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*** 
  مقتل سائق السفير األردني بعد مخاوف من انفجار كارثي في غزة  .1

اشـتدت   :آمال شـحادة  والقدس رائد الفي    وغزة  نقالً عن مراسليها في      23/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقعت قتيلين، بينهما سائق السفير األردني، وعددا       األزمة الداخلية الفلسطينية أمس، وانعكست اشتباكات عنيفة أ       

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن شخصا واحدا على األقل قتل وأصيب سـتة آخـرون فـي                  .من الجرحى 
اشتباكات جديدة وقعت بعد ظهر أمس بين عناصر من القوة األمنية، وعناصر مسلحة من فتح وسـط مدينـة                   

تيل هو سائق السفير األردني وأنه تصادف وجوده في المكان الـذي            وذكرت مصادر في الشرطة أن الق     . غزة
وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن اشتباكات هي االعنف من نوعها بين الجـانبين منـذ    .اندلعت فيه االشتباكات 

إن األمـن قـد     : وقال المتحدث باسم فتح توفيق أبو خوصة       .إعالن وزير الداخلية نشر القوة التنفيذية الخاصة      
حماس بإطالق قذيفة صاروخية     واتهم مسلحي . تدهور إذا ظلت حماس تحتفظ بقوتها الجديدة في شوارع غزة         ي

إن افراد قـوة حمـاس كـانوا        : على مقر الشرطة في غزة، فيما قال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري            
ن قادة مـن فـتح      إن اتصاالت تجري خصوصا بي    : وقال ابو خوصة   .يدافعون عن أنفسهم بعد تعرضهم لهجوم     

  .وحماس لكنها لم تصل إلى أي نتيجة بسبب محاولة حماس فرض سياسة األمر الواقع التي نرفضها
إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن كال من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية دانا                

سفير األردنـي لـدى الـسلطة يحيـى     وأجرى عباس وهنية اتصالين منفصلين بال     . مقتل سائق السفير األردني   
  . من جانبه، طالب األردن السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق فوري في مقتل الردايدة .القرالة، وقدما له التعازي

هنية عقد اجتماعا امس مع وفد من قيادي الجبهـة            أن غزة فتحي صباح  في   23/5/2006الحياة  وذكر مراسل   
 ان اجتماعـا للجنـة      :بعـد اللقـاء   رباح مهنا   .و المكتب السياسي للجبهة د     عض قالو. الشعبية لتحرير فلسطين  

المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية سيعقد اليوم بحضور هنية للبحث في سبل تخفيـف حـال االحتقـان                  
جال فـي   وبالنسبة الى نشر القوة التنفيذية، قال مهنا ان الجبهة جددت موقفها منها معتبرا ان االسـتع                .والتوتر
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ولفت الى انه تـم االتفـاق       . نشرها في الشوارع بهذه الطريقة من دون استكمال االجراءات القانونية كان خطأ           
خالل االجتماع على ترسيم هذه القوة ومنحها الصفة القانونية ضمن اطار الشرطة الفلسطينية، بما يتطلبه ذلـك                 

  .من تدريب جدي
الحركتان تبادلـت    خبراً جاء فيه أن      عبدالرازق أبو جزر   غزةفي   23/5/2006القبس الكويتية   وأورد مراسل   

 :وقـال . وحمل المتحدث سامي ابو زهري مجموعة مشبوهة مسؤولية االحـداث         . االتهامات حول المسؤولية  
 .االحداث نتجت عن قيام مجموعة باطالق النار تجاه مجموعة من قوة وزارة الداخلية مما نتج عنه االشتباكات                

بعض االطراف المشبوهة ال تريد للحكومة النجاح وتقوم بتحريك مجموعات مسلحة الطالق النار              :واضاف ان 
ومـن  ...  حريصة على استتباب االمور والحفاظ على دور القوة المـساندة :وأكد ان حماس .ثم تفر من المكان  

متحدث باسـم فـتح ان      من جهته قال عبدالحكيم عوض ال      .يطلق النار على ابناء الشعب ال يخدم اال االحتالل        
  .رواية ابو زهري عارية عن الصحة

اكثر من الف عنـصر مـن فـتح          إلى أن    رام اهللا وليد عوض   في   23/5/2005القدس العربي   وأشار مراسل   
 .  جانب عناصر جهاز االمن الوقائي في مواجهة القوة الخاصة التابعة للداخليةى امس للقتال الواتطوع

أعلنت لجنة التنسيق العليا لحركتي فتح وحماس فـي          :23/5/2006 الفلسطينية   األيام في   كتب فايز أبوعون  و
أعقاب اجتماع مطول برعاية أمنية مصرية، اتفاقهما على تشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تصاعد حـدة                 
االشتباكات بين أنصار الحركتين، وعلى رفع الغطاء التنظيمي عن أي عنصر من الحركتين يرتكب حادثاً مـن     

وأكد أمين سر فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، في بيان تـاله علـى الـصحافيين                  .شأنه اإلخالل باألمن العام   
بمشاركة القياديين في حماس نزار ريان، وفتحي حماد، أن الحركتين اتفقتا أيضاً على عقد اجتماع ثنائي يومي                 

أكد حلس في البيان الذي تسلمت األيام نسخة         من جهته،  .لمحاولة إزالة أي احتقان قد يطرأ خالل األيام المقبلة        
منه، استنكار الحركتين بشدة لمقتل الموظف األردني، وعبرتا في الوقت نفسه عن أسـفهما لمقتلـه، وقـدمتا                  

اتهم المتحدث الرسمي باسم فتح، ماهر مقداد، أفراد القوة الخاصة،          بالمقابل   .التعازي للمملكة األردنية الهاشمية   
 أطلقوا النار بشكل متعمد على السيارة الدبلوماسية األردنية، وذلك العتقادهم أنها سيارة يستقلها              بأنهم هم الذين  
  . األمر الذي نتج عنه مقتل السائق األردني،فرقة الموت من يطلق عليهم

أعربت واشنطن مساء أمـس، عـن       : واشنطن من   ب.ف. أ نقالً عن  23/5/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
ندين كـل أعمـال     : وقال توم كايسي، المتحدث باسم الخارجية      .عمال العنف التي يشهدها قطاع غزة     إدانتها أل 

 لهذا بالطبع تأثير على حيـاة     :وأضاف .ويقلقنا بالطبع تصاعد العنف بين الفلسطينيين     . العنف أياً كان مرتكبوها   
إن للفلسطينيين الحـق فـي أن       : يسيوقال كا  .الفلسطينيين، داعياً فتح بزعامة عباس وحماس إلى إنهاء العنف        

  .تدابير لوقف العنف وضمان سالمتهم وهذا جزء من مسؤولية السلطة الفلسطينية يتوقعوا من قادتهم اتخاذ
 أدانت وزارة الشؤون    :رام اهللا سمير حمتو    و غزةنقالً عن مراسلها في      23/5/2006الحياة الجديدة   وجاء في   

وأكدت في تصريح صحفي أصدرته، امس، أن هذا الحادث لن          .  األردني الخارجية حادث استشهاد سائق السفير    
يمر مرور الكرام، حيث سيتم اإليعاز إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية للتحقيق فـي الحـادث بـشكل                   

وقالت الوزارة، إنها إذ تتقدم إلى األردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً بخالص تعازيها الحارة على هـذا                .فوري
المصاب الجلل، الذي خلق حالة من الغضب الشديد لدينا باعتباره مصابنا أيضاً لتؤكد علـى متانـة العالقـات               

  .األردنية الفلسطينية
 الهيئة المستقلة لحقوق المـواطن       إلى أن  رام اهللا منتصر حمدان   في   23/5/2006الحياة الجديدة   ولفت مراسل   

ة الفوضى واالنفالت األمني فـي ظـل اسـتمرار تنـازع     حذرت في تقرير اصدرته من مخاطر استمرار حال   
واوضحت الهيئة أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد ضـحايا حالـة             .الصالحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة    

 مواطنين، كما رصدت منذ بداية العام       103االنفالت األمني، حيث بلغ عدد من لقوا حتفهم حتى االمس حوالي            
وبلغ عدد حاالت االختطـاف ألجانـب       . ئة حادث اعتداء على مؤسسات عامة وخاصة      الحالي ما يزيد عن الم    
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 انفجارات غامضة استهدفت ناشـطين فـي        9واشارت الى وقوع    .  حالة 29ومواطنين منذ بداية العام حوالي      
  .التنظيمات الفلسطينية وضباط عاملين في األجهزة األمنية

 خالد أبو    أن يوسف الشايب وحامد جاد    غزةو رام اهللا    سليها في نقالً عن مرا   23/5/2006الغد األردنية   وذكرت  
هالل، الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني استنكر في تـصريحات للغـد، حـادث مقتـل                  

نحن ننظر بخطورة بالغة لهذا الحادث المؤلم، ونقدم التعازي لذوي الـشهيد، ولـألردن قيـادة                : الردايدة، وقال 
وأشار أبو هالل إلى أن المعلومات األوليـة         .قيقاً للكشف عن مالبسات هذا الحادث     حنؤكد أننا فتحنا ت   وشعباً، و 

تشير إلى أن الردايدة لم يكن مستهدفاً على اإلطالق، وأن مقتله جاء نتيجة لحالة اإلرباك التي أحـدثها بعـض                    
ياً األنباء التي تحـدثت عـن استـشهاده         المأجورين، الذين بدأوا بإطالق النار بشكل عشوائي في المنطقة، ناف         

  .برصاص قوة الحماية والمساندة التي شكلتها الوزارة مؤخراً
فلسطينية مطلعة ان هناك اقتراحا  قالت مصادر :الوكاالتنقالً عن غزة من  23/5/2006البيان وأضافت 

فتح وحماس وحفاظا على بدعوة الحكومة المصرية الى نشر قوات امنية في القطاع، لنزع فتيل االزمة بين 
واوضح مسؤول امني رفيع المستوى ان هذا االقتراح يجب ان يحظى بموافقة الرئاسة  .الوحدة الفلسطينية

الفلسطينية الممثلة بفتح والحكومة الممثلة بحماس، لكنه استبعد التورط المصري بهذا الشكل، ومنوها الى ان 
 . يها لعدم تحول القطاع الى بؤرة ارهابية في خاصرتهاالحكومة المصرية قد تزيد من اجراءاتها ومساع

 
   القاعدة فرع لحماس او انشقاق عنها:األمن الفلسطيني .2

يتهم جهاز المخابرات العامة الفلسطينية صراحة حماس بالوقوف وراء محاولة االغتيال            : محمد يونس  ،رام اهللا 
 لدى هذا الجهاز تقول ان من وقفوا وراء         وثمة فرضية اخرى  . التي تعرض لها رئيس الجهاز طارق ابو رجب       

هذه العملية الشديدة التعقيد قد يكونوا انشقوا عن الحركة، وشكلوا مجموعة خاصة بهم تعمـل باسـم منظمـة                   
اما حماس فترفض حتى مجرد الرد على هذه االتهامات وفق ما قال الناطق باسم الحركة سامي ابـو                   .القاعدة
لن ندخل فـي حـرب      : وقال احد قادة الحركة   . االتهامات على مصدرها  ورد غير مسؤول في حماس      . زهري

 يعرفون تماما ان من حاول قتل ابو رجب هـو           - اي قادة فتح     –اعالمية مع فتح حول اغتيال ابو رجب، فهم         
يخجل جماعة فتح من االعتراف ان احدهم حاول قتـل ابـو            : واضاف. منهم، وان االغتيال جرى داخل البيت     

  .خصية، لذا فانهم يلصقون التهمة بحماسرجب لمصلحة ش
أما جهاز المخابرات فيقول ان كل الدالئل تشير الى ان كتائب القسام عملت في اآلونة األخيرة علـى اختـراق       
االجهزة االمنية، وان جناح حماس العسكري الجهاز الوحيد في غزة القادر على القيـام بمثـل هـذه العمليـة                    

ز عن فرضيتين في التحقيق الجاري، احداهما ان يكـون جـزء مـن الجهـاز                ويتحدث ضباط الجها   .الكبيرة
العسكري لحماس انشق وشكل منظمة جديدة تحمل اسم القاعدة، وبدأ في القيام بتصفيات في السلطة تطال مـن                  
اعتبرهم اعضاء المجموعة اعداء مثل ابو رجب وغيره من قادة اجهزة االمن المسؤولين عن اعتقال وتعـذيب                 

اما الفرضية الثانية، وهـي األقـوى لـدى         . ات من قادة الجناح العسكري لحماس قبل اندالع االنتفاضة        العشر
المخابرات لغاية اآلن، فهي ان تكون حماس قررت القيام بتصفية عدد من قادة اجهزة االمن وقادة فتح الـذين                   

ظمـة القاعـدة وراء هـذه       يشكلون عقبة في طريق تسلم حكومة الحركة صالحياتها، واالعالن عن وقوف من           
حماس تعيش ازمة شديدة، فحكومتها مهددة بالفشل جراء الحصار الدولي          : ويقول مصدر امني كبير    .التصفيات

المفروض عليها، وهي تحاول ان ترحل هذه األزمة نحو فتح، وااليحاء بان فتح هي العائق الكبير، لـذا مـن                    
مهور عن عجز الحكومة وتـوحي لهـم ان الحـصار           مصلحتها افتعال مشكالت وصراعات داخلية تشغل الج      

لدينا معلومات عن افكار في     : ومضى يقول  .المفروض عليها جزء من صراع على السلطة تخوضه فتح ضدها         
حماس لتشكيل مجموعة خاصة قوية للعمل باسم منظمة القاعدة تقوم بكل االعمال القذرة التي تنأى حركة فـي                  

واشار في هذه الصدد الى ان اسماء االشخاص الذين اعلن          . دة امن وسياسيين  الحكم بنفسها عنها مثل تصفية قا     
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البيان الصادر باسم منظمة القاعدة عن نيتها تصفيتهم مستقبال يشير الى دور لحماس ومجموعاتها في ذلك ألنها                 
هراوي تعتبرهم عقبة كبيرة امام تعزيز سيطرتها على القطاع مثل محمد دحالن ورشيد ابو شباك وسمير مـش                

واستبعد المصدر استهداف الرئيس في هذه المرحلة لكنه لم يـستبعده فـي              .وابو علي شاهين والرئيس عباس    
مرحلة الحقة، مشيراً الى ان غياب الرئيس سيفتح الطريق امام حماس للسيطرة كليا على السلطة، اذ سـيخلفه                  

ذه المصادر اياً من هـاتين الفرضـيتين   ولم ترجح ه .في رئاسة السطة، والحال هذه، رئيس المجلس التشريعي  
ويقول اصحاب الفرضية األولى ان في كتائب القسام من لم يرض عن مـشاركة حمـاس فـي                  . على األخرى 

وقـال  . االنتخابات وتشكيل الحكومة ومواصلة الهدنة وقرر االنسحاب واالنضمام الى القاعدة والعمل باسـمها            
ولة اغتيال ابو رجب يتحدرون من حماس ويـستهدفون مـن           واضح ان من وقف وراء محا     : ضابط امن كبير  

ربتهم حركتهم على انهم اعداء للحركة مثل رئيس المخابرات المسؤول عن اعتقال الكثير من قـادة وكـوادر                  
حتى اآلن نستبعد ان تقرر حركـة موجـودة فـي الحكـم القيـام               : واضاف. الجهاز في قبل اندالع االنتفاضة    

اما اصحاب الفرضية االخرى فيقولـون ان        .الى اضعافها وتقصير عمرها في الحكم     باغتياالت الن هذا يؤدي     
القاعدة غير موجودة، وان محاولتين بذلتا لتشكيل خاليا للقاعدة لكن جرى ضـربهما مـن جانـب اسـرائيل،                   

عمـل  مشيرين الى انه جرى اعتقال عدد من النشطاء بينما كانوا يجرون اتصاالت مع الخارج لتشكيل خليتين لل                
ويستبعد بعض المراقبين التصفية الداخلية، اي وقوف اطراف من داخل فتح واألجهـزة األمنيـة                .باسم القاعدة 

الفلسطينية وراءها بسبب قلق مختلف اذرع فتح من حماس وانشغالها في مواجهة التحديات التي شكلها فوز هذه                 
صفية الداخلية، مشيرة الى ان قادة فتح طالمـا         اما حماس فترجح الت   . الحركة في االنتخابات وتشكيلها الحكومة    

  .تناحروا حول السلطة وان عداءهم لبعضهم بعضاً يفوق عداءهم لحماس وفق ما قال احدهم
  23/5/2006الحياة 

  
  العبوة في أعلى المصعد واختراق كبير في الجهاز: محاولة اغتيال مدير المخابرات .3

 فلسطينية موثوقة للحياة ان مـدير المخـابرات العامـة            كشفت مصادر  :لندن من   23/5/2006الحياة  نشرت  
الفلسطينية العميد طارق أبو رجب أصيب بجروح بالغة في رأسه في االنفجار الذي استهدف المصعد الخـاص                 

وقالت المصادر نفسها ان ساقي أبو رجب كـسرتا نتيجـة سـقوط المـصعد               . به في مبنى المخابرات العامة    
واضافت انه تـم قطـب       .ما كسرت سيقان مرافقيه جميعاً ايضا جراء هذا السقوط        الكهربائي عقب االنفجار، ك   

واشارت الى ان مرافقه الذي قتل فـي االنفجـار          . الجرح الكبير في رأس أبو رجب ووضع ساقيه في الجبص         
وعدداً آخر من المرافقين باالضافة الى ابو رجب نفسه اصيبوا في رؤوسهم او فـي األجـزاء العلويـة مـن                     

دهم، من دون وقوع أي اصابات في االجزاء السفلية باستثناء الكسور الناجمة عن سقوط المـصعد، مـا                  اجسا
كما ان عددا من العاملين اصيبوا بجـروح بينمـا          . يرجح فرضية ان العبوة زرعت أعلى المصعد وليس أسفله        

ومن بين المصابين امـرأة     . سابقةكانوا في الطبقة التي تعلو الطبقة التي وقع فيها االنفجار ما يعزز الفرضية ال             
وقالت المصادر ان عددا من العاملين في جهاز المخابرات العامة تواطأوا وسـاعدوا              .اصيبت بجروح خطيرة  

في تنفيذ العملية لجهة المساعدة في زرع العبوة التي فجرت عن بعد بريموت كنترول، كذلك ابالغ المفجر عن                  
فقوه في المصعد كي يفجر العبوة التي قدر أن تكـون زنتهـا خمـسة               اللحظة التي أصبح فيها أبو رجب ومرا      

واضافت انه تم اعتقال فني صيانة مصاعد قام باجراء اعمال صيانة في المـصعد الخمـيس أي                 . كيلوغرامات
واشارت الى ان المحققين في المخابرات العامة استعانوا بخبير فـي           .  ساعة على محاولة االغتيال    48قبل نحو   
من احدى الشركات المحلية كي يساعد في وضع تصور او ترجيح كيف تم زرع العبوة، ما قد يساهم                  المصاعد  

ولفتت الى ان محاولة اغتيال ابو رجب، تدل في شكل قـاطع الـى ان                .في التحقيقات الجارية لمعرفة الفاعل    
وينتمي أكثر مـن    . س عباس اختراقاً امنياً كبيراً حصل في الجهاز الذي يقوده كوادر من فتح مقربون من الرئي             

  .  في المئة من العاملين في الجهاز الى فتح95
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 أكد مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة ان الوضع الـصحي  :غزةمن   23/5/2006الحياة الجديدة   وأضافت  
فيما أكد نائب رئـيس الجهـاز       . للواء طارق ابو رجب يتحسن باستمرار وتم اخراجه من غرفة العناية المكثفة           

وحول مجريات التحقيق    .لواء الطيراوي ان ابو رجب سيعود قريبا الى عمله وان نتائج التحقيق ستعلن قريبا             ال
 هناك عدد من المعتقلين من خارج وداخل جهاز المخابرات          :قال الطيراوي في تصريح الذاعة صوت فلسطين      

  .العامة وجار التحقيق معهم وفور االنتهاء من التحقيق سنعلن النتائج
  

  ريقات يستغرب تصريحات اولمرت بشأن عباسع .4
رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات أولمرت بأن الرئيس عباس ال قوة لـه وغيـر               : أحمد عبدالفتاح  ،القدس

 صائب عريقات ان الرئيس عباس هو رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب وهو            .دوقال   .قادر على وقف العنف   
ات السالم وان الجانب الفلسطيني مستعد الستئناف مفاوضات الـسالم          رئيس منظمة التحرير، التي وقعت اتفاق     

وأضاف عريقات اننا ال ننكر وجود أزمة فلسطينية واحتقان          .فورا، على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية      
والضعف الذي تعاني   . في الشارع الفلسطيني، ولكن على أولمرت أال ينسى ان هناك احتالال يواصل اعتداءاته            

منه السلطة الفلسطينية حاليا، جاء بسبب العدوان اإلسرائيلي المتواصل على مقارها األمنية وضـرب بنيتهـا                
  .التحتية، وهذا يدركه أولمرت تماما

 23/5/2006القبس الكويتية 
  

   أولمرت -اتفاق على اجتماعات تحضيرية لقمة عباس: عريقات .5
 فـي تـصريحات للـوطن أن الجـانبين الفلـسطيني             صائب عريقات  .دأكد  :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس

واإلسرائيلي اتفقا في شرم الشيخ على الشروع في اإلعداد لقمة تجمع الرئيس محمود عباس وأولمـرت بعـد                  
  .عودة األخير من واشنطن، مشددا على عدم وجود اتفاق على موعد هذه القمة

  23/5/2006الوطن السعودية 
  

  ول المسجد االقصى ألسبوعيناسرائيل تحظر على نواب حماس دخ .6
 حظرت الشرطة االسرائيلية أمس على ثالثة من قادة حماس في القـدس دخـول المـسجد                 :ا ف ب  ،  رام اهللا 

االقصى لمدة اسبوعين، وابلغتهم بحظر وجودهم في نشاط يقام في مقبرة اسالمية في المدينة المقدسة الجمعـة                 
الثالثة وهم وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة والنائبـان          وجاءت اجراءات الحظر هذه عقب مشاركة        .المقبل

محمد ابو طير واحمد عطون في مهرجان اقيم في المسجد االقصى الجمعة الماضي بهدف جمـع التبرعـات                  
وقال الوزير ابو عرفة للحياة ان الشرطة دهمت بيته عند الخامسة والنـصف صـباحا               . لصالح حكومة حماس  

 منه المثول في مركز الشرطة االسرائيلية في المدينة عند الثانية عـشرة ظهـرا،   وسلمت عائلته اخطاراً يطلب   
وقال ان الشرطة حققت معه بتهم جمع اموال لحمـاس وحكومتهـا   . وهو ما فعلته مع زميليه ابو طير وعطون   

قد قلـت   ل: واضاف .وهو ما نفاه جملة وتفصيال قائال انه كان في المهرجان بصفته مصلياً وليس بصفته منظماً              
لهم ان المهرجان الذي اقيم في ساحات االقصى كان، في جدود معرفتي، لجمع تبرعات لفقراء المسلمين مـن                  

  .موظفين وغيرهم وليس لدعم حكومة حماس
  23/5/2006الحياة 

  
  الدويك ينفي االدعاءات باختطافه أو اختطاف أحد مرافقيه. د .7

لتشريعي األنباء التي ادعت اختطافه أو اختطاف مرافقه عزيز دويك رئيس المجلس ا. نفى د:  خاص،رام اهللا
إن الدويك يتواجد : دويك، في تصريحات خاصة للمركز الفلسطيني لإلعالم. وقال مدير مكتب د .في الخليل
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على رأس عمله منذ ساعات صباح اليوم، ولم يتعرض ألية محاولة اختطاف كما روجت بعض وسائل 
دويك في الخليل، بخالف االدعاءات التي روجت عن اختطاف لجد أي مرافقين وأكد سرور أنه ال يو .اإلعالم

   .الشاب صالح شقير على خلفية كونه مرافقا للدويك في الخليل
  22/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  زكي الى دمشق للقاء المعلم والفصائل .8

لى دمشق للقـاء وزيـر الخارجيـة        غادر بيروت امس، ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي متوجها ا           
السوري وليد المعلم وعدد من المسؤولين السوريين اضافة الى االمناء العامين للفصائل الفلسطينية في دمـشق                

وذكرت الوكالة المركزية ان     .بناء على اتصاالت تمت بينهم ثم يغادر الى رام اهللا حيث سيقابل الرئيس عباس             
ل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وامكان سحب الملف الفلسطيني مـن           محادثات زكي في دمشق ستتناول سب     

االزمة اللبنانية واتخاذ موقف واحد من ضرورة احترام الجيش اللبناني وعدم تكرار الحوادث التي تحصل من                
وسيركز زكي في محادثاته على ضرورة تطويق هذا الحادث لمصلحة          . حين الى آخر وطي هذه الصفحة نهائيا      

  . ان وفلسطينلبن
23/5/2006المستقبل   

 
  إسرائيل تعتقل قائد كتائب القسام بالضفة .9

وقال مراسل بي بي سي في . اعتقلت القوات اإلسرائيلية إبراهيم حامد، قائد كتائب القسام في الضفة الغربية
منزل يقع على ال  إن،فاضاو .متواجداً فيه حامد كانرام اهللا إن القوات اإلسرائيلة حاصرت منزال في المدينة 

ونقلت بي بي سي عن المراسل العسكري لإلذاعة اإلسرائيلية، القول إن . بعد أمتار من منزل محمود عباس
 إسرائيليا خالل سلسلة من 55 المسؤولية عن قتل هإسرائيل تحمل اذ ان حامد يعتبر من أبرز المطلوبين

ذاعة إن إسرائيل تسعى للقبض على حامد منذ ثماني اإل اضافتو .العمليات تتهمه بالتخطيط لها وإرسال منفذيها
 . سنوات

  23/5/2006بي بي سي 
  

  نريد حوارا جادا ال حوارا لفرض الشروط واالمالءات: حماس .10
 اعتبرت حركة حماس أن تصريحات عزام األحمد حول اتهاماته بسعي الحركة إلى اإلفشال المسبق :غزة

لقبول باالقتراحات التي تقدمت بها حركة فتح، مضيفة أن الحوار أنها محاولة للضغط على الحركة لبللحوار 
وقال سامي أبو زهري في  .الفلسطيني يعني الوصول إلى قواسم مشتركة تلتقي حولها جميع القوى السياسية

 إننا نؤكد أن الذهاب إلى الحوار ينطلق من تقديرنا ألهمية الحوار من حيث المبدأ، لكن ال ،تصريح صحفي
وأضاف  .ا أننا سنسمح ألي طرف بتمرير مواقفه التي تتعارض مع ثوابت وحقوق الشعب الفلسطينييعني هذ

أن تصريحات األحمد بهذه الطريقة ستحمله المسؤولية عن إفشال الحوار إن حدث ذلك، ألن فرض المواقف 
نقل الحوار للخارج فهو  أن ما يردده األحمد بأن حماس تريد ،وتابع .بهذه الطريقة ال يسهم في إنجاح أي حوار

يعلم جيداً أن أصغر عضو في حماس يستطيع أن يمثل الحركة ويحاور عنها، وبالتالي فإن قصة نقل الحوار 
وأضاف نحن في حماس نؤكد جاهزيتنا في خوض . للخارج لم تطرحها حماس إنما طرحت من اآلخرين

جاح الحوار ال يأتي من خالل فرض أن ضمان ن، وأوضح .الحوار في أي مكان دون التقيد بالجغرافيا
اإلمالءات، وإنما من خالل حوار صريح ومفتوح وموضوعي، منوهاً إلى أن حماس تنظر للحوار في أنه يمثل 

  انطالقة لحوارات ثنائية وضيقة بين القوي الفلسطينية، ألنه ال يعقل أن نتوصل لحل التباينات السياسية من 
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  . أن يتوفر الوقت الكافي إلنضاج الحوارخالل هذه اللقاءات الموسعة ودون
  22/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قيادي في فتح يربط بين حرق سيارات الجزيرة واتهامها باالنحياز لحماس .11

ال يتهم الشارع في قضية حرق مرآب قناة الجزيرة في رام اهللا فصيال بعينه لكنه يتخـذ                 :  كفاح زبون  ،رام اهللا 
ويؤكـد  . شاهين احد قيادات فتح دليال للتلميح عندما قال للفضائية ذاتها انها منحازة الى حماسمما قاله ابوعلي   

أبوعلي انها منحازة الى كل االخوان المسلمين في كل العالم ضد ما اسماه مشروع االجتهاد الفلسطيني، لكنه ال                  
من متحدث باسم حماس في الـضفة       ويدلل بان القناة تحولت الى منبر ينتقل        . يوافق على استهداف اي صحافي    

الى ناطق باسمها في غزة الى التبرع بنقل خطبة الجمعة بطريقة نشعر فيها نحن ابناء فتح بانهـا تحريـضية                    
دعائية ال اكثر تعمل فيها الجزيرة بوقا للميليشيا السوداء في اشارة ضمنية الى قوة المساندة التنفيذية، لكنـه ال                   

. من يقف وراء حرق المرأب     ثم يتساءل مرة اخرى ولما ال تكون حماس       .  لالعتداء يعتقد بان ذلك سببا مباشرا    
ورفض وليد العمري الخوض في التفاصيل، وقال       . ورغم ذلك يعترف بانه ال يوجه اصبع االتهام الى اية جهة          

 . الفـاعلون  ان الجزيرة تلتزم الصمت لحين انتهاء التحقيق، لكنه قال ان المتضررين من التغطية االخبارية هم              
  .ورفض اتهامات شاهين ودلل على ذلك بانهم متهمون من الجميع وهذا حسب رأيه داللة الصدقية والحياد

  23/5/2006الشرق األوسط 
 

  نص بيان القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية   .12
امـس االول،   حصلت السفير على نص البيان الذي اصدرته القوى الوطنية واإلسالمية بعد اجتماعها في غزة               

وحملت فيها حركتي حماس وفتح مسؤولية حالة االحتقان الداخلي مطالبة اياهما بالتـصرف بحكمـة وتغليـب                 
  : وفي االتي نص البيان. المصلحة الوطنية

 الـسبل للخـروج مـن       حتداعى عدد من القوى الوطنية واإلسالمية لمناقشة األوضاع بقطاع غزة، وبحث أنج           
ى يتمكن شعبنا من التصدي للمهام الوطنية الرئيسية ومواجهة االحـتالل وعدوانـه             الوضع الحالي المتأزم حت   

المتصاعد على أبناء شعبنا والذي كان آخر أشكاله الغارة الجوية األخيرة على غزة، حيث استشهد أربعة مـن                  
وفي ذات الوقـت    أبناء شعبنا وجرح العديد من األبرياء ومن بينهم األخ محمد الدحدوح أحد قادة سرايا القدس،                

ما زال شعبنا يتعرض للعقاب الجماعي من المجتمع الدولي بقيادة أميركا واسرائيل بهدف تركيعه وإجباره على                
  . التنازل عن ثوابته وحقوقه الوطنية

إن التصدي لهذه الهجمة ومواجهة كل المؤامرات السياسية التي تحيكها حكومة االحتالل بهدف قطع الطريـق                
ل حقوقه الوطنية المشروعة وفرض الحل أحادي الجانب، يستوجب توحيد كل الجهود وإنهاء كل              على شعبنا لني  

مظاهر االحتقان والتوتر في الشارع الفلسطيني، وتوفير األجواء المالئمة إلنجاح الحـوار الـوطني الـشامل                
. االستقالل والحريـة  لتعزيز وحدتنا الوطنية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني لضمان االستمرار في معركة            

  : وقد أكد المجتمعون على النقاط التالية
 تحميل كل من قيادتي فتح وحماس مسؤولية حالة االحتقان الداخلي ومطالبتهمـا بالتـصرف بكـل حكمـة                   1

ومسؤولية واالستجابة لمطالب شعبنا، وتغليب المصلحة الوطنية وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في ما بينهما لتهدئـة                 
  . ع في قطاع غزةاألوضا

 مسؤولية كل من السيد الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسيد اسـماعيل هنيـة رئـيس                   2
مجلس الوزراء عن األوضاع األمنية الداخلية، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن استتباب األمن والنظـام فـي                

  . القطاع
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ام بين مؤسستي الرئاسة والحكومة خدمة ألهدافنا الوطنية العليا،          ضرورة اإلرتقاء بمستوى التنسيق واإلنسج     3
والعمل على حل كل اإلشكاليات والتعارضات التي نشأت والتي قد تنشأ في المستقبل علـى قاعـدة الحـوار                    

  . واالحتكام إلى القانون األساسي واللوائح والنظم التي تحكم عمل مؤسساتنا وتنظم العالقة في ما بينها
  . وقيت وطريقة نشر القوة التنفيذية ساهمت في توتير األجواء إن ت4
  .  ضرورة وقف التحريض والحمالت اإلعالمية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس5
 ضرورة إعطاء الحكومة كل الصالحيات لممارسة مهامها في حفظ األمن والنظام وكل ما يستوجبه ذلك من                 6

  . اً عن الفئويةإجراءات وفقاً للنظام والقانون وبعيد
 أن وجود المسلحين في الشوارع هو أحد أهم المظاهر السلبية التي تزيد من عوامل التوتر واالحتقان، األمر                  7

  . الذي يقتضي سحب جميع المسلحين من الشوارع
 طالب المجتمعون قيادات األجهزة األمنية بضرورة فرض النظام والقانون على قاعدة اإلنضباط وبعيداً عـن                8
  . لفئويةا

 أن القوى الموقعة على هذا البيان تضع كل إمكانياتها في تصرف وخدمة األجهزة األمنية للقيام بدورها فـي                   9
  . حفظ النظام حسب القانون

 تعتبر القوى أنها في حالة انعقاد دائم التخاذ كل اإلجراءات العملية لتنفيذ البنود سالفة الذكر إلنهـاء حالـة                    10
في الشارع الفلسطيني، وتهيب بكل أبناء شعبنا وشرائحه االجتماعية بالتحرك الفاعل للـضغط  التوتر واالحتقان   

  . إلنهاء هذه الحالة التي ال تخدم سوى أعداء شعبنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحركـة          : ووقعت على االعالن كل من    

 الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة وحـزب           الجهاد اإلسالمي وجبهة التحرير   
الشعب وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وقوات طالئع حرب التحرير الشعبية الـصاعقة وجبهـة التحريـر                

  . العربية
23/5/2006السفير   

 
  ... بالوالء لجنبالطفتح االنتفاضة تتهم ضابطاً و الوضع أصبح ال ُيحتمل: لبنانيةأوساط  .13

 وحركة فتح االنتفاضة فتح ملـف الـسالح          اللبناني الشتباك الذي وقع قبل أيام بين الجيش      ا  أعاد    :عماد مرمل 
يرى قادة هذا التنظيم الفلسطيني ان محاولة       والفلسطيني على مصراعيه مع زوائده اللبنانية التي ال تقل تعقيداً،           

 آذار  14عناصره الى معركة دامية مع الجيش لتوظيفها من قـوى           جرت عن سابق تصور وتصميم الستدراج       
ويتهم أمين السر المساعد للجنة المركزية في فتح االنتفاضة ابو خالد           . في الحملة ضد سوريا وحلفائها اللبنانيين     

 النائـب   العملة، المقيم في دمشق، الضابط اللبناني المسؤول عن تنفيذ المهمة التي أدت الى االشتباك بأنه يتبـع                
وليد جنبالط، معرباً عن اعتقاده بأن قيادة الجيش المركزية ال تتحمل مسؤولية ما حدث، ليستخلص أن بعـض                  

 شباط كانت تنصب فخاً لفتح االنتفاضة، ويرفض العملة بصراحة تسليم مطلقي النار علـى الجنـود                 14قوى  
معتدى علينا، مقترحاً تشكيل لجنة تحقيق محايدة       اللبنانيين، ألن هؤالء هم الذين تحركوا في اتجاهنا ونحن كنا ال          

للتدقيق في اسباب الحادث وخلفياته، أما مصير السالح خارج المخيمات فهو مرتبط من وجهة نظره بـالحوار                 
المفترض بين الفصائل الفلسطينية والحكومة اللبنانية، آمال في ان يصل هذا الحوار الى تأكيد ضـرورة بقـاء                  

   . السالح
ى اتهام حركة فتح االنتفاضة بأنها افتعلت االشتباك مع الجيش اللبناني بأوامر من دمشق، ينفي العملـة                 ورداً عل 

بشدة أي عالقة لسوريا بالتوتر الحاصل متحدياً أياً كان ان يثبت العكس، كما انه يهزأ من األنباء التي تحـدثت                    
ليس بحاجة الى أسلحة، بل إننا مـستعدون        عن استقدام تعزيزات الى عناصر الحركة، مشدداً على ان تنظيمه           
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رواية فتح االنتفاضة لظروف االشتباك مع الجيش اللبناني وأبعاده السياسية ال           . إلعطاء السالح الى من يحتاجه    
تجد أي صدى في األوساط الرسمية المحسوبة على فريق األكثرية، وإذ ترى هذه االوساط ان الوضع الحـالي                  

د ان يعيد مجلس الوزراء تحريك قراره الـسابق بنـزع الـسالح الفلـسطيني خـارج        لم يعد يحتمل، ال تستبع    
وتنبـه االوسـاط الرسـمية الـى ان         . المخيمات، وأن يعمد الى وضع كل االفرقاء اللبنانيين امام مسؤولياتهم         

م االنسانية  التجاوزات التي تحصل من شأنها ان تؤدي الى تأليب الرأي العام اللبناني على الفلسطينيين ومطالبه              
واالجتماعية المشروعة ألن المواطن العادي قد ال يميز تحت وطأة االحداث بين الفلـسطيني المـسلح الـذي                  

وتشدد االوساط الرسمية على انه ليس      . يرتكب تجاوزاً ما وبين الحقوق المدنية لالجئين المقيمين في المخيمات         
 تحقيق مشتركة في حادث ينطا البقاعيـة، معتبـرة ان           وارداً بأي شكل من االشكال الموافقة على تشكيل لجنة        

اآلوان قد حان كي ترفع الجهات الفلسطينية المعترضة على سلوك بعض الفصائل صـوتها عاليـاً، بحيـث ال           
في السياق ذاته، تسخر مصادر مقربة من النائب وليد جنبالط من            . تكتفي بإبداء آرائها في الغرف المغلقة فقط      

أن الضابط المسؤول عن دورية الجيش التي اشتبكت مع فتح االنتفاضة إنمـا يتبـع لجنـبالط،                 االتهام القائل ب  
وتعتقد المصادر ان ما يجري على االرض يثبت ان هناك محاولة منظمة لتعطيل ما تم االتفاق عليه في الحوار                   

  .  االستفزازاتومجلس الوزراء، داعية الى عدم استغالل ضبط األعصاب لدى الدولة من أجل التمادي في
23/5/2006السفير   

 
  الكونجرس يحتفل بأولمرت بقانون مكافحة اإلرهاب الفلسطيني   .14

 قريبـة الـى     امـصادر أن  : الناصرةمن   مراسلها    اسعد تلحمي  وعن من واشنطن  23/5/2006 الحياة   نشرت
س، توضـيحات عـن     الجانب االسرائيلي توقعت أن يقَدم أولمرت الذي بدأ زيارته أمس بعشاء ترحيبي مع راي             

وقالت ان  . خطته الخالء بعض مستوطنات الضفة الغربية وعرض جوانبها األمنية والسياسية لالدارة األميركية           
، لكنها استبعدت تبنياً رسمياً لها في الوقت الحالي، معتبرة أن األفضلية ما زالت              هاالدارة ستستمع الى طروحات   

ورغم يقين تـل     .واالقتصادية المترتبة على وصول حماس للسلطة     للحل التفاوضي ولمناقشة األزمات السياسية      
 أولمـرت  لن تتصدر جدول المحادثات مع بوش، اال ان النغمة الجديدة في تصريحات               التجميع ابيب بأن خطة  

اثارت خالفات بينه وبين وزراء في حكومته، خصوصا عندما قال انه يريد التفاوض مع الفلسطينيين، لكنـه ال                
رد بأن العنوان الوحيد للتفاوض هو عباس، مضيفاً ان من المبكـر            للبيريز  ب مما دفع . للتفاوض معه يجد شريكا   

والواضح ان لبيريز مؤيدين لموقفه هذا داخل        .القول ان المعركة في الشارع الفلسطيني حسمت لمصلحة حماس        
هذا الموقف، وهناك نواب في     فحزب العمل الشريك االبرز في االئتالف يتماهى تماماً مع          . الحكومة وخارجها 

  . أيضاحزب كديما ايضاً يشككون في جدوى خطة اولمرت
ن إسرائيل ستبذل جهـودا كبيـرة للتمـسك         أ لرايس   أكدأولمرت  إلى أن   : 23/5/2006 48عربوأشار موقع   

واعتبـر أن الفوضـى تـسود الـسلطة          . لكن ثمة شكوك حول ما إذا كانت حماس ستتغير         ،بخارطة الطريق 
ن رايس طرحت أسئلة    أوقالت اإلذاعة اإلسرائيلية     .ية ومن الصعب جدا التقدم بموجب خارطة الطريق       الفلسطين

نه مـن   ذكر أ  ء،لقاالفي أعقاب   و. هاكثيرة حول خطة التجميع األحادية الجانب لكن أولمرت لم يعرض تفاصيل          
يشار هنا إلى أنه     .ملية تجميع دون وجود شريك فلسطيني لن تكون هناك إمكانية أمام إسرائيل سوى المبادرة لع            

 زيـارة، العتن بشكل جدي ب   ي لم   االعالم االمريكي إلى أن   ،  التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية  ومن جهة أخرى لفتت     
  .ايا داخليةكرس وقته لقضمشيرة إلى أنه ي ،بيرس، مع محمود عباسولقاء ليفني ب مقارنة باالهتمام

 أن أنه على رغم     يه المصادر من  أشارت ال إلى ما   : واشنطنمن   23/5/2006 النهار    مراسل  هشام ملحم  ولفت
 عباس على االلتفاف على حماس او احتوائها، فانها غير        محمود بوش ليست لديها أية أوهام في شان قدرة          إدارة

 والمـساهمة فـي     همرتاحة الى مواقف المسؤولين االسرائيليين بمن فيهم أولمرت من حيث التشكيك في قدرات            
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، ممـا   رأى السفير االسرائيلي لدى الواليات المتحدة ان بروز حماس قد أنتج وضعا معقدا            من جهته   و. اضعافه
  . فحص خيارات متعددة لكسر الجموديحتم ضرورة

المتحدث الرسمي باسـم     أن   :واشنطن مراسلتها من    حنان البدري عن   23/5/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت
عما إذا كان بوش ينوي طرح أفكار جديدة على أولمرت لدى لقائهما اليوم             البيت األبيض تجنب أمس اإلفصاح      

 توقـع   دون عن خريطة الطريق وإمكانية تفعيلها لألمام،        سيكون الحديثن  أ ،بشأن عملية السالم، مكتفياً بالقول    
تـم  ذي ، ال2006تمرير قانون مكافحة اإلرهاب الفلسطيني للعام لإلى ذلك، يستعد الكونجرس   .أي شيء رسمي  

ويبدو أن الهدايا التـي      .تأجيل تمريره إلى اليوم بناء على طلب من منظمة إيباك ليتزامن مع وصول أولمرت             
 تتراوح بين الدعم لخطته والترويج لعدد من الملفات التي حملها معه إلى واشـنطن، وعلـى رأسـها                   ه،تنتظر

جدار الفصل، إذ بدأ اللـوبي اإلسـرائيلي        مطالبات برفع ثمن االنسحاب من مستعمرات غير قانونية إلى خلف           
سارع حلفاء إسرائيل في الواليات      كما   .خطة قد تصل إلى خمسين مليار دوالر      اليردد أن تكلفة االنسحاب وفق      

علـى  و. المتحدة أيضاً، إلى إطالق حملة دعاية وإعالنات لمنع تسليم أراضي إسرائيل التاريخيـة لإلرهـابيين              
على أال يضيع وقتاً كبيراً إلدراك األبعاد التاريخية لعرض خطة اولمرت،           ش،  بوصعيد آخر، حث دنيس روس      

 .وقال إنه إذا تمت إدارة هذا العرض بطريقة فعالة فإنها ستغطي على تراجعات الواليات المتحدة في المنطقـة                 
راقبـة  استضافت أمس احتفال تنصيب أول مبعوث أمريكي خاص تم تعيينه لم           رايسوالجدير بالذكر أيضا أن     
  .ومكافحة معاداة السامية

 مصادر سياسية إسـرائيلية،     هقالتإلى ما   :  تل أبيب  من 23/5/2006 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي ونوه  
بوش على أولمرت لدفع عملية السالم في الشرق األوسط مبنيـة           التي سيطرحها   جديدة  الفكار  األان  من  أمس،  

لسالم حتى ال تفسر على انها مفاوضات مع السلطة الفلـسطينية           على إدخال دول عربية أخرى الى مفاوضات ا       
  .وحدها وحتى يتم تجاوز عقبة التفاوض مع حكومة حماس

  
  الشرطة اإلسرائيلية تحقق في تهريب طائرة استطالع للصين  .15

 تقع في مستوطنة كديمة فـي  ،اعتقلت الشرطة مسؤولين شركة إسرائيلية لصناعة طائرات االستطالع الصغيرة     
 وتحسب من نقل الخبرات لدول عربية كونها تشتمل         ،ضفة الغربية بتهمة محاولة تهريب معدات أمنية للصين       ال

  .على تكنولوجيا سرية
  22/5/2006 48عرب

  
  دافوس  مؤتمر بيريز يحتد على الوفد الفلسطيني في  .16

لفلـسطيني فـي     ذكرت يديعوت احرونوت أمس أن بيريز شن هجوما غاضبا ال سابق له على الوفد ا               :ا.ن.ق
 عرض مشروع إقامة مواقع صناعية توفر أماكن         بعد أن  .مداوالت المؤتمر االقتصادي العالمي في شرم الشيخ      

رجال ب دفع ، االمر الذي  عمل لعشرات آالف الفلسطينيين على طول الحدود مع األردن وفي المناطق الفلسطينية           
، ممـا جعلـه     صعب بسبب االحتالل فقـط    لسطينيين  بأن أوضاع الف    إلى الرد  أعمال واعضاء الوفد الفلسطيني   

  .كنتم عملتم بشكل سياسي ذكييخاطبهم صارخا، بأنه كان من الممكن أن تكون لكم دولة منذ زمن بعيد، لو 
  23/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  االحتالل يدعي محاولة إيران السيطرة على األجهزة الفلسطينية   .17

ت مصادر أمنية ان إسرائيل ستسلم محمود عباس تقريرا أعدتـه اجهـزة             زعم : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 والقيـام   ،، وفيه رسالة تهديد بتصعيد العمليـات اإلسـرائيلية        الفلسطينيةاالستخبارات حول إطالق الصواريخ     

وفـي سـياق    . باجتياح محدود لقطاع غزة لضرب البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية والقـوى المـساندة لهـا              
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 زعمت اجهزة االمن أن إيران تسعى بالتنسيق مـع حمـاس إلـى              ،يض على السلطة الفلسطينية وحماس    تحرال
إدخال عشرات المهندسين والخبراء التقنيين إلى قطاع غزة عن طريق رفح، في محاولة للسيطرة علـى كافـة                 

األولى بإدخال خمسين   وتزعم أن وزير المواصالت الفلسطيني قدم طلبا يسمح في المرحلة            .األجهزة الفلسطينية 
مهندسا وتقنيا في مجال الطيران والمواصالت وذلك بهدف إعادة تشغيل المطار الفلسطيني والعمل لتفعيل ميناء               

 حافلة للشرطة واإلسـعاف االولـي       300وتضيف المصادر أن الطلب يشمل إدخال طائرتين إيرانيتين و        . غزة
  .   الفلسطينية من مكان الى آخر حفاظا على القانون والنظاموالحريق ومئة حافلة باصات لنقل القوات العسكرية

  23/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  عباس يخشى التسلح النووي اإليراني: بيريز .18
نقل بيريز، عن محمود عباس، أنّه أوضح له خالل لقائهما أمس أنه يخشى أيضاً من التسلح النووي : الناصرة

  .لى دول العالم أجمعاإليراني، ومن تداعياته المحتملة ع
  22/05/2006قدس برس 

  
  تل أبيب تقرر تحصين المنشآت الموجودة في مرمى الصواريخ الفلسطينية  .19

أصدر بيرتس، تعليماته بإعداد خطة فورية لتركيب وسائل الحماية في المـدارس والمنـشآت فـي                : الناصرة
قـد أقـر ضـباط      بعـد   . ريخ الفلسطينية التجمعات اليهودية المحاذية لقطاع غزة، والتي هي في مرمى الصوا         

  .هاإسرائيليون بإخفاق جيش االحتالل في منع أو وقف إطالق
  05/2006 /22قدس برس

  
   آالف سيارة في إسرائيل منذ بداية العام الحالي10حادث طعن وسرقة  250 .20

لمجتمع اإلسـرائيلي   بينت التقارير التي قدمها وزير األمن الداخلي، في جلسة خاصة لمناقشة زيادة العنف في ا              
وبحـسب   . حادث أسبوعياً  14 حادثة طعن منذ مطلع العام الحالي، أي بمعدل          250في الكنيست، أنه قد وقعت      

 ألـف قتيـل   13 أكثر مـن   هناككما بينت أن. حوادث وقعت في أماكن الترفيههذه المن % 10التقارير، فإن  
 22ط الشباب، قال أنه جرى التحقيـق مـع          وفي تطرقه إلى العنف في وس      . آالف حادث طرق   7ومصاب في   

 12-9 مخالفة قانونية كان يقف وراءها فتيان فـي جيـل           2100 تقع كما و  . عاماً 18-12ألف شاب في جيل     
كانت المحكمة قررت وضـعهم فـي       حيث   فتى يتجولون في الشوارع،      1500بينت التقارير أن هناك     و. عاماً

 كمـا جـاء أن      .، والنصف الثاني هرب منها    هاجد لهم مكان في   نصفهم ال يو  إال أن   مؤسسات إصالحية مغلقة،    
 ألـف   16 آالف سيارة خاصة، واقتحام أكثر مـن         10األشهر األربعة األولى من العام الحالي قد شهدت سرقة          

  .منزل
  22/5/2006 48عرب

 
  إسرائيل والمعونات الخارجية: تقرير .21

 األقل في العقدين األوليين بعد ظهورهاـ للمعونـات         ىعل  - ربما ال تدين دولة في العالم في قيامها واستمرارها        
 كان عدد سكان فلسطين اإلجمـالي يقـل قلـيال عـن              عشية ظهورها للوجود    ف  . الخارجية مثلما تدين إسرائيل   

 وعـزا   ،  من جملة الناتج اإلجمالي     %53 وكان حجم إسهام اليهود آنذاك في الناتج اإلجمالي يصل إلي         ،   المليونين
فوق اليهود في هذا الجانب إلي األموال الضخمة التي كانت الوكالة اليهودية تضخها فـي االقتـصاد                 البعض ت 

أي أن   ،  وكلها مساعدات وتبرعات من الجاليات والطوائف اليهودية في شتي أنحاء العالم            ،اليهودي في فلسطين  
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 ولكن من دون التقليـل مـن         ، ارجيةاالستيطان اليهودي قبل إنشاء اسرائيل كان يدين هو اآلخر للمساعدات الخ          
والتي تمرست علي اإلدارة الجيدة للمـشروعات       ،    اليشوف  قدرة وكفاءة العناصر التي أنشأت ما يسمي مجتمع       

وحسب   . االقتصادية نتيجة وفود أغلبها من دول أوروبا المتقدمة جنبا إلي جنب مع الواليات المتحدة األمريكية              
 مـن إجمـالي      أغلبها مساعدات أو تعويضات أو تبرعات      والتي    الموارد الخارجية بعض التقديرات كانت نسبة     

ـ      ،  سنويا  %8 الناتج القومي في إسرائيل ال تقل بحال عن         سـنويا خـالل      %25 ى ووصلت في بعض الفترات إل
عظم فـي   هي اإلسهام األ  ،وكانت أموال التعويضات األلمانية لليهود     .1967  ى وحت  1948 السنوات الممتدة من    

 حيث تم تمويل معدالت     ، أوائل السبعينيات  ى وامتدت حت   54 نمو االقتصاد اإلسرائيلي خالل فترة بدأت منذ عام       
ـ  ما أضـيف  فإذا    .   سنويا  %8   التي تحققت في هذه الفترة والتي بلغت في المتوسط          ،النمو المرتفعة   ذلـك   ى إل

في السنوات التي امتدت منذ توقيعها اتفاقية السالم مع          األخص   ىالمساعدات األمريكية المباشرة إلسرائيل وعل    
ى  اآلن والبالغة أكثر من ثالثة مليارات من الدوالرات سنويا ما بين معونـات عـسكرية وأخـر           ى وحت  ،مصر

 التي بدأت في منتصف الستينيات      ، فإن االقتصاد اإلسرائيلي لم يكن لينتعش أو يتجاوز أزماته العديدة          ، اقتصادية
 لوال هذه المساعدات ولوال التبرعـات       ، منتصف الثمانينيات  ىن الماضي وتفاقمت في السبعينيات وحت     من القر 

وهناك بعض الدراسات التي ترفض حصر المـوارد الخارجيـة التـي سـاعدت                . من جانب اليهود في العالم    
 انه لوال النهـب     ىهب إل  بل تذ   ، تبرعات والمساعدات ال النمو في مسألة التعويضات و     ىاالقتصاد اإلسرائيلي عل  

ــ    لظل االقتصاد اإلسرائيلي الـضخم       ، مرورا باحتالل الضفة وغزة     ،المنظم لممتلكات الفلسطينيين منذ النكبة    
 مدينا إلنجازه بشكل ال يمكن تجاهله للموارد الخارجيـة           - الذي يبلغ حجمه السنوي أكثر من مائة مليار دوالر        

   .  المشروعةبكل أنواعها سواء المشروعة أو غير
 22/5/2006األهرام المصرية 

  
  أسرى في النقب يعلنون نيتهم بيع كالهم .22

أن ثالثة معتقلين من كشف وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين زياد أبو عين عن :  غزة ـ ميسرة شعبان 
ن، لمـا   األسرى في سجن النقب أعلنوا عن نيتهم بيع كالهم بغية الصرف على أبنائهم وأسرهم خارج الـسجو                

يواجه أهالي األسرى من نقص كبير في سد احتياجاتهم اليومية لعدم تلقيهم المساعدة الشهرية من وزارة شؤون                 
وأوضح وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين أن الحاجة الماسة لعـائالت            .األسرى والمحررين الفلسطينية  

تهم، دفع بعض األسرى إلـى اللجـوء لهـذا          األسرى إلى نقود يصرفونها على أوالدهم ومعيليهم لسد احتياجا        
وطالـب الحكومـة     .األسلوب من بيع الكلى نتيجة القهر والحرمان وشعوره بمسؤولية تجاه أطفالـه وعائلتـه             

  .الفلسطينية بالعمل السريع العتبار قضية األسرى هي األولى والمركزية لصرف رواتب األسرى وأهلهم
23/5/2006المستقبل   

  
 من حماس` مطلوب`وجة االحتالل يعتقل ز .23

سرائيلية أن الجيش االسرائيلي اعتقل زوجة أحد اذكرت مصادر أمنية فلسطينية و:   د ب أ، بترا-رام اهللا 
وذكر شهود عيان  .كبار المطلوبين من حركة حماس قرب مدينة رام اهللا في وسط الضفة الغربية صباح امس

بعد '' عاثت في المنزل تخريبا''امه بالكالب المدربة التي أن الزوجة جرى اعتقالها من بيت عائلتها بعد اقتح
 .الزوجفشل القوات االسرائيلية في اعتقال 

23/5/2006الدستور   
  

 الجدار يعزل آالف الفلسطينيين في قلقيلية  .24
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في   صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس على مسار مقطع من الجدار العنصري قرب قلقيلية : يو بى اي
 وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن  . الغربية يعزل آالف الدونمات من األراضي عن أصحابها الفلسطينيينالضفة

دونم تابعة لمواطنين فلسطينيين من قرية عابود في الضفة عن أصحابها   3900مسار مقطع الجدار يعزل 
 شجرة زيتون من 1100باقتالع نحو   كذلك يقضي قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية  . خلف الجدار كونها بقيت 

التوازن بين االحتياجات األمنية وبين حقوق   واعتبر القضاة في قرارهما أن  .أراضي المواطنين الفلسطينيين
مسار الجدار الذي رسمه القائد العسكري اإلسرائيلي هو توازن  المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في 

  .معقول
23/5/2006البيان   

  
  ينة يسعون إلى شق صف الطائفة العربية األرثوذكسية الصها .25

عادت الخالفات، التي لم تنتِه، بين أبناء الطائفة العربية األرثوذكسية في فلسطين ورئاستهم الروحية إلى 
الساحة من جديد، ولكن هذه المرة مع ارتفاع أصواٍت من داخل هذه الطائفة تبرئ إيرنيوس األول وبروز 

وأصدرت ما يسمى بـفعاليات وشخصيات من أبناء الطائفة األرثوذكسية في ، الطائفة أنفسهمخالف بين أبناء 
 بياناً بخصوص منع اجتماعهم مع البطريرك إيرنيوس -كما وصفوا أنفسهم-محافظة بيت لحم الساعين للحقيقة 

ية األرثوذكسية الرد وتجنب مجلس المؤسسات العرب .األول الذي كان مقرراً في أحد فنادق بيت لحم قبل أيام
على البيان مباشرةً، في خطة تقلل من أهمية الذين يقفون خلفه، ولكنه أصدر بياناً توعد فيه الذين يسعون 

  .لتبييض صفحة إيرينيوس وفي الوقت نفسه فتح النار على البطريرك ثيوفولوس الثالث
23/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  ني منزعجون من حرسه وإجراءاته األمنيةجيران رئيس الوزراء الفلسطي .26

بعض جيران رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، منزعجون منه، فهم يقولـون ان             :   كمال قبيسي  ،لندن
 مترا مربعـا    550 طوابق مساحتها    3خالفا صامتا استعر منذ شهر بينهم وبين هنية، الذي يحتل بيته مبنى من              

 واتصلت الشرق األوسط أمس، بجار له، وهو رزق البياري، مدير اذاعـة             في شارع السوق بمخيم الشاطئ ،     
ويقول البياري، ان هنيـة هـو        .صوت العمال في فلسطين والناطق اإلعالمي باسم اتحاد نقابات العمال بغزة          

جاره منذ سنوات طويلة ويسكن في البيت الذي كان لوالده أصال، وفيه أبصر النور، ومن بعدها أصبح ملكـه                   
ـ      حيث  لكن إسماعيل نسي انه جارنا منذ أصبح رئيسا للـوزراء، ولـم تعـد             11 يقيم فيه مع زوجته وأوالده ال

 كاميرات في الحي، وهذا غريب علينا وعلى تقاليـدنا، فهـي            5حياتنا قربه كما كانت في السابق، ألنه وضع         
كما أنه جاء الى الحي     . وم ساعة كل ي   24تزعجنا وتكشف عوراتنا وترصد حركاتنا في األزقة والبيوت طوال          

 رجل أمن ال نعرف وجه أي منهم على حقيقته لآلن، فهم ملثمون دائما ويتحدثون الينا مـن وراء     50بأكثر من   
ويسكن هنية في شارع السوق      .األقنعة ويخيفون األطفال الصغار وتقشعر منهم النسوة والبنات وكل زائر للحي          

 مترا تقريبا عن بيت المتحدث باسم الجيران المنـزعجين كمـا            50د  المتفرع من شارع الكورنيش، أي أنه يبع      
وشارع السوق يعج ببيوت وشقق متنوعة، جميعها متالصقة وتشبه الى حد كبيـر              .يحلو للبياري أن يلقب نفسه    

وتذكر البياري ازعاجا آخر، فقال ان موكب        نظيرتها بمخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا،        
يس الوزراء من السيارات ال يناسب سكنه في مخيم لالجئين حيث الواحد من السكان ال يحلم بامتالك دراجة                  رئ

ومع أن البياري شرح كل المشكلة، إال أن الشرق األوسـط           ،  هوائية ويعيش بأقل من دوالرين في اليوم تقريبا       
التفاصيل نفسها التي ذكرها البياري     اتصلت بجار آخر لرئيس الوزراء، فأخبر، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، ب            
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عن الكاميرات والحرس الملثمين وموكب السيارات، وقال انه اقترح رفع دعوى ضد رئيس الوزراء وذهبـوا                
  .الدعوى خاسرة ال محالة، الى محام قريب ليستشيروه، فأقنعهم باإلقالع عن الفكرة قائال

23/5/2006الشرق األوسط   
  
  
  

  غى على الجلسة الرئيسية للقادة السياسيين في المنطقة تطةمبادرة الفلسطينيال .27
 مبادرة القطاع الخـاص      منيب المصري،  )باديكو(أطلق رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار         

 شخصية اقتصادية وسياسية دولية أموا غداء العمل الفلسطيني         250السياسية االقتصادية من أجل فلسطين أمام       
بث المصري نداء عاجالً للمجتمع الـدولي       و في شرم الشيخ؛ بحضور الرئيس محمود عباس،         أول أمس األحد  

لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حماية الفلسطينيين من تداعيات تدهور الوضـع االقتـصادي                
لمجتمـع  ودعا المصري ا  . والسياسي ومخاطر تردي الظروف الصحية والمعيشية؛ هي مسؤولية وطنية ودولية         

الدولي والقادة السياسيين إلى العمل الفوري لمساعدة الفلسطينيين وعدم جر الشعب واالقتصاد الفلسطيني إلـى               
  .الهالك والدمار

23/5/2006الحياة الجديدة   
 

  أردوغان طالب بمراجعة الحصار الفلسطيني... أعمال منتدى دافوس  .28
، أبرزها المناوشات الكالمية  مفارقات عدةم الشيخ شر-شهدت أعمال منتدى دافوس: محمد عرفة-شرم الشيخ

بين المسؤولين العرب واألمريكيين حول الحصار الغربي على الفلسطينيين، وتأثيره على كراهية الفلسطينيين 
وقالت مصادر من داخل قاعات المنتدى، إن هناك حضوراً قوياً من . للغرب، وتحولهم للعنف ضد محاصريهم

 إلى جانب وفد شبابي إسرائيلي، قيل إنه يسعى لخلق قنوات جانب شخصيات سياسية وصناعية إسرائيلية،
سرائيليون، وكأنهم يشعرون  االالمسئولونكما ظهر . اتصال وفتح آفاق التواصل بين العرب واإلسرائيليين

 مليون دوالر، من مستحقات الفلسطينيين 11 معاناة الشعب الفلسطيني، لذا قرروا اإلفراج عن ىبالحزن عل
 - ها، شرط أن تكون على صورة أدوية ومواد إغاثة، فضالً عن توقيع مشروعات مصرية التي يحتجزون
وعقب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً  .سرائيلية مع دول مختلفةا ىخليجية، وأخر

ر بمراجعة الحصار الغربي المفروض على السلطة الفلسطينية منذ صعود حماس للسلطة، معتبرا أن ذلك تكرا
وقال أردوغان إن العقوبات التي تهدف إلى إقناع حماس  .لخطأ محاولة عزل ياسر عرفات قبل اتفاقات أوسلو

 يمكن أن تزج بالفلسطينيين نحو مستوى من الفقر قد يوصلهم إلى نقطة ال ،باالعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف
ه حينئذ، ومن ثم يتعين علينا أن نراجع يكون أمامهم عندها سوى الكراهية، ولن يكون هناك شيء آخر يخسرون

 .الخطوات التي اتخذناها في ذلك االتجاه
 22/05/2006قدس برس 

  
   وفد من الجامعة في اجتماع بروكسل  ينتقد ليفني ويعلن عن مشاركةموسى .29

 فـي مـؤتمر     ، أعلن عمرو موسى   :سوسن أبو حسين وجمال شاهين    عن   23/5/2006الشرق األوسط   نشرت  
 وفـدا مـن خبـراء الجامعـة         أن ، هامش المنتدى االقتصادي العالمي بشرم الشيخ      ى عل ،أمس ،صحافي عقده 

 لحل مـشكلة    آلية إنشاءسيشارك في االجتماع الذي تستضيفه بروكسل غدا بدعوة من االتحاد األوروبي لبحث             
 أن إسرائيل   توصيل المعونات اإلنسانية للفلسطينيين، في غضون ذلك أكدت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة           

وزيـرة  أكـد   إلى ذلك   . وافقت على تصدير المنتجات الفلسطينية عبر مطار العريش بعد تدخل الرئيس مبارك           
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أن الواليات المتحدة تواصل جهودهـا       موسى   الخارجية للشؤون األفريقية روبرت زوليك في مناظرة بينه وبين        
وتساءل لماذا ال   .  جنبا إلى جنب مع اسرائيل      دولة فلسطين تعيش   إقامةلحل مشكلة الشرق األوسط وصوال إلى       

 كان لـدى اسـرائيل      إذا انه ال يعلم ما      أضاف و .تفتح الدول العربية أسواقها أمام النشاط التجاري مع اسرائيل        
   . تهاجم جيرانها في المنطقةأن ال وهل تريد أمبرنامج نووي 

انتقد عمرو موسى بشدة التصريحات     : ب.ف.اعن  شرم الشيخ    نقال من  23/5/2006الحياة الجديدة   وأضافت  
 1967 بها وزيرة الخارجية االسرائيلية في شرم الشيخ حول ضرورة تخلي الفلسطينيين عـن خـط                 أدلتالتي  

 نفـسر   أن ال بد    ،وقال ماذا تعنى كلمة واقعية     .كأساس لترسيم حدود دولتهم مستقبال والبحث عن حلول واقعية        
ووصف موسى دعوة ليفني الفلـسطينيين      .  نأخذ ما يعطى لنا    أنلمة واقعية   كل كلمة ونفهمها جيدا، فهل تعنى ك      

 أن ال اعتقد ان الفلسطينيين مـن الممكـن           وأضاف . كالم تخريبي  بأنها تقديم تنازالت فيما يتعلق بالحدود       إلى
  .  عرضا يستدعي منا النظر بجدأرى وال ،يقبلوا بذلك

   
  الم يبحث مع وفد أمريكي تطورات عملية السمبارك .30

 جيمس كولبي رئيس اللجنة الفرعية العتمادات العمليات الخارجية عقـب           قال  : أسامة عبدالعزيز  -شرم الشيخ 
 وتم تناول هذا الموضـوع مـع         عن الدعم االقتصادي الفلسطيني،     إننا تحدثنا بشكل عام     ئه الرئيس المصري  لقا

 وأن الحل لوصول هذا الدعم       ,  حكومة حماس  ىل أننا ال نريد أن تصل األموال إ       ىوأشار إل . الجانب اإلسرائيلي 
  .   وإن كنا مازلنا نبحث وندرس هذا األمر , يكون عن طريق الرئيس الفلسطيني

  23/5/2006األهرام المصرية 
  

  الفلسطينيين لحود يحذر من قرارات دولية لفرض توطين  .31
 علـى حـق عـودة       ،بلديات مرجعيون  لحود، خالل استقباله أمس وفداً من        إميل اللبنانيرئيس  الشدد   :بيروت

الفلسطينيين إلى أرضهم، مجدداً رفض لبنان توطينهم، محذراً من سعي اإلدارة األمريكية الستصدار قرار فـي          
   .مجلس األمن بتوطين الفلسطينيين

  23/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   التباطؤ في نزع السالح الفلسطيني  يحمل الحكومة مسؤولية واإلصالحالتغيير .32
اثر اجتماع برئاسة ميشال عون تحميل الحكومة مسؤولية التباطؤ         في بيان أصدره     واإلصالحجدد تكتل التغيير    

 وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته داخلها، وفق ما          إلنهاء على الخطوات العملية     اإلقداموعدم  
 عن سقوط شهيد من الجـيش       أسفرث االعتداء الذي    وأكد ادانته الشديدة لحاد    .باإلجماعكلفها به مؤتمر الحوار     

 أو بندقية تستهدف القوى المسلحة اللبنانية، سالحاً معادياً فاقداً كـل شـرعية              أيولفت الى انه يعتبر     . اللبناني
  .  مماطلةأو مساومة أيمشروعية، ويجب التصدي له بحزم ومن دون 

  23/5/2006المستقبل 
  

  لهيبة المؤسسة العسكرية وأمن البلدالسالح الفلسطيني تحد : الجميل .33
 الجميل من خطورة عودة السالح الفلسطيني ليتحدى هيبة المؤسسة العسكرية وبالتالي أمـن              أمينحذر الرئيس   

 اإلجـراءات  مرفوض، مبديا قلقه ازاء قصور       أمرالبلد ألن في ذلك استحضارا لمقدمات الحرب اللبنانية وهذا          
  . حجم الحادثالتي اتخذت والتي ال تتناسب مع

  23/5/2006المستقبل 
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  السعودية تحذر من فتح أبواب التطرف بسبب الحصار المالي على الفلسطينيين  .34
 استبقت الرياض لقاء ايهود اولمرت مع الرئيس جورج بوش في واشنطن اليوم، وحذرت من تفـاقم                 :الرياض

 إلىب التطرف، وجددت موقفها الداعي      خطر الحصار المالي واالقتصادي على الشعب الفلسطيني بما يفتح أبوا         
 . دعم السلطات الفلسطينية بما يمكنها من أداء واجباتها

  23/5/2006الحياة 
  

 إسرائيل أفشلت السالم : األمين العام التحاد المستثمرين العرب .35
الل  عزا األمين العام التحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، فشل دمج إسرائيل في المنطقة من خ:أ.ن.ق

أنا أقول ألولئك الذين استوطنوا  سواإذاعة وقال في حوار مع  .االقتصاد إلى عدم انتهاز إسرائيل تلك الفرصة
أرضا ليست أرضهم في فلسطين نحن على استعداد لنسيان الماضي، وان نتعاون اقتصاديا بحيث تكونون 

وأوضح أن إسرائيل تفرض ما تشاء الن  .كاسبين في النهاية بالتعاون االقتصادي وليس باحتالل أراضي الغير
مؤكدا أن الذي فشل في اختيار السالم هي  هناك قوى عظمى تساند هذا حتى أصبحت القواعد غير متفق عليها،

  .إسرائيل
  23/5/2006البيان 

  
  وزير البيئة الصهيوني طلب لقائي بإلحاح: وزير الموارد المائية المصري .36

وزير الموارد المائية والري المصري عدم مشاركة الوزير اإلسرائيلي في  محمود أبو زيد، استغرب: القاهرة
، رغم وجوده في  في منتدى دافوسأزمة المياه في منطقة الشرق األوسط المقررة لمناقشة موضوع الندوة

وقع وت . على هامش مشاركته في المنتدىهالوزير اإلسرائيلي طلب بإلحاٍح عقد لقاٍء ثنائي معوقال إن . منتدىال
 المياه تحليةأبو زيد أن يطرح الوزير الصهيوني مقترحات بشأن التعاون في مشروعاٍت مشتركة في مجال 

أن أبو زيد واستبعد . واالستفادة من مياه اآلبار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعاون الفني في هذا المجال
إن مياه النيل خط أحمر ال يقترب منه   وقال،يطرح نظيره الصهيوني موضوع توصيل مياه النيل إلى الكيان

  . أحد، ولن تسمح مصر رئيساً وحكومة بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل
23/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  سرائيليون يقتلون الفلسطينيين بال حق  الجنود والمستوطنون اال: العفو الدولية .37

سـرائيليين  إن الجنود والمـستوطنين اال    : 2006رها السنوي للعام    قالت منظمة العفو الدولية في تقري     : ب.ف.أ
يرتكبون حوادث قتل من دون وجه حق، وانتهاكات أخرى بحق الفلسطينيين، وذكـرت أن هـؤالء يتحملـون                  

وذكر تقرير المنظمـة    . المسؤولية عن هذه الحوادث واالنتهاكات، ويتمتعون بصفة عامة بالحصانة من العقاب          
وق اإلنسان أنه كان من النادر إجراء تحقيقات أو إقامة دعاوى قضائية علـى مرتكبـي هـذه                  المدافعة عن حق  

سـرائيل كـل    افي المقابل اسـتخدمت     والجرائم، ولم تفض مثل هذه الدعاوى إلى اإلدانة في أغلب الحاالت،            
ا هجمـات علـى     الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك االغتيال والعقاب الجماعي، ضد الفلسطينيين الـذين نفـذو              

  . اإلسرائيليين أو الذين يشتبه بضلوعهم في هذه الهجمات
  23/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيل على المدى القصير والمتوسطاواشنطن تبحث تقوية أمن  .38

، أنه قدم لزيارة تل أبيب لمناقـشة         كيث دايتون  أكد منسق الشؤون األمنية في اإلدارة األمريكية      : القدس المحتلة 
وذكـرت  . من المخاطر التي تهدد أمن الدولـة العبريـة        سرائيل  اطط للمدى القصير والمتوسط لتقوية أمن       الخ
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سرائيلي، بشأن الـصواريخ الفلـسطينية      مع عامير بيرتس، وزير الدفاع اال     تباحث   هوسائل اإلعالم العبرية أن   
اء، أنه ال ينـوي تقـديم أي تنـازل          وأكد بيرتس، خالل اللق    .محلية الصنع التي تُطلق باتجاه أهداف إسرائيلية      

   .سرائيليةالمطلقي قذائف القسام باتجاه أهداف 
  22/05/2006خدمة قدس برس 

  
  

    السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية ..خريطة الطريق: اليابان .39
الده  حكومة ب، أن الدكتور تاسو اريمااألوسطلمبعوث الياباني للسالم في الشرق صرح ا:  بترا،شرم الشيخ

 دعم الحكومة اليابانية للرئيس ، وأكدتعتبر خطة خريطة الطريق السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطـينية
 اللقاء المباشر المنتظرعقده بين عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي إلى الحكومة اليابانية تتطلع أنوتابع  .عباس

 .ة الحالية بدعم التزام عباس بالسالم ايهود اولمرت وانها تأمل في ان تقوم الحكومة الفلسطيني
  23/5/2006الدستور 

 
  بشأن قانون لم الشمل اإلسرائيلي مركز عدالة يتهيأ لمرافعة دولية .40

المركز القانوني لحقوق فلـسطيني     ( المحامي مروان دالل من مركز عدالة        أعلن: حسن مواسي ،  القدس المحتلة 
دء بالمرافعة الدولية بخصوص قانون لم الشمل الذي صـادقت           المركز بدأ التحضير للب    أن)  في اسرائيل  48الـ

 هذا القانون على لجان حقوق اإلنسان في        أبعادعليه المحكمة العليا اإلسرائيلية األسبوع الماضي، بهدف عرض         
وجاء اإلعالن عن هذه    . أهميةاألمم المتحدة والرأي العام الدولي في بعض الدول التي تولي القضية الفلسطينية             

 .لاللتماسات التي قدمت بشأن هذا القانون لحملة الدولية بعدما رفضت المحكمة العليا االسرائيلية ا
  23/5/2006المستقبل 

  
  ثالث مركبات مركزية آللية الدعم اإلتحاد األوروبي يبحث  .41

 تـشمل   لدعم الشعب الفلسطيني، مفوضية اإلتحاد األوروبي  الخطة التي تضعهاأشارت تقارير إعالمية إلى أن    
 تمويل مواصلة تفعيل الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتغطية نفقات الخـدمات             :ثالثة مركبات مركزية  

 مليـون   43وتصل التكلفة الشهرية لهذه الخطة إلى       . العامة مثل الطاقة، ورواتب الموظفين ومخصصات الرفاه      
ألوروبي يوم غد في بريسل، وسوف يناقـشها  ومن المقرر أن يتم طرح هذه الخطة في مجلس اإلتحاد ا       .دوالر

  .ممثلو الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، يوم األربعاء القادم
  23/5/2006 48عرب

 
   ق في تهريب طائرة للصينيتحقخالف مع واشنطن حول طائرات مقاتلة و: اسرائيل .42

 طـائرة  100 بأن إسرائيل تنوي شراء ،أمسكشفت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر       :  ،رام اهللا 
، مشيرة إلى أن عددا من الدول وبينها إسرائيل تشارك في مشروع تطوير هذه              35. مقاتلة حديثة من طراز أف    

سـرائيل أن تـدخل     اسرائيلي في أعقاب طلـب       بين جهازي األمن األميركي واال     خالف حاد ونشب   .الطائرة
وقالت معاريف إن من شأن ذلـك منـع          .ا رفض األميركيون ذلك   تحسينات على الطائرات التي ستشتريها فيم     

وجود تفوق لدى سالح الجو اإلسرائيلي على أسلحة الجو في دول أخرى في المنطقة التي ستشتري عددا مـن                   
. وهدد جهاز األمن اإلسرائيلي بوقف مشاركته فـي تطـوير الطـائرة           . هذه الطائرات وبينها مصر والسعودية    

هذه المشاركة ضئيلة لكن انسحاب إسرائيل يعني نشوب أزمة سياسية وأمنية مع الواليات             وعلى الرغم من أن     
  .المتحدة
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 مسؤولين مـن شـركة إسـرائيلية لـصناعة طـائرات            5من جهة أخرى اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، امس،        
  بنقل ة شهور  شركة إيميت قبل عد    ، حيث قامت  االستطالع الصغيرة بتهمة محاولة تهريب معدات أمنية للصين       

طائرة استطالع صغيرة من دون طيار لدولة أجنية في الشرق األقصى لعرضها في معرض لألسلحة من دون                 
وتشتبه الشرطة اإلسرائيلية بأن شركة إيميت تنوي تهريـب         . سرائيليةالحصول على إذن من وزارة الدفاع اال      

  . الصينطائرة االستطالع هذه ومجموعة األخرى من طائرات االستطالع إلى
  23/5/2006المستقبل 

  
 على المنظمات األهلية الفلسطينيةإشراف أميركي  .43

تقارير سرية من الساحة الفلسطينية توصي بترتيب أوضاع  قالت مصادر مطلعة ان واشنطن تلقت : قنا
 دول دورها وتقديم المزيد من الدعم المالي بالتعاون مع المنظمات األهلية في األراضي الفلسطينية ورعاية 

إشراف  المنظمات تحت هذه  اإلدارة األميركية تدرس حاليا وضع وأضافت أن. أوروبية والمنظمات الدولية
عمل تلك المنظمات وبخاصة  هيئة تقوم واشنطن باختيار أعضائها تكون مهمتها وضع األدوار الالزمة وبرامج 

   .في هذه المرحلة
  23/5/2006البيان 

 
  ن إسترليني لدعم الطفل الفلسطينيليو م1.3مؤسسة التعاون تجمع  .44

 مليون جنيه إسترليني لدعم األطفال الفلـسطينيين        1.3جمعت مؤسسة التعاون في بريطانيا      :  خالد فخيدة  ،عمان
  .وذلك خالل حفل عشاء خيري في لندن, في فلسطين ومخيمات لبنان

  23/5/2006الوطن السعودية 
  

   للعام الماضيالمالية اإلسالمية في الخليج مليار دوالر األصول المباشرة للصناعة 84 .45
أكد عز الدين خوجة، األمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، إن إجمالي أصول 

 في 34.8، بنسبة نمو 2005مليار دوالر في العام ) 84.152(الصناعة المالية اإلسالمية في الخليج العربي بلغ 
، حيث 2005 إلى 2001سابق، وهذه أعلى نسبة نمو مسجلة في دول الخليج خالل الفترة من المائة عن العام ال

كما أعلن خوجة أن حقوق المساهمين في .  في المائة21.5بلغ متوسط معدل النمو السنوي في هذه الفترة 
ذلك بنسبة نمو ، و2005 مليار دوالر في العام 15.1الصناعة المالية اإلسالمية في الخليج العربي قد بلغت 

 وأوضح خوجة أيضاً أن عدد المؤسسات المالية اإلسالمية التي ، في المائة عن العام السابق49مقدارها 
 2005 دولة، وتبلغ أرصدها في عام 38 مؤسسة تعمل في 284يرصدها المجلس العام ويتابع نتائجها، يبلغ 

 العدد يشمل فقط البنوك وشركات االستثمار وهذا.  مليار دوالر250وفقاً لتقديرات المجلس العام حوالي 
 . مليار دوالر200اإلسالمية دون اعتبار للنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية، التي تقدر بدورها في حدود 

22/5/2006 قدس برس  
 

 مليار دوالر 1,30 البنتاغون`زيادة في برامج االنفاق العسكري السري لـ .46
أن اإلنفاق العسكري '' البنتاغون''سري لوزارة الدفاع األمريكية كشف برنامج :   محمد دلبح-واشنطن

وقال تقرير جديد  . عشية انتهاء الحرب الباردة تقريبا1988األمريكي وصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 
أصدره مركز التقييمات االستراتيجية والميزانية في واشنطن أن برامج اإلنفاق العسكري السرية تظهر زيادة 

وقال معد التقرير، . 2007 بالمائة عن المبلغ الذي طلبته البنتاغون للعام المالي 19 مليار دوالر أو 1,30نحو ب
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حاليا، أن مليارات ''كواي تشان وهو مسؤول سابق في مكتب المحاسبة العام التابع للكونغرس األمريكي 
'' .محاربة اإلرهابيين وحرب العراقتعتبر غير ذات صلة ب''الدوالرات يجري تبذيرها سنويا على أسلحة 

 مليار دوالر في العام الجاري ال تتضمن تكاليف الحرب التي يتوقع أن 441وتخطط الواليات المتحدة إلنفاق 
ورغم أن حكومة . 2001 بالمائة منذ عام 45 مليار دوالر في العام الجاري بما يزيد بنسبة 120تصل إلى 

 60حرب ضد اإلرهاب فإن بعض المحللين يقدرون بأن أكثر من بوش تقول إن األموال مخصصة لخوض 
 سوف تنفق على إنتاج أسلحة مصممة باألساس لمحاربة 2007مليار دوالر على األقل في ميزانية العام المالي 

 .1991علما أن االتحاد السوفياتي قد انهار عام ، االتحاد السوفياتي
  23/5/2006الدستور 

 
      نجاد في محكمة الهاي تحرك اسرائيلي لمقاضاة .47

تعتزم مجموعة من ذوي النفوذ االسرائيليين رفع قضية ضد الرئيس االيرانـي أمام محكمة :  د ب أ-تل أبيب 
التآمر والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب تصريحاته التي قال فيها إن بتهمة  .العدل الدولية

 48 أن يستندوا في قضيتهم إلى معاهدة عام ونيعتزم حيث .عالمإسرائيل يجب أن تمحى من على خريطة ال
 .بشأن منع ومعاقبة جريمة االبادة الجماعية

23/5/2006الدستور   
 

  حماس مطالبة بالحفاظ علي مصالح الفلسطينيين العليا : أحمد أبو الغيط .48
اك مهاما كبيرة للجنة القدس      في حديثه لـ األهرام العربي أن هن       المصريأكد أحمد أبو الغيط  وزير الخارجية        

 وحول الوضع الفلسطيني جرى الحوار التالي مع مراسـلتنا          التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس      
  :سوزي الجنيدي

 يترأس العاهل المغربي لجنة القدس فهل هناك تنسيق مصري مغربي في إطار هذه اللجنـة وفـي اإلطـار                     * 
  العربي ككل؟

المغربي والرئيس حسني مبارك في مراكش الوضع في الـشرق األوسـط وكيفيـة التعامـل                ناقش العاهل    -
المصري المغربي المشترك في مواجهة الوضع المتدهور في األراضي المحتلة وكيفية رفع المعاناة عن الشعب               

نتـائج   وأوضحت له     , الفلسطيني وقد بحثت هذا الموضوع أيضا مع وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسي            
اجتماع المجموعة الرباعية الدولية في نيويورك وما تم في هذه االجتماعات واالتصاالت التي تمت والقرارات               

   . التي تم اتخاذها
   ما رؤيتكم لنتائج هذه االجتماعات والقرارات؟ * 

ل إلـي اتفـاق     هناك اتصاالت مع االتحاد األوروبي وكلفت المفوضية األوروبية بإعداد دراسة لكيفية التوص            -
  ,  وكانت لنا اتصاالت مع المفوضة األوروبية فالدنر وكشفت عن التوجهات األوروبيـة حاليـا               , علي هذه اآللية  

   . وأعتقد أنه سيتم التوصل لنتيجة بشأنه وربما خالل أربعة أو خمسة أسابيع ستتضح الصورة
  عدم ارتياح ربما من الجانب األمريكي؟ ى لكن موضوع إنشاء آلية إليصال المساعدات للفلسطينيين الق * 

 ألنه يتصور أن مثـل هـذا         , الجانب األمريكي كان يرفض االلتزام بهذه اآللية لفترة ممتدة دون تاريخ محدد            -
  ,  كما أن الجانب األمريكي يرفض دفع رواتب لرجال السلطة الفلـسطينية            , الوضع الفلسطيني هو وضع مؤقت    

 موقفها فإن   ى ومادامت حماس مصرة عل     , يما للسلطة وللحكومة التي تترأسها حماس     باعتبار أن ذلك سيكون تدع    
 الرجال العاملين فـي الحكومـة       ى وصول الرواتب إل   ى ونحن نؤكد عل    , الجانب األمريكي يرفض التعامل معها    

رطة المدنيـة    ومنهم العاملون في المحاكم والمستشفيات والش      .ألنهم في حقيقة األمر يخدمون الشعب الفلسطيني      
 وال نتصور أن     , واإلطفاء واإلسعاف وكل ما يقدم من خدمات للمجتمع الفلسطيني يتم من خالل هؤالء العاملين             
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 ومن هنا جاء الخالف في االجتماع بين الواليات المتحـدة مـن              , يتسول هؤالء بل علينا أن نؤمن لهم رواتبهم       
دة واالتحاد األوروبي وروسيا والدول العربية الثالث مـصر         جانب وباقي أطراف الرباعية الدولية األمم المتح      

 وأعتقد أننا في نهاية المطاف من خالل التعامل مع المفوضية األوروبية             ..  من جانب آخر    , والسعودية واألردن 
   . ربما سنصل إلي السماح بوصول الرواتب من خالل آلية معينة

   لكن ما هذه اآللية؟ * 
 لكن أعتقد أنها تتضمن أسلوبا شفافا وإشـرافا محاسـبيا            ,  ال أعرف بالتحديد ما هذه اآللية      في اللحظة الحالية   -

   . دقيقا للمساعدات التي يتم إيصالها للفلسطينيين
 - فهل    ..  اللجنة الرباعية أمامها عدة أسابيع للتوصل إلي شكل تلك اآللية وقد أعطت حماس مهلة ثالثة أشهر                 * 

ء حماس فرصة لتغير مواقفها وتنفيذ المطالب الدولية الثالث باالعتراف بإسرائيل ونبـذ             هذا الوقت كاف إلعطا   
  العنف وااللتزام بما تم توقيعه من اتفاقات؟

  , هم يقولون في خالل ثالثة أشهر بعد بدء اآللية عملها سيتم النظر في مواقف حمـاس وتنفيـذها للمطالـب                    -
   . طور حماسوربمايكون األمر كذلك وهم يأملون أن تت

   وماذا عن الموقف المصري؟ * 
  , موقفنا هو أن حماس تحتاج إلي تطوير مواقفها لكي تتفاعل وتتعامل مع متطلبات الرؤية الدولية لمواقفهـا                 -

   . وإنما األمل كبير والحديث المصري مستمر مع حماس
 القاهرة بعد انتهاء جولتـه الخارجيـة         التقيت منذ عدة أيام مع وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في            * 

  فماذا تم في هذا اللقاء؟
 وأنه يجب أن يأخذ في الحسبان االتفاقات السابقة والتطورات الدوليـة الحاليـة               , لقد كنت واضحا للغاية معه     -

   . والمصال الفلسطينية ألنها هي أساس المستقبل الفلسطيني وليس أحدا آخر
   20/5/2006األهرام العربي 

  
  لنفرج عن األموال .49

  إفتتاحية هآرتس
 تدهور الوضع األمني في غزة في االيام األخيرة على أنه خطر حقيقي الندالع حرب أهليـة،                 أنثمة من يرى    

قد تمتد الى الضفة الغربية، بحيث تُعرض وجود السلطة الفلسطينية تماما للخطر، وتُعرض كذلك أمن اسرائيل                
  .للخطر

صحيح أن الحركة فازت فـي االنتخابـات    .  في غزة تقع أوال وأخيرا على حماس       المسؤولية عن كل ما يحدث    
بطريقة ديمقراطية، وبعدها تشكلت في السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، لكن تحديدا النها فازت بالسلطة عبـر                

دات التـي   االنتخابات وليس بواسطة انقالب عسكري، فانه يتوجب على الحكومة الجديدة أن تنفذ وتلتزم بالتعه             
وفي النهاية، طريقة الحكم الفلسطيني تـضم أيـضا رئـيس           . سبق ووافقت عليها الحكومات الفلسطينية السابقة     

السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، رجل فتح، الذي تم انتخابه أيضا بطريقة ديمقراطية قبـل بـضعة                 
 تستطيع التبرؤ من مسؤولية ما يحدث فـي         ومع ذلك، فان حكومة اسرائيل ايضا ال       .اشهر من تلك االنتخابات   

ففك االرتباط، أو االنسحاب، من قطاع غزة تم تنفيذه بصورة أحادية الجانب دون اعطاء              . غزة والضفة الغربية  
أي رصيد لسلطة أبو مازن، الذي ضعفت مكانته جدا على ضوء ادعاءات حماس التي تقول فيها أن عمليـات                   

  .تي أجبرت اسرائيل على االنسحابهي ال) أي االرهاب( المقاومة 
على مدى سنوات طويلة امتنعت اسرائيل عن تقديم المساعدة لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، بـل علـى                 

ومثال واحد على ذلك، يثير االستغراب، هو حقيقة أن رئيس الحكومـة الحـالي   . العكس، عملت على إضعافها 
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هر األخيرة، أن يلتقي مع أبو مازن، مع أنه سبق وأن اعتُرف به             ايهود اولمرت لم يجد من الصحيح خالل األش       
  .من قبل اسرائيل والعالم كله بأنه الشريك المطلوب الذي يمكن التحدث معه

يجب على الحكومة االسرائيلية العثور سريعا على طرق لتحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح الـسلطة                
واحدى هذه الطرق، التي وجدت اآلن، هي نقل االموال مباشرة مـن أجـل              . الفلسطينية، إلى أهدافها األصلية   

ومن المؤكد أنه توجـد مـسارات       . شراء أدوية للمستشفيات في غزة، ودفع رواتب الموظفين التابعين للسلطة         
  ..شبيهة إضافية، ذلك أن األمر ال يتعلق بمساهمة منا للفلسطينيين، بل بأموال تعود لهم وتخصهم

  2006/ 5/ 22هآرتس 
  2006 أيار 23المستقبل 

  
 ابو مازن أصبح مجرد واجهة سياسية غير مؤهل لشيء .50

 سيفر بلوتسكر
وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي لفني، سافرت يوم أمس لبضع ساعات، شاركت خاللها في الجلسة 

لتجمع االحتفالي لعقد االفتتاحية للمؤتمر االقتصادي الدولي المنعقد في شرم الشيخ في مصر، واستغلت هذا ا
ومن المعروف أنه ال تتوقع انعكاسات سياسية لهذا . اجتماع سريع مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن

االجتماع الذي شارك فيه الوزير شمعون بيريس، حيث بات واضحا أنه خالل الشهرين االخيرين منذ انتهاء 
 االمساك بزمام األمور باتت ضعيفة، ىقدرة ابو مازن علاالنتخابات التشريعية في السلطة الفلسطينية، فان 
 .وحركة حماس أسست لنفسها حكومة شرعية هناك

وعلي الرغم من ان ياسر عرفات ترك من خلفه نظاما يمنح الكثير من الصالحيات للرئيس المنتخب، اال أن 
فقد كان باستطاعته عدم . واحدة لمرة ى هذه الصالحيات حتى استعمال احدىأبو مازن تردد كثيرا في اللجوء ال

 .االعتراف بحكومة حماس بادعاء أنها تخالف سياسته، اال انه اختار االعتراف بها
 الشرطة والجنود في كافة أرجاء ىوكانت ألبو مازن ايضا صالحية وحيدة لالشراف والمسؤولية التامة عل

 .امره، اال أنه لم يحرك ساكنا لتحقيق ذلكمناطق السلطة ونزع سالح كل الفصائل المسلحة التي ال تلتزم بأو
التي تُفسر في اوساط حماس علي ،  بنداءات متكررة ومتتالية ودعوات لـ الحوار والوحدة الوطنيةىوقد اكتف

 ذلك فقد سبق ألبو مازن أن هدد، اال ان حماس في هذه المرة شكلت ىوللداللة عل. أنها هزيمة وخضوع
وبصورة تدريجية يتم تشريع قوانين تقوض التشريعات العلمانية . بقرار وزاريميليشيا خاصة بها، قانونية و

 .ف.ت.السابقة لـ م
لقد فهم قادة حماس أنه وهم في السلطة، فان رئيس السلطة يؤدي واجبه ومهامه كمجرد نمر من ورق، لذلك، 

أنها مقدمة لحرب  ىفانه ليس من الصواب تفسير هذه االشتباكات بين عناصر من فتح وعناصر حماس عل
فهذه ليست إال تبعات للواقع الجديد، حيث ال يوجد في الساحة الفلسطينية أي قوة منظمة ومسلحة كما . أهلية

كما أن مقاتلي فتح يريدون ان يندمجوا فقط في النظام الجديد دون ان يفقدوا مكانتهم، أو . يجب مثل قوة حماس
ثير من نشطاء فتح المدنيين، أضاعوا الفرصة التي سنحت لهم أبو مازن، ومعه ك. حقوقهم، وخصوصا رواتبهم

وهذه المهمة كانت . العادة بلورة وتجميع وتنشيط التنظيم واخراجه كقوة معارضة فعلية أمام حكومة حماس
 الف صوت 14ممكنة مع االخذ بالحسبان أن فتح قد حصلت علي اصوات تقل عما حصلت عليه حماس بفارق 

 .فقط
لذلك، فقد تواجه المبادرة . ن يظهر ضعفا في مسألة نقل المساعدات االنسانية الدولية الي غزةمكتب ابو ماز

وقد . الفرنسية الضرر في استخدام المؤسسة الرئاسية الفلسطينية لنقل هذه المساعدات ولتجاوز حركة حماس
ي السلطة نظام يستطيع اتضح اآلن ان أي مساعدات خارجية لن تتمكن من تجاوز حماس، كما أنه لن يكون ف

 .تجاوز حماس
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 شكل أدوية تم شراء الكثير منها ىوماذا تفعل اسرائيل؟ هي تعطي أبو مازن بقشيشا، وعمليا تعطيه ِمنحة، عل
هذه ال تزيد عن كونها مبادرة سخيفة .  مليون شيكل، التي سيتم توزيعها في قطاع غزة50من اسرائيل بمبلغ 

اسرائيل أن تساعد الفلسطينيين بجدية، فانها كانت ستعيد فتح سوق العمل فلو أرادت حكومة . وغير جدية
. االسرائيلية أمام الفلسطينيين وتسمح ألعداد كبيرة من الدخول للعمل، ال سيما هؤالء الذين يطرقون أبوابها

ن في اسرائيل فبعد غربلة وتحقيق جيد، فان العمال الفلسطينيي:  ذلكىوجهاز األمن العام الشاباك ال يعترض عل
 .ال يشكلون خطرا أمنيا حقيقيا عليها

مثلهما مثل أبو . اذا، ما الذي نتوقعه من قرار كهذا، من رئيس وزراء مثل اولمرت ووزير دفاع مثل بيرتس
 االقل من إحداث تأثير ىمازن، اسرائيل تضيع فرصة جدية، الموعد النهائي الذي تبقي أمامها لكي تتمكن عل

 التمييز بين حماس ى بخلط سياسة الضغط مع التسهيالت، وذلك من خالل اظهار قدرتها عللها، هو أن تقوم
ويبدو أنه لم يتبق السرائيل ما تفعله .  اسقاطها، واجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينيةى الىالتي تسع

 .اآلن إال التسليم بالواقع، فال يوجد في فلسطين نظام غير نظام حماس
وزيرة الخارجية عندما قالت قبل نحو شهرين، أن ابو مازن قد أصبح مجرد واجهة سياسية، وهو وقد صدقت 

 .غير أهل لشيء، وأن االجتماع المصطنع في شرم الشيخ يوم أمس لم يغير في التقديرات، بل عززها
  23/5/2005القدس العربي 

  
  سيناء وطريق القاعدة إلى تل أبيب .51

   ياسر الزعاترة
ر للبيان الذي صدر باسم القاعدة في فلسطين ويتبنى اغتيال رئيس المخابرات الفلسطينية، فالبيان ال قيمة تذك

الذي جمع لغة حزب التحرير والقاعدة وحماس في آن لم يكن مقنعاً، كما أن القاعدة لن تفتتح أعمالها في 
ئرة العمالء الساعين إلى تفجير فلسطين بعمليات اغتيال من هذا اللون، ما يدع العملية المشار إليها ضمن دا

 .االقتتال األهلي، أو الخالفات الداخلية في فتح، من دون استبعاد ممارسة فردية لعنصر أو أكثر من حماس
 . نشير إلى هذه القضية في سياق حديث القاعدة وفلسطين، ال سيما إثر مسلسل تفجيرات سيناء األخيرة

أر من السلطات المصرية تبعاً لإلهانات التي تعرض لها بدو سيناء وفي حين تحضر في هذه األخيرة عقلية الث
بعد موجة التفجيرات األولى في طابا، إال أن ذلك ال ينفي صلتها الكامنة بحراك التيار الجهادي في المنطقة، 

ده الذين وهو تيار لم يعد باإلمكان حشره في دائرة القاعدة بوصفها تنظيماً له قيادته التي تصدر األوامر وجنو
ينفذون، بقدر ما هو تيار عريض ينضوي تحته شبان غاضبون يتابعون فصول اإلذالل الذي تتعرض له األمة 
في مواقع شتى، فيما ال يجدون من دولهم أية ردود فعل مقنعة، إذا لم يتوفر العكس، كما يحدث في ملف 

 . حماس والحصار الذي تتعرض له
ي قراءتهم لما جرى، إذ تحدثوا عن اقتراب العنف الجهادي من حدود الدولة من هنا كان اإلسرائيليون أذكياء ف

داخل الدولة قد غدت مسألة وقت ليس إال، األمر الذي '' إرهابية''العبرية، وقالوا إن ذلك تأكيد على أن أعماالً 
ن كونه جزءا ال دفع إلى اعتبار متابعة هذا الملف من اختصاص جهاز الشاباك المعني باألمن الداخلي أكثر م

 . يتجزأ من عمل جهاز الموساد المعني بالمتابعات االستخبارية الخارجية
ثمة عوامل عديدة تدفع إلى القول إن األعمال الجهادية التي تستلهم نموذج القاعدة قد غدت أقرب إلى قلب 

 . شها الساحة الفلسطينيةالدولة العبرية أكثر من أي وقت مضى، لعل أهمها حالة التهدئة االضطرارية التي تعي
ونقول اضطرارية ألن الفلسطينيين لم يختاروها بل فرضت عليهم من لدن الوضع العربي بضغط دولي بعد 
احتالل العراق وتراجع النظام العربي أمام ضغوط واشنطن الساعية إلى تهدئة الملف الفلسطيني من أجل 

ب من قطاع غزة وحصار القوة الفلسطينية هناك بسبب التفرغ للملف العراقي، وهي تهدئة جاءت إثر االنسحا
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السياج األمني، وفي ظل تراجع قوة المقاومة في الضفة الغربية تحت وطأة ضربات هائلة تعرضت لها منذ 
 .  من دون توفر قوة إسناد خارجية معقولة2002ربيع العام 

درة على اجتراح عملية هنا وأخرى هناك، هكذا تبدو الظروف السياسية واألمنية غير مساندة للمقاومة رغم الق
وهو وضع قد ينسحب على من يفكرون في العمل من الداخل، لكن الموقف سيكون مختلفاً من زاوية أن الخط 
الجهادي على نسق القاعدة لن يكون معنياً بأية تداعيات سياسية لعملياته، أكانت قادمة من خارج الحدود، أم 

 أكثر من ذلك من داخل الضفة الغربية، أو من قطاع غزة أو حتى األراضي كانت نتاج مبادرات فردية أو
 . 48المحتلة عام 

كل ذلك ال يمكن استبعاده بحال من األحوال، فيما ال يستبعد أيضاً أن ينخرط فيه شبان من ذات التنظيمات 
ى اإلسالمية لن يكون وفي العموم فإن القو. الفلسطينية ممن يرفضون مبدأ التهدئة وعموم المسار السياسي

 . بوسعها الحيلولة دون شيء كهذا إن لم تنظر إليه بإيجابية ما دام يستهدف المحتل دون سواه
طوال سنوات كانت قوى المقاومة اإلسالمية الفلسطينية هي مصدر اإللهام لثقافة المقاومة واالستشهاد، أما اآلن 

األمريكي اإلسرائيلي لألمة أكثر صلفاً وعنجهية، وهي معادلة فقد غدت الدائرة أكثر اتساعاً، فيما بات اإلذالل 
 .ال بد أن تنتج ردود فعل خارج السياق الذي يمكن التنبؤ به وضبطه

ومثلما فاجأت المقاومة العراقية األمريكان، ومثلما صعدت طالبان مقاومتها من جديد، فسيكون لفلسطين حصتها 
  .مسلمين؛ كانت وما تزالأيضاً، ال سيما وهي مهوى أفئدة جميع ال

  23/5/2006الدستور 
  

  وما الحل لتجنب االقتتال الفلسطيني الداخلي؟.. من المسؤول .52
   أحمد الحيلة
/ منذ اللحظة األولى إلعالن نتائج االنتخابات الفلسطينية وفوز حركة حماس، في السادس والعشرين من شـباط               

  .هتمام الدولي واالقليمي بنكهة سياسية جديدةفبراير الماضي، والقضية الفلسطينية تتصدر واجهة اال
فاالنتخابات الفلسطينية كانت نتاج توافقات دولية، إقليمية، فلسطينية، وحتى إسرائيلية أجمعت علـى ضـرورة               
وأهمية إجراء االنتخابات، تقديراً منها أن النتائج محسومة لصالح حركة فتح، وأن حماس ستمثل قوة مؤثرة في                 

ي لكنها غير قادرة على وقف المسار السياسي ـ الذي تتحكم فيـه القـوى الدوليـة الفاعلـة      المجلس التشريع
والمحسوبة على الخط الصهيوني ـ على قاعدة األقلية تلتزم بقرار األغلبية، واألغلبية تحترم رأي األقلية ممـا   

  .يعني إضفاء الشرعية الفلسطينية على االتفاقات السابقة والالحقة
 باألغلبية المطلقة أدى النقالب المشهد فكل من كان يؤيد االنتخابات، أصبح يرفض التعامل مع               لكن فوز حماس  

  !!نتائجها، وكل له مبرراته
  .في خضم هذه الجلبة الدولية) حجر الزاوية(وما يهمنا هنا، هو المشهد الفلسطيني الداخلي 

  .فلسطينيةفاالنتخابات الفلسطينية أعادت رسم الخارطة الحركية الوطنية ال
ولكن هذا الرسم والفرز السياسي الجديد بإرادة شعبية، لم يلق القبول لدى البعض فأصبح مدخالً النقالب علـى                  

  .العرس الديمقراطي الفلسطيني وإنذاراً الضطرابات داخلية تهدد وحدة الصف الوطني الداخلي
عقاباً له على خيـاره الـديمقراطي       ففي وسط الحصار السياسي واالقتصادي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني          

تبرز أمامنا مجموعة من اإلشكاالت التي تعبر عن مالمح ذلك االنقالب أو االظطراب، ومنهـا علـى سـبيل                   
  :المثال
 ).الفتحاوية(، إلى الرئاسة الفلسطينية )الحماسية(تحويل صالحيات الحكومة  •
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 الحكومة بتوفير الرواتب، رغـم      خروج مسيرات لبعض الموظفين المحسوبين على حركة فتح، تطالب         •
إدراك الجميع أن السبب في أزمة الرواتب هو االحتالل والواليات المتحدة، وتخاذل بعـض األنظمـة                

 ..العربية
بين عناصر من فتح وحماس، على خلفية اختطاف عناصر من          ) 8/5/2006(وقوع اشتباكات مسلحة     •

ـ   المنطقة التي يحظى فيها العقيد محمد دحالن فتح ألعضاء من كتائب القسام  شرق مدينة خان يونس 

 . آخرين11بنفوذ كبير ـ راح ضحيتها ثالثة شهداء، وجرح 
ترويج الصحف اإلسرائيلية لروايات على لسان مسؤولين مجهولين، تزعم فيها تخطيط حركة حمـاس               •

 !الغتيال محمود عباس
معلومات مذهلة بخصوص ادعـاء  إعالن الرئيس محمود عباس أثناء زيارته لألردن عن اطالعه على          •

الحكومة األردنية على حماس بأنها تهرب السالح الستهداف مؤسـسات وشخـصيات أردنيـة، قبـل                
، ممـا زاد مـن      !استفسار السيد أبو مازن أو سماعه لرواية أو دفاع حركة حماس شريكه في السلطة             

 .االحتقان بين األطراف
) 16/5/2006( ساعات فقـط، األول فـي غـزة          استشهاد اثنين من كتائب القسام في غضون عشرة        •

وإصابة آخرين، على أيدي مسلحين مجهـولين، فلمـصلحة         ) 17/5/2006(واآلخر في مخيم جباليا     
 !من؟

، عبر عبـوة    )20/5/2006(محاولة اغتيال مدير المخابرات العامة اللواء طارق أبو رجب في مقره             •
 !مسؤولية مباشرة وقبل الشروع في التحقيقناسفة في مصعده الخاص، وخروج أصوات تتهم حماس بال

محاولة اختطاف أخرى ألحد أعضاء حركة حماس فـي قريـة عبـسان شـرق مدينـة خـانيونس                    •

  .، ومقتل أحد المهاجمين أثناء تصدي مجموعة من كتائب القسام للمهاجمين)22/5/2006(
نذر بخطر جسيم يدفع الساحة     وبمعزل عن التفاصيل التي فيها الكثير، فإن تلك المعطيات في حد ذاتها ت            

خاصة وأن هناك مجموعـات فلـسطينية متأمركـة ومتأسـرلة            . الفلسطينية إلى االقتتال، أو التصادم    
االنتماء، متضررة من نتائج االنتخابات، أخذت على عاتقها السير مع أطراف دولية وإقليميـة تـسعى                

غدو نموذجاً يحتذى به في منطقتنا العربيـة        إلفشال التجربة الفلسطينية الديمقراطية وتشويهها حتى ال ت       
  .التي ال ترغب أنظمتها بالديمقراطية إال بالقدر وبالسقف الذي يخدمها، ويضفي الشرعية عليها

األمر الذي سيؤدي ـ لو قدر النجاح لتلك المجموعات الفئوية المحرضة، إلى القضاء على التجربة الديمقراطية  
سطيني في أتون حرب داخلية الحت إرهاصاتها باالنتشار المسلح لقوى األمـن            الفلسطينية، وإدخال الشعب الفل   

التابعة للرئاسة لمنع القوة األمنية التي شكلتها الداخلية الفلسطنية لمعاونة الشرطة في ضبط األمن المـضطرب                
  . في قطاع غزة

ضبط الوضع ولتدارك   ومع أهمية ما يجري من اجتماعات ولقاءات بين مسؤولي فتح وحماس عقب كل حادث ل              
حدوث أي انهيار في الشارع الفلسطيني المتوتر أصالً، إال أن سياسة اإلطفائية هذه على وجاهتها ليست بـديالً                  
عن البحث في حلول استراتيجية جذرية تقطع الطريق أمام الغوغاء، وتؤسس لحالة وطنية وحدوية قادرة على                

  .ذا ممكن إذا توفرت النوايا الصادقةاإلدارة والصمود رغم التباينات السياسية، وه
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ومن هنا على حركة حماس، والشرفاء الصادقين من حركة فتح أن يتداركوا األمر قبل فوات األوان، ويتنـادوا          
، وبقية الفصائل الفلسطينية لقطع الطريق أمام هؤالء المتربصين بالوحـدة الوطنيـة المنقلبـين علـى                 )جدياً(

القضية الفلسطينية، جاعلين فلسطين الوطن قبل وفوق كل اعتبار شخـصي، أو            الشرعية، والبحث في أولويات     
البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية،      : وهذا مدعاة للبحث فيما يجمعنا ويوحد صفنا، وأوله       . عائلي، أوحزبي 

خطط ايهـود   حفاظاً على تجربتنا الديمقراطية، وحقناً للدم الفلسطيني، وتجسيداً لوحدتنا عمالنياً في التصدي لم            
الرامي لتصفية القضية الفلسطينية بدعم أمريكي، وتواطؤ أوروبي، وعجز عربـي،           ) خطة االنطواء (أولمرت  

  .وغياب استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة
ف على أسس ديمقراطية وسياسية جديدة لتكون ممثالً شـرعياً حقيقيـاً عـن              .ت.إعادة بناء م  : والمسألة الثانية 
  .ني في الداخل والشتاتالشعب الفلسطي

والدعوة موجهة للرئيس محمود عباس  الذي يمثل عامل نجاح أو فشل للحوار الفلسطيني  فقد سجل لك دعمك                   
للديمقراطية الفلسطينية، فامض وال تصغ للموسوسين الرافضين لنتائج االنتخابات، المتآمرين علـى الحكومـة              

ني، وإال ستصبح شريكاً في هذا االنقالب، ولن تنجوا من المـسؤولية       التي تمثل خياراً ديمقراطياً لشعبنا الفلسطي     
  أمام الشعب والتاريخ

وراهن على إرادة شعبك ووحدته الداخلية، وال تراهن على لقاء أولمرت والمفاوضات، فالعبرة فيما مضى من                
نقل ما أوردتـه صـحيفة      وحسبنا  . سنوات كنت فيها رئيساً للحكومة ومن ثم رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية          

واضـح إلسـرائيل    : ، نقالً عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في القـدس، قولهـا           )14/5/2006(هآرتس  
والواليات المتحدة أنه لن تكون للمفاوضات مع عباس أي نتائج، ولكن مـن المهـم لألمـريكيين أن يظهـروا      

لسطينيين، كما أن الواليات المتحدة تسعى للحفـاظ        لشركائهم في األسرة الدولية بأن إسرائيل تدير حواراً مع الف         
وأنه إذا فشلت المفاوضـات فـإن إسـرائيل سـتقرر           . على مكانة عباس كرئيس للسلطة حيال حكومة حماس       
  . مصيرها بنفسها وستتوجه إلى خطوة أحادية الجانب

  .برير خطة االنطواءوحينها يكون الرئيس محمود عباس استخدم شماعة لمفاوضات ذرائعية فاشلة، وجسراً لت
  2006 أيار 22

 
  الكل يعملها .53

  جهاد الخازن 
) اغـسطس (ستيفن روزين وكيث وايـسمان فـي آب         ) ايباك(يفترض ان تبدأ محاكمة عميلي اللوبي اليهودي        

المقبل، بعد ان كان القاضي تي إس ايليس حدد هذا الشهر موعداً لبدئها في األصل، ثم أجلـه بـسبب تعقيـد                      
     .األسماء المتداولة حول المتهمينالقضية، وكثرة 

حاولت في نهاية األسبوع الماضي ان أفك طالسم القضية، آمالً بعرض شيء مفهوم على القراء، وأرجـو ان                  
أفعل مع تقديري ان ذلك سيكون على حساب أي صورة كاملة لجواسيس اسرائيل القدامى والجدد والمتهمـين                 

  .الى ان يدانوا أو يبرأوا
 سنة وسبعة اشهر    12فرانكلن، محلل الشؤون اإليرانية في البنتاغون، دين وحكم عليه بالسجن           ) الري(لورنس  

بتهمة تسليم معلومات استخبارات سرية الى عميلي ايباك، غير انه لن يبدأ تنفيذ العقوبة الى حين االنتهاء مـن                   
ه صدر مخففاً ألنه قرر التعاون مـع        االجراءات القانونية ضد روزين ووايسمان تمهيداً لمحاكمتهما، فالحكم علي        

  .السلطات والشهادة على اآلخرين
  هل تبدأ المحاكمة المؤجلة في حينها أو يلغيها القاضي إيليس؟

يفترض ان تكون األدلة كثيرة وثابتة، ولكن بما ان التهمة هي التجسس إلسرائيل، فإن الماضي القريب والبعيد                 
المحاكم، واالستثناء هم المغفلون من نوع جوناثان بوالرد الذي حمـل           يظهر ان مثل هذه القضايا ال يصل الى         
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أمـا بـول وولفـوفيتز      . األوراق السرية في حقائب ووضعها في بيته، والري فرانكلن الذي ضـبط متلبـساً             
ودوغالس فايث وريتشارد بيرل وستيفن بريان وآخرون كثيرون، فكلهم اتهم في يوم ما، وبعضهم أكثـر مـن                  

  .لم يحاكم ليعود الى االدارة ويخدم اسرائيلمرة، وكلهم 
ليست لي ثقة كبيرة بأن تنتهي محاكمة روزين ووايسمان الى شيء فالعصابة تقوم بجهد محموم إلنقاذهما وإنقاذ                

  .نفسها معهما
أوقح ما سمعت من دفاع عنهما هو ما طلع به محاميهما ابي لويل، وهو محامي عميل اللوبي جاك ابرامـوف                    

هو زعم ان تسريب معلومات دفاع قومي سرية من وزارة الدفاع الى اسرائيل، عبر رجال ايباك، شيء                 ايضاً، ف 
هناك استدراك تقول فيه ايذاء الواليات المتحدة أو مساعدة بلد أجنبي أو            : وقال للقاضي . مفيد للواليات المتحدة  

ات المتحدة، اذا كان العمل يفيـد حليفـاً         كيف يمكن ان ينطبق هذا على السياسة الخارجية الطيبة للوالي         . إفادته
  .للواليات المتحدة مصلحته هي تماماً مصلحة الواليات المتحدة

من الواضح ان المحامي لم يقرأ دراسة اللوبي االسرائيلي التي كتبها االستاذان االن ميرزهايمر وستيفن والت،                
ها، ان مصالح اسرائيل تتناقض مـع مـصالح         وأظهرا فيها بكل ما يملكان من اكاديمية هائلة غير متنازع علي          

الواليات المتحدة، وان االلتزام األميركي باسرائيل يضر بالمصالح االميركية، وربما كان أكبر اسباب العـداء               
  .للواليات المتحدة بين العرب والمسلمين

تجسسهما تحت مظلـة    في وقاحة مزاعم المصلحة الواحدة اللجوء الى التعديل األول للدستور األميركي لتغطية             
حرية الكالم، وهو ما جعل أبرز جريدتين أميركيتين تأخـذان جانـب الجواسـيس، المـدان الري فـرانكلن،                   

  .والمتهمين روزين ووايسمان
 من جزئها االول، أي الصفحة االخيـرة مـن جـزء            30نيويورك تايمز نشرت خبر إدانة فرانكلن في صفحة         

ادت الى الموضوع لتقول ان المتهمين تحركا في دائـرة مـن رجـال              ع) أبريل( نيسان   25االخبار، وهي في    
اللوبي تبادلت تقليدياً اإلشاعات واألفكار السياسية ومعلومات االستخبارات مع المسؤولين في الحكومة وموظفي             

  .اال ان المحققين قرروا ان عملهما ربما أضر بالواليات المتحدة. الكونغرس والصحافيين
ان القضية  : فهاجمت التحقيق كله على أساس انه سيؤدي الى زيادة سلطة الحكومة، وقالت           أما واشنطن بوست    

أثارت اهتمام المحامين الخبراء في التعديل األول للدستور ألن القضاة والمدعين العـامين ومحـامي الـدفاع                 
ن واألكـاديميون   الحظوا ان رجلي اللوبي، في تسلمهما المعلومات السرية ونقلها، عمال ما يعمـل الـصحافيو              

  .والخبراء في مراكز البحث كل يوم
بكالم آخر، الكل يعملها، غير ان هناك فارقاً واضحاً، فالمتهمان سربا المعلومات السرية الى دولة أجنبية، فـي                  

واذا عدنا الى   . حين ان الكل يستعمل المعلومات للنشر باسمه، ولتكون في متناول جميع الناس وليحاسب عليها             
، نجد ان فرانكلن المدان كان وقع بحكم عمله تعهداً بعدم إفشاء األوراق السرية، وهي ما حصل عليـه                   القانون

المتهمان، أما في حاالت مشهورة أخرى فكان النشر للمصلحة العامة كما حدث فـي أوراق البنتـاغون التـي                   
زاء حـرب فيتنـام، وفـي       واشنطن بوست وأدت الى تغيير وجهة نظر األميركيين ا         نشرتها نيويورك تايمز و   

تسريب أوراق سرية حكومية قبل أسابيع أظهرت ان ادارة بوش تتجسس على المواطنين، ما أثار عاصفة لـم                  
  .تهدأ بعد فاإلدارة تزعم ان عملها دستوري، وهيئات الدفاع عن الحقوق المدنية تصر على انها خالفت الدستور

طقية، فعصابة اسرائيل تدافع عن نفسها بالدفاع عن المتهمـين          التجربة ترجح أال تصل القضية الى نهايتها المن       
بالتجسس، والصحف االميركية تخاف على مراسليها وعملها إذا دين روزين ووايسمان واستعمال سـابقة فـي                

  .تعقب أي صحافي ينشر معلومات سرية واالنتقام منه
لن يغني اآلن، كما يقولون، إلنقاذ نفـسه،        اذا كان من أمل فهو ان يختلف اعضاء العصابة في ما بينهم، وفرانك            

... ثم ان روزين سيئ األخالق وقد تدفعه شراسته الى معركة مـع ايبـاك             . وهو الشاهد األهم في القضية كلها     
  .بسبب الفلوس كالعادة
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روزين تزوج وطلق ست مرات وهو يزعم انه على اتصال بستة آالف مسؤول من كل نوع، وبما أنـه كـان                     
 في صعود نفوذ ايباك وهيمنتها على السياسة الخارجية االميركية، فإنه يشعر بأن واجب ايبـاك                عنصراً أساسياً 

 مليون دوالر للدفاع عن روزين ووايـسمان،        1.625ان تدافع عنه مهما كانت النفقات، وكانت ايباك عرضت          
 مليـون  59ايبـاك جمعـت   اال ان هذين يتوقعان ان تزيد نفقات الدفاع على اربعة ماليين دوالر، ويقوالن ان     

، وان تبرعات السنة الماضية أكبر، ما يعني انها تستطيع تحمل نفقـات             2004دوالر من التبرعات لعملها سنة      
  .الدفاع، غير ان ايباك تخلت عن روزين الشهر الماضي واتهمته بتصرفات ال تليق بموظف فيها

الحقيقة، ثم ال أتفاءل كثيراً، فـاللوبي المـتهم         أرجو ان ينهش ذئاب ايباك لحم أحدهم اآلخر، لمجرد ان نعرف            
بالتجسس استطاع، والتهمة فوق رأسه ان ينظم مؤتمراً سنوياً كبيراً آخر أتى اليه أركان اإلدارة والكـونغرس                 

  .صاغرين لتقديم فروض الوالء، فأكمل غداً
  23/5/2006الحياة 

  
  استمرار أم تغيير؟: حماس من المقاومة إلى السلطة .54

  باح تنيرة بكر مص
استمرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس تناضل ضد االحتالل اإلسرائيلي مع غيرها من المنظمات الفلسطينية              

، وفقدت خالل الـسنين المنـصرمة       1987طوال عشرين عاماً، منذ نشأتها في بداية االنتفاضة األولى في سنة            
أحمد ياسين الذي اغتالته اسرائيل في غارة جويـة         الكثير من اعضائها وقادتها أبرزهم مؤسسها الشيخ الشهيد         

  .2004) مارس( آذار 22على غزة أثناء خروجه من المسجد بعد صالة الفجر في 
، اتخذت حماس موقفاً معارضاً لها،      1994وعندما قامت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة           

اتفاقات ولم تلتزم بها، بل دعت الى مواصلة المقاومة الـى           ورفضت االعتراف باتفاقيات اوسلو وما تبعها من        
أن يزول االحتالل عن االراضي الفلسطينية، وتوقف اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتعـود اليـه                

وفي غضون السنوات العشر الماضية ظلت حماس       . حقوقه المشروعة، وتقوم دولته المستقلة وعاصمتها القدس      
كما امتنعت عن االشتراك في االنتخابات التـي جـرت          . ي السلطة في أي شكل من أشكالها      ترفض المشاركة ف  

لكن من المعروف فـي عـالم       . الرئاسية والتشريعية والبلدية، وبقيت متمسكة بمواقفها السابقة      : بكل مستوياتها 
الصراع الدائم بـين    السياسة أنه ال شيء ثابت الى ما ال نهاية، وكل شيء عرضة للتبدل والتغير، وذلك بفعل                 

وتحت تأثير الظروف المتجـددة     . الدول والقوى السياسية االخرى حول المصالح واالهداف المختلفة لكل منها         
باستمرار، وما يجري على أرض الواقع من أحداث، فالنظم السياسية تتغيـر، والقـادة الـسياسيون يتبـدلون،               

دوام : الى آخر، فعالم السياسة يصدق عليه القول المأثور       واالوضاع القائمة تتطور، والمواقف تتقلب من اتجاه        
وشهدت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية احداثًا جساماً، كان لها تأثيرها الفعـال              . الحال من المحال  

على مواقف كل أطراف الصراع ال سيما الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي، وانعكس ذلـك بالـضرورة علـى                 
  :ويأتي في مقدمة هذه االحداث.  وخطها السياسي ومواقفها السابقةحركة حماس

 االنتفاضة الفلسطينية، وما تمخض عنها من نتائج سلبية أهمها الخسائر الجسيمة التـي لحقـت بالـشعب                  -1
الفلسطيني ومؤسسات السلطة، وعدم تحقيق المستوى المطلوب من الوحدة الوطنية بـين فـصائل المقاومـة،                

العربي للفلسطينيين، ووقوف اميركا ودول االتحاد االوروبي الى جانب اسرائيل، كل ذلك جعل             وضعف الدعم   
  .االنتفاضة تصل الى طريق مسدود

، ووقوعه تحت االحتالل وسقوط نظام صدام حـسين         2003 اميركية ضد العراق في سنة       - الحرب االنكلو  -2
  . القوى االقليمي لصالحها وصالح اسرائيلزاد من قوة السيطرة االميركية على المنطقة وأعاد توازن



 

 30

، يمثل إحدى النتائج االيجابية لالنتفاضة، ويؤكـد قـدرة          2005 انسحاب اسرائيل التام من قطاع غزة سنة         -3
  .2000المقاومة الفعالة على ارغام المحتل على االنسحاب، مثلما حدث في جنوب لبنان سنة 

سياسية لألحزاب في اسرائيل، وتفكك حزبي الليكود والعمل، وقيام          حدوث تغير بالغ األهمية في الخريطة ال       -4
حزب كاديما وزيادة قوة االحزاب الدينية في الكنيست الجديدة، وهذا يعني ان الحكومة الجديدة ستكون ضـعيفة             

  .وغير قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية في عملية السالم
ديل من الناحية التكتيكية في خطها السياسي ومواقفها السابقة،         ودفعت هذه التغيرات حركة حماس الى اجراء تع       

، وأوقفت عملياتها العسكرية داخـل اسـرائيل،        2005فقبلت اتفاق التهدئة الذي تم في مؤتمر القاهرة في آذار           
أما في الجانب الـسياسي فقبلـت       . واكتفت بالرد على اعتداءاتها بمهاجمة المستوطنات القريبة من قطاع غزة         

، وحققت فـوزاً    2006) يناير(س االشتراك في االنتخابات البلدية والتشريعية التي جرت في كانون الثاني            حما
وقامت بتشكيل الحكومة الفلـسطينية     . واضحاً عندما حصلت على غالبية مريحة في المجلس التشريعي الجديد         

ولية السلطة؟ وتستطيع قيـادة الـسفينة   فهل يحالفها التوفيق وتنجح تجربتها االولى لتولي مسؤ    . الجديدة بمفردها 
الفلسطينية بحكمة واعتدال وشجاعة وسط هذه األمواج العاتية والعواصف الهوجاء التي تجتاح الشرق االوسط              
من إيران والعراق في الشرق الى السودان في الغرب؟ وتحقق االمن واالستقرار للشعب الفلسطيني، وتـضعه                

  الذي يقوده الى استعادة حقوقه المشروعة؟على أول الطريق الصحيح والطويل 
كل الحقائق على األرض تؤكد أن مهمة الحكومة الفلسطينية بالغة الصعوبة، وتقف في طريقها عقبات داخليـة                 
عديدة معروفة للجميع، كما تتعرض لتحديات خارجية ال حصر لها اخطرها الحصار الـسياسي واالقتـصادي                

ولكي تتمكن من التغلب على كل ذلـك، فهـي          . دة ودول االتحاد االوروبي   الذي فرضته عليها الواليات المتح    
  :جديرة ان تضع في برنامجها االمور اآلتية

 على حكومة حماس ان تكون للفلسطينيين جميعاً داخل الوطن وخارجه، وأن ال تسعى الى فرض تصورها                 -1
ا تواصل الحوار االيجابي والبنـاء      لتحرير االرض واسترداد الحقوق المشروعة على االطراف االخرى، وانم        

  .معها، وتحل الخالفات باسلوب ديموقراطي، وتبذل الجهود المكثفة لبلوغ الوحدة الوطنية
 أن تتجنب الدخول في اي خالفات مع الدول العربية، وتقبل منها ما تستطيع تقديمه من دعـم ومـساعدات                   -2

  .ييد الدولي للقضية الفلسطينيةاقتصادية، وتترك لها حرية التحرك السياسي لكسب التأ
 أن تضع استراتيجية حضارية لالنفتاح على شعوب العالم ومختلف الدول وتخاطبها بلغة العـصر مـستندة             -3

  .الى مصادر الشرعية الدولية التي اعترفت للفلسطينيين بحقوهم في االرض والوطن والدولة
، والقضاء على كل مظاهر الفساد، وحل المـشكالت          أن تبذل كل الجهود المتاحة لتحقيق االصالح الداخلي        -4

العويصة التي يعاني منها الفلسطينيون منذ سنوات، واالستفادة من الكفاءات العلميـة الكثيـرة فـي مختلـف                  
  .المجاالت وتسخيرها لخدمة الصالح العام

 الفلسطيني ومنـع     انشاء هيئة وطنية عليا تضم جميع فصائل المقاومة لضبط التسلح العشوائي في الشارع             -5
  .حمل السالح إال تحت اشرافها والتطبيق الصارم للقانون من أجل توفير األمن للجميع

وليس أمام الفلسطينيين وحكومتهم الجديدة إال أن يثبتوا للعالم انهم أهل للديموقراطية، وأنهم قادرون على تحمل                
  .مالمسؤولية ومواصلة العمل من أجل تحرير أرضهم واستقالل دولته

  23/5/2006الحياة 
  

  أين المأزق في موقف حماس؟ .55
  غازي التوبة 
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تتصف القضية الفلسطينية بأنها قضية ذات مواصفات خاصة، تختلف عن قضايا التحرير األخرى، سواء فـي                
فصورة قضايا التحرير التي شغلت القرن العـشرين كانـت تتمثـل فـي              . وضع المستعِمرين أو المستعَمرين   

رين، فكان المستعِمر إما محتالً جاء عن طريق الغزو الخارجي كمـا حـدث فـي احـتالل                  نموذجين للمستعمِ 
بريطانيا لمصر وعدن، وفرنسا لتونس في القرن التاسع عشر، واما استيطاناً أرضياً كما حدث مع فرنسا فـي                  

مـا حـدث مـع      الجزائر إذ ألحقتها باألرض الفرنسية واعتبرتها جزءاً من أراضي فرنسا ما وراء البحار، أو               
الِعرق األبيض في استيطانه جنوب أفريقيا، ومثل االحتالل االسرائيلي لفلسطين، إذ هو اسـتعمار واسـتيطان،                
فهو استعمار ألنه جاء مع االنتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية األولى، وهو اسـتيطان ألنـه                  

  .يزعم أن له حقوقاً تاريخية في فلسطين
ر أخذ صورة واحدة على مدار القرن العشرين تمثلت في تخلي المستعِمر عن األرض المستعَمرة               كما أن التحري  

ورحيله عنها كما حدث مع الفرنسيين في الجزائر واألميركيين في فيتنام عندما رجحت موازين القوى لـصالح                 
ية أعلنـت قيـام الدولـة       لكننا نجد في القضية الفلسطينية أن الحركة الوطنيـة الفلـسطين          . الشعوب المستعَمرة 

 لمجرد تخلي األردن عن قيادة الضفة الغربية، كما أعلنت          1988من عام   ) نوفمبر(الفلسطينية في تشرين الثاني     
قيام السلطة الفلسطينية بعد الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالنظام العربي نتيجة الغزو العراقي للكويـت، وجـاء                 

 روسية معبراً عن هذه الحقيقة، لذلك كانت الحصيلة تحريـراً           -ركية   برعاية أمي  1991مؤتمر مدريد في عام     
 نتيجة رجحان ميزان    1993وهمياً وليس تحريراً حقيقياً، إذ لم يأت قيام السلطة الفلسطينية إثر اتفاق أوسلو عام               
  .القوى لصالح حركة التحرير الفلسطينية بل على العكس كان الرجحان لميزان المحتل

ر الموهوم هو الذي أنتج المأزق الذي وقع فيه ياسر عرفات، فعندما جاء شارون الـى رئاسـة                  ان هذا التحري  
الحكومة في اسرائيل، اعتبر ان سلفه رابين أخطأ في منح ياسر عرفات حق اقامة السلطة الفلسطينية، فحاصره                 

 الذي جعل فتح تقـع فـي   ما: والسؤال اآلن. وبدأ يهدم أركان السلطة، ثم اعتبر انه ليس هناك شريك فلسطيني  
مأزق التحرير الموهوم؟ السبب هو القصور التنظيمي والمنهجي وااليديولوجي في بناء فتح، الذي يقوم علـى                
اعتبار القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين من جهة، وعلى اعتبار أنها قضية عسكرية وليست قضية فكريـة                

  .العربية واالسالمية من جهة ثانيةومنهجية وايديولوجية مرتبطة بكل شؤون الحياة 
، وورثت هذا التحرير الموهوم من فـتح،        2006) يناير(فازت حماس باالنتخابات التشريعية في كانون الثاني        

كما ورثت أمراً آخر هو انها تشبهها في بنائها التنظيمي وفي رؤيتها الفكرية، فهي النسخة االسالمية عن حركة                  
ت فتح التنظيمية والمنهجية المشار اليها سابقاً في مجال النظـر الـى القـضية               فتح، لذلك حملت حماس سلبيا    

الفلسطينية، مضافاً اليها تغليب حماس للجانب السياسي على الجانب المنهجي في المواقف والتحركات، ويتضح              
  .سلمينذلك في عالقة حماس الوثيقة ببعض األنظمة العربية التي هي على خالف مع بعض فروع االخوان الم

يقتضي للخروج من المأزق الذي ورثته حماس من فتح ان تحول التحرير الموهوم الى تحريـر حقيقـي، وان                   
  .تعدل بناءها التنظيمي والمنهجي والفكري مستفيدة من قصور البناء عند فتح
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