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   تنظيمات اخترقت اجهزتنا الغتيال قادتها: هاحاولة اغتيال مديرم بعد المخابرات الفلسطينية .1

أصيب رئـيس    :محمد يونس ورام اهللا، فتحي صباح     وغزة  نقالً عن مراسليها في      21/5/2006الحياة  نشرت  
جهاز المخابرات العامة الفلسطينية العميد طارق أبو رجب بجروح خطيرة امس جراء انفجار غامض وقع في                

ائي في مبنى المخابرات العامة شمال مدينة غزة، وأمر الرئيس عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في               مصعده الكهرب 
 12وقتل أحد مرافقي أبو رجب في االنفجار واصيب         . الحادث الذي اعربت الحكومة عن أسفها الشديد لوقوعه       

يال، قدم النـاطق    وبينما قالت مصادر الرئاسة وحركة فتح ان ابو رجب تعرض لمحاولة اغت            .آخرون بجروح 
باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل في اعقاب االنفجار مباشرة رواية أخرى مفادها أن قنبلة سقطت من أحـد                   

واوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان           . مرافقي أبو رجب، ما ادى الى انفجارها      
صعيد خطير ومس باالمن الوطني الفلـسطيني وسـيدفع         ما جرى من محاولة الغتيال رئيس المخابرات هو ت        

لكن أبو هالل عاد وتراجع عن الرواية التي تحدثت عن سقوط قنبلة من دون أن                .االمور الى مزيد من التدهور    
يقدم رواية أخرى تؤكد أو تنفي تعرض أبو رجب لمحاولة اغتيال، واكتفى بالقول ان رواية سقوط القنبلة غير                  

واشار ابو هالل الى ان وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق في            .نتظار ما سيسفر عنه التحقيق    دقيقة ونحن في ا   
وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان رئيس الـوزراء        . الحادث، معرباً عن امله ان يكون الحادث عرضياً       

مشيراً الـى ان وزيـر      تابع تطورات الحادث مع وزير الداخلية والجهات المعنية بهدف التحقيق في الحادث،             
ونقـل   .كما أعلن جهاز المخابرات عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث         . الداخلية شكل لجنة تحقيق في الحادث     

أبو رجب والمصابون الى مستشفى الشفاء بغزة، وضرب مسلحون من المخـابرات حـصارا مـشددا حـول                  
ضوا حصارا مـشددا ايـضا علـى مقـر          المستشفى ومنعوا الصحافيين ووسائل االعالم من الدخول اليه وفر        

واعتدى عدد من رجال المخابرات على عدد من الـصحافيين           .المخابرات ومنعوا الصحافيين من الدخول اليه     
مستشفى، ما حدا بنقابة الصحافيين الفلسطينيين الى استنكار ذلك         الاثناء محاولتهم تغطية االحداث خصوصا في       

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء ان ال خطورة على حيـاة             .لتعبيروالتنديد به دفاعا عن حرية النشر وا      
  . أبو رجب الذي نقل في وقت الحق الى احد المستشفيات االسرائيلية

وقال العميد  . غتيالاالاتهم جهاز المخابرات الفلسطينية حماس من دون ذكرها باالسم، بالوقوف وراء محاولة             و
رات ان لدى جهازه معلومات عن محاولة تنظيمات اختراق اجهزة االمـن            توفيق الطيراوي نائب رئيس المخاب    
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معتبراً انـه، لـيس      واعترف باتخاذ اجراءات امنية جديدة لحماية الرئيس عباس       . الفلسطينية بغية اغتيال قادتها   
مصعد وذكر الطيراوي ان العبوة الناسفة التي استهدفت ابو رجب زرعت اسفل ال            .بعيداً عن كل هذا االستهداف    

وكشف الطيراوي للمرة االولى ان حمـاس وقفـت وراء   . الكهربائي، معترفاً بوجود اختراق لجهاز المخابرات 
وقال . محاولة اغتيال سابقة تعرض لها ابو رجب، غير مستبعد ان تكون الحركة تقف وراء هذه المحاولة أيضاً                

ة اغتيال سابقة قبل حوالي ثالث سـنوات،        نعم لقد تعرض األخ طارق ابو رجب لمحاول       : رداً على سؤال للحياة   
وقال الطيراوي انه جرى طي صفحة محاولة االغتيال        . والذين حاولوا اغتياله معروفون باالسم وهم من حماس       

  .تلك بأمر من الرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف منع حدوث انفجار داخلي بين فتح وحماس
ان حماس في الضفة شرعت اخيراً في شـراء مـا هـو             وفي حديث خاص الى الحياة قال مسؤول أمني كبير          

متوافر من اسلحة في السوق السوداء وفي تجنيد اشخاص جدد تحضيرا لمواجهة عسكرية مع فـتح واجهـزة                  
واشار الى ان زيادة الطلب على السالح والذخيرة في الضفة ادت الى ارتفاع غير مسبوق في اسعارها                 . االمن

وأشار الى ان اجهزة االمـن وضـعت خطـة          ).  دوالر 5.5( شاقالً   25دة بلغ   قائالً ان سعر الرصاصة الواح    
وحمل الطيراوي بشدة علـى بيـان        .العتقال عناصر مسلحة في حماس في الضفة في حال حدوث اي تصعيد           

صدر عن وزير الداخلية سعيد صيام بعد محاولة اغتيال ابو رجب لمح فيه الى احتمال ان يكون االنفجار قـد                    
هذا كالم سخيف وغير مسؤول ومشبوه، الن ال احـد          : وقال. وط وانفجار قنبلة من يد احد حراسه      نجم عن سق  

: وقال. ووصف الطيراوي احداث العنف بأنها حرب اهلية      . عاقالً يدخل الى المصعد مع حراس يحملون قنابل       
نف والقتل حربا اهليـة     نحن في مصيبة كبرى، البعض يهرب منها وال يسميها حرباً اهلية، واذا لم يكن هذا الع               

   .فماذا يمكن ان نسميه
عشرات المسلحين مـن كتائـب شـهداء        أن  غزة رائد الفي    في   21/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكر مراسل   

 مسيرة وسط رام اهللا اطلقوا خاللها النار في الهواء احتجاجا           وااالقصى وعدد آخر من الفلسطينيين المدنيين نظم      
وتوجـه  . متظاهرون ضد تشكيل القوة األمنية الخاصة وضد استمرار الفوضى االمنية         وهتف ال . على االنفجار 

  .المسلحون الى مقر التشريعي ودخلوا الباحة الرئيسية، مواصلين الهتافات ولم يحاول احد منهم اقتحام المبنى
ي قتـل فـي   من ناحية أخرى، شيع المئات من رجال المخابرات وعائلة ابو حصيرة ابن شقيقة ابو رجب الـذ      

  .االنفجار وسط توعد باالنتقام والثأر من العمالء الذين يقفون وراء عملية االغتيال بالجبانة
أعرب خالد ابو هالل عن أمله في ان يكون االنفجار قد وقع            : غزةمن   21/5/2006الشرق األوسط   وأضافت  

خابرات الفلسطينية هو قلعة أمنية     واشار ابو هالل الى حقيقة أن مقر الم       . بشكل عرضي وان ال يقف وراءه احد      
وحـث المـسؤولون    . حصينة فيها كل انواع االجراءات واالحتياطات األمنية، بما فيهـا كـاميرات تـصوير             

الفلسطينيون على التروي وعدم اطالق التصريحات االعالمية المتسرعة حتى ال يكونوا أبواقاً تفجـر سـاحتنا                
قاً بالصوت والصورة وبمجرد تشكيل لجنة تحقيق لمعرفـة مـا           وأضاف أن كل ما حدث سيكون موث      . الداخلية

  . الذي حدث بالضبط سيكون واضح لكل شعبنا وسنعلن النتائج
كتلة فتح البرلمانية أدانت االعتداء على       أن    غزة  من ب. ف.انقالً عن    21/5/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  

عتبرت أن ما سبقه من اعتداءات على كـوادر مـن فـتح             أبو رجب، معتبرة إياه محاولة جبانة الغتياله، كما ا        
وأفراد من األجهزة األمنية من خالل وضع العبوات أمام منازلهم ال تخدم إال جهة واحدة وهي االحتالل الـذي                   

وطالبت الكتلة الرئيس عباس بتوحيد األجهزة األمنية ووضع حـد           .يحرص على نشر الفتنة واالقتتال الداخلي     
ات المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، معلنة رفضها كـل االعتـداءات                لما أسمته بالفئ  

  .والممارسات غير األخالقية ضد قادة وضباط األجهزة األمنية
مسؤول امني فلسطيني كبير رفض ذكر اسمه اكد ان التحقيقات االولية إلى أن  21/5/2006عكاظ وأشارت 

 . اس في محاولة اغتيال رئيس المخابراتتشير الى تورط عناصر من حم
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  اتفاق مؤقت على القوة المساندة  .2
أفادت مصادر فلسطينية بأن اجتماعا عقد صباح أمس في مدينة غزة بين وزير الداخلية سعيد               : غزة  رائد الفي   

عدد مـن   صيام ومدير عام الوزارة وقائد االمن الوطني من جهة ومدير عام وزارة الداخلية رشيد ابو شباك و                
قادة االجهزة االمنية من جهة أخرى لبحث االزمة الناجمة عن قرار صيام تفعيل القوة التنفيذية ونـشرها فـي                   

وذكرت مصادر أمنية أن االجتماع أسفر عن اتفاق على ضرورة إيجاد حل مؤقت لمـسألة القـوة                  .قطاع غزة 
ب من تجمعـات االجهـزة االمنيـة القديمـة          التنفيذية التابعة للوزارة وذلك من خالل عدم نشر أفرادها بالقر         

  .ومراكزها وحصر نشرها في مناطق بعيدة بهدف الحد من االحتكاك لحين التوصل لحل نهائي لهذه األزمة
  21/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  عباس يجدد رفض الخطوات والحلول أحادية الجانب  .3

وقال فـي    .خطوات والحلول أحادية الجانب    لل هجدد الرئيس محمود عباس، امس، رفض     :  وكاالت ،شرم الشيخ 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عبد اهللا أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي، وذلك علـى هـامش المنتـدى                   

لقد تحدثنا عن استئناف المفاوضات علـى     : االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط، الذي يعقد في شرم الشيخ         
واضـاف،   .فاوضات الثنائية، وعدم القبول بالحلول أحادية الجانب      أساس خطة خارطة الطريق، وضرورة الم     

وقال  .الفلسطينيين يريدون السالم وأن أيديهم ستبقى ممدودة من أجل السالم وأنه ليس لديهم خيارات أخرى              : إن
  إنه تم التطرق خالل اللقاء عن الطرق التي نبحث فيها ومن خاللها إلى إيصال المساعدة إلـى شـعبنا،               :عباس

 .والتفويض الذي أعطي لالتحاد األوروبي للبحث عن آلية سريعة إليصال األموال إلـى الـشعب الفلـسطيني                
  .وأعلن الرئيس عن قبوله دعوة السيد عبد اهللا بدوي لزيارة ماليزيا في أقرب وقت ممكن

  21/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  ود ازمة لدى الحكومةيجب التحضير للحوار جيدا وان ال ينطلق من قاعدة وج: هنية .4

.  قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية ان الحكومة ال تمر بمأزق وال تعـاني مـن أزمـة                 : بشار دراغمة  ،نابلس
جاء ذلك في ثنايـا تقريـر أعدتـه         . معتبرا أن من يمر بالمأزق هو الجهات التي ترفض االعتراف بالحكومة          

وتلقـت  . بو كشك المتخصص بالـشؤون الفلـسطينية    المؤسسة الفلسطينية لإلعالم وبإشراف اإلعالمي غازي أ      
 لقد رحبنا   :وقال هنية  .الحياة الجديدة نسخة من هذا التقرير الذي خصص للحديث عن الحوار الوطني المرتقب            

بالدعوة إلى حوار وطني شامل وطالما رحبنا ونرحب بأي حوار فلسطيني، ولكن لكي يـنجح هـذا الحـوار                   
تم التحضير له بشكل جيد واالتفاق على كافة الملفات والقضايا ولنعرف ما هو           ويخرج بنتائج ملموسة يجب أن ي     

المطلوب من المفاوضات ألن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتظاهرة إعالمية تحت مسمى حوار وطنـي، وان ال                 
  .ينطلق من موقع االشارةالى وجود ازمة لدى الحكومة

  21/5/2006الحياة الجديدة 
  
  ل االزمة يكمن في شراكة سياسية شاملة في اطار المنظمة مفتاح ح:  خالدتيسير .5

 دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب الـسياسي للجبهـة               : ملكي سليمان  ،البيرة
الديمقراطية الى ان يتبنى الحوار الوطني صياغة قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة الحركـات واالحـزاب                 

شرط ان التكون على حساب م ت ف ومؤسساتها وكذلك ان يخرج الحوار بتشكيل حكومة ائـتالف                 السياسية ب 
وطني تشترك فيه كافة القوى الفاعلة على اساس برنامج مشترك، مشيرا الى ان رفض الكتل والفصائل الدخول                

وهذا كان  في حكومة وحدة وطنية مع حماس عندما شكلت الحكومة كان مرده عدم اعتراف حماس ب م ت ف                   
خطأ من الحركة وكانت خالفات ايضا من موقف حماس من وثيقة االستقالل اضافة الى وجود اسباب حالـت                  
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وقال خالد ان    .دون اشتراك القوى مع حماس وهذا ال يعنى عدم وجود قواسم مشتركة بيننا حول قضايا داخلية               
كة السياسية الـشاملة فـي اطـار م ت ف           مفتاح الحل لالزمة التي يعيشها الوطن يكمن في ايجاد صيغة للشرا          

والسلطة الوطنية في ان معا تقوم على برنامج مشترك وخطة عمل ملموسة موحدة تجمع بين التمسك بالثوابت                 
  .الوطنية وحمايتها وبين الواقعية التي تاخذ بعين االعتبار حقائق الوضع الدولي واالقليمي الراهن

عدة بنود هي التوافق على قواسم سياسية مشتركة بمـا يـساعد علـى              واوضح ان لدى الجبهة اقتراحا يتمثل ب      
 االسرائيلي ويقطع الطريق على محاوالت اسرائيل تامين غطـاء دولـي لخطـة      -اختراق الحصار االميركي    

 سياسية موحدة تـضمن تناسـق       -وتابع خالد ان البند الثاني من المبادرة وهي صياغة خطة كفاحية             .اولمرت
واشار خالد الى ان البند الثالث هو تشكيل حكومة ائتالف وطني تشارك فيها كافـة                . والسياسي االداء النضالي 

ف بصفتها الممثل الـشرعي والوحيـد       .ت.القوى الفاعلة على اساس برنامج مشترك ينطلق من تاكيد مكانة م          
بتفعيل وتطوير مؤسـسات م   ويتمثل البند الرابع     .والمرجعية العليا لشعبنا في الداخل والخارج وللسلطة الوطنية       

وخلص خالد الى القول ان م ت ف واللجنـة           .ت ف وتطبيق اعالن القاهرة بهذا الشان وفق جدول زمني ملزم          
منظمة على استعداد لمساعدة الحكومة في اعادة تفعيل وتطوير االجهزة االمنية بغية الوصـول الـى   لالتنفيذية ل 

  .وضع حد للحالة التي تعصف بالنظام السياسي
  21/5/2006الحياة الجديدة 

  
  الحصار السياسي الدولي بدأ ينهار : مسؤول اإلعالم في الخارجية الفلسطينّية .6

 أكّد مسؤول اإلعالم في وزارة الخارجية طاهر النونو أن محاوالت الحكومة الصهيونية واإلدارة :غزة
الفشل؛ حيث بدأ هذا الحصار ينهار األمريكية بفرض حصاٍر سياسي دولي على الحكومة الفلسطينية باءت ب

وأوضح النونو أن وزير  .تباعاً وأصبح العالم يتعامل مع الحكومة الفلسطينية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً
 محمود الزهار سيبدأ بعد منتصف األسبوع الجاري جولةً جديدة ستشمل العديد من الدول اآلسيوية .الخارجية د

ستوى للمشاركة في مؤتمر دول عدم االنحياز في ماليزيا، والذي يشارك فيه وزراء حيث سيرأس وفداً رفيع الم
 على أهمية مشاركة الزهار في هذا النونووشدد  . دولة من دول العالم وسيلقي كلمة فلسطين114خارجية 

زراء خارجية المؤتمر، موضحاً أنّه من المقرر أن يلتقي على هامش اللقاءات الرسمية عبر لقاءات منفردة و
وكشف النونو عن أن جولة الوزير ستتضمن أيضاً زيارةً لكلٍّ من . العديد من الدول المشاركة في المؤتمر
  .أندونيسيا وسريالنكا وإيران والصين

  20/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  عباس يؤكد دور مكتب التمثيل كمظلة للجميع .7

رئيس محمود عباس عقب اجتماعه مع الرئيس اللبنـاني         ال قال   :خشرم الشي من   21/5/2006الدستور  نشرت  
 اللبنانية وسبل التعاون واالرتقاء بهـذه       -  لقد بحثنا في العالقات الثنائية الفلسطينية      :إميل لحود في شرم الشيخ    

حسن ما  ووصف العالقات بين السلطة ولبنان بانهاعلى أ      . العالقات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني      
نحن نبحث في كافة القضايا أالستراتيجيه بيننـا وبـين          : ورداً على سؤال حول االشتباكات األخيرة قال       .يرام

وحـول  . أشقائنا في لبنان بما فيها ما جرى في المخيمات مؤخراً وال يوجد بيننا مشكلة واحدة غير قابلة للحل                 
 موفقا مع الرئيس مبارك جرى خاللـه اسـتعراض          االجتماع مع الرئيس مبارك قال عباس لقد عقدنا اجتماعا        

العالقات الثنائية وقضايا الحوار الوطني الفلسطيني واألزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهـذه الظـروف               
نبيل شعث ان البحث مع الرئيس المصري تناول القضايا اإلسـتراتيجية والخطـوات             .من جانبه قال د   . الصعبة

  . لدعم عباس ويبذل جهده لتفادي كارثة تحل بالشعب الفلسطينيالمستقبلية وتصورات مبارك
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لحـود علـى    الرئيس  عباس شكر   أن الرئيس   شرم الشيخ    في   21/5/2006الحياة   مراسل   حسن اللقيس وذكر  
التسهيالت التي قدمتها الحكومة اللبنانية إلعادة افتتاح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير في بيروت، وتداوال في               

وشدد لحود علـى     .لمكتب ومهمات رئيسه عباس زكي وفي مقدمها إطالق الحوار مع الحكومة اللبنانية           عمل ا 
أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة، مؤكداً أن لبنان عازم على البحث في أوضـاع الفلـسطينيين                  

بين اللبنانيين والفلسطينيين   على أراضيه في إطار التعاون ومشيراً الى وجود جهات تسعى الى افتعال صدامات              
وأكـد  . وأن أنجع الحلول لمواجهة مثل هذه المشاكل هي وحدة الصف الفلسطيني وعدم السماح بـأي خـروق               

عباس ان المكتب التمثيلي سيكون المظلة لجميع الفصائل ألن الشعب الفلسطيني حريص على المـساهمة فـي                 
  .ظروفه الصعبةالمناخات اإليجابية التي تساعد لبنان على تجاوز 

  
 مجهولون يحرقون سيارتين لمحطة الجزيرة في رام اهللا  .8

افادت مصادر محطة الجزيرة الفضائية ان شاحنة : ا ف ب نقالً عن رام اهللامن  21/5/2006الدستور نشرت 
صغيرة تابعة للمحطة وسيارة مدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري احرقهما مجهولون امس في 

وقال العمري لوكالة فرانس برس ان الحريق احدث اضرارا كبيرة في موقف سيارات خاص  .ام اهللار
وكانت الجزيرة سألت احد قادة فتح في غزة عبد العزيز شاهين عن  .باستوديو المحطة ونجهل دوافع المنفذين

 .سمحاولة اغتيال رئيس جهاز المخابرات عبر اعتداء بقنبلة، فاتهم المحطة بدعم حما
استبعد نائب محافظ رام اهللا والبيرة، صائب نـصار، أن          : رام اهللا من   21/5/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  

أتوقع أن يكون الحادث ناتجاً عن تماس كهربائي أو عطل في إحدى            : يكون العمل مدبراً ومقصوداً، وقال لأليام     
موقف السيارات يخضع إلجـراءات أمنيـة       : افوأض .السيارات وامتد في نهاية األمر إلى السيارات المحيطة       

  .خاصة، وال يدخله إال أصحاب السيارات بواسطة جهاز تحكم عن بعد وتحت إشراف موظفين من العمارة
  . من جهة أخرى، ينظم صحافيون وطواقم الجزيرة اليوم اعتصاماً أمام مقر الجزيرة في رام اهللا

  
  خارج قوى األمن العاملة في إطار السلطةلن نسمح بنشر أية قوة من : قائد منطقة جنين .9

قال العميد الركن ذياب العلي قائد منطقة جنين، امس، ان قوات األمـن الـوطني تتمتـع                 : محمد بالص ،  جنين
بجاهزية عالية وهي مستعدة لتنفيذ تعليمات القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على األمـن والنظـام،           

 على أن قيادة منطقة جنين لن تسمح بأي شـكل           العليوشدد   .لعليا للشعب الفلسطيني  وحماية المصالح الوطنية ا   
كان بنشر أية قوة أمنية غير شرعية من خارج نطاق قوى األمن العاملة في اطار السلطة الوطنية، في إشـارة                    

، ودعا إلـى تفكيكهـا   منه إلى القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام، وزير الداخلية والتي اعتبرها غير قانونية       
  .وتنفيذ قرارات الرئيس عباس في هذا الشأن

  21/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  برنامج الحكومة السياسي هو سبب األزمة األمنية واالقتصادية: أبو شمالة .10
 ان األزمة األمنية واالقتـصادية التـي        ):فتح ( قال عضو المجلس التشريعي ماجد ابو شمالة       :أكرم اللوح ،  غزة
وأشار أبو شمالة خالل محاضرة سياسية نظمها مركز         .يشها شعبنا تعود للبرنامج السياسي الذي قدمته حماس       يع

الشرق األوسط للديمقراطية والالعنف إلى أن السبب في عدم االتفاق حول برنامج موحد يجمع كافة الفـصائل                 
وطنيا تلتقي عليه كافة التنظيمـات      الرؤية التي طرحتها حماس من خالل الحوار برنامج حماس وليس برنامجا            

 .مؤكدا أن الحكومة لم تلق أي قبول على المستوى العربي بسبب هذا البرنامج وعدم قبولها بالمبادرة العربيـة                 
 عندما أدركت حكومة حماس أنها لن تستطيع تحقيق اختراق في العمق العربـي والـدولي                :وأضاف أبو شمالة  

داخلي موضحا أن فشلها في إدارة األمور دفعها لتوتير الساحة الداخليـة            بدأت تعكس هذا األمر على الوضع ال      
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حيث بدأت بالتحريض من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت وتصريحات قادتها وتوجت الحملة بخطـاب خالـد                
وأكد أبو شمالة    .مشعل في دمشق الذي ادخل الساحة في توترات وصراعات مازلت آثارها تعصف بقطاع غزة             

ير معنية بحرب داخلية الن الوضع الداخلي للحركة يستوجب ترتيب األوراق الداخلية وفـتح معنيـة                أن فتح غ  
 .تماما بان تأخذ الحكومة دورها وان يرى شعبنا ما الذي تستطيع حماس تقديمه من برامجها التـي طرحتهـا                  

إخراج مسيرات ضخمة منذ    وشدد أبو شمالة على رفض فتح المطلق لتوتير الساحة الداخلية مع أنها قادرة على               
الشهر الثاني من عدم صرف الرواتب مؤكدا أن أبناءها هم األكثر تضررا من الحصار اإلسرائيلي وعدم دفـع                  
الرواتب إضافة إلى ان مؤسسات منظمة التحرير تأثرت بشكل سلبي بالحصار أما مؤسسات حماس وأعضاؤها               

وفيما يتعلق بالقوة الخاصـة      .األموال كما كانت من قبل    فلم يتغير عليهم شيئا فما زالت تصرف لهم الرواتب و         
  .أوضح أبو شمالة أن القانون الفلسطيني واضح ويصنفها بأنها غير شرعية

  21/5/2006الحياة الجديدة 
  

 عباس يبحث مع محافظ البنك المركزي األردني تحويل األموال للسلطة .11
حصار عـن الـشعب الفلـسطيني وإيـصال         أكد الرئيس محمود عباس ضرورة فك ال      :  فارس شرعان  ،عمان

المساعدات المالية إليه بالسرعة القصوى، محذراً من كارثة حقيقية فـي االراضـي الفلـسطينية اذا اسـتمر                  
 أمية طوقان يوم الخمـيس الماضـي، ان         .وقال عباس خالل لقائه محافظ البنك المركزي االردني د        . الحصار

  .نية أمر بالغ األهمية لتخفيف معاناة الفلسطينيينتحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطي
  21/5/2006الشرق األوسط 

  
  شرعنا باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال منحة السيارات اإليرانية: وزير النقل .12
أعلن المهندس زياد الظاظا وزير النقل والمواصالت عن بدء اجراء االتصاالت والترتيبـات             :  حامد جاد  ،غزة

 سيارة من انتاج ايراني وذات أحجام وأنواع مختلفة قـدمتها ايـران كمنحـة للحكومـة                 300 الالزمة الدخال 
وبين الظاظا في حديث لأليام ان دخول هذه المساعدات االيرانية يتطلب الحصول علـى موافقـة                 .الفلسطينية

 هذه االجـراءات    اسرائيلية وترتيبات لدخولها عبر معبر رفح وجسر األردن، دون أن يستبعد بذلك أن تستغرق             
وأوضح الظاظا انه يعتزم قريباً القيام بجولة لعدد من دول الخليج والمغرب العربي بهـدف                .أكثر من شهرين  

تعزيز التعاون المشترك مع هذه البلدان وبحث فرص دعمها لقطاع النقل والمواصالت واالستفادة من الخبرات               
  .العربية في هذا القطاع

  21/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  فتح تنفي سعيها بشكل رسمي تشكيل قوة حماية خاصة بها .13
 في الوقت الذي نفت فيه فتح  انهغزة من فايز أبوعون  نقالً عن مراسلها     21/5/2006األيام الفلسطينية   نشرت  

على لسان أحد المتحدثين باسمها في غزة ماهر مقداد أن تكون الحركة تسعى بشكل رسمي إلى تشكيل وحـدة                   
ة بها، كما ُأعلن في وقت سابق على لسان شخص يدعى أبو جهاد، لم يستبعد أن يقف وراء هـذا                    حماية خاص 

وقال إن موقف الحركة الرسـمي،       .التشكيل أبناء من الحركة ذاتها، وذلك بدافع القلق على قيادات وكوادر فتح           
 غيـر   القوة التنفيذيـة  ود  وجإن  واضاف  .  لن تكون مع أي تشكيل خارج إطار األجهزة األمنية الثالثة          هاهو أن 

 أدى الى أن يفكر البعض بتشكيل قوات حماية كردود فعل على هذه الفوضى العارمـة والمخالفـات                  شرعيال
 لم تعلن عن    الحركةوكان الناطق باسم فتح توفيق أبوخوصة صرح بأن         . المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيات    

هالل الناطق باسم وزارة الداخلية علم الـوزارة بنيـة فـتح            من جهته، نفى خالد أبو      . تشكيل وحدة خاصة بها   
  .تشكيل قوة حماية خاصة بها
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  كامـل ابـراهيم   نقالً عن مراسـليها  االراضي الفلسطينية قد اوردت من  21/5/2006الرأي األردنية   وكانت  
م لـسحب القـوة     أمهلت الحكومة الفلسطينية ثالثة أيـا      قوى الحماية التي شكلتها فتح     ان   ا ف ب   و   سمر خالد و

 بأنه في حين لم تستجب الحكومة فان فتح ستنشر قوتها المكونة من             ها أبو جهاد المتحدث باسم    و هدد  .التنفيذية
 تشكل خطرا على حياة المـواطن الفلـسطيني          بأنها واعتبر القوة التنفيذية  . حركةال عنصر لحماية أبناء     2000

. ف المواطنين واتهمها بأنها غير قانونية وغيـر شـرعية         وأنها ستعزز الفلتان األمني وتنشر الرعب في صفو       
وأكد على أن قوة الحماية تتضمن عناصر من فتح وليس من كتائب األقصى موضحا بـأن كتائـب األقـصى                    

   آالف10 لالزدياد الى ة وأشار الى أن قوة الحماية مرشح.مهمتها فقط مقاومة االحتالل االسرائيلي
كتائب أبو علـى مـصطفى       كتائب األقصى و   ان   غزة ووكاالت االنباء   من 21/5/2006الدستور  و اضافت   

وكتائب المقاومة الوطنية دعت إلى اعتماد الحوار الوطني لحل جميـع االشـكاالت الفلـسطينية فـي ضـوء                   
 .االحتكام إلى لغة القانون والمنطق وعدم االحتكام إلى مظاهر السالح والى المستجدات األخيرة وتداعياتها

 
  تشهاد أربعة مواطنين بينهم قائد من سرايا القدس اس: غزة .14

قوات االحتالل قتلت أربعة مواطنين     ان ان   حسن جبر عن مراسلها    نقالً 21/5/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
وقالت مصادر طبية وأمنيـة      .وأصابت أربعة آخرين بجراح متفاوتة خالل عملية اغتيال لقائد من سرايا القدس           

ل أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة كان يقودها الشهيد محمد شعبان الدحدوح والـذي يعتبـر               ان طائرات االحتال  
 فقتلته مع ثالثة مواطنين من عائلة واحدة كانت تـسير سـيارتهم              الزيتون القائد الميداني لسرايا القدس في حي     

  .بمحاذاة السيارة المستهدفة
ذي اغتالته قوات االحتالل قبل نحو شـهرين وكـذلك          الدحدوح هو شقيق خالد الدحدوح قائد سرايا القدس ال        و  

  .شقيق أيمن الدحدوح الذي اغتيل كذلك في عملية اغتيال مشابهة خالل االنتفاضة
من جانبها، توعدت سرايا القدس بالرد على الجريمة البشعة وقالت إنها سترد على عملية اغتيال قائدها الـذي                  

وأكد القائد في سرايا القدس أبو أحمـد أن          .ذي طورته مؤخراً  وال 4أكدت أنه من كبار مهندسي صاروخ قدس        
السرايا ستواصل قصف اسرائيل بالصواريخ، مشيراً الى أن اسرائيل فتحت على نفسها أبواب جهنم بعد عملية                

  .االغتيال الجبانة
 الماضية   صواريخ قسام قد أطلقت الليلة     5أن  من   مصادر إسرائيلية    هقالتما  : 21/5/2006 48 عرب وذكرموقع

 . في سديروت حيث سقط أحدها.غتيالاإلوصباح اليوم من قطاع غزة، رداً على 
  

  اشتباك بين المقاومة واالحتالل قرب كيسوفيم   .15
أعلنت كل من كتائب المقاومة الوطنية وكتائب أبوعلي مصطفى عن تمكنهما من قـنص             : أمين أبووردة  ،نابلس

كتائب في بيان مشترك انه جرى أيضاً       الوقالت  . رب من معبر كيسوفيم   أحد الجنود اإلسرائيليين المتمركزين بالق    
   .اشتباك مع احدى الدوريات ومع أبراج المراقبة الموجودة في المكان

  21/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اجتماع موسع لقادة الجهاد في دمشق  .16
 في دمشق يضم ممثلين عن كشفت مصادر في الجهاد االسالمي نية الحركة عقد اجتماع موسع وسري: دمشق

وسيضم االجتماع كافة قادة الحركة . قيادتها في الداخل والخارج، وذلك قبل بدء الحوار الوطني الفلسطيني
وعلى رأسهم أمينها العام رمضان عبداهللا شلح، فيما يمثل قيادة الحركة في الداخل نافذ عزام وخضر حبيب، 

ونقل موقع الجمل االلكتروني عن مصادر في الحركة ان . البطشولم يتأكد بعد حضور القيادي البارز خالد 
ومحاور الحوار الوطني المرتقب، والحصار  االجتماع سيتطرق الى تطورات االوضاع الفلسطينية الداخلية،



 

 10

المفروض على الشعب الفلسطيني، كما سيناقش المجتمعون سبل اعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها 
 .لبيت الفلسطيني الداخليوترتيب اوضاع ا

  21/5/2006النهار اللبنانية 
  

  القوة التنفيذية تتبع للداخلية وما نحن إال مشاركون فيها: كتائب القسام .17
 استنكرت كتائب القسام ما تحاول تصويره بعض وسائل اإلعالم من أن القوات التنفيذية التي شكّلتها :غزة

 مؤكّدةً في الوقت ذاته أن القوة التنفيذية مشكّلة من األجنحة العسكرية ,وزارة الداخلية هي ذراع لكتائب القسام
وشددت الكتائب على أن القوة التنفيذية تتبع مباشرة  .لفصائل المقاومة، وكتائب القسام إنما هي أحد من شارك

  .سكريلوزارة الداخلية وتتلقّى أوامرها من وزير الداخلية، وليس من قيادة أي فصيٍل أو جناح ع
  21/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لفني تدعو عباس إلى إجراء استفتاء شعبي أو اإلعالن عن انتخابات جديدة .18

ذكرت مصادر سياسية مصرية عن لفني أنها سوف تعقد سلـسلة مـن   : اإلذاعة االسرائيلية ـ  شموئيل طال 
لمناقشة آخر التطـورات    ى هامش مؤتمر دافوس،     علاللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، وعبد اهللا الثاني،         

السياسية، كما ستكون هناك ترتيبات لعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من دول أخرى في شمال أفريقيـا، ودول                  
ويشار هنا إلى أن القضايا األساسية التي ستطرح        . الخليج، ممن ليست هناك عالقات دبلوماسية لها مع إسرائيل        

والمساعدات اإلنسانية التي تسعى إسرائيل لتقديمها للفلسطينيين، في حين دعت محمـود            هي الملف الفلسطيني،    
  .عباس إلى اإلعالن عن انتخابات جديدة، أو إجراء استفتاء شعبي الستبدال الحكومة الحمساوية

  20/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  دنبيريز يعمل على دفع مشروع إقليمي ضخم مشترك إلسرائيل واألر .19
يعمل بيريز، على دفع مشروع إقليمي ضخم مشترك إلسرائيل واألردن : اإلذاعة االسرائيلية ـ  شموئيل طال 

سيقام على طول الحدود المشتركة، بهدف إيجاد بدائل للطاقة النفطية والغاز والفحم، حيث كان قد أشار إلى أن                  
  .لسعوديإسرائيل تفضل االعتماد على الطاقة الشمسية وليس على النفط ا

  20/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

   عن دعمه لألفكار اإلسرائيلية الجديدة بعد لقائه أولمرتبوش سيعلن  .20
السفير اإلسرائيلي في واشنطن توقع أن توافق اإلدارة األمريكيـة علـى             أن   21/5/2006 48 عرب ذكر موقع 

وتحدثت مصادر سياسية، لهآرتس أن أولمرت      . خطة التجميع في الضفة الغربية مثلما وافقت على فك اإلرتباط         
وأضافت أن أولمـرت سـيتحدث    .سوف يتعهد لبوش بتنفيذ خطة خريطة الطريق، وما يسمى رؤيا بوش للحل      

ضمن إتصاالت ترتيب الزيارة، تـم      تجدر اإلشارة إلى أنه     و .عن اإلنسجام بين خطة التجميع وخريطة الطريق      
ألفكار اإلسرائيلية الجديدة، التي من شأنها أن تدفع باتجاه حل الدولتين،           اإلتفاق على أن يعلن بوش عن دعمه ل       

  .في حال ظلت المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية عالقة
مـع  إلى أنه و  : عمانو تل أبيب     من 21/5/2006 الشرق األوسط     مراسلي سامي محاسنه و نظير مجلي    وأشار

لسلة مظاهرات ومسيرات ونشاطات احتجاجية في جميع       يطلق المستوطنون المتطرفون س   سبدء زيارة اولمرت،    
محادثـات لـصالح    الأنحاء الضفة الغربية المحتلة، اليوم وحتى انتهاء الزيارة، وذلك في محاولة للتأثير علـى               

يشار و. وبذلك يساعدون أولمرت، إذ سيعتبر أي انسحاب يقترحه بطولة، حتى لو كان هزيال وجزئيا             . قضيتهم
ذه النشاطات جسم جديد من المتطرفين الذين لم يعودوا يعترفون بمجلس المستوطنات العـام              يقود ه إلى أن من    
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 والنشاطات  ، ان تلك األطر مركبة من قادة يقبضون مرتبات من الحكومة          حيث يعتبرون . أو بإطار الحاخامات  
اسـتبق عبـد اهللا     ومن جهة أخرى    . االحتجاجية التي يقومون بها رمزية محدودة وال تعود بأي نتائج ملموسة          

 اعرب فيها عن قلقه من المخـاطر االقليميـة والدوليـة علـى القـضية                ، بتوجيه رسالة لبوش   ،زيارةالالثاني  
واكـدت مـصادر اردنيـة      . الفلسطينية جراء االجراءات أحادية الجانب وأثر ذلك على األمن الوطني االردني          

عطاء الحكومة االسرائيلية موافقة كاملة على خطـة         تطمينات بشأن عدم ا    همطلعة ان االدارة األميركية قدمت ل     
  .االنسحاب

 
  هاالحكومة اإلسرائيلية تصادق على شراء مساعدات طبية للسلطة الفلسطينية بأموال .21

صادقت الحكومة اإلسرائيلية صباح اليوم، على توصيات أولمرت، وبيرتس، بنقل مساعدات ومعـدات طبيـة               
المساعدات ال يأتي   هذه  وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن تقديم          .نية مليون شيكل للسلطة الفلسطي    50بقيمة  

بدوافع حسن النية، وإنما يأتي بطلب من اإلدارة األمريكية في إطار الجهود المبذولـة لبلـورة جبهـة دوليـة                    
  ممولـة مـن أمـوال الـضرائب    ها أنكما ألسباب إنسانية، هالمحاصرة الحكومة الفلسطينية وضمان عدم تفكك  

  يتم شراؤها من األسواق اإلسرائيليةس إضافة إلى أنه التي تقوم إسرائيل باحتجازها، الفلسطينية
  21/5/2006 48عرب

  
 لجنة وزارية إسرائيلية للمستوطنات العشوائية  .22

أن من  ،مصدر لدى رئاسة الحكومة اإلسرائيليةبه أفاد ما : أ ف ب نقال عن 21/5/2006البيان  نشرت
ويتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على  .ء لجنة وزارية كلفت شؤون المستوطنات العشوائيةأولمرت قرر إنشا

وستكلف النظر في تطبيق توصيات . إنشاء هذه اللجنة برئاسة حاييم رامون لتضم وزيري الدفاع والخارجية
  .تضمنها تقرير ساسون

 في األسابيع األخيرة على توسيع      واجيش اإلحتالل ووزارة األمن صادق    أن  : 21/5/2006 48 عرب وذكر موقع 
مناطق نفوذ أربع مستوطنات في الضفة الغربية، ثالثة منها، قريبة من الخط األخضر وتقـع غـرب جـدار                   

  .الفصل، أما المستوطنة الرابعة فتقع في األغوار
  

  إحباط خطة إلسقاط طائرة العال في مطار جنيف .23
ز االستخبارات السويسري بإحباط محاولة لتفجيـر طـائرة         تم كشف النقاب عن قيام جها     : السرائيليةاإلذاعة ا 

وذكرت يديعوت أحرونوت أن شخصين من      . إسرائيلية لشركة العال في مطار جنيف ، في كانون أول الماضي          
أصل عربي خططا إلطالق قذيفة آر بي جي على الطـائرة لـدى إقالعهـا، إال أن عمـيالً سـرياً لجهـاز                       

  .ز إسالمي بجنيف، أبلغ السلطات بتفاصيل هذه الخطةاالستخبارات السويسرية في مرك
  20/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
  أكاديمي إسرائيلي يستبعد إمكانية نشوب حرب أهلية فلسطينية حالياً .24

قال يوحنان تسوريف، الدكتور في جامعة بار إيالن ومن مركز هرتسليا المتعدد المجاالت،             : االسرائيليةاإلذاعة  
يعتقد أن من المتوقع حدوث تصادم حالياً بين سلطة حماس ومحمود عباس، وال يمكن القول أيـضاً، أن                  أنه ال   

هناك توجهاً نحو هذا التوقع، ولكن هناك توتر ما على طريق التصعيد، وال يعني ذلك نشوب حرب أهليـة، أو                    
 مخاوف متبادلة مـن إمكانيـة       حدوث اشتباكات كبيرة تؤدي إلى ذلك، ألن هناك توازناً في التهديدات، وهناك           

إال أن إمكانية التـصادم     . اندالع حرب أهلية، مما يعني أن هذا األمر ينطوي على عنصر ردع في هذه الفترة              
وأضاف أن حماس قد دخلت اللعبة الـسياسية، وهـي ال تحتـرم             . بين السلطتين قد يكون وارداً في المستقبل      
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ة، أو احترام التعهدات التي وقعت عليها الحكومـة الـسابقة، كمـا أن              قوانينها، وكان ينبغي عليها أوالً الموافق     
الغموض ال يزال قائماً في مواقفها، حيث أن الشعب الفلسطيني وجميع الجهات ذات الصلة بهذه الساحة غيـر                  

 كما أن فتح مـن    . قادرة على إصدار حكم بشأن ما تقصده، وما الغايات التي تسعى إلى تحقيقها في نهاية األمر               
جانبها تخاف من فقدان كافة مراكز القوة، والنفوذ السياسي، وكافة اإلنجازات التي حققتهـا خـالل األعـوام                  

لذا فإن هذه األمور تشكل أحد األسـباب التـي          . الماضية، مما يعني أن هذا الوضع بمثابة صراع على الوجود         
.  القادمة، فاألحداث ال تزال في بداياتها      توصل إلى التصعيد، ويجب النظر إلى كيفية تطور األمور خالل الفترة          

أما بالنسبة إلسرائيل، فلو كان الشارع الفلسطيني في وضع آخر يختلف عما هو عليـه اآلن، لكـان بإمكـان                    
األخيرة برهنت علـى     التطورات التي حصلت أن تساعد في دفع األمور إلى األمام، من منطلق أن االنتخابات             

ن عليه التخلي عن جزء كبير من المستوطنات، وعلى استعداد للقيام بذلك خـالل              أن الشعب اإلسرائيلي مقتنع أ    
  .الفترة القادمة

  20/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  اسرى فصائل منظمة التحرير يطالبون باعتماد وثيقة الوفاق الوطني .25
تلقى نادي االسير نسخة    ف في سجون عوفر والنقب ومجدو بياناً        .ت. اصدر اسرى م   : أسامة العيسة  -بيت لحم 

وطالب االسرى كل االخوة في      .منه يدعون فيه الى تبني وثيقة الوفاق الوطني كقاعدة للحوار والوحدة الوطنية           
قيادة السلطة رئاسة وحكومة وقيادات الفصائل بالنظر الى الوثيقة على انها تشكل ارضـية صـالحة للنقـاش                  

ظ مصالح شعبنا ويساهم في تصليب بنيته ومؤسساته وفي مقدمتها          وبالتالي الوصول الى قواسم مشتركة بما يحف      
وحثوا الرئيس محمـود عبـاس        .اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني         
  .واسماعيل هنية باعتماد هذه الوثيقة كأساس في جلسات الحوار الوطني الشامل

  21/5/2006الحياة الجديدة 
  

  لدامون يتعّرضون لعمليات قمع وحشيةاسرى ا .26
أعلن مركز رسالة الحقوق أن رسالة وصلته عبر مصادره الخاصة، عن تعرض األسرى في سجن الدامون 

وقال المركز . لحملة قمع وحشية على أيدي جنود الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون في دولة االحتالل
لخاصة التي اقتحمت السجن وأخرجت األسرى من القسم وطلبت إن اإلدارة استدعت وحدات مصلحة السجون ا

منهم خلع مالبسهم كاملة تفتيش عاري ولكن األسرى رفضوا ذلك، وهنا تدخلت الوحدة الخاصة وقامت بتمزيق 
  .المالبس التي يرتديها األسرى واعتدت على العشرات منهم بالضرب وكالت اإلهانات الجارحة والسباب لهم

  21/5/2006يني لإلعالم المركز الفلسط
  

   قطاع غزة على شمال قصفها المدفعي تجدداسرائيل .27
جددت الدبابات اإلسرائيلية المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة بعد ظهر السبت قصفها المدفعي بقذائف من                
العيار الثقيل على مناطق متفرقة بشمال القطاع ردا على إطـالق قـذائف صـاروخية علـى المـستوطنات                   

وذكر شهود عيان ان القصف تركز على المنطقة الواقعة شرق عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا في                 . رائيليةاإلس
محافظة شمال القطاع، حيث أطلقت المدفعية اإلسرائيلية المتمركزة بالقرب من الـسياج الـشرقي للمحافظـة                

  .عشرات القذائف التي استهدفت أراضي زراعية
 21/5/2006القبس الكويتية 
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  االحتالل يقتحم بلدات في الضفة  .28
قالت مصادر أمنية فلسطينية صباح أمس إن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت مخيم طولكرم وسط إطالق 
نار كثيف وعشوائي، وأضافت أن مركبات عسكرية تعمل على إزعاج المواطنين من خالل مكبرات الصوت 

واقتحمت قوات االحتالل فجر . ي صفوف األطفال والنساءالتي تبث أغاني عبرية وصراخا، ما أثار الذعر ف
كما توغلت قوات االحتالل في شارع . أمس أيضا، مخيم عسكر في نابلس ودهمت العديد من منازل المواطنين

إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية مدينة طوباس من جميع الجهات، . عمان المؤدي للمدينة
حواجز العسكرية، قبل أن تنسحب منها فجر أمس، من دون أن يبلغ عن اعتقاالت في وأغلقت مداخلها بال
  . صفوف المواطنين

21/5/2006البيان   
  

  فلسطينيين عند معبر رفح 3الشرطة المصرية تعتقل  .29
ذكرت مصادر امنية امس ان الشرطة المصرية اعتقلت ثالثة شبان فلسطينيين كانت :  اف ب-القاهرة 

واوضح مصدر في الشرطة فضل عدم .ناسفة عند معبر رفح الحدي بين قطاع غزة ومصربحوزتهم عبوة 
واضاف ان الشرطة المصرية ،الكشف عن هويته ان العبوة اليدوية الصنع كتب عليها اسم كتائب القسام

 .تستجوب الفلسطينيين الثالثة حاليا
  21/5/2006الدستور 

  
  السنيناكتشاف مقبرة قد يعود تاريخها لـمئات : رفح .30

اكتشف مواطنون من سكان مخيم الشعوث، جنوب محافظة رفح مؤخرا، مقبرة قديمـة، ربمـا                 :محمد الجمل 
تعود لمئات السنين، بينما كانوا يقومون بعمليات حفر إلنقاذ مجموعة من الشبان، انهار بهم نفق قرب الـشريط                  

ـمشاهدة األولى لشكل القبور والطريقة     ومن خالل ال   .الحدودي الفاصل بين األراضي الفلسطينية والـمصرية     
والالفت فـي األمـر      .التي شيدت بها، يعتقد البعض أنها مقبرة إسالمية، ربما تعود للعصور اإلسالمية األولى            

شكل وطبيعة الحجارة والصخور التي أقيمت منها القبور، فجانبا القبر عبارة عن كتلتـين صـخريتين غيـر                  
ولم يتضح   .ية بيضاء مستطيلة غير متناسقة الشكل، ربما تكون منحوتة باأليدي         متناسقتين، أما سقفه فكتلة جير    

  . قبرا متالصقا15بعد حجم المقبرة أو عدد القبور فيها ولكن الحفرة التي أحدثتها الجرافة، كشفت عن أكثر من 
  21/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  قطاعموافقة مبدئية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وال .31

أعلنت رئاسة الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي عن موافقتهـا المبدئيـة لتمويـل                :حامد جاد 
وأوضح عمر كتانـة     . مليون دوالر  15مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة البالغ كلفة تنفيذه نحو            

بط الكهربائي يمتد مـن مدينـة العـريش         القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن مشروع الر         
 . كيلومتراً في األراضي المـصرية     50 كيلومتراً منها    60المصرية الى جنوب القطاع بمسافة اجمالية تقدر بـ         

ونوه الى أن الوزير     . مليون دوالر  25وتبلغ كلفة تنفيذ الجزء الواقع في األراضي الفلسطينية من األنبوب نحو            
  .ده لتنفيذ هذا المشروع حال توفر الجاهزية الفلسطينية لذلكالمصري أكد استعداد بال

21/5/2006األيام الفلسطينية   
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  حماس تفوز بانتخابات نقابة التمريض في غزة .32

على األغلبية في انتخابات نقابة التمريض والتـي جـرت فـي             حصلت كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس     
 بالمائـة مـن     70 فقد فازت كتلة التغييـر واإلصـالح بنـسبة           ،  لمختلف مناطق قطاع غزة مساء أمس األو      

 وكانت حركة فـتح تـسيطر       . بالمائة لصالح كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح         30األصوات مقابل   
على نقابة التمريض في الدورة السابقة، والنتائج التي حققتها حماس تمثل أعلى النسب التـي حـصلت عليهـا                   

  .نتخابات النقابية والتشريعية األخرىالحركة في اال
 21/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  بري يقوم بمساع للحد من التشنج ولبنان يرفض تحقيقاً مشتركاً في احداث البقاع .33
غداة تأكيد مشترك من رئاسة الحكومة وقيادة الجيش لحصول تعزيزات  أنه  21/5/2006 النهار اللبنانية قالت

لسطيني في البقاع الغربي، ابدت الحكومة وقيادة الجيش وشخصيات رسمية وسياسية رفضها عسكرية للموقع الف
 – فلسطينية في االشتباك االخير بين دورية من الجيش وعناصر من فتح –فكرة لجنة تحقيق مشتركة لبنانية 

تبين انه فر مع االنتفاضة وعلمت النهار ان القضاء تمكن من كشف هوية أحد المتورطين الفلسطينيين الذي 
 مديرية التوجيه رفضها ما يتردد من اقتراح لقيام لجنة تحقيق –فيما أكدت قيادة الجيش  . آخرين من المكان

 االنتفاضة – اوساط رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان ممثل فتح  وذكرتمشتركة مع الجانب الفلسطيني،
اً موضوع التحقيق المشترك، فكان الجواب ان هذا في بيروت ابو فادي حماد اتصل برئيس الحكومة عارض

اما في ما يتعلق بعقد لقاءات سياسية فال . غير وارد النه في عهدة القضاء اللبناني، ومن يثبت تورطه سيعاقب
من غير الوارد قيام لجنة تحقيق تشرك اي :  وزير االتصاالت مروان حماده قال من جهته،.أحد يمانع في ذلك
وهناك لجنة مشتركة . قضاء اللبناني في احداث مخالفة للقانون واالمن على االرض اللبنانيةطرف آخر مع ال

 فلسطينية ال تزال تنتظر تسمية الجانب الفلسطيني ممثليها فيها مع االخذ في االعتبار انه من االفضل –لبنانية 
د لبنان وال ان يعود االخوة وال يجوز ان يعو، اعتماد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السيد عباس زكي

. 1975 و1973، 1969هذا يذكّرنا باعوام : سمير جعجع  قالمن ناحيته،. الفلسطينيون الى هذه الحقبة
وهو محاولة العادة التآكل للسيادة اللبنانية بعد اتفاق الطائف الذي كرس . واالقتراح على بساطته خطر جداً

اً جداً ان نجد البعض يطرح لجنة تحقيق مشتركة في احداث صارت من المؤسف جد: واضاف. السيادة اللبنانية
كما ان اقتراح زيارة وفد . هو مرفوض منا جملة وتفصيالًو ،على االرض اللبنانية وتحديداً مع الجيش اللبناني

فنحن لسنا مع دخول .  االنتفاضة رئيس الحكومة مرفوض ايضاً، رغم اننا جماعة حوار وتفاهم–من فتح 
ة في رمال بعض المنظمات الفلسطينية وخصوصاً في المرحلة الحاضرة حيث اصبحت لدينا في لبنان الحكوم

 االنتفاضة عملياً وعمالنياً هي وحدة من وحدات الجيش السوري، وبالتالي فان –كما ان فتح . ممثلية فلسطينية
ومن االجدى التعاطي . سطيني ماالتفاوض معها سيكون ذراً للرماد في العيون يعطيها غطاء شرعياً لتمثيل فل

. المباشر مع ممثل منظمة التحرير والطلب منه أن يأخذ على عاتقه كل ما له عالقة بالفلسطينيين في لبنان
  . وليس على الحكومة ان تدخل في زواريب السياسات الفلسطينية الداخلية

مصدر مختص كشف ان هناك خطة عمالنيـة لـضبط المعـابر             الى أن    21/5/2006 القبس الكويتية    ولفتت
علي خريس مـن ان     ' امل'قال النائب في حركة      و .والنقاط الحدودية بين لبنان وسوريا على نحو شامل وفعال        

ودعا الى بدء الحوار بـين       .نبيه بري يقوم، حاليا، بمساع مع جميع االفرقاء للتخفيف من حالة التشنج الراهنة            
ناني والفلسطيني حول المسائل المطروحة، ومنها مسألة السالح خارج المخيمات مؤكدا ان السلطة             الجانبين اللب 

اشار الى ان الجانب السوري سيـساعد علـى          و .يجب ان تكون للقوى االمنية والعسكرية اللبنانية دون سواها        
  .للبنانيةايجاد االجواء المريحة واقامة عالقات جديدة بين الفصائل الفلسطينية والسلطة ا
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هذا فيما امل سلطان ابو العينين الذي التقى خريس ان يكون حادث االربعاء الفائت عابرا واال تترتب عليه اي                   
ورأت النائبة   .سلبيات، مشيرا الى اتصاالت تجري مع جميع االطراف للحد من تداعيات الحادث ومنع تكراره             

ؤقت، ومن مسؤولية الدولة اللبنانية التي ترعى شـؤون         ان الوجود الفلسطيني في لبنان وجود م      'بهية الحريري   
  .الفلسطينيين بالكامل

االتصاالت اللبنانية الفلسطينية تكثفت الى أن :   أمين مصطفى-بيروت  21/5/2006 الوطن القطرية وأشارت
 ابو فادي  االنتفاضة-امس لتطويق ذيول االشتباك بالقرب من الحدود اللبنانية السورية واجرى امين حركة فتح

حماد اتصاال هاتفيا برئيس الحكومة فؤاد السنيورة مبديا االستعداد لمعالجة الوضع بكل ايجابية واكد حماد تقدير 
واكد السنيورة ان ال اتجاه لتقديم شكوى في مجلس االمن بشأن االعتداء ، الحركة للجيش اللبناني ودوره وقيادته

واستقبل قائد الجيش ميشال سليمان امس االمين العام للمجلس . بنانيعلى الجيش تاركا امر المعالجة للجيش الل
االعلى اللبناني السوري نصري خوري حيث جرى عرض لالجراءات المتخذة من قبل اللجنة اللبنانية السورية 

اهين المشتركة الزالة السواتر الترابية والتنسيق بشأن التدابير المتعلقة بضبط المعابر غير الشرعية في االتج
وكشفت مصادر عسكرية لبنانية ان العناصر الفلسطينية في  .وضرورة متابعة وتفعيل اعمال هذه اللجنة

المنطقة التي وقع فيها االشكال عززت مواقعها فعال بالعتاد والعدد واستحدثت موقعا إال انه لم يتم رصد دخول 
سبة لنا عنوانا وطنيا كبيرا واليمكن ورأت مصادر فلسطينية ان الجيش يشكل بالن سالح اليها من دمشق،

 .االصطدام به لكنها اتهمت احد الضباط اللبنانيين العاملين في المنطقة بافتعال هذه المشكلة
  

  األردن يحذر من مخطط سوري لتفجير حرب فلسطينية مع الجيش اللبناني .34
لم تعد كما   : ية وخليجية فاعلة  كشفت مصادر األردنية  النقاب عن أن األردن ودوالً عرب          : حميد غريافي  -لندن

بعدما يئست من إمكانية اعتداله كمـا كانـت         , كانت قبل شهرين أو ثالثة متمسكة ببقاء النظام السوري الراهن         
ومن تغلغله أكثر فأكثر تحت الشادور اإليراني الذي يحاول عبر عرض عضالته النوويـة فـي وجـه                  , تأمل

وهو مـا كـان    , وانطالقاً منها إلى دول اإلسالم السني في المنطقة       بسط ظله على دول الخليج      , المجتمع الدولي 
لمح إليه العاهل األردني في اوائل هذا العام عندما تحدث عن الهالل الشيعي الموعود من إيران إلـى لبنـان                    

ووصفت المصادر األردنية دخول سورية كلياً تحت الهيمنة اإليرانية الزاحفة علـى             .مروراً بالعراق وسورية  
. الحـراب الـثالث الـسنية     , وخصوصاً للسعودية واألردن ومصر   , بأنه التحدي األكبر للعالم العربي    , لمنطقةا

دمجت ستراتيجية هذه الدول العربية الثالث الجديـدة        , لذلك, المشهرة علنا في وجه المطامع اإليرانية بالمنطقة      
دهما معا على أساس أنهما أصبحا عضواً       وباتت الحرب الباردة موجهة ض    , المصير السوري بالمصير اإليراني   

  .واحداً في مواجهة العالم العربي تمهيداً للسيطرة عليه بتلك األنياب النووية
من قيام حزب   , استناداً إلى معلومات من بعثتها الديبلوماسية واستخباراتها في لبنان        , وحذرت المصادر األردنية  
 علـى قـرار     -بطلب من حليفه بشار األسـد       -رداً,  أي وقت اآلن   اإلسرائيلية في -اهللا بتسخين الحدود اللبنانية   

 الذي اقتصرت مطالبه على سورية وحـدها دون التطـرق إلـى إسـرائيل وخروقاتهـا                 1680مجلس األمن   
اإليرانية حول كيل األمم المتحدة وأميركـا والغـرب         -لتأكيد وجهة النظر السورية   , وتهديداتها المستمرة للبنان  

 وإلحراج الحكومة اللبنانية ودفعها إلى تقديم شكوى إلى مجلس األمن في حـال حـصول رد                 ,عموماً بمكيالين 
أي تجاوب إلصدار أي قرار يدين الدولة العبرية على اعتبـار           ) الشكوى(لن تلقى   , إسرائيلي على هذا التسخين   

  .كما هي العادة, أنها تدافع عن نفسها من تحرشات حزب اهللا وسورية
 سليمان لألردن ولقاءه الملك عبداهللا األربعاء الماضي قـد          قائد الجيش اللبناني العماد   زيارة  وقالت المصادر إن    

ومعدات عـسكرية   ) دبابات ومدرعات (تكون أعطت نتائجها المرجوة في تزويد الجيش اللبناني بأسلحة وآليات           
ومة الهجمة السورية البعثيـة     وهذا دليل واضح على تكاتف لبنان واألردن الشقيقين لمقا        , من الترسانة األردنية  

وأكدت أن دوالً عربية وخليجية أخرى ستبدأ بشحن احتياجات الجـيش اللبنـاني الطارئـة مـن                 ..ضدهما معاً 
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األسلحة والمعدات التي هو بحاجة إليها كما يبدو في وقت قريب لمواجهة مخطط اعتـداءات سـوري علـى                   
أحمـد  (القيادة العامـة    -سطيني مثل الجبهة الشعبية     أراضيه إما بواسطة عمالء دمشق من فصائل الرفض الفل        

االنتفاضة بقيادة أبو موسى الذي يبدو أنه باشر تعبيد الجسر السوري أمام هذا المخطط باعتـداء                -وفتح) جبريل
  .عناصره على الجيش اللبناني األربعاء الماضي وقتله أحد المجندين

  21/5/2006السياسة الكويتية 
  

  ابطاء تسوية القضية الفلسطينية حذر من يمبارك حسني  .35
طالب الرئيس المصري اللجنة الرباعية الدولية بتحمل مسؤوليتها دون :   جمال جمال والوكاالت-شرم الشيخ

ابطاء لتسوية القضية الفلسطينية ذلك ان رياح التغيير في الشرق االوسط من وجهة نظره لن تكتمل نتائجها 
وقال مبارك خالل افتتاحه امس اعمال المنتدى االقتصادي العالمي  ،وتردون مواجهة ما يزخر به من بؤر للت

 .ن االصالح في المنطقة لن يكون الطريق الى تسوية للقضية الفلسطينية بل العكس هو صحيحافي شرم الشيخ 
قد حذرت مرارا من ذلك واكدت ان العكس هو الصحيح وكان موقفنا وال يزال ان هذا التحليل ال ... واضاف

عي ظروف المنطقة واوضاعها ومشاكلها وسوف تظل القضية الفلسطينية والسالم العربي االسرائيلي القضية ي
  .المركزية الحاكمة المن الشرق االوسط واستقراره

  21/5/2006الدستور 
  

 عبد الهادي المجالي يرفض التشكيك في ضبط أسلحة هربتها عناصر من حماس .36
د الهادي المجالي التشكيك في قضية ضبط األجهزة األمنية ألسلحة  عب األردنيرفض رئيس مجلس النواب

وأضاف نحترم حماس كحركة حزبية سياسية تستند الى ،  ومتفجرات أدخلتها عناصر من حماس لألردن
مرجعية دينية تعمل على االرض الفلسطينية ولكننا ال نسمح بوجودها على االرض االردنية وهذا من الثوابت 

 . يجب على الجميع ان يدركهااالردنية التي
21/5/2006الغد األردنية   

  
  الدول العربية قدمت ملياري دوالر منذ انتفاضة األقصى : محمد صبيح .37

أعلن محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية أن اجمالي ما قدمته الـدول                  
 وحتى قمة الخرطوم في العام الحـالي زاد    2000لقاهرة عام   العربية من مساعدات للشعب الفلسطيني منذ قمة ا       

  .مليار دوالر اميركي قدمت من خالل العديد من األطر) 2(عن
21/5/2006الحياة الجديدة   

  
 الجامعة العربية تطلق حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني .38

 الشعب الفلسطيني لمساعدته على اعلنت جامعة الدول العربية عن اطالق حملة لجمع التبرعات الشعبية لصالح
 بجميع فروع بنك 7777777وقامت الجامعة بفتح حساب برقم . تجاوز االزمة االقتصادية والمعيشية الصعبة

 بالجنيه المصري بجميع فروع 325019818 بالدوالر وحساب رقم 326019365مصر الدولي وحساب رقم 
 الشعب الفلسطيني والذي تتولى االمانة العامة للجامعة بنك القاهرة لتلقي التبرعات الموجهة لصندوق صمود

 .االشراف عليه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ويخضع الصرف منه ألعلى قدر من الشفافية
21/5/2006عكاظ   
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   ألف دوالر للفلسطينيين 700مساعدات مغربية بـ .39

ربية بدء شحن مواد غذائية وطبية أساسية       أعلنت وزارة الخارجية المغ   :   عبد الرحمان خيزران   -الدار البيضاء 
وذكـر بيـان     .  ألف دوالر لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار اقتصادي دولـي            700تقدر بنحو   

لوزارة الخارجية المغربية أن المساعدات تساهم فيها الحكومة إلى جانب مؤسسة محمد الخـامس للتـضامن،                
ولم يتطرق البيان إلى الجهة التي وجهت إليها المـساعدات           . الملكوهي مؤسسة خيرية تتلقى دعما رسميا من        

وعلى المـستوى الـشعبي والفعاليـات الـسياسية      . مباشرة سواء أكانت رئاسة السلطة أم الحكومة الفلسطينية    
إن من المالحظ أن التحركات من جانب تلك الجهات ليست علـى            : نت.والمدنية يقول مراسل إسالم أون الين     

 المطلوب، وال تتناسب مع المسيرات المليونية التي عبر فيها المغاربة سـابقا عـن دعـم القـضية                   المستوى
كما أرجع عدد من الناشطين ضعف التحركات الشعبية والمدنية إلى إشكالية إيصال األموال وغياب              . الفلسطينية

  . د لدعم الشعب الفلسطينياإلطار القانوني الذي يمكن التحركات الموجودة بالفعل من بذل مزيد من الجهو
20/5/2006اسالم اون الين   

  
  األردنيةتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات .40

 تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين  األردنيقرر مجلس التعليم العالي:  امان السائح-عمان 
ة المقبلة الى حين تحسن اوضاعهم المعيشية، مع اشتراطه ان الدارسين بالجامعات االردنية للفصول الجامعي

 .يحقق الطالب الذي سيؤجل دفع الرسوم شروطا اهمها ان يكون ذووه مقيمين بالضفة الغربية او قطاع غزة
21/5/2006الدستور   

  
  ليسوا في وزارة الزراعة الخبراء اإلسرائيليون:  المصرية العاملةىوزيرة القو .41

هادي وزيرة القوي العاملة أنها صرحت بوجود خبراء إسرائيليين يعملون بـوزارة الزراعـة              نفت عائشة عبدال  
أوضحت أن العمالة اإلسرائيلية التـي      .. مؤكده أنه لم يصدر منها أي قرار بتشغيل إسرائيليين بقطاع الزراعة          

كة دلتا تكستايل    خبيرا فقط يعملون بشر    12 ىتعمل بمصر وصدر لها تراخيص بالعمل من الوزارة تقتصر عل         
اكدت أنه التوجـد أي     .. وتعمل في صناعة المنسوجات   . ايجيبت وهي شركة مصرية تخضع لقانون االستثمار      

 .   في أي قطاع من قطاعات الدولة بما فيها الزراعةىعمالة إسرائيلية أخر
21/5/2006الجمهورية المصرية   

  
   االراضي الفلسطينيةالفروف يبدأ جولة خليجية لبحث منع مزيد من التدهور في .42

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف اليوم جولة في كـل مـن الكويـت وقطـر                 :  ا ف ب   ،موسكو
 .والسعودية يجري خاللها محادثات تتناول الشرق االوسط وايران والعراق، حسب وزارة الخارجية الروسـية             

غلب على االزمة بين الفلسطينيين واالسرائيليين      وجاء في بيان الوزارة ان المحادثات ستهدف الى إيجاد سبل للت          
  .والحيلولة دون مزيد من التدهور في الوضع في االراضي الفلسطينية

  21/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  تقيم منظومة دفاعية سورية في لبنان  واالنتفاضةقيادة العامةحزب اهللا وال: ندنل .43
 - في لندن امس حزب اهللا وحركة امل والجبهـة الـشعبية          اتهم مسؤول دفاعي بريطاني      : حميد غريافي  ،لندن

 االنتفاضة باقامة منظومة دفاعية سورية في لبنان ضد الـسيادة والمؤسـسة العـسكرية               -القيادة العامة وفتح    
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وحـض   . هي الوجه اآلخر المقابل للمنظومة الدفاعية االسرائيلية القائمة فعال لنفس هذين الهـدفين             ،اللبنانيتين
الدفاعي قيادة الجيش اللبناني على التخلي عن حياديتها السياسية بين االطـراف المتـصارعة علـى                المسؤول  

 االيرانية وادواتهـا مثـل      -الساحة اللبنانية اليوم وتقدم على اخذ مصيرها بيديها لمواجهة هذه الجبهة السورية             
الدعم الخارجي من تحقيق خططها     حزب اهللا وحركة امل وفصائل الرفض الفلسطينية المتطرفة قبل ان تتمكن ب           

لسلخ هذا البلد عن محيطيه العربي والدولي وتحويله الى ما يشبه افغانـستان او العـراق اذ ان الـستراتيجية                    
السورية المستحدثة تقوم على تحويل بعض دول الشرق االوسط الـضعيفة مثـل لبنـان واالردن                 -االيرانية  

ودعا  . الغربية في المنطقة   -يدة لمقاومة واحباط المخططات االميركية      والسلطة الفلسطينية الى بؤر ارهابية جد     
المسؤول الدفاعي البريطاني الحكومة اللبنانية فورا ومن دون اي تردد الى اصدار اوامرها الى قيادة الجـيش                 

طانيـة  واعرب المسؤول عن قناعة الحكومة البري      .باقفال البؤر العسكرية الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات      
بأن مهلة االشهر الستة التي اعطاها مؤتمر الحوار الوطني في بيروت للفلسطينيين في لبنان لتـسليم اسـلحتهم                  
وانسحاب الموجودين منهم خارج المخيمات الى مواقع قيادتهم في دمشق هي مهلة سياسية غير قابلة للتطبيـق                 

وضوع الذي تم االتفـاق عليـه باالجمـاع داخـل           اذا لم تقترن بأسنان عسكرية وبالتالي البد من حسم هذا الم          
 اذ ال يبدو ال عاقل ان جبريل        ، الداعم بال حدود ذلك الحوار     1680المؤتمر اآلن بصدور القرار الدولي الجديد       

وابو موسى ومن لف لفهما سيكونون جاهزين في نهاية هذه المرحلة لتسليم اسلحتهم او الخراجها الى مصدرها                 
  . بل هم براثن تنفيذ عسكرية وارهابية الوامر سورية وايران، قرارهم ليس بأيديهم طالما ان،في سورية

  21/5/2006السياسة الكويتية 
  

 إيران تنفي إعداد قانون يلزم اليهود والمسيحيين بوضع شارات خاصة .44
مييز بالده  ما نشر حول ت،نفى مسؤول القسم الصحافي في السفارة االيرانية لدى كندا أمس :تل أبيب ـ القاهرة 

 افي ديختر بقتل الرئيس االيراني       فيه  هدد في وقت اليهود والمسيحيين عن المسلمين بقطع ملونة على مالبسهم،         
وقال ان كل من يجبر اليهود على الذل الذي شهدوه ايام النازية            . لو اصدر البرلمان االيراني مثل هذا التشريع      

 .سيجد نفسه في تابوت ملفع بالكفن االسود
  21/5/2006ق األوسط الشر

  
  حكومة حماس تحمل أوزار غيرها  .45

محمد خالد األزعر .  د  
، فريسة  1948قد يقال بأن الحركة الوطنية الفلسطينية تكاد تكون وقعت منذ نشأتها األولى، حتى فيما قبل نكبة                 
ماليا، كشأنها مع   العصب االقتصادي المالي العاري، وأنها لم تنشط يوما في كنف ظروف مواتية لها اقتصاديا و              

ومـع  . بقية المعطيات األخرى، العسكرية والسياسية واالجتماعية التي غالبا ما كانت مدعاة للتثبيط واإلحبـاط             
ورب مجادل بأن ضائقة الحاضـر فـي        . ذلك فإنها تمكنت من الحياة والمرور وتحقيق إنجازات ال يستهان بها          

غلب عليها وإزاحتها بـصبر الـشعب الفلـسطيني         ظل حكومة حماس لن تكون سوى تجربة أخرى يجري الت         
وعضه على البطون والنواجز، وبفضل تداعي ظهيره العربي واإلسالمي لنصرته وإسناده، عالوة على حكمة              
قيادته الجديدة، عالية الطهرية والنزاهة شديدة التقشف والزهد والقدرة على ترشيد الموارد المتاحة على قلتهـا                

  !. وشحها
ولعله من الصحيح أيضا أن تحالف النيل من الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية،            ..  كله صحيحا  ربما كان ذلك  

تأسيسا على نكء عصبه العاري ماليا، فشل سابقا في تحقيق غاياته ولن يواجه راهنا ومـستقبال إال بالنتيجـة                   
هـا أال تـسقط المتغيـرات       ذاتها، بيد أن هذه المنهجية في التفكير والتعاطي مع األزمـة المتفاعلـة ينبغـي ل               

التي جرت في نهر القضية الفلسطينية ومحدداتها التي تمنح هذه األزمة سـمات خاصـة تـدعو                 ) المستجدات(
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للحذر من إسقاط تجارب الماضي عليها، بزعم تكراريتها وتشابهها مع دورات األزمات التي عايشتها الحركـة                
  : لسمات ما يليويعن لنا من هذه ا.. الفلسطينية في عمرها المديد

) نخبة أوسلو ومناصـريها   ( زيادة اعتمادية الحركة الوطنية، القطاعات المتوخية بالتفاوض والمقاومة المدنية           -
بالذات، على مانحين دوليين لهم أجندتهم التي ال تتسق وأهداف الـشعب الفلـسطيني وحقوقـه التاريخيـة أو                   

حاز عضويا إلى الطرف الصهيوني اإلسرائيلي بال تحفـظ أو          القانونية؛ بل وثمة بين هؤالء المانحين من هو من        
  . خجل

 تراجع دور الظهير العربي الرسمي في التمكين للحركة الوطنية الفلسطينية اقتصاديا وماليا ودرء الـضغوط                -
  . الصارمة الواقعة عليها من المانحين الدوليين

القتصاد المقاوم بعامة إلـى التعلـق بالـسلوكيات          تغير نمط الحياة الفلسطينية من األخذ بمنهجية التقشف وا         -
  .االستهالكية الترفية

 وجود نخبة داخلية فلسطينية متواطئة مع أهداف الضاغطين الخارجين، مشغولة بصيانة مكتسباتها المتحصلة              -
 في زمن حديث التسوية السلمية وثقافة السالم، وتستحوذ هذه النخبة على موارد سياسية وإعالميـة خارجيـة                

تمدها بأسباب محاوالت استقطاب الجمهور ضد خطاب الصالبة الوطنية والرباط الجهادي الذي تـدعو إليـه                
حماس ومحازبوها داخل الحكومة الحالية وخارجها، وال تتورع قطاعات من هذه النخبـة عـن التالقـي مـع              

ذه القطاعات تستـشرس فـي      فيما الحقيقة أن ه   . الخطاب االبتزازي الخارجي بما من شأنه إحباط الرأي العام        
مناوئتها للصمود الوطني خشية وقوعها تحت سياسة فتح ملفات الفساد ومسائلتها عما راكمـت مـن مكانـات                  

  . وثروات في أوقات سابقة غير بعيدة
، )النظـام ( تتوازى األزمة المالية مع حالة احتقان واحتشاد سياسي بين حركتي فتح وحماس داخل الـسلطة                 -

 وتجليات لعدم استبعاد اللوذ بالقوة والعنف لفرض اإلرادة؛ األمر الذي يوسع فرص الـصدام               مصحوبة بمظاهر 
األهلي في مشهد غير مسبوق تتالقى فيه الضغوط الخارجية مع عمليات الكيد التي يشارك بها قطاعـات مـن                   

  . أهل البيت
  

  دور المجتمع المدني 
 اإلفالت بثوابتها الوطنية، لنا أن نالحظ كيف تواكبـت      إلى هذه السمات التي تثير األسى إزاء فرص حماس في         

حرب التجويع المعلنة عليها من السياقات الرسمية مع أوضاع ال تسمح لها باالعتماد على الـسياقات الـشعبية                  
لقد انعقد لواء هذه الحرب     . المدنية فلسطينيا وعربيا في هذه المواجهة غير المتكافئة وإحداث التوازن المطلوب          

 تعاني أطر المجتمع المدني الفلسطيني من هشاشة وتشرذم كبيرين، بحيث تثور الشكوك في قدرتها علـى                 فيما
  . اجتراح بدائل تعزز القدرة على تفكيك الحصارات الخارجية والداخلية متعددة المصادر

ة، وتقوية  ويعزي بؤس هذه األطر فلسطينيا إلى سيطرة السلطة عليها وضم اختصاصاتها تحت جناحها من ناحي              
  . القوى الخارجية المانحة لتغلغلها في أداء المؤسسات المدنية عبر المدخل المالي من ناحية أخرى

والشاهد أن المتابع ال يمكنه االطمئنان إلى طاقة القوى المدنية على تفعيل خطابها التعبـوي واسـتفزاز ثقافـة               
اخر ثمانينيات القـرن الماضـي عنـدما اسـتغلت          االقتصاد المقاوم على غرار أجواء االنتفاضة األولى في أو        

المساحات الصالحة للزراعة بشكل كامل، وعندما تم التوقف عن استيراد اللحوم واالعتماد على تربية الدواجن               
  . بالحظائر المنزلية، فضال عن مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

 المطلوب الوفاء بها بـسبب التوسـع        وال تقل هذه المخاوف عندما نستعرض حجم األموال أو الموارد عموما          
ثم إن انتشار الثقافة االستهالكية وتفـشي       . 1994المذهل في االلتحاق بقطاعات وظائف السلطة منذ قيامها عام          

ثورة التوقعات بمجتمع الرفاهة في عهد التسوية السلمية، تعقد السبل أمام تفعيل أي خطـاب تعبـوي باتجـاه                   
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طرحه بعض القوى المدنية التي ما زالت أمينة على منهج المقاومـة ومقتـضياته              االقتصاد المقاوم البديل قد ت    
  . التضحوية

وال يدعو حال المجتمع المدني في المحيط العربي واإلسالمي بدوره إلى التفاؤل عند استطالع بـدائل مجزيـة             
قة لدعم الصالبة الوطنيـة     حقا تتمتع قوى هذا المجتمع بجهوزية ثقافية ومعنوية مرمو        . للمانحين الدوليين ماليا  

الفلسطينية على خلفية من التآزر القومي والديني العقدي واإلنساني، لكنها تعاني من نقـص فـي الجهوزيـات                  
  . التنظيمية والسياسية، وتقع تحت قيود رسمية جبارة

ل فعلهـا فـي     والحق أن حمالت الدعم والتبرع متعددة العناوين والمصادر التي تضطلع بها األطر المدنية، تفع             
تذكير الشعوب العربية واإلسالمية بدورها في رفع الظلم عن فلسطين وشعبها وتوكيد حضور فلـسطين فـي                 
الوجدان الجمعي العربي اإلسالمي، غير أنها ال تفي حتى اآلن بتغطية حاجات الشعب الفلسطيني تحت الحصار                

ابتة وأطر دائمـة للـدعم، بحيـث يـصبح ال           وما يمكن أن يفعل ذلك هو اجتراح قنوات ث        . واالحتالل بالكامل 
مقطوعا وال ممنوعا، وذلك بالتوازي مع ضغوط تمارس على النظم الرسمية بالقدر الذي يجبرها على التخلـي                 

  . عن عجزها وبالدتها تجاه ما يجري في فلسطين
  

  .. الظهير االقتصادي
الية الفلسطينية؛ فهذه األزمة وما يدور في       ال تعد حماس، الحركة والحكومة، مسئولة عن األزمة االقتصادية الم         

وللحقيقة . فلكها من تراشق وحوارات وضغوط، هي بعض تجليات الطبيعة المعقدة للقضية الفلسطينية وتوابعها            
فإن شقا منها يعود إلى ممارسات معيبة ذاتية للحركة الوطنية في مراحل سابقة من حياتهـا؛ إذ افتقـدت هـذه                

والمتسيدة للمشهد السياسي النظامي طويال، لبرنامج اقتصادي مالي معمق يعمد إلى فـك             الحركة قواها المتقدة    
لم تنشغل هذه الحركة    : بكلمات أخرى . أسار االعتمادية على موارد تحركها األهواء والنوازع السياسية المتغيرة        

االعتمادية على الخارج، بل ربما     باألبعاد االقتصادية المالية للتحرر الوطني بالقدر الالزم، الكفيل بتحجيم نطاق           
  . شهدت عهد السلطة الوطنية اتجاها معاكسا لهذا االنشغال

على أن وصول حماس إلى مركز السلطة، كان كاشفا بقوة لهذه النقيصة، فهو فضح عجز النظـام الفلـسطيني                   
 الناحيـة الـسياسية     وهشاشته المالية ومستوى اتكاله على المانحين الدوليين وفضح شروط هؤالء المانحين من           

. والثمن المطلوب أداؤه من صلب الحقوق الوطنية إذا ما أريد لمنحهم المالية المغموسة بالـسياسة أن تـستمر                 
وفضح عجز النظام العربي حتى من الناحية المصرفية إزاء القوى الدولية، ال سيما حـين ألمحـت الجامعـة                   

 المالي إلى الرحاب الفلسطينية، كما أفصح عـن حـدود           العربية عن قلة حيلتها في توصيل ما تيسر من الدعم         
قدرة المجتمع المدني الفلسطيني والعربي في تظهير المقاومة الفلسطينية بالمحتوى المادي المنظـور، أي أنـه                

  . أظهر عموما كم تبدو القضية الوطنية الفلسطينية النبيلة مكشوفة اقتصاديا وماليا
حالف الحرب على حماس إعطاءها فرصة الستدراك هذا االنكشاف ومداواة          في هذا اإلطار المقبض، ال يزمع ت      

يشي بذلك اتجـاه  . عيوبه، وال هو بوارد منحها شرف المساهمة في انتشال شعبها من أزمته المالية المستعصية             
بعينهـا  الرباعية الدولية إلى القفز من فوق حكومتها والتعامل المالي المباشر مع الشعب الفلسطيني عبر آليات                

ومع ما ينطوي عليه هذا التوجه من خبث ونيـات  .. يرعاها البنك الدولي أو األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي   
فأغلـب الظـن أن     ! لفك االرتباط بين حكومة حماس وشعبها، فإنها ستكون في التحليل النهائي من المستفيدين            

صوص، وهم لن يسلموا هذه الحركـة وال حكومتهـا          سواد الفلسطينيين واعون تماما لما يدور حولهم بهذا الخ        
إنهم يدركون أن تخليهم عن هذه الحركة وحكومتها لـن          ... لسيف التحالف إياه بمجرد إعادته لتسييل الدعم لهم       

يعني عندئذ سوى قناعة قوى هذا التحالف بأنه يمكن شراء حقوق وطنية فلسطينية ظاهرة لقـاء ثمـن دوالري                
  . معين
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لخاطر أن المال السياسي لم يفلح في كسر إرادة التحرر والخالص الوطني الفلـسطيني علـى                نقول ذلك وفي ا   
مدار الصراع على أرض فلسطين منذ مائة عام ونيف، غير أن هذه القناعـة ال تعنـي االطمئنـان إلـى أن                      

الخط البيـاني   الفلسطينيين ينتمون إلى المخلوقات الخارقة التي ال تخضع لمحددات وشروط الحياة المعروفة؛ ف            
للمقاومة الفلسطينية تعرض تقليديا للتذبذب صعودا وهبوطا ورتابة، نزوال عند مستوى الصالبة فـي مواجهـة             

ونحسب أن من يرد خيرا لقضية فلسطين عليه أن يجتهد في إزالة            . ظاهرة االستتباع االقتصادي والمالي المديدة    
  . هذه الظاهرة

فـسيكون  !..  أشهر أو بعد ذلك بقليل     3 أن تسقط حكومة حماس في غضون        وإذا كانت الدوائر األمريكية تتوقع    
ردا بليغا على هذا الموقف المؤذي أن تشهد هذه الفترة إنشاء متكآت اقتصادية مالية تحبط النيل مـن الحقـوق                    

  . الفلسطينية من مدخل إسقاط حكومة تؤثر التمنع في التنازل عن هذه الحقوق
21/05/2006اسالم اون الين  

  
  لرئيس الفلسطيني في معركة إسقاط حكومته  .46

  ياسر الزعاترة
زهري إلى المدعي العام للتحقيق معه بشأن المبلغ الذي صودر منه في  بتحويله للناطق باسم حماس سامي أبو

معبر رفح ، يكون الرئيس الفلسطيني قد أكد حسم قراره بإسقاط حكومة حماس بأي ثمن، األمر الذي تأكد في 
ختلفة، وعبر لقاءات متعددة مع مسؤولين عرب وأجانب تسربت أنباؤها بهذه الطريقة أو تلك، سياقات م

وآخرها ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية حول تأكيده لدبلوماسيين أوروبيين أن انتخابات جديدة 
 حماس بفعل الحصار ستجرى بعد ثالثة أشهر من أجل إعادة فتح إلى موقعها من جديد، بعد انهيار حكومة

 .الدولي
زهري لداللتها الرمزية ال أكثر، ذلك أن الرجل لم يرتكب جريمة، بصرف النظر  أشرنا ابتداء إلى واقعة أبو

عما إذا كانت األموال لحركة حماس أم للحكومة، ألن جميع الفصائل تدخل األموال، وإال فمن أين تغطي 
 الشهداء، ولها أكثر من أربعة آالف أسير في سجون االحتالل؟مصاريفها، ال سيما حماس التي تعيل االف 

حين يشجع الرئيس الفلسطيني جهات عربية ودولية على تعزيز الحصار على حماس من أجل تبرير إحالة 
حكومتها على التقاعد المبكر، فهو يتعامل بروح حزبية ال تأخذ حسابات الشعب الفلسطيني في االعتبار، كما 

ات المربع الذي يقف فيه من أعلنوا االنقالب العسكري المسلح على الرئيس ياسر عرفات، يضع نفسه في ذ
والذين يدير زعيمهم المعركة من خارج القطاع، وال قيمة بالطبع لكل التصريحات المعلنة هنا وهناك بشأن 

 . عدم معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي
ذلك داخل حماس أن الحركة قد قصرت في إبداء المرونة من أجل فك قد يرى بعض قصار النظر، بما في 

الحصار الدولي، األمر الذي يصب في خانة الفريق الذي كان ينتظر هذا النوع من التراجع لكي ينفذ المهمة 
 لكن عدم حدوث ذلك ما زال يدفع باتجاه إسقاطها بدعوى ،بارتياح، ألن األصل هو تشويه الحركة قبل إسقاطها

زها عن تأمين مصالح الشعب الفلسطيني، والمصالح المذكورة ال تتعدى الرواتب التي يتقاضاها موظفون عج
أكثرهم من حركة فتح، لكأن على فلسطين وقضيتها أن تبقى رهن التنازالت من أجل تأمين تلك الرواتب، بدل 

مالي، بدل بقائهم رهائن المساعدات الحديث الجدي والجماعي عن تحرير إرادة الفلسطينيين وتأمين استقاللهم ال
 . الدولية وأموال الجمارك التي يجبيها اإلسرائيليون

هكذا يتحول الرئيس الفلسطيني إلى قائد فصيل، رغم أنه كذلك من األصل، وال قيمة للقول إنه هو الذي أصر 
من أجل تشريع التهدئة على إجراء االنتخابات، ألن من أصر هم األمريكيون، ال حباً بالفلسطينيين، وإنما 

 . ومسار أوسلو الجديد بهدف التفرغ لمعالجة الجرح العراقي النازف بعنف
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كان المطلوب هو مشاركة من حماس تمنح الشرعية لمسار سياسي إشكالي سيتواصل من دون ثمن مقنع، لكنها 
مة التي يعد عباس بإتمامها المفاجأة التي دفعت الجميع إلى التواطؤ من أجل االنقالب على النتيجة، وهي المه

من حق حماس بالطبع أن تجاهد حتى اللحظة األخيرة من أجل البقاء في الحكومة . في غضون ثالثة أشهر
وتقديم برنامج مختلف على مختلف الصعد ، وهي تفعل ذلك إلى اآلن ، لكن الفشل المتوقع لن يحال إليها ، بل 

 . مختلف الجهاتإلى الذين أصروا على محاربتها بالتعاون مع
على حماس أن تكون حذرة أيما حذر فيما خص االقتتال الداخلي ألن األطراف التي انقلبت على عرفات ما 
زالت تفضل ذلك االقتتال ، ليس ألنه يوحد حركة فتح من خلفها فحسب ، بل أيضاً الطمئنانها لميزان القوى 

ن تواطؤ مصر مع عملية اإلفشال ، إلى جانب معظم المائل ضد حماس ، ال سيما في الضفة الغربية ، فضالً ع
من األفضل لحماس أن تخرج من هذه اللعبة نقية كما دخلت ، وهي في كل . الجهات الدولية واإلقليمية األخرى

األحوال مجرد محطة في مسيرة ما تزال طويلة ، ليس عنوانها تحرير فلسطين فحسب ، وإنما تحرير إرادة 
 .لم من قبضة الطغاة والفاسدين أيضاًاإلنسان العربي والمس

21/5/2006الدستور   
 

  الحرب على حماس هل تحسم عسكريا؟ .47
 ياسر أبوهاللة

ضبط أموال مهربة، انتخابات نقابة التمريض، : أربع وعشرون ساعة شكلت ملخصا للحرب الدائرة في غزة
لمصعد الخاص لمدير المخابرات اشتباكات مع القوة المساندة التي شكلتها وزارة الداخلية، انفجار في ا

اإلسرائيليون حتى اآلن غائبون عن شاشة الرادار؛ هل هم متفرجون فقط، أم أنهم طائرات الشبح . الفلسطينية
الطريف أن اإلسرائيليين لم يذكروا يوم أمس إال من خالل نقل مدير المخابرات ! التي ال تلتقطها الرادارات؟

صورة كاريكاتورية، فمسؤولو فتح بادروا إلى ! ج في المستشفيات اإلسرائيليةالفلسطينية، طارق أبورجب، للعال
 ساعة يراد لها أن تقنع الرأي 24! حماس تغتال وإسرائيل تعالج: اتهام حماس بمحاولة االغتيال، أي أن المشهد

أبو جهاد، وال العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي أن إسرائيل لم تغتل ياسر عرفات، وال أحمد ياسين، وال 
حتى اللحظة، توجد بوادر حرب، لكن ! يحيى عياش؛ المسؤول عن ذلك كله هو الحرب األهلية الفلسطينية

فالسلطة باشرت باستعراضية ! يصعب القول إنها بدأت، واالحتالل اإلسرائيلي قد يكون المانع الرئيس الندالعها
! تقدر على صرف فلس وال تحريك شرطي؟فجة في محاولة تحطيم حكومة حماس، فما معنى حكومة ال 

حماس طالبت بما كان يطالب به محمود عباس ومحمد دحالن الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يصر 
على أن تظل األموال واألجهزة األمنية تحت سلطته مباشرة، وعرفات قدم تنازالت، لكن عباس لم يقدم أي 

 .تنازل
شيا لحماس؛ فهذه تملك جهازا عسكريا ال يتلقى فلسا من مؤسسات السلطة، وهو القوة التفيذية المساندة ليست ملي

جهاز يخوض حربا مفتوحة مع اإلسرائيليين منذ أكثر من خمسة عشرة عاما، لكن ثمة فوضى أمنية يشكو منها 
 التي القوة المساندة ليست بديال ألجهزة السلطة. الجميع في غزة لم تحلها السلطة، وترفض أن تحلها حماس

فوق ذلك، وهو ما .  تزيد عن اثني عشر جهازا، بل هي مطلب يومي للناس الذين يشكون الفوضى والبلطجة
ال يذكر كثيرا في اإلعالم، مسؤول القوة شخصية ليست من حماس، إنه أبو سمهدانة، القيادي في لجان 

  .المقاومة الشعبية، والذي يحظى باحترام واسع
 القوة المساندة، بل طاولت الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، الذي حاول االستعراضية لم تتوقف عند

إدخال مبلغ يقل عن مليون دوالر؛ إذ بادر الرئيس الفلسطيني إلى تكليف المدعي العام بالتحقيق مع أبو زهري، 
وثمة ما ! فمع أن الشعب الفلسطيني يعرف أن المشكلة هي في من يهربون الماليين ال من يدخلون مئات اآلال

يشبه اإلجماع لدى من تابع االنتخابات الفلسطينية أن مقتل السلطة وفتح كان الفساد المالي، فيما كان سر نجاح 
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كان حريا بالمدعي العام الفلسطيني أن يتحرك لمعرفة األموال التي تشترى . حماس في المقابل نزاهتها المالية
فوق ذلك، مشكلة ! وأبراج في دبي) نعم في أريحا قصور(وأريحا ) نعم في غزة قصور(بها قصور في غزة 

السلطة مع المؤسسات الدولية قبل حماس كانت في الفساد وغياب الشفافية، ولذلك أوقف التعامل المالي معها 
وإذ يعتبر اإلنسان أثمن من المال، فليتحرك المدعي العام ليحقق في تسميم ياسر . قبل وصول حماس للحكومة

  .يال موسى عرفات في غزةعرفات، واغت
انتخابات الممرضين جزء من الحرب؛ فعندما تقرر أكثرية موظفي وزارة الصحة المقطوعة رواتبهم انتخاب 

ثمة حرب بين السلطة .  حماس بنسبة تزيد على ستين في المائة، فهذا مؤشر خطير على فشل الحملة الشعواء
طار صناديق االقتراع، لكن من الواضح أنها لن تبقى وحماس، ومن األفضل للشعب الفلسطيني أن تظل في إ

المستفيد من التصعيد هو السلطة، والحل سيكون بإعالن الطوارئ وحل حكومة حماس، لكن هل تسلّم . كذلك
حماس بذلك، خصوصا أن المواجهة ستتواصل لضرب بنيتها العسكرية؟ المرجح أن تخوض حماس حربها 

 المواجهة عسكريا في غزة، وبذلك ستكون غزة مع حماس والضفة مع حتى النهاية، وهي قادرة على حسم
ويحضرني هنا مثال عصبة األنصار في مخيم عين الحلوة، فالتنظيم القريب من القاعدة، والذي قضى . فتح

نحو عشرين من عناصره في العراق، ال يزيد تعداده عن مائتي مقاتل في المخيم، في المقابل يزيد عدد الكفاح 
ح الذي يتلقى رواتبه من فتح على ثالثة آالف، وعندما وقعت المواجهة في المخيم حسمت في غضون المسل

الذين يراهنون على هزيمة حماس في مواجهة عسكرية عليهم أن يراجعوا االنسحاب  .ساعات لصالح العصبة
  . اإلسرائيلي من غزة؛ مقاتلو حماس طالب موت ال طالب رواتب

21/5/2006الغد األردنية   
  

  سياسة التجويع األميركية للفلسطينيين وكيفية الرد عليها  .48
 بالل الحسن

إن اإلدارة األميركية تقاتل بضراوة لكي تحاصر حكومة حماس، ولكي تمنع وصول المساعدات الماليـة لهـا،                 
ـ                   تم ولكي ال تتمكن من دفع رواتب الموظفين، وهي تهدد الحكومات العربية كي ال تكسر هذا الحصار، وحين ي

كسره قليال بدافع الخجل، فإنها تهدد البنوك العربية بأن ال تقوم بتحويل األموال وإال ستخضع للعقوبات علـى                  
والنتيجة هي سياسة تجويع جماعية، ولشعب كامل، ومن خالل حلف دولي محكم، وهـو أمـر                . مستوى العالم 

 إنسانية، وهو ليس جريمة حرب، إنـه        إن هذا التجويع جريمة   . يحدث ألول مرة في تاريخ الحضارة اإلنسانية      
جريمة سالم، وألول مرة تنشأ حاجة لتشكيل محاكم دولية لمعاقبة مجرمي السالم، الذين ينظمون مجازر جوع                

  . أين منها مجازر المعارك والحروب
ياسـية  ولكن جريمة التجويع هذه، والتي تتم تحت الرايات الخفاقة لشعارات السالم والديمقراطية، توجد أزمة س              

من نوع جديد، فأراضي الحكم الذاتي الفلسطينية هي حسب القانون الدولي أراض محتلة مـن قبـل الجـيش                   
وقد نشأ  . اإلسرائيلي، ويتحمل الجيش المحتل دائما مسؤولية إدارة المناطق التي يحتلها، وتأمين حياة الناس فيها             

حتالل بينما تولـت الـسلطة الفلـسطينية إدارة     وضع فريد في نوعه، إذ استمر اال   1993بعد اتفاق اوسلو عام     
شؤون الناس وتأمين حياتهم بانتظار حل دائم ونهائي، ولكن هذا الحل الدائم والنهائي لم يأت، وفـشل داخـل                   

، وبدأت إسرائيل بعده، وبرعاية أميركية، في تدمير بنية الـسلطة الفلـسطينية،             2000منتجع كامب ديفيد عام     
، ودمرت بعد ذلك أجهزة األمن والوزارات، وحاصرت أراضي الحكم الذاتي مانعـة             دمرت أوال أجهزة األمن   

العمال الفلسطينيين من العمل، وتم ذلك على امتداد سنوات االنتفاضة الخمس، والتي بلغت ذروتهـا بحـصار                 
وحين جاءت حركة حماس إلى السلطة، بدأت حرب عالميـة أميركيـة ـ    . وقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات

سرائيلية لمنعها من ممارسة الحكم، وبدأت هذه الحرب فورا بعملية التجويع الجماعية والشاملة، وتم بذلك أوال                إ
وتم بذلك ثانيـا اسـتنكاف      . من ممارسة مسؤولية إدارة شؤون الناس     ) رئاسة وحكومة (منع السلطة الفلسطينية    
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ا نسميه أزمة سياسية من نوع جديد، فـال         االحتالل عن تحمل مسؤوليات المحتل برعاية شؤون الناس، فنشأ م         
  . المحتل يتحمل مسؤولياته، وال السلطة التي تحكم في إطار سيطرة المحتل مسموح لها بأن تتحمل المسؤولية

  ما هو الحل إذا؟ 
تقول إن المساعدات اإلنسانية ستستمر، وبخاصـة فـي         . الواليات المتحدة تحاول أن تبتكر حلوال ال سابقة لها        

لصحة والتعليم، ولكن المساعدات السياسية ستتوقف نهائيا، ولن تكون هناك مـساعدات لـدفع رواتـب                نطاق ا 
أستاذ شـبعان   . أي طبيب شبعان ومريض جائع    . الموظفين، ألن ذلك يعني مساعدة حركة حماس على النجاح        

 ستقدم إلى الرئاسـة     وحين تكتشف الواليات المتحدة أن هذا الحل غير مجد، تقول إن المساعدات           . وتلميذ جائع 
الفلسطينية وليس إلى الحكومة الفلسطينية، وحين يقول الرئيس محمود عباس إن األموال حين تـصله سـيقوم                 

 وتحاول أن   أوروباهنا تتقدم   . بإرسالها إلى وزارة المالية، وهذا ما ال تريده اإلدارة األميركية، يتعطل كل شيء            
 يتولى صرف الرواتب مباشرة، وباالسم، لكل موظفي الـسلطة،          تجترح المعجزة، فتقترح إنشاء صندوق دولي     
وإذا سقط اسم موظف ما سهوا، فال أحد يدري لمن سيوجه هذا            . وهم غارقون اآلن في بحث كيفية تطبيق ذلك       

  . الموظف شكواه
  ماذا يعني كل هذا الجدل العقيم؟ 

.  الشعب الفلسطيني تحت الوصاية الدولية     يعني وببساطة، أن الواليات المتحدة، وبمشاركة إسرائيل، تريد وضع        
يتم إسقاط اتفاق اوسلو السيئ الذكر، ويتم إسقاط خارطة الطريق، ويتم الصمت عن سعي حكومـة إسـرائيل                  

 التوجه فورا نحو فرض الوصاية الدولية، وسيكون الصندوق الذي سيتم إنشاؤه داخل             ويبدألفرض حل منفرد،    
 سواء اعترف أصحابها بذلك أم ال، بينما تبدو السلطة الفلـسطينية وكأنهـا              البنك الدولي نواة حكومة لوصاية،    

راضية عن هذا الحل، أو كأنها راغبة فيه، ولعلها تدري، أو ال تدري، إن انطالق نظام الوصاية هـذا، يعنـي                     
  . نهايتها كسلطة

  هل يوجد مخرج من هذا الوضع العقيم؟ 
ساعدات، لفترة من الزمن، هو واجب دولي يجب أن ينجز، وليس           نعم يوجد مخرج؛ بنده األول أن استمرار الم       

منة من أحد، ألن الدول الراعية لهذا النوع العجيب من التسوية السياسية، قبلـت أن تنـوب عـن االحـتالل                     
البند الثاني أن تبادر الـسلطة الفلـسطينية إلـى          . اإلسرائيلي في تحمل المسؤوليات المالية إلدارة شؤون الناس       

أو إلغاء االتفاق االقتصادي  المعقود بينها وبين إسرائيل، من أجل إلغاء ارتباط االقتـصاد الفلـسطيني                 تعديل  
والبند الثالث فتح   . بإسرائيل وربطه بالدول العربية، أي من أجل كسر االحتكار اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيني           

شى هذا السجن الذي يتم حبس الفلسطينيين بداخلـه،      المعابر الحدودية الفلسطينية باتجاه البالد العربية، حتى يتال       
وحتى يستطيع الفلسطيني أن يتوجه إلى البالد العربية وإلى العالم للعمل بدال من أن يكون مجبرا على العمـل                   

 ألف عامل فلسطيني هم عدد      120وال نظن أن الدول العربية مجتمعة عاجزة عن استيعاب          . داخل إسرائيل فقط  
  . عملون داخل إسرائيلالعمال الذين ي

  هل هناك قائد فلسطيني يجرؤ على تبني هذا المخرج؟ 
  هل هناك دولة عربية تجرؤ على قبول هذا المخرج؟ 

هذا هو التحدي المفتوح أمام السلطة الفلسطينية، وأمام الحكومة الفلسطينية، بدال من قرار المواجهات األمنيـة                
  . التي صحونا على خطرها قبل أيام

21/5/2006األوسط الشرق   
  

   وزيرة الخارجية الجديدة ومشكلة الالجئين القديمة .49
الرحمن اسعد عبد. د  
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 بفضل مناسبة وفرتها تصريحات تسيبي وأيضا 1948الجديد بفضل ذكرى نكبة / نبحث هذا الموضوع القديم
 بان الدولة أفادتفقد . يل في اسرائاألخيرةليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية في مقابلة صحفية قبل االنتخابات 

العبرية غير مسؤولة بتاتا عن قضية الالجئين الفلسطينيين، وانه يترتب على الدول العربية تحمل مسؤولياتها 
 بمثابة مسلمة تاريخية تجمع عليها كافة الوان أصبحهذا الموقف االسرائيلي ليس جديدا، بل !! لحل هذه القضية

 للقضية الفلسطينية ال األساسومع ذلك قضية الالجئين هي حجر .  طويلالطيف السياسي الصهيوني منذ زمن
فقد هجرت القوات الصهيونية الغالبية العظمى من الفلسطينيين خالل النكبة حوالي ثمانمائة الف . يمكن تجاوزها
 1948 ايار 15الف فلسطيني في المناطق التي اصبحت بتاريخ ) 150( وبقي نحو 1948-47في العامين 

رائيل، علما بان االالف غدوا الجئين في وطنهم اذ توطنوا داخل حدود الدولة الصهيونية لكن خارج اس
وقد انكرت اسرائيل دوما دورها في تهجير الفلسطينيين وطردهم مدعية بان ذلك تم . مواطنهم االصلية

  . العربية كي تتفادى مسؤولية تهجيرهماألنظمةبتحريض 
ارسكاين شيلدز ادعاء اسرائيل بوجود قرار عربي بالرحيل اذ اكتشف ان الزعم لقد فند المؤرخ االيرلندي 

الصهيوني ال اساس له، وكان قد تفحص جميع برامج االذاعات العربية حيث قامت محطة االذاعة البريطانية 
ة من فلسطين ووكالة االنباء المركزية االمريكية الخاصة بتسجيل جميع ما اذيع في االذاعات العربية واالنجليزي

 واتضح منها انتفاء تشجيع االنظمة العربية آنذاك الفلسطينيين على 1948 - 1947والبالد المجاورة بين عامي 
الى ذلك، بدأت الرواية االسرائيلية تتعرض للتفنيد والدحض من داخل اسرائيل من قبل مؤرخين . ترك منازلهم

شاليم، وبني موريس الذي اثار كتابه ميالد قضية الالجئين اسرائيليين مثل سيمحا فالبان، تسوم ساجيف، وآفي 
ولقد استند موريس الى االرشيف الصهيوني الثبات المجازر .  جدال واسعا01948-1947الفلسطينيين 

 منوها بالخطط التي وضعت الستحالة 1948وعمليات الطرد الجماعية الصهيونية ابتداء من شهر كانون اول 
 هدم القرى المهجورة، واالعالن عن المناطق العسكرية المغلقة، واقامة المستعمرات عودة الالجئين، ومنها

ويستطرد موريس بان . الجديدة على انقاض القرى المهجرة، واستيعاب عشرات االالف من الغزاة اليهود الجدد
ية وبلدة قد قر) 228(قرية وبلدة عربية داخل حدود قرار التقسيم داخل اسرائيل، موضحا ان سكان ) 369(

.  بلدة اخرى41اجبروا على الفرار نتيجة لالعمال العسكرية االسرائيلية واجبر االهالي على المغادرة قسرا في 
أو خوفا من هجوم / بلدة وقرية غادر السكان العرب نتيجة لسقوط المدن الكبيرة حولها و90كذلك، فانه في 

لجيش االسرائيلي لبث الرعب في نفوس المواطنين أو بسبب االشاعات التي نشرها ا/اسرائيلي عليها و
ويقول بني موريس انه لم يجد دليال بان الدول العربية . الفلسطينيين، خاصة بعد مذابح شهيرة مثل دير ياسين

طلبت من الفلسطينيين مغادرة بيوتهم، بل على العكس تماما، اذ ان الذين بقوا في اراضيهم هددوا بالعقاب 
وفي كتاب آخر له ينوه بني موريس بالدور الذي لعبه يوسف فاينز، مدير الصندوق القومي . يداالسرائيلي الشد

 دائرة االراضي في تهجير الفلسطينيين القسري عن بالدهم واضح من االن ان هذه االراضي ال -اليهودي
ا، وال يوجد حل ال يوجد اي مجال للمساومة هن. تتسع لشعبين وان الحل الوحيد هو ارض اسرائيل بدون عرب

يجب عدم ترك قرية واحدة وال حتى قبيلة عربية واحدة في هذه . اال بتهجير العرب الى الدول المجاورة
وبعد سنوات، وضع فاينز برنامجه حيز التنفيذ العملي حيث ترأس لجنة التهجير التي طردت عددا . االرض

  .يهود مكانهم حتى تستحيل عودتهم اليهاأو اسكنت ال/كبيرا من الفلسطينيين ودمرت قراهم المهجورة و
 كان يتمتع بصالحيات كاملة - اول رئيس وزراء اسرائيلي -اكد بني موريس ايضا ان ديفيد بن غوريون 

ويضيف الكاتب ان غياب اي دليل رسمي اسرائيلي بالطرد، ال يعني شيئا . جعلته يقرر وحيدا كل االجراءات
ويستخلص موريس بان الهدف الحقيقي . اي امر كتابي بالطردالن بن غوريون حرص على ان ال يصدر 

لخطة داليت الصهيونية ال يترك مجاال للشك في نوايا بن غوريون او مساعديه الذين امروا بالقيام بعمليات ضد 
وهذه العمليات تشتمل على تدمير القري اما بحرقها او نسفها . المراكز السكانية للعدو داخل او قرب خطوطنا

بزراعة االلغام داخلها، او القيام بعمليات من قبيل محاصرة وتطويق القرى والقيام بحمالت تفتيش داخلها، او 
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فهل، بعد ان كشف اكثر من . وفي حال المقاومة فيجب تصفية المقاومين وطرد السكان الى خارج الدولة
احد يشك بمسؤولية اسرائيل مؤرخ اسرائيلي الغطاء عن المخبوء في الوثائق الرسمية الصهيونية، يبقى 

 المعنوية والمباشرة في خلق هذه المشكلة المزمنة؟
21/5/2006الرأي األردنية   

  
  حماس تقلق اسرائيل ومصر واألردن .50

  سركيس نعوم
تحدث مسؤول رفيع في هيئة تمثل الجمعيات اليهودية االميركية عن اسرائيل وحماس والموضوع الفلسطيني، 

انه . وهو ليس شارون اي ليس زعيماً.  لي من زمان، كان ال يزال شاباًايهود اولمرت صديق: قال
سار . لكنه قرر ان يكون سياسيا ومن نوع جديد. بيروقراطي ورجل اعمال ومحاٍم وفوق ذلك يدخن السيجار

اعلن برنامجه السياسي قبل . على خطى شارون الزعيم السياسي والقائد العسكري وصاحب الكاريزما الكبيرة
نتخابات التي فاز فيها والزم نفسه تطبيقه بعد الفوز واهم ما فيه االنسحاب من معظم الضفة الغربية وهو اال

تسلمت السلطة بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية . اما حماس فهي مشكلة فعلية السرائيل. سيفعل ذلك
 تصبح هذه الدولة جارا خطرا على وعندها. ومع الوقت قد تؤسس دولتها على االراضي الفلسطينية. االخيرة
في اي حال ان الحل المطروح من اولمرت اي االنسحاب الى ما وراء الجدار او السور الواقي الذي . اسرائيل

بدأ تشييده منذ سنوات في الضفة الغربية يخلف انطباعاً ان الحرب مع الفلسطينيين لم تنته بعد وان كل ما فعله 
اليهود االسرائيليون . علما ان ال حل غير ذلك. الى ما وراء الجدار لالختباءاالسرائيليون هو االنسحاب 

في كل االحوال ان . وما يسمى االنسحاب االحادي هو الطريقة الوحيدة لذلك. ملّوا. يريدون السالم بمعظمهم
راط سواء نجحت في تالفي االنف. االراضي الفلسطينية ستبقى خطرا على اسرائيل في ظل حكم حماس لها

واالنشقاق وتاليا في اقامة دولتها او دفعت في اتجاه تحول االراضي الفلسطينية مثل الصومال ارضا للعنف 
وتعتقل شهريا .  تجهض اسرائيل يوميا من ست الى سبع محاوالت انتحارية. والفوضى والتخريب واالرهاب

خطة اولمرت الفلسطينية التي كانت خطة اميركا مع . نحو مئة من الفلسطينيين الذين يعدون لعمليات انتحارية
  . شارون اي مع االنسحاب من الضفة

عن اسرائيل وحماس والموضوع الفلسطيني تحدث مسؤول كبير في اطار يجمع الجمعيات والمنظمات اليهودية 
) بعد شارون طبعا(وذلك يحصل للمرة االولى في تاريخ اسرائيل . اعلن اولمرت خطته: االميركية، قال

وبذلك حصل على تفويض شعبي لتنفيذ هذه الخطة التي تقضي .  االنتخابات العامة على اساسها وفازوخاض
 بعد اكمال جدار الفصل والسور الواقي الذي سيكون خط الحدود 2010بتحديد حدود دولة اسرائيل بحلول عام 

اذ هناك ستين الى سبعين . بعمع الفلسطينيين وباخالء المستوطنات الواقعة خارجه وليس هذا االمر سهال بالط
الف مستوطن يهودي سيضطرون الى اخالء منازلهم بالحسنى او بالقوة وليس بضعة االف كما كان االمر في 

ماذا سيفعل الجيش االسرائيلي في هذه الحال؟ . قطاع غزة عندما قرر شارون االنسحاب منه وسيأخذ ذلك وقتا
اذ هناك من يدعو .  هذا االمر ليس محسوما بعد ومعه امور اخرىهل ينسحب من الضفة الغربية ام يبقى فيها؟

الى بقائه في مناطق معينة منها للمحافظة على االمن وكذلك النتظار ان يصبح الفلسطينيون الذين تحكمهم 
وهناك في الوقت نفسه تباين في اآلراء عند المعنيين في اسرائيل . حماس اليوم جاهزين لتسوية او لحل نهائي

اي هل يبقى الجيش االسرائيلي على .  بقاء الجيش في مناطق من الضفة قريبة من االردن او محاذية لهحول
نهر االردن او في غور االردن؟ وبت هذا النوع من االمور ليس بدوره سهال على االطالق وخصوصا بعد 

حكم حماس يعني ان و. تسلم حماس الحكم عبر الحكومة وبعد سيطرتها على المجلس التشريعي الفلسطيني
االسالميين المتطرفين وهي في مقدمهم قد صاروا على حدود اسرائيل وان مع دولتهم الرافضة وجود اسرائيل 

فالحدود مثال بين غزة ومصر . وذلك امر مقلق السرائيل، ويجب ان يكون مقلقا لمصر واالردن. في المطلق
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اي يمكن . اذ ستصبح مفتوحة في االتجاهين. لولن تبقى كذلك في اي حا. ليست مفتوحة في اتجاه واحد
استعمالها إلدخال مجاهدين ارهابيين ضد اسرائيل بحماية او رعاية من االخوان المسلمين المصريين التي 

ويمكن استعمالها ايضا اللحاق الضرر بمصر وامنها ونظامها، هذا امر يجب . طلعت حماس من رحم حركتهم
كان عليها وال يزال عليها االجهاز على . درك حتى اآلن او لم تهتم لهيبدو انها لم ت. ان تدركه مصر

االسالميين او على االقل االنقضاض عليهم في الجانب المصري من الحدود وعدم مهادنة حماس في الداخل 
منها اصرارها قبل اشهر عبر . االدارة االميركية ارتكبت اخطاء. على كل حال هناك مشكلة كبيرة. الفلسطيني

وزيرة الخارجية فيها كوندوليزا رايس على ضرورة فتح المعابر بين غزة ومصر وبين غزة واسرائيل 
ذلك ان هذه الخطوة لم تأخذ في االعتبار . كان ذلك في رأيي خطرا ومؤذياً. ورعايتها اتفاقا على هذا االمر

  . الهواجس االمنية والسيما االسرائيلية منها
  وضوع الفلسطيني عند االدارة االميركية؟ ماذا عن اسرائيل وحماس والم
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