان، الرئيس الفلسطيني بالشخص الجيد والمقبول من جميـع األطـراف            .مع الحكومة  اف وأض
صحيفة زوددويتشه تسايتونغ األلمانية أن تجاهل الحكومة والرئيس سيدمر هيبة القيـادة الفلـسطينية ويوقـع                ل

   . رسالة تفيد بأن الفلسطينيين يريدون فعالً السالم، الذين التقاهم،وتابع أنه أبلغ النواب. المنطقة في فوضى
  19/5/2006الحياة 

  
  سلحة بمساعدة حزب اهللا  بشراء أ محامي الشوبكي ينفي اعترافه .6

نفى محامي المسوؤل المالي في السلطة الفلسطينية اللواء فؤاد الشوبكي، أسامة السعدي، المعلومات             : يو بي آي  
التي سربها جهاز الشاباك عن اعتراف الشوبكي، بأن السلطة الفلسطينية اشترت، خالل عهد الرئيس عرفـات،                

وقال السعدي إن توقيت نشر هذه االدعـاءات يـستهدف           .وحزب اهللا كميات كبيرة من السالح بمساعدة إيران       
لشوبكي وللقيادة الفلسطينية من أجل التأثير على مجرى المحاكمة قبل تقديم الئحة اتهام ضده مطالبـا                 ل اإلساءة

ج بعدم إحداث أي تأثير على المحكمة، ومتهماً االستخبارات اإلسرائيلية بأنها نشرت هذه المزاعم بشكل مبـرم               
ن إسرائيل تريد تشويه صورة عرفات والقيادة الفلسطينية وتستمر فـي دعايتهـا            ااضاف  و. ومخطط ومدروس 

  . المغرضة منذ بداية االنتفاضة
  19/5/2006السفير 

  
  سلفات عاجلة للموظفين الفلسطينيين   .7

ية من اجـل تقـديم      الى التفاهمات التي جرت بين الحكومة والمصارف الفلسطين        ر اسماعيل هنية  ااش: الوكاالت
شكر المصارف التي بدأت بصرف الـسلف       و .سلف عاجلة لجميع موظفي الدولة للمساهمة في تخفيف المعاناة        

  . تحذو حذوهابأن وطلب من المصارف االخرى 
  19/5/2006السفير 

  
  وزير العمل يعلن استئناف مشروع البطالة قريبا وفق ألسس سليمة .8

العمل محمد البرغوثي امس عن استئناف العمل بمشروع البطالة في وقت            أعلن وزير    : عماد أبو سمبل   ،اريحا
   .قريب، وذلك وفقاً ألسس ومعايير سليمة، بما يحقق االستفادة القصوى والتي تصب في خدمة المواطنين

  19/5/2006الحياة الجديدة 
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 مستحقات االسرى تصرف في البنوك خالل أسبوع  : الشاعر .9
علن نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفلسطيني ناصر الدين الشاعر  أ: أ ف ب، د ب أ،طولكرم

وحول  .امس أن جميع مخصصات االسرى من كافة التنظيمات سوف تصرف في البنوك خالل أسبوع واحد
صرف معاشات الموظفين الحكوميين أوضح الشاعر أن بعض الدول العربية واالوروبية أكدت للحكومة أن 

 توفير معاشات المعلمين فقط، إال أن الحكومة رفضت هذا الطرح متمسكة بصرف جميع الرواتب بإمكانها
 .وعلى رأسها رواتب العسكريين

 19/5/2006الدستور 
  

  الحوار الفلسطيني اللبناني يقارب الحقوق الكاملة   .10
المنظمة، عبـاس   مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية حسب مسؤوله وممثل         ل ثمة خصوصية    :عمار نعمة 

زكي، والذي سيعنى، اضافة الى رعاية اوضاع الجالية الفلسطينية في لبنان، بتعميق أشكال التعاون كافة علـى                 
 .  واألخرى لمصلحة الشعبين وذلك بطريقة مدروسة ومنظمـة بعنايـة          ،الصعد السياسية واالقتصادية واألمنية   

يين في لبنان عبر رزمة واحدة سواء في مقاربة قـضية           بالنسبة لزكي، فإنه من الواجب معالجة وضع الفلسطين       
الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في المخيمات وخارجها، ام لجهة معالجة المسألة األمنية للفلـسطينيين فـي                 
البالد حيث تبدو حركة فتح معنية بتنظيم السالح الفلسطيني داخل معظم المخيمات في لبنان، خاصـة الكبـرى                  

ر الذي يوافق زكي عليه، الفتا الى انه سيتم تشكيل لجنة سياسية عليا مكونة من مسؤولين عـن                  منها، وهو األم  
الملفات التربوية والصحية والبنى التحتية والرياضة في انتظار ان تنضج األمور مع تبليغنا من خالل األطـر                 

فلسطينيون قبل ايـام امـام      وقد توقف ال  . الرسمية اللبنانية عما تمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني بخصوصنا        
الحشد اللبناني المتنوع خالل افتتاح الممثلية، ما يؤشر حسب زكي الى رغبة لبنانية اكيدة في تفعيـل الحـوار،              
وهو يشدد على انه ال تنازالت من قبلنا، بل اننا نحترم السيادة والوحدة والقوانين اللبنانية ولنا ملء الثقة بـأن                    

أما في موضوع السالح، فإذ يشير الى ان ثمة قـوى           .  امر فإن ذلك سيشكل حماية لنا      اللبنانيين ان اتفقوا على   
اخرى تملك السالح ايضا، يقول زكي في لفتة بالغة األهمية تؤكد التمسك بهذا السالح، الى اننـا نعـيش فـي                     

 فتح قد شـرعت     ظروف استثنائية وهمنا، كما لبنان، مواجهة العدوان اإلسرائيلي ما استمر، لكنه يلفت الى ان             
لكن زكي يتجنب الحديث عن أي خالف داخلي حول المكتب، واذ يؤكد ان             . بالفعل في التخفيف من هذا السالح     

المعارضة طبيعية في الساحة الفلسطينية، يقول انه فوجئ بموقف حماس من هذا اإلنجاز الفريد مـن نوعـه،                  
وعنـدما  . ية للحكومة الفلسطينية على المكتب     عاما، وال وال   24خاصة انه جاء بمثابة رد على قطيعة دامت ل        

ويشدد على ان المكتب مفتوح لجميع القـوى        . يقيم لبنان عالقة مع السلطة الفلسطينية يصبح اعتراضهم شرعيا        
الفلسطينية من دون استثناء مقلالً من شأن ما يقال عن انعكاس للخالفات الفلسطينية على فـتح وحمـاس فـي                    

يثمن مسؤول المفاوضات الحكومية مع الفلسطينيين خليل مكاوي، بكثير من االيجابيـة  من ناحية أخرى،   . لبنان
افتتاح مكتب المنظمة، ويؤكد انه سيساهم فعال في تسريع الحوار مع لبنان خاصة ان المنظمة تعتبـر الممثـل                   

ان كي تتمحور   الشرعي للشعب الفلسطيني، األمر الذي سيساهم حسب مكاوي في لم الشمل الفلسطيني داخل لبن             
الحكومة جدية في الحوار للمرة األولـى لحـل كـل            . المطالب الموجهة الى الحكومة اللبنانية في سلة واحدة       

  القضايا التي فيها مصلحة فلسطينية،
19/5/2006السفير   

  
   ماليين دوالر من أموال عرفات كشفت أمريكا عن مكانها وآلية سحبها لعباس 4: تحقيق .11

محمود عباس، ومصير   الرئيس  تتضارب المعلومات بشأن حجم األموال الموجود لدى        : ي شاكر الجوهر  ،عمان
هذه األوضاع كانت موضع نقاش على مائدة       . األموال التي لم يكن يعرف مكان وجودها أحد غير ياسر عرفات          
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لسابق، وكان  غداء في أحد مطاعم عمان بدعوة من أحد القادة الفلسطينيين، المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني ا               
مائدة الغداء التي أقيمت على شرف أمين عام فصيل فلسطيني منحاز لفـتح،             . جميع المدعوين من مؤيدي فتح    

وفي هذا السياق تباينت معلومات اثنـين       . وحضرتها الشرق، شهدت نقاشا مهما حول الوضع المالي الفلسطيني        
ة تشار االقتصادي السابق لياسر عرفات، بعد وفا      من المدعوين بشأن حجم األموال التي اعادها محمد رشيد المس         

 سالم فيـاض    .أمين عام الفصيل الفلسطيني القادم من رام اهللا كشف عن أنه سمع وعلم من د              .  للسلطة عرفات،
 مليون دوالر، هي اموال صندوق االستثمار الفلسطيني،        850وزير المالية السابق شخصيا أن رشيد أعاد مبلغ         

لكن أحد الحضور، وهـو     . وز حماس نقل مرجعيته من وزير المالية الى رئيس السلطة         الذي قرر عباس فور ف    
وهو ال يقول ذلك    .  مليون دوالر  560من أشد المقربين لعباس، أصر على أن المبلغ الذي اعاده رشيد هو فقط              

ي نهاية الحديث أن    تشكيكا بالذمة المالية لرشيد، وإنما من باب اإلدالء بما لديه من معلومات، خاصة وأنه أكد ف               
رشيد هو الشخص الوحيد في تاريخ الثورة الفلسطينية الذي أوكل له أمر استثمار اموال، فحقق ارباحا وأعـاد                  

  . األموال وارباحها
 مليـون   600لم إذا نفى فياض، حين كان وزيرا للمالية، تصريحا لفاروق القدومي قال فيه إن رشـيد أعـاد                   

  ؟ ..دوالر
  . ا السؤالال أحد أجاب على هذ

  : غير أن أهم ما كشف النقاب عنه على مائدة الغداء هو امران
أن رشيد كان يدفع رواتب شهرية كرشى يقدمها لمقربي ياسر عرفات، من أجل أن يحـسنوا صـورته                  : األول

وقال أحد الحضور أنه شخصيا قدم لعرفات ذات مرة كـشفا بأسـماء             . ويدافعوا عنه أمام الرئيس وقت اللزوم     
ء ومقدار الرواتب التي كان يدفعها رشيد لهم، فما كان من عرفات إال أن أخرج من جيبه نسخة أخرى من                    هؤال

ذات الكشف، وقارن بين النسختين، ولما وجدهما متطابقتين سأل من زوده بالنسخة الثانية مـن أيـن حـصل                   
  ؟ ..عليها
 شرفه، وهـو أن الواليـات المتحـدة         وهو أكثر أهمية، وقد كشف عنه الضيف الذي دعي الجميع على          : الثاني

األمريكية كشفت لرئيس السلطة عن اماكن وجود أربعة مليارات دوالر من أصل األموال التي لم يكن عرفات                 
  . يطلع أحدا على مقدارها أو اماكنها، وأنها وضعته كذلك في صورة اآللية التي يمكن بها سحب هذه األموال

  19/5/2006الشرق القطرية 
  

   معبر رفح  على ألف يورو كانوا بحوزة أبو زهري900 مصادرة .12
ذكرت مصادر فلسطينية الجمعة أن المراقبين األوربيين علـى معبـر           : 19/5/2006 48عرب   جاء في موقع  
وأوضحت المصادر أن    . ألف يورو بحوزة سامي أبو زهري اثناء عودته من زيارة خارجية           900رفح ضبطوا   

 مصادرة المبلغ النه غير معلوم المصدر وال توجد أية أوراق توضح الجهـة           المراقبين األوربيين مصرين على   
واوضحت المصادر ان العشرات من عناصر كتائب القسام انتشروا عقب مـصادرة             .المستفيدة من هذا المبلغ   

وهدد المراقبون االوربيون باالنسحاب من المعبر فى حال اقـدم          ،  المبلغ المالى فى محيط معبر رفح الحدودى      
  .عناصر القسام على اقتحام المعبر الستعادة المبلغ المصادر

تم االتفاق على السماح أنه  اعلنتمصادر فلسطينية واوروبية أن  19/5/2006بي بي سي العربية وأوردت 
وقالت حماس انه  .البوزهري بالعبور الى االراضي الفلسطينية مع المبلغ الذي سيتم تسليمه الى وزارة الداخلية

  .استخدام المبلغ لمساعدة عائالت المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيليةسيتم 
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  قادة حماس في السجون يدافعون عن وثيقة التفاهم الوطني .13
دفع قادة حماس في السجون اإلسرائيلية باتجاه موقف واضح         :  عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   ،القدس رام اهللا، 

ثيقة الوفاق الوطني التي وقعها قادة الحركات الفلسطينية في السجون بعد أن كـان              من قبل قيادة الحركة تجاه و     
وأكد  .قياديو الحركة في األراضي الفلسطينية اتخذوا موقفاً ضبابياً منها في حين تجاهلها قادة الحركة في دمشق               

يقة الوفاق الوطني   الشيخ عبدالناصر عيسى، المنسق العام لحماس في السجون في رسالة من سجنه على أن وث              
تمثل إرادة وموقف الحركة في كافة السجون وأن هذه الوثيقة معتمدة من قبل الهيئة القياديـة العليـا ألسـرى                    

  .حماس في السجون
  19/5/2006الوطن السعودية 

  
  طالب وزير الداخلية بلجم الناطق الرسمي بإسم الوزارة تفتح  .14
د سعيد صيام وزير الداخلية، بلجم خالد أبـو هـالل النـاطق              طالب مكتب اإلعالم الحركي، لفتح، السي      :غزة

 من يعتقد بأن طول اللسان يؤهلـه ليكـون          :وقال المكتب في بيان تلقت وفا نسخة منه        .الرسمي بإسم الوزارة  
ناطقاً إعالمياً ونجماًً في الفضائيات فهو موهوم ومأفون، وإن التطاول واستخدام المفردات والمصطلحات التـي               

لى عدم وعي وغياب المسؤولية، ال يصنع شخصية أو حضور لمن تعود االرتزاق واالنـشقاق وتبـديل             تشير إ 
 نأسف إن أجبرنا على استخدام هذا األسلوب في الخطاب، إال أن تفوهـات              :وأضاف .الوالءات حسب المرحلة  

 األخ الطيـب عبـد      المدعو خالد أبو هالل صنيعة أسياده، مرة على األخ الرئيس أبو مازن، ومرة أخرى على              
الرحيم، واعتباره كل شيء فاسد وغير مسؤول، وفقط هو حامي المقاومة والقانون والمدافع عن السلطة، بـل                 

 .ينصب نفسه مسؤوالً عن الرئاسة وفتح من منطلق أن الوالء األعمى ألسياده الجدد قد أفقده البصر والبصيرة                
سمها عيب على األقل، من تصفهم اآلن بالفساد السياسي، كنت           فقط نذكر أبو هالل أن هناك كلمة ا        :وتابع البيان 

  .تعمل عندهم صبياً، وتغيير الوالءات والتقلبات ال يمكن أن يكون شهادة حسن سير وسلوك
  18/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  خطة شيطانية وضعها متنفذون من فتح لتشويه صورة حماس وكتائب القسام  .15

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهات متنفذة فـي         : غزة من   18/5/2006فلسطيني لإلعالم   المركز ال نشر  
وتتضمن الخطـة    .القسام والتحريض ضدهما   حركة فتح وضعت خطة شيطانية لتشويه صورة حماس وكتائب        

تزوير بيانات  ستوصف بالسرية التامة  صادرة تارة عن حماس واألغلب عن كتائب القـسام، تظهـر وكـأن        
وقالت إن الخطة تم اإلسراع في إعـدادها   .عدو لحماس هي حركة فتح وضرورة محاربتها وشن هجوم عليها      ال

 يوسف القوقا، ويتهجم فيه دحالن علـى الحـور          وبعد قيام لجان المقاومة الشعبية بنشر لقاء بين محمد دحالن           
دحالن، نظـراً للتـأثيرات الـسلبية       العين والولدان المخلدون وذلك بهدف إظهار األمر وكأنه من فبركة أعداء            

وأضافت تلك المصادر أن     .الخطيرة للشريط الصوتي على سمعة وصورة دحالن بين الفلسطينيين السيئة أصالً          
الخطة تتضمن قيام عناصر تابعة لهم بوضع عبوات ناسفة أمام منازل ضباط في األمن الوقائي وتفجيرها دون                 

وادر من فتح ومن ثم اتهام حماس بها وإثارة عناصر الوقـائي وفـتح             إصابتهم، وإطالق النار على عناصر وك     
األخطر في الخطة هو تضمين البيانات التي ستوزع على كوادر محددة من عناصر الحركة تكفير                .ضد حماس 

حركة فتح ووضع خطة اغتيال خاصة لدحالن بهدف رفع أسهمه وشعبيته واإلظهار أن هناك فتاوى دينية بقتل                 
وأشارت إلى أن الخطة بدأ تنفيذها بإصدار بيـان مـزور            .لتحشيد عناصر فتح ضد حماس وقيادتها     أبناء فتح   

وضعته الجهات المذكورة على أنه بيان سري جداً من كتائب القسام، وشرعت بتوزيعه علـى عناصـر فـتح                   
   .خاصة العاملين في أجهزة األمن
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 اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية،         ان حاتم عبد القادر عضو     19/5/2006الشرق األوسط   وأضافت  
عضو المجلس التشريعي السابق، استبعد ان يكون هذا هو نهج حركة فتح، وان لم يستبعد وقوف بعض االفراد                  

وطالب المصادر الفلـسطينية    . او نهج غير ذي وزن، على حد قوله، وراءه وقال إن فتح تربأ بنفسها عن ذلك               
عرف ان هناك جهات في فتح غير معنيـة         ي هلكنه قال أن  . نفذة ألنها عدة في فتح    تات الم ان تحدد اسم تلك الجه    

وتابع القول  . بنجاح تجربة حماس في الحكم وفي نفس الوقت هناك جهات في حماس معنية بتشويه صورة فتح               
ء ظهورنـا   ال يجوز ان نحكم على فتح او حماس عبر هذه الجهات، وعلينا ان نضع الخالفات بيننـا ورا                 بأنه  

  . ولنبدأ الحوار
  

 تيسير خالد يدعو لتوفير حماية دولية للفلسطينيين وفك حصار التجويع   .16
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب الـسياسي للجبهـة الديمقراطيـة               : عمان

الت فـي محافظـات الـضفة      بيرتس تواصل سياسة االغتيا    -لتحرير فلسطين تيسير خالد ان حكومة اولمرت        
الغربية وقطاع غزه بتشجيع من االدارة االمريكية وفي ظل صمت عربي ودولـي علـى هـذه الممارسـات                   

واضاف في تصريح صحفي ان قوات االحتالل اغتالت منذ مطلع أيار الحـالي تـسعة                .االرهابية االسرائيلية 
 بيرتس  -ير تدفع من خالله حكومة أولمرت       عشر مواطناً فلسطينياً، وأصابت مئات المواطنين في تصعيد خط        

 -الى مزيد من التدهور في االوضاع االمنية واستدراج ردود فعل فلسطينية الغـالق العالقـات الفلـسطينية                  
االسرائيلية على دائرة امنية تمكنها من مواصلة االدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ومن مواصلة العمل بخطة                

الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما فعلت في غزه تمهيداً لفرض الحل             االنفصال من جانب واحد مع      
ودعا الى تعزيز الوحدة    . احادي الجانب بالتنسيق والتعاون مع االدارة االمريكية باعتباره الخيار الوحيد الممكن          

 الرباعية والمجتمـع    الوطنية وتوفير متطلبات الصمود في وجه العدوان كما دعا الدول العربية الى حث اللجنة             
الدولي للعمل على فك حصار التجويع وتجفيف الموارد عن الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دوليـة للـشعب                 

 . الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد االسرائيلي الخطير
  19/5/2006الدستور 

  
 تجنيد فلسطيني في غزة للعمل مع القاعدة  :معاريف .17

حيفة معاريف أن فلسطينيا يعمل جزارا في غزة تم تجنيده لتنظيم القاعدة عن زعمت ص:  دب أ،القدس المحتلة
وقالت الصحيفة إن الشخص الذي عمل على تجنيد الناشط الفلسطيني هو كيني وأنه أرسل له  .طريق االنترنت

وأشارت الى ان كافة  .مبلغ خمسة آالف دوالر أميركي لشراء أسلحة وتنظيم خطف اميركيين في غزة
 وان السلطة الفلسطينية اعتقلت الناشط قبل ، وعملية تحويل االموال تمت مراقبتها،الت الناشط الفلسطينياتصا

واضافت ان مسؤولين اميركيين ابلغوا وزير  .ثمانية اشهر وانه قد اطلق سراحه من السجن قبل اسبوعين فقط
 االخير ابلغ قيادة حماس بذلك، الداخلية الفلسطيني في حينه اللواء نصر يوسف عن الشخص المزعوم وان

والتي اجرت تحقيقا اتضح من خالله ان الشخص المذكور فصل من الحركة قبل عدة شهور وليس له عالقة 
 .بها على االطالق

  19/5/2006الدستور 
  

  أبو مازن والقدومي يلتقيان قريباً  : الزعنون .18
 إن الرئيس عباس ورئيس حركة فتح فـاروق  قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، : يو بي آي  

وأوضـح  . القدومي سيجتمعان في األردن قريبا، وذلك إلنهاء الخالف بينهما منذ وفاة الرئيس ياسر عرفـات              
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إذا تم، سيعقبه اجتماع للجنة المركزية في فتح بكامل أعضائها قبل اجتماع اللجنـة              ،  الزعنون أن هذا االجتماع   
  . في الخارجالتنفيذية بكامل أعضائها 

  19/5/2006السفير 
  

  المقدح يسأل عن القدومي في مكتب المنظمة  .19
بما ان فاروق القدومي هو رئيس      : في اول ردة فعل حول افتتاح الممثلية قال امس منير المقدح          :  محمد صالح 

الـوطني  الدائرة السياسية في اعلى مرجعية فلسطينية، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ومنتخب من المجلس              
الفلسطيني فكان االحرى ان يفتتح هو مكتب القنصلية الفلسطينية في بيروت، واننا نسأل عن سر غياب القدومي             

من جهته، اعتبر ممثل حركة حماس في مخيم عين الحلوة           عن هكذا احتفال له الطابع السياسي والديبلوماسي؟        
 وغير كاملة، وفيها نوع من االسـتعجال واسـتباق          ابو احمد فضل ان خطوة افتتاح القصلية الفلسطينية مجتزأة        

لالمور، خاصة ان المرجعية الفلسطينية الموحدة غير موجودة في لبنان فكان ترتيب البيت الفلـسطيني وقيـام                 
  . حوار داخلي لتوحيد المرجعية الفلسطينية الواحدة

19/5/2006السفير   
  

  رت وبوشتوقعات بإعالن التمسك بخارطة الطريق خالل لقاء أولم .20
يسعى االميركيون الى انتزاع التزام اسرائيلي مجدد بخريطة الطريق الدولية على انها            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

وتوقعت ان يعلن أولمـرت     .  االسرائيلي -المبادرة السياسية الوحيدة المطروحة حالياً لحل الصراع الفلسطيني         
طلوب اوالً من الفلسطينيين تنفيذ استحقاقاتهم الواردة فيها،        ر االدعاء بأن الم   اكرع ت تمسك اسرائيل بالخريطة، م   

 .وفي مقدمها تفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، متجاهال االستحقاقات االسرائيلية الواردة فيهـا             
ن  بأن الحديث االسرائيلي عن خطوات احادية الجانب ليس مستساغاً لـدى االذ             من جهتها  وأقرت تسيبي ليفني  

 ان اسرائيل تريد دفع حل الدولتين لـشعبين الـى   مضيفة بالقول . ة اإلسرائيلية لهجالالدولية، ما يستوجب تغيير     
  .مام لما فيه مصلحتها ومصلحة الفلسطينيين المؤيدين لهذه الفكرةالا

  19/5/2006الحياة 
  

  يد إسرائيل سنعمل بالتنسيق مع الفلسطينيين ولكن القرار يبقى ب: أولمرت لنيويورك تايمز .21
 أنه سيتحدث فـي  وأشار إلى .قال أولمرت إنه سيعمل بالتنسيق مع الفلسطينيين، إال أن القرار سيكون إلسرائيل  

الواليات المتحدة عن إيجاد تواصل جغرافي يستطيع الفلسطينيون أن يقيموا دولتهم المستقلة فيـه إلـى جانـب                
ي السلطة الفلسطينية، وأن ما نشر هو من قبيل الدعايـة            أن ال أزمة إنسانية ف      من جهة أخرى،   زعمو. إسرائيل
 يشكر ربه كل صباح لوجود أمريكا وبوش ورايس، الـذين يـستطيع             ذكر أنه وفي امتداحه لبوش،     .اإلعالمية

  .الحديث معهم واستشارتهم وقبول نصيحتهم ودعمهم
  19/5/2006 48عرب 

  
   واشنطن خطة االنطواء ستكون في صلب محادثات اولمرت في:رامون .22

حاييم رامون امس انه خالفًا للتقارير الصحافية فإن خطة االنطواء ستكون فـي               قال : أسعد تلحمي  –الناصرة  
نفى السفير االسرائيلي في واشنطن ان يكون ثمة تراجع في          من جهته   و .صلب محادثات اولمرت في واشنطن    

رت سيتناوالن الخيارات المستقبلية لحـل       ان بوش واولم   أشار إلى الموقف االميركي من تأييد خطة اولمرت، و      
 لكن في حال لم يتم      ، ان واشنطن ترغب في تحقيق رؤيا بوش        بالقول، ختمو.  االسرائيلي -الصراع الفلسطيني   
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 يكون وس  إسرائيل، طرحهاتاحراز اي تقدم لغياب شريك فلسطيني، فإن الواليات المتحدة ستدعم الخيارات التي             
  .طات المقترحة وبضمنها تحديدا خطة اولمرتبوش شريكا وفياً لكل المخط

  19/5/2006الحياة 
  

  أولمرت وبيريتس وقعا امرا لتفكيك اثنتي عشرة بؤرة استيطانية .23
 االذاعـة االسـرائيلية     هذكرتما  : القدس مراسلها من     أحمد عبدالفتاح  عن19/5/2006القبس الكويتية   نشرت  
إال اثنتي عشرة بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية،         ن اولمرت وبيريتس وقعا امرا لتفكيك       من أ العامة  

  .لم تذكر البؤر التي يطالها امر التفكيك وال تاريخ البدء بذلكأنها 
ل بتوصية األجهزة  بيرتس قِبإلى أن :الناصرة من 19/5/2006 الغد األردنية  مراسلبرهوم جرايسيولفت 

دا على القانون االردني الذي يمنع اخالء تجمعات سكانية دفعة األمنية بعدم اخالء البؤر دفعة واحدة، اعتما
 .خالءالواحدة، ولهذا تقرر اقامة طاقم مفاوضات مع المستوطنين بهدف ا

  
    اسرائيل تشترط تحويل االموال الفلسطينية الى آلية الرباعية  .24

الضرائب الفلسطينية الى الية قال مسؤول اسرائيلي امس ان تل ابيب مستعدة لتسليم ايرادات :  رويترز،القدس
 .مقترحة للمعونة يقيمها وسطاء الشرق االوسط لتفادي انهيار القطاع الصحي الفلسطيني ودفع بعض الرواتب

ان مدققا مستقال في حين .  ستخصص لمستشفيات وعيادات فلسطينية محددةهذه التحويالت،واضاف ان 
  . تحوال كبيرا في الموقف االسرائيلي برمته يمثل الذي األمر.تحويل الى الحكومةالللحسابات سيضمن عدم 

  19/5/2006الدستور 
  

 احتجاج اسرائيلي على دعوة الزهار لزيارة الصين  .25
احتجت اسرائيل بشدة امس لدى الصين على دعوة محمود الزهار لزيارة بكين :  اف ب-القدس المحتلة

ضفي شرعية تث باسم الخارجية ان مثل هذه الدعوة وقال المتحد .للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي
، ويشكل  وتتعارض مع مطالب االسرة الدولية وتسيء الى العالقات بين الصين واسرائيل،على حكومة حماس

 .كطرف مستقل في الشرق االوسطها دورإساءة ل
  19/5/2006الدستور 

  
  راد الفلسطيني يهّرب عبر مصر ويجّمع في غزة  غال: إسرائيل .26
راد التـي   غ ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة نقالً عن مصادر استخبارية إسرائيلية أمس ان صواريخ              :أ.ب.د

قطع مفككة جرى تركيبها داخل     ك غزة عبر مصر،  كان قد جرى تهريبها إلى      ،  أطلقها الفلسطينيون هذا االسبوع   
  . إيران، في حين أن مصدرهاالقطاع

  19/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ! بدون سائق حول قطاع غّزة إسرائيليةبات وجرافاتدبا .27
 ،كشف التلفزيون الصهيوني الليلة الماضية النقاب عن صوٍر أولى لدبابات وجرافات من دون سائق: غزة

ويراهن الجيش على أن  .يجري استخدامها من ِقبل وحدة الهندسة في جيش االحتالل لحراسة حدود قطاع غزة
ستدخل ببراعة في مواجهة تهريب السالح واكتشاف األلغام األرضية ومنع التسلل وحتى هذه الدبابات اآللية 

  .اعتقال المتسللين
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  18/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسرائيل تهّدد بتوسيع اعتداءاتها رداً على إطالق الصواريخ .28
زة، بعد قيام نشطاء فلـسطينيين      عمليات في شمال قطاع غ    الف  يأعلن الناطق بلسان قوات االحتالل، تكث      :القدس

تشمل ،  قطاعال أن الجيش سيقوم بعمليات مكثفة شمال        افيضم. بإطالق صواريخ، أمس، باتجاه مواقع إسرائيلية     
لن يسود مناطق شمال غزة فـي       مشددا على أن الهدوء     االغتيال وقصف المواقع التي تنطلق منها الصواريخ،        

  .حال لم يسد الهدوء في إسرائيل
  19/5/2006م الفلسطينية األيا

  
  إسرائيل تعتقل بريطانياً حاول تحويل أموال إلى حماس .29

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، مساء أمـس، أن سلطات االحتالل اعتقلـت مواطنـاً بريطانيـاً؛              : ا.ب. د ،القدس
  .لالشتباه في محاولته تحويل أموال إلى حماس

  19/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  يبي ادخل ثقافة عرفات للكنيست  تعيين الط:ايتام .30
اثار تعيين احمد الطيبي، نائبا لرئيسة الكنيست حفيظة نواب اليمين المتطرف، حيث انتقد ايفـي              : القدس المحتلة 
.  يستحق هـذا المنـصب     إضافة إلى أنه ال   .  النه ادخل ثقافة عرفات للكنيست     اً خطأ كبير  واعتبرهايتام القرار،   

 مبديا تخوفه من امكانية ان تؤثر آراء الطيبي الفلسطينية على عمله فـي هـذا                ،رض اعت  نائبا يمينيا آخر   وكان
 افضل من يقوم بهذا المنـصب       حيث اعتبر الطيبي،  ،  ذلك، ب  من جهته  اشاد فقد    ابراهيم صرصور   أما .المنصب

  .لمصلحة االقلية العربية
  19/5/2006المستقبل 

  
  ت المحكمة العليافي أعقاب رسالة براك، إيتان يقترح تقليص صالحيا .31

 التعديل على قانون المواطنة، أعلن اليوم ميخائيل إيتان         حول الغاء في أعقاب نشر رسالة رئيس المحكمة العليا،        
 أنه ينوي تقديم اقتراح إلى الكنيست لتعديل قانون أساس كرامة اإلنسان وحريتـه، وذلـك لنـزع                  ،الليكودمن  

 ، أن وأضـاف  .ئية في قضايا العودة والمواطنة والمكانة الشخـصية       إمكانية قيام المحكمة بتوجيه انتقادات قضا     
 يجب أن يكون بيد هيئة      ها كيفية الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فإن الحسم في          من قبيل مسائل  

  إن اإلستخدام المبالغ فيه وبدون أساس مـن        ،وقال. !منتخبة في الدولة وليس بيد مجموعة من القضاة المعينين        
قبل المحكمة العليا في تفسير قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته، هو ثمرة متعفنة لكنيست ضعيفة ال تحـافظ                  

نصل باألمس من بعض ما ورد      قد ت  هآرتس   مع االشارة هنا إلى أن براك وبحسب      . !على صالحياتها األساسية  
رسالة تضمنت شرحا موضوعيا حول     الأن  وجاء في بيان رسمي من المحكمة العليا         .في الصحافة حول رسالته   

 ال يعطي رأيه حول احتماالت قبول االلتماس مستقبالً في حال قـرر الكنيـست               ه ان وأشارت إلى . قرار الحكم 
  .  اقتبس ما قاله وزير القضاء في هذا الخصوصحيث أنه. تمديد فترة قانون المواطنة

  19/5/2006 48عرب 
  

   لتجميد المشاريع النووية في العالم إسرائيل تعارض مسودة لمعاهدة أمريكية .32
ونيـوم  ت أن النظام األمريكي نشر مسودةً لمعاهدة دولية جديدة لمنع تصنيع مواد مثل بلو             ،ذكرت هآرتس اليوم   

 جاءت لتجميد المـشاريع النوويـة       هاوقالت إن . واليورانيوم المخصب التي تستعمل في تصنيع األسلحة النووية       
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ن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة حتى اللحظة األخيرة من أجـل اقنـاع             أوأضافت  .  المواد القائمة في العالم لهذه   
من شأنها إلحاق    ألن ،الواليات المتحدة بعدم عرض المعاهدة في هذه االثناء وتأجيلها إلى بحث متجدد مستقبالً            

 عن خـشيتهم    وااعرب نييلين إسرائ يلو مسئو كما أن . الضرر في الجهود الحثيثية اليقاف التسلح النووي االيراني       
 نياالمـريكي  وجدير بالـذكر أن   .  مستقبالً ى إسرائيل من أن مثل هذه المعاهدة تخلق الكثير من الضغوطات عل         

  .احتماالت قبول المعاهدة قليلة بأن إلسرائيليينا أخبروا
  19/5/2006 48عرب 

  
  ة في النقباالحتالل تقتحم قرية الزيادن، 48تنفيذاً لخطة تهجير فلسطينيي الـ  .33

صعدت السلطات االسرائيلية من هجمتها على قـرى النقـب العربـي غيـر     :  النقب العربي ـ حسن مواسي 
المعترف بها جنوب فلسطين المحتلة، في اطار خطة تطوير النقب والجليل التي تهدف عمليا الى السيطرة على                 

مس، قرية الزيادنة، واعتقلت من اسمتهم      وفي هذا االطار، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة، ا         .االرض العربية 
 شخص من أبناء الزيادنة أراضـي       2500ويعيش نحو    .مطلوبين للتحقيق بشبهة االعتداء على رجال الشرطة      

نة رهط ويرفضون بصورة تامة أية امكانية لنقلهم إلى المدينة، بالرغم من التوجهات             يعرب الزيادنه شمالي مد   
 عمليا المعركة تجاه العرب في القـرى         بها جلس اإلقليمي للقرى غير المعترف    وقال رئيس الم   .المستمرة اليهم 

  .غير المعترف بها في النقب تشمل ضرب البيوت ومصادر الرزق
  19/5/2006المستقبل 

  
  اإلحتالل يواصل حمالت الدهم واإلعتقال في مدن الضفة .34

 مواطنا 20االحتالل اعتقلت اكثر من ذكرت مصادر اسرائيلية ان قوات :  غزة ـ ماهر ابراهيم ـ والوكاالت
وشددت سلطات االحتالل حصارها  من نشطاء الجبهة الشعبية والجهاد االسالمي من جنين وبيت لحم والخليل،

لمحافظة جنين وذكرت مصادر محلية، أن الجيش االسرائيلي نشر العديد من الحواجز العسكرية على الطرق 
ى بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن جنود االحتالل، يوقفون المركبات الرئيسة والفرعية بين البلدات والقر

. ويفتشونها، ويدقّقون في بطاقات المواطنين، ويمنعون من هم دون سن الثالثين من عبور هذه الحواجز
وأضافت المصادر، ان جنود االحتالل غالباً ما يجبرون المواطنين على الكشف عن أجسادهم واالستدارة بشكل 

  . يطاردون المركبات التي تحاول سلوك طرق فرعية بعيداً عن تلك الحواجز ويحتجزونهامهين، كما
19/5/2006البيان   

  
  والمستوطنون يشربون الخمر في باحات الحرم اإلبراهيمي.. االحتالل يمنع اآلذان .35

 بحجة إقامة تواصل قوات االحتالل الصهيوني منذ يومين منع رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي لصالة العشاء
حفلة زواج ألحد المغتصبين في باحات الحرم الخارجية، وبدعوى أن اآلذان يزعج المستوطنين الذين تجمعوا 

  .بالعشرات بالقرب من الحرم، وهم يرقصون ويشربون الخمر تحت حماية جيش االحتالل
18/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  ار تعذيب جنوب بغداد جثتين لفلسطينيين تحمالن آثىالعثور عل .36

عثر علي جثتين تعودان لمواطنين فلسطينيين قتال علي ايدي ميليشيات تابعة للحكومة وذلك في مجمع البلديات 
عليهما آثار اطالق نار كثيف في  وذكر مصدر في الشرطة، ان الجثتين .جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد

لفلسطينيين تم اختطافهما قبل ايام من امام باب المجمع، والقت ونقل شهود عيان ان ا. الراس وآثار تعذيب
من جهتها قالت الشرطة انه عثر علي . جثتيهما امس في نفس المكان سياراتٌ مجهولة ال تحمل لوحات تسجيل
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ورقة في مالبس كل جثة كُتب عليها كتائب فاطمة الزهراء تتبني فيها عملية قتلهما، كونهما من انصار 
 .ي، علي حد ما جاء في تلك الورقة، وفقا لما صرحت به الشرطةالزرقاو

19/5/2005القدس العربي   
  

  مخاوف في أوساط االرثوذكس العرب في فلسطين من مواصلة البطريركية التفريط بأمالكها .37
 -أكد عطاهللا حنا رفضه أي محاولة لالساءة الى العالقـات التاريخيـة االسـالمية               :   اسعد تلحمي  -الناصرة  

المسيحية في فلسطين أياً كان مصدرها، مستنكراً في بيان أصدره أمس ما جاء على لسان بطريرك االرثوذكس                 
: في القدس ثيوفولوس الثالث لصحيفة القدس المقدسية، وكأن تاريخ فلسطين بدأ من البطريركية وقوله لمحاوره              

من كان قبلكم؟ الكنيسة البطريركية     . ن السابع أنتم كمسلمين متى جئتم الى هذه البالد؟ في القر        . يوجد هنا تاريخ  
وقـال   .واستنكر المطران حنا أي محاوالت إلثـارة الفتنـة        . كانت موجودة هنا، أنتم من اتيتم الى هذه البالد        

مسؤول عربي كبير في البطريركية االرثوذكسية ان استياء عارماً يسود أوساط أبناء الطائفة في فلسطين حيال                
ك الذي انتخب قبل أقل من عام لم يف بأي من التزاماته للحكومتين الفلـسطينية واألردنيـة                 حقيقة ان البطرير  

عشية مصادقتهما على انتخابه وفي مقدمها رفع دعوى قضائية السترجاع ميدان عمر بن الخطاب فـي البلـدة                  
نة عرب وادخالهم الى    كما تعهد تعيين مطار   . القديمة الذي بيع في عهد سلفه ارينيوس لجمعية استيطانية يهودية         

السينودوس لكنه لم يفعل سوى تعيين المطران عطاهللا حنا من دون ان تكون له رعية أو ان يمنح عضوية فـي      
وأضاف المسؤول ان ثمة معلومات عن صفقات تأجير وبيع جديدة ابرمت في عهـد البطريـرك                 .السينودوس

وأشار الى ان شخصيات ارثوذكسية تنادت أول       . الحالي مع يهود أو عرب تربطهم مصالح تجارية باسرائيليين        
وزاد  .من أمس الجتماع طارئ في مدينة بيت لحم لبحث مسألة تصفية عشرات العقارات داخل اسوار القـدس                

ان المجتمعين تناولوا أيضاً قضية ادخال عائلة يهودية الى عقار تابع للبطريركيـة وقـضية التفـاوض بـين                   
  .لتأجيره أراضي وقفية في القدسالبطريركية ورجل أعمال يهودي 

19/5/2006الحياة   
  

  في األراضي الفلسطينية% 35تزايد اإلصابة باألمراض المزمنة بنسبة  .38
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، اليوم، عن تزايد اإلصابة باألمراض المزمنة في األراضي الفلسطينية خالل              

وأوضـح التقريـر، أن    %.11ة المدخنين بمقدار ، وانخفاض في نسب%35 بنسبة 2000 عن عام 2004العام  
أمراض ضغط الدم والسكري، مازالت تشكل النسبة األعلى بين مجموع األمراض، التي يعاني منهـا األفـراد                 

  .الذين شملهم المسح
  18/5/2006 48عرب 

  
  ؟ فتح اإلنتفاضةكيف صارت شاحنات األغذية تحمل أسلحة .39
غلوطة وغير دقيقة عن الوضع في منطقة ينطا حلوى على الحـدود            معلومات م  أن  19/5/2006 السفير   قالت

اللبنانية السورية، كادت ان تستولد أزمة حدودية جديدة بين لبنان وسوريا، لو لم يـتم تـداركها مـن خـالل                     
اتصاالت سريعة أجراها نبيه بري، شملت فؤاد السنيورة، واستلزمت توضيحا وتراجعا مـن وزيـر الداخليـة       

فقد حملت االنباء المتواترة من منطقة ينطا امس، معلومات عـن            .  من السنيورة  وتنصالً د فتفت، بالوكالة أحم 
تعزيزات متبادلة بين الجيش اللبناني وحركة فتح االنتفاضة بعد االشتباك الذي حصل أمس بين الطرفين، بينها                

العسكري من االراضي الـسورية     حديث عن قيام فتح االنتفاضة بإدخال اربع شاحنات محملة بالذخيرة والعتاد            
. وقد رددت وسائل االعالم هذه االنباء خالل النهار، واستدعى ذلك ردود فعل مستنكرة            . الى االراضي اللبنانية  

ووزع وزير الداخلية بعد ذلك بيانا نفى فيه ما ذكرته وسائل االعالم حول تأكيده دخول خمس شاحنات محملـة           
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 وأوضح فتفت أن ما تحدث عنه قبيل جلسة مجلـس الـوزراء يـستند إلـى                 .باالسلحة الى االراضي اللبنانية   
. معلومات صحافية، وأن هذا الموضوع في عهدة وزارة الدفاع، وهي الجهة الوحيدة التي تملك المعطيات حوله               

  . وبعد جلسة مجلس الوزراء اعلن الرئيس السنيورة ان مسألة ادخال السالح لم تتأكد
لم من مصادر رسمية ان البرقية الواردة اصال من قـوى           ع أنه   :هدى شديد  من  19/5/2006 النهار   وأشارت

 االنتفاضـة مـن دون ذكـر اي         –االمن الداخلي افادت عن دخول خمس شاحنات لتعزيز مواقع حركة فـتح             
وتداركا للمواقف التي قد تبدو مبالغا فيها من دون الحصول علـى            . معلومات عما اذا كانت تحمل اسلحة ام ال       

وردا على اسئلة الصحافيين بعد الجلسة، قال الرئيس السنيورة انه لـم             . بعد الجلسة ها  اثباتات مادية، تم تلطيف   
 غير صحيحة، اذ اننا لم نحـصل        ايحصل على تأكيد للمعلومات عن ان الشاحنات محملة باالسلحة، ويبدو انه          

مس شاحنات محملة باالسلحة عبر الحـدود،       اما الوزير فتفت فنفى ان يكون اعلن دخول خ         . على اي تأكيد لها   
   . مشيرا الى انه علق على هذا الموضوع انطالقا من انه في عهدة الجيش

اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي أن الحوادث ستظل  19/5/2006 المستقبل وأوردت
إن وقال  . وجوب وضع حد نهائي لهتحصل مادام السالح الفلسطيني موجوداً خارج المخيمات وشدد على

الحادث مؤسف جداً وكنا نأمل أال يحصل ألننا في خضم القيام بكل ما يمكننا لمساعدة الشعب الفلسطيني المقيم 
وأكد مكاوي ضرورة ان يصار الى ممارسة ضغط ديبلوماسي وسياسي مع جميع . على األرض اللبنانية

أن حادثة :  وخلصائي للسالح الفلسطيني الفالت خارج المخيماتاالطراف أكانت عربية أوغيرها لوضع حد نه
  .األمس يجب أن تحمل الفلسطينيين على رفع الصوت ضد هذه الفئات القليلة منهم التي تقوم بهذه األعمال

 مسؤول القيادة العامة انور رجا ان كل ما يشاع هو للتحريض            هقال الى ما  19/5/2006 القبس الكويتية    ولفتت
   .لسطينيين، اذ ان المواقع لم تشهد اي نشاط غير اعتيادي مهما كان نوعهضد الف
كشفت مصادر واسعة االطالع في العاصمة السورية اللسياسة         :قالت  19/5/2006السياسة الكويتية   وكانت  

 ،عن اتصاالت مكثفة بين الرئيس بشار االسد وقيادته المخابراتية مع حزب اهللا الستثمار الحـادث الحـدودي                
واكدت المصادر ان الرئيس االسد اوعز الى رئيس االستخبارات العسكرية آصف شوكت اجـراء مـشاورات                
عاجلة مع حزب اهللا حول الخطوات التي يجب اتخاذها الستغالل هذه الحادثة من اجل ابـراز عـدم امكانيـة                    

الفلسطينيين في لبنان مـن  ومن اجل تعزيز موقع , الجيش اللبناني على السيطرة على االمور في لبنان من جهة    
واشارت المصادر ذاتها الى ان سلسلة اجتماعات عقدت امس في قيـادة المخـابرات العـسكرية                 ،جهة اخرى 

وان اللواء محمد طارق الخضراء قائد الجـيش        , السورية في دمشق تم خاللها التشاور هاتفياً مع قادة حزب اهللا          
وقالت المصادر ان التوصيات التي صدرت عن هذه         .ماعاتالشعبي لتحرير فلسطين شارك في احد هذه االجت       

 مقاتل من الجيش الشعبي لتحرير فلـسطين        700-500االجتماعات وتم نقلها الى الرئيس االسد تضمنت اعداد         
للتوجه الفوري الى منطقـة االشـتباكات التـي         ) الكوماندوس(وفي مقدمتهم عدد من رجال الوحدات الخاصة        

وفي السياق ذاته اتـصل      .زيز المواقع الفلسطينية االخرى المحاذية للحدود السورية      حصلت اول من امس ولتع    
  .ضباط سوريون بقائد جماعة عصبة االنصار المتطرفة لالستعداد لتحريك المخيمات الفلسطينية

نقلت اذاعة لبنان الحر عن شهود عيان ان آليـات عـسكرية             19/5/2006 الشرق األوسط    من جهتها ذكرت  
وكانت تفـرغ حمولتهـا     . ات سورية شوهدت تدخل الى المواقع الفلسطينية محملة بالعناصر والعتاد         تحمل لوح 

كما عززت المواقع الفلسطينية فـي وادي       . داخل هذه المواقع وخصوصاً في موقع قلعة ادريس قرب بلدة حلوة          
ي السابق فيصل الداود التقى فـي       االسود خالل الليل بالعناصر والعتاد، وذكرت االذاعة نفسها ان النائب اللبنان          

 االنتفاضة موجودين في المواقع الفلسطينية في المنطقة واضافت ان مسؤول           –دارته في حلوة مسؤولين من فتح     
  .  االنتفاضة في المنطقة الملقب بابو عيسى يشرف شخصياً على التعزيزات العسكرية اآلتية من سورية–فتح
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  البنوك األردنيةحماس ال تملك أمواالً في :األردن .40
وكشف انه ال . أكد مسؤول أردني انه ال اموال لـحركة حماس لدى البنوك االردنية:  عمان ـ خليل رضوان 

يوجد في سجالت مؤسسات القطاع المصرفي األردني أي قيود مالية تشير الى وجود ارصـدة لــحماس أو                  
 انه ال تعليمات خاصة جديدة صدرت من        الى ذلك أكد مدير أحد البنوك في تصريحات صحافيه امس          .أعضائها

البنك المركزي حول موضوع تحويالت التبرعات المالية الراضي السلطة الفلسطينية، اال ان مصادر مصرفية              
مطلعة اكدت ان البنوك العربية عامة والبنوك االردنية خصوصا التي يمتلكهـا القطـاع الخـاص ال ترغـب                   

  .ين خوفا من اجراءات قضائية قد تتخذ ضدهمباستقبال التبرعات المقدمة للفلسطيني
19/5/2006المستقبل   

  
  مصر تهدد بوقف تدخلها بالملف الفلسطيني  .41

علمت القدس العربي امس من مصادر فلسطينية مطلعة ان القيادة المصرية وجهت : رام اهللا ـ وليد عوض
ونقل ذلك  .عالمي بين الحركتينتحذيرا شديد اللهجة لحركتي فتح وحماس بضرورة وقف التراشق الناري واال

التحذير من خالل وفد امني مصري التقي بممثلين عن حركتي فتح وحماس الليلة قبل الماضية في منزل 
واشارت تلك المصادر الي ان مصر هددت  .الممثل الدبلوماسي المصري أحمد عبد الخالق في قطاع غزة

سابيع و نفض يدها من الملف الفلسطيني اذا ما تواصلت بسحب وفدها االمني المتواجد في قطاع غزة منذ عدة أ
  .المظاهر المسلحة في القطاع

19/5/2005القدس العربي   
  

 ال ضغوط أميركية للتطبيع مع إسرائيل: السفير العراقي بواشنطن .42
 نفى السفير العراقي في واشنطن أن يكون هناك أي ضغط على العراق من أجل إقامة                :  هند ابراهيم  ،واشنطن

  . ال يوجد أي ضغط على العراق من أجل تطبيع العالقات مع إسرائيل أبدا أبدا:القات مع إسرائيل، وقالع
19/5/2006الشرق األوسط   

  
  خالف على الموقف من حماس: محادثات سعود الفيصل في واشنطن .43

يـة عـن   فيما تصر االدارة األميركية على قطـع المـساعدات الماد       :   سالمة نعمات وجويس كرم    -واشنطن  
 وانتقد المنطق المقلوب الذي تسير فيـه         حماس الحكومة الفلسطينية، دعا سعود الفيصل الى عدم عزل حكومة        

وحذر الوزير السعودي من األضرار المتالحقة لـسياسة قطـع           .ادارة جورج بوش في التعاطي مع هذا الملف       
 خالل زيادة التطـرف فـي الـشارع         المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ورد الفعل العكسي الذي قد تولده من          

وانتقد الفيصل خطة ايهود أولمرت األحادية بتفكيك بعض مستوطنات الضفة الغربيـة واالنفـصال              . الفلسطيني
وأكـد أن   . إنها أشبه بالتمييز العنصري المرتكز على أمن اسـرائيل        : األحادي الجانب عن الفلسطينيين، وقال    

  .األمن يأتي بعد السالم وليس العكس
19/5/2006لحياة ا  

  
  اإلسالميون يحذرون الحكومة من تعذيب موقوفيهم على قضية خلية السالح: األردن .44

حذر األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي سعد بني أرشيد الحكومة األردنية             :  ن نبيل غيشا  -عمان  
من تعرض أعضاء في الحزب للتعذيب بعد أسبوع من توقيفهم لدى األجهزة األمنية على خلفية قـضية خليـة                   

ن لم يـسمح    سالح حماس بهدف إجبارهم على اإلدالء باعترافات وهو ما يرجحه أهالي الموقوفين الثمانية الذي             
وحمل بني أرشيد الحكومة المسؤولية الكاملة عن سالمة الموقوفين مطالبا إياهـا بـسرعة               .لهم بزيارة أبنائهم  
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نحمل الحكومة المسؤولية عن سالمة وكرامة الموقوفين لديها، وسنتابع أي انتهاكـات            : وأضاف. اإلفراج عنهم 
واعتبر بني أرشيد ان الحكومة ما زالت عـاجزة         .يفي هذا الصدد على المستوى السياسي واإلعالمي والقضائ       

  .عن الخروج من مأزقها بإصرارها على ابقاء القضية في البعد االمني ورفضها التعاطي السياسي مع الحدث
19/5/2006الحياة   

  
  حزب التحرير من الحظر الى العلم والخبر  .45

ه السياسي والفكري على المـأل، فـي        أصبح بمقدور حزب التحرير أن يمارس نشاط      .. وأخيراً:  عماد مرمل 
الهواء الطلق، بعدما كان الطابع السري يغلب على عمل أعضائه في الفتـرة الماضـية، تجنبـاً للمالحقـات                   
والتوقيفات التي كانت تطال العديد منهم في أعقاب توزيع المناشير أو القيام بتحرك ما، باعتباره كان مـصنفاً                  

 أيار الحالي العلم والخبر مذيالً بتوقيع وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفـت،  11كونه قد نال في      حزباً محظورا 
بعدما كانت هيئته التأسيسية قد تقدمت بطلب الى وزارة الداخلية، للموافقة عليه وستعقد قيادة الحزب مـؤتمراً                 

  . ة المقبلةصحافياً بعد ظهر اليوم لإلعالن عن البرنامج السياسي والخطوات المرتقبة في المرحل
19/5/2006السفير   

  
 ماليزيا تعرض المساعدة على الفلسطينيين لتخفيف األزمة .46

عرضت ماليزيا امس المساعدة على السلطة الفلسطينية حتى تتخطى األزمـة الماليـة   : كوااللمبور ـ رويترز 
ـ       . التي تواجهها وحثت واشنطن على االعتراف بحكومة حركة حماس         دوي رئـيس   ولم يذكر عبد اهللا احمـد ب

وأضـاف  . وزراء ماليزيا حجم المساعدات التي ستقدمها بالده لكنه قال إنهـا سـتكون فـي حـدود طاقتهـا                  
  .الناس يعانون ويجب اال يعاقبوا الختيارهم الحكومة، الفلسطينيون بحاجة للمساعدة من الدول االخرى

19/5/2006الشرق األوسط   
  

  مؤتمر المقاطعة يوصي بتعزيزها   .47
ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة اسرائيل، الذي عقد في دمشق، على ضـرورة مواصـلة               شدد مؤتمر   

المقاطعة العربية ل اسرائيل والتي تشكل سالحا مشروعا، خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بهـا الـشعب                  
مر فـي ختـام     وأقر المؤت .  الفلسطيني الذي يعيش تحت الحصار اإلسرائيلي الخانق بعد قطع المساعدات عنه          

أعماله أمس مجموعة من التوصيات التي تعزز مبادئ المقاطعة التي تعد أداة مقاومة سلمية مشروعة ونبيلـة                 
وأخالقية نص عليها ميثاق األمم المتحدة كعقوبة تمارسها الدول والشعوب لردع العدوان وكبح جماحه، مـشددا        

لمنع التراخي وسد كل فجوة فـي جـدار المقاطعـة           على أن المقاطعة العربية ل اسرائيل تشكل محاولة جادة          
  .واستعادة الحزم في مواجهة اسرائيل التي تسعى لتركيع الشعب الفلسطيني ومعاقبته على خياره الديمقراطي

19/5/2006الخليج اإلماراتية   
 

  مساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنانل مستعدون :ا لدى لبنانسفير اسباني .48
تحدثنا عن مخيمات   ،   وزير الخارجية فوزي صلوخ    اثر لقائه  ميغيل بينزو بيرييا      لدى لبنان  يالسفير االسبان قال  

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، فقلت له اننا في االتحاد االوروبي وكذلك المجتمع الدولي، مـستعدون لتقـديم                 
ه، االرادة لبذل مزيد من الجهود      واظهر سفراء االتحاد لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة لدى اجتماعنا ب         . المساعدة
ونحن في اسـبانيا    .  مليون اورو للمخيمات على المديين القريب والمستقبلي       22وخصص االتحاد مبلغ    . والدعم

نضع مشاريع مع جمعيات فلسطينية غير حكومية للتوصل الى اتفاق مـن اجـل تحـسين وجودنـا وتـوفير                    
وتوسعنا في البحث ليشمل موضـوع تـأمين فـرص          . واهااستثمارات لالجئين في مجالي الصحة والثقافة وس      
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. صحيح ان هذه مشكلة تطاول اللبنانيين، لكنها ايضاً تشكل مشكلة كبيرة للفلـسطينيين فـي المخيمـات        . العمل
صحيح كما قال لي الوزير صلوخ ليست هناك فرص عمل متاحة للبنانيين، لكن يجب السعي لمعرفة هل هناك                  

  . فلسطينيين، الن هذه الطريقة تساعدهم في حل مشاكلهم بأنفسهمامكانات عمل لالجئين ال
وذكر ان الحديث تناول ايضاً الوضع في االراضي الفلسطينية وفتح ممثلية لمنظمة التحرير الفلـسطينية فـي                 
بيروت واالشتباك بين الجيش ومسلحين فلسطينيين وكان الرأي متفقاً على ان التنسيق الجيد بين الطرفين هـو                 

. بيل الوحيد الى تجنب هذا النوع من المواجهة، وربما تتمكن الممثلية الفلسطينية من القيام بعمل ما مستقبالً                الس
ويرى الوزير ان االتفاق الذي حصل في مؤتمر الحوار الوطني حول ازالة السالح الفلسطيني خارج المخيمات                

ونحن في المجتمع الدولي نأمل في ان       . طيبةفي مهلة ستة اشهر امر ممكن وسينجز في حال توافرت االرادة ال           
  . يحصل ذلك الن من المهم جداً قيام تنسيق وثيق بين السلطات اللبنانية العسكرية والفلسطينيين حاملي السالح

19/5/2006النهار   
 

  جنوب أفريقيا في فترة األبرتهايد ومحاضر بريطاني يوازي بين المقاطعة األكاديمية إلسرائيل  .49
ضر البريطاني البروفيسور ريتشارد سيفورد، الذي يشغل منصب رئيس كلية التعليم الكالسيكي في             فض المحا ر

جامعة اكستر، مؤخراً، كتابة مقال لنشرة دورية تصدرها الجامعات اإلسرائيلية، وذلك نظراً لكونه يشارك فـي                
دانيـيال دفيـك أن     . د  الدورية  وحين طلبت منه العضوة في هيئة تحرير النشرة        .المقاطعة األكاديمية إلسرائيل  

أنا أشارك، مثل باقي األكاديميين البريطانيين، في المقاطعة األكاديمية، وذلك في ظل التوسع              :قالللنشرة  يكتب  
ونقلت هـآرتس قولـه إن المقاطعـة         !!الغاشم غير القانوني والتطهير العرقي البطيء الذي تمارسه حكومتك        

ة من أجل زيادة الوعي الدولي على المدى البعيد، ألن ذلك هـو األمـل               األكاديمية لوحدها هي مساهمة صغير    
في هذا السياق، هناك تواز بين المقاطعة األكاديمية لجنوب         : وأضاف .الوحيد بالسالم العادل في الشرق األوسط     

  .أفريقيا في فترة األبرتهايد
  18/5/2006 48عرب 

  
  عباس يجب أن يمارس صالحياته : رايس .50

وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس الخميس إن القتال الناشب بين الفصائل الفلـسطينية              قالت: واشنطن
أن رئيس السلطة الفلـسطينية،      وأشارت إلى    .موقف خطير يجب على القيادة الفلسطينية االلتزام بالسيطرة عليه        

  .ة صالحياته كرئيس للبالدمحمود عباس، الذي يحوز ثقة الشعب الفلسطيني يجب أن يكون قادرا على ممارس
  19/5/2006سي ان ان 

 
  فيتنام تؤكد أن المفاوضات أساس حل قضية الشرق األوسط وإقامة دولة فلسطينية  .51

خالل لقاء السفير الفلسطيني في فيتنام عبد العزيز األعرج، مع نائب رئيس دائرة غرب أسيا وأفريقيـا                 :  فيتنام
أن المفاوضات هي األساس لحل قضية الـشرق األوسـط، وإقامـة    خير  ، أكد األ  في وزارة الخارجية الفيتنامية   

وشدد المسؤول الفيتنامي، على أن بالده ستبقى الصديقة الوفية للشعب الفلـسطيني، مؤكـداً              ،  الدولة الفلسطينية 
  .على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي المقدمة إلحراز أي تقدم في عملية السالم في الشرق األوسط

  18/5/2006 وفا – األنباء الفلسطينية وكالة
  

   خالف حول دفع رواتب موظفي السلطة ضمن آلية الدعم:االتحاد األوروبي .52
 إن مسؤولين من دول االتحاد سـيجتمعون، يـوم          :قالت متحدثة باسم المفوضية األوروبية    : رويترز،  بروكسل

سات المالية الدولية ومن الدول المانحة، يوم األربعاء؛ لمناقشة اآللية          الثالثاء، كما سيجتمع مسؤولون من المؤس     
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وقال دبلوماسيون إن بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ومن بينهـا             .لرباعيةالجنة  الالتي اقترحتها   
ار الخـدمات   فرنسا، تريد أن تغطي اآللية نطاقاً واسعاً يشمل نقل األموال لدفع الرواتب، والحفاظ على اسـتمر               

   .الصحية والتعليم، وغيرها من الخدمات االجتماعية
وقال دبلوماسي   .غير أن دوالً أخرى، ومن بينها بريطانيا، تريد أن ينحصر هذا النطاق على الخدمات الصحية              

ويناقش مسؤولو االتحاد األوروبي إمكانية إنشاء صـندوق        . يعد النطاق أحد أصعب النقاط    : باالتحاد األوروبي 
، غير أن دبلوماسيين قالوا إن البنك الـدولي يلتـزم     رواتب موظفي السلطة  ئتمان تابع للبنك الدولي، يقوم بنقل       ا

 إننـا   :وقال دبلوماسي آخر باالتحاد    .الحذر بخصوص االنخراط في مشروع معقد ومربك من الناحية القانونية         
 هـذا   ، اتصاالت بالحكومة وبحماس   إقامةم  نحن معنيون بضمان عد   كما و ننوي مواصلة مساعدتنا للفلسطينيين،     

 شـرطا أساسـيا     إنوقال البنـك الـدولي      . وهو ليس من طبيعة عمل البنك الدولي      .. يعني توازنا دقيقا للغاية   
 بأن أي طرف مـشارك لـن يواجـه          وإسرائيلمشاركته سيكون تقديم ضمانات صريحة من جانب واشنطن         ل

 إلى األموال أحد البدائل لـمشاركة البنك الدولي ستكون تقديم         إن األوروبيويقول مسؤولون باالتحاد     .عقوبات
 إنوقال دبلوماسي ثالـث      .الموظفين عبر البنوك الـمحلية، ووصفها بأنها مخصصات طارئة بدالً من رواتب          
 فـي    البنوك سترغب: وقال. هناك مخاوف بخصوص تكلفة مثل هذه الخطة بجانب مخاوف قانونية لدى البنوك           

  . ضمانات جيدة بأنها لن تواجه دعاوى قضائيةالحصول على
  19/5/2006األيام الفلسطينية 

 
  مؤسسات الفلسطينية يضرب هدف إقامة الدولةإضعاف ال: دي سوتو .53

متحدة لعملية السالم في الشرق األوسط،      م ال قال الفارو دي سوتو، مبعوث األمين العام لألم        :الرؤوف أرناؤوط   
من الشهر الجاري ضروري جداً، ويمكن أن يحدد الطريق         24المزمع إطالقه في    إن الحوار الوطني الفلسطيني     

مسار الـذي   ع بين الفلسطينيين على مواصلة ال     إلى األمام، وقال نأمل بأن ينتج عن الحوار الوطني إجماع واس          
وصول إلى  واعتبر دي سوتو أن إضعاف المؤسسات الفلسطينية قد يسبب تراجعاً للجهود الهادفة لل             .يتفقون عليه 

دولة فلسطينية، وقال هناك قيود على قدرة برامج ووكاالت األمم المتحدة وأيضاً أي شخص في توفير جميـع                  
مركزي والكبير الذي لعبته السلطة الفلسطينية حتـى اآلن؛ فمعظـم           ت الشعب الفلسطيني بسبب الدور ال     احتياجا

نقطة ال وأضاف   .ية، ومن الصعب جداً استبدالها    خدمات الصحة والتعليم تتم من خالل مؤسسات السلطة الفلسطين        
 تحتـرم القيـود القانونيـة لـبعض         مفصلية ستكون إيجاد آلية ذكية تسمح بتوفير الخدمات األساسية في وقت          ال
   القادمةاألسابيعمانحين، وهذا ما سيتم العمل عليه في ال

  19/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  اإليرانيين االربعة في لبنانجعجع يتهم حبيقة بقتل الديبلوماسيين  .54
 عاماً على اختطاف اربعة ديبلوماسيين ايرانيين في لبنان، خرج سمير 24بعد مرور  : أحمد أسعد،بيروت

جعجع عن صمته، وكشف الول مرة مسؤولية قواته عن اغتيالهم بعد اختطافهم على أحد حواجزها في محلة 
. وماسيين االيرانيين قتلوا على ايدي عناصر من القوات اللبنانيةوقال ان الديبل. البربارة إلى الشمال من بيروت

واكد جعجع بان الديبلوماسيين . وقد حصل تحقيق عسكري شامل في هذا الموضوع في وزارة الدفاع اللبنانية
نوا قد االيرانيين االربعة قتلوا في لبنان على ايدي عناصر من القوات اللبنانية لكنه رفض تأكيد او نفي ما اذا كا

الدولتان اللبنانية وااليرانية تعرفان كل التفاصيل عن هذا : دفنوا في ساحة المجلس الحربي سابقاً وقال
ان المسؤولين االيرانيين اجروا في االشهر االخيرة اكثر من ) وكشفت مصادر مطلعة للوطن. الموضوع

 لجالء مصير الديبلوماسيين االربعة اتصال غير مباشر بالقوات اللبنانية عبر اصدقاء مشتركين في محاولة
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وتبلغوا الجواب بانه تمت تصفيتهم وجرى تحميل المسؤولية إلى ايلي حبيقة كونه كان مسؤوالً عسكرياً مركزياً 
  .تفي بيرو

19/5/2006الوطن العمانية   
  

  اخطاء على حساب الشعب الفلسطيني .55
  رأي الدستور

اء الفادحة التي ترتكبها في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها ما زلنا نأمل ان تتنبه تلك الحركة الى االخط
القضية الفلسطينية، خاصة وان اسرائيل ماضية في ترتيب اوضاعها بمعزل عن كل االعتبارات المحلية 

 .واالقليمية والدولية، واألسوأ من ذلك انها تستفيد من الحالة الفلسطينية استفادة كاملة
الدول العربية على عاتقها الدفاع عن حق حماس في تشكيل الحكومة الفلسطينية في الماضي القريب اخذت 

نظرا لفوزها باالغلبية النيابية وتم استغالل نقطة حساسة عند الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي 
الدعوة الى وقيل لهم يجب احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وال يجوز ان تناقضوا انفسكم ب

الديمقراطية ثم رفض نتائجها، واضيف الى ذلك كله ان الحركة التي دخلت اللعبة السياسية من بوابة المجلس 
 .التشريعي ال بد انها تعرف شروطها ولذلك تطالب بمنحها الفرصة كاملة لتعبر عن موقفها

ديدة تعرج على ساق واحدة فاذا وبدل ان تعزز حركة حماس قوة الدفع هذه راح بعض قادتها يضعون معادلة ج
بها ليست مستعدة ألن تكون جزءآ من منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي التحرر من التعهدات التي التزمت 
المنظمة بها ضمن عملية السالم في الشرق االوسط واالتفاقيات الثنائية مع اسرائيل، وراح هؤالء يعلنون عن 

ية خارج االراضي الفلسطينية فأضافوا الى تهمة االرهاب التي سعت دول مواقفهم تلك من خالل تجمعات شعب
 .عربية كثيرة لرفعها عنهم اضافوا تهمة العداء من داخل صراع آخر غير الصراع العربي االسرائيلي

وال نريد التطرق الى قضية االسلحة المهربة الى االردن رغم انها اكبر االخطاء وافدحها لكننا نشير الى ان 
لعودة الى مرحلة السبعينيات وافتعال صراعات ال مبرر لها سيقضي كليا على امكانية التعامل مع اي شكل ا

من اشكال المشروعية الفلسطينية، ومن الضروري ان نؤكد هنا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو آخر 
لسالم رغم محاوالت اسرآئيل ما تبقى من تلك الشرعية ليس ألنه منتخب من شعبه بل ألنه متمسك بعملية ا

 .التملص منها
وال نتردد بالقول ان اسرائيل ليست سعيدة بأولئك الذين يستخدمون اللغة السياسية والسلمية اثناء مطالبتهم 
بحقوق الشعب الفلسطيني، ذلك ان خطتها االحادية الجانب تقتضي غياب شريك فلسطيني يطالب بتنفيذ خريطة 

د جدا عودة تيار يتحدث بلغة الماضي فتكسب بذلك مزيدا من التأييد لتصرفاتها بما في الطريق مثال، ومن المفي
 .ذلك قتل الشباب الفلسطيني بحجة الحرب على االرهاب

اخطاء كثيرة كل يوم، ومبررات تفتقر للصدق، وهو ما يؤدي الى انهيار المكاسب السياسية التي حققها 
ة، والى خيبات امل حيث يدافع كل طرف عن موقفه ويتهم اآلخر الفلسطينيون في مستوى تجربتهم النضالي

بالكذب، وحصيلة ذلك خروج الجميع من الصراع كطرف ذي أهمية ووزن، واالخطر من ذلك الدخول الى 
ساحة الصراع على السلطة، وتصديق فكرة تهميش الرئيس واستبداله بالموجه السياسي من خارج الحدود، 

 قوة امن بديلة من المؤكد انها لن تكون قادرة اال على االشتباك مع القوات الرسمية وتجميع مليشيات على شكل
واخطاء .. واخطاء.. الفلسطينية وليس مع اي قوات اخرى ما دامت مرجعيتها هي الحكومة بعينها، اخطاء

 .والقضية الفلسطينية تدخل نفقا مظلما لم يحفره العدو هذه المرة
 19/5/2006الدستور 
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  عودة مظفّرة.. الفة اإلسالميةالخ .56
  سعد محيو  

  .أمة واحدة تعيش تحت ظل اهللا، وتضم ملياراً ونصف المليار مسلم:  الخالفة
  الخالفة اإلسالمية؟

من أين نبشت كريستيان ساينس مونيتور هذه الفكرة التي دفنت رسمياً حين أعلـن كمـال أتـاتورك إلغاءهـا                    
  ؟1924العام ) الخالفة(

إذ إن مراسل هذه الصحيفة الليبرالية في       . ريع األول هو أن المسألة برمتها مجرد استثارة إعالمية        االنطباع الس 
عمان جيمس برادون التقى بعض قادة حزب التحرير اإلسالمي الذين ينفردون منذ الخمسينات من بـين كـل                  

يرة نـشرتها الـصحيفة فـي       الحركات اإلسالمية بالمطالبة بإعادة الخالفة، وحاك من األحاديث معهم رواية مث          
  .مايو الحالي/  أيار10صدر صفحتها األولى في 

ثمة تخوف، أو على األقل توجس، حقيقي فـي الغـرب مـن             : لكن، هناك انطباع آخر، غير سريع هذه المرة       
احتمال بث الروح مجدداً في مفهوم الخالفة، ومن إمكانية تحولها إلى نقطة جـذب وتوحيـد لكـل الحركـات                    

  .بأفرعها الراديكالية والمعتدلةاإلسالمية 
ففي عشرينات القرن الماضـي، اسـتخدم المـسلمون فـي كـل أنحـاء               . وهو، بالمناسبة، توجس في محله    

وبعـد هـذه    . االمبراطورية البريطانية، خاصة في الهند، شعار استعادة الخالفة كوسيلة للتحرر من االستعمار           
  .ذا السياق نفسه، وإن ألهداف غاية في التباينالمرحلة، تحركت دول ومنظمات إسالمية عدة في ه

ثم إن ظهور أسامة بن الدن وأيمن الظواهري وحركات نضالية أخرى عابرة للقوميات، دفع الرئيس األمريكي                
بوش ونائبه تشيني إلى التحذير مراراً وتكراراً من خطر نشوء امبراطورية أصولية إسالمية متطرفة، تمتد من                

  .شرق آسيا إلى المغرب في شمال إفريقياإندونيسيا في جنوب 
مـستقبل  :  أصدر مجلس االستخبارات القومي األمريكي تقريراً مهمـاً عنوانـه  2005في صيف ، : ال بل أكثر  

، كان كناية عن خالصة مؤتمر حول المنطقة، تم فيه وضع صـعود اإلسـالميين               2020الشرق األوسط حتى    
  .يلي مقارن واحدوظاهرة العولمة وأسعار النفط في إطار تحل

في هذا التقرير، كان ثمة إجماع على أن اإلسالموية، التي تشعلها قـوى سياسـية واقتـصادية وجيوسياسـية                   
لكن هذه التأثرات لن تشبه سـيناريو       .  المقبلة 15ونزاعية، ستكون لها تأثيرات عامة كبرى خالل السنوات ال          

بدالً مـن ذلـك،     . سلطة إسالمية عابرة للحدود والقوميات    الخالفة الجديدة، ألنه من غير المحتمل للغاية نشوء         
  .اإلسالم سيؤثر أساساً في بنى الدولة التقليدية واألنماط االجتماعية السائدة

ولفت المشاركون االنتباه إلى أن برامج الحركات اإلسالمية الراهنة تختلف بشكل كبير من مكان إلى آخر فـي                  
كما أعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن العديد من الحركـات           . د الخالفة المنطقة، ما يدفع أيضاً إلى استبعا     

أظهـرت اسـتعداداً للتقيـد بقواعـد اللعبـة          ) ..في تونس والمغرب ومصر واألردن    (اإلسالمية غير العنيفة    
  .الديمقراطية، وبأن هناك توجهات قوية في المنطقة بين اإلسالميين نحو االعتدال

ي الوقت ذاته، عن قلق مشروع إزاء الدرجة التي سيلتزم بها اإلسالميون بالمبـادىء              لكن المشاركين أعربوا، ف   
الديمقراطية، األمر الذي أثار مجدداً في أوساطهم احتمال انبعاث أفكار توحيدية جارفة، كالخالفة، بين صفوف               

  .المليار ونصف المليار مسلم
طع حسم عودة أو ال عودة الخالفة، وإن مـال إلـى            مؤتمر مجلس االستخبارات القومي األمريكي، إذاً، لم يست       

لكن، هل هي غير مرجحة حقاً، فيما حركة إسالمية كبرى كاإلخوان المـسلمين فـي               . اعتبارها غير مرجحة  
مصر والعديد من الحركات اإلسالمية األخرى أخذت تبدي تعاطفاً مع الفكرة، وإن بشكل خجول؟ أال يحتمل أن                 

  لكن كيف؟.. االحتمال وارد ..  العشرين، وتحمل معها مناخات الخالفة مجدداً؟تعود أجواء عشرينات القرن
  19/5/2006الخليج اإلماراتية 
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 حماس والمأزق المخابراتي .57

 عبدالوهاب االفندي. د
أبسط تفسير للغز االتهام الذي وجهته السلطات االردنية لحركة حماس بأنها هربت اسلحة لالردن  - 1

لين هناك هو ان االمر ال يعدو ان يكون من فبركة اجهزة المخابرات التي ال وخططت الستهداف مسؤو
فكما ان حماس ال مصلحة لها في . ولكن االمر قد ال يكون بهذه البساطة. يستغرب عليها مثل هذه االمور

 بالقدر مؤامرة من هذا النوع، وليست من الغباء بحيث تتورط فيها، فان اجهزة المخابرات االردنية ليست ايضا
 .من الغباء الذي يورطها في سيناريو من هذا النوع الذي ال يصدقه عقل، او هكذا نحسن الظن بهم

ليس من المستبعد ان تكون الوقائع التي تحدثت عنها السلطات االردنية صحيحة، وان يكون بعض االفراد  - 2
السلطات االردنية . ئلة اكثر مما يجباستدرجوا للتورط في العمليات التي وصفت، ولكن هذا قد يطرح من االس

فيما يبدو ترجح ان بعض العناصر المارقة في حماس كانت وراء العملية، او لعلها تري فيها اصابع المخابرات 
 .السورية، ذلك ان المخابرات في البلدين لهما تاريخ طويل من الكيد المتبادل

شكيك في وجود عناصر مارقة في المخابرات االردنية قد تكون اجابة الطرف اآلخر هي الرد بالمثل، والت - 3
 وهذه فرضية قد يؤيدها ما زعم انه تم العثور عليه من ،هي التي استدرجت الشباب تحت ستار دعم حماس

انها دخلت الي البالد وتم تخزينها بهذه الطريقة والسلطات ال تسمع . كميات هائلة من االسلحة يصعب تصديقه
عالن الدرامي للعملية عوضا عن مناقشتها مباشرة مع السلطة الفلسطينية هو أمر مثير وال تري، كما ان اال

 .للشكوك
فمن المرجح ان جهة ما استدرجت هؤالء الشباب باستخدام . كلمة االستدراج هي المفتاح لهذا اللغز  - 4

التي تتمتع بقاعدة غطاء حماس التي يعلم الجميع مدي التعاطف الذي تحظي به في االردن، ذلك ان حماس 
عريضة من االنصار وشبكة واسعة من العالقات مع الحركات االسالمية ال يمكن ان تتبع مثل طريقة الهواة 

فاذا قبلنا الرواية االردنية فانه ال مناص من القبول . هذه في تجنيد االنصار من الشارع ان صح التعبير
 يبقي السؤال هو ما هي هذه الجهة .الجهة ليست حماسبفرضية ان جهة ما قد استدرجت المتهمين، وان هذه 

  اذن؟
ولكن صاحب . المخابرات السورية قد تكون موضع اتهام في هذا االمر، ومثلها المخابرات االردنية - 5

المصلحة األكثر في أزمة من هذا النوع هو بال شك المخابرات االسرائيلية، وهذا بدوره يطرح اسئلة حول 
 .برات االسرائيلية لالردن، وما اذا كان هناك من يتواطأ معها في دوائر السلطةمدي اختراق المخا

فاذا كانت اجهزة مخابرات . يجب أال نغفل ايضا عامل تخبط اجهزة المخابرات واخطائها الكبيرة - 6 
بالك متطورة مثل المخابرات االمريكية والبريطانية وقعت وتقع في اخطاء كبيرة كما حدث في العراق، فما 

 بمخابراتنا اياها؟
المشكلة في عالمنا العربي ان المخابرات ليست متورطة في مثل هذا الغش والتزوير ألنها لم تدع ذكاء،  - 7

ولكنها بالمقابل تهيمن علي كل شيء، وهي خاصية صدرناها لألسف لبقية دول العالم التي تتسابق اآلن لالقتداء 
 .ر من عمل بهاجرها واجأبسنتنا الحسنة، فيصبح لنا 

  19/5/2005القدس العربي 
  

  نحو صدام حتمي؟... اسرائيل الثالثة والسلطة الفلسطينية الثانية  .58
  ماجد عزام 

ـ      اذ شهدت  .  للنكبة في ظروف مختلفة تماما عن السنوات الماضية        58أحيا الفلسطينيون هذا االسبوع الذكرى ال
ي المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ما أدى        السنة الماضية تطورات عميقة سواء في اسرائيل أو ف        
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وهذه الوالدات المتعسرة جائت نتيجة تحـوالت       . الى والدة السلطة الفلسطينية الثانية والدولة االسرائيلية الثالثة       
داخلية عميقة في كال المجتمعين، كما نتيجة تحوالت شهدها الصراع بين الجانبين في السنوات الخمس األخيرة                
التي أعقبت فشل عملية التسوية والمفاوضات واندالع انتفاضة األقصى وتبني اسرائيل للسياسات األحادية التي              

  .استهلتها باالنسحاب من قطاع غزة
ما هي المالمح العامة لـاسرائيل الثالثة والسلطة الفلسطينية الثانية، وكيف ستؤثر تلك المالمـح والـسمات                * 

  على الصراع بين الجانبين؟
قبل االجابة عن هذا السؤال ال بد من القاء نظرة سريعة على المالمح العامة السرائيل األولى والثانية كمـا                    -

  . على السلطة الفلسطينية األولى
 الذي شـهد االنقـالب   1977 واستمرت حتى عام 1948 مع تأسيس الدولة العبرية في    بدأت اسرائيل األولـى   

وحلفائه الى السلطة للمرة األولى بعدما هيمن حزب العمل على الـسنوات            الكبير الذي تمثل في وصول ليكود       
وتميزت اسرائيل األولى بهيمنة الماباي أي العمل المطلقة على مختلف مناحي           . الثالثين األولى من عمر الدولة    

ربع الكبـرى   الحياة السياسية والحزبية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية، وشهدت كذلك الحروب األ          
و التي هدفت السلطة الحاكمة فـي       ) 1973 -1967 -1956-1948(التي خاضتها اسرائيل مع الدول العربية       

اسرائيل من ورائها الى السيطرة على كل فلسطين كما على أكبر مساحة ممكنة من الدول العربيـة المجـاورة                   
  . واالقتناع باستحالة ازالتها من الوجودالجبارها على االعتراف باسرائيل أو على األقل االقرار بوجودها

وعلى المستوى الداخلي تميزت اسرائيل األولى بالطابع االشتراكي لالقتصاد أو ما وصف آنذاك بدولة الرفـاه                
القـرى  (كما تميزت بسطوة الكيبـوتزات      . االقتصادي عبر هيمنة الدولة على كل المرافق االقتصادية الكبرى        

وتنبغي االشارة الى هيمنة االشكناز اليهود الغربيين على مقاليـد          .  كبار قادة اسرائيل   التي خرج منها  ) التعاونية
الـى  ) الـسفرديم (السلطة والنفوذ خالل حقبة اسرائيل األولى التي شهدت الهجرات الكبرى لليهود الـشرقيين              

شاريع العمالقـة التـي   اسرائيل وتحولهم مواطنين من الدرجة الثانية أو أيدي عاملة رخيصة لتنفيذ الخطط والم    
  .زوضعها قادة دولة االشكنا

 مع وصول ليكود الى السلطة للمرة األولى بالتحالف مع اليهـود الـشرقيين              1977 عام   ولدت اسرائيل الثانية  
وشهدت الدولة العبرية في هذه المرحلة تحوال نحو االقتصاد الحر المفتـوح وبدايـة   . الحانقين على حكم العمل  

  .اه عبر الحد من تدخل الدولة في القطاعات االقتصادية المختلفةنهاية دولة الرف
لكيبوتز وتحـولهم القـوة األكبـر فـي المجتمـع           لوشهدت اسرائيل الثانية وراثة المستوطنين الدور الطليعي        

االسرائيلي، كما شهدت في فتراتها األولى محاوالت لحسم القضية الفلسطينية عبر اغـراق الـضفة الغربيـة                 
ة بالمستوطنات وتبني قاعدة الحكم الذاتي للسكان وليس لألرض، مع االحتفاظ بالسيطرة على كامـل         وقطاع غز 

  .ما يوصف بـأرض اسرائيل التاريخية
كما تميزت هذه المرحلة بالصعود الكبير لألحزاب الدينية األشكنازية والسفردية وتحولها العبا أساسـيا علـى                

ا في كل الحكومات واالئتالفات السياسية التـي تـشكلت منـذ نهايـة              الساحة الحزبية والسياسية وشريكا بارز    
  .السبعينات وحتى أواخر التسعينات

 توجيه ضربة قاصمة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتـسهيل         1982وحاولت اسرائيل الثانية باجتياحها لبنان عام       
هم الحياتيـة بعيـدا مـن االمـال         اخضاع فلسطينيي الداخل واجبارهم على القبول بالحكم الذاتي وادارة شؤون         
  .والطموحات في الدولة المستقلة التي مثلت منظمة التحربر عنوانها الرئيس

تطورات مهمة تمثلت بعودة حزب العمل الى السلطة على         ) التسعينات(كما شهدت هذه الفترة في عقدها األخير        
. حل نهائي للصراع عبـر التفـاوض      فترات وتوقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير بهدف الى الوصول الى            

واستغرق األمر عشر سنوات لتصل اسرائيل الى حقيقة أن من المستحيل التوصل الى اتفاق نهـائي اذا كـان                   
أقصى ما تعرضه ال يتوافق مع الحد األدنى الذي يقبله الفلسطينيون، ما أدى الى نشوء فترة انتقالية اسـتمرت                   
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الى السلطة تحـت    ) ليكود(ة واندالع انتفاضة األقصى وعودة اليمين       خمس سنوات شهدت انهيار عملية التسوي     
  . يوم فقط تكفي لهزيمة االنتفاضة وكسرها100دعوا الجيش ينتصر وأن : شعار

وبعد ثالث سنوات تقريبا وصل الجنرال أرييل شارون الى قناعة باستحالة هزيمة االنتفاضة عسكريا وبالتـالي                
وتحديد ) كاديما(وتشكيل حزب جديد     ليكودالحاب من قطاع غزة واالنشقاق عن       تبني الخطوات األحادية واالنس   

الماضي ومثلت نهاية رسمية لحقبـة اسـرائيل        ) مارس(موعد لالنتخابات المبكرة التي أجريت في نهاية آذار         
  .الثانية

 في ظـل ترسـخ       بشبه اجماع على استحالة التوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين          بدء عهد اسرائيل الثالثة   
وتستند اسرائيل الثالثة التـي طبعهـا       . القاعدة بعدم وجود شريك فلسطيني يمكن التوصل معه الى اتفاق نهائي          

شارون بطابعه الخاص على التبني شبه التام للخطوات والسياسات األحادية تجاه الفلسطينيين، والتـي تلحـظ                
واالنسحاب األحادي من نسبة كبيرة من أراضي الضفة        المضي قدما في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية          

الى اسرائيل بعد   ) معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وأرئيل    (الغربية مع ضم الكتل االستيطانية الكبرى الثالث        
كما تشهد هذه الحقبة توافقا على المضي قدما في السياسات االقتصادية الليبرالية مـع              . ترسيم حدودها النهائية  

بع انساني عليها، ولكن من دون الرجوع بأي حال من األحوال الى دولة الرفاه التي سـادت طـوال                   اضفاء طا 
  .حقبة اسرائيل األولى تقريبا

وتشهد اسرائيل الثالثة كذلك تراجع دور المستوطنين اذ لم يعودوا القوة الطالئعية في اسرائيل، بل تحولوا عبئاً                 
د ابتعادا كامال عن فكرة السالم أو عقد المعاهدات مـع الـدول العربيـة               اقتصادياً وأمنياً على الدولة، كما تشه     

  .وتراجع قوة األحزاب الدينية وعجزها عن التأثير في مجريات األمور والحياة السياسية والحزبية
 بالسيطرة المطلقة للـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات، وتفـشي             فلسطينياً، تميزت السلطة الفلسطينية األولى    

الفساد االداري والمالي، واالقتناع بفكرة السالم مع اسرائيل خياراً استراتيجياً، وامكان التوصل الى             المحسوبية و 
 تكـون   1967حل نهائي للصراع يلحظ اقامة دولة فلسطينية على الغالبية العظمى من األراضي المحتلة عـام                

دالع انتفاضـة األقـصى ونـشوء       فشل هذا األمر أدى الى ان     . القدس عاصمتها مع حل عادل لمشكلة الالجئين      
خالفات داخل السلطة في ظل اقتناع الرئيس عرفات التام بموت عملية التسوية واستحالة التوصل الـى اتفـاق                  
سالم مع اسرائيل و الخروج باستنتاج مفاده ضرورة حماية االنتفاضة و الحرص على تواصلها، فيما آمن تيار                 

سوية خياراً وحيداً النتزاع الحقوق، ونادى بحزمـة مـن خطـوات            آخر داخل السلطة بالمفاوضات وعملية الت     
االصالح السياسي واالداري تكفل اقناع اسرائيل والمجتمع الدولي بأهلية السلطة وقدرتها على الوصـول الـى                

  .حل نهائي للصراع عبر التفاوض
ب محمود عبـاس لرئاسـة      وعلى رغم انتخا  . مثلت وفاة الرئيس عرفات عمليا وفاة للسلطة الفلسطينية األولى        

  :السلطة، اال أن األمر لم يكن أكثر من مرحلة انتقالية نحو
 التي تكرست عمليا أواخر كانون الثاني الماضي عبر الفوز الساحق لـحماس في االنتخابـات               السلطة الثانية  

 المقاومـة   ويتمثل أبرز مالمح السلطة الثانية في رفض حماس، ومعهـا قـوى           . التشريعية وتشكيلها الحكومة  
. األخرى، االعتراف باسرائيل أو االقرار بخيار المفاوضات وعملية التـسوية الرجـاع الحقـوق الفلـسطينية          

واضافة الى ذلك، ثمة تحول استراتيجي آخر مهم قد يتعلق بـالسلطة الثانية، وهو نقل الـسلطة مـن المربـع                    
ع آخر يعادي هذه التوجهـات ومـشاريعها فـي          األقرب أو المحايد للتوجهات األميركية واالسرائيلية الى مرب       

المنطقة، على رغم احتفاظه بعالقات جيدة مع مصر، مثل،ا و لكن ليس على حساب عالقات مهمـة مـع دول              
  .عربية أخرى مثل سورية وبعض الدول الخليجية و دول اسالمية أخرى

 االقتصادي الكامل عليهـا لمـصلحة       السلطة الثانية ترفض التطبيع و كل أشكال التنسيق مع اسرائيل واالعتماد          
خلق أشكال من التعاون و التنسيق االقتصادي مع الدول العربية وتخفيف االعتماد على اسرائيل الـى الحـدود                  
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الدنيا، بخاصة في ما يتعلق بالسلع والمواد االستراتيجية، مع رفض كامل لمبدأ ربط مناحي الحياة الفلـسطينية                 
  ل العالقة بين اسرائيل الثالثة والسلطة الفلسطينية الثانية؟ولكن كيف سيكون شك .المختلفة

من المرجح أن فترة من الهدوء قد تستمر سنة أو سنتين ستطبع العالقة بين الطرفين بخاصة أن اسرائيل الثالثة                   
 األولوية  ستعطي األولوية لالنطواء و بناء الجدار وترسيم حدودها النهائية، فيما تعطي السلطة الفلسطينية الثانية             

لترتيب البيت الداخلي والتفرغ لحل المشكالت الصعبة التي ورثتها، بخاصة فـي قـضايا الفـساد والفوضـى                  
غير أن األمور ستتجه حتما بعد ذلك الى الصدام بخاصة بعد تبـين عجـز               . والفلتان األمني ونهب المال العام    

وء، واقتناع الفلسطينيين باستحالة ممارسة حيـاة       الخطوات االسرائيلية األحادية عن جلب السالم و األمن و الهد         
  .طبيعية وهادئة في ظل نهب االحتالل للثروات والحقوق الفلسطينية

  19/5/2006الحياة 
  

  مالحظات أساسية حول دور حماس في القيادة الفلسطينية .59
  ماجد كيالي 

عها وعالقاتهـا، فـي     ثمة مالحظات أساسية باتت تؤخذ على مواقف حركة حماس، وطريقة إدارتها ألوضـا            
الساحة الفلسطينية، وذلك في بداية تعاطيها، او تكيفها، مع مكانتها الجديدة في القيادة والسلطة بعد الفوز الـذي                  

  .حققته في االنتخابات التشريعية
ال تتعلق المسألة، فقط، بالتناقض الذي يحيط حماس، بين كونها جزءاً من مكونات حركات اإلسـالم الـسياسي      

لمية واستحقاقات انتمائها لحركة التحرر الفلسطينية، أو بسعيها للترويج للخطاب السياسي اإلسـالموي فـي      العا
على (العمل الفلسطيني، من نوع اإلسالم هو الحل، او ان فلسطين ارض وقف إسالمي، الى آخر هذه المفردات                 

  :، بل ان األمر يتعدى ذلك، الى نواح اخرى، أهمها)اهميتها ودالالتها
 محاولتها التصرف وكأن تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني بدأ منذ دخولها معمعانه، في االنتفاضة األولـى                :اوالً

، ودخل في كثير مـن التجـارب        )في منتصف الستينات  (، في حين ان هذا الكفاح بدأ قبل ذلك بكثير           )1987(
 مشروعية الكفـاح الفلـسطيني علـى        واالمتحانات الصعبة في تجربة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، وفرض        

  .النظام العربي، وفرض الحقيقة الفلسطينية على الصعيد الدولي
 استهتارها بالتراث السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية، وإنجازاتها المؤسسية، وفي المقدم منها منظمـة              :ثانياً

  .الضفة والقطاعالتحرير، وبرنامج اإلجماع الوطني المتعلق بإقامة دولة فلسطينية في 
 نظرتها التسطيحية، وربما العدمية، والتنافسية لتاريخ فتح النضالي وإنجازاتهـا الوطنيـة فـي الـساحة                 :ثالثاً

الفلسطينية، بتركيزها على مظاهر الفوضى والفساد السياسي والمسلكي في السلطة والمنظمة في ظل قيادة فتح               
  .لهما

 إشاعة نوع من االغتراب بين حماس ومجمل مكونـات الحركـة            بديهي ان من شأن هذه المواقف والتصرفات      
في . ما يضعف صدقية انتمائها الى هذه الحركة، ويصعب تمكينها من قيادتها          ) ال سيما فتح  (الوطنية الفلسطينية   

المقابل فإن هذه الحال من االغتراب والتجاذب والخالف يمكن ان تعزز لدى حماس النزعة نحو الجنوح الـى                  
العمل الفلسطيني، وفرض وصايتها عليه، في محاولة لتطبيعه بطابعها، كحركة تنتمي الى تيار اإلسالم              احتكار  

  .السياسي، بخطاباته وأجندته، ما يفتح الساحة الفلسطينية على خالفات وتجاذبات وأوضاع ليست في مصلحتها
تتويجاً للتجربة الكفاحية الفلسطينية    التي جاءت   ) 1987(حماس مثالً، ومنذ انطالقتها مع االنتفاضة األولى         فـ

خارج الوطن، ظلت تصر على العمل من خارج النظام الفلسطيني السائد المتمثل بمنظمة التحرير، على رغـم                 
كون هذه المنظمة بمثابة الكيان المعنوي الموحد للفلسطينيين، في أماكن انتشارهم كافة، وهي ممثلهم الـشرعي                

وثمة مفارقات عدة في    . اً كهذا ساهم في إضعاف الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير        وال شك في ان موقف    . والوحيد
موقف حماس، إزاء المنظمة، منها انها كانت تريد اعادة بناء المنظمة بحسب شروطها، قبل االنخـراط فيهـا،                  



 

 28

اً بكـل    ثم ان موقف حماس هذا يـشكل اسـتهتار         .وهي التي ظهرت بعد تكون المنظمة بنحو ربع قرن تقريباًّ         
النضاالت التي خاضها الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، طوال العقود الماضية، في سعيه الى ترسيخ وضع               

وفوق هذا وذاك، فإن المفارقـة األكبـر فـي          . المنظمة عنواناً للشعب الفلسطيني وقائداً لنضاله ورمزاً لوحدته       
، )1993(طينية المقيدة، والمنبثقة من اتفاقات أوسلو       موقف حماس إنما يتمثل بقبولها االنخراط في السلطة الفلس        

  .التي ترفضها جملة وتفصيالً، في حين انها مانعت االنخراط في المنظمة قبل اعادة صوغها
وبالنسبة الى برنامج اإلجماع الوطني الذي تكرس في إعالن االستقالل، الصادر عن اجتماع المجلس الـوطني                

، ظلـت  1967متضمن إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع المحتلين عـام           وال) 1988الجزائر  (الفلسطيني  
حماس تنأى بنفسها عنه، من دون ان تجهد نفسها بإيجاد المعادلة السياسية البديلة التي تكفل لها التوفيـق بـين                    

 ضوء المعطيات    اإليديولوجية، وبين البرنامج السياسي المتاح اليوم للشعب الفلسطيني، في         -منطلقاتها النظرية   
الدولية واإلقليمية السائدة، وفي ضوء موازين القوى الراهنة، باعتبار ذلك مسألة نضالية، أي بغض النظر عن                

وكما بات معروفاً تعمدت حمـاس، طـوال الـسنوات الخمـس             .تجاوب إسرائيل مع هذا البرنامج من عدمه      
، أن تأخذ الساحة الفلسطينية باالتجاه الذي تريد،        )2000أواخر العام   (الماضية، خصوصاً منذ اندالع االنتفاضة      

في المجالين السياسي والميداني، إذ انها حاولت تحميل االنتفاضة عبء مهمة تحرير فلسطين وتـدمير الكيـان            
الصهيوني، محاولة، أيضاً، تكريس العمليات التفجيرية كشكل أحادي للكفاح ضد إسرائيل، على حساب األشكال              

جتمعية، وضمنها أشكال المقاومة المسلحة في الضفة والقطاع، ما كانت له انعكاسات سلبية كبيرة              السياسية والم 
  .وخطيرة على المجتمع الفلسطيني وعلى عدالة القضية الفلسطينية ومكانتها، عربياً ودولياً

ضة للقيادة  على أي حال فإنه إذا كان من حق أي حركة فلسطينية، وضمنها حماس، أن تعمل من مواقع المعار                 
الرسمية الفلسطينية، وأن تتبنى البرنامج السياسي الذي تـراه األنـسب لهـا، فـي إطـار التعـدد والتنـوع                     
والديموقراطية، فإن على هذه الحركة أن تحافظ على المنجزات الوطنية الفلسطينية وعدم التفريط أو التـشكيك                

  .فيها، في إطار المنافسات أو التنافسات السياسية الضيقة
هذه مالحظات أولية تتعلق بدور حماس في القيادة الفلسطينية، وال شك في أن هذه الحركة في حاجة ماسة الى                   
مراجعة جدية وعميقة ألوضاعها وخطاباتها وعالقاتها، لالنتقال من خنادق المعارضة الى مواقـع المـسؤولية               

تأكيد خصوصيتها كحركة وطنية فلسطينية؟     فهل تستطيع حماس أن تتجاوز ذاتها، ب      . الجديدة في القيادة والسلطة   
  وهل تستطيع أن تقدم نموذجاً جديداً في القيادة؟

  19/5/2006الحياة 
  

  نفخ في النار  .60
   سحر بعاصيري

كنـا امـام جبهتـين      . ما بال الفلسطينيين يتصرفون كأنهم ال يدرون الى أي هوة قد ينزلقون؟ المشهد مخيـف              
 لمنظمة التحرير وحركة فتح والحكومة بتمثيلها لحركة حماس، فصرنا امام           متناحرتين سياسيا، الرئاسة بتمثيلها   

  .جبهتين عسكريتين قد تشتعالن في أي وقت
نعمل من اجل خدمة الشعب وحماية أمنـه مـن المجـرمين    : وكل يقول. هذا حقي وهذه صالحياتي   : كل يقول 

رف يتهم اآلخر بتفليته وكل طـرف يـتهم         والسبب المباشر ان الوضع االمني يزداد تفلتا وكل ط        . والعابثين به 
  . اآلخر بتجاوز الدستور

موجة من الفوضى اغتال خاللها أخيراً مسلحون كوادر عسكرية من حماس، فاعلن وزير الداخلية سعيد صيام                
. اعترض مكتب الرئيس محمـود عبـاس      . بدء عمل القوة االمنية التنفيذية وقال ان هدفها مساندة قوة الشرطة          

مة بان هذه القوة الخاصة تشكلت باتفاق مع عباس واعطتهـا اوامـر باالنتـشار فـي غـزة اوال                    ردت الحكو 
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ردت الرئاسة بان ال اتفاق على هذا بل على استيعاب اعداد من مقاتلي الفصائل في االجهزة االمنية                 . فانتشرت
  .التابعة للسلطة واعطت اوامرها لقوى االمن باالنتشار والقيام بواجبها وحدها

. جبهة الحكومـة وجبهـة الرئاسـة      : نتيجة  ان قامت جبهتان عسكريتان باسم الحفاظ على امن الفلسطينيين          ال
 الف  20وبحسب التقديرات، تضم جبهة الحكومة  خمسة آالف رجل من حماس تدعمهم قوة مساندة شعبية من                 

ة الرسمية والتـي تـضم      رجل، فيما تضم جبهة الرئاسة نحو خمسة آالف رجل من فتح تدعمهم االجهزة االمني             
  .  الف رجل30نحو 

فهل يقصد كل طرف من وراء اعداد جبهته ان يردع الطرف اآلخر ويروضه في الـسياسة، أم هـو قـرار                     
  نحن او هم؟ نحن او ال احد؟ : بالمواجهة حتى الحسم

لكـن  . ونـه أثبت الفلسطينيون حتى اآلن، على رغم كل خالفاتهم، ان االقتتال الداخلي خط احمـر ال يتجاوز               
فالحصار االقتصادي واالمني والسياسي مضافا الى القلة       . الظروف التي يعيشونها اليوم قد تعبث بكل الخطوط       

. والعوز والتفلت االمني مضافا الى االنقسام السياسي الحاد ال يضمن في لحظة انفعال بقاء اية ضوابط عقالنية                
  .وقد يسبق ضغط الزناد أي تفكير

و الطريق الحتمية الى المواجهة وبالتأكيد هو المناخ المثالي لكل من يرغب فـي اشـعال                استمرار ما يحصل ه   
فهل يدرك اركان الجبهتين ان مواصلة التحديات وشد الحبال سياسيا وعسكريا هي معركة خاسرة              . حرب أهلية 

   بل ضربة قاضية ليس لمشروع اي من الطرفين فحسب، بل لفلسطين القضية وللفلسطينيين جميعا؟
المطلوب هو التوافق سريعا من طريق الحوار وليس السالح، ربمـا           . ال التناحر هو الحل وال الردع هو الحل       

باقامة حكومة وحدة وطنية او قيادة ازمة قادرة على تنفيس االحتقان الداخلي وقادرة على مواجهـة المـشروع                  
روع فرض الحل المنفرد الذي نالـت حكومـة   االسرائيلي الدائم للفلسطينيين باثبات انهم ال يستحقون دولة ومش      

  . إيهود اولمرت الثقة على أساسه
  . هذه هي المعركة وكل ما عداها نفخ في نار لن ترحم احداً

  19/5/2006النهار 
  

   حماس وفتح تنتشران حول برميل بارود  .61
  حلمي موسى  

راضـي الفلـسطينية    أعرب مسؤولون فلسطينيون عن خشيتهم من أن الوضع في قطاع غزة خـصوصا واأل             
عموما، صار أشبه ببرميل بارود بعدما ارتدت السلطة الفلسطينية زيها العسكري ونزلت برأسـيها الرئاسـي                

وأشار هؤالء إلى أن التوتر بين حماس وفتح بلغ ذروته، مما يوحي بـاقتراب لحظـة                . والحكومي إلى الميدان  
   .الحسم إذا لم يسارع الطرفان إلى إزالة فتيل االنفجار

فقد تعاظم االحتقان في العالقات بين الحركتين في الضفة والقطاع، في أعقاب قراري وزير الداخليـة سـعيد                  
وبرغم مطالبة لجنـة المتابعـة      . بنشر القوات في القطاع   ) ابو مازن (صيام والرئيس الفلسطيني محمود عباس      

تلفة استعراض العضالت في تظاهرات     العليا بسحب المسلحين من الشوارع، إال أن الطرفين واصال بأشكال مخ          
  . مسلحة وسط اتهامات متبادلة بتقريب الوضع من الحرب األهلية

وأشارت بعض الجهات الفلسطينية إلى أن أكثر ما يثير الخشية في التجييش الجديد أنه يحدث في ظل اتهامـات       
جل خلق وضع يأمر فيـه ابـو        فالمقربون من حماس يتهمون الرئاسة وفتح بالتصعيد من أ        . بأن األزمة مدبرة  

مازن بإقالة الحكومة، فيما يشيع المقربون من فتح بأن حماس تدير معركة شمشونية أساسها إما أنا أو فليخسر                  
  . الجميع

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الرئاسة وفتح وزارة الداخلية باغتصاب القانون وتشكيل ونشر قوة فصائلية، رأت                
  وردا على مناشدة كتلة فتح في . قوة ونشرها كان قانونيا وباالتفاق مع ابو مازنرئاسة الحكومة أن تشكيل ال
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المجلس التشريعي له بالتدخل لحل هذه القوة، أكد رئيس الحكومة اسماعيل هنية أن القوة التنفيذية الخاصة التي                 
 والتشاور مـع    تم نشرها في مدن ومخيمات قطاع غزة هي قوة شرعية، وقد شكلت بموجب القانون والدستور              

  . الرئيس عباس وستكون سندا لالجهزة األمنية وابناء الشعب الفلسطيني
وألقى هنية كلمة أمام المئات من عناصر االجهزة االمنية الذين جاؤوا لمبايعته في مقر رئاسة الـوزراء فـي                   

دت زي األجهـزة    ولكن قيادات فتحاوية رأت أن القوة التي استعرضها هنية هي قوات تابعة لحماس ارت             . غزة
هذا االستعراض جاء كنوع من الرد على قيام وحدات تابعـة لكتائـب شـهداء األقـصى                 . األمنية الفلسطينية 

وتبع ذلك تنظيم العديـد مـن األجهـزة         . ولألجهزة األمنية باستعراض عضالتها في العديد من مناطق القطاع        
  . األمنية مسيرات من مقراتها باتجاه منشآت السلطة والحكومة

وبلغت ذروة استعراضات القوة أمس عندما أقدمت األجهزة األمنية على استغالل دعوة من لجنة المتابعة العليا                
  . للقوى الوطنية واإلسالمية للتظاهر ضد انتشار المسلحين

وأشار مواطنون فلسطينيون إلى أن االحتقان الداخلي وانتشار المسلحين، اثار مخاوف حقيقية لدى الجمهور من               
.  جرحى في اشتباكات بين الشرطة والقوة األمنيـة الجديـدة          3وهو ما حصل ليال حيث سقط        امات دموية، صد

فأنصار حماس يتهمون العديد من     . كما أن اللغة التي يتخاطب بها الطرفان إعالميا مستوردة من الواقع العراقي           
وال يدخر قـادة    . تنفيذا ألوامر أميركية  أجهزة السلطة وقادتها بما ال يقل عن الخيانة وأنهم يحاصرون الحكومة            

فتح في أوصافهم التي يطلقونها على حماس والقوة األمنية الجديدة التي شكلوها والتي تتراوح بين الميليـشيات                 
  . السوداء ومغاوير الداخلية

ل لجمـع   ودفع هذا الواقع الوفد األمني المصري برئاسة اللواء رأفت شحاتة واللواء محمد إبراهيم إلى التـدخ               
ممثلي الطرفين في لقاء دام حوالى خمس ساعات واستمر حتى فجر أمس، وشارك فيه أحمد حلـس وسـمير                   

ونقل الوفد األمني المصري قلـق      . المشهراوي عن فتح ونزار ريان وفتحي حماد وأحمد الجعبري عن حماس          
. ء االحتقان والتجييش الظاهر   الحكومة المصرية من انزالق الوضع الداخلي الفلسطيني نحو الصدام المسلح جرا          

وطلب من الطرفين التراجع عن الخطوات األخيرة وفي مقدمها نشر القوة األمنية التابعة للداخلية وإعادة القوات                
  . الفلسطينية إلى مقارها

وشدد الطرفان على التزامهما عدم اللجوء إلى استخدام السالح والتحرك الفوري إلزالة االحتقـان والـشروع                
  . ة المصالحة الوطنية واالرتكاز إلى الحوار والقانون في حالة حدوث أي خالفاتبعملي

غير أن مصادر فلسطينية مطلعة     . وأشاع الطرفان أنهما تفاهما حول ما ينبغي فعله لمصلحة الشعب الفلسطيني          
م إغـضاب   قالت أن اإليجابية التي أبداها الطرفان أمام الوفد األمني المصري تعود إلى رغبتهمـا فـي عـد                 

  . المصريين
  . ولكن القضية األهم هي أن اللقاء لم يحل أسس الخالف بين حماس وفتح

وترى هذه المصادر أنه إضافة إلى الصراع القائم على السلطة، ثمة عوامل ال يمكن تجاهلها في قرار حمـاس                   
ظـل تعـاطف المؤسـسة      نشر القوة األمنية الخاصة، من أبرزها المأزق الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية في             

ونظرا . كما أن لدى حماس جهازا قتاليا عاطال عن العمل تريد إشغاله          . الرسمية واألجهزة األمنية ووالئها لفتح    
للصراع الدموي الذي وقع في خان يونس، برزت خالفات داخل حماس حول طريقة التعـاطي مـع قـضية                   

  . نفيذية كجهاز أمني خاص لحكومة حماسالصراع وكان من نتائجها إقدام الحركة على نشر القوة الت
وتوضح المصادر الفلسطينية أنها كانت تعتقد، حتى وقت قريب، أنه ليس لحماس مصلحة في التصعيد الداخلي                

غير أن قرار نشر القوة األمنية فاجأ الجميع ألنه يجسد        . وأن كل التجاوزات تأتي من أطراف محسوبة على فتح        
 .على األرض ازدواجية السلطة

  19/5/2006السفير 
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   الفلسطينية –إحياء مكتب المنظمة يؤخّر المفاوضات اللبنانية  .62
  خليل فليحان 
أسفت مصادر وزارية لقرار الحكومة اللبنانية اعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت االثنـين                

 فلـسطينية واثـار احتجاجـات    –نية  الماضي، ليس ألن الفلسطينيين ال يستحقونه، بل ألنه فجر خالفات فلسطي          
  . تبلغتها وزارة الخارجية والمغتربين

  : وعددت النتائج السلبية التي نجمت عن اعادة فتح هذا المكتب  كاآلتي
 تعطيل قرار مجلس الوزراء الرامي من وراء احياء المكتب الى استحداث مرجعية سياسية فلسطينية               : االولى -

لملفات المطروحة من السالح، الى االوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل لالجئ           في لبنان، لمعالجة كثير من ا     
  . الفلسطيني وسوى ذلك

 الفلسطينية في شأن السالح خارج المخيمات وداخلها الى اجل غير           – ارجاء بدء المفاوضات اللبنانية      : الثانية -
  . مسمى

مة والفصائل المعارضة لها وهي حركتـا حمـاس          الفلسطينية بين المنظ   –نقل الخالفات الفلسطينية    :  الثالثة -
 القيادة العامة والصاعقة وتنظيمات اخرى منشقة عنها لمعارضتها اتفـاق           –والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية     

ويعتبر هؤالء ان مكتب المنظمة ال يمثل جميع الفلسطينيين في لبنان، وانه غير مؤهل لمعالجة قضاياهم                . اوسلو
ان مديره عباس زكي اعلن في الكلمة التي القاها قبيل قص شريط االفتتاح ان ابوابه مفتوحـة                 وتشعباتها، رغم   

  . للجميع، للموالين كما للمعارضين، لكن المعارضين يرون ان المكتب ال يخدم اال مصالح محمود عباس فقط
غير ان الحكومة   . فارة آب الماضي، طالب بفتح س     8وتجدر االشارة الى ان عباس كان خالل زيارته للبنان في           

فضلت صيغة احياء مكتب المنظمة ألنه بحسب العبارة التي استعملها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة على هامش                
واالعتبار متوقف تقنيا وموجود فعلياً،      خالل اجتماعه به فانه، اي المكتب        27/11/05 في   10+ قمة برشلونة   

 ان المنظمة أنشأت مكاتب تمثيلية لها في الدول العربية وبينها           اآلخر الذي ركزت عليه الحكومة في وقت الحق       
، وبعد ان اعتمد مؤتمر     9/9/1976 في   66لبنان، بعد ان اصبحت عضوا في جامعة الدول العربية في الدورة            
 ومؤتمر القمة العربي الـسابع فـي        1973القمة العربي السادس الذي عقد في الجزائر في نهاية تشرين الثاني            

كما اتخذت الجمعية العمومية لالمـم      . ، المنظمة ممثالً وحيداً للشعب الفلسطيني     1974ط في تشرين االول     الربا
  .  بقبول المنظمة عضوا مراقباً فيها1974المتحدة قراراً عام 

ولفتت ان الحكومة ربما تسرعت في تقديراتها لئال يقال انها اخطأت في اتخاذ قرار احياء المكتب، لعدم تحسبها                  
 الفلسطينية التي يمكن ان تنشأ، وهذا ما حصل وكان عليهـا ان تعـي ذلـك ألن تلـك                    –لخالفات الفلسطينية   ل

الخالفات سبق ان ظهرت لدى اتخاذ الحكومة قراراً أواخر العام الماضي ببدء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني                
قوق المدنية واالجتماعية واتاحـة  حـــول الملفات المطروحة، من السالح خارج المخيمات وداخلها، الى الح         

وقالت ان عبـاس    . وحتى اآلن لم يتشكل الوفد الفلسطيني بسبب خالفات الفصائل        . الفرصة امام الالجئ للعمل   
غير ان العقبة الكأداء تبقى فـي كـون         . زكي مكلف ان يترأس الجانب الفلسطيني للتفاوض مع الجانب اللبناني         

ديراً للمكتب ورئيساً للوفد الذي سـيفاوض، بينمـا ال يمكـن تجاهـل              منظمة التحرير هي التي عينت زكي م      
  . المعترضين وبينهم حركة حماس التي تترأس الحكومة، اضافة الى موقعها النضالي

. واشارت الى دراسة تجري حالياً لتحديد الحصانات واالمتيازات التي ستمنح للمكتب الـذي اسـتأنف اعمالـه        
. تربين دراسة اولية اعدتها في هذا الصدد على وزارة العـدل البـداء الـرأي              واحالت وزارة الخارجية والمغ   

والالفت ان ثمة اكثر من رأي في طبيعة الحصانات واالمتيازات، فـالبعض يريـد ان تكـون كالحـصانات                   
واالمتيازات التي تعطى للسفارات، والبعض اآلخر ال يؤيد ذلك على اساس ان المكتب مرجعية ولـيس بعثـة                  

  .ويتوقع ان تنجلي االمور في االسبوع المقبل. سيةديبلوما
  19/5/2006النهار 
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  لحظة الحقيقة: بوش وفلسطين .63

  باتريك سيل 
يتوجه ايهود اولمرت إلى واشنطن األسبوع المقبل ليقوم بالزيارة التقليدية لكل رئيس حكومة جديد فيقابل معلمه                

 مـن الـشهر     23س جورج بوش في البيت األبيض في        وينتظر أن تتم مقابلته مع الرئي     . رئيس الدولة العظمى  
ويكتسب هذا اللقاء أهمية قصوى ألن الهدف الرئيسي ألولمرت هو الحصول على تأييد أميركا لخطته               . الجاري

  .األحادية الرامية إلى فرض حدود إسرائيل النهائية على الفلسطينيين
بية وعزل القدس الشرقية عـن الـضفة عـن          وتقضي هذه الخطة بتوسيع المستوطنات الكبرى في الضفة الغر        

وبـذلك  . طريق ضم أراض تقع ضمن ما يسمى بالجدار األمني وسد طريق وادي األردن أمـام الفلـسطينيين                
  .تحشر هؤالء في ثالثة أو أربعة كانتونات منعزلة تماماً وتحت رحمة إسرائيل
ه ال يمكن ألي زعـيم فلـسطيني،        ويحرص أولمرت على تجنب أي مفاوضات مهما كان الثمن ألنه يعرف بأن           

حتى األوروبيين الجبناء ال يمكن أن يوافقوا       . حتى بين أكثر المعتدلين، أن يقبل بنهب األراضي على هذا النحو          
  . بواسطة التفاوض1967على تحكم إسرائيل بهذا الشكل ويصرون على أن يكون كل تغيير لحدود عام 

اً بالنسبة الى أولمرت إذا ما أراد أن يفـرض خطتـه ال علـى               ومن هنا فإن الدعم األميركي أمر جوهري جد       
ولقد حاول أن يغطي بشاعة أفكاره باستخدام تعبير بـريء هـو            . الفلسطينيين فحسب بل على المجتمع الدولي     

التقارب والذي يعني به تجميع المستوطنات الصغيرة المتناثرة وضمها إلى المستوطنات الكبرى بما فـي ذلـك       
  . كيلومتراً عن الخط األخضر26ل التي تقع في عمق األراضي الفلسطينية وتبعد نحو مستوطنة أريي

وكمـا  . حقيقة األمر إذن أنه إذا طُبقت خطة أولمرت فسوف يستبعد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة                
برنامج أولمرت سيقضي   قال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية هذا األسبوع أمام البرلمان األوروبي فإن             

  .على كل أمل بإمكان إحياء مسيرة السالم
اذ سبق له أن صرح بأنه يؤيد إنشاء دولة فلسطينية تعيش           . تلك إذاً هي لحظة الحقيقة بالنسبة الى الرئيس بوش        

وقد حان الوقت اآلن، ربما للمرة األخيرة، كي يظل هذا الحـل المنـشود قـابالً                . جنباً إلى جنب مع إسرائيل    
  .للتحقيق

فهل يملك بوش اإلرادة والرؤية كي يقول ال ألولمرت ويتحدى بذلك القوى التي يمكن إلسرائيل أن تعبئها فـي                   
  أميركا بالذات؟

 في المئة من الـشعب      69 وفي وقت تشير استطالعات الرأي إلى أن         –إن رئيساً غارقاً في المستنقع العراقي       
 يصعب أن يستجمع الـشجاعة الـسياسية الالزمـة          -لخط الخاطئ   األميركي يعتقدون بأن بالدهم تسير على ا      

غير أن بوش ال بد أن يعلم تماماً بأنه إذا أيد خطة أولمرت فسيحكم على المنطقـة                 . لمواجهة مثل هذه الضغوط   
  .بمواجهة مزيد من العنف يؤدي إلى مزيد من الغضب من أميركا الذي يكاد يبلغ الذروة

وعلى رغم كل إشارات الخطر فإن الظرف الراهن يوحي بـأن بـوش             . األميركيذلك هو الخيار أمام الرئيس      
ولن تكون هذه المرة األولى من نوعها التي يعض الذنب اإلسرائيلي فيها            . سينهار، وبأن أولمرت سيحقق غايته    

  .الكلب األميركي
) ينـاير (ون الثـاني    فمنذ نجاح حماس في االنتخابات في كان      . أوضحت أميركا حقيقة عواطفها في هذا الظرف      

نعـم، هنـاك    . الماضي، يشهد العالم فضيحة الحصار االقتصادي على شعب بأثره من جانب أميركا وإسرائيل            
وكما قالت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية فـ       . عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي فرضت على الفلسطينيين       

  .إنه سالح ال أخالقي يستخدم ضد شعب محتل ومنهك
ولعل ما يثير الدهشة أن صوتاً واحداً في الغرب لم يرتفع للدفاع عن الفلسطينيين اللهم باستثناء الرئيس السابق                  
جيمي كارتر الذي يعتبر بحق ضمير أميركا التي ضلت طريقها فنشر في صحيفة انترناشونال هيرالد تريبـون                 
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 بقرينة ارتكابهم جريمة من الجرائم حـين انتخبـوا          مقاالً جاء فيه إن الفلسطينيين األبرياء يعاملون كالحيوانات       
  .حماس

أما االتحاد األوروبي الذي انضم في البدء إلى أميركا وإسرائيل في حملة تجويع حماس بغيـة إخـضاعها أو                   
طردها من السلطة فقد وجد يوم االثنين الماضي الشجاعة ليعيد النظر في موقفه، اذ اتفـق وزراء الخارجيـة،                   

 اإلنسانية التي تهدد األراضي المحتلة، على مطالبة اللجنة األوروبية بإيجاد آليـة دوليـة موقتـة                 تجاه الكارثة 
  .إليصال المساعدات إلى الفلسطينيين عن طريق البنك الدولي متجاوزين بذلك حكومة حماس

بأنـه أشـد    على أن هذه المساعدة قد تؤجل ألن رئيس البنك الدولي ليس سوى بول ولفوفيتز، إياه، المعروف                 
. المحافظين الجدد تأييداً إلسرائيل والذي كان المهندس الرئيسي لحرب العراق حين كان نائباً لـوزير الـدفاع                

  .ويقال اآلن في واشنطن أن الرجل متردد بالنسبة الى المشروع األوروبي
المـساعدات  وتتابع أميركا في هذه األثناء حصارها المصرفي البشع على الفلسطينيين لتحـول دون وصـول                

إن الحكومة األميركية تهدد    : وحول هذا يقول الرئيس السابق كارتر     . السعودية والقطرية إلى األراضي المحتلة    
  .الوجود المالي ألي مصرف أردني أو غيره يتجرأ على تحويل هذه المساعدة العربية لفلسطين

ـ              اس؟ إنهـم يعزلونهـا ويـصفونها       ترى كيف لنا أن نفسر أسباب هذه الروح االنتقامية وأسباب مقاطعـة حم
وهم يتناسـون  . بالشيطانية باعتبارها منظمة إرهابية أرسلت في الماضي االنتحاريين لقتل المدنيين اإلسرائيليين    

بأنهم مارسوا سياسة إرهاب الدولة على نطاق أوسع بكثير وقتلوا خمسة أضعاف ما قتلته حماس من المدنيين،                 
ويبدو أن العالم   .  اإلسرائيلي الالشرعي لألراضي الفلسطينية هو أصل المشكلة       كما أنهم يتجاهلون أن االحتالل    

ربما تعود على سياسة إسرائيل الوحشية في االحتالل وإقامة المستوطنات وفـرض حظـر التجـول وإنـشاء                  
الحواجز وإغالق الحدود وإقصاء المزارعين عن أراضيهم وتدمير المنازل واالغتيـاالت المـستهدفة وجـدار               

  .فصل المقيتال
ومن جهته أعرب .  شهراً وعرضت تمديدها إلى األبد إذا قابلتها إسرائيل بالمثل       18احترمت حماس هدنة طوال     

إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية عن موافقته على إجراء مفاوضات بين محمود عباس وايهود أولمرت               
  . شريك فلسطيني يتفاوض معهغير أن هذا األخير رفض مبدأ التفاوض متذرعاً بعدم وجود

وسواء في ما يخص العراق أو األراضي الفلسطينية فإن الذنب في خلق هذه الفوضى الدولية هو بـدون شـك                    
اذ قامت إسرائيل رداً على بعض الصواريخ المحلية الصنع التي سقطت في النقب ولـم               . ذنب أميركا وإسرائيل  

سابيع الماضية على شمال قطاع غزة فروعت الـسكان وقتلـت           تقتل أحداً، بإطالق خمسة آالف قذيفة خالل األ       
إنه لسلوك إجرامي يتمثل بحمالت إسرائيلية عقابية تكـاد         . العديد من المدنيين بينهم طفلة صغيرة وفتى مراهق       

  .تكون يومية ضد المدنيين واعتقاالت على نطاق واسع وقتل األبرياء
ـ           ألف موظف التابعين للسلطة الفلسطينية علـى راتبـه          150مضى نحو شهرين من دون أن يحصل أي من ال

 مليون دوالر شهرياً والتي     55وذلك منذ أوقفت إسرائيل دفع العائدات الجمركية المستحقة للفلسطينيين والبالغة           
ومنذ مطلع هذا العام أغلقت إسرائيل معبر كارني بين غزة           . في المئة من معاشات القطاع العام      90تغطي نحو   
 قرابة نصف الوقت ملحقة بذلك أضراراً بالغة بالصادرات الفلسطينية التي تتعفن عند المعبر شـأنها                وإسرائيل

ولقد أدى نقص األدوية الضرورية بمنظمة الصحة العالمية إلـى أن        . شأن المستوردات التي تحتجز أيضاً هناك     
  .لياًتتنبأ بـانخفاض سريع لمستوى نظام الصحة العامة في غزة وإمكان إنهياره ك

يضاف إلى ذلك كله أن جيمس ولفونسون الرئيس السابق للبنـك الـدولي الـذي ال يـشارك ولفـوفيتز آراءه                     
  .المتطرفة، استقال من منصبه كمبعوث خاص للجنة الرباعية ألنه ال يوافق على محاولة خنق حماس مالياً

تي تتراكم ضد دولتيهما؟ ليس لهمـا       ترى هل يدرك بوش وأولمرت إزاء هذه اآلالم الفلسطينية مدى الكراهية ال           
 .أن يفاجآ إذا ما قامت الضحايا برد الضربات

  19/5/2006الحياة 
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  خطر في غزة .64

  ماهر عثمان
ليست الضفة الغربية الخاضعة في صورة شبه تامة لالحتالل االسرائيلي كقطاع غـزة الخـالي مـن قـوات                   

 على أمن الفلسطينيين بل ان العكس تماماً ينطبـق          لكن هذا ال يعني قطعاً ان اسرائيل تحرص للحظة        . االحتالل
ومع ذلك، فان التوتر بين اكبر تنظيمين فلسطينيين هما حركتا فتح و حماس بلغ اآلن اوجه في قطـاع                   . عليها

غزة وصار مرشحاً النفجار قد تكون له آثار مدمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلـة ان لـم تظهـر                    
  .ن ضبط النفس والشعور بالمسؤوليةالحركتان درجة عالية م

وقد تصاعد التوتر بسبب اقدام وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بنشر طالئع قوة امنيـة خاصـة جديـدة                   
. مساندة لقوات األمن اطلق عليها اسم القوة االمنية التنفيذية قائالً إن مهمتها حماية امن المواطنين وممتلكـاتهم                

 اسماعيل هنية ان القوة الجديدة شكلت باالتفاق مع الرئيس محمـود عبـاس حتـى                وما ان قال رئيس الحكومة    
سارعت الرئاسة الفلسطينية الى نفي وجود أي اتفاق بين الرئيس عباس وهنية حول تشكيل قوة امنية خصوصا                 

  .من الفصائل الفلسطينية المسلحة
ن االساسي الفلسطيني تشكيل أي قوة أمنية       وأوضح نبيل ابو ردينة الناطق باسم عباس انه ال يجوز حسب القانو           

لكنه اشار الى انه يمكـن اضـافة عناصـر الـى            . غير القوى األمنية الفلسطينية الثالث المعتمدة وفق القانون       
حتى اضافة عناصر جديـدة الـى       : وتابع. االجهزة االمنية الفلسطينية الموجودة وليس تشكيل قوى امنية جديدة        

  .لى وجود شواغر ووجود اعتمادات مالية لذلكاالمن الفلسطيني تحتاج ا
إن الجدل الحاد حول تشكيل هذه القوة الخاصة الجديدة يندرج في مجال تنازع الصالحيات بين الرئيس عبـاس                  

وتظهر الصور التي وزعتها وكاالت األنباء ألفراد تلك القـوة          . المنتمي الى فتح والحكومة التي تقودها حماس      
  .تقريباً من اصحاب اللحى التي باتت رمزاً واضحاً يشير الى انتمائهم الى حركة حماسانهم من دون استثناء 

ومع ان هذه القوة االمنية الجديدة قوبلت في ما يبدو بالترحيب من جانب قطاع واسع من الناس في قطاع غزة                    
 االخيرة، فان من المؤكد     حيث تفاقم االنفالت االمني وحوادث القتل واالعتداء على الناس وممتلكاتهم في اآلونة           

ان وجودها وانتشار افرادها قد يشعالن فتيل اشتباكات بينهم وبين رجال بعض االجهزة االمنية التـي اصـدر                  
الرئيس عباس تعليماته اليها باالنتشار في المناطق كافة للقيام بمهماتها في مجال حفظ األمن ولمنع أي شـخص      

  .امن القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه
والواقع ان نشر قوة حماس الخاصة الجديدة واالمر الذي اصدره عباس الجهزة االمن بمنعها من خطـف دور                  
قوات األمن يزيدان التوتر الحاصل اصالً بين حركتي فتح و حماس في اعقاب تدهور الوضع االمني وحدوث                 

دة على لسان الناطق باسمها فـي       اغتياالت ألقت حماس بالمسؤولية عن احدثها على جهاز االمن الوقائي، مؤك          
غزة مشير المصري ان فرقة الموت التابعة لجهاز االمن الوقائي تعبث بالدم الفلسطيني وامن المواطن وان هذا                 

وليس الحديث عن فرقة موت مرتبطة بجهـاز         .يجري القحام حماس في حرب داخلية والظهار عجز الحكومة        
وجود هذه الفرقة االجرامية معروف لدى اهالي قطاع غزة، ويبـدو ان            االمن الوقائي جديداً او مخترعاً بل ان        

وفي الوقـت ذاتـه، فـان       . المسؤولين عنها يعملون لمصالحهم الشخصية وربما لمصلحة جهة غير فلسطينية         
اصرار وزير الداخلية على تشكيل قوة االمن الخاصة الجديدة من عناصر حماس حصراً يلقي بظـالل قاتمـة                  

وكان مـن الممكـن ان ينـسق        . شريفة المفترضة لهذه القوة وينقلها الى مجال الصراع الداخلي        على المهمة ال  
الرئيس عباس مع رئيس الحكومة هنية مسألة تشكيل القوة الجديدة بموجب القانون االساسي على نحو يجعلهـا                 

 الوقت ذاتـه ان     وال بد من القول في    . تضم عناصر من الفصائل المسلحة كافة لتتولى مهمات محددة بوضوح         
االجهزة االمنية الفلسطينية الحالية عجزت عن انهاء الفوضى واالنفالت األمني والتعـديات علـى االراضـي                
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وقد بدا السماح باستمرار هذا التردي في الوضع االمني متعمـداً فـي             . المحررة وعلى المواطنين وممتلكاتهم   
  .بةبعض االحيان على نحو يوحي بأنه يخدم اغراض جهات مري

  19/5/2006الحياة 
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  أبطال فيلم الشرق الوسط

  19/5/20060  الغد األردنية 


