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*** 
   تدخل على خط الفلتان األمني في غزةالقاعدة .1

دخلت االحداث في االراضي الفلـسطينية       :غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في      22/5/2006الحياة  نشرت  
لسطين يتبنى المسؤولية عن محاولة اغتيـال مـدير          والية ف  -مرحلة جديدة بعد صدور بيان عن تنظيم القاعدة         

  . المخابرات العامة العميد طارق أبو رجب ويهدد باغتيال محمد دحالن
 لدى فتح معلومات عن نية بعض الجهات اغتيال أبـو           :وجاء اعالن مصدر امني في جهاز االمن الوقائي، ان        

السم مفادها ان النار لن تكون في جهة واحـدة    شباك، موجهاً رسالة تحذير جديدة الى حماس من دون ذكرها با          
الطيراوي وفتح تشير باصبع االتهام الى حمـاس        عن  وعلى رغم أن التلميحات الصادرة       .بل ستصيب الجميع  

محاولة اغتيال ابو رجب، فان المفاجأة كانت اعالن تنظيم القاعدة في فلسطين مسؤوليته عن العملية، اذ افـاد                  ب
 والية فلسطين من الوصول الى مقر       -اهللا تمكن إخوانكم المجاهدون في تنظيم القاعدة         بفضل من    :في بيان انه  

عمل المرتد عن دين االسالم طارق أبو رجب رغم شدة التحصين وتعقيد العملية، وزرع عبوة فـي المـصعد                   
في تفجير  واضاف ان المجاهدين تسرعوا     . الخاص بهذا المرتد الذي طالما لقي المجاهدون التعذيب في سجونه         

العبوة، اذ كان من المقرر ان تنفجر بعد اغالق المصعد ليكون التفجير أكثر تركيزاً وفاعلية ليصاب هذا المرتد                  
واعتبر ان هذا العمل المبارك ما هو اال حلقة من سلسلة الغتيال وانزال             . وينقل بسرعة إلى أهله بني صهيون     
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محمد دحـالن   :  كال من االسماء االتية هي محطة اهدافنا المقبلة        العقاب بالمرتدين الكفار ومن اتبعهم، معلناً ان      
واعلن التنظيم استهجانه ما جاء من استنكار من اخواننا         . ومحمود عباس وسمير المشهراوي وأبو علي شاهين      

وقلل مقداد من أهمية هـذا البيـان         .من حماس الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي هؤالء المرتدين عن االسالم          
الن، وقال انه ال يوجد تنظيم للقاعدة لدينا قادر على تنفيذ مهام داخل القطاع، مضيفاً انه في حـال كـان                     واالع

هناك في غزة من لهم ارتباط بالقاعدة فانه ال يوجد لهم جسم تنظيمي قادر على تنفيـذ مهـام مثـل عمليـات                       
 يوماً كنا نعلـم أنـه سـيكون         20 نحو   وتابع انه منذ اصدار بيان القاعدة في فلسطين قبل        . االغتياالت وغيرها 

  .الشماعة التي ستعلق عليها االغتياالت والتصفيات، سواء اكان ذلك من باب التحليالت او المعلومات التي لدينا
عزيز .داعلن رئيس المجلس التشريعي  :وكاالت عن الغزةنقالً من    22/5/2006الخليج اإلماراتيـة    وأضافت  

  . لبحث الوضع المتوتر بين حماس وفتحالدويك انه سيدعو البرلمان 
 :المحلل السياسي هاني حبيب قال     أن   غزة عبدالرازق أبو جزر   في   22/5/2006القبس الكويتية   وذكر مراسل   

ما يجري اليوم من مظاهر مسلحة مبالغ فيها والعناصر المدججة بالسالح فـي             ... نحن نقترب من حرب أهلية    
 وجود مسلحين محدقين بعضهم ببعض وأيديهم علـى         :وأضاف. هليةالشوارع هي شكل من أشكال الحرب األ      

  .الزناد ينتظرون اللحظة ليطلقوا النار هو حقيقة حرب أهلية
مسؤول امني فلسطيني رفيع  إلى أن رام اهللا وليد عوضفي  22/5/2005القدس العربي وأشار مراسل 

 عمله بسبب خطورة ى العودة الىدرا علالمستوي اكد للقدس العربي ان العميد طارق ابو رجب لن يكون قا
هذا وعلم ان ساقي ابو رجب تم بترهما، واشار المسؤول بان العبوة لم تزرع في اسفل المصعد بل  .اصابته
علمت القدس  ومن جهة أخرى . جانبيه بحيث كانت صدمتها االول في احد مرافقيه الذي توفي فوراىكانت عل

  .وة دعم واسناد لقياداتها في الضفة الغربيةالعربي امس ان حماس تواصل تشكيل ق
قال غازي حمد، الناطق بلـسان الحكومـة الفلـسطينية، إن           : غزةمن   22/5/2006الشرق األوسط   وجاء في   

التحقيقات في عملية اغتيال ابو رجب مستمرة، وانه لم يتم حتى اآلن التأكد مما إذا كان مـا جـرى محاولـة                      
اتهامات اللواء الطيراوي الذي اتهم فيه تنظيمات فلسطينية بـالوقوف خلـف            ورفض حمد بشدة    . اغتيال أم ال  

واعتبر حمد أن تصريحات الطيراوي تزيد من       . محاولة االغتيال، قائالً إنه يتوجب انتظار ظهور نتائج التحقيق        
نية الفلسطينية  البلبلة في الشارع الفلسطيني، قائالً إن قول الطيراوي أن فصائل فلسطينية اخترقت االجهزة األم             

   .يعني أن هذه األجهزة ضعيفة ويسهل اختراقها
فتح نددت بالجريمة البشعة التي خطط لها       أن  أكرم اللوح    غزة في   22/5/2006الحياة الجديدة   وأورد مراسل   

وقالت انها تنظر بخطورة بالغة وبجديـة إلـى          .الستهداف حياة أبو شباك، وعشرات الطلبة والمواطنين المارة       
 الرعب واالستدراج الذي تنفذه ميليشيات حزبية استنكفت عن مقارعة االحتالل واستسهلت ثمن الوجاهة              مسلسل

بالدم المحرم والمقدس بعد أن مهدت له بنشر ثقافة التخوين والتكفير والتحريض وبث الحقد والكراهية وتخزين                
  .األسلحة والذخيرة

مصادر طبية فلسطينية أعلنت بعد منتصف       أن   ت حداد الفنقالً عن مراسلته     22/5/2006 48عربوذكر موقع   
الليلة الماضية مقتل احد نشطاء فتح وإصابة آخر في اشتباكات وقعت مع عناصر من حماس في بلدة عبـسان                   

  . واختلفت الروايات حول طبيعة االشتباكات بين عناصر فتح وحماس.شرق خانيونس
 لها كافة عناصرها الى االستنفار واخذ اقـصى درجـات           فى تلك االثناء دعت كتائب شهداء االقصي في بيان        

 اننا في كتائب األقصى وإزاء هذه التهديدات بحق قياديينا نعلن حالة االستنفار             :االحيطة والحذر وقالت في بيانه    
العام لجميع عناصرنا وقيادة فتح في كل إنحاء الوطن والخارج ضد االحتالل أوال وضـد هـذه المجموعـات                   

   .ي تتستر في الوطنيةالعميلة الت
ثالثة انفجارات وقعت أمام منازل عدد من المواطنين إلى أن  :غزة، 22/5/2006األيام الفلسطينية وأشارت 

ونجمت االنفجارات الثالثة التي وقعت أمام منازل لثالثة  .في مخيم جباليا ومشروع بيت الهيا، فجر أمس
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 .ام مجهولين بوضع عبوات ناسفة أمام بوابات هذه المنازلناشطين، اثنين من حماس، و ثالث من فتح، بعد قي
.وأسفرت االنفجارات عن وقوع أضرار جزئية في بوابات المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات  

  
  حماس تشيد بالتوافق بين القوة التنفيذية والشرطة  .2

بنشر القوات التنفيذية في أمـاكن ال       حكومة  الفي أول اختبار للتفاهم المؤقت بين الرئاسة الفلسطينية و        : وكاالت
 ارتياحهم بالتوافق الحاصل بـين القـوتين        البرلمانيةتنتشر بها األجهزة األمنية، أبدى أعضاء من كتلة حماس          

وأعرب الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صالح البردويل أمس، عن ارتياحه           . وعدم حصول مشاحنات بينهما   
فق الميداني بين قوة المساندة التنفيذية واألجهزة األمنية من أفراد وضباط منتشرين            الكبير لمستوى التفاهم والتوا   

وقال خالل جولة مـشتركة لنـواب قائمـة التغييـر           . جنباً إلى جنب، لضبط األمن ووقف االنفالت والفوضى       
ـ               شار الـشرطة   واإلصالح إلى جانب قادة الحركة في خانيونس، شملت مواقع انتشار القوة التنفيذية ومواقع انت

مـن جهتـه،   .  لمست حالة من التوافق والتناغم بين األفراد والضباط من الجانبين  :الفلسطينية واألجهزة األمنية  
حذر الدويك حركتي فتح وحماس من توجيه السالح اتجاه بعضهما البعض، مؤكدا في حديث إلذاعـة صـوت                  

  . من هذا التصعيدالعرب على أن االحتالل المتربص بالجميع هو المستفيد الوحيد
  22/5/2006البيان االماراتية 

  
  دحالن يطالب الرئاسة والحكومة بوضع استراتيجية واضحة للخروج من األزمة .3

إن هناك حالة مستمرة من االعتداءات على الكثير من الضباط في جهازي   قال محمد دحالن:أكرم اللوح، غزة
 على اعتداءات باألسلحة على أفراد من الجهاز الـذي يتبـع            األمن الوقائي والمخابرات مؤكدا أن هناك إثباتات      

وحول المليشيات المسلحة التي نـشرتها   .لمسؤولية وزير الداخلية وهذه االعتداءات من قبل عناصر من حماس    
 أن انتشار مثل هذه المليشيات يعد تأكيداً على عقلية المعارضة وليس علـى عقليـة             :حكومة حماس أكد دحالن   

 انه ليس متحمساً لنشر مثل هذه القوة الن هذه التفكيـر            : قوة فتح التي يتم تشكيلها أوضح دحالن       وعن .السلطة
 .يزيد من احتمال الخراب والدمار، مؤكدا على ضرورة أن ال يعالج خطأ ارتكبته حماس بخطأ ترتكبـه فـتح                  

ورأى . في السلطة والحكومة  لما تبقى من النظام القانوني       وأكد أن كل من يقوم بنشر مليشيات يكون معول هدم         
أن على جميع المليشيات العودة إلى بيوتها، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلطة والحكومة بقيادة حماس من حقها                  

وقال دحـالن أن هـذه       .اإلشراف على الشرطة وجهاز األمن الوقائي والوطني وذلك حسب القانون األساسي          
اءات التي تكررت من حماس عليهـا، وواجـب وزارة الداخليـة            األجهزة إذا كانت ضعيفة فذلك بسبب االعتد      

تطبيق القانون على الجميع، موضحاً انه ال يجب معالجة الوضع بنشر مليشيات مسلحة هنا وهناك، ولكن تـتم                  
وختم دحالن أن هناك مـسؤولية علـى عـاتق الحكومـة            . المعالجة حسب القانون والقضاء واألجهزة األمنية     

 الرئيس عباس وذلك بوجوب الجلوس والتباحث فيما بين المؤسستين لوضع إسـتراتيجية             ومسؤولية أكبر على  
واضحة للخروج من األزمة الراهنة بعيداً عن أجواء المناكفات هنا وهناك، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تتطلب                

 .أن يجلس رئيس الوزراء اسماعيل هنية مع الرئيس ال أن يكون خطاً موازياً له
  22/5/2006لجديدة الحياة ا

  
  الحرب األهلية محرمة : عباس .4

اكد الرئيس محمود عباس امس، ان الحرب االهلية خط احمر ال يجرؤ احد على               :من جعفر صدقة  ،  شرم الشيخ 
ان الحرب االهلية امنيـة لـن نحققهـا        : وقال على هامش المنتدى االقتصادي العالمي في شرم الشيخ         .تجاوزه
الرئيس عباس ضرورة استخدام القوة لمنع التجاوزات، وضبط االوضاع االمنية في           من جهة اخرى، اكد      .الحد

االمور ليست مستحيلة، لكنها بحاجة الى ارادة، ال اقول من الحكومة فقط، وانمـا مـن                : قطاع، وقال الالضفة و 
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من مسؤولية   شدد على ان ضبط االمن هو        هلكن .السلطة، ال بد من استخدام القوة لوقف المتجاوزين عند حدهم         
االجهزة الرسمية مجددا رفضه للقوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية او اية قوة تشكل من أي طرف بما فيها                   

 هذه القوة لم نتفق عليها هكذا، قلت لهم انهم يستطيعون تجنيد من يريدون في االجهزة الرسمية،                 :واضاف .فتح
   .ا على ذلك مع الرئيسلكنهم شكلوا هذه القوة وخرجوا ليقولوا اتفقن

  22/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  أرحب بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة إذا دعا الحوار إليها: عباس .5

 .، انه ال يمانع في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكـرة           عباس اكد الرئيس  :من جعفر صدقة  ،  شرم الشيخ 
 ال  :واضـاف  .، حتى لو كان انتخابات رئاسية وتشريعية      وقال أي شيء يخرج به الحوار الوطني سأوافق عليه        

يوجد بالقانون االساسي ما يقول بالذهاب الى انتخابات مبكرة، لكني سأكون اول من يقبل باالنتخابات الرئاسية                
 استبعد ان يلجا الى اقالة الحكومة في المدى         هلكن .والتشريعية اذا تم االتفاق على ذلك في اطار الحوار الوطني         

من حقي ان اقيل الحكومة، لكن ليس من الضروري ان اقيلها دون ان تحصل علـى فرصـتها                  : لقريب بقوله ا
ورفض عباس التفريق    . اسابيع فقط، وعلينا ان نصبر ومن ثم نحكم        6كاملة، لم يمض على هذه الحكومة سوى        

 حماس كحركة واحـدة، وال      انا اتعامل مع  : بين الخطابات المتباينة التي تصدر عن مسؤولين في حماس، قائال         
وردا على موقف حماس من منظمة التحرير، قـال الـرئيس انـه              .يهمني ان يكون صوت شارد هنا او هناك       

مخالف التفاق القاهرة، الذي يقضي بتفعيل المنظمة ودخول حماس فيها، فشرعيتها موجـودة وهـي الممثـل                 
  .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  22/5/2006األيام الفلسطينية 
  
   استجداء   التفاوض مع إسرائيل: يامالبردويل لال .6

  إن االتـصاالت التـي     حماس البرلمانيـة    قال صالح البردويل الناطق باسم كتلة       :  عبد الرازق أبو جزر     ، غزة
ذات مستويات متدنية وتهدف إلى اختراق موقف الحرمـة لـصالح              حماس   تجريها بعض الدول األوروبية مع     

الحكومة اإلسرائيلية مضيفا أن التفاوض        أهمية لقاء الرئيس عباس مع عددا من الوزراء في         من  وقلل     . إسرائيل
. يعتبـر قـوة نوويـة        حتالل االسرائيلى الذي  موازين القوى لصالح اال      ظل الخلل في     مع إسرائيل استجداء في   

غير موجود لدى العرب بعـد حـرب           لكيجب أن تقوم وترتكز على أوراق قوة لكن ذ           بان المفاوضات ورأى  
وقال ما جـرى     .  ظل ظروف ال تخفى على احد        ولدت بعدها المبادرة العربية للسالم في        الخليج األخيرة والتي  

.  بعد هذه الحرب هو استسالم لشروط التوازنات الكبيرة كما أن إسرائيل لم تتعامل باى ايجابية مع هذه المبادرة                 
يعنى إعطاء االحتالل االسـرائيلى الـضوء          ظل هذه الظروف     ان قبول حماس بالتفاوض في    ووفقا للبردويل ف   

فلسطين كمـا سينـشر اإلحبـاط لـدى الـشعب           األخضر الستكمال مشروعه واالنقضاض على ما تبقى من         
  .  أن حماس تهدف من وراء برنامجها إلى رفع سقف الشعب الفلسطيني وأكد   .  الفلسطيني

  22/5/2006رينية األيام البح
  
  حكومة ائتالف وطنيى تشكيل لإالقوى والفصائل تدعو  .7

 دعا ممثلو القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية في محافظة جنين امس الى ضرورة تشكيل              : مهند جدوع  ،جنين
حكومة ائتالف وطني تقوم على أساس برنامج سياسي ونضالي واجتمـاعي اقتـصادي مـشترك، وااللتـزام                 

م، وضمان حق العودة    1967الوطنية العليا لشعبنا والقواسم المشتركة لجميع المناطق المحتلة بعدوان          بالثوابت  
جاء ذلك خالل أعمال مؤتمر الحـوار        و .وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس       
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شتركة، بدعوة من لجنة التنسيق     الوطني، الذي عقد في محافظة جنين، تحت عنوان نحو رؤية سياسية وطنية م            
  .الفصائلي المشكلة من كافة الفصائل والقوى العاملة على الساحة الفلسطينية، برعاية محافظة جنين
  22/5/2006الحياة الجديدة 

  
  حماس تسعى إلى تمييع جلسات الحوار الوطني: عزام األحمد .8

ية عن خشيته من عدم عقد هذه الجلسات، لمـا  عبر عزام األحمد، رئيس كتلة فتح البرلمان     :كتب يوسف الشايب  
وصفه بمحاوالت العرقلة التي تقوم بها حماس، لرغبتها في عقد المؤتمر خارج األراضي الفلسطينية، وبرعاية               

هناك من يحـاول تعطيـل عقـد هـذا          : ويقول األحمد في حديث خاص     .رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل    
وأخشى أن حماس تسعى إلى تمييع جلسات الحوار الوطني في األراضـي            المؤتمر، ومواصلة توتير األجواء،     

الفلسطينية، وعدم الخروج بنتائج حاسمة وعملية، واالكتفاء ببيان عام، للضغط بخصوص مواصلة الحوار فـي               
الخارج، مشيراً إلى أنها تتعاطى بسلبية مع جميع االقتراحات المطروحة كأسس للحوار، بما في ذلـك وثيقـة                  

من الواضح أن اإلخوة في حماس ال يريدون الخروج مما نحـن فيـه مـن مـآزق،                  : ويتابع األحمد  .ىاألسر
ويعمدون دوماً إلى تصدير األزمة التي هم سببها، عبر المساجد، والمحاضرات، والندوات، والخطب، والتـي               

ع أن الحكومة نفـسها     م.. يتحدثون فيها عن تحالف فتح، والرئيس عباس مع أميركا وإسرائيل إلسقاط الحكومة           
واستهجن  .أثنت مراراً على الجهود التي يبذلها الرئيس لفك الحصار المفروض عليها، وعلى الشعب الفلسطيني             

األحمد األنباء التي تتحدث عن استئناف الحوار الوطني في العاصمة السودانية، بعد انتهاء الجولة األولى منـه                 
مثل هذه األنباء الغريبة، تعبر بصدق عن مساعي حماس لنقل الحوار           في األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن       

   .إلى الخارج
  22/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  ماليين دوالر يعطل اجراء المرحلة االخيرة من االنتخابات المحلية 3احتجاز : عمار دويك .9

رفـض اللجنـة البـدء       كشفت مصادر رسمية في لجنة االنتخابات المركزيـة عـن            : منتصر حمدان  ،رام اهللا 
بالتحضير الجراء المرحلة الخامسة واالخيرة من انتخابات الهيئات والمجالس البلدية، قبل ان يتم حل اشـكالية                

 . ماليـين دوالر   3تتعلق باحتجاز احد البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية مخصصات مالية للجنة تقدر بـ              
مركزية، عمار دويك، طلبت اللجنة من الحكومة الجديدة عدم اعـالن           وقال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات ال     

موعد اجراء المرحلة الخامسة من االنتخابات المحلية والبلدية حتى يتم معالجة هذه المشكلة المالية التي يـؤدي                 
 مـع   وانتقد دويك عدم تجاوب المسؤولين في وزارة الماليـة         .استمرارها الى احراج اللجنة والمس بمصداقيتها     
  .الرسائل التي بعثتها اللجنة بخصوص هذه االموال

  22/5/2006الحياة الجديدة 
  

   يؤكد حرصه على امن لبنان واستقرارهعباس .10
فؤاد السنيورة خالل لقائهما في شرم      اللبناني  أعلن نبيل ابو ردينة ان الرئيس عباس أكد لرئيس مجلس الوزراء            

وقال لوكالة فرانس برس أمس، ان عباس       . قبول بأي مس بأمنه   الشيخ امس حرصه على استقرار لبنان وعدم ال       
عبر للسنيورة عن تقديره العميق للتسهيالت التي قامت بها الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المقيمين فـي                

 بـين   لبنان، مثمناً قرار الحكومة اللبنانية اعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت لما يخدم عالقات االخوة               
  . القيادتين اللبنانية والفلسطينية والشعبين الفلسطيني واللبناني

  22/5/2006المستقبل 
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  عدوان سيلتقي نائب الرئيس السوري لبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين  .11
 أعلنت الدائرة اإلعالمية في وزارة شؤون الالجئين، اليوم، أن الوزير عاطف عدوان الموجود حالياً فـي                 :غزة
ا، سيلتقي خالل األيام القادمة فاروق الشرع ، لبحث أوضاع الالجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا                سوري

وأكـدت أن الـوزير      .وبشكل أساسي أوضاع الالجئين الفلسطينيين الهاربين من العراق        وحل مشاكلهم العالقة  
فلسطينيين الموجودين في مخيم الهول     سيدرس مع الشرع إمكانية موافقة الحكومة السورية على نقل الالجئين ال          
وشكر الـوزير عـدوان، الـرئيس        .إلى مخيمات الالجئين في سوريا لوقف معاناتهم وتأمين حياة كريمة لهم          

السوري بشار األسد والحكومة السورية على دعمهم المتواصل لشعبنا وقضاياه العادلة، مثمناً القرار الـسوري               
 إلى األراضي السورية وتخصيص مخيم مؤقت لهم في منطقـة الحـسكة             بإدخال المئات من فلسطيني العراق    

  .لحين إيجاد حل دائم لمشكلتهم
  21/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  وزير الداخلية الفلسطيني في دمشق .12

 ومن المقرر ان يجـري      ،وصل الى دمشق    وزير الداخلية الفلسطيني    ان دمشقمن   22/5/2006النهار  نشرت  
ات مع نظيره السوري اللواء بسام عبد المجيد ومع مسؤولين سوريين آخرين رفيعي المستوى ربما كـان   محادث

  .احدهم بشار االسد
ن زيارة صيام تأتي استكماال ا قال موسى أبو مرزوق  من دمشق اند ب أو  22/5/2006الدستور وأوردت 

لطة الفلسطينية والالجئين ودخول الفلسطينيين لزيارة الزهار لتسوية بعض القضايا المتعلقة بالتعامل مع الس
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان صيام سيتطرق خالل . ومن يحمل جوازات السلطة إلى االراضي السورية

زيارته إلى قضية الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود السورية العراقية، قال إن الزيارة ليس لها عالقة 
ا إلى أن سوريا سمحت للفلسطينيين الذين طالبت الحركة بدخولهم وكانوا عالقين على بهذا الموضوع مشير

 .الحدود االردنية العراقية 
على خلفية األحداث األخيرة التي وقعت فـي   الزيارة تأتي   أن   من دمشق  22/5/2006الشرق األوسط   وذكرت  

وسيجتمع صيام أثناء الزيـارة،      .فتح وأراضي السلطة الفلسطينية، والصدامات التي نشبت بين حركتي حماس          
  .مع خالد مشعل وآخرين من مسؤولي الحركة، وسيلتقي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم

 
  كتائب األقصى تتوعد بأبابيل وسرايا القدس تقصف سديروت  .13

ائدها محمد سرايا القدس قصفت مستوطنة سديروت ردا على اغتيال ق       ان 22/5/2006البيان االماراتية   نشرت  
بدء عملية أطلقت عليها اسـم أبابيـل الـصاروخية لقـصف البلـدات              عن  وأعلنت كتائب األقصى    . الدحدوح

دعـت  و. قطـاع الوالتجمعات اإلسرائيلية بمئات الصواريخ ردا على تصاعد الجرائم اإلسرائيلية في الـضفة و           
  البيان ديدة وأن تصعد من عملياتها، وأشار     الكتائب في بيان لها جميع فصائل المقاومة للمشاركة في العملية الج          

  . إلى أن مجموعات تابعة لشهداء األقصى أطلقت أمس عشرة صواريخ من باتجاه بلدة سديروت
كتائب أبو علي مصطفى تبنت إطالق ثالث قـذائف صـاروخية            ان   22/5/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  

  .أخرى على أهداف إسرائيلية
 

  ة تحمل فتح وحماس مسؤولية االحتقان  لجنة المتابعة الوطني .14
وبعد نقاش مطـول، كلفـت لجنـة الـصياغة          . اجتمعت أمس لجنة المتابعة الوطنية العليا ما عدا فتح وحماس         

وبين أبرز النقاط في المقدمة، إشـارة ذات        . بإصدار بيان باسم جميع هذه القوى، يحتوي على العديد من النقاط          
 نقـاط   3ويحتوي البيان على    . حوار وطني حقيقي من دون توفير أجواء مريحة       أهمية إلى أنه ال يمكن إنجاز       
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وتشير النقطـة   . مركزية أوالها، تحميل قيادتي حماس وفتح مسؤولية األحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية           
عة إلى عـالج    الثانية إلى تحميل كل من ابو مازن وهنية المسؤولية عن الفلتان األمني القائم وتطالبهما بالمسار              

كما تدعو هذه النقطة ابو مازن وهنية إلى حل الخالفات القائمة بين الرئاسة والحكومة باالحتكـام                . هذه القضية 
وتخطّئ القوى المجتمعة طريقة وتوقيت قيام وزارة الداخليـة بنـشر القـوة األمنيـة               . إلى القوانين الفلسطينية  

 من جميع األجهزة األمنية القيام بدورها في ضـبط األمـن            كما تطلب . الجديدة، وتطالب بسحبها من الشوارع    
وتعلن هذه القوى في بيانها عن خطة للقيام بتحرك داخلي من خالل إجراء مقـابالت مـع                 . وحماية المواطنين 

 .الرئاسة والحكومة وفتح وحماس والعمل على تشكيل لجان شعبية لمنع االحتكاك والصدام
  22/5/2006السفير 

  
  سرائيلي يتهم سعدات بمسؤولية غير مباشرة عن اغتيال زئيفي  االحتالل اإل .15

قدمت النيابة العامة العسكرية اإلسرائيلية الئحة اتهام ضد أحمد سعدات اتهمته بصورة غير مباشرة بالمسؤولية               
ر  اتهاما تتعلـق بالتـآم     19وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الئحة االتهام تضمنت          .عن اغتيال رحبعام زئيفي   

على التسبب بالموت عمدا والعضوية في منظمة غير قانونية وتولي منصب في تنظيم غير قانوني في إشـارة                  
   .إلى الجبهة الشعبية

  21/5/2006 48عرب
  

  سنواصل إدخال األموال لكسر الحصار: حمدان .16
 الثامنـة    في قاعة بلديـة صـيدا لمناسـبة الـذكرى           حماس أكد أسامة حمدان، في احتفال أقامته حركة      : صيدا

والخمسين للنكبة، أن سامي أبو زهري ليس أول شخص يدخل األموال إلى غزة ولـن يكـون األخيـر، وأن                    
استنكر أقوال من يتحدث عن تهريب أموال، مفنداً        و. الحركة مصرة على كسر الحصار بشتى الوسائل المتاحة       

ة حماس بالتحقيق وكشف كل ملفـات       ذلك بأن من يدخل األموال إلى فلسطين ليس كمن يخرجها، مؤكداً مطالب           
، ان حماس لن ترضخ لشروط رفع الحصار األميركي على شعبنا، وهي االعتراف             واضاف. التهريب والفساد 

ورأى أن منظمة التحرير بواقعها الحالي ال تمثل كل الشعب          . بالعدو ونبذ العنف والدخول في مفاوضات تسوية      
ت المفصلية والمصيرية في هذه المرحلة، مؤكداً أن الوحدة الوطنية          الفلسطيني، وليست مؤهلة لمواجهة التحديا    

واستنكر محاولة االغتيال التي تعرض لها قائد المخابرات الفلسطينية طارق أبو           . ممارسة وليست شعارات فقط   
كما وجه التعازي إلـى قائـد الجـيش         . رجب، وطالب بالتحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا عقابهم        

اللبناني وأهل الجندي في أحداث منطقة حلوى، مؤكداً أن مشروع الفلسطينيين الوحيد هو العودة إلى فلـسطين                 
وأعلن تمسك حركته بالوفد الموحد إلى الحوار مع الحكومة، داعياً إلى البحث بجدية في              . وال شيء غير العودة   

لفلسطيني، والوضع القـانوني لـه والقـضية        الموقف الواضح المتمسك بحق العودة والواقع اإلنساني للشعب ا        
  .األمنية وموضوع السالح

  22/5/2006المستقبل 
  

  حماس تنفي شراء أسلحة لمواجهة فتح .17
.  نفت حماس قيامها بشراء كميات من األسلحة تحضيرا لمواجهة مع فـتح وأجهـزة األمـن                : سمر خالد  ،غزة

المعلومات ال أساس لها من الصحة، وأن هذه        حماس تؤكد أن هذه     ان  وعقب سامي أبو زهري على ذلك قائال        
وأوضح في تـصريح صـحافي أن مثـل هـذه            .المعلومات ال تهدف إال إلى بث روح الفتنة وتوتير الساحة         

المعلومات تهدف إلعطاء بعض األطراف داخل األجهزة األمنية مبررا لممارسة بعض التجاوزات والفوضـى              
شكلة مع أي طرف فلسطيني، وما يحدث هو العكـس مـن خـالل           إننا في حماس ليس لنا م      واضاف،. األمنية
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مسلسل التحديات الداخلية والعراقيل التي توضع أمام الحكومة الفلسطينية، ولذا فإن المطلوب من الجميع احترام               
صالحيات ودور الحكومة، وااللتزام بالنتائج التي أفرزتها االنتخابات الفلسطينية، والتوقف عن سياسة وضـع              

  . في الدواليبالعصي
  22/5/2006الرأي األردنية 

  
 ي االشتباكات مع الجيش اللبنانـي االنتفاضة تطالب بلجنة مشتركة للتحقيق ف-فتح   .18

 االنتفاضة بلجنة مشتركة للتحقيق في االشتباكات التي وقعت االربعاء -طالبت حركة فتح :   ا ف ب-بيروت 
 رفضه الجيش اللبناني وكذلك قيادات من االكثرية النيابية الماضي بين عناصرها والجيش اللبنانـي وهو ما

حركة ابو فادي حماد طالبنا بلجنة تحقيق مشتركة ألن لدينا الوقال المتحدث باسم  .والحكومية المناهضة لسوريا
وأضاف ان مطالبتنا ال تعني اننا ضد  ،معلومات عن كيفية وقوع الحادث ، دون ان يعطي تفاصيل اضافية

وقال .  اللبنانية ، معربا عن احترامه لوجهة نظر قيادة الجيش اللبناني التي رفضت مبدأ تحقيق مشتركالسيادة
 .اذا اداننا التحقيق فنحن جاهزون لتقبل أي نتائج

 22/5/2006الدستور 
 

  عباس -لقاء أولمرتل تحضيرات مكثفة إستعدادا .19
توقعت أن يلتقي ايهود أولمـرت بمحمـود        ،   سياسية إسرائيلية  ا مصادر أن: 21/5/2006 48 عرب ذكر موقع 

 وعلى نفس الـصعيد   . عباس بعد سلسلة لقاءات ومحادثات سيجريها مع قادة دول أوروبية وعربية الشهر القادم            
 قولهـا   هاونقلت هآرتس عن   . بعباس على هامش المنتدى االقتصادي في شرم الشيخ        يزالتقت تسيبي ليفني وبير   

اعتبرت مـصادر فـي      فيما   . وصفته ضمان استمرار حياة أساسية للفلسطينيين      نه تم البحث في ما    أ ،بعد اللقاء 
وأضافت أنه كان من شـأن عـدم         . أن اللقاء ال يشكل بداية مفاوضات مع السلطة الفلسطينية         ،الوفد اإلسرائيلي 

، وضـح  أ  كما . أن يتم تفسيره على أن إسرائيل تقاطع عباس        ، في مؤتمر واحد    جميعا عقد اللقاء فيما يتواجدون   
وكان . وإنما المشكلة األساسية هي الحكومة الفلسطينية     !! أنه ال توجد أي مشكلة إلسرائيل مع الشعب الفلسطيني        

، أنه ال توجد سياسة حكومية بمقاطعة أبو مازن، إال أنه لن تجرى أية مفاوضـات                 أيضا  قوله يزقد نقل عن بير   
  .واشنطن من أولمرتمعه إال بعد عودة 

 كـشف رئيس الوزراء المصري    إلى أن   :  القاهرة  من 22/5/2006 الشرق األوسط    مراسل علي الصالح ولفت  
وتوقع أن تظهر نتائج إيجابية بعـد  . عن جهود مصرية ـ أميركية الستئناف الحوار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي  

  .زيارة اولمرت إلى واشنطن، وبعد لقائه المرتقب مع حسني مبارك
 انها ترى في اقامة دولتين متجاورتين حالً نهائياً          أعتبرت ليفنيأن  : لشيخشرم ا من   22/2006 الحياة   ونشرت

 ال بد من الحفاظ على أمن اسرائيل، مشيرة الى أن خريطة الطريق ما زالت لُـب                 إال أنه للصراع القائم حالياً،    
ة بينـه   ودارت مبارزة كالمي  . أعلن صائب عريقات رفضه أي مبادرات جديدة لحل الصراع        فيما  . المفاوضات

وبين ليفني التي رأت أن الجدار العازل ضرورة ألمن اسرائيل ويمكن للفلـسطينيين البـت فـي شـأنه فـي                     
 على إسرائيل أال تفكر نيابة عن الفلسطينيين بعـد          بأن ، مما دفع بعريقات إلى االعتراض،     المفاوضات النهائية 

، مـشددة علـى ضـرورة    48حدود ووصل النقاش ذروته عندما تحدثت عن خطط حماس للرجوع إلى  . اآلن
 مهما أشتدت الظروف67 فلسطيني عن حدودأكد بالمقابل عدم تراجع أي  عريقات إال أنالتنازل لحل القضية، 

سـتئناف عمليـة    بإ في أعقاب االجتماع      أِمل عباسأن   :شرم الشيخ من   22/5/2006سي ان ان    واورد موقع   
 موضحا الرغبة   .فا خطيرا بعد تشكيل حماس حكومة فلسطينية      السالم المتوقفة بين الجانبين، والتي دخلت منعط      

 .في بدء صفحة جديدة مع الحكومة اإلسرائيلية من أجل بدء مفاوضات تأسيسا على خارطة الطريق
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الذي ليفني أعلنت أنها تعد لقمة بين عباس واولمرت         إلى أن    :القدس من   22/5/2006 القبس الكويتية    وأشارت
 علـى ضـرورة   تم االتفاق على الفكرة و    أنه  وأضافت  . عباساجتماع في المستقبل مع     ال يرى سببا لعدم عقد      

يبدو أن هـذا لـيس االجتمـاع        ، أنه   قالتفعن اجتماعها مع عباس     أما  . القيام بمزيد من االعداد لهذا االجتماع     
  .األخير ويجب أال يكون

  
  عباس ال يمكنه تمثيل الفلسطينيين في مفاوضات : أولمرت .20

 سـي ان ان     عن حديث أجرته معـه شـبكة      أولمرت قبل ساعات قليلة من سفره للواليات المتحدة         أعلن مكتب   
، نتيجـة    أن محمود عباس ال يمكنه تمثيل الفلسطينيين فـي مفاوضـات           ، قال فيه  التلفزيونية الخميس الماضي  

ـ احترإ ادعىإال أنه   . نه غير قادر حتى على وقف العمليات اإلرهابية الصغيرة للغاية         حيث أ . عجزه  كونـه   هم
نه الموافقة على الشروط األساسية لمفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والسلطة          امكبإ وقال إن    ،يعارض اإلرهاب 

 مسؤولية في القضايا األساسية التـي هـي موضـع خـالف بـين             التحمل  عن إمكانياته ل  تساءل  ، و الفلسطينية
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين

  21/5/2006 48عرب
  

   ضد حماسبالتحريض بق لقائه ببوشيستأولمرت  .21
هـاجم الحكومـة    حيـث   بوش، بالتصعيد ضـد حمـاس،       مع  ه  ئاستبق أولمرت لقا   : حنان البدري  -واشنطن  

وعنـدما  . الفلسطينية، وأشار إلى عملية تل أبيب االستشهادية، ووصفها بأنها استهدفت أبرياء وأطفاالً وأمريكياً            
ال فرق بين حماس أو الجهاد،      ، أن   ملت مسؤولية العملية، استدرك بالقول    كِّر بأن الجهاد اإلسالمي هي التي تح      ذُ

  . تتشاركان القيم نفسها، كما أن حكومة حماس تتحمل المسؤولية ألنها لم تدن العمليةألنهما
  22/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أزمة أمنية بين أمريكا وإسرائيل حول تحسين طائرات مقاتلة حديثة  .22

األخيرة أزمة في العالقات بين جهازي األمن األمريكي واإلسرائيلي على خلفية نية إسـرائيل              نشب في اآلونة    
.  عن قائد سالح الجو اإلسرائيلي      معاريف اليوم  نقلت، كما   إدخال تحسينات على طائرات مقاتلة أمريكية حديثة      

 التي  35-ائرات اف طلب إسرائيل أن تدخل تحسينات على ط      ل  الرفض االمريكي  نشب الخالف في أعقاب   حيث  
 تتعلق بأجهزة الكترونية حديثة وصواريخ وأجهزة لمراقبة إطالق النار وتوجيه الطائرات وجميعهـا              ،ستشتريها

واعتبر جهاز األمن اإلسرائيلي     .من صنع إسرائيل وتجعلها مختلفة عن الطائرات التي يزودها المنتج األمريكي          
وقالـت   .ربما قاتلة للصناعات الجوية والعسكرية اإلسـرائيلية     عدم إدخال هذه التحسينات يوجه ضربة شديدة و       

وهدد جهاز األمن اإلسرائيلي بوقـف       . منع وجود تفوق لدى سالح الجو اإلسرائيلي       ،معاريف إن من شأن ذلك    
نسحاب يعني نشوب أزمة سياسية     الا، إال أن     بالرغم من أن هذه المشاركة ضئيلة      ،مشاركته في تطوير الطائرة   

 في إمكانية شراء طائرة مقاتلة أوروبية من طـراز          ونيبحث اإلسرائيلي  وبالمقابل   . الواليات المتحدة  وأمنية مع 
 هو طائرة مقاتلة حديثـة تعمـل روسـيا علـى            آخر إلى أن هناك خيارا      ما تمت االشارة أيضا   ك،  يوروكرافت
  .تطويرها

  22/5/2006 48عرب
  

   فلسطينيين في غزة4بيرتس يأمر بفتح تحقيق بمقتل  .23
 فلسطينيين بيـنهم    4اعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع االسرائيلية، امس، ان بيرتس امر بفتح تحقيق في مقتل               

لتحديد ظروف مقتلهم من دون اعطاء مزيد من      ،   في غارة اسرائيلية استهدفت ناشطا في الجهاد االسالمي        ،طفل
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يران يبذل جهودا كبيـرة لتجنـب سـقوط         ورد قائد سالح الجو االسرائيلي من جهته مؤكدا ان الط          .التفاصيل
وشدد على انه بغض النظر عن طلب الوزير فإن الجيش يقوم بتحقيق بعد كل              . ضحايا ابرياء في هذه الغارات    

  . غارة ومهما كانت نتائجها
  22/5/2006المستقبل 

  
  جيش االحتالل يدعو مستعربين سابقين للعودة الى الخدمة الدائمة  .24

الجيش االسرائيلي دعا مؤخرا جنودا خدموا في الماضي في وحدة المستعربين للعـودة             افاد موقع معاريف بان     
وبحسب مصدر عسكري فان الدعوة جاءت في اعقـاب رفـض           . الى صفوف الجيش في اطار الخدمة الدائمة      

  .ميهلتخفيف من الضغط النفسي عل مما استدعى هذا االجراء لوحدة بتنفيذ عمليات خوفا على حياتهمالجنود في 
  21/5/2006 48عرب

  
  عضو فـي الكنيست يطالب بإقالة الطيبي بسبب صورة لعرفات .25

رفض تنفيذ قرار تعيين احمد الطيبي،      طالبها فيها، ب   من كاديما برسالة الى رئيسة الكنيست        نائببعث  : الناصرة
  .زالة الصورةبإ مطالبا.  التي يضعها في مكتبهبسبب صورة ياسر عرفاتها، نائبا ل

  22/5/2006الردنية الرأي ا
  

  سرايا القدس والقسام تعدان النتفاضة ثالثة  :يإسرائيلتقرير  .26
 قالت مصادر صحافية إسرائيلية صباح أمس، إن قدرات تسليحية متطورة وصلت بالفعل إلـى حركتـي                 :غزة

 إن  ، غـزة  ويقول خبراء في  . الجهاد وحماس، تمهيداً للبدء في انتفاضة ثالثة في حال فشل الحكومة الفلسطينية           
 أكـد   ،الجهاد تعكف منذ شهور على تقوية ترسانتها العسكرية، وإن صاروخ غراد الذي أطلقته على المجـدل               

ونقلـت  . إلسرائيل معلوماتها االستخباراتية عن دخول صواريخ كاتيوشا إلى قطاع غزة في فتـرة االنـسحاب       
أصبحت أكثر تعقيدا ممـا كانـت عليـه          أن المسألة    ،وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن بعض كبار ضباط الجيش       

األمور قبل شهور، ولكنهم رأوا أن إطالق  صاروخ كاتيوشا ومن قبله غراد يمثل إعالنا مبكرا لتدشين مرحلة                  
وهو ما يرى فيـه كبـار       . جديدة في الصراع، عنوانها استخدام اإلمكانيات المتاحة لدى الطرفين في المواجهة          

ة دخوال في دوامة دم جديدة تكون بداية النتفاضة ثالثة بوسائل قتاليـة جديـدة               المسؤولين في السلطة الفلسطيني   
وأوضحت المصادر الصحافية أن كمية من الصواريخ وصلت إلى مخازن سـرايا القـدس              . وطرق مستحدثة 

السرية في القطاع، منذ ما يزيد على ستة أشهر، مشيرة إلى أن الحركة ال تكتفي بشراء واستيراد الـصواريخ                   
ونقلت المصادر عـن    . محليين وهو ما لم يتم انجازه حتى اآلن       ال ئها بواسطة خبرا  هاط، بل تعمل على تصنيع    فق

غراد في غزة، وهو ما استدعى شراء كميات كبيـرة جـدا مـن              ال أنهم مطمئنون لتصنيع     ،السرايا نشطاء في 
وتقليد الصناعات المستوردة ذات    تصنيع  الالمتفجرات قوية التأثير وتهريبها إلى القطاع عن طريق البحر بهدف           

ازدياد قيمة اإلنفاق العسكري لكتائب القـسام، حيـث          إلى   المصادرأشارت  من جهة أخرى،    و. التقنيات العالية 
وكشف مصدر عسكري إسرائيلي عن أن حماس حصلت        . ا التدريبية كل يوم متطوعين جدد     ها معسكرات تستقبل

 ،شهر، وربما كان ذلك في فترة اإلخالء اإلسرائيلي من القطـاع          على صواريخ كاتيوشا قبل ما يزيد على ستة أ        
 وطـورت   ،كانت قد حصلت على صواريخ مـن نـوع غـراد          حيث  أي قبل حصول الجهاد على هذا النوع،        

وأوضحت المصادر أن حماس تمتلك ثالثة أجيال       . صواريخ القسام محلية الصنع ولكنها لم تستخدمها حتى اآلن        
   بتقنيات عالية بحيث يمتلك قدرة ها التأثير، وأنها تمكنت من تصنيع جيل جديد منصواريخ محدودةهذه المن 
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تفجيرية تفوق أضعاف حجم الذي تعودت على استقباله إسرائيل، ويتمتع بالقدرة على الوصول إلـى مـسافات                 
  .  من غزةإنطالقابعيدة بحيث يصبح من السهل استهداف تل أبيب ومدن أخرى 

  22/5/2006البيان االماراتية 
 

   قذيفة مدفعية إسرائيلية على شمال غزة 200إطالق نحو  .27
أصيب طفل وفتى بجروح متوسطة جراء تعرضهما لشظايا قذيفتين مدفعيتين اسرائيليتين في بلدة              :خليل الشيخ 

وواصلت مدفعية االحتالل إطالق قذائفها المدفعية طيلة ساعات نهار أمس، علـى أنحـاء               .بيت حانون، أمس  
 قذيفة خالل يـوم     200وقدرت المصادر األمنية أن جيش االحتالل أطلق نحو          .ة من محافظة شمال غزة    متفرق

وقال مـصدر    .أمس، مشيرة إلى أن معظم هذه القذائف سقط في مناطق خالية لكنها قريبة من األحياء السكنية               
دف منـع مـسلحين     في جيش االحتالل إن القصف المدفعي جاء رداً على إطالق قذائف صـاروخية، واسـته              

  .فلسطينيين من استمرار إطالق هذه القذائف باتجاه البلدات اإلسرائيلية
22/5/2006األيام الفلسطينية   

 
   ينكّلون بعائلة فلسطينيةنمستوطنو .28

 بعائلة مكونة من عشرين فرداً وهدموا وأحرقوا العرائش  الواقعة جنوب الخليلنكل مستوطنو مغتصبة ال سيفر
وأضافت تلك المصادر أن اعتداءات المستوطنين طالت أيضاً عدداً من المزارعين  . فيهاوالخيم المقيمين

  .المقيمين فوق أراضيهم بالمنطقة، بهدف ترحيلهم واالستيالء على أراضيهم وضمها إلى المغتصبة المذكورة
21/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  ةرس الفلسطينيعدد الطلبة والمعلمين والمدا: احصائية فلسطينية .29

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انتهاء المسح االحصائي التربـوي للعـام              - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
 بلـغ   2005/2006وأظهرت نتائج المسح أن عدد المدارس للعام الدراسـي الحـالي            . 2005/2006الدراسي  

) 251118(في المدارس الحكومية و   ) 749964(يدرس منهم   ) 1067489(وبلغ عدد الطلبة    ،  مدرسة) 2277(
وبلغ عدد المعلمين    .عن العام السابق  % 2,2في المدارس الخاصة بزيادة     ) 66407(في مدارس وكالة الغوث و    

فـي المـدارس    ) 35102(موظفاً يعمل منهم    ) 48282(في جهاز التربية والتعليم الفلسطيني في المدارس نحو         
في المدارس الخاصة، وأما عدد العـاملين فـي ريـاض     ) 4704( الغوث و  في وكالة ) 8477(الحكومية ونحو   

  .موظفاً) 3871(األطفال فقد بلغ نحو 
22/5/2006الحياة الجديدة   

  
  لتعرف على اإلنسان من خالل رأسه ا:  لباحثة فلسطينيةاالول من نوعه في العالم .30

اجستير أعدتها، إلى آليـة للتعـرف علـى     توصلت باحثة فلسطينية، في رسالة م : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
وعرضت الباحثة ميسون إبراهيم، امس، النتائج التي توصلت إليها          .اإلنسان من خالل الصورة الملتقطة لرأسه     

في رسالتها، على موظفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمهتمين بقطاع الحاسوب، خـالل نـدوة        
الذي اعتبر الرسالة إضافة جديدة في أنظمة التعـرف علـى األشـخاص،              .رةعقدت بمقر الوزارة بمدينة البي    

ويستفاد منها في الجوانب األمنية، وتساهم في التقليل من الحوادث اإلجرامية، خاصة عندما ال تتوفر للمحققين                
ثها هو  وقالت ان المشرفين على رسالتها من أساتذة الجامعة أكدوا لها أن بح            .صورة أمامية للشخص المطلوب   

  .األول من نوعه في العالم وأعربوا عن انبهارهم من النتائج التي توصلت إليها في البحث
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22/5/2006الحياة الجديدة   
  

  موظفو أريحا يحتجون على عدم صرف رواتبهم  .31
نظّم مئات الموظفين في عدد من مختلف دوائر الوزارات والمديريات في محافظة أريحا واألغوار في الـضفة                 

وطالـب المعتـصمون برفـع الحـصار         .ة اليوم، اعتصاماً رمزياً احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم        الغربي
كما طالب المعتصمون   ،  االقتصادي والمالي الجائر المفروض من قبل إسرائيل والغرب على الشعب الفلسطيني          

  .الحكومة بالبحث الجدي والعملي عن حل لتوقف صرف الرواتب التي تعيل مئات آالف األسر
21/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

  
  مذكرة جلب بحق عبد الباري عطوان : محكمة فلسطينية .32

أصدرت محكمة الصلح في رام اهللا في الضفة الغربية، أمس، مذكرة جلب بحق الـصحافي الفلـسطيني عبـد                   
تتعلـق مـذكرة    و . الباري عطوان، بناء على شكوى مقدمة من نجلي الرئيس محمود عباس، ياسر وطـارق             

 أيار الحالي، بجنحة مخالفة ضد عطوان، ولم تتوفر معلومات عن طبيعة الشكوى ضد              15الجلب، المؤرخة في    
  . عطوان، المعروف بنقده الالذع للسلطة الفلسطينية ورموزها

22/5/2006السفير   
  

  تنديد فلسطيني باستهداف مقر الجزيرة .33
 ندد صحافيون وقيادات فلسطينية باالعتداء الذي تعـرض لـه           :  حامد جاد ويوسف الشايب    - رام اهللا    -غزة    

مكتب قناة الجزيرة الفضائية في مدينة رام اهللا وطالبوا الجهات الفلسطينية المختصة بـالتحقيق فـي الحـادث                  
واستنكر الناطق بلـسان الحكومـة       .ومحاسبة المعتدين وتعزيز الحماية للصحافيين ومقار مؤسساتهم الصحافية       

 .االعتداء واصفاً إياه بالعمل اإلجرامي غير المسؤول مشدداً على ضرورة احترام حريـة الـرأي              غازي حمد   
وعبر الناطق باسم حركة فتح عبدالحكيم عوض عن رفض الحركة لالعتداء معتبراً أن اإلعالميين جزءا مـن                 

 أن الجزيرة دفعت    بدوره أشار المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري معتبراً         .مسيرة نضال الشعب الفلسطيني   
وألقى خالد البطش القيادي في حركة       .ثمن الدور الوطني الذي تلعبه من قبل بعض المنتسبين للشعب الفلسطيني          

الجهاد كلمة شدد فيها على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات اإلعالمية وقال إن الشعب بحاجة الى نافذة نزيهة                 
  . هذه النوافذ إلظهار الحقيقة ومعاناة الشعبوأن الجزيرة هي أحد

وعبر عدد من الصحافيين في نقابة الصحافيين وكتلة الصحفي الفلسطيني التابعة لحركة حماس عن استنكارهم               
وإدانتهم لحادثة االعتداء وأكدوا أن هذه االعتداءات لن تثني الصحافيين الفلسطينيين عن نقـل رسـالتهم بكـل                  

  .ئب العام بالعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في حادث االعتداءصدقية وطالبوا النا
في غضون ذلك أعلنت كتائب شهداء األقصى، وضع يدها على منفذي االعتداء ضد ممتلكات قناة الجزيرة في                 

يـدينا  وقال ناطق باسم الكتائب، نعلن للجميع أننا وضـعنا أ          .رام اهللا واعربت عن إدانتها واستنكارها لما حدث       
  .على الفاعلين، مشدداً على دعم الكتائب للصحافيين

22/5/2006الغد األردنية   
  

   تتبنى وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن الحركة األسيرة يةطر نسوأ واتمنظم .34
تبنى عدد من المنظمات واألطر والفعاليات النسوية في قطاع غزة، اليوم، وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عـن                 

ألسيرة المناضلة، مطالبةً كافة الفصائل المشاركة في الحوار الوطني باعتماد هذه الوثيقة كمنهاج عمل              الحركة ا 
 منظمة وإطارا نسويا في بيان لها، إلـى اإلسـراع فـي             25ودعت   .سياسي موحد لكل القوى للمرحلة القادمة     
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وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية،     فيما يتعلق بطوير     2005مارس  -إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة آذار       
 بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في        ،الجهاد اإلسالمي إليها  حركة   حماس و  ةوانضمام حرك 

كافة أماكن تواجده، وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ولتكريس حقيقـة                
  .تمثيل المنظمة لشعبنا

21/5/2006 وفا –نباء الفلسطينية وكالة األ  
  

  هل تتكرر مأساة حصار العراق في فلسطين؟ .35
لم يجد احد ضباط األمن الفلسطيني شيئاً يبيعه سوى كليته لتوفير بعض المال ألسرته              :   محمد يونس  –رام اهللا   

مبلغ من المـال لـم   بعد مرور ثالثة اشهر من دون تسلمه راتبه، فنشر بين زمالئه انه مستعد لبيع كليته مقابل     
وتثير حالة هذا الضابط في االذهان ظاهرة مماثلة انتعشت في العراق في سنوات الحـصار التـي                  .يحدده بعد 

. ، اذ دأب كثير من الفقراء على بيع اعضاء يمكن االستغناء عنها في مقابـل المـال                2003سبقت احتالله عام    
اضي الفلسطينية بـسبب الحـصار االسـرائيلي الغربـي          ومع اشتداد األزمة االقتصادية واالجتماعية في االر      

المفروض على السلطة، بدأت تطفو على السطح ظواهر جديدة ومن ذلك ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتزايد                
ويتناقل الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة انباء عن جرائم جديـدة لـم              .الجريمة وانخراط رجال االمن فيها    

ثل خطف حقيبة من يد سيدة في الشارع العام واجبار سائق سيارة على تسليم ما لديه من                 يسمعوا بها من قبل م    
وتؤكد الشرطة ارتفاع جرائم السرقة والقتل بصورة مضطردة في الشهرين االخيرين، عازيـة              . مال وغيرها 

  . ذلك الى التدهور االقتصادي واالجتماعي
22/5/2006الحياة   

 
  على جمع تبرعات للفلسطينيينقة موافالتأخر اإلسالميون ينتقدون : األردن .36

 حملة وطنية لجمع    بإطالقطالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة األردنية بالسماح         :  نبيل غيشان  -عمان
وقال رئيس مجلس شورى الحزب حمزة منصور إن اللجنة المـشرفة علـى             . تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني   

ول لوزارة التنمية االجتماعية للحصول على موافقتها علـى تـشكيل           حملة جمع التبرعات تقدمت حسب األص     
   .اللجنة والبدء في جمع التبرعات، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة الرسمية

  22/5/2006الحياة 
  

  اإلسالميون يحذرون من خطورة االنفصال اإلسرائيلي األحادي: األردن .37
 الى مـا    ، أمس ،في تصريحات له   جبهة العمل اإلسالمي   أشار نمر العساف مساعد األمين العام لحزب         :عمان

تسوق له حكومة العدو من تكريس لألمر الواقع بانفصال أحادي يعتمد حدود جدار العزل الذي تجهد في إكماله                  
قوات االحتالل، بحيث تبتلع الحقوق العربية، وتفرض فيه كنتونات مناطقية بشرية معزولة غير قـادرة علـى                 

ونبـه الحـزب    . عساف ان ذلك سيؤدي الى تهجير الشعب الفلسطيني قسريا في مأساة جديـدة            وقال ال  .الحياة
 مشددا على ضرورة أن تسعى إليقاف هذا المـشروع          ،الحكومة إلى خطورة المخطط الصهيوني على األردن      

 وطالـب الحكومـة     ، بالشعب الفلسطيني تجنب ويالت الحرب األهليـة       الحزبمن جانب آخر، أهاب     . الخطير
  . ألردنية بالقيام بدور توفيقي يسهم بتقريب وجهات نظر اإلخوة الفرقاء في فلسطينا

  22/5/2006الغد األردنية 
  

  لتنظيم دورة في جامعة حيفا لجان مقاومة التطبيع تجهض محاولة: األردن .38
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ـ        األردنأجهضت لجنة مقاومة التطبيع في      : خليل رضوان  -عمان ي  جهود مجموعة من الباحثين المـشاركة ف
تنظيم دورة لنقابيين أردنيين في جامعة حيفا اإلسرائيلية، على الرغم من المشاركة المحدودة للغاية مـن قبـل                  

 .أردنيين في هذا الدورة هم في غالبيتهم من المتقاعدين العاملين في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون أو األكاديميين               
ن لنقل رسالة شكر وتقدير من مجلس النقباء وأعضاء          مقر نقابة الصحافيي   ،أمس،  وزارت لجنة مقاومة التطبيع   

  . لجنة مقاومة التطبيع، على موقف النقابة في هذا السياق
 22/5/2006المستقبل 

  
  تعيين العايد سفيرا لألردن لدى إسرائيل .39

 اسرائيل بعد قطيعة دامـت حـوالي عـام          إلى سفيرها   إعادة األردنية قررت الحكومة    : سامي محاسنة  -عمان
 يحرص فـي هـذه      األردن إنوقالت مصادر مطلعة    . ت الدبلوماسي علي العايد الحتالل هذا المنصب      واختار
 إلـى  الحيـاة    إلعـادة  ترتيب العالقة مع اسرائيل      إعادة، على   الفلسطينية الصعبة التي تمر على القضية       األثناء

سـرائيلي ابلـغ الحكومـة       الجانب اال  أن المصادر   وأوضحت.  طاولة المفاوضات  إلىالعملية السلمية والعودة    
  . موافقته على ترشيح العايداألردنية

  22/5/2006الشرق األوسط 
  

   من السفر إلى تركياهاشم المصريالسلطات األردنية تمنع  .40
هاشم المصري  مصادر بلدية قلقيلية أنّه وبعد سماح السلطات الصهيونية لنائب رئيس البلديةأفادت : قلقيلية

نب الصهيوني، فوجئ المصري بمنعه العبور إلى الجانب األردني دون إبداء بعبور جسر أريحا من الجا
 كان في طريقه للسفر إلى تركيا في زيارٍة لعدٍد من المدن والبلديات، في إطار العالقات التي ، حيثاألسباب

  .تنسجها بلدية قلقيلية مع الدول العربية واإلسالمية
  21/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   التمزقى شاهدة على أن تبقى المقاومة علإلىأكرم لحماس العودة : صالح .41

 ما يدور إن ، أمس، سليم الحص في تصريح صحافياألسبقرئيس الوزراء اللبناني قال  : سعد الياس-بيروت
لقد أثبت الشعب الفلسطيني عظمته في عدم و ، الساحة الفلسطينية يثير أشد القلق في نفوس العرب أجمعينىعل
 قوة أعظم اسرائيل، ومن ورائها هي األوسط قوة في الشرق ى اعتأمامستسالم في عصر الهزيمة العربية اال

 صفوف إلى تعود أن نحن من الذين يرون انه سيكون أكرم لحركة حماس وأضاف .أمريكافي العالم هي 
ة تحت وطأة حصار دولي  تمزق الشعب الفلسطيني وانهيار القضيى في السلطة شاهداً على تبقأنالمقاومة من 

 .فاجر، ال يتوقف عند تجويع شعب بأكمله
  22/5/2005القدس العربي 

  
  الدولية على السالح الفلسطيني الحريري يدعو إلى تطبيق القرارات .42

 أن استعمال السالح الفلسطيني خارج المخيمات يولد        ، سعد الحريري  ،أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية     :بيروت
وقـال   .داعياً إلى ضرورة تطبيق القرارات الوطنية والدولية حـول الـسالح الفلـسطيني            , تنالمشكالت والف 

   .الحريري في موسكو إن استعمال السالح الفلسطيني خارج المخيمات هو بمثابة نقطة سوداء للفلسطينيين
  22/5/2006السياسة الكويتية 

  
  لبنان يعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة التحرير .43



 

 17

في إطار السعي إلى ترتيب العالقات اللبنانية الفلسطينية، يعد لبنان لتحديد الطابع القانوني للمكتب              : هينثريا شا 
 أن دبلوماسـية ولهذه الغاية، تؤكد مـصادر       .التمثيلي الفلسطيني الذي افتتح رسمياً في بيروت االثنين الماضي        

 ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بـرئيس المكتـب   العمل جاٍر للتوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية   
عباس زكي تتضمن اتفاقية مقر، وتنص علـى مـستوى االمتيـازات والحـصانات والحقـوق والواجبـات                  

 األبعادوالصالحيات التي سيتمتع بها المكتب والعاملون فيه، بحيث يتم تالفي حصول أي خطوات غير واضحة                
ف الفلسطيني في لبنان من أهمية خاصة، وتعقيدات تطال أكثر مـن قـضية              لدى قيام المكتب بمهامه، لما للمل     

  .سياسية داخلية وإقليمية ودولية، تعكسها الساحة اللبنانية
  22/5/2006المستقبل 

  
  لسعودية هي الخطة الوحيدة للسالمالمبادرة ا: تركي الفيصل .44

لسالم السعودية هـي الخطـة الـسياسية        قال السفير السعودي في الواليات المتحدة تركي الفيصل إن مبادرة ا          
 .الوحيدة التي ستقود إلى سالم حقيقي ودائم وتعاون اقتصادي وعالقات طبيعية بين إسرائيل والعـالم العربـي                

 أنني أقترح على أولمرت أن يأخذ مبادرة السالم التي          ، في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت     ،وأضاف الفيصل 
 ستحـصل مقابـل     هابع الفيصل أنه على إسرائيل أن تأخذ بعين االعتبار أن         وتا .طرحها العاهل السعودي بجدية   

وقال الفيصل أنه في حال وافقت إسرائيل على خطـة           .ذلك على عالقات طبيعية مع جميع دول العالم العربي        
  .السالم السعودية فإن السعودية ستقوم بدور في تطبيقها

  22/5/2006 48عرب
  

 الصحية إلى غزة المساعدات إلدخالجهود مصرية  .45
أمر الرئيس المصري حسني مبارك بإرسال قوافل طبية ومعونات دوائية لدعم الشعب :  د ب أ-القاهرة

وصرح وزير الصحة والسكان . الفلسطيني ومساعدته لتوفير الرعاية الصحية في ظل الحصار المفروض عليه
ل عبر المنافذ وتسليمها للشعب الفلسطيني وأن  التنفيذية لعبور القوافاإلجراءاتالمصري بأنه يتم حاليا اتخاذ 

 .هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المستمر للشعب الفلسطيني
  22/5/2006الدستور 

  
   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية16ماليزيا تتعهد بدفع  .46

 الخاصـة    مليون دوالر في صورة معونة إنسانية ولدعم الموازنـة         16 بدفع مبلغ    ، امس األحد  ،تعهدت ماليزيا 
وأعلـن رئـيس الـوزراء      . بالسلطة الفلسطينية لسد العجز الذي سببه حجب المعونات األمريكية واألوروبيـة          

. الماليزي عبد اهللا أحمد بدوي عن ذلك خالل مؤتمر صحافي على هامش المنتدى االقتصادي العالمي في مصر            
  .يلوسيتوجه وفد ماليزي إلى األراضي الفلسطينية لالتفاق على التفاص

  22/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اهتمام عربي بتحويل الرباعية إلى خماسية بضم الصين .47
قال مصدر مسؤول باألمانة العامة للجامعة العربية، إن المجموعة العربية دعت خالل لقـاءات مـع                 :القاهرة

لصين إلى الرباعي الدولي    ممثلي المجموعة الرباعية الدولية المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط إلى ضم ا            
نظرا لمكانتها على المستوى الدولي وعالقاتها مع مختلف األطراف المعنية بالنزاع العربي اإلسـرائيلي، بمـا                
يمكنها من المساهمة في جهود دفع عملية السالم، إلى جانب كونها العضو الوحيد من الـدول الخمـس دائمـة              
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وأضاف أن الصين مهتمة بعمليـة الـسالم، وقـد          . نة الرباعية العضوية في مجلس األمن غير العضو في اللج       
  .عينت قبل عامين مبعوثا خاصا للسالم في الشرق األوسط

  22/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الهالل األحمر القطري يوجه نداء لدعم القطاعين الصحي والطبي بفلسطين .48
 والمـستلزمات   األدويـة طيني بتوفير شحنة مـن       القطري بالتنسيق مع الهالل الفلس      األحمر بدأ الهالل : الدوحة

 . القادمة األيام تتوافر هذه المواد الطبية خالل       أنالطبية لصالح المستشفيات والمرضى الفلسطينيين ومن المقرر        
  . احتياجا في هذه الفترةاألدوية أكثر وتحتوي على ، دوالرخمسين ألفوتقدر تكلفة الشحنة الطبية ب

  22/5/2006الوطن القطرية 
  

 نفي وساطة سودانية بين األردن والحكومة الفلسطينية .49
 لرئيس األول زيارة النائب إن محمد أبو سن األردن قال السفير السوداني لدى : نيفين عبد الهادي-عـمان

 تأتي تلبية لدعوة رسمية من الملك عبد اهللا الثاني، مشيرا األردن إلى ، سلفاكير ميارديت،الجمهورية السودانية
 أبو  وأضاف. تعمير الجنوب السودانيإلعادة األردن يقوم به أن ستخصص لبحث الدور الذي يمكن أنها إلى
 األوضاع، فقد جاء الحديث عن بين األردن والجانب الفلسطيني لم تكن هناك وساطة سودانية  أنهسن

 . من باب تهدئة الجو العام، سودانيةأردنيةالفلسطينية في سياق مباحثات 
  22/5/2006الدستور 

 
  نقابة المهندسين األردنيين توزع أراضي على أعضائها بفلسطين للبناء .50

 فـي   أعـضائها  على   أراض بصدد توزيع قطع     أنها األردنيينأعلنت نقابة المهندسين    :  فارس شرعان  -عمان
ات الضفة الغربية لمساعدتهم على بناء مساكن في ضوء األضرار التي لحقت بالمباني هناك جـراء االعتـداء                

رض كبيرة بيعـت فـي      أ قطعة   إن العام للنقابة ناصر الهنيدي      األمينوقال  . االسرائيلية خالل سنين االنتفاضة   
  .األردن المتبعة في األسس النقابة هناك وفق أعضاء مليون دوالر وستوزع على 1.4منطقة رام اهللا بـ

  22/5/2006الشرق األوسط 
 

   ينتقد حماسوليزا رايسدنائب كون .51
 قال نائب وزيرة الخارجية األمريكيـة روبـرت         في شرم الشيخ،  لمنتدى االقتصادي العالمي    أثناء تواجده في ا   
 أن موقف الواليات المتحدة من حكومة حماس ال يرجع إلى أنها حركة إسـالمية بـل                 عباسزوليك انه شرح ل   

  .سرائيل ألنها منظمة إرهابية ترفض االعتراف بوجود
  22/5/2006يج اإلماراتية الخل

  
 في العالقات اإلسرائيلية البريطانيةبوادر أزمة  .52

ايتمار ايخنر للصحيفة يديعوت احرونوت، انه سيقوم   المراسل السياسي كشف:هير اندراوس، زالناصرة
 القضاء  القدس الغربية للتباحث مع وزارةإلى القريبة القادمة بزيارة األيامالمدعي العام البريطاني في غضون 

 باإلضافةجندي االسرائيلي الذي قتل المصور البريطاني جيمس ميلر، الاالسرائيلية في الطلب البريطاني بتسليم 
 المدعي العام البريطاني اللورد جون سميث سيطالب المسؤولين في أن الصحيفة االسرائيلية أكدت ذلك، إلى

 المحاكمة بتهمة التورط في إلىحتالل االسرائيلي  بتقديم عدد من كبار ضباط جيش االأيضاالدولة العبرية 
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 إسرائيليين جنودا أن البريطانية كشفت مؤخرا األوبزيرفروكانت صحيفة اإلنسانية، جرائم حرب وجرائم ضد 
 .  جيمس ميلرفي مقتلكذبوا وتالعبوا باألدلة في محاولة منهم لعرقلة التحقيق 

 السلطات االسرائيلية ستطالب أنلصحيفة يديعوت احرونوت  في تصريحات إسرائيليةزعمت مصادر قضائية و
 االعتقال أوامر  بسبب مالحقة ضباط االحتالل االسرائيلي في بريطانياأسمتهالمدعي العام البريطاني بوقف ما 

 .  طلبات قدمت من تنظيمات حقوقية فلسطينيةىالصادرة ضدهم من محاكم لندنية بناء عل
  22/5/2005القدس العربي 

   
  روما ملتزمة بعزل حماس .53

حدد وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما الخطوط العريضة لسياسة الحكومة اإليطالية الجديدة، مشيرا             : ا ب 
إلى أن روما ستتبع باقي الدول األوروبية في عزل حركة حماس الفلسطينية، مكررا أن بالده ستظل صـديقة                  

إال أن داليمـا شـدد علـى ضـرورة مـساعدة            . ما حول العـراق   للواليات المتحدة برغم اختالف الرأي بينه     
وقال من غير المقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي أو المالئم إلسرائيل أن يكـون هنـاك انهيـار                  . الفلسطينيين

 .  من الخطأ أن تتحرك إسرائيل منفردة في ترسيم حدودهاأنوأكد . إنساني في األراضي الفلسطينية
  22/5/2006السفير 

  
   دعا الى احترام خيار الشعب الفلسطينيالفروف .54
  مشيراً إلىالفروف عن اتصاالت روسيا مع حركة حماسوزير الخارجية الروسي سيرجي دافع : د ب أ، فيينا
 التغير من خالل نبذ العنف إلىداعيا الحركة  نه يجب احترام االنتخابات الديمقراطية للشعب الفلسطيني،أ

موقعة مع إسرائيل وأضاف ولكن ليس من الواقعي رغم ذلك أن تقبل حماس بمطالب واحترام االتفاقيات ال
وقال الفروف إن حماس ستتغير فقط تدريجيا وأن روسيا تريد أن تدعم بفعالية  .المجتمع الدولي في يوم وليلة

 .وأضاف إنه من غير المقبول أن يحرم الفلسطينيون من أموال المساعدات الدولية. هذا التحول
 22/5/2006لدستور ا

  
  منتدى لرؤساء الوزراء اإلسرائيليين لمعالجة ملف إيران  .55

 اقترح اولمرت ونتنياهو تشكيل منتدى من رؤساء الوزراء االسـرائيليين الـسابقين،             :ا ف ب، أ ب، رويترز     
ـ    يهماوذكرت يديعوت احرونوت ان المنتدى سيضم باإلضافة ال       . يعمل على معالجة الملف اإليراني     ن ، كـال م

  . ومشاوراتههلم يعرف بعد على أي أساس ستعقد اجتماعاتإال أنه . باراكوبيريز 
  22/5/2006السفير 

 
  التأييد األميركي لخطة االنطواءزيارة أولمرت لواشنطن وتضاؤل  .56

  حلمي موسى
. يخيةوصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت إلى واشنطن في زيارة أراد لها منذ البداية أن تكون تار                

فاسم أولمرت ال يرتبط بالمشاريع اإلسرائيلية الكبرى، ال في المجـال العـسكري وال االجتمـاعي وال حتـى                   
وقد كان أولمرت بالون االختبار     . االقتصادي، بقدر ما يرتبط بقضية واحدة اسمها الفصل أو االنطواء، ال فرق           

.  الفصل عن قطاع غـزة للمـرة األولـى         الذي استخدمه أرييل شارون قبل ثالث سنوات عندما عرضت فكرة         
  . وصار أولمرت مرة أخرى عنوان إعادة رسم حدود إسرائيل من طرف واحد

ولم يكن أولمرت يتمنى في زيارته الراهنة للعاصمة األميركية، التي سينال فيها الكثير من مظاهر الترحيـب،                 
فهذه الخطة لم تعد في نظر أولمـرت        . طواءأكثر من إعالن الرئيس األميركي تأييده، ولو المبدئي، لخطة االن         
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ونظـرا  . مجرد مشروع سياسي يمكن المراهنة عليه، بل باتت عنده مشروع حياة أو موت له ولحزبه كـديما                
للجدوى التي أفاد منه سلفه أرييل شارون في استخدام التأييد الخارجي لتطويـع المعارضـة الداخليـة يـشعر                  

  . مثل هذا الدعم الخارجيأولمرت بأنه في أشد الحاجة اآلن ل
فالتأييد األميركي الصريح والوعود المالية التي قد تترتب على هذا التأييد، كفيلة بأخـذ الكثيـر مـن قلـوب                    

كما أن تأييد الجالية اليهودية األميركية، بالغة النفوذ، لها، كفيل          . اإلسرائيليين بعيدا عن معارضة خطة االنطواء     
  . سية اإلسرائيلية لتغيير موقفها وإزالة تحفظاتهابدفع العديد من القوى السيا

فاإلدارة األميركية ورئيسها، منشغالن جدا بهمـوم كبيـرة،         . غير أن الرياح ال تهب بما تشتهيه سفن أولمرت        
وخطة االنطواء، في نظر الكثيرين، مغامرة سياسية بكل معنى الكلمة ألنها تعني نهاية عهـد               . داخلية وخارجية 

وهي تعني أن إسرائيل ومن ورائها أميركا غير معنيـة إال بمـا             . لفلسطينيين وبالتالي مع العرب   التفاوض مع ا  
  . تستطيع فعله وهي عاجزة عن تحديد سياسة تتسم بطول النفس، وال تنفذ إال استراتيجية االبتالع بقدر الهضم

را لتراجع التأييد لها ولكثـرة      وهذه سياسة يصعب على إدارة بوش، التي يصفها المعلقون باإلدارة العرجاء نظ           
ويرى كثير من المعلقين أن إدارة بوش التـي باتـت        . إخفاقاتها وفضائحها، تبنيها على األقل في الوقت الراهن       

بحاجة أكبر من أي وقت مضى لألنظمة العربية للمساهمة في الحرب العالمية على اإلرهـاب وفـي ترتيـب                   
دارة بحاجة إلى االتحاد األوروبي في كل ما يتعلق بمواجهـة مـا             الوضع الخطير في العراق، كما أن هذه اإل       

  . صار يعرف بالخطر النووي اإليراني
وقد اتخذت الدول العربية ودول االتحاد األوروبي موقفا واضحا من خطة االنطواء، وهو عدم القبول بها ألنها                 

عل إدارة بوش في حرج مـن تبنـي         وهذا ما يج  . ال تبقي للفلسطينيين والعرب عموما من خيار سوى الصراع        
  وربما ألن هذا هو الحال اتجه الحديث عن زيارة أولمرت من خطة االنطواء إلى الخطر اإليراني . الخطة علنا

فـالموقف  . والواقع أن المزيد من التشدد األميركي اللفظي أو العملي ضد إيـران ال يقـدم كثيـرا ألولمـرت         
 معروف وقد تبلور في إطار سياسة الشد والجذب التي صارت جـزءا  األميركي من المشروع النووي اإليراني   
كما أن حصول إسرائيل على مساعدات مادية كبيـرة لـيس بـاألمر             . من العمل تحت سقف االتحاد األوروبي     

المطروح في ظل استمرار النقاش بين الطرفين حتى اليوم على المساعدات التي تريدها إسرائيل مقابل خطـة                 
  .  غزةالفصل عن قطاع

وأمام هذا الواقع يتركز النقاش بين ممثلي اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية حول صياغة التـصريحات               
وقد أشارت الصحف اإلسرائيلية إلى أن البيـان المـشترك عـن            . السياسية األميركية التي ستطلق في الزيارة     

ومن غير المستبعد أن    . الدفاع عن إسرائيل  الزيارة سيتضمن تعهدا أميركيا أكثر صراحة من أي وقت مضى ب          
يشدد المسؤولون األميركيون في تصريحاتهم على ضرورات مكافحة اإلرهاب ومقاطعة الحكومة الفلـسطينية             

ولكن من الواضح أن األميركيين أفلحوا في إحداث تغيير جوهري في موقف إيهـود أولمـرت                . بقيادة حماس 
  . هاوحكومته من السلطة الفلسطينية ورئيس

فبعد المقاطعة التي أعلنها إيهود أولمرت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتأكيده أن السلطة كيان واحد                
وثمـة  . إرهابي برئاسة حماس، وأن أبا مازن كشخص مستثنى، وافق أولمرت على اجتماع وزرائه بأبي مازن       

.  حكومتها تميز بين السلطة وحكومة حماس      معنى كبير لتصريح وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني بأن        
لقد . وال معنى لذلك سوى تراجع إسرائيل عن موقفها القائل بأنها ترفض ازدواجية السلطة أو اعتبارها برأسين               

وعنـدما  . غلّبت إسرائيل، وهي تبحث عن الالشريك، رؤية السلطة الفلسطينية ككيان إرهابي تقـوده حمـاس              
. الواليات المتحدة تراجعت خطوة للوراء لتقول إنها تميز بين السلطة والحكومـة           أدركت أن هذا ليس ما تريده       

وقد بات لزاما على أولمرت، على األقل في الفترة القريبة المقبلة، والعتبارات داخليـة وخارجيـة، التظـاهر                  
  وصفها وذلك إلى حين توفر ظروف أفضل إلبراز خطة االنطواء ب. بالبحث عن شريك موجود اسمه أبو مازن
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المشروع السياسي الوحيد الذي يمكن أن تتركز األنظار حوله، وربما االستفادة مما حدث مع خطـة الفـصل                  
 ٍّ.ومحاولة تنسيق تنفيذها مع السلطة الفلسطينية واألسرة الدولية

  22/5/2006السفير 
  

  استنفدت كل الجهود لمحاصرة حماس وحان دور الدول العربية: أبو مازن .57
  يشاكر الجوهر

لقاءان هامان جمعا رئيس السلطة الفلـسطينية بـرئيس الـوزراء           ) 10/5(شهدت عمان يوم الجمعة الماضي      
وانصب الحديث فـي    . األردني، وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين وأعضاء في مجلس النواب األردني          

ت إسـقاط الحكومـة التـي       اللقائين على األزمة المشتعلة بين األردن وحركة حماس، وما وصلت إليه مخططا           
تقودها حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين، وذلك في وقت تبذل فيه جهود سـعودية ومـصرية وخليجيـة                  

  .الحتواء الخالف بين األردن وحركة حماس، لم تتوفر تفاصيل بشأنها بعد
ية لفتح رئيس الوزراء    اللقاء الثاني عقد مساء يوم الجمعة، وجمع عباس يرافقه أحمد قريع عضو اللجنة المركز             

 .السابق والدكتور معروف البخيت رئيس وزراء األردن يرافقه الدكتور عبد اإلله الخطيب وزيـر الخارجيـة               
وعقد هذا اللقاء في جناح بفندق ريجينسي باالس بوسط العاصمة األردنية، وتم استكمال المباحثات بين الجانبين                

تغرق اللقاء، وفقا للمصادر ما بين ثالث وأربـع سـاعات، ولـم             في المطعم الرئيسي في الدور العشرين، واس      
أما اللقاء األول فقد عقـد       .يكشف تفاصيل ما جرى فيه بعد، باستثناء العناوين الرئيسة التي دار الحديث حولها            

ظهر ذات اليوم على مائدة الغداء في منزل عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء األسبق، الذي أغلق مكاتـب                  
وحضر هذا اللقـاء إلـى       .1999أغسطس  /س في عمان، وأبعد قادتها من األردن في عهد حكومته في آب           حما

باسم عوض اهللا مدير مكتب الملك عبد اهللا الثاني،         .جانب عباس، أحمد قريع، وكان من بين ضيوف الروابدة د         
 دقائق من حضوره، حتى ال   الذي فور أن اكتشف الغاية من هذه الدعوة، غادر منزل الروابدة بعد أقل من عشر              

  .يسجل أي موقف سياسي عليه، نظرا للموقع الذي يشغله، مبررا مغادرته بوجود ارتباطات أخرى
كما حضره صـالح    . وشارك في الحضور كذلك عدد من النواب عرف منهم غالب الزعبي، ومازن الملكاوي            

حركة حماس، وعضويته السابقة في حركة      القالب وزير اإلعالم في حكومة الروابدة المعروف بعدائه الشديد ل         
وتقول المصادر إن عددا من النواب اعتذروا عن تلبية دعوة الروابدة ألنهم ال يؤيدون توريط األردن في                  .فتح

  .الخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية
ـ                 ضور إن  وينقل بعض الحضور أن قريع كانت مداخالته محدودة ومقتضبة خالل اللقاء، أما عباس فقد قال للح

قيادة السلطة استنفدت كل الجهود والخطوات الممكنة لمواجهة حركة حماس وحكومتها من حـصار وتحجـيم،               
وأن هذه الجهود فشلت في إضعاف الحركة، وأدت إلى نتائج معاكسة، حيث زادت من شـعبية الحركـة فـي                    

وات إضافية ضد حماس، وأنهـا      وأضاف أن قيادة السلطة لم تعد قادرة على القيام بأي خط          . الشارع الفلسطيني 
حتى لو كانت تملك عزل الحكومة الفلسطينية فإنها ال تستطيع حل المجلس التشريعي، وأن اتخاذ خطـوة مـن                   
قبيل حل حكومة إسماعيل هنية ستكون نوعا من االنتحار السياسي لقيادة السلطة ولحركة فـتح فـي الـشارع                   

  . إلسقاط حكومة حماس ومحاصرتهاالفلسطيني، ألنه سيظهرها كمن يعمل بشكل مكشوف
وأضاف عباس إن المطلوب أن تقوم الدول العربية المتضررة من فوز حماس بدورها في مواجهة الحركة، بعد                 
أن فشلت كل محاوالت السلطة في تحجيمها، مضيفا أن المشكلة مع حماس هي في قيادتها في دمشق، التي قال                   

ة، مشيرا إلى أنه إذا تم حل قضية هؤالء، فإنه سيكون قادرا علـى أن               إنها تدير كل األمور، وأنها سبب المشكل      
يجعل حركة حماس في الداخل عشر حماسات، على حد قوله، مؤكدا أهمية تركيز االتهام على قيادة حماس في                  

  .الخارج من أجل محاصرتها وعزلها
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 .لنواب األردني رأسا على عقـب     المراقبون في عمان يبدون أن غداء الروابدة سيقلب التحالفات داخل مجلس ا           
وينقسم مجلس النواب األردني حاليا إلى تحالفين كبيرين هما تحالف جبهة العمل الوطني بقيادة عبـد الهـادي                  
المجالي رئيس مجلس النواب، وتحالف اإلصالح والتغيير بقيادة عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء األسبق،              

فـي  )  نائبا 17(ف األول، فيما تنضوي كتلة نواب جبهة العمل اإلسالمي          وذلك بفارق عدة نواب لصالح التحال     
  . نائبا12تحالف الروابدة، الذي انسحب أكثر من نصف كتلته النيابية قبل عدة أسابيع، والتي كانت تتشكل من 

ي ومع أن موقفي المجالي والروابدة ال يختلفان من حركة حماس من حيث الخطوط العريضة، حيث كان المجال                
أصدر بيانا باسم مجلس النواب تبنى الرواية والمواقف الحكومية بشأن الخالف مع حركة المقاومة اإلسـالمية،                

  .إال أن السلوك العملي للروابدة يظل أكثر حدة
لذا، تتوقع المصادر أن تؤدي مواقف المجالي والروابدة الى تشكيل تحالف جديدة قد يكون عماده تحالف النواب                 

مع الكتلة الديمقراطية برئاسة الدكتور ممدوح العبادي، الذي أدان هو اآلخر تهريب أسلحة لـألردن          اإلسالميين  
ويطمح العبادي بالمنافسة على رئاسة مجلس النـواب، مـا يعنـي أن             . والمساس بأمنه بشكل عام، دون ايغال     

  .من التنافس الثنائي المعتاد دال بثالثيا على رئاسة المجلس، الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب ستشهد تنافسا
في ذات السياق، علمت الوطن أن النواب اإلسالميين التقوا اللواء محمد الذهبي مدير المخابرات العامة، وبحثوا                

وعلـم أن    .وتكتفي المصادر بالقول إن أجواء اللقاء لم تكن مريحـة         . معه الرواية الرسمية بشأن أسلحة حماس     
في األردن يطلبون التقاء العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني من أجل أن يناقشوا معـه                قادة الحركة اإلسالمية    

ما يعتقدونه من أن االتهامات الرسمية الموجهة لحركة حماس ما هي إال مقدمة لتوجيه ضربة قويـة للحركـة                   
  .اإلسالمية في األردن

  21/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  !ملتبسة بين تنظيمات اإلخوان المسلمينعالقة :  حماس-األردن  .58
  وحيد عبد المجيد

اختارت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن وذراعها السياسي حزب جبهة العمل اإلسـالمي الوقـوف مـع                 
. متهمين بالتورط في إدخال أسلحة ومتفجرات عبر الحدود السورية وتخزينها الستخدامها في أعمـال عنـف               

إلى الجماعة وحزبها وبعض آخر إلى حركة حماس الفلسطينية، التي تـتهم الـسلطات        المتهمون ينتمي بعضهم    
  .األردنية قيادتها في الخارج بأنها وراء تهريب األسلحة

وتثير هذه القضية الجدل مجددا حول العالقة الملتبسة بين تنظيمات اإلخوان المسلمين في الدول العربية سـواء                 
. بح شكال من دون مضمون، أو على صعيد االتصاالت والـروابط الثنائيـة            في إطار التنظيم الدولي الذي أص     

ويثير ذلك . فأعطى إخوان األردن أسبقية لعالقاتهم الوثيقة مع حركة حماس على مسؤوليتهم تجاه شعبهم وبلدهم           
فأحـد أهـم    . سؤاال تعتبر اإلجابة عنه حاسمة من زاوية امكان مشاركة اإلخوان في بناء نظـام ديمـوقراطي               

مقومات مثل هذا النظام أن يكون التوجه الرئيس لألحزاب والجماعات التي تعمل في إطاره هو إلـى الـداخل                   
وهذه إحدى مشكالت التطور الديموقراطي في حاالت يكون فيها ألحزاب وجماعـات ذات             . وليس إلى الخارج  

ذه الحاالت تلك التي يكون التوجه      ولعل أخطر ه  . توجهات أممية أو إقليمية غالبة نفوذ قوى في الساحة السياسية         
فالديموقراطية أفضل سبل ممارسة السياسة التـي       . الخارجي الغالب فيها على حساب اعتبارات األمن الوطني       

فإذا كان ممارسو هذه السياسة غير      . وحماية األمن الوطني أحد أهم أهداف السياسة      . عرفها اإلنسان حتى اآلن   
طونه العناية الكافية، البد أن يؤثر ذلك سلبا على أداء النظام الديموقراطي حال             معنيين باألمن الوطني، أو ال يع     

  .وجوده، أو يضعف فرص بلوغه حال الشروع في تطور يفترض أن يقود إليه
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ومن مساوئ الصدف أن يتزامن انكشاف موقف إخوان األردن على هذا النحو مع إعالنهم للمرة األولى أنهـم                  
فاألمن الوطني أحـد    .  تمكنهم من تشكيل الحكومة    2007البية نيابية في انتخابات     يسعون إلى الحصول على غ    

  .أهم شواغل الحكومات بغض النظر عن اتجاهاتها
 بغض النظر عن مـدى التعـاطف        ، فكيف يستلم الحكم من ال يرى في اختراق حركة سياسية تعتبر أجنبية            *

  ألمن وطنه مشكلة تستدعي االهتمام؟، معها
  ن اعتبار موقف إخوان األردن هذا نمطا سائدا في مواقف تنظيمات اإلخوان في الدول العربية؟لكن هل يمك*
 فهل هذه التنظيمات كلها تضع عالقاتها البينية فوق انتماءاتها الوطنية، أم إننا إزاء حالة خاصة تعـود إلـى                    *

  التداخل بين تنظيمي اإلخوان في األردن وفلسطين تاريخيا وراهنا؟
سؤال أهميته الخاصة في لحظة أصبحت فيها تنظيمات اإلخوان هي المعارضة الرئيسية لنظم الحكم في               ولهذا ال 

بلدان عدة، فضال عن أن تنظيمهم في مصر يبدو البديل الوحيد المحتمل، وإن كان محتجزا حتى اآلن ألسـباب              
ين إخوان األردن وحركة حمـاس      وفي محاولة اإلجابة عن هذا السؤال، تبدو العالقة ب        . دولية في المقام األول   

. أكثر خصوصية مقارنة بالصالت بين أي منهما وتنظيمات اإلخوان األخرى بما في ذلك مركزهم في مـصر                
فقد خلق الوضع المتأرجح للضفة الغربية تداخال بين تنظيمي اإلخوان األردني والفلسطيني منذ تأسيسهما فـي                

  .الربع الثاني من القرن الماضي
فقد سعى الملك عبد اهللا األول إلى االستفادة مـن اتجاهـات اإلخـوان              . ألردن األول خارج مصر   كان تنظيم ا  

صهر مؤسـس   (الدعوية في بناء المجتمع األردني إلى حد أنه عرض على أحد قادتهم وهو عبد الحكيم عابدين                 
 النواة األولى لتنظـيم     لكن عابدين الذي اعتذر وضع    . اإلقامة في األردن ورئاسة الحكومة    ) الجماعة حسن البنا  

وعملت نواة هذا التنظيم في صـورة       . اإلخوان األردني خالل زيارته إلى الملك عبد اهللا في منتصف الثالثينات          
وحـصل  . تيار لإلصالح الديني لعدة سنوات، قبل أن يباشر أول نشاط سياسي له متفاعال مع قضية فلـسطين                

 بالتزامن تقريبا مع وضع حجر األساس       1946اجتماعية في   اإلخوان األردنيون على رخصة باعتبارهم جمعية       
الذي استثمر وجوده في القدس أمينا    ) زوج ابنة حسن البنا   (لتنظيمهم في الضفة الغربية على يدي سعيد رمضان         

  .1945) أكتوبر(عاما للمؤتمر اإلسالمي فأنشأ فيها شعبة للجماعة في تشرين األول 
وكان ضـم   . داري لإلخوان في غزة قبيل وضعه تحت اإلدارة المصرية        وتواكب ذلك مع تأسيس أول مكتب إ      

وغذى هذا التداخل، مع الوقـت،      . الضفة الغربية إلى شرق األردن بداية التداخل بين إخوان األردن وفلسطين          
ا بين تنظيمين مستقلين تنظيمي    انتماء كثير من إخوان األردن إلى أصول فلسطينية األمر الذي يخلق عالقة وثيقة            

  .ولكنهما متداخالن بشريا وعاطفيا على نحو ال نجد له مثيال في العالقة بين أي من تنظيمات اإلخوان األخرى
ولكن الجديد هـو أن إخـوان فلـسطين         . فالعالقة الخاصة بين اإلخوان في األردن وفلسطين ليست جديدة إذاً         

 األمر الذي أضفى علـى األزمـة بـين          وصلوا إلى السلطة وأن إخوان األردن يتطلعون بدورهم إلى السلطة،         
فحدثت أزمة مشابهة إلى حـد      . السلطات األردنية وحماس أهمية بالغة بالرغم من أنها ليست األولى من نوعها           

وهذا فضال عن أزمة إبعاد خالد مشعل وآخرين من قادة حماس حاملي الجنسية األردنية إلـى       . 1991كبير في   
  .لى السيطرة على إخوان األردن بعد اتهامهم بالسعي إ1999قطر في 

 حماس الراهنة أخطر من أي أزمة سابقة هو نفسه الذي يجعل السؤال عـن                مع غير أن ما يجعل أزمة األردن     
. العالقة بين تنظيمات اإلخوان ومدى أسبقيتها على االنتماء الوطني أكثر أهمية اآلن منه في أي وقت مـضى                 

ردن وفلسطين واضحة، نجد التباسا في الصالت بين باقي تنظيمـاتهم،           وبمقدار ما تبدو العالقة بين تنظيمي األ      
  .بما في ذلك بين كل من هذين التنظيمين وتنظيمات أخرى

وال يقتصر ذلـك علـى حركـة    . خذ مثال العالقة بين بعض تنظيمات اإلخوان ونظم حكم عربية وغير عربية       
فقد ارتبط إخوان األردن بعالقة     . رية وإيران حماس التي تربط قيادتها في الخارج خصوصا صالت وثيقة بسو         

قوية مع نظام الحكم العراقي السابق بالرغم من القمع الذي مارسه على اإلخوان العراقيين الذين يعملـون اآلن                  



 

 24

وتتوافر في الفترة األخيرة مؤشرات على تنامي العالقة بين إخوان األردن والنظام            . في إطار الحزب اإلسالمي   
مجـرد انتمـاء     من أنه الوحيد عربيا وعالميا الذي أصدر قانونا يعاقب من ينتمي إلى اإلخوان            السوري بالرغم 

 وفي هذا السياق انتقد بعض قادة اإلخوان في األردن أخيرا مراقب اإلخوان السوريين صـدر الـدين                  .باإلعدام
  .البيانوني عندما التقى المنشق السوري عبد الحليم خدام

ا اإلخوان في معظم الدول عن أحد تنظيماتهم، كما حدث مع تنظيم الكويت مثال حـين                وهناك حاالت يتخلى فيه   
كما تخلى معظـم هـذه      . وقف كثير من تنظيمات اإلخوان في صف العراق من الناحية الفعلية في أزمة الغزو             

كـة   عندما اختارت هـذه الحر     محفوظ نحناح التنظيمات عن إخوان الجزائر ممثلين في حركة حماس وزعيمها          
  .االقتراب من النظام الجزائري سعيا إلى وضع حد للعنف

فهذه العالقة تحكمها ظروف متغيرة ال      . وهكذا ال يوجد نمط واحد، أو نمط سائد، للعالقة بين تنظيمات اإلخوان           
وعالقة على هذا النحو البد أن تثير القلق في شأن توجهات تنظيمات اإلخـوان تجـاه المـسألة                  . قواعد محددة 

  .وقراطية في مرحلة لم يعد وصول بعضها إلى السلطة مستبعداالديم
  21/5/2006الحياة 

 
  رفض أردني مبكر لخطة أولمرت .59

  محمود الريماوي
يبدي األردن اهتماما بالغا بخطة اولمرت لالستيالء على نصف الضفة الغربية على األقل وحـدودها البحريـة                 

م على إقامة دولة فلسطينية في األراضي المحتلة منـذ العـام            والجوية، وهي الخطة التي يراد بها االجهاز التا       
ويتردد أن هناك اتصاالت أردنية على مستوى عال مع واشـنطن،           . ، وتمدد الدولة العبرية الى األغوار     1967

  .قبيل وصول رئيس حكومة االحتالل اليها، لعرض خطته ومحاولته انتزاع موافقة اإلدارة عليها
ردن مثل هذا االهتمام، بخطة توسعية في جوهرها، يراد بها تقويض مـا تبقـى مـن                 من الطبيعي أن يبدي اال    

المشروع السلمي، وزج المنطقة في صراعات ال تنتهي، وبحيث يستدرج هذا التطـرف االسـرائيلي، تطرفـا       
ضي مقابال قد ينتهي بظهور تنظيمات مثل القاعدة، وذلك مقابل تنظيمات على الطرف اآلخر، تعتبر سلب األرا               

ويتبع ذلك وضع أبنـاء الـضفة   . وتجريف المزروعات وتهديد دور العبادة لغير اليهود على أنه واجب مقدس   
الغربية في ظرف خانق وطارد يدفع بهم نحو األردن، وهو الهـدف الـصهيوني الـذي يحـرص الزعمـاء                    

  .االسرائيليون، بمن فيهم داخل حزب كاديما على عدم إنكاره وتفنيده
يد اولمرت جادا وعازما على تنفيذ مشروعه الخطير هذا، فإن االردن ال يملك إال أن يكون جـادا                  وإذا كان الس  

وحازما في رفض وإدانة المشروع، الذي يتناقض مع مرجعيات وأهداف العملية السلمية، وذلك رغم التسميات               
ستجيب فقط لألطماع فـي     المضللة لهذه الخطة من قبيل وصفها بحل أحادي الجانب، وفي واقع األمر أنه حل ي              

أرض اآلخرين، ويهدد في الصميم الحقوق الفلسطينية والمصالح األردنية، بما ينفي عنه صفة الحل، إذ يـسهم                 
. في إضافة مشكلة كبرى جديدة، ويحرم األجيال بمن فيها االسرائيلية من األمل بفرصة ارساء سـالم حقيقـي                 

قاتمة، من قبيل وصف الخطة باالنطواء فهي فعليا خطة للتمدد،          ولن ينجح التالعب بااللفاظ في طمس الوقائع ال       
أو نعتها باالنفصال إذ أن المقصود فصل الفلسطينيين عن أرضهم، وفصلهم عن بعضهم بعضا، وليس فـصل                 

  ..االسرائيليين عن الفلسطينيين، كل في دولته وداخل حدوده ، كما تسعى آلة الدعاية االسرائيلية لتزيين األمر 
حظ من الحظ أن السيد اولمرت وعشية توجهه المقرر اليوم االثنين الى واشنطن، قد عمد الـى تـسليط                   وقد ال 

األضواء على مسعاه إلخالء بضعة مستوطنات صغيرة متناثرة، حتى أنه شكل لجنة وزاريـة لهـذا الغـرض                
مبـدأ االسـتيطان غيـر      إلثبات الجدية، علما بأن مشكلة االستيطان تكمن في المستوطنات الكبيرة أوال، وفي             

وكذلك في ما قرره السيد اولمرت من تحويل جزء من عائدات الجمارك التي تخص الـسلطة                . المشروع ابتداء 
الفلسطينية، الى مواد طبية وغذائية اسرائيلية يتم ارسالها الى المحاصرين إلظهار حسن النية، وبذلك فقد مـنح                 
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والمهم أنه يراد بذلك توجيه اشارات مطمئنة لـإلدارة         . اآلخرينهذا السيد نفسه، حق تحديد أوجه إنفاق أموال         
االميركية، بأن زعيم كاديما صاحب نوايا حسنة، وأن نياته الطيبة سوف تتأكد وتتجسد أكثر فاكثر مـع تنفيـذ                   

  .خطته، التي يأمل باستدراج البيت األبيض للموافقة عليها
األردن لرفض هذه الخطة، كما تبدى ذلك في لقاء اللجنـة           إن إدراك جوانب هذه اللعبة الخطيرة، هو ما يحدو          

عبداإلله الخطيب، وفي ما يرشح من اتصاالت عالية المستوى مع          . الرباعية الدولية بمشاركة وزير الخارجية د     
  .واشنطن للتحذير من االنسياق في هذا المخطط

  22/5/2006الرأي األردنية 
  

  خط أحمر وهمي .60
  عبدالوهاب بدرخان

الجميع يقول بالوحدة الوطنيـة وحقـن الـدماء         . مر، ولم يعد في اإلمكان تصديق أي طرف فلسطيني        انتهى األ 
ومصلحة الشعب، والجميع يلعب اليوم اللعبة الجهنمية البغيضة، مرتكباً كل األخطاء والطعنات التي ستجعل من               

       .الذهاب الى حرب أهلية خياراً ال عودة عنه
وكأنهـا لـوائح   (التي اصبحت يومية، الى تبادل التهديدات ووضع لوائح االغتياالت من االشتباكات والتوترات  

، الى تفجير مقر االستخبارات بعد يوم من االعالن عن مصادرة أموال لحماس، فضالً عـن اسـتمرار                  )موفاز
كل ذلك  . خليةاشكالية الصالحيات بين الرئاسة والحكومة وتفاقمها مع تشكيل الوحدة الخاصة التابعة لوزير الدا            

يشي بتغذية الفوضى واحتدام الفئوية وشحذ الصراعات استعداداً لالحتكام الى قوة السالح، وكأن االحتالل زال               
  . ولفرض رؤيتهم للنظام الجديد.الدولة الوليدةليتفرغ أبطال االستقالل والتحرير لبناء مواقعهم في 

لكـن  . كذلك بالنسبة الى بعض تصريحات قادة حماس      ، وفقاً للرئيس محمود عباس، و     خط أحمر الحرب األهلية   
 التي بدأت اسرائيل تطبيقها باالنسحاب من غـزة،         خطة الفصل هذه الحرب تشكل جزءاً ضرورياً ال يتجزأ من         

يعلـم  . خطـة االنطـواء   ايام ارييل شارون، ويستعد وريثه ايهود اولمرت الستكمالها بعد تطويرها لتـصبح             
تحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، ان هذه الخطة ال تؤسس ألي سـالم أو ألي  المعنيون، في الواليات الم 

إنها سرقة مكررة ومجددة    . حل نهائي بالتفاوض، وانما هي اجراءات مفروضة لتكريس ثمار االحتالل ومكافأته          
  :لألرض، ولتمرير هذه السرقة ال بد من أمرين

  .ضع البائس الذي بلغته إدارة جورج بوشاألول تغطية أميركية، وهي مضمونة في ظل الو -
 الثاني إشغال أصحاب االرض والحق بالتقاتل في ما بينهم، بل ادخالهم في دوامة خالفات وانقسامات لـن           -

تنتهي إال عندما يصبحون جاهزين للقبول بأن الحل الوحيد لبالدهم هو في ان تتكنتن وتتفتت ليعيشوا في مناطق                  
  .ات الدولةمتفرقة تفتقر الى كل مقوم

ومع الموافقة معهم على تمنيات كهـذه، إال ان  . يريد اصحاب القرار االيحاء بأن الوضع ال يزال قابالً للمعالجة 
الفتحويـون  ولم يوضح أحـد مـنهم لمـاذا يخـرج           . الوضع على األرض يزداد سوءاً وخطراً، يوماً بعد يوم        

اذا يفسد الوضع قبل ان ينسى الناس مـا سـمعوه            من اجتماعاتهم بتصريحات ارتياح وتفاؤل، ولم      والحماسيون
في ايام الـرئيس    . كذلك لم يقل أحد اين اصبح مشروع الحوار، ولماذا يتلكأ، ومن يعرقله وألي أغراض             . منهم

الراحل ياسر عرفات شارفت األوضاع مرات عدة حد االقتتال األهلي، لكن المعالجات كانت تتوصل بـسرعة                
وغداة وفاة عرفات شاعت التوقعات بأن الصراعات الداخلية ستفتك         . ن انفجارها الى ضبط األمور والحؤول دو    

بحركة فتح، وقد حصل، وبأن الساحة الفلسطينية باتت تفتقد المرجعية التي تمنع حصول حرب أهلية، وهو مـا               
ة المنبثقـة  لم يكن أحد يتوقع آنذاك ان تفوز حماس في االنتخابات أو أن ترضى بلعب لعبة الـسلط . يتأكد اليوم 

  .من اتفاقات أوسلو التي ترفضها وتعارضها
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األخطر ان تكون األطراف الخارجيـة، عربيـة وغيـر          .  قد بات وراء الجميع    الخط األحمر يخشى أن يكون    
لكـن هـذه    . عربية، مستسلمة لتحبيذ منطق الحرب األهلية وتركها تتفاعل انتظاراً لما يمكن أن يتـأتى منهـا               

تعفي نفسها من مسؤولية اقتياد الفلسطينيين الى التقاتل، فهي التـي ارتـضت سياسـة               األطراف ال تستطيع ان     
اإلقصاء والتجويع، بعدما ارتضت االنقياد الى الخطة االسرائيلية، واآلن ترتضي خيار األفـق المـسدود بـال                 

لياً الى الـسياسة  وال مبادرة دولية، خصوصاً أن اإلدارة األميركية عادت عم )  اسرائيلية -فلسطينية  (مفاوضات  
التي افتتحت بها عهد بوش، أي الى عدم االهتمام بمسألة الشرق األوسط وعدم تبني أي رؤية جديـدة فيهـا،                    

 لعـدم إزعـاج اسـرائيل فـي         - وهذا األرجح    -سواء بحجة عدم إمكان التعامل مع الالشريك الفلسطيني أو          
 أن يتولوا بأنفسهم سياسـات االغتيـال والتخريـب          وهكذا، فما على الفلسطينيين سوى    . اندفاعها الى االنطواء  

 .والتدمير، لتتمكن اسرائيل من تدبير انطوائها من دون ازعاجات
  22/5/2006الحياة 

  
  غابة االحتالل.. غابة البنادق .61

  علي الخليلي
كن مـن   من المفزع القول ان كل مؤشرات االيام القليلة التي تسبق الحوار الوطني، تؤكد ان هذا الحوار لن يتم                 

حسم الخالف، ولن يصل في محصلته الى برنامج موحد لجميع المختلفين وبالتالي، لن يكون طوق نجاة لشعبنا                 
ولكن بالغة الخطاب لن توقف هذا الجنون،       . ثمة جنون في هذا كله    . من التدهور المتسارع نحو الحرب االهلية     

  فما العمل؟. يةولن تصنع أدنى حصانة لنا من االحتراق المدمر بالحرب االهل
. برنـامج الرئاسـة مـن جهـة    . حتى اآلن، ال يرى المواطنون العاديون سوى بنادق البرنامجين المتعارضين   

بنادق لم تعد مفهومة بالنسبة لهم، فاذا كان من المفهوم ان يختلف البرنامجان             . وبرنامج الحكومة من جهة ثانية    
ادق؟ في هذا الالمعقول تحديـداً، تتـضاءل مئـات الحـواجز           سياسياً، فكيف يعقل ان ينزلق اختالفهما الى البن       

العسكرية التي يفرضها االحتالل على حياة هؤالء المواطنين، أمام الحاجز الضخم الهائل الناتج من هول هـذا                 
اي ان شعبنا في هذا المعنى، يستطيع ان يواجه االحتالل في كل يوم، وان يـصمد، وان يتـصدى،    . االختالف

هذه المواجهة غير انه ال يستطيع ابداً ان يستوعب، ولو للحظة واحدة، تحويل كـل صـموده                 وان يضحي في    
  . وتصديه وتضحياته النضالية، الى وقود فصائلي في حرب اهلية لن تبقي ولن تذر

ال يزالون صامتين   ) وهم بالمناسبة، من نعنيه بالشعب    (الحاصل الى حينه، ان هؤالء المواطنين العاديين انفسهم         
غابة البنادق؟ ديمقراطيـة    . منكمشين على كآبتهم واحباطهم، في الوقت الذي يحدقون فيه بالبنادق من حولهم           و

وال . غابة البنادق؟ ال يحتاجون الى هذه الديمقراطية العجيبة التي تصوب بنادقها الى رؤوسـهم ال يريـدونها                
والمذهل الى حد االسـطورة، انهـم هـم         . ةوالديمقراطية العجيبة موجود  . ولكن الغابة موجودة  . يسعون اليها 

  .انفسهم، غير الموجودين في المشهد كله
يعني، ان العمل المطلوب اآلن، هو في ان يخرج هؤالء المغيَّبون، الى المشهد، وان يحققـوا وجـودهم، وان                   
ة يصرخوا بحناجرهم وايديهم وصمودهم وتضحياتهم، ان برنامجهم هو الذي يجب ان يكـون برنـامج الوحـد                

  .الوطنية، للرئاسة وللحكومة، ولكل الفصائل واالحزاب
صـحيح،  . لم يعد كافياً أي حديث عن الشرعية      . لم يعد كافياً ان تتحدث النخبة وحدها عن األزمة، وكيفية حلها          

ولكن . ان الشرعية تقف الى جانب برنامج الرئاسة، وان على الحكومة ان تكيف برنامجها، حسب هذا الموقف               
ومنذ ان انزلت الحكومة قوتها التنفيذيـة او قوتهـا          . ي الشوارع، ال تؤمن بهذا الصحيح، وال تقتنع به        البنادق ف 

المساندة الى الشوارع، ضد قرار الرئاسة، وضد شرعية قوة الرئاسة، أمست البنادق هي البرنامج، والـشرعية                
  .اي انها أمست بوابة وأداة وساحة الحرب االهلية. والقوة والقرار
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ندفع المواطنون العاديون الى العبور طواعية او قسراً، من هذه البوابة الجهنمية، والى التعامل مـع هـذه                  هل ي 
  األداة المهلكة، والى اللعب الدامي في ساحتها؟

ثمة فرصة امام الناس الصامتين الـى       . ثمة فرصة امامهم  . ليس قدراً محتوماً ان يعبروا الى جهنم      . لن يندفعوا 
ين ذلك الذي يأتي وال يأتي، غودو العربي، او غودو االوروبي، وربما غـودو اي شـيء، ان                  حينه، والمنتظر 

يخرجوا الى الشوارع، عزالً، ليكونوا هم وليس سواهم، هذا الـغودو المنتظر، بأجسادهم المرهقـة، وأكفهـم                
م واحـد، ومـسيرة     الفارغة، وعيونهم المتقدة اصراراً وحرصاً، في مواجهة البنادق، في هتاف واحد، واعتصا           

  .ال للجنون الذي يصادر الشرعية ويمزق الوحدة الوطنية، ويبدد القوة والقرار. ال لبنادق الحرب االهلية: واحدة
واضم صوتي  . وهنا، أمشي وراء الفتة عبد العزيز شاهين الذي سبقنا في المهمة الملحة، ال للميليشيات السوداء              

ولعل مليـون مـواطن،     . شى الصحيح، بـاطراف النهار قبل يومين     الى حسن البطل الذي سبقني في هذا المم       
يخرجون الى الشوارع، قبل فوات األوان، ال يحلمـون وال يرفعـون           .. مليون صامت وحزين ومقهور ومحبط    

  . سوى أجسادهم المجرحة ذاتها، طوق نجاة وحيد لهم وللبلد، في غابة البنادق، وغابة االحتالل
  22/5/2006األيام الفلسطينية 

  
 :كاريكاتير .62
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