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*** 

   مع الفلسطينيين الستئناف المفاوضات في واشنطنأولمرت يكرر الشروط .1
جورج بوش أجـرى    أن  :  ومن الناصرة  واشنطن من   سالمة نعمات عن مراسلتها    24/5/2006الحياة  نشرت  

دعوات اميركية الستئناف المحادثات المتوقفة مع محمود عبـاس، وخفـض           امس محادثات مع اولمرت وسط      
 ،وقال مسؤول كبير في البيت االبيض     . التوقعات ازاء فرص موافقة واشنطن على خطة اسرائيل احادية الجانب         

 ن االدارة االميركية تأمل بأن تحصل على اجابات عن كثير من االسئلة المتعلقة بخطة الفصل، بما فيها مـدى                  أ
 ورؤية بوش إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحيـاة، قبـل ان تعلـن              ،انسجامها مع خريطة الطريق لتسوية نهائية     

لقاء بأن واشنطن مهتمة بضمان اجـراء محادثـات         الصرح الناطق باسم البيت االبيض قبيل        كما   .موقفها منها 
ت سيسعى الستكشاف مدى استعداد     مصادر اسرائيلية ان اولمر   فيه  ذكرت  في وقت   . عباس و أولمرتجدية بين   

 أولمـرت   -سبق لقـاء بـوش      كان قد   و .سرائيلية بمعزل عن موافقة الحكومة الفلسطينية     الخطة ا البوش لدعم   
 ديأكحيث تم ت  .  مع رامسفيلد تركزت على التهديدات االيرانية ودعمها تنظيمات ارهابية         االخيرمحادثات اجراها   
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 عبـاس ط قيـام    ااشترمن جهته جدد أولمرت     و .تبادل المعلومات عن ايران    الجانبين على استمرار     االتفاق بين 
اشـارت  وفي نفس السياق    . بتنفيذ تعهداته االنتخابية بتفكيك التنظيمات االرهابية الستئناف المفاوضات الثنائية        

 ان بوش سيطلب من اولمـرت       مناذاعة الجيش االسرائيلي من جهتها الى ما أوردته صحيفة واشنطن بوست            
 .تجميعالخطة حول عدم التسرع في تنفيذ وعوده للناخب االسرائيلي 

 يمكن أولمرتن افكار من أ بوش، هقالما : القدس المحتلة من 24/5/2006 عكاظ  مراسلةفرح سميروذكرت 
 اشار الى ان اي تسوية للوضع ستتحقق فقط على إال أنه .كالهما هريديان تشكل خطوة مهمة نحو السالم الذي 

  .ز ان يستبق اي طرف المفاوضات حول اتفاق يتعلق بالوضع النهائياجو، الفتا إلى عدم اتفاق متبادلاساس 
 لم تتم مناقشة مسألة البؤر اإلسـتيطانية غيـر          أن أولمرت أشار إلى أنه    : 23/5/2006 48 عرب   وأورد موقع 

  .يث عن جدار الفصلالتعامل كان إيجابياً عند الحدفإن  ،القانونية في المحادثات، وبحسب أقواله
أكـد رفـض اسـرائيل      أولمرت   أن :واشنطن مراسلها من     هشام ملحم   نقال عن  24/5/2006 النهار   وجاء في 

تطيع االنتظار الى ما    يسال  إال انه   كة مع حماس، وقال ان لديه رغبة حقيقية في معاودة المفاوضات،            ادخول شر 
 ستقلص التوتر بين الطرفين وتضمن تكامل االراضـي         واعتبر ان اجراءاته  . ال نهاية، كي يتغير الفلسطينيون    

وشدد على ان تطبيق هذه االفكار      . دولة يهودية بالحدود التي ترغب فيها     كالفلسطينية، كما تضمن أمن اسرائيل      
تحدث بوش عـن     ومن جهته    .ال يمكن ان يتم اال بوجود دعم شامل من الواليات المتحدة ومن المجتمع الدولي             

 الحظ ان ذلك ال ينطبق علـى        إال انه على التزامه السالم،    ، مثنيا   الى طاولة المفاوضات  ضرورة جلب عباس    
وفي مؤشر حول موقف واشنطن الفاتر من       .  ان تتخذ قرارا استراتيجيا بالسالم     يها ان عل  اكررم. حكومة حماس 

نامج يدعو إلى حل     رايس إلى أن أولمرت انتخب استنادا إلى بر        أشارت ،طروحات االنسحابات األحادية الجانب   
 مـن الواضـح ان      إال أن خطة اآلن،   يه  ن لد بأ مشيرة إلى عدم اعتقادها   . تفاوضي وانه يؤمن بخارطة الطريق    

  . ملتزم بالحل المبني على الدولتينبوش
ـ إلـى مـا     : واشنطن من   24/5/2006 الشرق األوسط     مراسلي  منير الماوري ومحمد علي صالح     ولفت  هقالت

 أبدى مرونة بالغة واستعدادا لتسهيل إقامة دولة فلسطينية مقابـل أن            أولمرتأن  من   ،مصادر إعالمية أميركية  
ـ         .يعترف القادة الفلسطينيون بحدود نهائية آمنة لدولة إسرائيل         ان  ى،الى ذلك قال معهد واشنطن للـشرق االدن

االنـسحاب مـن    اولمرت جاء يحمل شرط اعتراف عالمي، وخاصة من بقية الدول العربية، مقابل تنفيذ خطة               
 وهو اعادة تأسيس نفس التركيبـة الكيماويـة         ه،واضاف، ان ثمة هدفا آخر ل     . الضفة الغربية التي يحملها معه    

  .والمشاركة التي كانت قائمة بين بوش وشارون
  
   اً أحمراًالحرب األهلية خطويعتبر  ...هنية يعرض على اسرائيل هدنة طويلة .2

في حديث هو األول من نوعه مع        :غزة رائد الفي  قالً عن مراسلها في     ن 24/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
صحيفة اسرائيلية، اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية على اسرائيل إجراء اتصاالت مـع وزراء               

 لماذا لم تـرد اسـرائيل علـى         :وتساءل هنية لهآرتس   حكومته حول قضايا تتعلق بالحياة اليومية للفلسطينيين،      
راح الحكومة الفلسطينية بالسماح لوزرائها بإجراء اتصاالت حول قضايا الحياة اليومية؟ واقترح هنية مجدداً              اقت

   .1967هدنة طويلة األمد إذا انسحبت اسرائيل من كل األراضي المحتلة العام 
 هذه الهدنة يمكن    من جهته، قال وزير األشغال العامة الفلسطيني زياد الظاظا، الذي شارك في المقابلة، إن مثل              

 ال أتكلم بصفتي قيادياً في حماس       :وتهرب هنية من اإلجابة على سؤال حول ميثاق حماس وقال          .تمديدها تلقائياً 
وطالب اسرائيل بدفع جميع المبالغ المتوجبة للسلطة الفلـسطينية بعـدما            .بل رئيس وزراء لجميع الفلسطينيين    

 الحـرب   :إلى ذلك، أكد هنيـة، أن      .ل أدوية ومساعدات طبية   وافقت على دفع خمس هذه المبالغ فقط على شك        
وقال هنية، الذي شارك، في اجتماع لجنـة المتابعـة          . األهلية خط أحمر وال وجود لها في القاموس الفلسطيني        

هذا اللقاء يـأتى فـي      : العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، للبحث في تداعيات االشتباكات األخيرة في قطاع غزة           
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لتشاور وتبادل وجهات النظر وكيفية مواجهة المخاطر المحيطة بشعبنا الفلسطيني وللعمل المشترك بـين              إطار ا 
 أقول لـشعبنا ال تقلـق       :وأضاف .كافة القوى والفصائل الفلسطينية لتخفيف المعاناة عن شعبنا وتفكيك الحصار         
ه خطر حقيقي وهو االحتالل، ونحن      رغم انه كانت هناك أحداث مؤلمة جداً، لكن شعبنا الفلسطيني موحد وأمام           

وأوضح الفتاً إلى أنه بالجهد الوطني المشترك سوف نؤمن          .حريصون جدا على إنهاء كافة األزمات في ساحتنا       
  .حياة آمنه لكل مواطن فلسطيني

 على أنه هآرتسخالل حديثه مع هنية احتج ، أن  ا ف بنقالً عنالقدس من ، 23/5/2006الدستور وذكرت 
وحول قبول مبادرة  . عرض حكومته على أنها حكومة حماس وطالب بتسميتها الحكومة الفلسطينيةيصار الى

السالم العربية قال هنية انها قضية بيننا وبين العرب مطالبا اسرائيل بضرورة االفراج عن اموال الضرائب 
 جزءا صغيرا من االموال  مليونا لالغراض الطبية يمثل50واعتبر هنية ان االفراج عن مبلغ . التي تحتجزها

بدوره قلل سفير اسرائيل لدى الواليات المتحدة دان أيالون من اهمية ما قاله هنية مشددا على . المحتجزة
وأضاف قائال في حديث اذاعي ان على حماس التقيد بمطالب األسرة . وجوب عدم أخذ اقواله على محمل الجد
 . الدولية الثالثة اذا ارادت شرعنة نفسها

دعا هنية حركتا حماس وفتح إلى ضبط النفس مستبعدا أي توجه : 24/5/2006بي بي سي العربية ضافت وأ
 أنها كانت عفوية  مع هنية الذي أجرى المقابلة)هآرتس ( الصحافي اإلسرائيليذكرو .نحو اشتعال حرب أهلية

ناطق باسم الحكومة وطلب وقال داني روبنشتاين لبي بي سي إنه حدد موعدا مع غازي حمد ال .إلى حد كبير
وأضاف . منه إجراء لقاء صحافي مع هنية، لكن المسؤول الفلسطيني أخبره بوجود طابور من اللقاءات المماثلة

فتم السماح لي بمقابلة ال . بعد ذلك طلبت لقاء هنية لتهنئته بفوز حماس في االنتخابات الفلسطينية: روبنشتاين
 . المقابلة الصحافيةتزيد عن عشرة دقائق أجريت خاللها 

  
   الوطنيالوطن في خطر وعلينا إنجاح الحوار: عباس .3

اتفق ممثلو الفصائل في لجنة الحوار الـوطني مـع    :24/5/2006األيام الفلـسطينية   في  كتب حسام عزالدين  
الرئيس عباس، امس، على ان تخرج توصية من جلسات الحوار تـدعو الـى الوقـف الفـوري للمواجهـات                

وحسب ممثلين لفصائل شاركوا في لقاء لجنة الحوار مع الرئيس في مكتبه، فان هنـاك                .في غزة واالشتباكات  
. توجها قويا وشبه تام يقترحه ويدعمه الرئيس باعتماد وثيقة االسرى اساسا للحوار السياسي في جلسات الحوار               

يفترض أن يعكس نية جماعيـة      واتفق ايضا، على ان تكثف لجنة الحوار، لقاءاتها العداد البيان الختامي الذي             
واتفق ايضا بان تخرج عن الحوار دعوة الى تفعيل          .نحو العمل الموحد لمواجهة خطة اولمرت وكسر الحصار       

 عن امله بان تتحمل     عباسواعرب   .اللجنة التي شكلت في حوار القاهرة للبحث في الية تفعيل منظمة التحرير           
وليس ان يكون الحوار مـن اجـل        ...  تخرج بنتائج ايجابية وطيبة    الفصائل والقطاعات المختلفة المسؤولية بان    

 الكل يشعر ان القضية الفلسطينية في خطر ويجب ان نتداعى جميعـا             :وقال للصحافيين في مكتبه    .الحوار فقط 
 ارجو من جميع الفصائل والمسؤولين ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية            : واضاف ،من اجل انجاح الحوار   

 يجب ان نتوصل الى سبل الوصول الى اهدافنا الوطنية باقامة دولتنـا             :عباسوقال   .الى نتائج ايجابية  للوصول  
  .الفلسطينية
قال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي : رام اهللا من اف بنقالً عن  24/5/2005القدس العربي وأضافت 

كبير وخاصة في هذا الوضع الذي نعيشه ومن خالل اللقاء انطلقت مبادرة الحوار انطالقا من حسنا الوطني ال
 توافق وطني من اجل تحقيق امانينا ىواضاف يجب ترتيب البيت الفلسطيني والوصول ال. اجل المستقبل

بالحرية واالستقالل مشددا علي ان الحوار الوطني سيعطي قوة حقيقية لوحدتنا الوطنية من اجل نزع فتيل 
 .االحتقان في الشارع الفلسطيني
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   واستكمال تفريغ أفراد قوة المساندة...تفاق على إعادة تفعيل مجلس األمن القوميا .4
نجحت جهود واجتماعات مكثفة في اعادة الهدوء الى شوارع مدينة غزة بعـد يـوم مـن                  : فتحي صباح  ،غزة

لـذي  وشهدت مدينة غزة امس وليل اول من امس عددا من االجتماعات، اهمها اللقـاء ا              . االشتباكات المسلحة 
جمع الممثل الشخصي للرئيس عباس روحي فتوح ورئيس الوزراء اسماعيل هنية بوساطة ورعاية من عـضو             

واضافة الى هـذا االجتمـاع عقـد        . المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب جميل المجدالوي        
س، واجتماع جمع عدداً من قادة فـتح        اجتماع للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية بمشاركة هنية أم         

وقال المجدالوي انه تم التوافق خالل االجتماع على عـدد مـن             .وحماس برعاية مصرية مساء أول من امس      
 اعادة تشكيل مجلس االمن القومي وفقاً للعرف الذي سارت عليه االمور في السلطة حتى اآلن                :القضايا، اهمها 

واضـاف المجـدالوي    . والوزراء المعنيين ومسؤولي االجهزة االمنية    برئاسة الرئيس عباس ورئيس الوزراء      
للحياة انه تم التوافق ايضا على ان يمارس وزير الداخلية صالحياته وفقا للقانون، وتبعية قوات االمن الوطني،                 

ان يتمتع   في اشارة الى الصالحيات التي ك      ،وفقا لتوجيهات الرئيس السابقة، لوزير الداخلية وقائد األمن الوطني        
وفي شأن القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام شدد المجدالوي             .بها الوزير السابق نصر يوسف    

أفـراد قـوة المـساندة وفقـا للقـانون      ) توظيف(على انه سيتم استكمال االجراءات القانونية واالدارية لتفريغ     
ودعا . مناسبة على االرض النهاء حال التوتر واالحتقان      وتوجهات الرئيس عباس، فيما يتخذ هنية االجراءات ال       

  .المجدالوي الى االسراع في تنفيذ هذا االتفاق على األرض
  24/5/2006الحياة 

  
  في القطاعفتح وحماس تنفيان السعي لنشر قوات مصرية  .5

لمهما بما تم   نفت فتح وحماس، ع    :غزة رائد الفي  نقالً عن مراسلها في      24/5/2006 خليج اإلماراتية النشرت  
وقال مـاهر   . تداوله في وسائل اإلعالم، حول مبادرة مصرية تقضي بنشر قوات أمنية مصرية في قطاع غزة              

 ال أعلم جدية هذا الطرح، ولكن في كل األحوال ال اعتقـد أن هـذا الحـل                  :مقداد الناطق باسم فتح في القطاع     
لمصريين ال يقبلون مثـل هـذا الطـرح، وال          سيكون حال صحيحا، ويمكن أن يساعد، وبتقديري أن اإلخوان ا         

 حماس وفـتح    ونفى مقداد أن تكون هذه المبادرة طرحت في االجتماع الذي ضم وفدي            .اعرف مصدره حقيقة  
   .برعاية مصرية

 ان حماس ليس لديها أي علم بالمعلومات المتناقلة حـول المبـادرة             )حماس(احمد أبو حلبية    النائب  بدوره، قال   
وات أمنية مصرية في القطاع، غير أنه أبدى ترحيبه باإلخوة المصريين في أي وقـت سـواء   المصرية لنشر ق  

  .كان وفداً أمنياً أو غيره، لكن األمر هذا يحتاج إلى دراسة معمقة وليس دراسة سطحية
مروان أبو راس عـن     .عبر النائب د  : الوكاالتنقالً عن   رام اهللا   من   24/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  

 لالقتراح، ان الحكومة الفلسطينية لم تقترح ذلك، مشددا في الوقت ذاته على أن المطلـوب هـو                  حماسرفض  
  . وأكد أن هذا االقتراح غير معقول.تفعيل القوات األمنية الموجودة على الساحة الفلسطينية للقيام بواجباتها

حماس سامي أبو زهري نفى أمـس       الناطق باسم   أن  غزة فتحي صباح    في   24/5/2006الحياة  وذكر مراسل   
ونقل أبـو زهـري عـن       . صحة المعلومات التي تحدثت عن احتمال نشر قوات امنية مصرية في قطاع غزة            

االخوة المصريين نفيهم القاطع لصحة هذه المعلومات، معربا عن استهجانه لهذه التسريبات االعالميـة التـي                
  .والمصريتستهدف االساءة للعالقة بين الشقيقين الفلسطيني 

  
  إجراءات أمنية مشددة في محيط سكن عباس   .6
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اتخذت قوات األمن الفلسطينية سلسلة اجراءات أمنية مشددة في حي البالوع في رام اهللا، الذي يـسكنه                  :القدس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منعاً لتنفيذ أي مخطط يستهدف حياته، وتجري التحضيرات لملصقات خاصة              

  . سكان الحي لتنفيذ قرار منع دخول أي فلسطيني من خارج الحيتوضع على سيارات
وعلمت الخليج من مصادر أمنية فلسطينية ان       . وخالل االسبوع الماضي، أجرى افراد األمن مسحاً لبيوت الحي        

أجهزة األمن ستصدر ملصقات خاصة وفق تفاصيل السيارات التي تم تسجيلها والتي ستوضع على كل سـيارة                 
وضمن االجراءات انتشرت قوات األمن علـى       .ي سيارة من خارج الحي ال تحمل هذه الملصقات        لمنع دخول أ  

  .اسطح بنايات في الحي والقريبة من بيت عباس للمراقبة وكثفت تحركات رجال األمن في المنطقة
  24/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
 ي غزة األزمة الداخلية تخدم المخطط االسرائيلي القامة دولة ف: عبد ربه .7

اتهم ياسر عبدربه امس ما أسماه بقوى في االراضي الفلسطينية تتصرف على أن ما تم في :  د ب أ،رام اهللا
 يمثل انقالبا على النظام السياسي، وأن هذا االنقالب ال بد من )االنتخابات التشريعية( كانون الثاني الماضي 25

وأشار في تصريحات الذاعة صوت فلسطين إلى . اتعزيزه بانقالب عسكري على االرض وهذا ما يحدث حالي
أن ممارسات بعض الجهات، تدلل على اعتقادهم بأن لديهم فرصة تاريخية لتحويل العملية االنتخابية 

نحن نحصد كل يوم ثمارا مرة نتيجة هذا الواقع، : وأضاف. والديمقراطية إلى عملية انقالبية بنتائجها العسكرية
الصعيد الداخلي وعلى صعيد تدهور االقتصاد الفلسطيني وزيادة االحتالل شراسة في ليزداد وضعنا سوءا على 

وقال عبدربه إن ما يجري على . اعتداءاته ومخططاته لعزل الضفة عن غزة وعزل القدس عن بقية الضفة
 . أرض الواقع يمكن أن يخدم ذلك المخطط الذي يرمي إلى إقامة دولة في قطاع غزة

  19/5/2006الدستور 
  
  أبو زهري يؤكد أن أموال التبرعات ُسلّمت للحكومة  .8

أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن األموال التي تم التحفظ عليها على معبر رفح هي :  خاص،غزة
إنه بناء على التفاهم الذي جرى حول : وقال .اآلن تحت تصرف الحكومة الفلسطينية بعد تسليمها لها رسمياً

 .فقد تم الليلة الماضية إنهاء هذه المسألة وتسليم هذه األموال إلى وزير الداخلية سعيد صيامأموال التبرعات 
 غازي حمد الناطق باسم الحكومة على أن األموال التي كانت بحوزة أبو زهري قد تسلمتها .ومن ناحيته أكد د

  .الحكومة الفلسطينية رسمياً
  23/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   الحكومة الفلسطينية لن تخرج عن المظلة العربية : الزهار .9

محمـود الزهـار وزيـر      .دأكد  : رفح أحمد سليم  نقالً عن مراسلها في      24/5/2006األهرام المصرية   نشرت  
 اآلليات  ى وسيبحثان العديد من القضايا الفلسطينية ومنها االتفاق عل        ىالخارجية أنه سيلتقي مع السيد عمرو موس      

 وكذلك مناقشة القضايا الفلسطينية السياسية واألمنية وكـل          ،دخال اموال لدعم الشعب الفلسطيني    التي سيتم بها ا   
    . ان الحكومة الفلسطينية لن تخرج من المظلة العربية: وقال الزهار .. ممارسات االحتالل االسرائيلي

 الرد النهائي للحكومة    ىموسقالت مصادر عربية إن الزهار سيبلغ       : القاهرةمن   24/5/2006الحياة  وأضافت  
  . الفلسطينية بشأن المبادرة العربية للسالم، ورؤية حماس للتحرك العربي لدعم الشعب الفلسطيني

  
  صيام يؤكد موافقة دمشق على تأهيل ضباط فلسطينيين  .10
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دعا نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلـسطينية علـى               : سمر أزمشلي  ،دمشق
عدة الثوابت الوطنية وتجنب كل ما من شأنه بث الفرقة بين ابناء الوطن، فيما اعلن وزير الداخلية الفلسطيني                  قا

وقال صيام بعـد     .سعيد صيام استعداد دمشق لتأهيل ضباط شرطة فلسطينيين وكوادر مدنية في وزارة الداخلية            
لمسؤول دائما تجاه القضايا العربية وتحديدا      لقائه الشرع امس ان محادثاته تمحورت حول دور سورية البنّاء وا          

 –القضية الفلسطينية، مشيراً خصوصا الى استقبال الفلسطينيين الذين كانوا عالقين علـى الحـدود العراقيـة                 
  .االردنية ودعم الشعب السوري للحكومة الفلسطينية وقبول جواز السفر الفلسطيني

  24/5/2006الحياة 
  

 واألمن أوقفه عدة مرات.. .رة في سيارة اجرة مطار القاهى يتوجه الصيام .11
 ايدي قوات ى سلسلة من االهانات علىتعرض وزير داخلية السلطة الفلسطينية سعيد صيام ال : خاص،غزة

وقالت مصادر فلسطينية  . دمشق عبر مطار القاهرةىاألمن المصرية اثناء مغادرته قطاع غزة في طريقه ال
سيد صيام قام بالتنسيق رسمياً مع الحكومة المصرية عبر سفارتها في غزة، مطلعة للقدس العربي ان مكتب ال

وابلغها مسبقاً بموعد سفره، كما ابلغ السفارة الفلسطينية في القاهرة، ولكنه عندما تجاوز معبر رفح الحدودي، 
صادر نفسها واشارت الم .فوجئ بعدم وجود احد في استقباله، وتعرض للمساءلة من قبل المسؤولين في المعبر

 ان صيام اضطر ألن يستقل سيارة اجرة مصرية متهالكة استأجرها في الجانب المصري من المعبر، ىال
وكشفت ان صيام اوقف امام عدة حواجز ونقاط  . مطار القاهرةىوتوجه بها واثنان من مرافقيه مباشرة ال

 وكان كل مرة يقول لهم انه وزير تفتيش مصرية، حيث طالبه الجنود المصريون بابراز هويته وجواز سفره،
 أمل ان تتحسن المعاملة، او يتم تقديره، واحترام موقعه، ولكن المعامالت المهينة ىداخلية فلسطين، عل

 ىاستمرت، وكان الجنود ورجال المخابرات المرابطون عند نقاط التفتيش يسألونه عن اسباب زيارته ال
 دمشق، كانوا يكررون عليه السؤال نفسه، ويقولون له حضرتك ىلالقاهرة، وعندما كان يقول لهم انه ذاهب ا

وقالت المصادر ان سيارة تابعة لألمن المصري كانت تراقب سيارة االجرة التي استقلها . حاتعمل ايه هناك؟
 ان احد الضباط صياموذكر مصدر مقرب من  . وصوله الي مطار القاهرةىمنذ انطالقها من معبر رفح وحت

واضافت المصادر ان  .شوفلك حاجة تانية.. ا قال له انه وزير الداخلية يا راجل انت بتمزح عندمهقال ل
 دمشق تحت ذريعة انهما ال ىسلطات األمن في مطار القاهرة حاولت منع اثنين من مرافقيه من السفر ال

ن امتد لفترة وبعد جدل بين صيام ورجال األم.  نفس الطائرةىيملكان تأشيرات دخول، ويمكن اعادتهما عل
وحول عدم ترتيب .  السماح للثالثة بركوب الطائرة المصرية المغادرة الي العاصمة السوريةىزمنية جر

السفارة الفلسطينية اي استقبال للوزير قالت المصادر ان سفارة فلسطين في القاهرة عندما اتصل بها صيام 
 المطار بعد قطعه ثالثة ىه سيارة تأخذه الاعتذرت له بانها لم تبلغ بموعد وصوله، وعرضت ان ترسل الي

 المطار في سيارة االجرة المتهالكة نفسها، وحمد ىارباع الطريق، ولكنه رفض هذا العرض وواصل طريقه ال
 .اهللا انها لم تتعطل في الطريق

  24/5/2005القدس العربي 
  

  ين فلسطين تطالب األمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطيني .12
 األمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإرهاب الدولة وخروقاتها لحقوق اإلنسان فـي              ،طالبت فلسطين 

جاء ذلك برسالتين متطـابقتين وجههمـا ريـاض          .األراضي الفلسطينية، وتقديم مرتكبي هذه األعمال للعدالة      
وباسيلي ألويبي رئيس مجلـس     ،  في عنان منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة، إلى كل من كو          

وأكد منصور أن إسرائيل القوة المحتلة تواصل أعمال إرهاب الدولة واختراقات حقوق اإلنـسان               .األمن الدولي 
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ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل قتل وجرح المدنيين وتدمر الممتلكات وفرض العقاب الجماعي على الـشعب               
  .الفلسطيني بشكل يومي

  23/5/2006 والمعلومات مركز االعالم
  
  

  اجئين في مخيم الهول بسوريلالالحكومة قدمت مساعدات : عدوان .13
أعلن عاطف عدوان، وزير شؤون الالجئين، أن الحكومة الفلسطينية قدمتْ مساعدةً مالية طارئة لنحو : غزة
وقالت الدائرة . يا سورفي  الجٍئ فلسطيني غادروا العراق مؤخّراً ويوجدون حالياً في مخيم الهول 304

اإلعالمية بالوزارة، إن عدوان قدم هديةً عبارة عن مبلٍغ من المال مقدم من الحكومة الفلسطينية لكّل الجئ 
   .فلسطيني يوجد في المخيم

  23/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   التدخّل في الخالفات الحزبية عدم على خطباء المساجد :وزير األوقاف .14
 أصدر وزير األوقاف الفلسطيني نايف الرجوب، تعميماً يحظر فيه على خطباء المساجد التدخّل في :بيت لحم

الصراعات الحزبية، أو اتخاذ مواقف لصالح هذه الحركة السياسية أو تلك، ودعاهم للتركيز على الوحدة 
ر المساجد لمنصاٍت ألحزاٍب الوطنية، والدعوة للتالحم بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وعدم تحويل مناب

   .سياسية
24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  إراقة الدم الفلسطيني خيانة وخروج عن الصف الوطني: قياديان أسيران في حماس والجهاد .15

حماس والجهاد  في السجون الصهيونية على ضرورة إنجاح الحوار  أكد قياديان في حركتي: القدس المحتلة
 الصدع وتذليل كافة العقبات للوصول لموقف واستراتيجية فلسطينية موحدة تصون اإلنجازات الوطني ورأب

ووجه جمال أبو الهيجاء نداء عاجالً من عزله  . الفلسطينيشعبالوالتضحيات وتفشل المؤامرات التي تتبرص ب
شعب من الوإنقاذ في سجن عسقالن لقيادتي حماس وفتح الستخدام كل السبل لوقف جميع األحداث المؤسفة 

أبو الهيجاء كافة القوى والمنظمات والفصائل واألطر والشخصيات تحمل  وطالب .ويالت االقتتال الداخلي
 الوطني والخروج بموقف فلسطيني موحد ينهي كل رودعا إلى توحيد الجهود إلنجاح مؤتمر الحوا. مسؤولياتها

 إن المطلوب من كل ،البارز في حركة الجهاد اإلسالميومن ناحيته، قال بسام السعدي القيادي  .أشكال الخالف
القوى والفصائل االرتقاء لمستوى التحديات المصيرية وتوحيد الموقف وتجاوز كل الخالفات، وفي الوقت الذي 
ندين فيه وبشدة أحداث غزة المؤسفة ونُصر على ضرورة وقفها ومنعها والمطالبة بالتحقيق الجدي فيها واتخاذ 

المناسبة بحق مفتعليها، فإننا في سجون االحتالل نعلن بشكل واضح أن الدم الفلسطيني محرم ومقدس الخطوات 
وأشار إلى أن مخطط . ولن نسمح ألحد بالمساس به ألن المعترك خطير والتحديات كبيرة والمؤامرات تشتد

 المرتقب، لذلك نستصرخ حوار الوطنيالالتجويع يشكل مقدمة لعنوان تآمري خطير قادم لن يفشل إال بنجاح 
الجميع أن يكون شعارهم نجاح المؤتمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشدداً على أن إراقة الدم الفلسطيني 

  .خيانة وخروجاً عن الصف الوطني
  23/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جهولين مقتل أحد عناصر القسام وإصابة إثنين آخرين بعد اختطافهم من قبل مسلحين م .16
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قد توفي متأثراً بجراحه، فيما أصيب إثنان آخران بعـد           أعلنت مصادر فلسطينية أن أحد عناصر كتائب القسام       
على صعيد ذي صـلة قالـت مـصادر فلـسطينية إن             .قيام مجهولين مسلحين باختطافهم وإطالق النار عليهم      

 القسام وفاء عياد وسط غزة، وتـسببت        مجهولين وضعوا ليلة أمس عبوة ناسفة، انفجرت أمام منزل القيادي في          
  .بأضرار مادية فقط

  24/5/2006 48عرب 
 

  نتائج عكسية للضغوط على الحكومة الفلسطينية وشعبيتها ستتزايد: حالوتس .17
حالوتس، من أن استمرار الضغط السياسي واالقتصادي على الحكومة الفلسطينية، يعطي            حذّر: القدس المحتلة 

وقال خالل جلسة لجنة    .  عليها لفلسطينيين يلتفّون حول هذه الحكومة، كلما زاد الضغط       نتائج عكسية؛ حيث أن ا    
 استبعد في نفـس الـسياق،        أنه كما. هاالخارجية واألمن البرلمانية، أن الضغوط الممارسة لن تؤدي إلى سقوط         

  .ة الغربية أنه توقع ازدياد مظاهر الفوضى في غزة والضفعلى الرغم مننشوب حرب أهلية فلسطينية، 
23/05/2006قدس برس   

  
    غزة إلعادة احتالل قطاع إسرائيليةتدريبات .18

الجيش االسرائيلي بدأ    أن   :القدس المحتلة  من   آمال شحادة  عن مراسلتها    24/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
تدريبات أجريـت   مصادر ان ال  الوذكرت  . أمس تدريبات ميدانية استعدادا لتنفيذ اوامر باعادة احتالل قطاع غزة         

واشارت الى ان الجيش قد يقـوم بتفعيـل القـصف           . على مستوى قيادة لواء غزة وعلى مستوى القيادة العامة        
 ان االسـتعدادات لـدمج      توقال. لقطاع بشكل اكثر كثافة في اطار محاربة ما اسماه الخاليا االرهابية          لالبحري  

ذكرت مصادر   فيما   . حين يلح االمر   ها ويمكن استخدام  سالح البحرية في عمليات ضد هذه الخاليا تم استكمالها        
عسكرية ان الجيش لن يشرك القوات الميدانية في التدريبات الحالية، الن الهدف هو ايجاد لغة مـشتركة بـين                   

  .القيادات العسكرية وتقاسم المهام الواضحة استعدادا الحتمال صدور االمر
بأن الجـيش ال يـستطيع أن يمنـع مواصـلة إطـالق             أقر   أن حالوتس    :24/5/2006 48 عرب   وذكر موقع 

. قطاع حتى لو وصل إلى مركز مدينة غزة، وأنه يجري العمل على تطوير وسائل تكنولوجية              الالصواريخ من   
من الصواريخ تـسقط    % 72، فإن   أقوالهوبحسب   .، بأن الجيش لن ينصح الحكومة باحتالل غزة       ا القول كررم

قال أحد كبار الـضباط فـي اإلسـتخبارات         في نفس السياق    و .في القطاع في إسرائيل، في حين يسقط الباقي       
العسكرية، أن حركة الجهاد هي الوحيدة التي تنشغل بإطالق الصورايخ، وتقوم بتنفيذ عمليات يخرج منفـذوها                

حركة بدون توقف، ويمارس ضغوطاً شديدة      الجيش يعمل ضد أعضاء     الوبحسب أقواله فإن    . من الضفة الغربية  
  . الحركة بدأت تعطي نتائجهايهاعل

  
  إسرائيل تطالب بريطانيا بتعديل قوانين االعتقال المقدمة من المنظمات الخاصة .19

طلب حاييم رامون من النائب العام البريطاني تعديل القانون الذي يسمح لكـل منظمـة               : التلفزيون اإلسرائيلي 
ن ارتكب جرائم حرب، وذلك دون إقحام       خاصة، بطلب إصدار أمر اعتقال ضد أي مواطن إسرائيلي، تعده مم          

حيث ذكر النائب العام من جهته أنه يتفهم المشاكل والصعوبات التي يـضعها             . السلطات البريطانية في القضية   
  .هذا القانون، أمام العالقات بين إسرائيل وبريطانيا، واعداً بدراسة القضية

  23/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  صول على صواريخ كروز طويلة المدىاسرائيل تسعى للح .20
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قالت مصادر امنيةاسرائيلية امس ان اسرائيل عززت جهود تطـوير صـواريخ كـروز    : تل ابيب ـ رويترز 
  .طويلة المدى من النوع الذي قد يستخدم اذا حاولت الدولة اليهودية ضرب منشات ايران النووية

  24/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  
  
  

  لنكن دولة عنصرية  : ئيلوزير العدل في إسرا .21
                  دافع حاييم رامون، في جلسة عاصفة للكنيست، أمس، عن الجوهر العنصري لقانون المواطنة الذي يمنـع لـم

ن المحكمة العليا وقعـت بختمهـا علـى قـانون           ، أ كان محمد بركة قد قال    بعد أن    ،شمل العائالت الفلسطينية  
  . عنصري ال يوجد أسوأ منه

  24/5/2006السفير 
  

    عدم التجاوب مع التحذيرات بخصوص تعامل الشرطة مع عصاباتيختر يقرر د .22
قرر وزير األمن الداخلي، مساء أمس، بعد اجتماعه مع المستشار القضائي للحكومة، عدم تنحية المفتش العـام                 

 من  للشرطة وباقي الضباط من مناصبهم، بعد أن تلقوا رسائل تحذير من لجنة زايلر تنذرهم بأنهم سيتضررون               
 تعامل الشرطة مع إحدى عصابات الجريمة المنظمة فـي جنـوب             قضية  في ،نتائج التحقيق بتقديمهم للمحاكمة   

بأقصى سرعة ممكنة، خاصة بعد      ومن جهته طلب حاييم رامون، من زايلر إنهاء أعمال لجنة التحقيق          . إسرائيل
  .إرسال رسائل التحذير

  24/5/2006 48عرب 
  

 لدى االمم المتحدة و سري في ممثلية اسرائيلبولتون عض: يسفير اسرائيل .23
 ، روسيا والصين وقطرى االمم المتحدة انتقادات الذعة الىوجه سفير اسرائيل لد: االمم المتحدة ـ رويترز

 أغدق بالمقابل إال أنه . كأعضاء في مجلس االمن الدولي أصاب الدولة اليهودية بخيبة أملهمقائال ان دور
  . المنظمة الدوليةى حد أن وصفه مازحا بأنه عضو سري في فريق اسرائيل لدىن ال جون بولتوىالثناء عل

  24/5/2005القدس العربي 
  

  !  فأقيمت إسرائيل في فلسطين...  طريقه في أوغندا متقصي الحقائقضّل .24
. ثمة من يتساءل دوماً عن أثر وقائع صغيرة في تغيير مجـرى التـاريخ             أن  : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

وبين هذه الوقائع، ما كشف عنها باحث في جامعة حيفا حول نتائج بعثـة التقـصي التـي أرسـلها المـؤتمر                      
فقد تكونت البعثة من ثالثة قرر اثنان       .  لدراسة أمر إقامة الدولة اليهودية في أوغندا       1905الصهيوني في العام    

، وذلك بعـد أن ضـل       مغرضة أنها ال تصلح   منهم أن أوغندا صالحة إلقامة الدولة، فيما قرر الثالث، وألسباب           
أخذ برأي األقلية في هذا الشأن وقرر تركيز الجهد على إقامة الدولة              المؤتمر والالفت أن . طريقه خالل المهمة  

  .في فلسطين
24/5/2006السفير   

 
  فلسطينياً 19يعتقل و  يقتحم مناطق نابلس وبيت لحم االحتالل .25
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ل مدينة نابلس ومخيم بالطة المجاور من ثالثة محاور، وباشرت اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتال
وأفادت مصادر أمنية، أن قوات معززة، حاصرت بعض مساكن . بعمليات تفتيش في عدد من منازل المواطنين

 طالبا، بعد 14طلبة جامعة النجاح الوطنية في حيي رفيديا والمخفية غرب وجنوب غربي المدينة، واعتقلت 
وفى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل فجر امس، أربعة . قيق الميدانيإخضاعهم للتح

مواطنين وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن عدداً من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية، اقتحمت المخيم عبر 
  .محاور الخضر والدوحة، وانتشرت على امتداد الشارع الرئيس الخليل القدس

13/5/2006البيان   
  

  رفض التماس ضد مسار للجدار يضم كتلة معاليه أدوميم االستيطانية .26
رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اليوم الثالثاء التماسا تقدم به سكان قرية العيزرية في القدس الشرقية لتغييـر             

لكتروني إن قرار   وقال موقع يديعوت أحرونوت اال     . مسار الجدار العازل يضم كتلة معاليه أدوميم االستيطانية       
المحكمة اإلسرائيلية يسمح لجهاز األمن اإلسرائيلي بمواصلة بناء الجـدار الموصـل بـين القـدس الـشرقية                  

ويهدف مسار الجدار في هذه المنطقة إلى ضم الكتلـة االسـتيطانية             . ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس    
لية أن الجيش اإلسرائيلي أجرى توازنا بين االحتياجـات         واعتبر قضاة المحكمة العليا اإلسرائي     . معاليه أدوميم 

  . األمنية والمس بحياة المواطنين الفلسطينيين
23/5/2006 48عرب    

 
   آالف دونم لصالح بناء جدار الفصل في الخليل6قوات االحتالل تستولي على  .27

درتها قـوات االحـتالل     قدرت مديرية زراعة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم، مساحة األراضي التي صا           
بصورة مباشرة، لصالح بناء جدار الفصل العنصري في محافظة الخليل، باستثناء بلدة دورا والقـرى التابعـة                 

 . دونماً، باإلضافة إلى آالف الدونمات من األراضي الزراعية التي جرى عزلها خلف الجدار6191لها، بنحو 
 16لت عليها قوات االحتالل داخل األراضي المـصادرة تبلـغ           وأضاف التقرير، أن عدد آبار المياه التي استو       

 شجرة تمت مصادرتها وإعدامها من قبل قـوات االحـتالل خـالل    23354وأشار التقرير إلى أن نحو  بئراً،
 .عمليات بناء الجدار

23/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   
  

  فوضى السالح الفلسطيني شهامة ام إحساس بالنقص؟ .28
 في قطاع غزة حيث للميليشيات المسلحة حضور كبير، تختلط في أحيان كثيـرة جملـة   :  أسامة العيسة ،القدس

وقال صحافي متابع لشؤون هذه الميليشيات إنها تنقسم إلـى           .من المعايير، يكاد يكون من الصعب الفصل بينها       
جـار الـسالح، والثانيـة مـن        ثالثة أنواع متناقضة ومتداخلة، في الوقت نفسه، األولى تتشكل من مهربي وت           

وأضاف لـالشرق األوسط، بسبب الثقافة       .الميليشيات ذات الطابع العائلي، والثالثة التابعة للفصائل الفلسطينية       
العائلية والقبلية، وطبيعة التركيبة المجتمعية، فإن هذه األنواع تتداخل وتتقاطع بحيث يصعب الفصل فيما بينها،               

رسمية، تجد نفسها عاجزة أمام ظواهر الفلتان، وتكتفي بدعوة األطراف الى التهدئة،            وهذا يؤثر على أية سلطة      
زعيم أحد الفصائل ذات التوجه العروبي        .ال بل قد تتعرض إلطالق النار إذا حاولت التدخل إليقاف االشتبكات          

ويقول . لتوافق حولها وفي حديثنا معه قال يوافق على أن المظاهر المسلحة مؤذية وتحتاج إلى حوار ل             . القومي
بصراحة رغم قناعتنا جميعا بأهمية طرح هذا الموضوع، إال أنه ال أحد يجرؤ على إثارته في األوساط العامة،                  

   .وإن كان مثارا بقوة في األوساط الخاصة
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الشرقاوي أن جهات عديدة خارجية كانت تدعم الزعماء باألموال للصرف على محاسيبهم            العميد يوسف   ويؤكد  
 النضال الفلسطيني عن مساره بتغذية النعرات العشائرية، ويشير إلى أن االنشقاق الكبير الذي تعرضت               لحرف

ويرى الشرقاوي   . كان في وجهه األبرز انقساماً جهوياً      1982له حركة فتح بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام         
 معها نفس الحالة التي عاشتها فـي لبنـان          أنه عندما انتقلت الفصائل الفلسطينية إلى األراضي المحتلة، حملت        

، خرج أفراد هـذا     2002فمثال، عندما أقال ياسر عرفات، جبريل الرجوب، قائد األمن الوقائي عام            . واألردن
الجهاز في تظاهرات مناصرة لقائدهم، وكأن األمر ال يتعلق بجهاز يخص عموم الشعب، وإنما تحول عناصـر                 

و ما تكرر في األسابيع الماضية، عندما تبين أن األجهـزة األمنيـة تـأتمر               هذا الجهاز إلى اتباع لشخص، وه     
  .بأوامر قادتها وليس بالمستوى السياسي

نبيل كوكالي، مدير المركز الفلسطيني الستطالع الرأي بأنه ال بديل عن ثقافة القانون، كبديل لثقافـة                . ويرى د 
ى أن أغلبية الشعب الفلسطيني لم تعـد تقبـل بثقافـة            االستطالعات تشير جميعها إل   : ويضيف قائالً . االنفالش

  .العسكرة والفلتان والتطاول على القانون
24/5/2006الشرق األوسط   

  
  جنبالط أوضاع المخيمات وليد وفد فلسطيني يبحث مع .29

بحث جنبالط مع وفد فلسطيني من جمعية االخوة للعمل الثقافي والمنظمة الفلسطينية لحقـوق االنـسان، فـي                  
 الفلسطينيين في لبنان والمخيمات، وسلمه درع دورة االخوة اللبنانية ـ الفلسطينية الرياضية لكرة القدم  أوضاع

  . عاما للنكبة58في الذكرى الـ 
24/5/2006المستقبل   

  
 يجب إنهاء الحصار المفروض على الفلسطينيين: كير .30

إلدارة األمريكية باستغالل زيارة أولمـرت      بيانا يطالب فيه ا   ) كير(أصدر مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية      
وقال المجلـس   . لواشنطن لمخاطبة عدد من القضايا التي تضر بصورة أمريكا ومصالحها عبر العالم اإلسالمي            

في بيانه أن المعاناة المفروضة حاليا على الشعب الفلسطيني نتيجة للحصار اإلسرائيلي والدولي المفروض على               
 .نسانية من شأنها تعميق االنقسامات وأسباب العداء بالشرق األوسطالفلسطينيين هي كارثة إ

23/5/2006: واشنطن-كير  
 

   لدعم أطفال المخيمات الفلسطينية   في أبوظبيحفل بيانو خيري .31
نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع جمعية طفل ثم وعد مـساء               : فاطمة النزوري  -أبوظبي  

واستهل برنامج الحفل بكلمة ترحيبيـة قـدمتها         . خيرياً لدعم أطفال المخيمات الفلسطينية     أمس األول حفل بيانو   
تانيا صفير رئيسة جمعية طفل ثم وعد عرضت خاللها نبذة حول أوضاع أطفال المخيمات وجهـود الجمعيـة                  

ـ            .  لدعمهم شة وعلى هامش الحفل نظم معرض صور ألطفال المخيمات الفلسطينية تستعرض أوضاعهم المهم
  .وافتقارهم للخصوصية وأبسط الحقوق

24/5/2006الخليج اإلماراتية   
 

   دوالر خسائر قطاع الزراعة الفلسطيني   ومئة مليونمليار .32
 مليار  1ر1قال محمد اآلغا وزير الزراعة الفلسطيني إن خسائر قطاع الزراعة الفلسطينية تجاوزت             :  رويترز

 مليـون دوالر خـسائر      300وقال الخسائر تشمل    . ت االسرائيلية دوالر خالل الفترة الماضية بسبب االعتداءا     
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 800مباشرة للمزارع الفلسطيني جراء تجريف األراضي الزراعية واقتالع األشجار والحاصالت الزراعيـة و            
مليون دوالر خسائر غير مباشرة نتيجة للحصار واغالق المعابر ومنع تصدير المنتجات الزراعية الفلـسطينية               

وأضاف اآلغا أن القطاع الزراعي الفلسطيني متدهور جدا وفـي           .أو تسويقها في األسواق المحلية    الى الخارج   
حاجة الى دعم عربي ودولي كما تدهورت األوضاع االقتصادية للمزارع الفلسطيني وأصبح في حاجة ماسـة                

  .الى المساعدة والدعم العربي والخارجي
24/5/2006الخليج اإلماراتية   

 
 
 

  تصاد الفلسطيني يعتمد بدرجة كبيرة على الوارداتاالق: غلوبل .33
تظهر البيانات الواردة عن مكتب اإلحصائيات الفلسطيني المركزي اعتماد االقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيـرة              

وهو ما يعزى بصفة رئيسية إلى القاعدة االقتصادية التصنيعية والزراعية الصغيرة التي تجعله             . على الواردات 
وقال بيت االستثمار العالمي غلوبل في تقرير اقتـصادي تحـت           . يراد كل من السلع والخدمات    يعتمد على است  

 15.1عنوان االستراتيجية االقتصادية والرؤية المستقبلية ـ فلسطين انه وفي ظل تراوح الصادرات في حدود  
ـ 2000في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي فقط خالل الفترة الممتـدة بـين األعـوام     ، تراوحـت  2003  

كما يتـضح المـستوى المرتفـع    .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي76.6 ـ  67.6الواردات بين نسبتي 
للواردات من خالل المستوى المرتفع إلجمالي اإلنفاق المحلي وخاصة االستهالك المحلي الخاص الـذي بقـي                

هذا وقد دخلت فلسطين في كثيـر        .لي خالل الفترة   في المائة من الناتج المحلي اإلجما      100قريبا جدا من نسبة     
من اتفاقات التعاون التجاري مع األردن، ومصر، والسعودية، واالتحاد األوربي والواليات المتحدة األميركيـة              

بالرغم من ذلك لم يحصل تنويع جغرافي للتجارة، حيث         . وغيرها لتقديم معاملة تفضيلية للصادرات الفلسطينية     
 في المائة من الصادرات     90ى وقتنا هذا أهم شريكة تجارية لفلسطين وهي تستحوذ على نسبة            تعد إسرائيل حت  

  . في المائة من الواردات70الفلسطينية وأكثر من 
24/5/2006الشرق األوسط   

 
  فياض يحذر من انهيار االقتصاد الفلسطيني اذا استمر الحصارسالم  .34

لفلسطيني السابق سالم فياض من انهيار اإلقتصاد الفلسطيني،         حذر وزير المالية ا    :  عماد عبد الرحمن   -عمان  
الفتا الـى    اذا استمرت حالة الحصار وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل والدول المانحة،             

 40حتى نهاية العام الحالي، فإن نسبة الفقر سترتفع الـى           / غير المسبوق /انه في حال استمر الحصار الحالي       
وقال فياض في محاضرة القاها ان مجموع ما حصلت عليـه           .  بالمئة 70كما سترتفع نسبة البطالة الى       ائة،بالم

 مليـارات دوالر،    7، وصل الـى     1994السلطة الوطنية الفلسطينية من مساعدات من الدول المانحة منذ عام           
 والتي وصلت الى نحو مليـاري       بدون المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية الراعية لالجئين الفلسطينيين        

واعلن فياض ان حجم الحديث عن وجود فساد في مؤسسات الدولة، مبالغ فيه، وبين فياض ان الـدين                  . دوالر
وكشف ان اوجه الخلـل فـي   ،  الخارجي على السلطة يبلغ حاليا نحو مليار دوالر معظمها قروض ميسرة جدا   

  حيات اإلنفاق المالي دون الرجوع الـى الخزينـة المركزيـة،          األنظمة المالية للسلطة تمثلت بتعدد اوجه وصال      
 52وردا على سؤال حول محاسبة الفاسدين قال انه يوجد لدينا قصور ومحسوبيات، مشيرا الى انه تم تحويـل                   

  .ملف فساد الى النائب العام
24/5/2006الرأي األردنية   
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 طيني مليار دوالر حجم خسائر االقتصاد الفلس15: وزير االقتصاد .35

حذّر وزير االقتصاد الوطني من خطورة مواصلة الجانب االسرائيلي فرض الحـصار االقتـصادي    :حامد جاد
المشدد على األراضي الفلسطينية، مؤكداً ان الحصار المفروض ضاعف خالل األشهر الثالثة الماضية من حدة               

 االسـرائيلي المتواصـل منـذ بدايـة     ونوه الى أن الحصار .خسائر االقتصاد الوطني ومعدالت الفقر والبطالة
 مليار دوالر وأدى الى تراجـع       15االنتفاضة ألحق باالقتصاد الوطني خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت          

ولفت الى أن العمالة الفلسطينية توقفت كلياً عن العمل داخل اسرائيل وشـهد   .عام في كافة األنشطة االقتصادية
ونوه نصار الى  .وتراجع قطاع التجارة الخارجية% 67 ووصل معدل الفقر الى التشغيل المحلي تراجعاً كبيراً

 مليار دوالر منها أكثر من مليار عبارة عن قـروض           2ر7أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة يقدر بـ          
وق  مليوناً لصند  640 مليون دوالر ديون للموردين من القطاع الخاص ونحو          660قدمتها جهات خارجية ونحو     

  .التأمين والمعاشات
24/5/2006األيام الفلسطينية   

  
  حذر من تفاقم األمراض واألوبئة في حال استمرار الحصارتمؤسسة أميركية  .36

إن األوضاع اإلنـسانية    ) mercycorps(قال جيم وايت مدير مؤسسة الرحمة اإلنسانية األميركية          :حسن جبر 
وحـذر مـن     .ل الدولي العاجل حتى ال تحدث كارثة إنـسانية        في األراضي الفلسطينية تتفاقم، ما يتطلب التدخ      

واكـد أن مـا يجـري فـي          .إمكانية انتشار األمراض واألوبئة إذا استمر الحصار على األراضي الفلسطينية         
وأشار إلـى أن عـدم       األراضي الفلسطينية يشبه إلى حد كبير ما يجري في إقليم دارفور في جنوب السودان،               

  . جمع القمامة سيؤديان إلى انتشار األمراض واألوبئةإدخال األدوية وعدم
24/5/2006األيام الفلسطينية   

 
  جامعة األقصى تفتتح فعاليات مؤتمر علمي دولي: غزة .37

 فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول للعلـوم الطبيعيـة   ، بغزة أمس،افتتحت جامعة األقصى  :عيسى سعد اهللا  
 بحثاً مقدمة من باحثين في جامعات محلية وعربية وعالميـة فـي             80مشاركة  والتطبيقية التي ستستمر يومين ب    
  .مختلف العلوم الطبيعية والتطبيقية

24/5/2006األيام الفلسطينية   
 

  منفذو تفجيرات دهب تلقوا تمويالً فلسطينياً وتدريباً في غزة: مصر .38
 أن منفذي تفجيـرات     ، أمس، اهرة أعلنت الق  : محمد صالح   عن مراسلها في القاهرة    24/5/2006الحياة  نشرت  

دهب في سيناء تلقوا تدريباً على استخدام األسلحة والمتفجرات في غزة، على أيدي عناصر فلسطينية أمـدتهم                 
الـسلطة الفلـسطينية    القاهرة  سلّمت   و .بأموال وهنأت زمالءهم في تنظيم التوحيد والجهاد بعد تنفيذ االعتداءات         

أن تعاوناً امنياً يتم بين الطرفين فـي        كما  بعدما تأكد ضلوعهم في التفجيرات،      أسماء فلسطينيين طلبت توقيفهم،     
ولم تحدد السلطات المصرية الجهة التي ينتمي إليها الفلـسطينيون المتورطـون، لكـن مـصادر                . هذا المجال 

تفجيرات مصرية مطلعة استبعدت أن يكونوا على صلة تنظيمية بحركتي حماس والجهاد اإلسالمي اللتين دانتا ال              
  .عقب وقوعها

نفى خليل أبوليلة مسؤول العالقات الخارجية في حماس        : من القاهرة  24/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
بشدة تدخل الحركة في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً حرصها على سالمة الوضع الداخلي فـي هـذه                  
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زة ان حماس حريصة على أمن مـصر وتحـافظ عليـه            وقال أبوليلة في تصريحات للصحافيين في غ      . الدول
  .محافظتها على أمن فلسطين، وال تسمح على اإلطالق المس به

قال صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس فـي المجلـس           : ألفت حداد عن   24/5/2006 48 عرب   وذكرت
صر، ونحـن فـي حركـة       التشريعي ال يجوز بأي حال من األحوال اإلعتداء على أمن دولة عربية ال سيما م              

 وأضاف البردويل   .حماس استنكرنا العملية في دهب بغض النظر عن جنسية وانتماء األشخاص الذين قاموا بها             
وعبر عن أمله أن ،  حركةالالداخلية المصرية حماس الن السلطات المصرية تعلم جيدا نهج          أنه ال يعتقد أن تتهم      

جواء مع مصر، موضحا أن مصر من أكثـر الـدول المهتمـة             ال تؤدى هذه المعلومات الجديدة إلى توتير األ       
اعتقـد أن العقالنيـة      وأضاف .وضع السياسي ونحن بحاجة كبيرة إليها     الوتعرف تفاصيل   الفلسطينية   ةقضيالب

  . تحكم الموقف المصري وليس ردود األفعال، وهذه القضية ستظل محشورة في إطارها الضيق الفردي
قـال األمـين العـام للرئاسـة        : أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ            عن 24/5/2006السفير  ونقلت  

الذين سـاهموا   والفلسطينية الطيب عبد الرحيم ان اليد التي تمتد الى مصر للنيل من استقرارها هي يد مجرمة،                 
في تفجيرات دهب خارجون عن اإلجماع الفلسطيني، موضحا ان أجهزة األمن الفلسطينية تبذل جهودا للكـشف         

  . ان الرئيس عباس يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوعكما . عن األسماء المتورطة في هذا العمل
  

     اتصاالت مصرية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .39
كشفت مصادر دبلوماسية ان االتصاالت المصرية مع االطراف الفلسطينية ركـزت خـالل الفتـرة               : القاهرة

 االعتداد بصيغة منظمة التحرير الفلسطينية كصيغة مشتركة وملزمة لجميـع           االخيرة على ثالثة محاور، االول    
االطراف، والثاني تعديل شكل الحكومة الحالي لتكون حكومة وحدة وطنية تضم ابرز االطياف ويغلـب علـى                 

الثالث يتعلق بامكانية عقد مؤتمر في مصر يضم مختلف الفصائل لالتفاق على             و .تشكيلها اعضاء فتح وحماس   
 .نامج عمل موحد للحكومة المقترحةبر

 24/5/2006القبس الكويتية 
  

   طلب تركيا استخدام السوق المصرية ىوافق علي مبارك .40
 طلب الحكومـة التركيـة      ىبأن الرئيس مبارك قد وافق عل     المصرية،   وزير الخارجية    ،صرح أحمد أبو الغيط   

ـ   الخاص باستخدام السوق المصرية لشراء مواد غذائية وطبية وغير         األراضـي  ىها والمساعدة فـي نقلهـا إل
  . الفلسطينية في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

  24/5/2006الجمهورية المصرية 
  

  السائق األردني في غزة مقتل األردن حريص على كشف جريمة .41
قـال وزيـر الخارجيـة      : من عمان سامي محاسنه ومحمد الدعمه     عن   24/5/2006الشرق األوسط    نشرت  

الردني عبد االله الخطيب ان هناك شريطا تلفزيونيا يسجل مقتل سائق السفير االردني خالـد الردايـدة فـي                   ا
 طلب من   كما. االشتباكات التي وقعت في مدينة غزة، معربا عن امله في ان يكون الحادث عاديا وغير مقصود               

 عملية التحقيق وإطـالع الحكومـة       واكد اهمية الجدية والسرعة في     .الحكومة الفلسطينية اجراء تحقيق فوري    
من جانبه قال رئـيس      .االردنية على التفاصيل والنتائج اوال بأول مشيرا الى ان عامل السرعة سيهدئ النفوس            

مكتب التمثيل االردني في غزة يحيى القرالة انه تعرض إلطالق نار من شخصين تم تصويرهما وهما يقومان                 
لفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري حرص المسؤولين الفلسطينيين علـى     السفير ا من جانب آخر أكد     . بالجريمة

 وحرص السلطة الفلسطينية على الحفاظ علـى        ،الوقوف على حيثيات واسباب هذا الحادث بأسرع وقت ممكن        
  .العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين
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رب رئيس الـوزراء األردنـي      أع: رام اهللا  أحمد رمضان    عن مراسلها في     24/5/2006المستقبل   وأضافت
 مؤكـداً أن حادثـة مقتـل    ،امس، عن غضب بالده جراء حادث مقتل الردايـدة       ،  معروف البخيت في تصريح   

وفـي رام اهللا، نفـذ       .المواطن األردني في غزة لن تثني األردن عن الوقوف الى جانب الـشعب الفلـسطيني              
اما تضامنيا امام مكتب الممثليـة االردنيـة        صحافيون فلسطينيون وممثلون عن مؤسسات حقوقية، امس، اعتص       

  .لدى السلطة الفلسطينية في المدينة احتجاجا على مقتل سائق السفير االردني
  

  النقابات المهنية طالبت البنوك األردنية بأن ال تخضع للضغوط  .42
 األردنية والعربيـة العاملـة فـي         حذر رئيس مجلس نقابة المحامين صالح العرموطي البنوك        :تامر الصمادي 

األردن وفلسطين من أن المكتب الدائم للمحامين العرب سيضع أي بنك من البنوك التي تمتنـع عـن تحويـل                    
األموال للشعب الفلسطيني على القائمة السوداء، مشددا على أن منع التحويل يعد تعديا على الخطوط الحمراء،                

وشدد العرمـوطي علـى أن الـشعب        . تسهم بحصار الشعب الفلسطيني   وأنه من واجب البنوك العربية أن ال        
الفلسطيني أصبح أعزل وال يوجد له أي سند من قبل الدول العربية واإلسالمية، وإلى أن التاريخ سيسجل للدول                  

  . المذكورة بحروف سود مواقفها في حصار الشعب الفلسطيني
  23/5/2006السبيل االردنية 

  
  باالستفزازلتشكيك بوالء عناصره وفتح االنتفاضة تتهمه الجيش اللبناني يرفض ا .43

 من إطالق التحليالت غير الواقعية حـول حادثـة          ، في بيان أصدر أمس،    حذرت قيادة الجيش اللبناني   : بيروت
 االنتفاضة النار على دورية للجيش اللبناني االسـبوع الماضـي،           - إطالق مسلحين فلسطينيين من حركة فتح     

 -فيما اتهمت فـتح      .العبثية للنيل من الدور الوطني للجيش والتشكيك بوالء افراده لقيادتهم         رافضة المحاوالت   
االنتفاضة الجيش بممارسة االستفزاز، رافضة محاولة بعض الجهات فرض أمـر واقـع والمـس بالـسالح                 

ة اللبنانيـة، هـو     وتؤكد قيادة الجيش ان التحقيق الجاري والذي تقوم به االجهزة القضائي           .الفلسطيني في لبنان  
  . وال سلطة على التحقيق إال سلطة القضاء اللبناني،المخول تبيان الحقيقة وكشف المسؤولين والفاعلين

  24/5/2006الشرق األوسط 
  

  الدعاة ترفض تحويل السنة رافعة للمشروع الصهيوني  .44
رئيس الوزراء اللبناني األسبق    لزيارة  وفدا من جمعية الدعاة االسالمية      ،الذي ترأس    الشيخ محمد ابو القطع      قال

ان البحث تناول ما يتعرض له لبنان عموما والطائفة السنية تحديدا من مؤامرات تحـاك، يـراد                 عمر كرامي،   
 الحقيقة نقول ان هذه الطائفة لـن تكـون إال           .لهذه الطائفة ان تكون هي الرافعة للمشروع الصهيوني في لبنان         

جامع الوطني، ومن الخطأ االعتقاد بوجوب التقيد بكل قـرارات األمـم            رافعة للمشروع االسالمي المسيحي ال    
نحـن  . المتحدة، واألمم المتحدة وقراراتها ليست قرآنا يتلى، وتيري رود الرسن ليس نبيا او وليا من االوليـاء                

العتـراف   ألن هناك قرارا صادرا عن األمم المتحدة بإنشاء وا         ؟نأخذ ما يناسب الدين والوطنية والقناعة، لماذا      
   . هو مقدمة إلقامة عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل؟1680بدولة اسرائيل، هل القرار 

 24/5/2006السفير 
 

  مجلس النواب االمريكي يصوت لصالح قانون االرهاب الفلسطيني .45
 لفرض حظر على التعامل مع السلطة       ،كي بغالبية ساحقة  يصوت مجلس النواب االمر   : ت سالمة نعما  ،واشنطن

.  في ما يخص المفاوضـات الـسلمية  محمود عباسسطينية مع استثناءات محدودة تتعلق بالتعامل مع مكتب  الفل
ويفرض القرار حظراً على سفر اعضاء حماس او من لهم معها صلة من التنظيمات االرهابية االخـرى الـى                   
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سسات الفلسطينية باستثناء ما    كما يمنع تقديم مساعدات مباشرة او غير مباشرة للحكومة والمؤ         . الواليات المتحدة 
 ان التصويت بغالبيـة     ، التي صاغت مشروع القرار    النائبةوقالت  . يخص ضرورات تقديم المساعدات االنسانية    

 يبعث رسالة واضحة بأن مجلس النواب لن يقبل تقديم مساعدات لحكومـة فلـسطينية بقيـادة حمـاس         ،ساحقة
  . اسرائيل بدالً من مساعدة الشعب الفلسطينيتخصص مصادرها وقدراتها لدعم هجمات ارهابية ضد

24/5/2006الحياة   
 

  الضفة بحملة شعبية فرنسية ضد مشروع فرنسي بتنفيذ قطار أنفاق يربط القدس  .46
بدأ الفرنسيون من أنصار حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم، حملةً واسعةً لدفع شركتين فرنسيتين إلـى التراجـع                 

 .ة بتنفيذ مشروع قطار أنفاق يربط القدس المحتلة بالمستعمرات في الضفة الغربية           عن المضي قُدماً في المشارك    
وذكر موقع الجزيرة نت اإلخباري، أن جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية شرعت في رفع دعـوى قـضائية      

قع مع الجانـب    ، فيما أكدت ألستوم أنها عازمة على االستمرار في تنفيذ العقد المو            فيوليا وألستوم  ضد الشركتين 
رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، برنار رافنيل، أن هذا المشروع يعد فـي نظـر              ولفت   .اإلسرائيلي

 فيمـا إذا كـانوا      ، أي الشعب الفلـسطيني    ،القانون الدولي غير قانوني إذ إنه لم يتم أخذ رأي أصحاب األرض           
  .يوافقون عليه

  22/5/2006مركز االعالم والمعلومات 
  

 إلسرائيل مقاطعتها إنهاءالسعودية تعهدت : مسؤولة امريكية .47
 السعودية أكدت للواليات أن يوم االثنين أذيعت في تعليقات أمريكيةقالت مسؤولة تجارية :  رويترز،واشنطن

المتحدة أنها لن تواصل تطبيق المقاطعة التي تفرضها الجامعة العربية ضد اسرائيل رغم أنها حضرت اجتماعا 
 تلقينا األمريكيوقالت سوزان شواب نائبة الممثل التجاري  .ا في دمشق لمناقشة سبل تشديد تلك المقاطعةمؤخر

تأكيدات بأن السعودية تتفهم تماما ضرورة أن تواصل التقيد بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية بما في ذلك 
 الرياض قالت أن شواب أضافتو .ا لقواعد المنظمة منظمة التجارة العالمية وفقأعضاءااللتزام بمعاملة جميع 

 المتعلق جتماعفي االممثلهم أن  أوضحواأن السعوديين و تحضر بشكل روتيني اجتماعات الجامعة العربية أنها
وقالت  . اآلخرينلألعضاء سينتهز الفرصة لشرح التزامات المملكة قبل منظمة التجارة العالمية بالمقاطعة

م من هذا فان الواليات المتحدة أبلغت السعودية أنها تعتقد أن حضور هذا النوع من  الرغىشواب انه عل
  . منظمة التجارة العالميةأعضاء التزاماتها تجاه ىاالجتماعات ينعكس سلبا عل

  24/5/2005القدس العربي 
  

   جرائم الحرب لن تمر دون عقاب وعلى االسرائيليين توخي الحذر: خبير دولي .48
 إمكانية مالحقة ومحاسبة المـسؤولين عـن        إنأكد خبير دولي في مجال حقوق اإلنسان،         :فرحةكتب سائد أبو    

جرائم الحرب التي يرتكبها جيش االحتالل االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني باتت أمـرا مطروحـا وقـابال                 
تنـاول اليـد     بات في م   األمر ذلك ال يعني بالضرورة أن       أن أوضحللتداول أكثر من أي وقت مضى، غير انه         

، خالل نـدوة حـول حقـوق        أمس لحقوق اإلنسان،    االيرلنديقال الدكتور وليام شاباس، مدير المركز        و .حاليا
على القادة ومنتهكي   : الفلسطينيين تحت االحتالل وتطبيق القانون الدولي اإلنساني، نظمتها مؤسسة الحق بالبيرة          

محاكمتهم مستقبال لما يقترفونه من جرائم ضد المـواطنين  حقوق اإلنسان اإلسرائيليين توخي الحذر من إمكانية   
عندما تصبح فلسطين دولة    : وقال .الفلسطينيين، سيما وأن هذا االحتمال أصبح أقرب للتطبيق من أي وقت آخر           

مستقلة مثل غيرها من البلدان، وتصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وجزء من نظامها الداخلي، ستكون                
  .ينها معرضة بقوة للمساءلة ولن تتمكن من التهرب والتصرف وكأن األمر اليعنيهاإسرائيل ح
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  24/5/2006األيام الفلسطينية 
  

   من أهالي الضفة فرصة الحصول على مياه للشرب% 40خسارة : المفوضية االوروبية .49
والتنمية ميشيل لويس    اإلنسانية على اقتراح تقدم به مفوض الشؤون        األوروبيةوافقت المفوضية   : سعد العزوني أ

 انه سيتم   :وقال . مليون دوالر لمساعدتهم في مواجهة األزمة الخانقة التي يعيشونها         34يقضي بمنح الفلسطينيين    
وسيتم استخدام هذا المبلـغ لتغطيـة       .  منتصف الشهر المقبل   األوروبيإقرار المقترح رسميا من قبل البرلمان       

لغذاء والخدمات الصحية والمياه وحماية فرص العمل المؤقتـة فـي           االحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني كا    
وبحسب تقارير البنك الدولي فان األزمة التي تعصف بالشعب الفلسطيني منذ خمس            . اإلنسانيةالمنظمات الدولية   

من أهـالي الـضفة فرصـة       % 40خسارة نحو   و, منهم تحت خط الفقر   % 70 يعيش نحو    أن إلىسنوات أدت   
   .ه عذبة للشربالحصول على ميا

 24/5/2006العرب اليوم 
  

  منظمة العفو تُقدم صورة بالغة الكآبة لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط .50
قدمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر في لندن أمس صورة بالغة الكآبة ألوضـاع                 : لندن

 الحـصاد المـروع لالنتهاكـات التـي         إلىداً  حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأشارت تحدي        
  .ارتكبتها جميع أطراف الصراع في العراق، والى األوضاع في األراضي الفلسطينية، ودارفور في السودان

24/5/2006الحياة   
 

  اتهامات جديدة إلخوان مصر تمهد لقمعهم .51
وثيقة التي نشرتها صحيفة األهـرام        اتفق محللون سياسيون وقيادات إخوانية على أن ال         : أحمد فتحي  –القاهرة  

القومية المصرية ووصفتها بـالخطيرة بشأن دعوة جماعة اإلخوان المسلمين الشعب المصري للخـروج فـي               
مظاهرات؛ إنما تستهدف وضع الجماعة أمام اتهامات جديدة لتهيئة الرأي للقبول بأي إجراءات قمعية من قبـل                 

ن المقالة التي نشرتها األهرام هي حلقة في سلسلة مـن االتهامـات     وشدد هؤالء الخبراء على أ     .السلطة ضدها 
محمد الـسيد سـعيد     . وقال د  .يعد لها النظام تمهيدا لقرارات استثنائية قد يكون من بينها المحاكمات العسكرية           

ي سلـسلة  الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية إن الوثيقة التي نشرت اليوم باألهرام حلقة ف     
  .من االتهامات تعدها الحكومة ضد جماعة اإلخوان بهدف تفزيع الرأي العام المصري منها

حصلت األهرام على وثيقة خطيـرة      : الجمعة وكتب أحمد موسى، نائب رئيس تحرير صحيفة األهرام في عدد         
  .تدعو فيها جماعة اإلخوان المحظورة إلى التظاهر وتحرض على الخروج في المظاهرات

د المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة اإلخوان اعتبر أن مقال اليوم بصحيفة األهرام مكتـوب فـي إحـدى                   عب
  .دوائر أمن الدولة، وشدد على أن الجماعة ليست لديها وثائق أو بيانات سرية أو خفية، وكل إصداراتنا علنيـة                  

ام للدراسات السياسية واإلسـتراتيجية     من جهته رجح عمرو الشوبكي المحلل السياسي والخبير في مركز األهر          
أن تكون المقاالت األخيرة في الصحف المسماة بالقومية، والتي تستهدف اإلخوان، واتهامات النظام المتكـررة               

: وأضاف المحلـل الـسياسي     .ضد الجماعة هي تلويح بمحاكمات عسكرية تالحق أفراد الجماعة في المستقبل          
 والترصد للجماعة في محاولة لتحجيم وتهميش أي دور لهـا علـى صـعيد               أتوقع إعداد المزيد من االتهامات    

  .المسرح السياسي
19/5/2006اسالم أون الين   

 
   حزباً أردنياً وسطياً تسعى للتوحد حفاظاً على بقائها14 .52
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 حزباً أردنياً اجتماعات لتشكيل ائتالف عريض في مسعى جديـد لتوحيـد التيـار               14بعيداً عن األضواء، بدأ     
 حزباً سياسياً مرخصاً، تعاني كلها باستثناء حزب جبهة         34بي الوسطي، بالنظر إلى أنه يوجد في األردن         الحز

وجاءت الخطوة في إطـار     . العمل اإلسالمي من صعوبات مالية وقلة عدد المنتسبين إليها وضعف في البرامج           
 عضو، وهي إشكالية    200 إلى   50توجه حكومي لتعديل قانون األحزاب، أبرز بنوده زيادة عدد األعضاء من            

  .تواجهها معظم األحزاب الوسطية
24/5/2006الخليج اإلماراتية   

 
 

 رقم للخلوي بأكثر من مليونَي دوالر .53
 دقائق 10 مليون دوالر، بعد 2.75 في مزاد علني في الدوحة بمبلغ 6666 ــ 666بيع خط للخلوي رقمه 
تّصاالت قطر التي نظّمت المزاد أن المبلغ سيخصص وأعلنت شركة ا.  متنافسين8من مزايدة حامية بين 

وتجدر االشارة الى أن ثمن بطاقة الدخول الى هذا المزاد . النشاء مرافق صحية في المناطق النائية في قطر
 .  دوالراً أميركيا824ًبلغ 

24/5/2006البلد اللبنانية   
  

  األمن واألمان لشعبنامهمتنا توفير : مسؤول القوة التنفيذية الخاصة يوسف الزهار .54
انطالقاً مما أثير حول القوة الخاصة وعملها وغيرها من التساؤالت كان لـالسبيل هذا الحـوار مـع مـسئول                   

  :الوحدة األمنية الخاصة يوسف الزهار
  كم عدد أفراد القوة التنفيذية وأين ينتشرون؟ * 
الف ينتشرون في أنحاء مدينة غزة ومحافظاتها        العدد كما أعلنه وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام ثالثة آ          -

على مفترقات الطرق، وقوة اإلسناد تتكون من مجموعات كتائب الشهيد عز الدين القـسام وكتائـب شـهداء                  
  .األقصى وألوية الناصر صالح الدين ولجان المقاومة الشعبية

  وما أهم أعمال القوة التنفيذية الخاصة؟* 
 الشارع الفلسطيني ووقف ظاهرة االنفالت األمني وحالة الفوضى كما أن مهمتها             هذه القوة تم تشكيلها لضبط     -

 ولقد جاءت هذه القوة ألنه لم يعد يخفى على أحد ضعف أداء             .تنفيذ القانون و. حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم   
حرك هذه األجهـزة    األجهزة األمنية، فمئات الحوادث والجرائم وعمليات القتل والخطف واالقتحام تحدث وال تُ           

ومن هنا كان ال بد لوزارة الداخلية أن تتصرف وتتصدى لهذه األوضاع، فكانت القوة              . ساكناً وال تقوم بدورها   
التنفيذية الخاصة والتي انتشرت من أجل حماية المواطن الفلسطيني ونتمنى أن نتمكن من بـسط األمـن، وأود                  

  . جهزة األمنية ال أن تحل محل أحد أو أن تأخذ دور أحدالتأكيد أننا قوة مساندة جاءت لتشد من عضد األ
   كيف يسير عملكم؟ هل تواجهكم احتكاكات أو صدامات؟*
 عمل القوة يسير بشكل منتظم وفعال ودونما أية مشاكل، والقوة الخاصة ماضية في مهامها لحفظ النظام العام                  -

تفزازنا واالحتكاك بأفراد القوة مـن خـالل إثـارة          وتطبيق القانون، ولكن ال ننكر أن هناك فئة قليلة تحاول اس          
الشغب أو التلفظ بألفاظ نابية، ولكننا صممنا أن نصبر ونصمد ونتعامل مع هذه الحاالت بعقالنيـة ومـسئولية                  

  .ووفق القانون وقدر اإلمكان نحاول أن نحقن الدم الفلسطيني
  تعزيز القوات األمنية والشرطية النظامية ؟ وكيف تعاملتم على أرض الواقع مع قرار الرئيس محمود عباس ب* 
 أوالً كما قلت سابقاً، إن مهمتنا هي حفظ األمن واألمان للمواطن الفلسطيني، ورجال الشرطة إخوة لنا ونحن                  -

سند لهم ولسنا بديال عنهم ولسنا هنا الستئصالهم، والجهات المتنفذة والمستفيدة من الفلتان األمني هي من تحاول                 
 الصدام بيننا وبين الشرطة، ولكننا بإذن اهللا أوعى من ذلك وسنكون يداً واحدة ضد الفساد والمفـسدين،   أن تُوقع 
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وسنحاول أن نتعاون مع بعضنا البعض قدر ما نستطيع وأية أعمال تخرج عن النطاق سـنتعامل معهـا وفـق          
  .القانون

  ئل أم من وزارة الداخلية؟ القوة التنفيذية الخاصة من أين تتلقى أوامرها هل من قادة الفصا* 
 طبعاً نتلقى أوامرنا من وزير الداخلية فنحن تحت إمرته وتم تشكيل هذه الوحدة لتعمـل مـساندة لألجهـزة                    -

  . األمنية، وبالتالي ال نتلقى األوامر من قادة الفصائل
  ، هل هذا صحيح؟ يقال إن القوة التنفيذية ستصبح جزءاً من األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية* 
قريبـاً سـيرتدي   و نعم، سيتم استيعاب جميع أفراد القوة التنفيذية الخاصة ليصبحوا جزءاً من النسيج األمني    -

أفراد هذه القوة زي الشرطة األزرق، أما بخصوص السالح فقد جئنا بأسلحتنا لحماية هذا الشعب إلى حـين أن                   
ل جاهدين وبكل ما أوتينا من قوة على المحافظة على مقـدرات            يتم توفير األجهزة والمعدات واألسلحة، وسنعم     
  .الشعب الفلسطيني لينعم المواطن باألمن واألمان

ال : وندعو اهللا أن نكون حراساً وخدماً لهذا الشعب، وكما قال رئيس الوزراء الفلسطيني األستاذ إسماعيل هنيـة         
 .تراجع وال خطوة للخلف بعد اليوم

  23/5/2006السبيل االردنية 
  

  الرئيس محمود عباس والمستقبل الفلسطيني .55
  محمد صالح المسفر . د

كل الدالئل تشير إلى إن الحكومة المنتخبة فلسطينيا لن يكتب لها االستمرار طويال والكل يعمل علـى إفـشالها                   
وذلك ووضع العراقيل في طريق تنفيذ مشاريعها في اإلصالح اإلداري والمالي ومحاربة الفساد وكسر الحصار               

على صعد متعددة أولها الصعيد الداخلي، إذ يالحظ المتابعون للشأن الفلسطيني أن منظمة فتح بقيـادة عبـاس                  
  .ورهطه ذوي االرتباطات المشبوهة قرروا إفشالها ولو أدى ذلك لحرب أهلية

ة ماليـة مـن     وفي هذا المجال، قامت قيامة جندرمة العباسيين عندما جلب احد منتسبي اإلدارة الحماسية معون             
. خارج الحدود إلى فلسطين المحتلة من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه الحصار الظـالم                

وراح رهط العباسيين يتناوبون على وسائل اإلعالم الذي يسيطرون عليه يكيلون التهم جزافـا ضـد حكومـة                  
ماعيل هنية وإلصاق تهمة التهريب بكل      حماس بهدف تعبئة الشعب الفلسطيني والعربي ضد حكومة المجاهد إس         

أفراد هذه الحركة المجاهدة، وفي تقدري لو إن كل فلسطيني من أي حزب سياسي قام بإدخال أموال نقدية قابلة                   
للتحويل الستطاعوا كسر الحصار عن أهلهم وحققوا تضامنا وطنيا ضد كل المؤامرات على الشعب الفلسطيني،               

كنـا  .  القيادة العباسية بالشعب الفلسطيني ومعاناته بل اهتمت بزمرتهـا الهتيفـة           لكن مع األسف الشديد لم تهتم     
نتمنى أن تشجع مثل هذه األعمال، وان تقتدي قيادة محمود عباس بما فعل الصهاينة عند تأسيس دولـتهم فـي                    

ى حـساب   فلسطين إذ كانوا يشجعون على تهريب السالح والمال والبشر إلى فلسطين من اجل إقامة دولتهم عل               
  .الشعب الفلسطيني

كنا نتوقع أن يكون جيش العباسيين عونا لشعبهم ال عونا عليه، كنا نتوقع أن يعملوا وال أقول يتسترون علـى                    
إدخال أموال وحتى السالح من اجل الدفاع عن األهل والوطن ولكن مع األسف راحوا يجرمون كل عون مالي                  

  . لوطنلألسر المحاصرة يحاول اى فرد إدخاله إلى ا
 ألف  50نريد أن نسأل الرئيس محمود عباس بأي حق يتسلم بعض أفراد حكومتك السابقة المتهمة بالفساد مبلغ                 

كنت أبو مازن ضـمن     ) شهادة محمد دحالن  (دوالر شهريا دون أن يقدموا اى عمل من اجل تحرير فلسطين،            
م واختفى من صندوق السلطة التي أنت       السلطة الخارجة من رحم أسلو التي كنت األبرز في ذلك الرحم المشؤو           

 مليون دوالر فهل حققتم في كيفية ضياعه ومن هو المستفيد؟ أين المال العـام الـذي                 326احد رموزها مبلغ    
 مليار  30تمتلكه قيادة فتح الذي أنت الرجل الثاني فيها في عصر الشهيد عرفات واألول اآلن والذي يصل إلى                  
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 مليار في الداخل ذلك ما قال به المـدير الـسابق لبنـك              2م في الخارج ومبلغ     دوالر في حسابات باسم قياداتك    
التي تستقطع من دخولهم الشهرية     % 5 بلغ ما قدمه فلسطينيو الشتات من عائد         1990فلسطين الدولي؟ في عام     

؟ ثـم    مليار دوالر فأين ذهبت هذه األمـوال       50 مليار دوالر وان االستثمارات في الخارج بلغت في حينها           14
لماذا كان يحول مبلغ مليون شيكل شهريا للحساب الشخصي لمدير األمن الوقائي في حينه السيد دحالن ؟ وبأي                  

 ماليين جنيه استرليني من قبل دولة أجنبية ناهيك عن ماليين الدوالرات التي تصل إليـه                7حق يسلم إليه مبلغ     
 السيد الرئيس عباس بأي حـق تتـسلم أرملـة           ؟طنشهريا من اإلدارة األمريكية أليس ذلك عمال يخل بأمن الو         

 ألف جنيه استرليني حتى بلوغهـا       45 ألف جنيه استرليني سنويا وابنتها تحصل على         800الشهيد عرفات مبلغ    
هناك فضائح كثيرة   . والشعب يئن من العسرة وضيق الحال     ) عمرها تسع سنوات اآلن   (سن الخامسة والعشرين    

ن لنشرها لكن سيأتي اليوم الذي تفتح فيه الدفاتر وعندها تسود وجوه وتبيض وجوه              مالية وسياسية ال يتسع المكا    
  . وما ربك بظالم للعبيد

السيد محمود عباس هكذا بعثر المال العام تحت سمعك وبصرك واليوم تطلب من المدعي العام أن يحقق مـع                   
تحرير الوطن ألنه ادخل ماال في      السيد سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس المجاهدة من اجل             

زمن العسرة على الفلسطينيين ليس لشخصه وإنما لمصلحة وطنية تشهد بها نزاهة التنظيم السياسي الذي ينتمي                
إليه ولكنك سكت عن الجرائم المالية التي نهبت وأخرجت الخارج حدود فلسطين والتي أتينا على ذكر بعـضها                  

يك وعلى رهطك الذي اصطفيته من ما تبقى من حركة فتح ؟ لهذه األسباب              أعاله فما حكم الشعب الفلسطيني عل     
وخوفا من أن تقع كل ملفات العبث بالمال العام الفلسطيني في أيدي قياده حماس فتفشى األسـرار ويفقـد كـل           

  . عضو فيها مصالحه الشخصية لن يسمح لها بالنجاح واالستمرار
وهو أن حكومة حماس لن يكتب لها االستمرار طويال، قلـت أوال            عودة إلى تقديري الذي أتمنى أن يكون خطأ         

شأنا داخليا وقد أتينا عليه، وثانيا عربيا فكل الدول المحيطة بفلسطين عربيا ستعمل على إجهـاض أي تجربـة                   
لحكومة إسالمية فقد أجهضت من قبل هذه الحكومة في الجزائر قبل وصولها إلى الحكم، وقضي عليهـا فـي                   

وأجهضت في السودان، والمؤامرة على حزب اهللا في لبنان قائمة على قدم وساق وكل ذلك خوفـا                 أفغانستان،  
من أن يسود التوجه الوطني الملتزم دينيا إلى جانب الرغبة الغربية واألمريكية في عـدم رؤيـة أي حكومـة                    

  .واإلسالميةصالحة ألنها تريد أن تبقي على الفساد والمفسدين لتسهل الهيمنة على امتنا العربية 
 23/5/2006الشرق القطرية  

  
  عن إبراهيم المطارد وإبراهيم األسير .56

     ياسر الزعاترة 
:  ها هو إبراهيم حامد يعود إلى زنازين االحتالل من جديد،بعد سنوات طويلة من السجون والقتال والمطاردة
 ربما في تاريخ ،ماً بالسجن هو األعلى األمر الذي سيكلفه حك،هو الذي أتعب أعداءه كما لم يتعبهم أحد من قبل

 . بحسب لوائح االتهام المعدة سلفاً للمطلوب األول من كتائب القسام في الضفة الغربية،المحاكمات الصهيونية
 كما ، تلك التي عرفت المهندسين،إبراهيم حامد نموذج فريد في تاريخ األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة

لكنها لم تعرف مثقفاً وكاتباً مثل إبراهيم الذي استبدل القلم ومركز الدراسات الذي  ،عرفت الشبان الجامعيين
 . بالبندقية والرصاص والمتفجرات،عمل فيه

 وتاريخ الحركة الوطنية على ، وكان قارئاً مميزاً للتاريخ الفلسطيني،يحمل إبراهيم درجة الماجستير في التاريخ
 لكن روحه الوثابة ،عمق بعثها لمجلة فلسطين المسلمة مطلع التسعينات وأتذكر مقاالت في منتهى ال،نحو خاص

 .  فكان المسار الجديد،لم تكتف بكل ذلك فكان أن اختار ميدان الجهاد الذي به تعز األمم المستهدفة
لم يلبث طويالً في البداية حتى اعتقل ، لكن صموده تحت التعذيب كان فريداً بحسب ما يروي عارفوه، فخرج 

 وعندما جاء أوسلو لم يستكن لصفقة قمع المقاومة فواصل دربه في مطاردة ، السجن ليواصل المسيرةمن
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 فدخل سجون السلطة قبل أن يخرج منها فاراً مطلع انتفاضة ، لكن األسر كان هذه المرة على يد األشقاء،الغزاة
 . األقصى

الحتالل بعد أن ثبت أنه العقل المدبر لكثير خالل هذه المرحلة تحول إبراهيم حامد إلى مطلوب رئيس لقوات ا
 حيث تتهمه قوات االحتالل بالمسؤولية ، ال سيما عمليات إطالق الرصاص على الحواجز،من العمليات المميزة

 .  فضالً عن جرح المئات في عمليات كبيرة ومميزةن أكثرهم من الجنود، شخص68عن قتل 
 يسبقه في ذلك محمد الضيف في قطاع ،الغربية كما نجح إبراهيملم ينجح أحد في تجاوز المطاردة في الضفة 

 وصوالً إلى ، إذ اعتقلوا والده ووالدته وأشقاءه، وطوال مدة المطاردة تعرض أهله لمضايقات ال تحصى،غزة
وكل ذلك من أجل الضغط عليه .  قبل أن يصار إلى إبعادها وطفليها إلى األردن،زوجته التي اعتقلت لمدة عام

 . ارتكاب األخطاء األمنية التي تؤدي إلى اعتقاله أو قتله أوه إلى االستسالمودفع
 فهو آخر الذين يخافون الموت ، ولو توفرت معطيات المقاومة لقاوم واستشهد،أخيراً وقع إبراهيم في األسر

 .ة لكن األبطال ال يمنحون عدوهم فرصة النيل منهم بسهول،الذي طارده طوال سنين دون كلل أو ملل
 ويبدو أن جيش العمالء قد وصل إليه ،اعتقل إبراهيم أعزل ألن طبيعة حراكه وتخفيه ال تتيح له حمل السالح

 ولينضم بعد ذلك ،أخيراً فكان األسر الذي ستتلوه محاكمات سيقف خاللها إبراهيم طوداً شامخاً كما كان دائماً
 أعني ،د تتويجه أميراً بالعشرات من المؤبدات ال سيما بع،إلى جحافل من إخوانه األبطال في سجون العدو

 ، وهو اآلن يكتب،عندما يكتب تاريخ فلسطين. أميراً على القلوب التي أحبته وتابعت أخباره بخوف وشغف
 ال سيما وهو نموذج فريد ، إلى جانب كبار الشهداء والقادة،سيكون إبراهيم حاضراً في سجالت األبطال الكبار

 .في عالم المجاهدين
 ويبقى ، لكنها السنن واألقدار على أية حال، كما تخسر بفقدان أي بطل من أبطالها،تخسر فلسطين بأسر إبراهيم

أسر إبراهيم خبر .  كما نقلها لكثيرين من قبل، وسينقل تجاربه آلخرين،أن إبراهيم سيواصل حضوره في األسر
ائعة تنجب كل يوم مزيداً من األبطال  ر، لكن فلسطين ما زالت على عهدها دائماً،حزين يستفز الدموع

 . وما هذه السحابة السوداء إال مرحلة عابرة ال بد أن تنجلي كي تعود المسيرة إلى عنفوانها من جديد،والشهداء
 . لكن فلسطين كعنوان لصراع األمة مع أعدائها تستحق أكثر من ذلك، فقد كان أمة في رجل،الم على إبراهيم

 .يم ، وسيرحل الغزاة ولو بعد حينستصدق الرؤيا يا إبراه
  24/5/2006الدستور 

  
  كي يكون الحوار الوطني مجدياً .57

  جبريل الرجوب
على ضوء مستجدات واقعنا الوطني في أعقاب فوز حركة حماس بانتخابات الـمجلس التشريعي، ومن أجـل                

ية يجب أن تتمحور علـى      العمل على تكريس وحماية الـمسيرة الديمقراطية، بات واضحاً أن األولويات الوطن          
إيجاد آليات تجسيد وحدانية السلطة واستقاللية القرار والسلوك السياسي، وتوحيده خلف شـرعية الــممارسة               
الديمقراطية في الرئاسة والحكومة والـمجالس الـمحلية واألطر النقابية في مواجهـة الــمحاوالت الحثيثـة               

شعبنا السياسية وخلط األوراق وفق رؤية إستراتيجية تؤدي إلـى          للـمؤسسة اإلسرائيلية الهادفة إلى كسر إرادة       
قتل فكرة إقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة والعودة بنا لإللحاق والتبعية كمقدمة لطمـس وذوبـان الشخـصية                 
 الوطنية في غيبيات قومية أو أصولية تخدم الرؤية الصهيونية، فاالنتماء الوطني يجب أن يتقدم على كل ارتباط                

باأليديولوجية أو محاور الجغرافية السياسية، لـما لذلك من مخاطر فقدان الكثيـر مـن الحلفـاء واألصـدقاء                  
الطبيعيين لـمشروعنا الوطني الـمرتكز على إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارهـا عنـصراً إيجابيـاً لـصالح                

تزام فلسطيني بإستراتيجية تحقيق الـسالم      االستقرار اإلقليمي والسالم العالـمي، ويأتي تحقيق ذلك في إطار ال         
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واالستقرار اإلقليمي كهدف ومصلحة وطنية فلسطينية كفاتورة واجبة التسديد سلفاً تجـاه تفعيـل اإلمكانيـات                
  .العربية والدولية لصالح فكرة إنشاء الدولة

   :التحديات الوطنية
  : الفلسطيني على ثالثة مستويات فك الحصار االقتصادي والسياسي واالجتماعي واألمني عن الشعب-1 
  . الـمستوى الثنائي اإلسرائيلي الفلسطيني - أ

 الـمستوى اإلقليمي مع اهتمام خاص بمحور القاهرة ــ عمان ــ الرياض، كحلقة مركزية في الفعل                -ب  
  .اإلقليمي والدولي

  .  الـمستوى الدولي- جـ 
  :ثالثة من خاللولتحقيق ذلك حتى وإن كان بشكل جزئي على الـمحاور ال

  . التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قيادته وقضيته في الداخل والخارج -1
 توحيد الخطاب النضالي السياسي الفلسطيني بإقرار غير قابل لتعددية التفسيرات باإلستراتيجية الرسـمية               -2

  .العربية لحل الصراع وبقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للتسوية
 متطلبات مستقبل آمن للـمواطن من خالل آليات ملـموسة وليس بفرضيات غيبيـة هروبـاً مـن                  إحياء  -3

  . استحقاقات الواقعية في تحقيق األهداف الوطنية كبرنامج عمل يومي
 تحقيق األمن والنظام قي إطار سيادة القانون لصالح الـمواطن والــمجتمع الفلـسطيني برؤيـة أمنيـة                   -4

  .والسلوك السياسي لألطر الرسمية والشرعية للسلطةمتزاوجة مع البرنامج 
تصليب الجبهة الداخلية يفرض ترسيخ وحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسـساتها التنفيذيـة والتـشريعية               
والقضائية كمصدر وحيد للقرار الفلسطيني على قاعدة االختصاص بكل ما يتعلق بالـمـسائل ذات الحـساسية                

 العليا للشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص تلك الـمتعلقة بالقضايا السياسية واألمنية            الوطنية وبالـمصالح 
وسيادة القانون واحترام النظام العام، وتكريس األمل بإقامة الدولة والـمساهمة في إعادة إعمار وترميم البنيـة                

صاد الـوطني، وبنـاء وتطـوير       التحتية للـمجتمع الفلسطيني بكل أطيافه السياسية واالجتماعية وإنعاش االقت        
األجهزة األمنية الفلسطينية وتدريب وتأهيل كوادرها وتزويدها باألجهزة والـمعدات الحديثة وبكل اإلمكانيـات             
التي تؤهلها استئناف نشاطها والـمساهمة في تحقيق االستقرار الداخلي وإقناع غالفنا اإلقليمي والدولي بجديـة               

  .ـمساهمة في تعزيز االستقرار اإلقليمي والدوليوايجابية التوجه الفلسطيني لل
ولـما كان األمن هو الـمفتاح السحري وكلـمة السر لـمواجهة الحصار بكل أبعاده أرى لزاماً علي عرض                
رؤية إستراتيجية من واقع تجربتي وإدراكي لـمتطلبات مرحلة النظام السياسي القائم على التعددية وضـرورة               

 الوحدة الوطنية وإحياء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها وإنقاذها مـن التجاذبـات             إنجاح ذلك كشرط لحماية   
اإلقليمية ومحاوالت احتواء قرارها الـمستقل تحت مسميات قومية أو أصولية، والنجاح األمني برؤية وطنيـة               

ـ             اع الـوطني   هو الـمقدمة األولى لكسر األطواق والحواجز بين مركبات الـمجتمع الفلسطيني، وتحقيق اإلجم
الفلسطيني حول إستراتيجية أمنية تخضع تخطيطاً وتنفيذا للقيادة السياسية الشرعية رئيساً وحكومة وإنجاز ذلك              

  :يقتضي إقرار ما يلي
 إنجاز وحدة األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة، بهيكليات واضحة من أعلى الهرم إلى أسفله ومهمات محددة                  -1

  .اتوفواصل واضحة في الـمسؤولي
 الفصل الواضح والقاطع بين العمل األمني والحياة السياسية التنظيمية، على أن يتم تخيير منتسبي األجهزة                 -2

األمنية ما بين بقائهم في مؤسسة تعمل لصالح الكل الفلسطيني ونشاط حزبي تنظيمي خارج الـمؤسـسة مـع                  
في الـمجلس التشريعي ومؤسـسات منظمـة       ضمان حقوقهم الـمادية والـمعنوية بصيغة قانونية يتم إقرارها         

  .التحرير وكافة األطر الفصائلية
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 مركزة االتصاالت الخارجية وإخضاعها إلشراف وإدارة جهاز يخضع بشكل مباشـر لـرئيس الـسلطة                 -3
ورئيس الحكومة وإنهاء أية اتصاالت مباشرة بين قادة األجهزة األمنية وأية جهات خارجية، إن كان ذلك فـي                  

دل الـمعلومات أو الخبرات والتدريب أو الـمساعدات الـمادية وإنجاز ذلـك ضـرورة ومـصلحة               مجال تبا 
  .إلعفاء الـمؤسسة من التأثيرات الخارجية أو أية التزامات ثنائية خارج النصوص التي تقرها القيادة السياسية

إلى تعديالت جوهرية، بحيث     إقرار لوائح عمل لألجهزة األمنية منسجمة مع القانون األساسي الذي يحتاج              -4
  : تحدد هذه اللوائح ما يلي

 العالقات الداخلية لـمنتسبي كل جهاز على حدة، بما يضمن حالة من االنضباط الحديدي القائم على الوالء                 -1
  .للوطن وللـمؤسسة في إطار قانون يوفر لهم األمن الوظيفي ويضمن لهم حقوقهم

بحيث تكون تكاملية وفق التخصص الذي حـدده القـانون األساسـي             عالقة األجهزة مع بعضها البعض،        -2
  . للـمهام والـمسؤوليات

 عالقة الـمؤسسة األمنية مع الـمواطن والـمجتمع وتطبيق مبدأ التخصص وفق القانون وحصر صـفة                -3
 والـمواطن  الضابطة العدلية في الشرطة الـمدنية حصراً مطلقاً وحرمان بقية األجهزة من ذلك لحماية القانون             

  . من تجاوزات األجهزة وتعارضاتها
 عالقة الـمؤسسة األمنية بالغالف اإلقليمي وضرورة إعفاء األجهزة وقادتها من هذه التداخالت الـمدمرة               -4

وحصرها في الـمستوى السياسي األقدر على توظيفها لصالح مشروع االستقالل الوطني بدالً مـن أن تكـون                 
  .تيازات هذا الـمسؤول األمني أو ذاكأساساً لخدمة مصالح وام

  : هيكلة الـمؤسسة وفق الـمهام األمنية
تكمن أهمية هيكلة الـمهام األمنية الفلسطينية في هذه الـمرحلة تحديداً بـضرورة صـياغتها وفـق تجربتنـا       

نظـام الـسياسي    الـماضية بإيجابياتها وسلبياتها بعالقة جدلية مع مقتضيات إنجاح العملية الديمقراطية لبناء ال           
  : وتمشياً مع استحقاقات وطنية وإقليمية ودولية، وهذه الهيكلية تتم على ثالثة مستويات

 الـمستوى التخطيطي لكل ما يتعلق بوضع السياسات وتحديد األولويات األمنية والـمسؤوليات والواجبات              -1
ل في مجال اختـصاصه الـذي يحـدده         وتصويب عملية تحديد الـمهام لألجهزة األمنية وللقادة الـميدانيين ك        

  .القانون األساسي ولوائح العمل الخاصة بالفروع وهذه الـمهمة منوطة حصراً بمجلس األمن القومي
ويناط ذلك بإدارة ذات صالحيات مرتبطة مباشرة مع الـرئيس          :  الـمستوى التنسيقي والعالقات الخارجية     -2

ـمجاالت األمنية والـمدنية والعسكرية، بكـل مـا يخـتص          ورئيس الوزراء، وتتحمل مسؤولية التنسيق في ال      
بالعالقة الفلسطينية مع الجهات األجنبية، وبما يشمل تبادل الـمعلومات والخبرات والحصول على الـمساعدات             

  .والتدريب وتجهيز الـمؤسسة األمنية الفلسطينية
دانيون مهنيون وفقاً لـما يحدد لهـم،  ويشرف على هذا الـمستوى قادة مي  :  الـمستوى التنفيذي الـميداني    -3

  . من مسؤوليات وواجبات وحدود صالحيات بمنهج أمني احترافي يخضع لرقابة الـمستوى السياسي
الخروج من مأزق الفلتان األمني وفوضى السالح وغياب األمن الفردي والـمجتمعي، لضمان انطالقة عمليـة               

 الفلسطيني كاستحقاق وطني من الدرجة األولـى، ولتـصويب          باتجاه تحقيق األمن واالستقرار داخل الـمجتمع     
تنازع الصالحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وتأمين الـمواد األولية لبناء الـمؤسسة األمنيـة الوطنيـة               
الـمهنية خارج التجاذبات التنظيمية وإنهاء الشكوك حول االختراقات الخارجية للـمؤسـسة ويتطلـب ذلـك               

  :ة في تنفيذ الخطوات التاليةالـمباشرة الفوري
 تشكيل مجلس أمن قومي برئاسة الرئيس، ومشاركة رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء وفق الئحة                -1

  . عمل الـمجلس السابق ويباشر عمله فوراً بتصميم إيقاع السياسات األمنية بمفهومها االستراتيجي والتكتيكي
  : سسة األمنية في ثالثة فروع وهي إقرار خطة إعادة هيكلة وبناء الـمؤ -2
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يشكل نواة الجيش الوطني الفلسطيني وتنحصر وظيفته بمهام الجيش النظامي في حمايـة             :  األمن الوطني   -1
الدولة، ونظامها السياسي وحدودها، ومنافذ مدنها وتجمعاتها السكانية، والـمساهمة مع بقية األجهزة في تطبيق              

اهر الفوضى، ويكون ذلك في إطار العمليات الـمشتركة وخطة عمل يـصادق            النظام العام، والقضاء على مظ    
  .عليها الـمستوى السياسي وتكون في الـمستوى التكتيكي

  : والتي تتشكل من) وزارة الداخلية( األمن الداخلي  -2
تـصادي،  ويتحمل مسؤولية األمن السياسي، مكافحة التجسس، أمن الـمؤسسات، األمن االق         :  األمن الوقائي   -أ

  . الـمشاركة في أمن الـمعابر والحدود
مهمتها حفظ النظام العام، والقيام بكافة الـمهام الشرطية التي يحددها القانون، بمـا             :  الشرطة الـمدنية   -ب  

فيها األمن الجنائي، مكافحة الجريمة والـمخدرات، وتنظيم حركة الـمرور وحماية الـمؤسسات والشخصيات            
  . والـمعابر

  . وفق الـمهمات التي يقرها القانون في أية دولة في العالـم: الدفاع الـمدني  -ج 
تتولى مسؤولية األمن الخارجي وحماية الـمصالح الفلسطينية في الخارج، وتزويـد           :  الـمخابرات العامة   -3

كافحـة  الـمستوى السياسي بتقديرات سياسية محلية وإقليمية ودولية والـمشاركة مع األمـن الـداخلي فـي م    
  . التجسس

  : إقرار خطة عمل أمني على مستويين -3
مرتبط بالعقيدة العسكرية للـمؤسسة ومنتسبيها ومشروع التحرر الوطني        :  مستوى إستراتيجي بعيد الـمدى     -أ

ودور الـمؤسسة في تحقيق ذلك على الـمدى البعيد بوتيرة منسجمة ومتناغمة مع الـمنهج والرؤية السياسية               
  .سسات السلطة والـمنظمةالرسمية لـمؤ

للـمهام األمنية بشكلها النافذ في دائرة اإلجراءات وحدود التفويض التي يحددها القانون بما في ذلـك تعزيـز                  
  .القوانين الداخلية بنزاهة وطنية

  : الـمستوى التكتيكي قصير الـمدى وذلك -ب 
  . تحقيق النظام العام وفرض سيادة القانون -1
دد السلطات وفوضى السالح وتصويب أوضاع كافـة الـمؤسـسات التابعـة للتنظيمـات               إنهاء حالة تع    -2

  .الفلسطينية بما يتناسب مع القانون
قطـاع غـزة    ( منع التحريض وجمع األسلحة أو تصويب وضعها القانوني في الــمناطق الــمحررة                -3

  ).حصراً
  . منع التهريب بكل اشكالة ومواجهته بقوة القانون -4
  . كافة الـمظاهر والـممارسات التي تقوض الـمشروع السياسي الفلسطيني مواجهة -5
 تغليب األولوية إلنجاز الخطة عبر الحوار الوطني الـمسؤول مع كافة التنظيمات وان تعذر تحقيق ذلـك                  -6

ة تتحول هذه الـمهمة إلى مهمة أمنية من الدرجة األولى غير قابلة للـمهاونة أو التهـاون، ويـتم الــمباشر                  
  .مجلس تشريعي، حكومة، رئاسة: بتنفيذها بعد إقرارها في كل الـمؤسسات

 تشكيل لجنة وطنية بإشراف الـمجلس التشريعي إلعادة صياغة قوانين األمن وفق مصلحة وطنية تؤسـس              -4
لضبط الـمؤسسة في إطارها الوطني الشامل وإخراجها من الحيز الفئوي الـمحدود والـمدمر ويتم االستعانة              

  .السترشاد بتجارب وخبرات خارجية على الـمستوى الرسمي، أو من خالل مؤسسات الـمجتمع الـمدنيوا
 تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت إشراف وزير الداخلية وإخضاع كافة األجهـزة األمنيـة لهـا وفـق                    -5

ة القـانون بـأعلى     تخصصاتها القانونية إلنجاز الخطة قصيرة الـمدى في تحقيق األمن والنظام في إطار سياد            
درجات الشفافية، واحترام حقوق اإلنسان، ومن أجل حسم قضية تنازع الصالحيات بـين مؤسـسة الرئاسـة                 
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والحكومة يقوم الرئيس بتسمية سكرتير عسكري أو مساعد لديه تفويض كامل من الرئاسة للـمتابعة الـميدانية               
  .ها في مجلس األمن القوميمع وزير الداخلية إلنجاز كافة الـمخططات التي يتم إقرار

24/5/2006األيام الفلسطينية   
 

  ورطة واشنطن الجديدة .58
  داود الشريان

قبل غزو العراق قدمت المعارضة العراقية الى المسؤولين االميركيين صورة وردية لنتائج الحرب، ووعـدت               
المشهد ذاته يجـري    . خةلكن الورد صار سيارات مفخ    . جنود االحتالل االميركي بباقات الورد وزغاريد الفرح      
فالسلطة الفلسطينية تعمل منذ وصول حماس الى الحكم        . تكريبه على نحو مشابه في الضفة الغربية وقطاع غزة        

على اقناع واشنطن وبقية الحكومات الغربية والعربية بأن منع المساعدات عن الشعب الفلسطيني سيدفع حكومة               
ل، واالنخراط في العملية السياسية، والنتيجة ان كيـان الـسلطة           حماس إلى تغيير سياستها واإلعتراف بإسرائي     

الفلسطينية كله بات مهدداً باالنهيار، واصبح الوضع الفلسطيني ينذر بتطورات مخيفة، والتحـذير مـن هـذه                 
المخاوف لم يعد حكراً على تصريحات الحكومة الفلسطينية، فهناك دول ومنظمات دولية وحقوقية ترى النتيجة               

 وكان آخر تلك التحذيرات صدر عن مجلس الوزراء السعودي الذي حذر من خطورة المحاصرة المالية                .ذاتها
  .واالقتصادية للشعب الفلسطيني، ونبه الى ان هذه السياسة ستفتح ابواب االنغالق والتطرف

 العربيـة   واشنطن ومن ورائها لندن وبقية العواصم االوروبية باتت تسمع النصائح اآلتية من بعض العواصـم              
والدولية، وتدرك حجم المخاوف الناجمة عن سياسة التجويع، وهي غير متحمسة لالستمرار في تنفيذ نـصيحة                
تل ابيب والفتحاويين في السلطة الفلسطينية وبعض االنظمة العربية المجاورة، وجماعـات الـضغط المواليـة                

المـساعدات للفلـسطينيين، فالحـصار      ولهذا تدرس واشنطن اآلن في شكل جدي سبل إعادة بعض           . السرائيل
المفروض على الشعب الفلسطيني بات يذكر السياسيين االميركيين والغربيين بالحصار الـذي فـرض علـى                
العراق بحجة اسقاط نظام صدام حسين، إذ بدأ يغتال االطفال ويدمر حياة االبرياء، ويخلق حاالً مـن الـسخط                   

والدليل ان نشطاء من حماس اقـاموا       . د من قوة حماس وشعبيتها    الشعبي في الشارع العربي واالسالمي، ويزي     
 الف دوالر، خالل ساعات قليلة، رغم الفقر        250االسبوع الماضي حملة تبرعات للموظفين المحتاجين فجمعوا        

والمثير ان المتبرعين لم يتذمروا من حكومة هنية، وتعـاملوا          . والفاقة ووطأة هذا الحصار اإلقتصادي الرهيب     
ولو سمح بأقامة حمالت تبرع مماثلة في الدول العربية واالسالمية          . باعتبارها ضحية للحصار االقتصادي   معها  

لكن المشكلة اآلن ان قناعـة الـسياسيين   . الستطاعت حماس ان تجمع ميزانية حكومتها للسنوات االربع المقبلة 
حصار الذي يهدد بانهيار الوضـع      الغربيين بفشل سياسة ترويض حكومة حماس لم تعد تغري او تكفي لوقف ال            

فهذه السياسة تجد من يدعم استمرارها داخل اروقة السياسية الغربية بحجة ان تقويـة              . وخروجه عن السيطرة  
حماس تتعارض مع اهداف الحرب االميركية على ما يسمى االرهاب، وتجد، بأسف، دعمـاً اكبـر مـن دول                   

تسعى الى مواجهة هؤالء من خالل حث الغرب على اسـقاط           عربية تواجه اشكاالت سياسية مع االسالميين، و      
حماس اعتقاداً منها بأن فشل حماس اسقاط للنموذج االسالمي في الحكم، وهذه النتيجة تخدم اوضاعها الداخلية،                

  .وتضعف من دور االحزاب االسالمية المتنامي
واألكيد ان هذه   . سطيني لن تخدم احداً   االكيد ان سياسة التجويع الجماعي التي تمارسها واشنطن ضد الشعب الفل          

السياسة ستزيد من شعبية بن الدن والزرقاوي، ناهيك عن ان اسرائيل ومن ورائها قيادات السلطة الفلـسطينية                 
ومثلما سقطت قيادات المعارضة العراقية، واصبحت      . اول المضررين من هذه السياسة البشعة وغير االنسانية       

ة المحتل، فإن القيادات الفلسطينية التي استغلت معاناة الشعب الفلسطيني لمحاربة           تمارس الحكم والسياسة بحماي   
ولن يتسامح الشعب الفلسطيني مع هذه القيـادات التـي          . حماس ستدفع الثمن في النهاية وستواجه المصير ذاته       

رية، ولهـذا   استخدمت ارواح االطفال، وكرامة الشعب، من اجل هدف سياسي، بإمكانها تحقيقه بأساليب حضا            
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فالشعب الفلسطيني مّل فـساد     . فليس امام أمراء فتح إال الرحيل، او االعتذار والتمسك باالساليب الديموقراطية          
المناضلين واالبوات، وجرب مبدأ تداول السلطة بطريقة ديموقراطية، وهو لن يتخلى عن هذه المكاسـب مـن                 

  . اسوأهااجل دعاوى سياسية كاذبة في احسن االحوال، ومدمرة في
  24/5/2006الحياة 

  
  
  
  

  مايو/  أيار 15على هامش  .59
  منير شفيق 

 -المستوطنون األوروبيون الذين تدافعوا إلى القارة األمريكية بعد اكتشافها، وعلى الخصوص مـنهم األنكلـو              
سكسون الذين استوطنوا ما أصبح يعرف بالواليات المتحدة األمريكية، قرروا أن ينظفوا األرض مـن أهلهـا                 

  . األصليين الذين عرفوا باسم الهنود الحمر
ولكي يستولوا على كل األرض كان عليهم أن يمارسوا أعمال إبادة منظمة وعشوائية انتهـت بقتـل عـشرات        

 سكسوني بروتستانتي إلى جانب     -فأصبحت ذات طابع أبيض أنكلو    . الماليين حتى تغير وجه تلك المنطقة تماماً      
نوا عبيداً عند المستوطنين األسياد ليقوم العالم الجديد عالم المعاصرة والحداثـة،            من استرقوا من األفارقة ليكو    

  . على عرق أجسادهم وهي تحت السياط
ما كان من الممكن لهؤالء المستوطنين أن يعترفوا حتى بإنسانية الهندي األحمر ناهيك عـن حقوقـه كـشعب                   

لوا الموضوعة التي ترفض اعتبار الهندي األحمـر        وكأفراد، ما داموا قد قرروا إبادته وسلب أرضه ولهذا حم         
إنسانا مكتمالً يستحق الحياة، وإنما هو مخلوق وحشي تقتضي المدنية والحضارة والتقدم اإلنساني القضاء عليه               

  . والتخلص منه
ال أن  بال هكذا عقلية، وهكذا أيديولوجية ال يمكن أن يتحقق الحلم األمريكي ولم يكن بمقدور األحفـاد إ                : وبكلمة

 اسـتمرارية العقليـة نفـسها،       -وبهذا يحـافظون علـى االسـتمرارية      . يعتبروا اآلباء المؤسسين مرجعيتهم   
. وااليديولوجية نفسها، ال من حيث الجوهر، وان اختلفت التعبيرات عنها، تبعاً لما يستجد من ظروف وأعـداء                

 وإنما يتم توارثـه عبـر التربيـة الثقافيـة     هذا ال يعني أن هذا التوريث ينتقل بالجينات أو هو توالد بيولوجي،        
أو فلنقل هذا ما اثبته التاريخ حتى اآلن والمأمول ان يتغير يومـاً فـال يبقـى                 . والمحافظة على المشروع نفسه   

امكان لتوارث العقلية وااليديولوجية العنصرية التي تؤمن بابادة االنسان وليس فقط التمييز ضده واالبادة تتطلب               
  . ة المعني واحتقاره وعدم االعتراف بحقوقه، وال تعتبره شريكاً أو مواطناً سوياًانكار انساني

هذا النمط من االستيطان العنصري الذي يقوم على اساس تنظيف االرض من سكانها االصليين هو ما كـرره                  
ع االرض  االستيطان العنصري الصهيوني في فلسطين حيث لم تقع ابادة على الطريقة االمريكية وانمـا اقـتال               

 فالدولة العبرية ومشروع تهويـد      1949 / 1948من فلسطين في العام     % 78وتهجير شبه شامل في اكثر من       
فال بد من إجباره على     . فلسطين ال يتحققان اذا اعترف بانسانية الفلسطيني، او بحقه في ارضه، والوجود عليها            

 المؤسـسون للمـشروع الـصهيوني والدولـة         الرحيل من خالل المجازر والوان الترهيب، ولهذا تبنى اآلباء        
وهذا يقتضي احتقـار    . االسرائيلية موضوع انكار وجود شعب فلسطيني لكي تنكر وجود حقوق له في فلسطين            

الفلسطينيين واستباحة دمهم و استباحة كل ما يملكون، وإال فكيف يمكن ان يحل المستوطنون مكانهم، ويبنـوا                 
  دولتهم على انقاضهم؟ 

وكان ال بد   . المشروع الصهيوني -عقلية، وبال هكذا ايديولوجية، ال يمكن ان يتحقق الحلم االسرائيلي           فبال هكذا   
ولـم  . من ان يعتبر االبناء واالحفاد او من عاصروا المرحلة مراهقين وشباباً اآلباء المؤسسين مثالهم وقدوتهم              
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سها وااليديولوجية ذاتها من اجل تكـريس        استمرارية العقلية نف   -يكن بمقدورهم اال المحافظة على ذلك االرث      
المشروع ومواصلته، خصوصاً مع محافظة الشعب الفلسطيني على وجوده وتضييقه بالرغم من الشتات، او من               

  .الرزوح تحت االحتالل الى جانب اصراره على المقاومة وعدم االستسالم
ت ومحمود عباس ان بامكانهما تغييـر       وعندما وصل الصراع الى اتفاق اوسلو، وظن رعاة االتفاق ياسر عرفا          

قواعد اللعبة، وبناء عالقات شراكة وخاضوا التجربة كاملة، اكتشفوا ان عقلية ديفيد بن غوريون لم تتغير قيـد                  
واليوم بعـد استـشهاد     . انملة عن اسحق رابين وشمعون بيريس، وصوالً إلى شارون مروراً بنتنياهو وباراك           

على طريق تلك الفاجعة، يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس التجربـة            الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات     
المريرة مع العقلية نفسها اليهود اولمرت وعمير بيرتس وعبثاً يأمل في ان يعتبرونه شريكاً ولو مجاملة فكيف                 

  !تطبيقاً؟
المطامع ام كان    عاماً سواء أكان من حيث       58صحيح أن اللهجة تغيرت جزئياً لكن الجوهر مازال هو هو منذ            

من ناحية النظر الى الفلسطيني الذي طمح واهماً ان يقبل شريكاً، فيما اآلخر ال يراه شعباً وال صاحب حق، ما                    
  . زال يريد كل ما تبقى من فلسطين ومنها الى الهيمنة على العرب والمسلمين بعد تحويلهم الى دويالت فسيفساء

 .لوحدة الوطنية الفلسطينيةمواجهة هذه الحقيقة اول خطوة على طريق ا
  23/5/2006السبيل االردنية 

  
  مرة أخرى.. اإلعالم الفلسطيني والمسؤولية .60

  فريد عبد الفتاح أبوضهير. د
وقد استثارني العنوان ودفعني    . أرسل لي أحد األصدقاء الصحفيين مجموعة مقاالت، سماها مقاالت بتسم البدن          

كنت أبحث فيها عما يسم البـدن بالفعـل، فوجـدت           . م أفكارا كثيرة  لقراءتها كلها، مع أنها كانت طويلة، وتض      
مجموعة من األفكار واآلراء المشروعة تماما، مع أنها من وجهة نظري، ومن وجهة نظر صديقي أيضا، غير                 

  .معقولة، وتجانب األسلوب العلمي والمنطقي في التحليل والرؤية السياسية
فقد وجد الكثير من . تكمن في اختيار ما نقرأ وترك ما ال يستحق القراءة         المشكلة في رأيي فيما يكتب هذه األيام        

الكتاب في تطورات األحداث على الساحة الفلسطينية مادة دسمة للكتابة حولها، وخاصـة فـوز حمـاس فـي                   
وتزايد االهتمام مع تشكيل الحكومـة فـي        . انتخابات التشريعي في الخامس والعشرين من كانون ثاني الماضي        

  . ة شهر نيسان الماضيبداي
ولكن ما جعل األمر أكثر إثارة هو سلسلة التطورات الخطيرة التي بدأت تهدد الوضع الداخلي بشكل لم يـسبق                   

فبدأ األمر بالحصار الدولي المحكم لمنع إدخال األموال للحكومة، ومقاطعة العديد من الدول لـوزراء               . له مثيل 
ة من خالل التوتر على الساحة الداخلية بين فتح وحمـاس علـى             وتواصل بدرجة أكثر خطور   . الحكومة الجدد 

ثم التوتر الذي حصل بـين حركـة حمـاس          . وجه التحديد، وكذلك االنفالت األمني الذي يتهدد حياة الكثيرين        
واألردن بخصوص األسلحة التي قالت الحكومة األردنية أنها ضبطتها مع أعضاء لحمـاس، ضـمن مخطـط                 

كل ذلك يحدث حتى غدت االعتداءات اإلسـرائيلية        .  ، فيما نفت حماس عالقتها بذلك     خطير يتهدد أمن األردن   
على الفلسطينيين في الضفة وغزة تحتل حيزا من اهتمام الشارع أقل من الجبهات الكثيرة المفتوحة على الشعب                 

  .الفلسطيني
دولهم في تحليل الوضـع،     كل هذه األمور، وأمور أخرى ال تقل خطورة، جعلت من المحللين يكتبون ويدلون ب             

  .ورسم احتماالت تطورات األحداث في األيام القادمة
ولكن الملفت للنظر أن هناك عددا من الكتاب ليس لهم موقع على الخريطة، وهم بال شك متطفلون على التحليل                  

حتاج إال  السياسي، ويكتبون بدوافع حزبية أو مصالح شخصية، أخذوا يرمون بسهامهم لتأجيج الوضع الذي ال ي              
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هؤالء، كان عليهم أن يصمتوا، أو يسألوا أهل الذكر إن كانوا ال يعلمـون، وال يفتـوا                 . إلى شرارة لكي يشتعل   
  .فكتاباتهم المسمومة في الحقيقة لن تؤدي إال إلى مزيد من الفتن، وتفتيت ما تبقى من الوحدة الوطنية. بغير علم

  اإلعالم مرة أخرى
وعة ال بأس بها من المفكرين والكتاب المعروفين والمرموقين على المستوى           تحدث عدد من المخلصين، ومجم    

فاألمر ال يحتمـل    . الفلسطيني والعربي، بضرورة ارتفاع اإلعالم إلى مستوى المسؤولية في هذا الوقت بالذات           
تعبيـر ال   بل ال يستطيع أحد أن يزايد على هذا المفهوم، ألن حرية الـرأي وال             . التشدق بحرية الرأي والتعبير   

فأولئك الذي يصيبهم الخور والجبن، وتنعقد ألسنتهم أمام بعض األطراف السياسية،           . تكون مع جهة دون أخرى    
  .فيما يصابوا بحمى الحرية، واتخاذ أقصى درجات النقد والهجوم على أطراف أخرى
هذه مساهمة، بل مـشاركة     وإذا أسقطنا هذا األمر على اإلعالم وتعامله مع الحكومة الحالية، فيبدو واضحا أن              

واإلعالميون يعلمون ذلـك علـم      . كاملة في تنفيذ اإلجراءات اإلسرائيلية واألمريكية على محاصرتها وعزلها        
  .اليقين، وهذا هو المؤسف في األمر

المشكلة أن هناك إعالميين ليسوا من حماس، وليسوا من فتح أيضا، يلعبون دورا، أقل ما يقال فيـه، أنـه دور      
فهم يحرضون فتح على حماس، ويحرضون حماس علـى فـتح،           . ف على اإلطالق في إثارة الفتنة     غير مشر 

هؤالء الناس يظنون أنفسهم غير معـروفين للـرأي العـام، أو            . ويحرضون الحكومة على المعارضة، وهكذا    
وضـوعية،  ولكن العكس هو الصحيح، فهؤالء الذين يلبسون ثوب الحياد والم         . للمسؤولين في الفصائل المختلفة   

ويعدون أنفسهم من فئة المستنيرين، لن يحظوا باحترام أحد، فضال عن أنهم لن يفلحـوا فـي تنفيـذ أمـانيهم                     
  .وأحالمهم

في رأيي أنه ال بد من ترتيب البيت اإلعالمي الداخلي، واالتفاق على معايير واضحة للعمل اإلعالمـي الـذي                   
بل إن اإلعالم هو الذي يصب الزيت علـى النـار، أو يقـوم              . بات يشكل نفوذا وتأثيرا بالغا على الرأي العام       

ربما يعتقد بعض اإلعالميين الذين ال يتجاوز علمهم بهذا المجال حدود الممارسـة             . بعملية التهدئة في المجتمع   
هذه الفئة من اإلعالميين، وهم   . السطحية جدا، أن اإلعالم مجرد كلمات تقال وتكتب، وصور تنشر هنا أو هناك            

 قلة في مجتمعنا، ال يدركون أنهم عندما يلعبوا باأللفاظ والكلمات إنما يلعبون بالنار التي قد تحرق مفاهيم                  ليسوا
  .وأفكار األجيال، أو قد تشتعل بين فئة وأخرى ألسباب بعيدة كل البعد عن الوطنية

  أدلة على الخلل اإلعالمي
 تحليال للصحفي نجيب فراج حـول كيفيـة         22/5/2006في هذا اإلطار، نشرت شبكة فلسطين اإلخبارية في         

وقد أشار بشكل واضح إلى أن اإلعالم يلعب دورا خطيـرا           . تناول وسائل اإلعالم الفلسطينية لألحداث مؤخرا     
في تأجيج الفتنة، وفي التحريض، من خالل االنحياز، أو من خالل إثارة قضايا حساسة من شـأنها أن تـوتر                    

  .راء الحصار والعمليات اإلسرائيلية اليومية، وحالة الفوضى العارمةالشارع الفلسطيني المتوتر أصال ج
، يـشير   2006كذلك نشر مركز أبحاث المستقبل في غزة استطالعا للرأي لصالح مؤسسة الثريا في شهر أيار                

وبشكل خطير جدا، إلى تراجع الثقة باإلعالم الفلسطيني، ويؤكد على أن مصدر المعلومات للمواطن الفلسطيني               
وهذا أمر ليس بجديد، ولكن الجديد فيه أن تطورا في أداء اإلعالم لم يحدث في السنوات                . و اإلعالم الخارجي  ه

  .القليلة الماضية، بل ازداد تراجع كثير من هذه الوسائل
ومن األمثلة الصارخة على األداء اإلعالمي غير المتوازن، نجد ، في الصحف، على سبيل المثال يوم اإلثنـين           

ولم تذكر الصحف أيـة     .  صورة لمجموعة من كتائب شهداء األقصى في تظاهرة في قطاع غزة           22/5/2006
معلومات عن هذه التظاهرة، وخاصة حول مناسبة التظاهرة، باستثناء إشارة في إحدى الصحف أنها تأييد لألمن                

القوة الخاصة التي أنشأتها    وكانت نشرات األخبار قد قالت أن التظاهرة جاءت للمطالبة باالنضمام إلى            . الوقائي
وقد كتبت الوكاالت التي نشرت الصور النص المذكور مع تلـك الـصور، ونـشرتها علـى                 . وزارة الداخلية 
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ولكن الصحف اليومية تجاهلت هذا النص، أو ربما لم تترجم النص كما يجب، وتركـت الـصور                 . االنترنيت
  .بدون تعليق يوضح الحدث بشكل دقيق يعكس حقيقة ما جرى

المشكلة هي مـصداقية    . المشكلة في رأيي أن هذا األداء ينعكس سلبا على الصحافة وليس على أي جهة أخرى              
اإلعالم، في عصر أصبحت فيه المعلومات في متناول الجميع، وأصبح مفهوم التضليل اإلعالمي ال يقف عنـد                 

  .لين السياسيينإخفاء المعلومات، وإنما على طريقة عرض المعلومة وتناولها من قبل المسؤو
إن . وهنا، أود أن أوضح الهدف من كتابة هذه المقالة على وجه التحديد، حتى ال أترك مجاال للتأويل واالجتهاد                 

ما يجري في كثير من وسائل اإلعالم على الساحة الفلسطينية من شأنه أن يفقد إعالمنا مصداقيته، ويزيد مـن                   
  .لتوجه في الوقت ذاته إلى اإلعالم الخارجيابتعاد المواطن عن التعرض لهذا اإلعالم، وا

إنها دعوة لإلعالميين لكي يقوموا بترتيب بيتهم الداخلي، وكذلك في إعادة النظر في أسلوب معالجتهم للقـضايا                 
  . الفلسطينية المختلفة، وخاصة في هذا الوقت الحرج من تاريخ قضيتنا الفلسطينية

بمعنى أن اإلعالم يتـرك بـصماته علـى مـسار          . يد عن اإلعالم  إن القضية الفلسطينية ال تسير في طريق بع       
من هنا ينبع االهتمام بدور اإلعالم، وبـضرورة أن         . القضية، ويتحكم بالمؤثرات والمحددات لخط سير القضية      

يسجل التاريخ صفحة بيضاء في تاريخ اإلعالم الفلسطيني الذي يساعد على الخـروج مـن األزمـة، ويمهـد                   
وفي نفس الوقت يكون له الفضل فـي        . وطنية، ويساهم في التخفيف عن المواطن الفلسطيني      الطريق للوحدة ال  

التصدي لكل من يريد أن يخرب القضية ويتاجر بها، وال يجد حرجا في أن يرى البيت ينهال على أصـحابه،                    
خر به، ونقـف  إعالم هذا دوره يجب أن نف. بل يلعب دورا خطيرا في خلخلة األسس التي يقوم عليها هذا البيت   

إلى جانبه، ونعزز دوره، ونحمي رجاله ونساءه الذين يصطفون إلى جانب كـل المخلـصين مـن المثقفـين                   
  .والمسؤولين وقادة المجتمع وجنوده المجهولين

  24/5/2006صحيفة القدس 
 

  كاريكاتير .61
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  برنامج أولمرت السياسي

24/5/2006الغد   
 
  


