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  حماس وافقت على االنضمام للمنظمة واالستفتاء يقتصر على فلسطينيي الداخل: عباس .1
 قـال الـرئيس     :محمد يـونس   و رشيد خشانة  رام اهللا وتونس  نقالً عن مراسليها في      2/6/2006الحياة  نشرت  

الفلسطيني محمود عباس أمس إن االستفتاء المنوي إجراؤه سيقتصر على مناطق السلطة ولن يشمل فلسطينيي                
 ولـم يـستبعد فـي مـؤتمر       . الشتات كون القضايا المطروحة فيه تخص السلطة والفلسطينيين في الداخل فقط          

 لتونس إمكان توسعة االستفتاء ليشمل الحقا مناطق الشتات خـصوصا إذا مـا              تهصحافي عقده في ختام زيار    
اطلعنا على وثائق عدة من جميع الفصائل لكننا رأينـا أن وثيقـة             : وأضاف. تحقق هدف تفعيل منظمة التحرير    

إجماع كـل الفـصائل، لـذلك       األسرى هي األشمل ألنها تطرقت لجميع المواضيع والعناوين الراهنة وعكست           
رغبنا باعتمادها وثيقة وحيدة وأبلغنا اإلخوة المتحاورين أن عشرة أيام كافية إلنضاج رأي كـي نخـرج مـن                   

إذا ما تم اإلتفاق بين الجميع فهذا أمر رائع وسيكون إجماعا وطنيا وإال علينا أن نسأل مصدر                 : وتابع. الظلمات
وسئل عن مدى استعداد حماس لالنـضمام        .ن رفض فلكل حادث حديث    السلطات فإن قبل الوثيقة نحن معها وإ      

الى منظمة التحرير فأعلن أنها موافقة على المبدأ مؤكدا أنها قررت الدخول إلى المنظمة منذ جلسات الحـوار                  
في القاهرة حيث صدر نص واضح وصريح خص تفعيل المنظمة وانضمام من لم ينضم لها من الفصائل حتى                  

وحض على تحرك عربي إلنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وحذر من تبعـات             . ابع تنفيذه اآلن، ونحن نت  
   .األزمتين الطاحنتين السياسية واالقتصادية المسلطتين على الفلسطينيين هذه األيام
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وجدت القوى والفصائل الفلسطينية نفسها مضطرة الى نقل الحوار الوطني الى غزة بعد ان أصـرت                بالمقابل  
على ذلك وامتنعت عن المشاركة في حوار الضفة، وهو ما اثار الغضب في فتح التي تخوفت من هيمنة                  حماس  

وانضمت الجهاد االسالمي الى حماس معلنة ان قيادتها موجـودة           .التيار المتشدد في غزة على مواقف الحركة      
هاد بتعاطف كبير مـن     كما حظي مطلب حماس والج    . في غزة وليس ثمة في الضفة من يمثلها في هذا الحوار          

الجبهة الشعبية التي قالت ان نجاح الحوار يتطلب نقله الى غزة بسبب وجود قيـادات العديـد مـن الفـصائل                     
اما فتح، فاعتبرت اصرار حماس على نقل الحوار الى غزة مطلباً غير             .المشاركة هناك، بما فيها الجبهة نفسها     

قف قيادة حماس الى ما قال انه وجود تيارات فـي حمـاس             مبرر، وعزا الناطق باسمها احمد عبد الرحمن مو       
واعلنت حماس ان رئيس كتلتها البرلمانيـة خليـل الحيـة            .وهيمنة التيار المقيم في غزة على مواقف الحركة       

ويرجح مقربون من الحوار ان يضطر الرئيس عباس الى تمديد المهلة التي منحهـا الـى                . سيمثلها في الحوار  
وال يستبعد العديد من قادة فتح ان       . تعطل الحوار مدة اسبوع جراء الخالف على مكان عقده        المتحاورين بعد ان    

احد اسباب اصرار حماس على نقل الحوار الى غزة يعود الى نيتها كسر موقف الرئيس عباس الذي حدد فترة                   
ن الختـامي الـذي     في البيا : وقال عدنان عصفور الذي مثل حماس في حوار الضفة للحياة          .الحوار بعشرة ايام  

. صدر لدى افتتاح الحوار لم يرد اي ذكر للزمن، ونحن نرى الزمن عامل ضغط غير مقبول علـى الحـوار                   
واشار الى ان حركته تدرس الجوانب القانونية والسياسية للنقاط الخالفية، وفي مقدمها مبادرة السالم العربيـة                

  .ل ايام ستستغرق من اسبوع الى اسبوعينوقرارات الشرعية الدولية، وهذه الدراسة التي بدأت قب
الرئيس عباس اكد ان مـن صـالحيته        أن  كامل ابراهيم   نقالً عن مراسلها     2/6/2006الرأي األردنية   وذكرت  

   .الدعوة الى استفتاء للخروج من االزمة السياسية المالية وهو ال يحتاج الى تصديق المجلس التشريعي
  .له أن تقبل حماس بوثيقة األسرىصائب عريقات عن أم.الى ذلك أعرب د

وقال عصفور في تصريح صحفي إن       .من ناحيته صرح عدنان عصفور بأن المبادرة العربية غير قابلة للتنفيذ          
مطالبة بعض الدول العربية الحكومة الفلسطينية وحماس االعتراف بالمبادرة العربية غير مناسـبة فـي ظـل                 

  .الرفض االسرائيلي لها
سرايا القدس نفت أن تكون قد أعلنت تأييـدها          إلى أن    ألفت حداد  2/6/2006 48 عرب   وقعوأشارت مراسلة م  

نحن نعتقد  : 48وقال أبو أحمد الناطق االعالمى باسم سرايا القدس لعرب          . لوثيقة الوفاق الوطني وثيقة االسرى    
فسرايا القـدس   . الطالقأن هذا البيان ال اساس له من الصحة أو انه صادر عن اناس ال يمثلون السرايا على ا                 

ان سرايا القـدس ال تتـدخل فـى االمـور           : واضاف .موقفها متناغم تماما مع موقف القيادة السياسية للحركة       
هناك الكثير من الجهات علـى       :وقال أيضا  .القرارات السياسية تصدر عن القيادة السياسية للحركة      ف. السياسية

بلبلة وبيان مدسوس يمكن ان يعد بسهولة من أي شـخص يمتلـك             الساحة الفلسطينية من مصلحتها اثارة هذه ال      
ولكن االشخاص الذين يتكلمون باسم سرايا القـدس والجهـاد االسـالمي            . جهاز كمبيوتر باسم اى فصيل كان     

وطنيـة ولـديها     معروفون جيدا لدى وسائل االعالم وموقف الحركة معروف منذ زمن ولسرايا القدس ثوابت            
وكانت معلومات تحدثت ان السرايا اصدرت بيانًا اعلنت فيه موافقتها على وثيقـة   .ة بهاايدلويجيا وهى متمسك

  .الوفاق الوطني وثيقة االسري وما ورد فيها من بنود 
أعلنت أمس عـن   سرايا القدس خبراً قال فيه أن 2/6/2006األيام الفلسطينية  في  محمد بالصوبالمقابل أورد 

وقـال   .ه قادة الحركة في سجون االحتالل بالتوقيع على وثيقة الوفـاق الـوطني  التفافها حول القرار الذي اتخذ 
 إننا في سرايا القدس في الضفة الغربية، نؤكد ثقتنا المطلقة           :في شمال الضفة   حسام جرادات، قائد سرايا القدس    

لة في مخيم جنين، هذه     بقيادتنا األسيرة التي وقعت على وثيقة الوفاق، ألننا جربناها في الميدان في ملحمة البطو             
  . القيادة التي قاتلت وقاومت وقدمت أغلى ما تملك هي األقدر على تشخيص الواقع ومصلحة الشعب

 التقى وفدان قياديان من حماس والجبهة :غزة والوكاالتنقالً عن مراسلها في  2/6/2006البيان وأضافت 
 . الطرفان على ضرورة انجاح الحوارتفق وا .الشعبية لتحرير فلسطين فى سياق التواصل بين الحركتين
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  الواليات المتحدة عدو للمسلمين  : هنية .2
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس إن هناك بعض البوادر واإلشـارات علـى وجـود                  :ا.ب.د

 خطـة   أطراف أرادت إضعاف الحالة األمنية وانهيار الحكومة بقيادة حماس ويبدو أن هذه العناصر تعمل طبق              
وشن هنية، خالل مقابلة أجرتهـا      . منسقة مع الجانب األمريكي واإلسرائيلي بهدف إضعاف الحكومة وإسقاطها        

معه وكالة األنباء اإليرانية، هجوما على الواليات المتحدة التي وصفها بعدو اإلسالم والمسلمين، وقـال إنهـا                 
ات عدوا للشعب الفلسطيني نظرا لممارساته      تسعى من أجل إسقاط حكومة حماس، مؤكدا أن الشعب األمريكي ب          

ورد هنية على سؤال حول األوضاع في الشارع الفلسطيني واالقتتال الداخلي قـائال لـيس                .المذلة للفلسطينيين 
هناك حرب أهلية ألنها تعتبر خطا أحمر ال يمكن تجاوزه والن تعبير الحرب األهلية ال يظهر في معجمنا وإن                   

   .طق وليس من خالل األسلحةاالنقسامات ستحل بالمن
  2/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
 الحكومة استعدادها لتقديم هدنة طويلةاعالن ستهجن  يعريقات .3

صائب عريقات، إعالن الحكومة الفلسطينية المستمر عن استعدادها للقبول .  استهجن د:رام اهللا، يوسف الشايب
عن مرحلة انتقالية طويلة األمد، تأتي متزامنة مع هدنة بهدنة طويلة األمد مع إسرائيل، مؤكداً أن الحديث 

 :وأضاف عريقات. طويلة األمد، تكريس لمفهوم الالشريك، الذي تروج الحكومة اإلسرائيلية له باستمرار
وقال عريقات  .باعتقادي أن قبول مثل هذه الصيغة هو التنازل عن الثوابت الوطنية، والحقوق الفلسطينية، بعينه

مقاومة خطة أولمرت ال تكون بمثل هذه التصريحات، بل بتلبية الدعوة السعودية المصرية : اتفيفي حديث ه
يجب أن تتصرف الحكومة على أساس .. بقبول مبادرة السالم العربية، والقبول كذلك بقرارات الشرعية الدولية

 .أنها حكومة لكل الشعب الفلسطيني، وليس لفصيل بعينه
  2/6/2006الغد األردنية 

  
  مجهولون يقتلون ضابطًا في األمن الوقائي  .4

قتل ضابط أمن فلسطيني علي ايدى مجهولين بمدينة غزة واصيب عشرة اخرون بجراح فى تبادل               : ألفت حداد 
إلطالق النار بين عناصر من جهاز األمن الوقائى وعناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداحلية في بلـدة                  

 40(ت مصادر فلسطينية ان مجموعة مسلحة أطلقت النار على الضابط ناصـر عفانـة               عبسان بخانيونس وقال  
ما ادى الى إصابته بجراح خطيرة جدا توفى على اثرها بعد وقت قصير وذلك في مخيم الشاطئ غـرب           ) عاما

بته كما اطلق مسلحون مجهولون النار على أحد ضباط االمن الوطني بمدينة غزة ما ادى الى اصا                .مدينة غزة 
  . بجراح وصفت بالمتوسطة

  2/6/2006 48عرب 
  
  اهر احتجاجا على عدم دفع الرواتبتظياألمن  .5

تظـاهر اآلالف    :غزة عالء المشهراوي والوكاالت   نقالً عن مراسلها في      2/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  
لشهر الثالث على التوالي،    من منتسبى األجهزة األمنية الفلسطينية في غزة امس، احتجاجا على تأخر رواتبهم ل            

 وقام بعض المتظاهرين باقتحام البوابة      .وطالبوا بمساءلة الحكومة أمام التشريعي على عملها في الفترة الماضية         
وهتف . الرئيسية لمقر المجلس وإطالق نار في الهواء كما قاموا بتحطيم بعض النوافذ والممتلكات التابعة للمقر              

قوة المساندة رافضين ما وصفوه بسياسة التجويع والحصار التـي تفرضـها            المتظاهرون ضد الحكومة وضد     
وعبر المتظاهرون عن تأييدهم للرئيس عباس وحملوا صوره، كما         . اميركا واسرائيل واوروبا على الفلسطينيين    
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 ووجه أحد افرد األمن الوطني رسـالة إلـى رئـيس            . شعارات تطالب بتوفير الطعام والحليب لعوائلهم      وارفع
 نقول لرئيس الوزراء إذا أنت غير قادر على صرف الرواتب وضبط الفلتان االمنـي               :وزراء إسماعيل هنية  ال

  .ستقيلت أن كوإدارة الحكم فعلي
هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلـسطيني       في غزة أن     2/6/2006الرأي األردنية    مراسلة   سمر خالد وذكرت  

عتداء على مرافق المجلس التشريعي فـي غـزة واقتحامـه           عبرت امس عن رفضها واستنكارها الشديدين لال      
  .بصورة استفزازية من قبل المئات من منتسبي األجهزة األمنية

  
  قوات أمن الرئاسة تتسلّم قريباً إدارة كافة المعابر .6

كشف العقيد سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر، النقاب عن ترتيبات تجرى حالياً لتـسلّم                :  حامد جاد  ،رفح
واعتبر أبو صفية في حديث لأليام       .قوات أمن الرئاسة كافة المعابر، وذلك على غرار تسلّمها إدارة معبر رفح           

وأشار إلى أن جملة من      .أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة أن تكون مؤسسة الرئاسة هي المرجعية للمعابر           
 حيث تقليص حجم تواجد مختلف وزارات       التعديالت ستطرأ على طبيعة عمل المعابر خالل الفترة المقبلة، من         

السلطة في المعابر، ودخول عدد من أفراد أمن الرئاسة كموظفين دائمين في المعابر، مـع األخـذ باالعتبـار                   
  .الحفاظ على استمرارية دور الطواقم اإلدارية والفنية

  2/6/2006األيام الفلسطينية 
  
 ار  موظفو الخارجية الفلسطينية يطعنون في قرارات الزه .7

بدأت محكمة العدل العليا الفلسطينية إجراءاتها القانونية المتعلقة بالنظر في أول قضية يرفعها موظفون : غزة
رسميون في السلطة الوطنية للطعن في قرار وزير الخارجية محمود الزهار الذي كان أصدره بعد يوم واحد 

ولجأ خمسة موظفين . وزارة وفي مراتب عليالا موظفاً يعملون في 15 ويقضي بتجميد تعيين همن توليه منصب
يعملون في الوزارة في الضفة إلى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار خاصة وأنهم كانوا قد حصلوا 

رئيس عباس بتعيينهم على كادر الوزارة نظرا لحاجتها لهم في عهد وزير الخارجية السابق العلى قرار من 
 الموظفون أن تصدر محكمة العدل العليا قرارا لصالح إعادتهم إلى عملهم وإلغاء ويتوقع هؤالء. ناصر القدوة
ن قرار الوزير بتجميد تعييننا هو قرار  ا:وقال الموظف رامي طهبوب احد المتقدمين بالشكوى .ذلك القرار

اء اتخاذ قرار من الواضح أن الدوافع التي وقفت ور: وقال. تعسفي كما انه لم يوضح األسباب التي دفعته لذلك
وأوضح مساعد وزير الخارجية ورئيس قطاع الشؤون العامة والقنصلية في . تجميد تعييننا كانت دوافع سياسية

 .إن قرار الوزير كان قرارا متسرعا وزارة الخارجية الفلسطينية إبراهيم خريشة،
  2/6/2006البيان 

  
  طينيينكي في الشؤون الداخلية للفلسيالتشريعي يرفض التدخل االمر .8

 أكد المجلس التشريعي أمس أن قرار الكونغرس األميركي المتعلق بقانون اإلرهاب الفلسطيني             : سمر خالد  ،غزة
هو تدخل فظ في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني واعتداء على ديمقراطية وخياره ويكشف زيف االدعاءات               

ن أصدره المجلس في ختام جلسته التي انعقـدت         جاء ذلك في بيا    و .األميركية في نشر الديمقراطية في المنطقة     
 .في رام اهللا وغزة بعد أن تم مناقشة القانون األميركي الجديد وقضية سحب المواطنة من النـواب المقدسـين                  

وأدان البيان القانون األميركي مؤكدا رفضه القاطع له مشددا على انه قانون يثبت مدى االنحيـاز األميركـي                  
ب الدولة اإلسرائيلي كما يثبت رضوخ المؤسسة التشريعية األميركية إلى أمالءات اللوبي            لدولة االحتالل وارها  

واكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحـتالل مـشددا علـى رفـضه ان يكـون                    .اإلسرائيلي
ولية هما الجهـة    الكونغرس والواليات المتحدة اللذين يمارسون سياسة الهيمنة واإلرهاب على امتداد الساحة الد           
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كما دعا المجلس التشريعي البرلمانات العربيـة       . المؤهلة لتصنيف الشعوب والدول ووصف المقاومة باإلرهاب      
واإلسالمية والصديقة الى شجب واستنكار القانون وادانة كافة المواقـف االميركيـة الظالمـة تجـاه الـشعب                  

ونغرس واالدارة االميريكية لوقـف هـذا القـانون         الفلسطيني كما طالبها بممارسة كل اشكال الضغط على الك        
  .واعتباره باطال من اساسه

  2/6/2006الرأي األردنية 
  
  استمرار اإلجراءات الحاسمة لضبط سوق القمح والدقيق : وزير االقتصاد .9

أكد المهندس عالء الدين األعرج، وزير االقتصاد الوطني حـرص الـوزارة علـى اتخـاذ                 :كتب حامد جاد  
الكفيلة بضمان توفر الكميات الالزمة من القمح والدقيق للسوق المحلية، وأن تكون هـذه الكميـات                االجراءات  

وأوضح األعرج أن عدم حضوره جلسة المساءلة في المجلس التشريعي أول من             .حسب المواصفات والمقاييس  
ـ                دد مـن ممثلـي     أمس، كان بسبب التزامه بالمشاركة في اجتماع عقده رئيس الوزراء اسماعيل هنية مـع ع

مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً الى أن دعوة المجلس التشريعي الموجهة اليه لـم تصله إال قبـل يـوم مـن                    
وحول ما أثير بشأن شحنة القمح التي دخلت سوق القطاع عبر معبر صوفا في منتـصف شـهر        .موعد عقدها 

 وليس المواد الغذائية، وأنـه لـيس        نيسان الماضي، بين األعرج أن معبر صوفا مخصص الدخال مواد البناء          
هناك أي تواجد لموظفي الوزارة في المعبر المذكور، األمر الذي يتطلب ايجاد الحلول لتنـازع الـصالحيات                 

  .والتفاهم على قضية المعابر برمتها
  2/6/2006األيام الفلسطينية 

  
 نائب مسيحي فلسطيني يرفض وصف السياسة األميركية بالصليبية .10

احتج النائب المسيحي في المجلس التشريعي الفلسطيني برنارد سابيال امس، خـالل جلـسة              : أ. ب.  د ،رام اهللا 
للمجلس، على استخدام كلمة الصليبية في وصف السياسة األميركية، ودعا إلى التركيز على البعد السياسي الن                

  .ليبيالصراع الفلسطيني وطني وليس دينيا وقال إنه يشعر بالمس بمشاعره حين يقال ص
  2/6/2006الشرق األوسط 

  
  نعمل من أجل صياغة استيراتيجية جديدة لصالح القدس  : ابو عرفة .11

 طالب المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس بوضع خطـة اسـتيراتيجية لرعايـة المؤسـسات                  :القدس
صـحفي فـي القـدس      وأكد، خالل مؤتمر     .المقدسية وحمايتها من االنهيار بفعل سياسات االحتالل االسرائيلي       

أهمية فتح ملف التسريب الهائل للعقارات واألراضي الى سلطات االحتالل، واعطاء العناية الكاملة للقطاعـات               
وشـدد علـى أن      .التعليمية والتنموية، الفتا الى سياسات التمييز العنصرية االسرائيلية ضد شعبنا الفلـسطيني           

نة القدس تستند إلى حجم المصروفات الالزمة قياساً مع         الحكومة تعمل اآلن على تخصيص موازنة خاصة لمدي       
األعوام السابقة، مع األخذ بعين االعتبار الحاجات المتضاعفة، والخسائر المتالحقة بسبب األعمـال الجاريـة               

وبخصوص وضع خطة استيراتيجية لدعم المجتمـع المـدني فـي      .التمام بناء جدار الضم والتوسع العنصري     
س أبو عرفة الى وجود جهود حقيقية تصب في صالح المدينة يتم العمل حاليا على توحيدها                القدس، لفت المهند  

  .وتجميعها لتشكيل استيراتيجية متينة لخدمة المدينة وأهلها
  1/6/2006 وفا –وكالة األنباء القلسطينية 
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  ألف دوالر من نائب أمين عام مجلس الوزراء100االحتالل يصادر  .12
 أكدت مي كايد زوجة عزيز كايد، نائب األمين العام لمجلس الوزراء، الذي اعتقلته :هللارام ا، يوسف الشايب

قوات االحتالل، الثالثاء الماضي، أن جنود االحتالل قاموا بمصادرة مبلغ مئة ألف دوالر أميركي من شقتها في 
لغ المشار إليه تم وأوضحت مي كايد في تصريحات صحافية أن المب .رام اهللا، خالل عملية اعتقال زوجها

 إضافة إلى قيامها ببيع ، بعد أن قاما ببيع قطعتي أرض يملكانها،جمعه من قبلها ومن قبل زوجها لشراء منزل
 وما تمكنا من توفيره من معاش زوجها، وعائدات عدد من المحالت التجارية التي تملكها الزوجة في ،مصاغها
 مشيرة إلى أنها حتى ،ق واألوراق الخاصة ببيع األرض والذهبوأضافت كايد أن لديها كافة الوثائ .رام اهللا

 .اآلن لم تتقدم بأي خطوات قانونية الستعادة المبلغ، أمالً منها في أن تتم إعادته في اقرب وقت
  2/6/2006الغد األردنية 

  
  وزارة االعالم بال اعالم  :وزير االعالم الفلسطيني .13

م الفلسطيني وثيقة داخلية علي اعضاء الحكومة الفلسطينية، عمم وزير االعال : زهير اندراوس،الناصرة
 عمل الوزارة التي ورثها من وزير االعالم ى نسخة منها، وحمل فيها بشدة علىحصلت القدس العربي عل

 تحملت مسئولية وزارة مهملة مبتورة الصالحيات تعاني عجزا، فهي :وجاء في الوثيقة. نبيل شعث.السابق د
 لسانها 12/2/2006أما أنها مبتورة الصالحيات فقد قطع مرسوم الرئاسة بتاريخ . كن بال إعالموزارة إعالم ول

 سلطة الرئاسة ومنظمة التحرير بعد ىالذي تتحدث به عندما أحال التلفزيون وهيئة االستعالمات ووكالة وفا ال
ا أنها تعاني عجزا وضعفا وأم: وقال الوزير. أن كانت تحت مسؤولية وزارة االعالم حين كان وزيرها شعث

 مستوي األداء المهني واإلداري وفي التجهيزات فيكفي أن أقول أن عدد العاملين في الوزارة يبلغ مئة ىعل
واثنتين وستين موظفا منهم واحد وخمسون يحملون شهادة الثانوية العامة ومادونها، وليس فيمن تبقي من 

 ثمانية عشر موظفا يحملون تخصص صحافة وعالقات عامة، الموظفين من حملة البكالوريوس والدبلوم غير
 46.3 مديرا بنسبة 75)  فما فوقCمن درجة (وتركيبة الهيكلية اإلدارية عبارة عن هرم مقلوب فعدد المدراء 

، أي إن الوظائف اإلشرافية العليا رئيس شعبة فما  %32.1 رئيسا أي بنسبة 52، ورؤساء األقسام والشعب %
 ما تقدم أنه ليس في ىأضف ال: وتابع الوزير. ، وهذا وضع غير طبيعي %78.4ة بنسبة  وظيف127فوق 
 موظفا، هذا ولم يتلق أحد من العاملين أية دورة تدريبية، ومدير 71 غزة غير ستة عشر حاسوبا تخدم ىمبن

يع فتح بريدي دائرة االنترنت في الوزارة قال بكالم فصيح أنا ال أعرف شيئاً في االنترنت وبالكاد أستط
اإللكتروني، واألمر من ذلك أن موظفي الوزارة بغزة جلهم لم يتصل يوما بمثيله في رام اهللا بشأن تنسيق 

 الصليب األحمر في يوم األسير، وقامت ىالعمل، ودائرة اإلعالم الخارجي بالوزارة لم تستطع ترجمة رسالة ال
ومن األدلة . وصف يوم عمل له ألنه بغير مهام عملبالترجمة إحدي الزائرات، وبعض الموظفين ال يستطيع 

 ى ما سبق أن الوزارة تدفع من ميزانيتها ما يزيد على ما تعانيه الوزارة من إهمال قديم إضافة الىالمهمة عل
يزيد قيمة إليجار سنوي لمبان هي عبارة عن شقق سكنية ليس فيها قاعات صالحة لإلعالم  مئة ألف دوالر أو

إنه ال داع لإلفاضة في التفاصيل في ضرب األمثلة فاألمر في مجمله :  وجاء ايضا في الوثيقة.أواالجتماعات
مدهش وغريب أن يكون هذا في وزارة مهنية متخصصة من وظائفها األساسية مواجهة اإلعالم اإلسرائيلي 

 عن وظيفتها المضلل وتقديم صورة منصفة ومتقدمة لشعبنا وقضيتنا، وخلق رأي عام متفهم ومناصر، فضال
في متابعة الهموم اليومية المحلية وحماية الصحافيين واإلعالميين ووسائلهم وأدواتهم وضمان حرية الرأي 

واكد الوزير إن الحالة اإلعالمية العامة خالل . والنقد ومعالجة التحريض، وهو جوهر موضوع السؤال الكريم
يض والمكايدات والمس باألفراد والهيئات شهرين منصرمين تكشف عن معركة إعالمية مشحونة بالتحر

والسالمة األمنية والمجتمعية، وبها تصريحات وتصرفات تهدد الصحافيين واإلعالميين ومؤسساتهم وأدواتهم، 
ولعل ما كتب وقيل ونشر عبر المنابر الخاصة والعامة تحريضا علي الحكومة والوزراء والتشهير بأدائهم 
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و عشرة أضعاف ما يتوقعه وطني عاقل، وليت جل ما قدم ونشر كان بروح واستنفار الرأي العام ضدهم ه
 سبيل المثال فقط اتهام وزير االعالم في صحيفة الحياة ىاإلنصاف والموضوعية ال التزييف، ومنها عل

 وزير الصحة في حكومة :الحكومية أنه وصف تلفزيون فلسطين باإلباحية وهذا افتراء محض، وفي خبر آخر
 ىواورد الوزير العديد من االمثلة عل. ب بوقف عالج مريض بالسرطان بحجة أنه ليس مسئوالً عنههنية يتسب

 الحكومة الفلسطينية واستعمالهم الخطاب ىقيام التلفزيون الفلسطيني واالذاعة والصحف الحكومية بالتهجم عل
 .التحريضي ضدها

  2/6/2005القدس العربي 
  
   القسام  حماس تطور الجيل الرابع من صواريخ .14

أحد قادة كتائب القسام، أن جناح التصنيع التابع للكتائب تمكن فـي األشـهر              ،  أعلن أبو أحمد  :  رائد الفي  ،غزة
وقـال إن تلـك     . األخيرة من صناعة وتطوير الجيل الرابع من صواريخ القسام الذي يعمل ويوجه إلكترونيـا             

تجدد االنتفاضة الفلسطينية خاصة بعد انهيار التهدئة       التجارب الدؤوبة من أجل تطوير الصواريخ تأتي استعدادا ل        
وأكد أن هناك تدريبات مكثفة وذات تقنية عالية تتم اآلن إلعداد كمية كبيرة مـن                .الملتزمة بها حماس إلى اآلن    

وحدات الصواريخ الجديدة، مشيرا إلى أن مساعدات خارجية وخبرات من دول صديقة بما فيها إيران قـدمت                 
  .امج الصاروخي الجديدلتطوير البرن

  2/6/2006الخليج اإلماراتية 
  
   الشاباك وتكشف أهم وثيقة أمنية عن سياسة االغتياالت تخترقالقسام  .15

تسود حالة من الترقب والخوف داخل أروقة جهـاز المخـابرات الـصهيونية المعـروف               : حبيب أبو محفوظ  
خطيرةٌ إلى كتائب القسام والتـي قامـت بـدورها          بالشاباك، بعد تسرب أخطر وأهم وثيقة بها معلوماتٌ سريةٌ          

وهي الوثيقة التي قام الشاباك مؤخرا باالنتهاء مـن          .بتوزيعها على مقاومين من سرايا القدس وكتائب األقصى       
اسما ألخطر المطلوبين الفلسطينيين من الفصائل كافة، على رأسـهم          ) 137(إعدادها، وتحتوي على قائمة بـ      

ائب القسام محمد الضيف، وقائد لجان المقاومة الشعبية في غزة جمال أبـو سـمهدانة، وماجـد                 القائد العام لكت  
وأوضحت مصادر أمنيةٌ صهيونيةٌ بمعلومات أدلـت بهـا لمواقـع إعالميـٍة              .الحرازين من قادة سرايا القدس    

تقاد بأن اختراقًا اسـتخباريا     صهيونيٍة أن تحقيقًا فُِتح في المؤسسة األمنية العسكرية الصهيونية بسبب تزايد االع           
حقَّقه مجاهدون من القسام في حصولهم على النسخة األصلية من أهم ملفات الشاباك وأجهزة حاسوبه بعد أيـام                  
من إنجازها فقط وقبل اطالع مسئولين كبار عليها، فيما يسود اعتقاد بأن عملية قرصنة كمبيوترية تمت للبرامج                 

  .التابعة لجهاز الشاباك
  2/6/2006ان اون الين اخو

  
  حماس لم تقف في وجه تطبيق المبادرة العربية على الرغم من التحفظات : أبو مرزوق .16

أكد موسى أبو مرزوق أن حركته حددت موقفها من المبادرة العربية للسالم منذ اليوم األول لها، مشيراً : دمشق
وشدد على أن  .ان الصهيوني وبشرعية االحتالل على المبادرة هو اعترافها بالكييإلى أن تحفظ الحركة الرئيس

المشكلة ليست من العرب والفلسطينيين، ولكن من اإلسرائيليين، حيث إنهم هم من رفض المبادرة، مشيراً إلى 
أن شارون بالتحديد قال إنها ال تساوي الحبر التي كتبت فيه، وفي اليوم التالي تم اجتياح الضفة الغربية كرد 

ونوه إلى أن حماس والحكومة الفلسطينية لم تقفا في وجه تطبيق المبادرة، على الرغم من  .بادرةعملي على الم
 مؤكداً أن االعتراف بالكيان الصهيوني غير مطلوب من الحركة البتة، ومن غير ،التحفظات التي أبدتها عليها

وب أن يعترف االحتالل المنطقي أن يطلب من الشعب الفلسطيني أن يعترف بشرعية االحتالل، بل المطل
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وأوضح أنه في الوقت الحاضر فإن الخطة المطروحة هي  .بشرعية وبحق الشعب الفلسطيني بدولته وحقوقه
 نحن ،وقال. خارطة الطريق ال بتفسير الرباعية وال بتفسير الدول العربية لها، ولكنها بتفسير أيهود أولمرت

سياسي الذي نعيشه، ونعالج الوضع السياسي الراهن سواء فيما كفلسطينيين وعرب ال بد أن نتعامل مع الواقع ال
  .يتعلق بخطة أولمرت أو الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني

  1/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
  حماس تنفي صلتها ببيانات تتحدث عن مخططات الغتيال كوادر في فتح .17

وزعت في خان يونس، تتحدث عن وجود مخطط لـدى          نفت حماس اية عالقة لها بسلسلة بيانات        : خان يونس 
وقـال مـصدر     . كادراً وناشطاً من فتح في الـمنطقة الشرقية من خان يونس          160الحركة لتصفية واستهداف    

واتهم من   .ن البيانات الـمذكورة عارية عن الصحة ومدسوسة يراد منها ايقاع فتنة داخلية           امسؤول في الحركة    
كما قللـت    .لتي تعمل بحسب أجندات خاصة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني         وصفهم بالشرذمة الساقطة ا   

حماس في بيان لها من حجم الخالفات بينها وبين فتح، واصفة العالقة التي تـربط قـادة الحـركتين بالطيبـة                     
ودعت أهالي الـمنطقة إلى نبذ الفرقة، ومحاصرة أفرادها كي ال يغرقوا الـمنطقة فـي بحـر مـن                  . والقوية

 في ما تضمنه البيان بـاألمر       ، أحد قادة فتح في الـمنطقة     ،بدوره، وصف صالح ابو حامد     .الـمشاكل والهموم 
ن عددا كبيرا من وجهـاء      اوقال   .الخطير معتبراً ذلك تصعيداً لحالة االحتقان الـمتفشية في الشارع الفلسطيني         

حميلهم مسؤولية اي اعتداء يقع علـى مـن         واعيان المنطقة الشرقية سوف يتوجهون اليوم إلى قيادة حماس، لت         
  .ذكرت أسماؤهم في البيان

  2/6/2006األيام الفلسطينية 
 
 حماس تنتقد تأييد االمم المتحدة الستفتاء أبومازن  .18

 انتقدت حماس تصريحات مبعوث االمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق االوسط الفارو دي :الوكاالت
وقال سامي أبو زهري ان . الدولية القتراح إجراء استفتاء في االراضي الفلسطينيةسوتو حول تأييد المنظمة 

تصريحات دي سوتو حول اقتراح محمود عباس بإجراء استفتاء حول وثيقة االسرى قد تكون خطوة على 
. طريق االستجابة للمطالب الدولية شريطة أن تقبلها حكومة حماس وشريطة االستجابة إلى شروط أخرى

هذه التصريحات تؤكد أنه مهما قدم الشعب الفلسطيني من تنازالت فإن هذا لن يضع حداً للشروط  ان فوأضا
والمطالب الدولية المتواصلة التي ال هدف لها إال تركيع شعبنا الفلسطيني وإضفاء المزيد من الشرعية على 

. سي الفلسطيني وليس العكساالحتالل االسرائيلي مما يستدعي وقف مسلسل التنازالت ورفع السقف السيا
وأوضح أن التصريحات تعكس تورط االمم المتحدة في الحرب الدولية والحصار الدولي على الشعب 
الفلسطيني وتجاوزها لكل القوانين واالعراف والمواثيق الدولية التي تجرم االحتالل وتعطي الشعوب المحتلة 

 . حقها في الدفاع عن النفس
  2/6/2006البيان 

 
  فتح يواصل لقاءاته بالمسؤولين األلمان في برلين وفد  .19

واصل وفد حركة فتح لقاءاته مع األحزاب والفعاليات األلمانية، خالل الزيارة التي يقوم بها إلى ألمانيا،                : برلين
والتقى الوفد الذي يترأسه عباس زكي، في مقر الحـزب           .تلبية لدعوة الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني     

اكي الديمقراطي األلماني في ويلي براندت هاوس مع هيربيرتوس هيل، سكرتير عـام الحـزب، وتـم                 االشتر
 وأكـد   .استعراض األوضاع والتطورات على األراضي الفلسطينية والحصار الذي يعانيه الشعب الفلـسطيني           

كمـا   .طي األلمـاني  الجانبان في مباحثاتهم على استعدادهما لعقد شراكة بين فتح والحزب االشتراكي الديمقرا           
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التقى الوفد مع ماركوس إنجليس من الحزب االشتراكي، وعقد عدة لقاءات مع كل من هيكي فيرنر، مـسؤولة                  
 .الشؤون القانونية في اللجنة التنفيذية للحزب، وأكسيم بوست، مدير دائرة السياسة الدولية نائب الرئيس التنفيذي              

يديمان فيزوريك، وزيرة التنمية والتعاون الدولي التـي تربطهـا          والتقى زكي والوفد المرافق في برلين مع ها       
وثمن خالل اللقاءات موقف وزيـرة       .عالقة وطيدة وحميمة بحركة فتح، ومع هيرتا دوبلر وزيرة العدل السابقة          

وأطلع الوفد رئيـسة لجنـة      . ةالتنمية والتعاون الدولي الجريء بتوفير الدعم المالي للشعب والحكومة الفلسطيني         
ويذكر، أن زكي التقى    . حقوق اإلنسان في البرلمان األلماني على وضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية           

خالل الزيارة مـع سعد الحريري، حيث تم مناقشة األوضاع الفلسطينية بشكل عام وأوضاع الفلسطينيين فـي                
فتتاح ممثلية منظمة التحريـر فـي       حركة موقف الحريري المساند والداعم ال     الوثمن ووفد    .لبنان بشكل خاص  

لبنان، وتفاعله المستمر ذا البعد القومي والعربي مع القضية الفلسطينية والقضايا العادلة والمـشروعة لحقـوق                
  .شعبنا الفلسطيني

  1/6/2006وكالة األنباء القلسطينية وفا 
  
  حبش يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير  .20
التي بذلت في القاهرة الستعادة وحدة منظمة التحرير، وإحياء مؤسساتها          جورج حبش إلى استكمال الجهود       دعا

ومشاركة كافة القوى فيها بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي والقيام ببنائها على أساس ديمقراطي بحيث يمكـن                 
مكّـن مـن    أن تكون المنظمة العنوان والكيان السياسي الموحد لكل شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، بما ي              

  .رسم استراتيجية مقاومة شاملة وحقيقية متكاملة ضد االحتالل
  1/6/2006فلسطين المسلمة 

  
  عائلة الرنتيسي تزور مهدي عاكف .21

 .عاكف بمكتبه في بجنوب القـاهرة   محمد مهدي،زار أفراد من عائلة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي   : منير أديب 
 . وزوجة الرنتيسي وحفيده الطفل عبد العزيز أحمـد الرنتيـسي          ،نتيسيوفد من أحمد نجل الشهيد الر     الوتكون  

  . وأعضاء مكتب اإلرشاد،محمد حبيب النائب األول  للمرشدو المرشد العام هموكان في استقبال
31/5/2006اخوان اون الين   

 
  عباس وتوجيهاته تزام بقرارات الرئيساإللالمقدح يؤكد على منير  .22

ودعا في تصريح صحفي    ،  بنا الفلسطيني في لبنان بقرارات وتوجيهات محمود عباس       أكد منير مقدح، التزام شع    
له في مخيم عين الحلوة، الفصائل الفلسطينية توحيد موقفها في مواجهة المخـاطر التـي تواجههـا القـضية                   

وطالـب المقـدح     .الفلسطينية، مع تصعيد العدوان اإلسرائيلي والحصار غير المبرر المفروض على شـعبنا           
لحكومة اللبنانية بالعمل الجاد من أجل تحسين الظروف اإلنسانية لمخيمات شعبنا، وتعزيز العالقات الفلسطينية              ا

  .اللبنانية، معتبراً إعادة افتتاح مكتب ممثلية المنظمة في بيروت خطوة هامة في سبيل ذلك
1/6/2006 وفا –وكالة األنباء القلسطينية   

 
  نفصال خالل واليتهأولمرت يؤكد عزمه على تنفيذ اال .23

اولمرت أكد عزمه علـى تنفيـذ خطـة         أن  : الناصرة مراسلها من     اسعد تلحمي  عن 2/6/2006 الحياة   نشرت
ويـستدل مـن     . انتخب على اساسها   ، ألنه  من ذلك  ه شيء يمنع  ال، مشيرا إلى ان     االنطواء خالل واليته الحالية   
ة التي طلب ثقة الناخب االسـرائيلي بهـا هـي           خطال امس ان    ،يديعوت احرونوت لالتصريحات التي أدلى بها     

المشروع السياسي الوحيد الذي تراه اسرائيل أمام عينيها مفترضة ان اللقاء المتوقع بـين اولمـرت ومحمـود                  
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 لن يتكلل بالنجاح اال في حال قبل األخير باالمالءات االسرائيلية وقبلت حكومـة              ،عباس أواخر الشهر الجاري   
خطة من خالل التنـسيق     الالب عباس بمشاركة فعالة في تنفيذ       عندها سيطَ حيث   ،هاالعتراف ب احماس بشروط   

ـ  يهوقال اولمرت للصحيفة انه يشعر ان لحظة الحقيقة قد حانت ويتحتم عل         .بين الطرفين   ه استجماع كـل قدرات
 تماماً مع انتهاء     ان يكون الواقع مغايراً    مالآ للقيام بخطوة تقود شعب اسرائيل الى مكان آخر،          ه، وخبرات هوطاقات
 اجراء مفاوضات مـع     رصفحص احتماالت وف  من   انه ينوي تنفيذ ما التزم به في واشنطن          أشار إلى و .هواليت

 عن شروط الحد األدنى للمفاوضات التـي حـددتها خريطـة             عدم تخليه   بلغة حازمة  إال انه أكد  . الفلسطينيين
مـن   و .ته بأن غالبية االسرائيليين تدعم هذه الخطـة        عن ثق   معربا في نفس السياق،    .الطريق واللجنة الرباعية  

 70 - 60مراحل بداعي ان اخـالء      ستة  جهتها أفادت هآرتس ان بيريز هو صاحب فكرة تنفيذ االنطواء على            
  .عمليةلألف مستوطن دفعة واحدة ليس باالمر السهل، هذا فضالً عن التكلفة المالية الباهظة ل

أولمرت رد على ما ينشر في اسرائيل        أن   : تل ابيب  من 2/6/2006سط  الشرق األو  مراسل   نظير مجلي وذكر  
 وينتظر األوضاع القادمة وبناء علـى       ، وإن كان يعرف فعال ما يريده بها أو ال يعرف          ،وخارجها حول الخطة  

 قائال أن   وتابع. نه يعرف بالضبط ما يريد، ولكنه ليس معنيا في الوقت الحاضر بكشف كل أوراقه             بأذلك يقرر،   
 الى حدود آمنة ومريحة السرائيل بما يضمن الحفاظ على المستوطنات في الكتل االستيطانية              نسحاب سيكون اال

ترك الضفة الغربية بغالبيتها للفلسطينيين بشكل يضمن لهم امتدادا جغرافيا مناسبا القامـة             يتم  سبحيث  الكبرى،  
  .ر وفلسطين في الجانب الشرقي منهاسرائيل من الجهة الغربية للجدا، على أن تكون الدولة المستقلة

  
  مسيرة في تل أبيب تضامناً مع الشعب الفلسطيني  .24

، للمشاركة في مسيرة جماهيرية، تنظمها      يسرائيلالجددت قوى يسارية إسرائيلية، دعوتها الجمهور إ      : تل أبيب 
وطلب  .عب الفلسطيني مساء السبت القادم في تل أبيب، ضد المقاطعة الدولية والحصار اإلسرائيلي ومعاقبة الش            

 عاماً مـن االحـتالل، وذكـروا أن         39 ممن يريدون المشاركة، إحضار أعالم سوداء للحداد على          نمنظموال
  .، في رام اهللافي ذات الوقتتظاهرة موازية تنظم، 

  1/6/2006 وفا –وكالة األنباء القلسطينية 
  

 وار وإيرانالميزانية العسكرية اإلسرائيلية تزيد عن مثيالتها في دول الج .25
كشف النقاب عن أن مجموع ما تنفقه اسرائيل على الجيش يزيد بعدة مليارات من الـدوالرات عـن                   :تل أبيب 

 مؤسس مجلس األمن القـومي فـي        أشارو. مجموع ما تنفقه دول الجوار العربي وايران مجتمعة على جيوشها         
.  على ذلك  دة حرصت منذ سنوات السبعينات    ان اسرائيل بدعم من الواليات المتح     إلى  كلية حولون التكنولوجية،    

أن مـصر واألردن    من  رغم  وعلى ال  بدأت الهوة تزيد لصالح اسرائيل أكثر وأكثر،         92 ابتداء من العام     إال أنه 
، 2004 عام   بلغت الميزانية العسكرية االسرائيلية   فقد    الحقا، العراقإضافة إلى   خرجتا من حلقة دول المواجهة،      

 ميزانية تطوير الصواريخ االيرانية بعيدة      مع إضافة  عن ميزانيات دول الجوار العربي       %13.4ما يزيد بنسبة    
 مليارات  8 مليون دوالر تكون نسبة التفوق       617من هذه الميزانية يساوي     % 1ان كل   إذا ك  بحيث.  إليها المدى
اول مـن أمـس،     يوم دراسي نظمته الجامعة المذكورة، مساء        في    أجمع المحاضرون   نفس السياق  وفي. دوالر

 ستتساوى مع العالم     حينها ميزانية العسكرية ال سنة، فإن    13فقط لمدة   % 1على ان الجيش لو قلص في كل سنة         
  . العربي

  2/6/2006الشرق األوسط 
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  المقاطعة األكاديمية البريطانية إلسرائيل تؤتي أكلها   .26
عن نتائج   الجامعات اإلسرائيلية تمخض أن قرار فرض المقاطعة األكاديمية علىإسرائيليةذكرت مصادر : وام

عملية حيث قررت الجامعة العبرية إلغاء المسار التعليمي الذي كان مخططاً لعناصر من جهاز الشاباك إلتمام 
 . دراساتهم للقب األول في موضوع دراسات الشرق األوسط 

  2/6/2006البيان 
  

  وراة فخريةجامعة بن غوريون تمنح مستشار العاهل المغربي شهادة دكت .27
جامعة بن غوريون منحت شهادة الدكتوراة أن : بيت لحم من 1/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم جاء في

الفخرية الندريه ازوالي، كونه يهوديا مغربيا، كرس وقته وطاقة حياته من أجل التعايش بين اليهود والعرب 
ضل من أجل تعزيز الحفاظ على ما أسماه الهوية بأنه يناحيث كان قد قال  ،في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الثقافية لليهود في شمال أفريقيا، وتعزيز الحوار المتواصل بين اليهود والعرب، ورأى في منحه درجة 
  .الدكتوراة، أنها تثمينا لمواقفه لجعل إسرائيل أقوى

نفـسه كمناضـل فـي      وصف   ازواليأن  :  إيالف نقال عن موقع  القدس   2/6/2006 القبس الكويتية    وذكرت
رى أي امكانية لوجود إسرائيل قوية وفعالـة        يال  ، حيث   المعركة من اجل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين      

وآمنة بدون حياة كريمة وحل سياسي يحقق للشعب الفلسطيني السيادة في دوله تعيش جنبـا إلـى جنـب مـع                     
  .إسرائيل

  
   أضعاف الطالب العربي5 الحكومة اإلسرائيلية تخّصص للطالب اليهودي .28

يشير تراجع نسبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة  في االراضي المحتلة : باقة الغربية ـ حسن مواسي 
، الى عمق االزمة التي تعصف بجهاز التربية والتعليم العربي، ويثيـر هـذا التراجـع الكثيـر مـن                    48عام  

يات التي تستثمر في الجهاز ودور السلطات المحلية العربيـة          التساؤالت حول المسببات وشح الموارد والميزان     
 قضية غربة الجهاز عما يدور داخل المجتمع العربي، بحيث           أيضا وتثار .ذلكواالهالي والمجتمع المدني حيال     

تبـين   مع اإلشارة هنا إلى انه       . ال يخدم المجتمع وال يتعامل مع التعليم كمشروع حضاري وثقافي وتنموي           هان
 بناء على طلـب وزارة المعـارف ان مخصـصات           ،بحث الذي نشرت نتائجه دائرة االحصاء المركزية      من ال 

في حين   شاقل أي ثالثة اضعاف المبلغ المخصص للطالب اليهودي،          10700الوزارة للطالب المتدين تصل الى      
  . فقط شاقال850 المبلغ المخصص للطالب العربي هو أن

  2/6/2006المستقبل 
  

   يمكنه اكتشاف كنوز الطبيعة واآلثار المدفونة إسرائيليناعيفكرة رادار ص .29
أعلنت جامعة بن غوريون عن بحث علمي، يدور حول فكرة تطوير رادار صـناعي يمكنـه                : سلمان ابو عبيد  

ومن شأن هذا الرادار ان تكون لـه انعكاسـات           . اكتشاف الكنوز الطبيعية واآلثار المدفونة في باطن األرض       
ل الزراعة، واآلثار، والكشف عن مسارات البنى التحتية والمياه والكهربـاء وخطـوط الجهـد        مباشرة في مجا  

  .الكهربائي األرضية، واألراضي، وحقول األلغام، وغيرها
 31/5/2006صوت الحق والحرية 

  
   إسرائيل أهدرت فرصة إلقامة دولة درزية في سورية:مئير عميت .30
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، التـي نـشرتها يـديعوت    67موساد إبان حـرب حزيـران     ال تحسم يوميات رئيس  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
لجهة ان وزيـر الـدفاع      ،  أحرونوت أمس الجدل حول الموقف األميركي الحقيقي من شن العدوان االسرائيلي          

األميركي في حينه أعطى ضمنياً الضوء األخضر السرائيل لشن الحرب بعد أيام من رسـالة اميركيـة الـى                   
كمـا   . بأن واشنطن ستقف الى جانب مصر في حال بادرت اسرائيل الى مهاجمتها             تهدد ،الحكومة االسرائيلية 

كشفت ان صناع القرار في اسرائيل رفضوا اقتراح عميت تمديد الحرب يوماً آخر لغرض اقامة دولة درزيـة                  
  فرصـة ال   كانـت  ، والتي أشار إلى أنها    مستقلة في جبل الدروز تكون بمثابة كيان فاصل بين سورية واألردن          

موساد تمهيداً للحرب، انه أجرى، بتعليمات من أشـكول،          ال يكتب في اطار إبراز الدور الذي لعبه       و .تقدر بثمن 
 دعـوة لزيـارة      بعدها  تلقى حيث ،اتصاالت سياسية سرية مع الجنرال المصري النافذ محمود خليل في باريس          
 الحكومة االسرائيلية رفضت    إال ان  مصر ومتابعة االتصاالت مباشرة مع جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر،        

ويلفت .  أهدرت فرصة تاريخية البرام اتفاق سالم مع مصر        مشيرا أيضا إلى قناعته بأن اسرائيل     ،  تلبيتهابشدة  
 . ان عبدالناصر رفض الحقاً، قبل اندالع الحرب، عرضاً من أشكول بالبدء بمفاوضات سرية إلنهاء األزمة               إلى

 خالل أشهر ضغوطاً على اشكول، كادت       واراء الحكومة وجنراالت الجيش مارس    ويؤكد حقيقة ان عدداً من وز     
موقـف  كان   هويضيف أن مرد تردد   . أن تترجم الى انقالب عسكري، لشن حرب استباقية على مصر وسورية          

واشنطن الواضح بأنها لن تقف الى جانب إسرائيل في حال هاجمت دوالً عربية، لكنها ستساندها من أجل فـتح                   
كيين بأن أي مس    يأنه كان واضحاً من االتصاالت مع األمر      ب  قائال، ويتابع. السويس أمام السفن اإلسرائيلية   قناة  

 أوحى لـبعض المـسؤولين اإلسـرائيليين، فكـرة          ، مما مصري بسفن إسرائيلية سيعتبر اعتداء يستوجب الرد      
 . ليغرقها المصريون  قناة السويس التحرش بالمصريين واستفزازهم عمداً من خالل ارسال سفينة إسرائيلية الى           

 ان واشـنطن لـم       هـذا االسـبوع،    من جهته، قال ممثل وكالة االستخبارات االميركية في تل ابيب في حينه           و
 جونسون طلب ثالثة اسابيع من الهـدوء ليـستنفد          إال ان تعارض قيام اسرائيل بشن حرب على الدول العربية،         

 تهـدد قد  كون الواليات المتحدة    ت ان   يافا ن ، السالم بكل الطرق   االجراءات السياسية ويظهر كمن حاول تحقيق     
  .هاتهاجمماسرائيل ب

  2/6/2006الحياة 
  

  تعمد تأخير األموال إلى أسرى منظمة التحرير لبث الفتنةياالحتالل : وزير األسرى .31
 أكد وزير األسرى وصفي كبها أن وزارته صرفت مستحقات األسرى عن شهر مارس الماضي وأنها ستقوم

وحذر من محاوالت االحتالل دس الفتن بين أبناء الشعب الواحد  .خالل أيام بصرف مستحقاتهم عن شهر ابريل
واتهم كبها سلطات االحتالل بتعمد تأخير إدخال  .من خالل إشاعة معلومات كاذبة وممارسات ال أخالقية

 األنباء عن إدخال األموال ألسرى األموال إلى أسرى منظمة التحرير لبث الفتنة، نافيا في الوقت ذاته صحة
  .حركة المقاومة اإلسالمية حماس

  1/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استشهاد فلسطينيين واصابة ثالث برصاص االحتالل على الحدود المصرية  .32
بعـدما  زعمت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة أن قوة تابعة للجيش االسرائيلي قتلت فجر اليوم مسلحين اثنـين                 

 متر بعد الحدود المـصرية وفتحـا نيـرانهم          100اخترقا الحدود المصرية االسرائيلية ودخال مسافة تزيد عن         
وأضافت المصادر االسرائيلية أن الجيش االسرائيلي رد على الهجمات وأطلق النار            .باتجاه الجنود االسرائيليين  

 مصادر فلسطينية أنباء حول استشهاد فلسطينيين بنيران        ونقلت . باتجاهم مما أدى إلى مقتل اثنين وفرار الثالث       
وزعمت متحدثـة بإسـم الجـيش االسـرائيلي أن           .  االسرائيلية -االحتالل االسرائيلي عند الحدود المصرية    

 .المسلحين كانا يرتديان زي القوات المسلحة المصرية وقتال بعدما شنَّا هجوما عليهم على الحـدود المـصرية                
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المسلحين كانا من بين فرقة من ثالثة افراد اقتحمت الحدود في الفجر قرب جبـل سـاجي فـي                   أن  : وأضافت
كمـا   .وذكرت ان المسلح الثالث فر عائدا عبر الحـدود         .اسرائيل المواجه لبلدة بير المعين الحدودية المصرية      

  .  زة المتسلليناضافت مصادر في الجيش االسرائيلي أنَّهم وجدوا بنادق من نوع كالشينكوف كانوا بحو
 2/6/2006 48عرب 

  
   بالتدخل للحد من معاناتهمالمتحدة يطالبون األمم  غزةأطفال .33

تظاهر مئات االطفال امام مقر وكالة اونروا في :  فتحي صباح عن مراسلهاغزة من 2/6/2006 الحياة ذكرت
ال مدير عمليات اونروا في وسلم االطف. مدينة غزة امس احتجاجاً على الحصار الغربي ضد الشعب الفلسطيني

قطاع غزة جون جنج رسالة طالبوا فيها بأال يكونوا ضحية الحصار والتجويع الذي يفرضه المجتمع الدولي 
وللمناسبة نفسها نظم آالف االطفال ، وجاءت المسيرة لمناسبة اليوم العالمي للطفل .على الشعب الفلسطيني

ان يونس جنوب القطاع وحتى بلدة القرارة الواقعة على بعد الفلسطينيين سلسلة بشرية امتدت من مدينة خ
كيلومترات شمال المدينة، احتجاجاً على استمرار العدوان االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار 

  .الحصار المضروب على الفلسطينيين وحال التجويع واالفقار المتعمد لمئات آالف الفلسطينيين
مدير عمليات األونروا جنج أكد من جهته استمرار تدهور األوضاع في أن   2/6/2006 البيان وأوردت

وقال ان األمم المتحدة . األراضي الفلسطيني المحتلة مما ينذر بنتائج مدمرة على بنية المجتمع الفلسطيني 
االونروا لن وأكد ان .. وجهت أمس نداء جديدا لالستغاثة إلى العالم وطالبته بالتدخل العاجل لنجدة الفلسطينيين

مطالبا الفلسطينيين أيضا بعدم االستسالم ..تستسلم في معركتها من اجل اإليفاء بمتطلبات الالجئين الفلسطينيين 
  . في مواجهة الظروف الصعبة

  
  48الجدار العنصري ينذر بمواجهة بين إسرائيل وفلسطينيي  .34

دار الفصل العنصري من شأنه ان يـؤدي        أكدت دراسة اكاديمية جديدة ان ج       : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
الى فصل ثقافي ووطني بين الفلسطينيين عبر شقي الخط االخضر، تماما كما كان في الفترة الممتدة بين النكبة                  

وأشارت الدراسة وهي من تأليف الجغرافي راسم خمايسي الى ان جدار الفـصل سـيؤدي               . 1967وبين العام   
 وبين اسرائيل جراء تضييق الخناق علـيهم        48ال المواجهة بين فلسطينيي      البعيد الى اشع   -بالمنظور المتوسط 
 اهتماماتهم  48ورجحت الدراسة انه بعد اقامة دولة فلسطينية خلف الجدار سيعمق فلسطينيو            . اقتصاديا وسياسيا 

المجتمع بموضوع المساواة، وتوقعت ان يدفعهم ذلك ايضا الى تكثيف المطالبة بحكم ذاتي ثقافي الختالفهم عن                
في المقابل يمكن التوقع ان اقامة الجدار ستثير الشعور لدى اليهـود بـاجتزاء الحيـز                : وأضافت. االسرائيلي

وفي ظروف كهذه ستقل شرعية المطالـب المدنيـة         . الجغرافي وتكثف حاجتهم بتعزيز الصبغة اليهودية للدولة      
االغلبية اليهودية لن تقبـل بـاالخالل بالقواعـد         لكن اؤلئك سيتشبثون بمطالبهم اال ان       . 48المادية لفلسطينيي   

  .السائدة للنظام المدني رغبة باالحتفاظ باالستقرار ما يعني الدخول في مسار مواجهة من جديد
  2/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ساعة في العراق24مقتل فلسطيني كل  .35

 فلسطينا منذ االحتالل 65ن مقتل كشف مصدر مخول بالسفارة الفلسطينية في العراق ع:  أحمد صبري،بغداد
وأشار المصدر، الذي  . ساعة24وأكد المصدر، ان فلسطينيا يقتل كل  . وحتى اآلن2003االميركي العام 

فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان عمليات استهداف الفلسطينيين متواصلة رغم تعهد المسؤولين العراقيين 
وأوضح ان قوات االحتالل  . الفلسطينيون من دون مبرراتبوقف عمليات القتل والخطف الذي يتعرض لها



 

 16

 .االميركي قامت خالل اليومين الماضيين بعمليات دهم وتفتيش واعتقال في حي البلديات ومنطقة التحريات
وأشار الى ان قوات االحتالل اقتحمت احد منازل الفلسطينيين في ساحة التحريات وسط بغداد واعتقلت ثالثة 

وبحسب المصدر ذاته فان القائم باألعمال الفلسطيني في العراق دليل  .هم الى جهة مجهولةأشقاء واقتادت
القسوس يواصل اتصاالته مع المسؤولين العراقيين وقوات االحتالل لـتأمين إطالق سراح المعتقلين 

 تتسع هجرة ويتوقع مراقبون ان . الفلسطينيين ووقف حملة االستهداف التي تتعرض لها الجالية الفلسطينية
الفلسطينيين من العراق بعد انتهاء االمتحانات المدرسية هربا من عمليات القتل والخطف والتهديد، خصوصا 

من جهة . بعد ان وزعت جهة مجهولة منشورات في األحياء الفلسطينية تدعوهم الى الرحيل او مواجهة الموت
الجئين الفلسطينيين بـحماية الفلسطينيين المقيمين أخرى، طالب النائب اإلسالمي محمد عقل المفوضية العليا ل

 .في العراق ودعاها لـالقيام بالجهود الالزمة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لصون حقوق الالجئين هناك
  2/6/2006الغد األردنية 

  
  جامعة األزهر تدعو القنصلية األميركية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة .36

تقى عدد من طلبة كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر، صباح            ال:  عيسى سعد اهللا   ،غزة
أمس، مع وفد من القنصلية األميركية في القدس عبر استخدام تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بقاعة الـمؤتمرات                

قنـصلية األميركيـة    مازن حمادة، مدير المتابعة بمكتب رئيس جامعة األزهر، ال        . ودعا د  .المركزية بالجامعة 
للشروع بتنفيذ مشاريع أميركية في قطاع غزة، فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا، ومنها فتح خطوط إنتاج لشركات                
كبيرة ومنح تراخيص للكلية من قبل مؤسسات الكمبيوتر العالـمية على غرار مايكروسوفت وورد، منوهاً إلى               

فلسطيني من ناحية، وخدمة الكفاءات العلــمية فـي مجـال           أن ذلك سيسهم بشكل حقيقي في تقدم االقتصاد ال        
 للكليـة يقـضي بتقـديم       بدوره، تقدم الوفد القنصلي األميركي باقتراح      . تكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى    

  . مشاريع معينة كي تقوم القنصلية بدراستها ومن ثم تطبيقها على أرض قطاع غزة بشكل فعليمقترحاتها ل
  2/6/2006نية األيام الفلسطي

  
   منشأة اقتصادية معرضة لالنهيار بسبب الحصار5000: بيت لحم .37

حذر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم من ان استمرار الحـصار االقتـصادي               : حسن عبد الجواد  
ـ      سيؤدي الى انهيار الوضع االقتصادي في المحافظة وسيزيد من حالة االفقار           ة ويرفع من نسبة البطالة والبطال

 منـشأة   5000وأوضح ان    .المقنعة والجزئية وستكون له مخاطر اجتماعية على النسيج االجتماعي الفلسطيني         
منتظمة وغير منتظمة تعمل في محافظة بيت لحم اهمها العاملة في قطاع الحجر والرخام والصناعة السياحية،                

بالستيك والـصناعات الكيماويـة تتعـرض       والنسيج والخياطة، والصناعات الخفيفة االثاث، المواد الغذائية، ال       
  .غالبيتها الوضاع اقتصادية صعبة

  2/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  تشاؤم في صفوف المستثمرين من المستقبل القريب .38
أفادت مجموعة أطلس االستثمارية، ومقرها في االردن، في التقرير األسبوعي، بان سوق فلـسطين لـألوراق                

وقال بعض المراقبين، ان ضعف حجـم التـداول وانخفـاض            ف حجم التداول،    المالية ما زال يعاني من ضع     
وفي  .أسعار األسهم، فضال عن عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية، فتح األبواب لعمليات المضاربة            

ظل حركة التصحيح التي مرت على المنطقة، سارعت هيئات الرقابة الفلسطينية للتخفيف من أعراض الحركة               
وفـي تلـك   . ى المستثمرين، عن طريق تخفيض نسبة التأرجح اليومية في سعر السهم، وزيادة نسبة السيولة      عل
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االثناء رفض المجلس التشريعي الفلسطيني مشروعاً للسماح للشركات بشراء بعض من أسهمها علـى شـكل                
  .أسهم خزينة، ولكن في اآلونة األخيرة ازدادت المطالبة بتغير هذا الوضع

  2/6/2006ألوسط الشرق ا
  

  يوم عمل في جميع الفنادق العاملة في الوطن العربي دعماً للشعب الفلسطيني  .39
أعلنت وزارة السياحة واآلثار، اليوم، عن موافقة المنظمة العربية للسياحة دعـم القطـاع الخـاص الـسياحي                  

جاء ذلك، خالل مشاركة     .الفلسطيني، من خالل تخصيص يوم عمل في جميع الفنادق العاملة في الوطن العربي            
فلسطين في أعمال مجلس إدارة المنظمة العربية للسياحة، الذي عقد في العاصمة الـسودانية الخرطـوم، فـي                  

أن هذه الخطوة هي إحـدى       وأوضح جودة مرقص، وزير السياحة    .  من الشهر الماضي   31 -29الفترة ما بين    
لسياحة الفلسطيني، حتى يتمكن من الـصمود       الخطوات التي وضعها ضمن مخطط متكامل يهدف لدعم قطاع ا         

  .في هذه الفترة الحرجة، التي يعاني فيها نتيجة للحصار وتوقف الحركة السياحية إلى فلسطين
  1/6/2006 وفا –وكالة األنباء القلسطينية 

  
  اللجوءفيلم كرتون بعنوان  :في ذكرى النكبة .40

منة والخمسين قامت وحدة الرسوم المتحركة بالجامعة في إطار اإلعداد لفعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة الثا
مدة الفيلم سبع  .بإعداد فيلم رسوم متحركة لألطفال بعنوان اللجوء) عمادة التعليم المستمر(اإلسالمية بغزة 

  .دقائق، وهو يصور معاناة الالجئين في كل مكان من العالم في فلسطين والعراق وأفغانستان وكوسوفو وأفريقيا
  1/6/2006المسلمة فلسطين 

  
   في اليوم التاليعباسمبارك سيطلب من أولمرت استئناف المفاوضات ويلتقي  .41

وقالت القاهرة  . يلتقي الرئيس المصري بعد غد األحد في شرم الشيخ إيهود أولمرت          :   محمد الشاذلي  -القاهرة  
 الـسلطة الفلـسطينية محمـود       إنها تريد الخروج من هذا اللقاء بترتيبات للقاء تجمع فيه بين أولمرت ورئيس            

وأوضحت مصادر سياسية في القاهرة أن لقاء مبارك وأولمرت األحد سيبحث في العديد من القـضايا                . عباس
ومن بينها التشاور حول الخطة اإلسرائيلية المقترحة لمستقبل الضفة الغربية، وتمديـد الهدنـة الحاليـة فـي                  

وأشارت المصادر الى إن مصر ستركز علـى مطالبـة           .القاهرةاألراضي الفلسطينية والتي نفذت طبقا التفاق       
أولمرت باستئناف عملية السالم ببدء الحوار مع السلطة برئاسة أبو مازن وكذلك الـسماح بوصـول األمـوال             

وقالت المصادر إن القاهرة ستطلب من أولمرت التعاطي مـع          . المقدمة للفلسطينيين وعن طريق السلطة أيضا     
وكـشفت المـصادر أن     . حكومة حماس في مقدمها موافقة الحركة على مبادرة السالم العربية         إشارات إيجابية ل  

مبارك سيلتقي عباس االثنين المقبل ويبحث معه في نتائج المحادثات مع أولمرت وذلك في إطـار المـساعي                  
. لـشهر الجـاري   المصرية إلنجاح القمة الثالثية التي تتوقع المصادر المصرية أن تتم في شرم الشيخ نهايـة ا               

وتقول المصادر إن الكثير من المواقف ستكون حددت قبل لقاء عباس وأولمرت ومنها المهلة التـي أعطاهـا                  
وتأمـل  . عباس للقوى والفصائل في الحوار الفلسطيني للموافقة على وثيقة األسرى أو إجراء استفتاء شـعبي              

اً ليمكن الفلسطينيين مـن العـودة إلـى طاولـة           القاهرة في التوصل إلى حل ال يفرض االستفتاء ويكون توافقي         
وقالت المصادر إن مصر حريصة على إبالغ أولمرت بتفادي اإلجراءات األحادية قدر اإلمكـان              . المفاوضات

  .حتى ال تتعقد األمور في الداخل الفلسطيني المعبأ بالكثير من المشاكل
  2/6/2006الحياة 

  
 ة على حماسموسى يؤكد انه ال ضرورة لشروط جديدعمرو  .42
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د عمرو موسى امس أن القضية الفلسطينية هي قضية احتالل عسكري ألراض عربية  أك- بترا -بكين 
وقال في ختام أعمال الدورة . وليست قضية إرهاب وتبقى تسويتها مرهونة بإنهاء االحتالل عبر التفاوض 

لى الثانية لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني أنه من غير المقبول إطالقا وضع أي شروط جديدة ع
ودون أن يقدم الجانب االسرائيلي ما .. حكومة حركة حماس دون االنطالق من هذا المفهوم وإدراكه جيدا 

وجاء ذلك في معرض رده حول الموقف الصيني الذي طالب حكومة حركة حماس . يقابل سلسلة شروطه
مة حركة حماس وقال موسى ال شيء مطلوب من حكو،باالستجابة للشروط الثالثة التي وضعتها إسرائيل

  .الفلسطينية سوى االعتراف وااللتزام بمبادرة السالم العربية
  2/6/2006الرأي األردنية 

  
  بحث مع مديرة األونروا أوضاع المخيمات السنيورة  .43

تحدثنا حـول   : التقى فؤاد السنيورة امس، المفوضة العامة لوكالة األونروا كارن أبي زيد، التي قالت بعد اللقاء              
ر المخيمات وكل األمور التي نقوم بها من أجل التوصل إلى جمع أكبر عدد ممكن من المـانحين                  مشروع تطوي 

وقد كان اللقاء جيدا جدا، وكلنا      . المهتمين بمساعدتنا لتحسين الوضع المعيشي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين        
  . نعمل من أجل تحقيق الهدف نفسه، لذلك أتوقع النجاح في مهمتنا

  2/6/2006السفير 
  

   رجال المقاومة الفلسطينية في فتح وحماسإلى  لإلخواننداء من المرشد العام .44
يا أيها الشعب األبي في فلسطين، ويا أهَل الرباط ويا رجاَل المقاومة، ويا قادةَ              وجه مهدي عاكف نداء قال فيه،       

ه أن نرى سالح المقاومِة ينحـرف       لقد بلغ بنا القلقُ واالنزعاج غايتَ     : الجهاد، وخاصةً في حركتي فتح وحماس     
عن مرماه الصحيح؛ حيث نحور األعداء المحتلين ليتِجه إلى الساحة الفلسطينية الداخلية، وهذا خـطٌّ أحمـر ال                  

فنناشدكم باهللا أال تخيبـوا أمـَل        .ينبغي االقتراب منه، وخطر ماحقٌ ال ينبغي التورط فيه بأي مبرر مهما كان            
  .بثوا بأخوِتكم ووحدِتكم، فهما أساس قوتكم، ومصدر عزتكمأمتكم فيكم، وأن تتش

  1/6/2006اخوان اون الين 
  

   في لبنانستنكر الحمالت على الفلسطينييني االجتماعيالحزب السوري القومي  .45
الحظنا في االيام    : نبيه بري امس    بعد لقائه  فد الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة علي قانصو       وصرح  
قبت االعتداءات االسرائيلية على لبنان سيال من التصريحات والخطب والبيانات يحمل علـى المقاومـة   التي أع 

اننا نستنكر هذه الحمالت وندعو اصحابها الى االقالع عنهـا، وكـان األجـدر              . واالخوة الفلسطينيين في لبنان   
  .ملوا على المقاومة او على الفلسطينيينبالجميع ان يقفوا صفا واحدا لينددوا باالعتداءات االسرائيلية، ال ان يح

  2/6/2006النهار 
  

  مهاتير يدعو العالم اإلسالمي لصنع أسلحته المتطورة بنفسه .46
دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد المسلمين في العالم الى ان يصنعوا بأنفسهم أسلحة متطـورة                 

ن أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية الخاصة، يجب أن نبني         م: وأضاف .لكي يدافعوا بها عن أنفسهم ضد االضطهاد      
وهذا ليس ألننا نريد مهاجمة آخرين، وإنما ألننا بحاجة الى حمايـة جماهيرنـا              . أسلحتنا المتطورة الخاصة بنا   

ولم يحدد مهاتير التهديدات التي يواجهها المسلمون، ولكنه قال إن المسلمين يتعرضون الضطهاد عبر              . المؤمنة
  .ألنهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهمالعالم 

  2/6/2006الخليج اإلماراتية 
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   يحث المانحين لدعم االونروااألردن في مدير الشؤون الفلسطينية .47

أكد مدير دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة على أهمية قيام وكالة االونروا  بتقـديم               :  ماجد األمير  ،عمان
ن الفلسطينيين في المخيمات وخارجها ،مشيرا الى ضرورة قيام االونروا بتحسين           الخدمات األساسية الى الالجئي   

وقال أن الحكومـة األردنيـة       .الخدمات التي تقدمها ومراعاة الزيادة الطبيعية في أعداد الالجئين الفلسطينيين           
من الدول المانحة   وطالب عزايزة    .حريصة على قيام الوكالة بتحسين خدماتها وعدم تراجعها في تقديم الخدمات          

. وكالة لكي تستطيع أن تقدم خدماتها بـشكل أفـضل  اللوكالة الغوث الدولية على زيادة مساهماتها المالية ودعم    
وحذر من االنعكاسات الخطيرة الستمرار تراجع التزامات الدول المانحة على البرامج التـي تقـدمها الوكالـة                 

  .لالجئين الفلسطينيين
  2/6/2006الرأي األردنية 

  
    للفلسطينيين على مساعدات محدودةالرباعيةواشنطن ترجح اتفاق  .48

قال مساعد نائب وزيرة الخارجية األميركية عقب محادثات في بروكسل مع مسؤولين : لبيان والوكاالت، اغزة
 للمساعدات  المؤقتةاآللية بدأ يظهر بخصوص الحاجة إلى وضع ا ان هناك توافق،من االتحاد األوروبي

جدد معارضة الواليات المتحدة لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إال أنه . صة للشعب الفلسطينيالمخص
أنه أشار إلى اقتراح لالتحاد األوروبي بتقديم مخصصات للموظفين في الخدمات من  على الرغم ،بشكل مباشر

 . األساسية دون أن يقول ما اذا كانت واشنطن تستبعده
  2/6/2006البيان 

  
   الفلسطينيين لمساعدة شخصية فرنسية 100 .49

 شخـصية سياسـية فرنـسية مـن الغالبيـة           100 أمس أن أكثر من      األسبوعيةنشرت مجلة الشهادة المسيحية     
رئيس الوزراء االشـتراكي    من بينهم   والمعارضة والمثقفين ورجال الدين والمسؤولين االقتصاديين والنقابيين،        

 اً وقعوا نداء  ،سابقتان روزلين باشلو من اليمين ومارتين أوبري االشتراكية       السابق ميشال روكار، والوزيرتان ال    
 بالعودة عن قرارها الذي وصفته بأنه ال        األوروبيويطالب دول االتحاد     .يطالب بمعاودة المساعدة للفلسطينيين   

  .مسؤول
  2/6/2006النهار 

 
   روحي  توأمشارانسكي : بوش .50

، أن جورج بوش وصف النائب المتطرف في الكنيـست،          األولس  ، أم فة يديعوت أحرونوت  ذكرت صحي : أ ب 
شارانسكي رفـض التعليـق علـى       ، إال أن    ناتان شارانسكي، بأنه توأم روحه، في رسالة بعث بها إليه مؤخراً          

 هو أشد حسماً حتى من مواقـف المـسؤولين          اإلرهاب من مسألة    بوشتفاصيل الرسالة، مشيراً إلى أن موقف       
  . اإلسرائيليين

  2/6/2006فير الس
  

  ألطلسي في مرفأ حيفال سفن  مع إسرائيللتعاونل اتكثيف .51
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مـع  اظهر توقف سفن لمنظمة حلف شمال االطلسي هذا االسبوع في مرفأ حيفا، تكثيفـاً للتعـاون العـسكري         
 فيما تبقى العالقات بينهما محدودة ويبقى انضمام تـل          ،جري تدريبات مشتركة  تمن المقرر ان    حيث  إسرائيل،  

 في ان الحلف ال يعتزم اطالقا تمييـز اي          ،ني مسؤول ، إنطالقا من تأكيد    الى المنظمة مسألة غير مطروحة     ابيب
 مجهودا كبيـرا لكـي يكـون مـا          ونبذلي هموقال الناطق باسم المنظمة ان    . وار السبع عن سواها   جمن دول ال  

نب دول اخرى مثل الجزائـر      ابلغت إسرائيل انها تعتزم المشاركة الى جا       ومن جهة أخرى     .ه متوازنا ونعرضي
  .والمغرب في المناورات التي يجريها الحلف في البحر المتوسط للتدرب على مكافحة االرهاب

  2/6/2006المستقبل 
  

   من مزارع شبعا  لالنسحابإسرائيل ترّوج ولبنان ينفي مبادرة  .52
سحاب من مزارع شـبعا،      عن مبادرة تم تداولها عبر الرسن لالن       معاريفتحدثت   :أي.بي.يو،   القدس ،بيروت

األمر الذي قال مصدر عسكري إن نسبة التأييد له ترتفع في جهاز األمن اإلسرائيلي،  فيما نفى فؤاد السنيورة                   
 مراحل ُأطلـق    6ن الخطة التي تتضمن     أصحيفة  الوقالت   .علمه بالمبادرة، معتبرا أن مصدرها دهليز الموساد      

  . الرسن مع بشار األسد من دون أن تحدد رد فعل األخير عليهاطرحهاقد  و،عليها اسم المبادرة اللبنانية
  2/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ديون شركات مصرية  بتسديدشركات إسرائيلية تطالب مصر  .53

 الشركات المـصرية للوفـاء بالـدين        ىوزير التجارة مذكرة تطالبه بالتدخل لد     ى  تلق : صالح السعدني  -كتب  
وزارة قد كشف عن تدني أعداد الشركات       الوكان تقرير صادر عن     . ول الكويز المستحق عليها بموجب بروتوك   

كما أكد ان الـسبب الرئيـسي       . 464 من أصل    70 ها عدد ى حيث ال يتعد   االتفاقيةالتي تقوم بالتصدير بموجب     
وراء ارتفاع الواردات من اسرائيل، هو تفضيل الشركات المصرية استيراد كميات كبيـرة مـن مـستلزمات                 

  .اج االسرائيلية لتغطي احتياجاتها لفترة كبيرةاالنت
  2/6/2006الوفد المصرية  

  
  قراءة تحليلية نقدية : وثيقة البرغوثي .54

  إبراهيم حمامي .د
تلقف محمود عباس ما سمي بوثيقة األسرى وكأنها طوق نجاة للورطة التي وجد نفسه فيها بعد سقوط برنامجه                  

شل الضغوط التي مورست إلفشال الحكومة الجديدة، فكان خطابـه فـي            في االنتخابات التشريعية األخيرة، وف    
 أيام  10 من بند واحد وهو هذه الوثيقة كخيار وحيد يجب تبنيه خالل             25/05/2006مؤتمر الحوار الوطني يوم     

  . أو أنه سيلجأ لإلستفتاء أيضاً إلقرار الوثيقة وكأنه ضمن النتيجة سلفاً
محمود عباس ودليل دامغ على التخطيط المسبق لـسحب بـساط الـشرعية مـن     هذاالتلويح يثبت النية السيئة ل   

الحكومة الجديدة، ولذلك استخدم العاطفة من خالل التغني باألسرى وقضيتهم، واعتبارها وثيقـة معبـرة عـن            
  . الحركة األسيرة برمتها، محوالً اياها لورقة عمل ال حياد عنها وبرنامج ال بديل عنه

 الوثيقة حملت في طياتها بنود تعارض تماماً ما طرحه ويطرحه عباس كحـق المقاومـة                الغريب في األمر أن   
على سبيل المثال، لكن قبل الوصول لنتيجة نهائية حول الوثيقة، لننظر إليها ومن خالل بنودهـا بنـداً بنـداً،                    

  . لنتناولها بعدها بمجملها
ي أي برنامج آخر، وفي هذا الصدد يقـول ياسـر           الوثيقة وبشكل ال نقاش فيه تحمل رؤية قيادة حركة فتح لتلغ          

إن قراءة النص الذي بين أيدينا يؤكد أننا إزاء وثيقـة           : الزعاترة تحت عنوان لماذا تتحمس فتح لوثيقة األسرى؟       
  . فتحاوية، بصرف النظر عن رأينا في بنودها



 

 21

 الحضور في مضامينها    اللغة والمصطلحات جميعها تؤكد ذلك، في حين غابت لغة حماس وخطابها، وإن توفر            
العامة، وهو ما يشير إلى أن الشيخ قد أخذ بمضامينها الجيدة من دون االنتباه إلى الفخ فيها، أو لعل ذلك قد جاء             

  .على خلفية قناعات جديدة للشيخ بشأن مسألة المفاوضات سبق أن أوردها في مقال نشره مؤخراً
 التي أبداها السيد محمود عباس للوثيقة على نحو دفعـه إلـى             ما يلفت االنتباه في واقع الحال هو تلك الحماسة        

التهديد بطرحها على استفتاء شعبي خالل أربعين يوماً، وهو ما ينطوي على استخفاف بالحوار والمتحـاورين،                
  !! إما أن تعتمدوا الوثيقة كبيان نهائي أو سنطرحها على االستفتاء: لكأن لسان الحال يقول

رة، ومع كل بند من بنودها كان السؤال الذي يلح علينا هو هل يوافق السيد محمود عبـاس                  قرأنا الوثيقة غير م   
  على ذلك حقاً ؟ 

نقول ذلك ألن الطروحات التي ما برح الرجل يقول إنه قد انتخب على أساسها تخالف بنود الوثيقة، وهي بنود                   
  . يستبعد أن يبادر إلى تنفيذ أكثرها

 يعارض طروحاته، لسبب بسيط أنه يريد بنوداً معينة دون غيرها ألنه غيـر قـادر                لماذا تبناها عباس وفيها ما    
زالة مـستوطنات ليبقـى هدفـه       إطالق األسرى وال قيام دولة وال       إعلى ضمان أي شيء من باقي البنود، ال         

  :الرئيسي
كيـد  أ، دون الت  رضـنا أأي االعتراف باسرائيل وحقها بالوجود على       :  االعتراف بالشرعية الدولية وقراراتها    -

  . منها، وبشكل مجانيءي شيأ عجزت الشرعية الدولية عن تحقيق يلتأي من حقوقنا أعلى 
لغاء المقاومة والكفاح المسلح مقابـل فقـط العـودة لطاولـة            إالمعني هنا فقط    :  االعتراف وقبول االتفاقيات   -

  .المفاوضات والتفاوض إلى ما ال نهاية وبدون نتائج
لك لن يتم بدون سحب البساط من تحت حركة حماس والحكومة التي شكلتها ولهذا تبنـى               تحقيق أهداف عباس ت   

عباس الوثيقة وهدد باالستفتاء، لكن دون شك سيكون شعبنا بالمرصاد لكل المحاوالت المكشوفة لاللتفاف على               
  . خياره ولمحاوالت االعتراف بشرعية ما الشرعية له

  : المقدمة
بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيـز           انطالقا من الشعور العالي     

الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الـوطن والمنـافي، ومـن اجـل                  
مة دولتـه   مواجهة المشروع االسرائيلي الهادف لفرض الحل االسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقا             

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة االسرائيلية تنفيذه خالل المرحلة              
القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويـد القـدس وتوسـيع المـستوطنات االسـرائيلية                 

غربية واغالق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في         واالستيالء على االغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة ال        
العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووفـاء                 
لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطالقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها االساسي                 

ما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجـل انجـاح الحـوار                وطني ديمقراطي م  
الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعالن القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتالحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة               

س ابو مـازن، وقيـادة منظمـة    وثيقة الوفاق الوطني لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عبا      
التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والـى رئـيس المجلـس                
الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القـوى والفـصائل              

الشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي        الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات االهلية و      
آملين اعتبار هذه الوثيقة كال متكامال وان تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل                 

   .الى وثيقة الوفاق الوطني
  : يالحظ في تلك المقدمة عدة أمور هامة تتلخص في
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  .يني في الوطن والمنافيالتأكيد على وحدة الشعب الفلسط
  .لم تنص الوثيقة أنها باسم الحركة األسيرة بمجملها• 
تعلن وبوضوح أنها تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني أي أنها ال تعتبر أنها الوثيقـة                   • 

  .النهائية ليقرر عباس مثالً االستفتاء عليها
  .تستند الوثيقة على حوار القاهرة• 
ر أنها كالً متكامالً وهو ما ال يمكن قبوله بمعنى الموافقة عليها ككل حتى وان تـضمنت نقاطـاً تمـس                     تعتب• 

  .الحقوق والثوابت كما سيأتي الحقاً
أسمت الوثيقة المنظمة ب منظمة التحرير الوطني الفلسطيني وهي تسمية غير معروفة سابقاً، لكـن أعغلـب                 • 

غوثي اختلط عليه األمر في موضوع التسمية مـع حركـة التحريـر             الظن أن واضع الوثيقة وهو مروان البر      
  !الوطني الفلسطيني فتح

 ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحريـة والعـودة             -1
القـدس  واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها                   

، وضمان حق العودة لالجئين، وتحريـر جميـع االسـرى           1967الشريف على جميع االراضي المحتلة عام       
والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض االباء واالجداد، والى ميثاق االمـم المتحـدة،                  

  .الشرعية الدوليةووالقانون الدولي، 
 وبدون تفاصيل أو شروط وهو ما يعني اإلعتراف بشرعية          1967ة بحدود عام    تحدد الوثيقة الدولة الفلسطيني   • 

وبشكل مجاني غير مبرر، فلـو ارتـبط هـذا          ) 1948أراضي عام   (اإلحتالل على أراضي فلسطين األخرى      
التحديد وبشكل واضح بعدم االقرار بشرعية االحتالل أو من خالل هدنة طويلة األمد لكان قبـول هـذا البنـد                    

  .سهالً
 يتحدث البند عن حق العودة لالجئين دون تحديد مكان عودتهم، والبد من هذا التحديد ليذكر لبلداتهم ومـدنهم                   •

وأمالكهم األصلية أو ما شابه، حتى ال يتم القفز عن هذا الحق بحلول تلفيقية كعـودة الالجئـين إلـى الدولـة                      
  .نين والشرائع على اختالفها وهو ما يناقض كل القوا1967الفلسطينية المقترحة في حدود عام 

يحدد هذا البند الحقوق ب ما كفلته الشرعية الدولية والتي لم تكفل قانوناً أي شيء، بل أن الحقوق تضيع من                    • 
  .خالل الشرعية الدولية، وهذا تحديد مرفوض جملة وتفصيال

تطوير وتفعيل منظمة التحرير     فيما يتعلق في     2005 االسراع في انجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة اذار            -2
الوطني الفلسطيني وانضمام حركتي حماس والجهاد االسالمي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للـشعب              
الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفـق اسـس ديمقراطيـة                  

طيني كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير          ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلس     
في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقـه الوطنيـة                  

ضي والسياسية واالنسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واالقليمية وان المصلحة الوطنية تقت            
بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل واالحزاب الوطنيـة         2006تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام        

واالسالمية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات علـى اسـاس               
ماهيرية والحفـاظ علـي منظمـة       نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية واالجتماعية والج        

التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين فـي الـوطن                
  . والمنافي، ومرجعية سياسية عليا

بداية البند جيدة وتتحدث عن اتفاق القاهرة وضرورة تنفيذ ما تم االتفاق عليه، لكن هل يقبل من عرقل هـذا                    • 
  االتفاق ألكثر من عام بتفعيله وتطبيقه اآلن؟

  .أيضاً اسم المنظمة هنا مختلف• 
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تفترض الوثيقة أن انضمام حركي حماس والجهاد االسالمي كافياً العتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممـثالً               • 
 الفلسطيني في كافة    شرعياً ووحيداً، بل تستبق الوثيقة هذا الحق لتقول بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب            

أماكن تواجده، فإضافة لهذه الفرضية االستباقية تتجاهل الوثيقة حقيقة أن شريحة كبيرة من الشعب الفلـسطيني                
هي خارج األطر التنظيمية وأن انضمام حركتي حماس والجهاد االسالمي للمنظمة ال يعني انها اصبحت ممثلة                

  .للجميع خاصة الشعب الفلسطيني في الشتات
 كحد أقصى لتشكيل المجلس الوطني الجديد، وهي دعوة ايجابية ال غنى عنها             2006حددت الوثيقة نهاية عام     • 

لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ربط ذلك بالتمثيل النسبي لجميع القوى والفصائل واالحـزاب الوطنيـة                
الفعاليات والشخـصيات أي العـودة      واالسالمية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات و         

لنظام الكوتا السابق ودون أي ذكر النتخابات حرة ونزيهة الختيار أعضاء المجلس، هو بمثابة تكرار واجترار                
ألخطاء الماضي ولتقاسم الحصص بين قوى معينة من مؤسسات وأفراد وهو ما أقرته الوثيقة ضـمنياُ بـذكر                  

  .الفعاليات والشخصيات
لعقلية التنظيمية في هذا البند من خالل التركيز على  الحـضور والفاعليـة النـضالية أي أن                  تظهر بجالء ا  • 

البعض سيكون له مميزات بسبب تاريخ نضالي حقيقي أو مزعوم كأغلب القيادات المتنفذة اليوم وكأن التـاريخ                 
  . غيرهالنضالي مبرر وعذر للتنازل والتفريط أو للحصول على مكاسب معينة في مجلس وطني أو

 حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيـز المقاومـة فـي                  -3
 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية           67االراضي المحتلة عام    

هتمام بتوسـيع مـشاركة مختلـف الفئـات         الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، واال       
  .والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية

هذا البند يحمل تناقضين خطيرين هما اإلقرار بحق المقاومة بكل اشكالها، ثم تقييدها بجغرافيا معينة، وهو ما                 • 
مكفول قانوناً على االعتداء خاصة في ظل       يعني أن نبقى نعد الشهداء والجرحى والخسائر دون الحق في الرد ال           

اختالل ميزان القوى، وللتوضيح أكثر يعطي هذا البند الحق إلحتالل بضرب ما يشاء في قطاع غزة دون الحق                  
  .في الرد على هذه االعتداءات إال داخل القطاع الذي ال يتواجد فيه اإلحتالل حاليا

لمقاومة وهي المقاومة الـشعبية الجماهيريـة كالتظـاهرات ذد          يذهب هذا البند ألبعد من ذلك بتحديد نوعية ا        • 
  .الجدار مثالً وهو ما يظهر النوايا الحقيقية لمن أعد الوثيقة

 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اسـاس برنـامج                -4
رعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير       االجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الش      

والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية واالسالمية، ومنظمات المجتمـع المـدني والشخـصيات              
والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واالسالمي والـدولي الـسياسي والمـالي                

شعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقريـر المـصير والحريـة والعـودة               واالقتصادي واالنساني ل  
  .واالستقالل ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل االسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا

 مرة أخرى تتحدث الوثيقة عن ايجابية هي وضع خطة مشتركة وتوحيد الخطاب السياسي، لتدس في طياتهـا                • 
  : أمور خطيرة جداً وافتراضات ال وجود لها أهمها

 ال وجود إلجماع وطني فلسطيني، وهو ما ذكره عباس بوضوح في خطابه أمام مؤتمر الحوار الوطني يـوم     -
  ! ليقول أن ثوابته تختلف عن ثوابن اسماعيل هنية2006م25/05
وت والتي تسقط فعلياُ حـق العـودة وتقـر           الشرعية العربية المفترضة هنا هي المبادرة العربية في قمة بير          -

  . باإلحتالل اإلعتراف
 تفترض الوثيقة أن قرارات الشرعية الدولية منصفة لشعبنا وهذه مغالطة خطيرة وغيـر صـحيحة مطلقـاً،                  -

  .وتكرار للفرضية المنصوص عليها في البند األول
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مثالً وهو ما يثبت أنها أعدت من فصيل        تتحدث الوثيقة بتعبيرات ترفضها أغلب الفصائل كاستخدام اسرائيل         • 
  .واحد فقط ال يخفى على أحد

 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التـي شـيدها شـعبنا                  -5
ـ               سلطة بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت لل

والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخـب بـارادة الـشعب الفلـسطيني                
بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصالحيات الحكومة التي منحها المجلـس التـشريعي              

لمشترك وعقد االجتماعـات الدوريـة      الثقة، واهمية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة والعمل ا         
بينهما لتسوية أية خالفات بالحوار االخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليـا وضـرورة                
اجراء اصالح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مـستوياته               

  ..ة القانونوتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سياد
لم تتشكل السلطة بدماء وتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لكن من خالل اتفاقات مجحفة مذلة وبـشروط                • 

  .أهمها االعتراف باالحتالل وافرازاته وبتفرد مطلق من طرف واحد
مرة أخرى يظهر النفس الحزبي الفصائلي في هذا البند ليتحدث عـن الـرئيس المنتخـب بـارادة الـشعب                    • 
لفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، وال يقدم نفس الوصف للمجلس التشريعي أو الحكومـة وكأنهـا                ا

  .غير منتخبة أو جاءت رغماً عن إرادة الشعب
يعتبر هذا البند أن الرئيس عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها أي الرئاسة وهو األمر الذي يجافي الحقيقة والنظام                  • 

  .ر المؤقت والذي وضعه فصيل بعينه والذي يطالب هذا البند بالتمسك بهاألساسي أو الدستو
 تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس                -6

والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيـا               
اقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميـع               و

القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج االصالح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افـضل                
فاضة وكانـت ضـحية للعـدوان االجرامـي         رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة واالنت        

االسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء واالسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التـي دمرهـا االحـتالل               
  .وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون

 رغم المقدمة التي تتحدث أن هذه الوثيقة تسهم بشكل أساسي للتوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلـسطيني،                • 
  !نجدها في هذا البند تحدد وبشكل مشروط أن حكومة الوحدة الوطنية تكون على قاعدة هذه الوثيقة

يحدد هذا البند فئات معينة من الشعب الفلسطيني للحصول على أفضل رعاية، والمنطق يقول أن كل فئـات                  • 
  .الشعب الفلسطيني يجب أن تحصل على أفضل رعاية وبدون تحديد

ف ورئيس السلطة الوطنية على قاعـدة التمـسك باالهـداف           .ت.وضات هي من صالحية م     ان ادارة المفا   -7
الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلـسطيني الجديـد                 

  .للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن
من األساس وهو ما ترفضه شريحة كبيرة جداً من الـشعب           أخطر البنود من حيث اإلقرار بمبدأ المفاوضات        • 

  .الفلسطيني حيث ال تفاوض على الحقوق والثوابت
المفاوضات المرفوضة اآلن كآلية، وان تم القبول بها الحقاً، هي من اختصاص م ت ف كما صرح أكثر من                   • 

 على صـالحيات المنظمـة   مسؤول فلماذا يقحم رئيس السلطة في شيء ليس من اختصاصه؟ ولماذا يتم السطو           
  بعد اصالحها من اآلن لمصلحة الرئيس؟ 
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قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية غير موجودة لدى منظمة التحرير الفلسطينية أو رئاسة الـسلطة               • 
من فلسطين التاريخية وأقرت بشرعية االحتالل ونسقت معه ضد الـشعب الفلـسطيني             % 78التي تنازلت عن    

  .األمور التي يعلمها القاصي والدانيوغيرها من 
  .منظمة التحرير نفسها موضع تساؤل حول حقيقة تمثيلها للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي• 
نقطة ايجابية تسجل وهي العودة للمؤسسات التشريعية إلقرار أي نتيجة للتفاوض، رغـم رفـض التفـاوض                 • 

 وبشكل فوري على كل االتفاقات السابقة ليقـول الـشعب           مبدأياً، أو من خالل االستفتاء، وهو ما يجب تطبيقه        
كلمته في اتفاق أوسلو وافرازاته وباقي االتفاقات وقضية االعتراف وغيرها من المسائل والقضايا المـصيرية               

  .التي تالعبت بها قيادة م ت ف والسلطة
  .يالحظ غياب أي قانون أو تشريع ينظم االستفتاء وآلياته• 
المعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنيـة               تحرير االسرى و   -8

  .ف والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت المقاومة.ت.واالسالمية وم
  .بند ال خالف عليه إطالقاً• 
ن حقوقهم والعمل علـى عقـد        ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين والدفاع ع          -9

مؤتمر شعبي تمثيلي لالجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمـسك بـه ودعـوة                   
  . القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم194المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 

ال لبس فيه كمـا ورد فـي        بند من المفترض أن يحظى باإلجماع، لكن بعد تحديد مكان عودة الالجئين بشكل              
  .التعليق على البند األول

 للجمعية العامة لألمم المتحدة والذي يمكن الغاؤه في أي لحظـة            194من المهم أخذ الحذر فيما يتعلق بالقرار        • 
بقرار آخر كما كان الحال مع القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، لذلك يكون التمسك بحق العودة إلـى                  

لبلدات والمدن واألمالك األصلية نابعاً من الحق القانوني والشرعي واألخالقي والتاريخي حتى لو قرر              الديار وا 
  .العالم بأسره اسقاط هذا الحق

 العمل على تشكيل جبهة مقاومة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية لقيادة وخوض المقاومة ضـد االحـتالل                 -10
  .شكيل مرجعية سياسية موحدة لهاوتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وت

  .بند ال غبار عليه• 
 التمسك بالنهج الديمقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقـا للقـانون،               -11

للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحمايـة التجربـة               
 الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القـانون والحريـات الـضرورية              الفلسطينية

والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المـرأة               
  .وتطويرها وتعزيزها

بعادات المجتمـع الفلـسطيني وتقاليـده وتراثـه         بند ال خالف عليه، إال ربما في خصوصيات معينة تتعلق           • 
  .التاريخي والديني والشرعي

 رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الواليات المتحدة واسرائىل ودعوة العـرب شـعبيا                 -12
 ف وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قـرارات        .ت.ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و م      

القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واالعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقـضيته الوطنيـة              
  .والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة باالجماع العربي والعمل العربي المشترك

طينية باإلجماع العربي والذي يعني     مرة أخرى وبدون مبرر واضح تعلن الوثيقة تمسك السلطة الوطنية الفلس          • 
  .ضمناً قبول المبادرة العربية وما تعنيه من اعتراف بشرعية اإلحتالل واسقاط لحق العودة
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ف والـسلطة الوطنيـة     .ت. دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومـساندة م           -13
ه العدوان والحصار ورفض التدخل في الـشؤون        الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وج       

  . الداخلية الفلسطينية
دعوة لدعم منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي المرفوض وقفزاً عن المقدمة والبند الثاني حول ضرورة               • 

  .التفعيل واإلصالح
معينة، والبد من التساؤل هل     إقحام غير مبرر لرفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وفيه غمز لقناة             • 

  يشمل هذا الدرو المصري واألردني أم أن المقصود دوالً بعينها؟
 نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السالح مهما كانت المبررات لفـض                  -14

 على حرمة الدم الفلسطيني وااللتزام      النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السالح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد         
بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخالفات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها                
على اساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات واالعتصامات شـريطة ان               

  .ح وال تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامةتكون سلمية وخالية من السال
  .بند ال غبار عليه• 
  .ضرورة تضمين تجريم االعتقال السياسي بكل صوره في اي وثيقة• 

 ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل االساليب والوسائل المناسبة الستمرار مـشاركة               -15
غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة واالستقالل وتحرير الـضفة            شعبنا وقواه السياسية في قطاع      

والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا فـي الـضفة والقـدس وان                   
  .المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل واالساليب النضالية االنجع في مقاومة االحتالل

الوثيقة أن قطاع غزة قد تحرر بالكامل وهذا غير حقيقي في ظل السيطرة المطلقـة علـى المعـابر                  تفترض  • 
  .والمنافذ والقصف اليومي المستمر

  .تحدد الوثيقة مرة وبشكل غير مقبول لكنه مقصود جغرافية المقاومة والتحرير وتربطها بالضفة والقدس• 
لث الذي ينص على حق المقاومة بكافة الوسائل، إال أنه يفـصل     رغم أن هذا البند يناقض في عمومه البند الثا        • 

الجزء األخير من البند الثالث الذي يحصر هذه المقاومة بالشعبية الجماهيرية، ليضيف أن المـصلحة الوطنيـة                 
كما يراها فصيل بعينه تقضي باعادة تقييم الوسائل واالساليب النضالية االنجع في مقاومة االحتالل وهـو مـا                  

  .ده تماماً عباس في وقف ما يسميه عسكرة االنتفاضةيري
 ضرورة اصالح وتطوير المؤسسة االمنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها اكثر               -16

قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ األمـن والنظـام                 
ين وانهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وانهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات ومـصادرة            العام وتنفيذ القوان  

سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صـورتها ويهـدد وحـدة المجتمـع                  
  .الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية سالحها

مغالطة خطيرة جداً تربط بين الفلتان الرسمي الذي تقوم به األجهزة األمنية المفترض بهـا حمايـة الـوطن                   • 
  .والمواطن، ربطه بفصائل المقاومة، لتعتبره الوثيقة  يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها

ا في الدفاع عن الوطن والمواطنين مـع        تعتبر الوثيقة أيضاً أن المؤسسة األمنية الفلسطينية كانت تقوم بواجبه         • 
  .الحاجة لتطويرها بشكل عصري، وهي نكتة غير مضحكة

 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة االمنية واألجهـزة بمختلـف               -17
االلتـزام  فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل الـسياسي والحزبـي لمنتـسبي االجهـزة و                

  .بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون
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توجيه غريب لما يجب أن يقوم به المجلس التشريعي كمن يمارس الوصاية وفي موضوع واحد فقـط هـو                   • 
  ! عمل األجهزة األمنية

باشرة لمطلـب   تطالب الوثيقة ب االلتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون وهي اشارة غير م             • 
عباس جمع كل الصالحيات بيده من خالل مرجعيته المفترضة كرئيس لمجلس األمن القومي الفلسطيني، نكتـة                

  .أخرى
 العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم لـدعم صـمود                 -18

لعنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قـرار        شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان وجدار الفصل ا        
  .محكمة العدل الدولية في الهاي والمتعلق بازالة الجدار واالستيطان وعدم مشروعيتها

جميل أن نطالب بتضامن األفراد والمؤسسات والدول بدعم حقنا وقضيتنا مع الحذر من بعض المجموعـات                • 
  .وقنا والتسليم بأمر واقع ظالمالمحبة للسالم والتي ترى الحل عن طريق اهدار حق

   فتح –حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح
  حركة الجهاد االسالمي الشيخ بسام السعدي

  حركة المقاومة االسالمية، حماس الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة
  الرحيم ملوحالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد 

  عضو اللجنة التنفيذية نائب االمين العام للجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة
انتهت بنود الوثيقة وما حملته من أمور كثيرة منها اإليجابي ومنها الخطير، لكن البد من ابداء مالحظات عامة                  

  :ال تقل أهمية عن تحليل البنود التفصيلي
  األسيرة؟هل تعبر الوثيقة صادرة عن الحركة 

 ال يمكن بحال اعتبار الوثيقة صادرة عن الحركة األسيرة في سجون االحتالل فمن وقع عليها هم أسرى في                   -
  .سجن واحد هو سجن هاداريم

والنقب وعوفر ومجدو أعلنت أنه ال      ) أولي كيدار -ايشل( الحركة األسيرة في سجون نفحة وعسقالن والسبع         -
  .صحافةعلم لها بالوثيقة إال من خالل ال

 اعتبار أن حركة حماس وافقت على الوثيقة من خالل توقيع الشيخ عبد الخالق نتشة يرد عليه اعتراضـات                   -
عدنان عصفور وصالح البردويل وسامي أبو زهري من الداخل ومحمد نزال وابراهيم غوشة زأسامة حمـدان                

  .من الخارج
لنسبية عن العالم الخـارجي وكـذلك أهليـتهم          ال يمكن اغفال الوضع النفسي والمعنوي لألسرى وعزلتهم ا         -

  .القانونية إلصدار وثيقة، مع التقدير والعرفان ألسرانا البواسل
استخدمت في الوثيقة عبارات ال تستخدمها عادة فصائل معينة كاسرائيل مما يوضح خلفية من وضعها، مـع                 • 

  . قبلالعلم أن مصطلح الهيئة القيادية العليا لحركة حماس لم يسمع به من
  .تكررت عبارة م ت ف بأشكال مختلفة وبشكل ملحوظ• 
تتضمن الوثيقة اعتراف صريح وليس ضمني بشرعية االحتالل من خالل االقرار بالشرعية الدولية والمبادرة              • 

  .العربية
  .15 والبند 3بتدرج واضح تحجم الوثيقة المقاومة وتقيدها بجغرافيا ووسائل محددة كما ورد في البند • 
  .تنتقص الوثيقة من حق العودة بعدم تحديد مكانه وماهيته• 
من االيجابيات الواضحة االقرار بالشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحريم االقتتـال              • 

  .وااللتزام بالقانون
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تسريبات من سـجون   أين الوثيقة األصلية بالتوقيعات عليها؟ وهل علينا أن نقبل ب         : سؤال هام ويطرح نفسه بقوة    
االحتالل دون تمحيص؟ وهل علينا أن نقبل بتصريح البرغوثي حول الوثيقة وكيف أعدها وأقنع غيره بها خالل         

 عبر محاميه الياس صباغ أجرتهـا الكاتبـة   24/05/2006مقابلة مع صحيفة كارييرا ديلال سيرا االيطالية يوم     
  الصحفية دافيده برتيني؟

 أن تسمى هذه الوثيقة إال بوثيقة البرغوثي أو في أحسن األحوال وثيقة القيادة المتنفذة               لكل تلك األسباب ال يمكن    
في حركة فتح، واهذه األسباب يتمسك بها عباس دوناً عن باقي الوثائق، ويصر على تمريرها وبأي شكل وفي                  

جعبتهم، فهل هذه   اسرع وقت، ألن صبره وصبر من معه قد نفذ من محاوالت افشال الحكومة الجديدة وفرغت                
  ! بالتأكيد ال .. هي الوثيقة األمل للحفاظ على مصالح وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني؟

    1/6/2006 مفتاح 
  

  حراك عربي في الوقت الضائع  .55
  عبد الباري عطوان

 بـن عبـد     فقد عقد العاهل السعودي الملك عبد اهللا      . يامتشهد المنطقة العربية حراكاً سياسياً الفتاً للنظر هذه األ        
ول، وطـار رئـيس     مس األ أالعزيز قمة مفاجئة مع نظيره المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ يوم              

رئـيس الـدائرة    ) بـو اللطـف   أ(لي تونس لمصالحة غريمه فاروق قدومي       إالسلطة الفلسطينية محمود عباس     
ردني الملك عبد   ينما فضل العاهل األ   طار المساعي الراهنة لترتيب البيت الفتحاوي، ب      إالسياسية في المنظمة في     

  .خبار من مصادرها األولية بعيدا عن الوسطاءلي واشنطن لمعرفة األإاهللا الثاني شد الرحال 
لي واشنطن لمناقـشة    إولي التي قام بها ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي          هذا الحراك املته الزيارة األ    

عوام، والزيارة الثانية التي    أد الدولة العبرية النهائية في غضون ثالثة        حادية الجانب المتعلقة برسم حدو    أخطته  
لي ثالثيـة بحـضور الـسيد       إلي شرم الشيخ للقاء الرئيس مبارك، في قمة ثنائية ربما تتحول            إيعتزم القيام بها    

  .عباس
ن تلخيصها فـي   فرازاته يمك إي مراقب لمثل هذا الحراك السياسي و      أن يخرج بها    أعدة انطباعات سريعة يمكن     

  :النقاط التالية
هذا النشاط المصري الذي يعتبر محور هذا الحراك جاء بعد الزيارة السرية التي قام بها الـي واشـنطن                   : أوال

السيد جمال مبارك نجل الرئيس المصري، والتقي خاللها اعمدة االدارة االمريكية الرئيسية ابتداء من الـرئيس                
وهي زيارة جـري فيهـا      . ندوليزا رايس وانتهاء بديك تشيني نائب الرئيس      بوش ومرورا بوزيرة الخارجية كو    

االتفاق علي صفقة التوريث، والبدء في تطبيق شروطها االمريكية ومن ضمنها التحرك إلنقاذ اسـرائيل مـن                 
  .ورطتها الحالية، المتمثلة في فوز حركة حماس وانتشار التطرف االسالمي

لمنطقة حاليا لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية االيرانية، وهي بحاجة الي           االدارة االمريكية تهيئ ا   : ثانيا
مساعدة حلفائها العرب الموثوقين، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان اللتان سـاعدتاها فـي                

لمنع اتساع نطاق حربيها االولي والثانية ضد نظام صدام حسين في العراق، وفي الحرب العراقية ـ االيرانية  
وكان الفتاً غيـاب    . ثورة الخميني االسالمية، وانتقالها الي الشاطئ الغربي للخليج حيث منابع النفط واحتياطاته           

سورية، وللمرة االولي، عن قمة شرم الشيخ المصرية ـ السعودية، وهي التي كانت الضلع الثالث في المثلـث   
  .اغ سياساتها ومواقفهاالذي حكم المنطقة علي مدي ثالثين عاماً وص

اعادة التركيز علي احياء مبادرة السالم العربية بهدف الضغط علي حماس من اجل االعتراف باسـرائيل                : ثالثا
وتبدو التحركات السعودية في هذا االطـار  . اوال، وتوفير مظلة لموجة قادمة من التطبيع العربي ـ االسرائيلي 

ي الفيصل سفير الرياض في واشنطن لصحيفة اسرائيلية هي االولي من           جديرة بالمالحظة، فقد ادلي االمير ترك     
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نوعها علي هامش مشاركته في لقاء دافوس الشرق االوسطي في شرم الشيخ، ووجه خاللها نـصائح مباشـرة                  
  .الي ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي حذر فيها من سياساته احادية الجانب

لمضي قدما في خطته في استفتاء الشعب الفلسطيني حول وثيقـة األسـري،             اصرار السيد عباس علي ا    : رابعا
وعدم انتظار نتائج الحوار، بين االحزاب والفصائل، للحصول علي تفويض يستخدمه في مساعيه للعودة الـي                

وكان الفتاً تأكيـد    . وية مع الدولة العبرية علي غرار اتفاقات اوسلو       ة المفاوضات والوصول الي صفقة تس     مائد
ـ السعودية علي استئناف العملية السلمية ومفاوضاتها، ووجود شريك فلسطيني هـو الـرئيس               القمة المصرية 
  .محمود عباس

حدوث حالة استقطاب حادة في الوسط العربي حالياً حيث معسكر االكثرية حليف واشـنطن التقليـدي                : خامسا
 ودول الخليج، ومعسكر االقلية المنبوذة، الذي يرتكز اساسا علي المحور المصري ـ السعودي، ويضم االردن 

والمستهدفة، بزعامة سورية، ويضم كل منظمات الرفض والمقاومة، مثل حركتي حماس و الجهاد االسالمي و               
اما المعسكر الثالـث فهـو معـسكر        . حزب اهللا ، والقيادة العامة، والرئيس اللبناني اميل لحود اي نصف لبنان           

  .يضم باقي الدول العربية، وخاصة اليمن وليبيا والجزائرالمهمشين او غير المهمين، و
بعد استعراض هذه االنطباعات مفردة ومجتمعة يخرج المرء بنتيجة مفادها ان االدارة االمريكية تعيش ازمـة                

فالمشروع االمريكي في العـراق انهـار بالكامـل،         . حادة في المنطقة، وتريد من حلفائها العرب انقاذها منها        
حكومة العراقية لم يحقق اآلمال بتوفير مناخ مالئم في تحسين الظروف األمنية بما يسمح بالبدء فـي                 وتشكيل ال 

سحب القوات االمريكية والبريطانية تدريجياً من العراق، مضافاً الي ذلك يواجه المشروع االمريكي اآلخر في               
ت، والمتظاهرون الغاضبون اقتحموا    افغانستان انهيارا اخر، فحركة طالبان احكمت السيطرة علي اربع محافظا         

  .البرلمان والقصر الرئاسي في كابول، واصبح االمريكان هدفاً لحجارة المنتفضين االفغان
 ىئة مليار دوالر حت   اربعمأرهاب رغم خسارتها ما يقرب من       إلمريكية الحالية لم تكسب حربها علي ا      دارة األ اإل

ت به، ووجدت نفسها، وبـسبب مسلـسل فـشلها المتالحـق،     صالح الديمقراطي الذي وعد   إلاآلن، ولم تحقق ا   
  .مضطرة للتعامل وبقوة مع األنظمة الديكتاتورية العربية التي تعاملت معها علي مدي الثالثين عاماً الماضية

نقاذ في محاولة النتشالها مـن بحـر        إلمريكا العرب، وخاصة السعوديين والمصريين، سيلقون بعجلة ا       أحلفاء  
مريكية االستعالئية  ألن النتائج ستكون مرضية، ألن السياسات ا      أرق فيه حاليا، ولكن هذا ال يعني        الفشل الذي تغ  
مريكا، وحتميـة مقاومتهـا     ألي التطرف، وحشدت الشعوب علي كراهية       إعادت المنطقة برمتها    أوالمتغطرسة  
  .رهاببالعنف واإل

جبارها علي االعتراف باسـرائيل     إر حماس و  اكبر خطأ ترتكبه القيادتان المصرية والسعودية هو محاولة حصا        
ذا إذا رفضت، وانشقاقها وتشظيها     إلي زيادة تطرفها    إمن بوابة مبادرة السالم العربية، الن هذا التوجه سيؤدي          

  .ي التشظي والتفتيت مثلما راهنتا علي ذلك في العراقأن القيادتين تراهنان علي الخيار الثاني أقبلت، ويبدو 
يامه، ألنه وجد ألول مرة في تاريخه مالذاً آمنا في العراق، وشبه            أفضل  أالمقاوم يعيش حالياً    التطرف العربي   

آمن في الضفة والقطاع، ونظامين داعمين بحكم الضرورة وليس االختيار، وهما النظامان السوري في دمشق،               
  .فغانستانأيراني في طهران، ونظام ثالث يستعيد قواه وهو نظام طالبان في واإل

التحرك المصري ـ السعودي قد ينجح في ترتيب قمة ثالثية في شرم الشيخ بحضور اولمرت وعباس ورعاية  
فشال حكومة حماس بعد رفضها دخول بيت الطاعة العربي من خالل بوابة مبادرة الـسالم               إلي  إمبارك، تؤدي   

ـ  . العربية، ولكنه سيظل تحركا وقتيا يجري في الوقت الضائع          الخـروج مـن الهيمنـة       بـواب أ ىالمنطقة عل
مريكا وحلفائها ومشاريعها، بعضها سياسي     أيران، وحروب صغيرة ضد     إمريكية، وتستعد لحرب كبيرة ضد      األ

مثلما يحدث في مصر، وبعضها دموي مثلما يحدث في العراق، وثالثها بين البينين مثلما يحدث فـي فلـسطين                   
  .لبنانو

  2/6/2005القدس العربي 



 

 30

  
  فعالم عربي جديد ومخي .56

  محمد السعيد إدريس  .  د
ال يتوانى االسرائيليون لحظة عن المتابعة الدقيقة للغاية لألحـوال والـشؤون العربيـة المختلفـة، الـسياسية                  
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، بل والصحية والنفـسية والتعليميـة ،وال نغـالي إذا قلنـا إن االهتمـام                  

ن أولوياته متابعة الثقافة والفن والرياضة في الدول العربيـة باعتبارهـا            االسرائيلي بالشؤون العربية يأخذ ضم    
  .مؤشرات لكفاءة األداء العربي

هذا االهتمام يتجاوز الحاضر إلى المستقبل ثقة منهم بأن الحاضر العربي والمستقبل العربـي مـرآة لحاضـر                  
انا غريباً عن البيئـة العربيـة، كيانـا         ومستقبل إسرائيل، ولوعيهم بحقيقة جوهر الكيان الصهيوني باعتباره كي        

مفروضاً بقوة األمر الواقع، وإلدراكهم لمدى االغتراب الذي يعيش فيه الكيان وسط المحيط العربـي الهائـل،                 
لدرجة أنهم يعرفون أن وجودهم في فلسطين طارئ ومؤقت مهما طالت األيام، وتجربة الحمالت الصليبية اكبر                

  .دليل على ذلك
لتطورات السكانية العربية، والصحة العامة للمواطنين العرب، والحالة المزاجية لهم تمامـاً كمـا              هم يتابعون ا  

 العربية بـين    -يتابعون التطورات السياسية العربية داخل الدول، وأوضاع الدفاع العربية، والعالقات العربية            
تهم وصراعاتهم، ويتابعون عـن كثـب       احتمالي االندماج والتفكك، كما يتابعون عالقات العرب الدولية، تحالفا        

 لكنهم يحاولون كسر هذه القاعدة فهم حريصون علـى          ي عدو ،المثل القائل عدو عدوي صديقي وصديق عدوي      
كسب صداقة أصدقاء العرب تماماً مثلما يتحالفون مع أعدائهم، على أمل تحويل أصدقاء العرب إلى أعداء لهم،                 

ا ومع الصين والهند وروسيا نماذج على نجاح اسرائيل فـي االسـتحواذ             فريقيأوتجربة السياسة االسرائيلية في     
  .على صداقات لم يستطع الغرب الحفاظ عليها

يراني، هم يعرفون األخطار    أكثر ما يلفت اهتمام االسرائيليين اآلن هو المتابعة العربية الدقيقة للملف النووي اإل            
ن تتحول إلى قدرات عسكرية، ويعرفـون       أعرفون أنها يمكن    يران تكنولوجيا نووية سلمية، ي    إالمباشرة المتالك   

قليمي وكسر التفرد االسرائيلي بامتالك السالح النووي، لكنهم يعرفون         معنى ذلك بالنسبة لتهديد توازن القوى اإل      
  .خطار غير المباشرة لنجاح إيران في امتالك برنامج نووي حتى لو كان برنامجاً سلمياًأيضاً األ

يرانية في حالة   أن الدول العربية ستجد نفسها مضطرة، عاجال أم آجالً، تسعى إلى تقليد التجربة اإل             فهم يعتقدون   
  .مكن ذلكأن إنجاحها والعمل على امتالك برنامج نووي سلمي والتطلع إلى امتالك برنامج نووي عسكري 

لبقـاء االسـرائيلي، هـم      ن نعي أنهم مشغولون برسم معالم مستقبل عربي يخـدم ا          ألى هذا الحد يجب علينا      إ
  .يضاًأمشغولون بصنع هذا المستقبل العربي 

  2/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   االسرائيلي حول فلسطين -كييحقيقة االتفاق األمرومعركة حماس  .57
  عبد الكريم أبو النصر  

مـاس  حذرت دول اوروبية بارزة جهات عربية وادارة الرئيس جورج بوش من ان الصراع على الحكم بين ح                
من جهة وحركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة اخرى ليس مجرد صراع داخلي بـل انـه يهـدد المنطقـة         
بتغييرات وتحوالت بالغة الخطورة، إذ إن انتصار حماس فيه وتمكنها من فرض سـيطرتها علـى االراضـي            

لسطينيين في لبنـان وذلـك      الفلسطينية سيدفعها الى العمل على تغيير موازين القوى لمصلحتها في مخيمات الف           
بالتنسيق مع سوريا وايران، وسيعطي زخما قويا للحركات االسالمية المتشددة في العالم العربي ويعوض فشل               
االسالميين في الوصول الى السلطة في الجزائر وبلدان اخرى، كما يعرض للخطر االوضاع فـي الـساحتين                 

دة الفلسطينية ستصبح حينذاك متشددة كلها، رافضة قواعـد         اذ ان القيا  . المصرية واالردنية وفي ساحات اخرى    
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الحل السلمي وشروطه للنزاع مع اسرائيل كما حددها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبلتها الدول               
العربية، مما يجعل هذه القيادة في حال مواجهة مع الدول الكبرى ومع االمم المتحدة، ويشعل القتال على نطاق                  

  . االسرائيلية، ويفجر اعمال عنف على امتداد المنطقة–ع في الساحة الفلسطينية واس
ن احتمال انتصار حمـاس     أوضحت  أهذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة االطالع في باريس،            

ـ              أفي هذا الصراع ليس      صلحة كيدا لكنه احتمال وارد، وان تكن موازين القوى العسكرية والـشعبية ليـست لم
  . سالميةالحركة األ

مر تبذل حاليا جهودا خفية لوضع حد لهـذا الـصراع ومنـع             وذكرت هذه المصادر ان دوال عربية معنية باأل       
ساس نصحت كـال    حدوث تغييرات جذرية في الساحة الفلسطينية تنعكس سلبا على المنطقة، وهي على هذا األ             

وة كبيرة هي العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية         قدام على خط  من الرئيس محمود عباس وقيادة حماس باإل      
سالمية وتعتمد برنامجا سياسيا واضحا يتضمن موافقة هـذه الحكومـة علـى             تضم خصوصا فتح والحركة اإل    

 وتعترف ضمنا بوجود اسـرائيل وتؤكـد االسـتعداد          2002مبادرة السالم العربي التي تبنتها قمة بيروت عام         
راضـي العربيـة    مة عالقات طبيعية معها في مقابل انسحابها الكامـل مـن األ           العربي لحل النزاع سلميا واقا    

يجاد حل عادل لمـشكلة الالجئـين       إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، و     إ، و 1967والفلسطينية المحتلة عام    
نيـة  ان تشكيل حكومة وحدة وط    : ووفقا لدبلوماسي عربي مطلع   . مم المتحدة ذات الصلة   لى قرارات األ  إاستنادا  

ولى، المتشددين والمعتدلين الفلسطينيين،    سيكون انجازا سياسيا مهما، اذ ان هذه الحكومة ستضم معا، وللمرة األ           
يجمعهم برنامج سالم مشترك، مما يشكل رسالة الى العالم بان  الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة، يريـد حـل                   

ن يؤمن ظروفـا مالئمـة   إلساحة الدولية ويمكنه من النزاع مع اسرائيل عبر المفاوضات مما يعزز موقفه في ا      
  . ميركي ودوليأشراف إ اسرائيلية في –طالق عملية تفاوض جديدة فلسطينية إل

فإما الوحـدة   : مام مفترق طرق تاريخي   أنفسهم اليوم   أوروبي مطلع ان الفلسطينيين يجدون      أوالحظ دبلوماسي   
 الداخلي الذي يضعفهم ويسهل السرائيل عملية فرض حلولهـا          و السقوط في فخ االقتتال    أالوطنية التي تنقذهم،    

  .وقراراتها على الفلسطينيين
ووفقا لهذا الدبلوماسي فان هناك اقتناعا غير معلن عنه صراحة لدى دول عدة معنية بهذه القضية بانـه يجـب                

 الن مواقفها المتـشددة     بذل كل الجهود من اجل منع حماس من االنفراد بالسلطة الفلسطينية وبالقرار الفلسطيني            
لـى كارثـة    إوغير الواقعية والمتعارضة مع الشرعية الدولية ومع الشرعية العربية ستجر الشعب الفلسطيني             

  .حقيقية جديدة
   صراع على السلطة بين شرعيتين 

ـ      الياس صنبر المؤرخ والمفكر السياسي الفلسطيني البارز والسفير الحالي لدى األ           ا ونيسكو قـدم تحلـيال دقيق
ن ما يجري هو    إهلية في فلسطين، بل     أليست هناك حرب    : ذ قال إومحددا لما يجري في الضفة الغربية وغزة        

صراع حاد حقيقي على السلطة بين قوتين شرعيتين هما حماس التي فازت بغالبيـة المقاعـد فـي المجلـس                    
ضا بصورة شرعية وبغالبيـة     يأبو مازن المنتخب    أالتشريعي وبصورة شرعية في االنتخابات العامة، والرئيس        

سـاس برنـامجين    أن هاتين القوتين انتخبتا على      أوالمشكلة ناتجة من    .  في المئة من الفلسطينيين    62كثر من   أ
ساس أفـحماس ترفض االعتراف باسرائيل والتفاوض معها لحل النزاع سلميا وعلى           : سياسيين متناقضين كليا  

بـو مـازن    أدول الكبرى وقبلتها الدول العربية، في حـين يتمـسك           االتفاقات الموقعة والقواعد التي حددتها ال     
لى ذلـك   إضافة  إ. بالمفاوضات والحل السلمي للنزاع كأفضل سبيل لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة          

سستها فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية،     أفان حماس ترفض االعتراف بشرعية الحركة الوطنية الفلسطينية كما          
ييرا جوهريا ولمصلحتها في منظمة التحرير وفي الحركة الفلسطينية عموما، وهي غير قـادرة علـى           وتريد تغ 

وفي المقابل فان المهزومين في االنتخابـات مـن         . ذا لم تقبل قواعد اللعبة السلمية     إالتعامل مع الدول المؤثرة     
نهيار حكومة حماس والعودة الى     نصار فتح والسلطة الفلسطينية يرفضون االعتراف بالهزيمة ويراهنون على ا         أ
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فهناك اليوم، اذن، محاولتان انقالبيتان للسيطرة على السلطة في فلسطين الخاضعة لالحتالل ولمـشاريع              . الحكم
  . اسرائيلية توسعية خطرة

 االسرائيلي بدأ يفقد طابعه الوطني واخذ يتحول تدريجا صـراعا دينيـا             –وحذّر صنبر من ان النزاع العربي       
 يهوديا، وهو ما يمكن ان يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على فلسطين واسـرائيل بـل ايـضا علـى                     – اسالميا

  . االوضاع في المنطقة عموما اذا ما تكرس فعال هذا الطابع الديني للنزاع
واكدت لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة االطالع ان دوال عربية وغربية عدة تشجع ابو مازن على عـدم                  

 صالحياته ودوره وتحثه على اتخاذ كل االجراءات والخطوات الالزمة لمنع تغيير موازين القـوى               التخلي عن 
وضمن هذا االطار بدا ابو مازن مستعدا لتجاوز حماس ومواقفهـا           . وقواعد اللعبة في فلسطين لمصلحة حماس     

 االسـاس اعلـن انـه       وعلى هذا . واالحتكام الى الشعب الفلسطيني لمعرفة كيف يريد حل النزاع مع اسرائيل          
سيطرح على استفتاء شعبي مبادرة االسرى الفلسطينيين في السجون االسرائيلية، اذا رفضت حمـاس قبولهـا،              
وهي مبادرة تنسجم تماما مع توجهات القيادة الفلسطينية الحالية، اذ تؤكد ان ادارة المفاوضات مع اسرائيل هي                 

ينية، اي من صالحية ابو مازن، وتدعو الى توحيد الخطاب          من صالحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسط      
السياسي الفلسطيني ووضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل على اساس برنـامج االجمـاع الـوطني                
والشرعية الدولية والشرعية العربية وقراراتها، اي فعليا على اساس مبادرة السالم العربية وقـرارات االمـم                

كما تدعو هذه المبادرة الـى تـشكيل        . رف بوجود اسرائيل وبضرورة حل النزاع سلميا معها       المتحدة التي تعت  
حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وحصر عمليات المقاومة في االراضي المحتلة وحـدها ممـا يعنـي اسـتبعاد                

  . العمليات الفدائية او االنتحارية داخل اسرائيل
  حقيقة االتفاق بين بوش وأولمرت 

لسياق كشفت لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطالع ان هاجس انهيـار الـسلطة الفلـسطينية                وفي هذا ا  
وسيطرة حماس على االراضي الفلسطينية والتحذيرات المصرية والسعودية واالردنية واالوروبية من خطورة            

خـالل محادثاتهمـا    الوضع، دفعت الرئيس جورج بوش الى مطالبة ايهود اولمرت رئيس الحكومة االسرائيلية             
االخيرة في واشنطن، بعدم فرض انسحاب اسرائيلي جديد من طرف واحد على الفلسطينيين، والسعي جديا الى                

وقد . التوصل الى تفاهمات سلمية مع ابو مازن لتقوية مواقعه واحباط خطط حركة المقاومة االسالمية المتشددة              
حساب هذه المخاوف والعوامل، وهو اتفـاق تـم اطـالع           تم التوصل الى اتفاق بين بوش واولمرت يأخذ في ال         

  : جهات اوروبية وعربية عليه ويتضمن االمور االساسية اآلتية
 ادارة بوش تؤيد وتدعم مبدئيا قرار حكومة اولمرت المدعوم من غالبية االسـرائيليين، االنـسحاب مـن                  :اوال

 واالحتفاظ فـي الوقـت نفـسه بـالتكتالت          اجزاء مهمة من الضفة الغربية وازالة عدد كبير من المستوطنات         
ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي فـي شـأن حجـم هـذا               . االستيطانية الكبرى الثالثة المقامة في الضفة     

االنسحاب، بل تم تأجيل مناقشة هذه المسألة الى مرحلة الحقة وخصوصا ان االدارة االميركية تعارض ضـم                 
  . اسرائيل غور االردن اليها

 اتفق بوش واولمرت على اعطاء االولوية الجراء مفاوضات بين الحكومة االسرائيلية وابو مـازن فـي                 :ثانيا
محاولة للتفاهم على طريقة تنفيذ االنسحاب االسرائيلي التدريجي من الضفة الغربية، وحجم هـذا االنـسحاب،                

  .والمسائل المرتبطة به
السرائيلية على اساس افكارها وتصوراتها، واصر على        في حال رفض ابو مازن التفاوض مع الحكومة ا         :ثالثا

 االسرائيلي نهائيا، وتـسوية القـضايا       –ضرورة بدء مفاوضات مباشرة في شأن طريقة حل النزاع الفلسطيني           
الكبرى العالقة كحجم الدولة الفلسطينية وطبيعتها، ومصير القدس والمستوطنات، ومستقبل الالجئين وغيرهـا،             

ن تتخذها اسرائيل لالنسحاب مـن      إجراءات المفترض   ور مجددا بين بوش واولمرت لتحديد اإل      يتم حينذاك التشا  
  . جزاء مهمة من الضفة الغربيةأ
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ن تحدد من طرف واحد حدودها الرسمية والنهائيـة         أن اسرائيل لن تستطيع     أ اتفق بوش واولمرت على      :رابعا
ن ذلك كله يجب ان يتقرر خالل المفاوضـات بـين           إ مع الفلسطينيين ومساحة الدولة الفلسطينية المقترحة، بل      

قدم االسرائيليون، وبقرار من طرف واحد في حال        أوفي حال   . يا يكن موعد هذه المفاوضات    أهذين الطرفين،   
جزاء مهمة من الضفة الغربية، فان الحدود الجديدة لن تكون          أبو مازن، على االنسحاب من      أفشل التفاوض مع    

نها الحدود اآلمنة الجديدة السرائيل مع الفلسطينيين فـي انتظـار           أساس  أميركا على   أها  نهائية بل ستتعامل مع   
  . التفاهم الحقا على الحدود النهائية

وروبية وفلسطينية واسـرائيلية، بينهـا مـسؤولون وسـفراء          أميركية و أ شخصية   33قدمت  أطار  إلوفي هذا ا  
 مجموعة اقتراحات الى ادارة بوش الدخال تعديالت        وديبلوماسيون حاليون وسابقون، على مبادرة مهمة فقدمت      

مارتن : وابرز هذه الشخصيات  .  اسرائيلية جديدة  –على خطة اولمرت تمهيدا الطالق عملية تفاوض فلسطينية         
انديك مساعد وزير الخارجية االميركي السابق والمسؤول حاليا عن شؤون الشرق االوسط في معهد بروكينغز               

 االسرائيلي، دانيال كـورتزر     –مستشار الرئيس السابق كلينتون لشؤون النزاع العربي        المعروف، روبير مالي    
السفير االميركي السابق لدى مصر واسرائيل، كينيث بوالك مدير االبحاث فـي بروكينيغـز، مـارك اوتـي                  

اضـافة  المبعوث االوروبي الخاص الى الشرق االوسط، غيورا ايالند رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي،              
واالقتراحات المقدمة الى ادارة بـوش هـي        . الى نائبين فلسطينيين حاليين وخمس شخصيات فلسطينية اخرى       

  : اآلتية
 في المئة من الضفة الغربية على االقل،        92 يجب ان تعمل ادارة بوش على اقناع اولمرت باالنسحاب من            :اوال

  . يل اليها بمنحهم اراض اخرى متفق عليهاوان يتم تعويض الفلسطينيين االراضي التي ستضمها اسرائ
 يجب ان يؤدي االنسحاب االسرائيلي الى اقامة كيان فلسطيني متكامل بحيث يكون هناك تواصـل بـين                  :ثانيا

ن تنسحب القوات االسرائيلية مـن وادي االردن        إالضفة الغربية وغزة وبين الضفة والقدس الشرقية، كما يجب          
  . وان تحل محلها قوات دولية

ن القدس الـشرقية هـي عاصـمة الدولـة          إعالن مبادئ يؤكد    إدارة بوش   إصدار  إ يجب ان يرافق ذلك      :ثالثا
عالن ن يدعو هذا اإل   إماكن المقدسة فيها، كما يجب      لى األ إالفلسطينية وان من الضروري تأمين حرية الوصول        

مـا فـي الدولـة      أقامتهم  إهم وتأمين   لى معالجة مشكلة الالجئين الفلسطينيين من خالل تقديم تعويضات مالية ل          إ
  . سرطار خطة لجمع األإخرى ومن ضمنها اسرائيل في أو في دول أالفلسطينية 

يجب إن يدفع بوش الحكومة االسرائيلية إلى تنسيق عملية االنسحاب من الضفة الغربية مع أبو مازن : رابعا
طينية المحتلة، وأكدت هذه الشخصيات أن لكي يعود إليه، وليس إلى حماس، الفضل في استعادة األرض الفلس

أبو مازن سيعارض إعطاء شرعية السرائيل من اجل ضم أي أجزاء في الضفة الغربية، لكنه سيكون مستعدا 
لتقبل خطة اولمرت المعدلة إذا حصل على ضمانات أميركية رسمية في شأن حل عادل ومقبول لمشكلة 

يم أراض إلى الفلسطينيين توازي تلك التي ستضمها الدولة أيضا في شأن تقد الالجئين وبشأن القدس، و
  . اليهودية إليها

إذا ما تبنى بوش هذه االقتراحات ونجح في إقناع أولمرت بإدخال تعديالت جوهرية على خطته، فانه : خامسا
ت حذرت لكن هذه الشخصيا.  يكون أوفى بالتزامه العمل على إقامة دولة فلسطينية تتعايش سلميا مع اسرائيل

 –أيضا من انه في حال رفض بوش هذه االقتراحات واقتنع عن بذل جهود كبيرة لحل النزاع الفلسطيني 
االسرائيلي، فانه سيشهد في نهاية واليته قيام اسرائيل الموسعة المطوقة بجدار امني، أو هي في حال مواجهة 

ن أن يكون قاعدة انطالق لعمليات عسكرية مستمرة مع كيان فلسطيني مبعثر تتنازعه الصراعات الداخلية ويمك
  .ضد الدولة اليهودية وضد دول أخرى في المنطقة

  21/5/2006النهار اللبنانية 
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