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  23  :كاريكاتير

  
*** 
  

   في واقعة نقل أبو زهري ألموال عبر معبر رفح عباس يطلب فتح تحقيق .1
د مصادر فلسطينية مطلعة أنه، برغم تزايد مظاهر  يأكت:  عن مراسلها حلمي موسى    20/5/2006 السفير   نشرت

وتبدى . حكومة وبين فتح وحماس، فإن الطرفين يتخوفان من صدام واسع         االحتقان في العالقات بين الرئاسة وال     
كبير في معبر رفح مع سامي أبو زهري واندفاع العـشرات           المبلغ  الذلك أمس، في القضية التي أثارها ضبط        

 ، األمر الذي دفع قائد فريق المراقبين الدوليين إلعطـاء         هباقتحاموالتهديد  من عناصر الحركة لمحاصرة المعبر      
وبرزت خشية من صدام مسلح بين أنصار حماس والحرس         . األوامر بانسحاب المراقبين وبالتالي إغالق المعبر     
اشارت المصادر الفلسطينية الـى أن حـل المـشكلة           فيما   .الرئاسي الذي يتولى مسؤولية األمن في معبر رفح       
  .بطريقة سلمية جاء بعد تهديدات مصرية للجانبين

أن : القـاهرة  و غزة من   جيهان الحسيني و صالح النعامي     عن مراسليها  20/5/2006 الشرق األوسط    وأضافت
 إدخال سامي أبو زهري أمواال عبر معبر رفـح          محمود عباس طلب من المدعي العام فتح تحقيق في موضوع         

 المبلـغ خـالل عمليـات       وا أن المراقبين ضبط   في نفس السياق أكد رئيس بعثة المراقبين على المعبر        و .أمس
تيش االلكترونية الروتينية التي تقوم بها، مضيفا أن دور البعثة هو المراقبـة وتقـديم النـصائح وتـدريب                   التف

نافيا أن يكون أبو زهري تعرض لالعتقال، ومؤكدا أنه         . الفلسطينيين على إدارة المعبر وليس مصادرة االموال      
 أن يكون أعـضاء الفريـق        بالمقابل، نفىا   كم .بعد أن قام الجانب الفلسطيني بمصادرة المبلغ، تم إخالء سبيله         

  .االوروبي قد تم تهديدهم من قبل أي شخص
د نبيـل أبـو ردينـة، أن تنفيـذ          يأكت: شرم الشيخ من   19/5/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وأوردت

يـة ذرائـع    اإلجراءات القانونية على معبر رفح إنما يأتي حفاظاً على مصالح الشعب الفلسطيني وعدم إعطاء أ              
وأضاف انه ال يحق ألي كان أن يتصرف بشكل غير مـسؤول ويتـسبب بكارثـة علـى الـشعب                     .هإلغالق

 أن إدخال األموال لألراضي الفلسطينية، يجب أن يكون بطريقة معلنة، ومصرح بهـا               قائال، وتابع .الفلسطيني
  .وعبر وزارة المالية، وليس من خالل التهريب بهذه الطريقة

 بـالتحقيق   عباسغازي حمد استنكر قرار     إلى أن   : 19/5/2006 48عرب   مراسلة موقع    دادألفت ح وأشارت  
 جاء باألموال لتقديمها لألسر المحتاجة بعد أن انسدت جميع الطرق إليصال المعونات             هإن وقال .مع أبو زهري  
بـر ال يـتم      حيث أن هناك عمليات تهريب عبـر المع        ،وتحدث عن وجود انتقائية في الموضوع      .للفلسطينيين

 طلب من المدعي العام فـتح تحقيـق، ولـم     عباس كوني أبو زهري في أن      من جهته شكك  و .مساءلة أحد فيها  
 . صادرة عن بعض المسؤولين المحيطين به كما حدث فـي مـرات سـابقة               هذه التصريحات  يستبعد أن تكون  
لعام بالتحقيق مع من قال إنهم      ، مطالبا النائب ا   ذلك تجري اتصاالت للتأكد من مدى صحة        حماسوأشار إلى أن    

إذا كان تهريب أموال للشعب الفلسطيني جريمـة فأنـا          قائال،  وأضاف  ،  سرقوا ونهبوا أموال الشعب الفلسطيني    
 .شخصيا فخور بارتكابي لها

ن هـذه  مـن أ  مـشير المـصري   هقال ما :رام اهللا  من   20/5/2006 القدس العربي     مراسل  وليد عوض  وذكر
 كانـت مخصـصة لـدفع رواتـب       شار إلى أنها  وأ .شعوب العربية للحكومة الفلسطينية   االموال هي دعم من ال    

 مؤكدا أن ادخال    ، تعامل األمن الفلسطيني مع أبو زهري       من جهته  واستنكر . الفلسطينيين ىومخصصات األسر 
ـ  كما استهجن تصدير الخبر لالعالم في اللحظ       .المال كان قانونيا وأنه اجتاز دوال كثيرة بدون معيقات          ىة األول

كـان  في حـين    . من حدوثه معتبرا ذلك محاولة لتعكير صفو جهود الحكومة لحل االزمة المالية التي تواجهها             
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 والجهـة   هامعبر شرط معرفـة مـصدر     ال اكد انه ال يوجد اية اشكالية في ادخال االموال عبر            قدمعبر  المدير  
  .المستفيدة منها

طالبت من جهتها بفـتح تحقيـق        أن فتح    :وكاالتنقال عن   ح  رفمن   20/5/2006 األيام الفلسطينية    وجاء في 
ن هنـاك  أ بالضفة الغربيـة،   هاوقال الناطق باسم   .فوري في موضوع األموال التي ضبطت بحوزة أبو زهري        

ضرورة ملحة لكشف الجهة التي كان مقرراً أن تذهب إليها األموال، موضحاً أن جمع أمـوال باسـم الـشعب          
واعتبر أن   .ل إذا كان الهدف من ذلك هو تمويل نشاطات حزبية لهذا الطرف أو ذاك             الفلسطيني أمر غير مقبو   

 .هذه الحادثة مخالفة لقانون تمويل األحزاب، ومخالفة التفاق دولي بشأن المعابر
  
  القوة التنفيذية ستبقى وسنزيد عددها إذا تطلب األمر: باسيتحدى عهنية  .2

 ساد في قطاع    اُ حذر اًهدوءأن  : غزة من عادل الزعنون  اسلهانقالً عن مر   20/5/2006القدس العربي   نشرت  
غزة بعد ساعات من وقوع اشتباكات مسلحة بين افراد من القوة الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية والشرطة،                 

وفي حين حملت فتح القوة الخاصة مسؤولية هـذه االشـتباكات، عزاهـا             . اسفرت عن اصابة ثالثة اشخاص    
 سيارة مـشبوهة اطلقـت      الذي أشار إلى أن    وزير الداخلية    هاكد ل ، بحسب ما    لي جهة مشبوهة  اسماعيل هنية ا  

   .النار علي الشرطة ثم اطلقت النار تجاه القوة االمنية
اسماعيل هنية تعهد بعدم    ان  : غزة من   صالح النعامي  نقالً عن مراسلها     20/5/2006الشرق األوسط   وأوردت  

 القوة سـتبقى    وأكد على أن  . حماس وقال انه مستعد لزيادة حجمها في تحد لعباس        حل القوة االمنية التي تقودها      
ن بـأ  و صرح . اولوياتها حفظ االمن الداخلي   ستكون   و ها، وستمارس عملها ضمن جهاز    ،وستدخل الى الشرطة  

 كما تعهد بأال تخفف حماس موقفها كما تطالـب         . نفاه مساعدون لعباس   ماوهو  ،  عباس وافق على تشكيل القوة    
  .الدولة اليهودية والقوى الغربية

 ان: محافظة الوسطى من  يوسف فياض    نقالً عن مراسلها     20/5/2006الحياة الجديدة   و في هذا السياق ذكرت      
محمود الزهار جدد التأكيد على ان الحكومة شكلت القوة العسكرية الخاصة بالتوافق مع الرئيس، وانهـا قـوة                  

ر الداخلية، وستصرف لها رواتب من الحكومة، وانه من يعتدي علـى            الشرطة وتتبع لوزي  من  شرعية و جزء    
  .شرطي ستقطع يده بالقانون

 الطيب عبد الرحيم استغرب الموقف ان: رام اهللا من 20/5/2006القدس الفلـسطينية  من جهة أخرى أوردت   
 الوزراء يتناقض    ان هذا الموقف من رئيس     اعتبرو .نية بخصوص شرعية القوة المساندة    هالذي اتخذه اسماعيل    

 ان ينأى بنفسه عن هذه المواقف العصبوية المخالفة للقانون وهو علـى رأس              هكنا نريد من  قال،   و .مع الشرعية 
حكومة قالت الرئاسة عنها انها حكومة كل الشعب الفلسطيني وعملت وما تزال بكل جهدها علـى مـساعدتها                  

 ابلغ رئيس الوزراء ووزير الداخلية انه لـيس         عباس ان    وأكد على  .ورفضت كل المحاوالت لعزلها او افشالها     
لديه اية اعتراض على استيعاب كافة افراد التنظيمات في اطار االجهزة االمنية بعد تدريبهم وتأهيلهم كـافراد                 
في االمن الوطني والمخابرات العامة واالجهزة االمنية، بعد موافقة وزير المالية على ايجاد االعتمادات المالية               

  .كافراد وليس كجهاز مستقل او بديللهم 
  
  أبو مازن يتوقع سقوط حكومة حماس وعودة فتح للحكم .3

ن الحكومة الفلـسطينية    أ ،إن ابو مازن قال في اجتماعات مغلقة جرت أخيرا         قالت صحيفة يديعوت احرونوت   
بيين التقوا ابـو    ونقلت عن دبلوماسيين اورو   . ستنهار قريباً وستجرى انتخابات تشريعية في غضون ثالثة أشهر        

 اشتكى من أن حكومة حماس ال تحرك ساكناً من اجل وقف عمليات االرهاب ضد               هنأمازن أخيرا عنهم قولهم     
اسرائيل، وال تساهم في زرع األمل في نفوس الفلسطينيين والمجتمع الدولي عبر القيام ببعض الخطوات، منها                

وحسب الـصحيفة فقـد طمـأن ابـو مـازن            .موقعة معها االعتراف بإسرائيل، واعالن االلتزام باالتفاقيات ال     
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واشار الى أنه   . الدبلوماسيين األوروبيين بأن أي انتخابات ستجرى ستؤدي الى فوز فتح وعودتها للحكم مجدداً            
حركة، وأن هذا السبب وراء قراره التوجه قريباً لعقد لقاء صلح مـع             القام أخيرا بجهود كبيرة من أجل توحيد        

 واشارت الى أن ابو مازن يحاول اقناع المجتمع الدولي بأن االنقالب السياسي فـي الـسلطة                 .فاروق القدومي 
  .الفلسطينية اصبح وشيكاً، وأن على العالم تقديم الدعم له ولألجهزة األمنية التي تحت إمرته

  20/5/2006الشرق األوسط 
  

  الزهار في جاكرتا األسبوع المقبل  .4
 الشؤون الخارجية االندونيسية ان محمود الزهار سيزور جاكرتا االسـبوع           قال متحدث باسم وزارة   : الوكاالت

ان وقـال   . المقبل، وذلك في اطار جولة في عدد من الدول االسالمية في الشرق االوسط وجنوب شرق آسـيا                
تبادل اآلراء وإطالع اندونيسيا على احدث تطورات الوضع على االرض والـصعوبات   هو ل الهدف من الزيارة    

 ستُنقل مبادرات اندونيسية مثل كيفية المساعدة في تفعيل ودفـع عمـل             ،وتابع. يواجهها الشعب الفلسطيني  التي  
  . المجموعة الرباعية في تنفيذ خريطة الطريق

  20/5/2006السفير 
  

  الرئيسان عباس ومبارك يناقشان االوضاع الفلسطينية .5
 مع حسني مبارك فور وصوله الى شرم الشيخ          عباس لقاء قمة   محمود عقد   : صالح جمعة  ، شرم الشيخ  ،القاهرة
كما اجرى عباس سلسلة من اللقاءات واالجتماعات مع رؤساء          . يشهد اليوم منتدى دافوس للشرق االوسط      الذي

 أن عباس أطلع مبارك على الوضع االقتـصادي         ،وقال سفير فلسطين في القاهرة     .الوفود المشاركة في المنتدى   
لخانقة التى تمر بها السلطة الفلسطينية والسبل الكفيلة من أجل االسراع فـي وضـع               المتدهور واألزمة المالية ا   

وقالت مصادر مصرية أن مبارك طلب من عبـاس          .آلية لتحويل المساعدات المالية والعينية للشعب الفلسطيني      
 العليا للشعب   العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وبدء حوار وطنى بين جميع الفصائل الفلسطينية يغلب المصالح             

  .الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة
  20/5/2006القدس الفلسطينية 

  
   ذهب إلى دبيمحمود عباس التحقيق في واقعة تهريبالزهار يعد لمطالبة  .6

نه كـراتين   أا قالت مصادر فلسطينية      علم بأن محمود الزهار، يعد حاليا ملفا السترداد م         :صالح النعامي : غزة
 وتم دفع رسوم جمركية عليها لدى مرورها عبر معبـرين أحـدهما علـى               ،ذهب تم تهريبها وإيداعها في دبي     

وأشارت المصادر إلى ان حكومة حماس ستطلب من محمـود          . الحدود المصرية واآلخر على الحدود األردنية     
  .خرجت بشكل رسميتهريب، خاصة انها العباس التحقيق في واقعة 

  20/5/2006الشرق األوسط 
  

   عباسآالف المناصرين لفتح وكتائب األقصى يتظاهرون في شمال غزة دعماً ل .7
و اآلالف من أنصار فـتح      أن   :جباليا يحيى المدهون   نقالًً عن مراسلها في      20/5/2006الحياة الجديدة نشرت  

ر عباس بانتشار قوى األمن النظامية لحفظ األمن         في مسيرة جماهيرية حاشدة دعما لقرا      واكتائب األقصى خرج  
 وزيـر الداخليـة بـسحب قـوة         واوطالب .شعب ورفض مظاهر الفوضى   الوتطبيق القانون وتأكيدا على وحدة      

وقال المفوض اإلعالمي لفتح في شمال غـزة أن          .المساندة من الشوارع حفاظا على امن واستقرار المواطنين       
صيام تشكل مصدراً للقلق وإشاعة الفوضى وتؤدي إلى إشعال نار الفتنة الداخلية            القوة الخاصة التي أعلن عنها      

ن فتح موحدة وستبقى السياج الواقي لمنع اية محاولة الشـعال           أوبين   .بإثارة االحتكاك بين أبناء الشعب الواحد     
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وعبـر  . ة صموده شعب إلى تجنب كل المظاهر والممارسات التي من شانها أن تضعف قو           ال داعيا أبناء    ،الفتنة
ومن جهته أكد محافظ شمال غزة أن        .عن رفضه قيام اية جهة بممارسة مظاهر العربدة في الشارع الفلسطيني          

شعب لم يعد يحتمل حالة الفوضى واإلرباك على الساحة الفلسطينية مشيرا أن نشر القوة الخاصة يشكل خرقا                 ال
  االقـصى،  يح المدهون كلمة شدد خاللها على دور كتائب       وألقى سم  .للقانون وسيزيد من حالة االحتقان والتوتر     

 في نفس الوقت لن تسمح ألية جهة        و سيبقى مشرعا في وجه االحتالل       هافي محاربة االحتالل مؤكدا ان سالح     
  . لن تكون سببا في إشعال الفتنةها بالمساس بعناصرها وتوتير الوضع على الساحة وأكد أن

 ان مـشاركة عـشرات      قـال  ،عبد الرحمن حمد، أحد قياديي فتح      ان   20/5/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
وأن من شأن تـشكيل القـوة        اآلالف من المواطنين في التظاهرة، يجسد الرفض الشعبي لقرار وزير الداخلية          

يجدد المواجهات المـسلحة، ويكـرس       األمنية ونشر أفرادها في الشوارع في مناخ قابل للمواجهة الداخلية، أن          
وطالب وزير الداخلية باالعتماد على ضباط وأفراد الشرطة واألمن الوطني فـي فـرض               .لفلتان األمني حالة ا 

األمن واالستقرار الداخلي، معرباً عن رفضه لمحاولة منح شرعية لهذه القوة، التي لم تـشكل وفقـاً للقـانون                   
  .الفلسطيني

  
  يام من انعقاد الحوار الجبهة الديمقراطية تبدأ اإلعالن عن مواقفها وبرامجها قبل أ .8

من المتوقع أن تبدأ الفصائل توضيح مواقفها السياسية إزاء األزمة الراهنة سواء االقتصادية أو              : حسام عزالدين 
وستعلن الجبهة الديمقراطية اليوم، في مؤتمر صـحافي عـن          .  قبل جولة الحوار   السياسية عبر وسائل اإلعالم   

  .مبادرة سياسية للخروج من الوضع الراهن
 20/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  الوضع خطر ولدينا قلق من اشتعال فتنة : شلح .9

قال رمضان عبداهللا شلح ان الوضع الفلسطيني خطر ولـدينا          : سالمة نعمات ,  ابراهيم حميدي  ،واشنطن, دمشق
كيين  قـال ان االميـر     و. قلق من اشتعال فتنة في هذه المرحلة التي نواجه فيها أخطـر كارثـة منـذ النكبـة                 

واالسرائيليين يحاولون إحداث انقسام في الساحة الفلسطينية ودفع حماس و فتح الى االقتتال الداخلي من خـالل      
اننا كجهاد اسالمي نسعى مع بقية      و قال   . الحصار على الشعب الفلسطيني لمعاقبته على اختياره حكومة حماس        

 .لفخ االسرائيلي والحفاظ على الوحدة الداخليـة      الفصائل وأطراف أخرى الى تخفيف التوتر ومنع السقوط في ا         
خطة اولمرت هي تصفية للقضية     كما أن   وتابع ان هناك تصعيدا خطرا من اسرائيل يستهدف كوادر المقاومة،           

 فـي المئـة مـن       90 في المئة من الضفة الغربية للسيطرة على اكثر من           50 تهدف الى ضم     فهي. الفلسطينية
 كارثة جديدة، لذلك يجب على ايران والمنطقة ان تتحمال مسؤوليتهما للتـصدي             فلسطين التاريخية بحيث تكون   

   .لهذا الخطر القادم ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده
  20/5/2006الحياة 

  
  كتائب الفتح تعرف عن نفسها بقصف صاروخي لمستوطنة اسرائيلية .10

ى تنظيم فلسطيني جديد صباح امس يسمى كتائب الفـتح          تبن:  بترا – سمر خالد وكامل ابراهيم      -القدس المحتلة   
 اوضـح  ،ا بهيوأصدر بيانا تعريف . تجاه مستوطنة نتيف هعسرا   1خيبر المبين عملية إطالق صاروخين من نوع     

  . ارتباط باى تنظيم فلسطيني داخلى او تنظيم خارجىا ليس له،فيه انهم قلة مجاهدة مؤمنة
  20/5/2006الرأي األردنية 

  
  



 

 7

   ينظمون حملة تبرعات لالجئين الذين قِدموا من العراق سوريافتح في أبناء  .11
وشـهدت   .حملة تبرعات لصالح الالجئين الفلسطينيين الذين قدموا من العراق          بدأ أبناء فتح في سوريا     :دمشق

احي الالجئين وتأمين كافة من    الحملة اتصاالت بالعديد من رجال األعمال، وغيرهم من أجل الوقوف إلى جانب           
 واوأشار .الحياة اليومية لهم، خصوصاً أن العديد منهم يعاني من أمراض نتيجة مكوثهم مدة طويلة على الحدود               

  .إلى أن الحملة التي يقومون بها ستستمر إلى حين تأمين حياة كريمة لهؤالء الالجئين
  19/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 

  
    الفلسطينيةة العامة إلى الحريري عن المطالب القياد-الجبهة الشعبية من مذكرة  .12

 القيادة العامة الى سعد الحريري بعد توزيعهـا علـى سـائر             –بعثت بنسخة من مذكرة اعدتها الجبهة الشعبية      
 ربطت بين توفير الحقوق المدنية واالجتماعية والسياسية للفلسطينيين في لبنان والحـوار             ،المنظمات الفلسطينية 
  .اعتبرت ان الحوار يأتي بعد توفير الحقوقحيث . السالح الفلسطينيالمعمق حول ملف 

  20/5/2006النهار 
  

 ! االنتفاضة خرقت قرار التحالف وشاركت في افتتاح مكتب المنظّمة-فتح : تقرير .13
االنتفاضة، وذلك -تراقب القوى الفلسطينية في لبنان باهتمام بالغ التقارب الحاصل بين فتح وفتح :محمد دهشة

. في بيروت  قرار تحالف القوى الفلسطينية بمقاطعة حفل افتتاح مكتب منظمة التحريرخيرةضوء خرق االفي 
حيث طرح حضور أبو فادي حماد تساؤالت عن خلفية هذه المشاركة وأسبابها وما إذا كانت تتويجاً لمصالحة 

وفي معلومات خاصة  .حة اللبنانيةسياسية بين الفتحين أم هي مجرد تقارب في المواقف فرضتها استثنائية السا
فإن هذا التقارب جاء على خلفية التباعد أو الفتور في العالقة بين االنتفاضة والتحالف في دمشق وذلك نتيجة 
عتب على التحالف لعدم اتخاذه موقفاً صارماً من وضع فيتو على مشاركتها في لقاء سابق عقد بين فاروق 

وقبلهما عدم . لدمشقوقبله مع تيسير قبعة أثناء زيارته . تحالف في دمشقالقدومي مع القيادة المركزية لل
 جاءت تتويجاً لمناخ ايجابي ساد العالقة بين كتهحماد ان مشارأبو فادي ويؤكد  .مشاركتها في حوار القاهرة

اعدة الطرفين منذ فترة على ضوء التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وعلى ق
وإذ رفض التعليق على  .تحقيق مصلحة شعبنا الفلسطيني وتعزيز وحدته وتخفيف حالة التوتر واالحتقان

إال أن  ، وفي الوقت ذاته ما زال هناك تباين في عدد من النقاط، هناك تقارب كبيرإلى أن ، أشارالمصالحة
اعالن عباس وأضاف أن في لبنان، شعب الفلسطيني الالوصول الى قواسم مشتركة لمعالجة مشاكل هو هدف ال

  من جهة أخرىودعا .زكي عدم وضع فيتو على أي فصيل فلسطيني ساهم أيضاً في هذا التقارب والمشاركة
 وصوالً الى تشكيل هيئة قيادية سياسية من جميع القوى لتحصين الموقف ،الى الحوار الفلسطيني في لبنان

 .الجانب اللبنانيالموحد تمهيداً لبدء حوار جدي ومسؤول مع 
  1/2/2006البلد اللبنانية 

 
   وراء تراجع الحديث اسرائيلياً عن خطة االنطواءياالتطورات الساخنة فلسطين .14

أضاف مسؤولون اسرائيليون كبار تبريراً آخر للتغيير الحاصل في األيام األخيرة في            :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
ة االنطواء، واالعالن المفاجئ عـن ان اسـرائيل سـتعمل           خطابهم السياسي لجهة التقليل من الحديث عن خط       

 باالدعاء بأن التطورات الـساخنة فـي المنـاطق       ذلكوتمثل  . بالتنسيق مع الفلسطينيين لغرض االنفصال عنهم     
الفلسطينية باتجاه اقتتال داخلي تستوجب التريث وانتظار ما ستؤول اليه، إذ ربما تسقط الحكومة ويسقط معهـا                 

 ستطرح كخيار فقط في حال       االنطواء بيريز ان خطة   حيث قال    .رائيلي عن غياب شريك فلسطيني    االدعاء االس 
الواليـات  أشـار إلـى أن      و. تبين ان الغلبة في الصراع الدائر في غزة والضفة الغربية ليست لمحمود عباس            
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متردية في اراضي   ترى سبل دعم األوضاع االقتصادية ال     في حين   خطة ضمن سلم أولوياتها،     الالمتحدة ال ترى    
  .السلطة الفلسطينية أهم من اي مسألة تتعلق بالشرق األوسط

  20/5/2006الحياة 
  

  اتصاالت غير رسمية للبحث في سبل استئناف االتصاالت بين اولمرت وعباس .15
 أن ليفني وبيريز سـيلتقيان      ،د مكتب رئاسة الحكومة اإلسرائيلية    يأكت: الناصرة من   20/5/2006 الحياة   نشرت
وكانت معـاريف    . على هامش منتدى دافوس للبحث في سبل المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين          ،د عباس محمو

أفادت أمس أن ممثلين عن أولمرت أجروا أخيراً اتصاالت غير رسمية مع قريبين من عباس للبحث في سـبل                   
هيد للقاء بينهمـا مـن       من خالل االلتفاف على حكومة حماس وللتم       ،استئناف االتصاالت الرسمية بين الرجلين    

  .دون أن يعتبر ذلك خرقاً للموقف اإلسرائيلي الرسمي الداعي الى فرض العزلة التامة على السلطة الفلسطينية
 مـن الشخـصيات     صائب عريقات، وحاييم رامون،   إلى أن   : الناصرةمن   20/5/2006الغد األردنية   وأشارت  

أي هناك  تكون   من جهته ان     ىعريقات نف  رغم أن    .رتالتي تجري مشاورات سرية للتمهيد للقاء عباس وأولم       
جهة أخرى صادق اولمرت، أمس على تفاصيل لقاء لينفي وبيرس           ومن   .مفاوضات في مكتبي عباس واولمرت    

 إن مجـرد عقـد      ،وقالت المصادر االسرائيلية   .الى قضايا سياسية جوهرية   اللقاء   يتطرق   على أال بابو مازن،   
 وبـذلك   عباس،يارته الى البيت األبيض، الظهار ان اسرائيل معنية بمحادثات مع           اللقاء سيساعد اولمرت في ز    

  .يستبق أي ضغط اميركي لفتح قناة اتصال مع الرئاسة الفلسطينية
  

  تل أبيب تخشى من خطر تفكك الحلف العالمي ضد حماس .16
بب مواقف كل من    أعربت مصادر اسرائيلية عن قلقها من خطر تفكك الحلف العالمي ضد حماس، بس            : تل أبيب 

 رومانو برودي، المعروف بموقفه الموضوعي       بعد مجيء  التحول السياسي في ايطاليا   أن  كما  . روسيا والصين 
ويتوقع االسرائيليون أن تغير الحكومة االيطالية الجديدة مواقـف          .هم أيضا من الصراع االسرائيلي العربي يقلق    

وقالت ان أحد أسـباب القلـق       . ألوروبي باتجاه معاد السرائيل   ة وأن تؤثر مواقفها على االتحاد ا      يالدولة السياس 
تصريحات حادة ضد الـسياسة     ه   يذكر ل  الذي ،يكمن في اختيار القائد الشيوعي ماسيمو ديالما وزيرا للخارجية        

هو معروف بمناصرته للحق الفلسطيني وعدائه لمشروع االستيطان اليهودي في المناطق المحتلة            و. االسرائيلية
 .وكان قد اعتبر اسرائيل مجرمة حرب ودولة ارهاب بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلـسطيني             . 67عام  منذ ال 

كان قـد صـرح     ورغم أنه   . وفي احدى زياراته السابقة السرائيل كان يتحدث عنها ويطلق عليها اسم فلسطين           
سـرائيل، لـم تبعـث       وانه يعتبر نفسه صديقا ال     ،عقب اختياره لهذا المنصب انه ال يوافق على سياسة حماس         

  . االطمئنان في نفوس االسرائيليينهتصريحات
  20/5/2006الشرق األوسط 

  
   إلى اتفاق ثابت مع الفلسطينيين في المستقبل القريبالتوصلأمل في ال : إيتان .17

إال أنه  .  وزير المتقاعدين، وجود أي أمل في التوصل إلى اتفاق ثابت مع الفلسطينيين في المستقبل القريب               نفى
أشار من جهته إلى أن     و .من الممكن التوصل إلى اتفاقيات، ولكنها ليست ذات قيمة في هذه المرحلة           أوضح أنه   

والحديث عن المناطق التي ال تنـوي إسـرائيل         . في المناطق األمنية  للبقاء   هم أنفس واعدي أن   ى االسرائيليين عل
  .جية من الدرجة األولى مواقع إستراتيالتي تشكلضمها، مثل غور األردن وبرية الخليل، 

  19/5/2006 48عرب 
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  خبراء أمنيون واقتصاديون إسرائيليون يحذرون من انهيار قطاع غزة   .18
حذر مسؤولون أمنيون وخبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن االقتصاد الفلسطيني فـي قطـاع             :القدس المحتلة 

اع غزة، لكن الزراعة والـصناعة آخـذتان         ال توجد مجاعة في قط     وأشارو إلى أنه   .غزة يوشك على االنهيار   
وأضافوا أنه إذا كان أحد في إسرائيل يعتقد بأن استمرار التجفيف االقتـصادي سـيؤدي إلـى            . باالختفاء هناك 
.  فعليه أن يعلم بأنه ال توجد في األراضي الفلسطينية أي قوة منظمة قادرة على إسقاط حمـاس                 ،إسقاط حكومة 

إسرائيلية من خطورة الوضع في األراضي        تحذر فيها جهات رسمية     االولى التي  مرةمع االشارة هنا إلى أنها ال     
 من أن فتح معبر كارني في أوقات        ، الجهات األمنية اإلسرائيلية حذرت    ما أن ك .الفلسطينية، خصوصاً في غزة   

نيـة  متفاوتة وبشكل جزئي، سيؤدي في غضون أشهر معدودة إلى تجفيف كامل لوسائل اإلنتـاج وتـدمير الب                
 ألـف دوالر يتكبـدها القطـاع التجـاري          600وأشارت إلى خسارة يومية تبلغ نحو       . االقتصادية في القطاع  

 آالف طن من السلع والمواد الخام يومياً بسبب منـع           3الفلسطيني بسبب إغالق المعبر، كما أن قطاع غزة يفقد          
 كمـا   ،توقفت عن العمل  قد  صانع في القطاع     في المائة من الم    85تمت االشارة إلى أن     و. دخولها وتلفها بالتالي  

  .توقفت حركة تصدير المنتجات الزراعية
  20/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وسجانيهم وعائالتهم الى النقب الفلسطينييناقتراح اسرائيلي بنقل االسرى  .19

خططـون   ي ،قالت يديعوت احرونوت امس ان سلطة خدمات السجون االسرائيلية والمجلس اللوائي رمات نغب            
ووفقـا  . للعمل على ازدهار القفار الخالبة في النقب من خالل نقل االسرى الفلسطينيين الى سجون في الجنوب               

 سواء في بلدات قائمة او      هناكستنقل عائالت مئات من الحراس الذين سيخدمون في هذه السجون للسكن            ذلك  ل
  .في بلدة تقام لهم

  20/5/2006القدس الفلسطينية 
  

   حول الملف النووياسرائيلي أميركي خالف: هآرتس .20
هآرتس زعمت، أمس أن خالفا دائرا      أن   :الناصرة من 20/5/2006الغد األردنية    مراسل   برهوم جرايسي ذكر  

في هذه األيام بين اسرائيل والواليات المتحدة حول الملف النووي االسرائيلي، وان االدارة االميركية طلبت من                
 لزيارة اولمرت ان ال يطرح امام بـوش مطلـب المـساعدة االميركيـة النوويـة       الوفد االسرائيلي الذي يمهد   

لصحيفة، فإن الواليات المتحدة ترفض في هذه المرحلة رفع مـستوى التعـاون             اوحسب ما جاء في      .السرائيل
النووي مع اسرائيل، خاصة بشأن حصول اسرائيل علـى أجهـزة تكنولوجيـة للمـشروع النـووي المـدني                   

في اعقاب االتفاق الذي    ،  اعتبرت ان الفرصة سانحة اآلن لطرح المطلب      في حين كانت إسرائيل قد       .االسرائيلي
ن اسرائيل تحـاول    ، أ فقد ذكرت مصادر   وفي نفس السياق     .وقعته الواليات المتحدة مع الهند قبل عشرة اشهر       

 اقنـاع   هالم، لكي يكون بامكان   االنضمام بصفة مراقب الى المنظمة الدولية التي تراقب المشاريع النووية في العا           
   .العالم بأنها تحافظ على المعايير الدولية في مشروعها النووي

ان اسـرائيل   مـن    يديعوت احرونوت امـس       به  افادت إلى ما :  نقال عن وكاالت   20/5/2006 السفير   ونوهت
ئق سـرية    تجربة نووية في منصة بحرية شمال القطب الجنوبي وفـق وثـا            1979وجنوب افريقيا اجرتا في     

أن كارتر عمل جاهداً على إخفاء حقيقة التجربة، كون توقيتها جاء عـشية              أوضحت و .اميركية كشفت مؤخرا  
 أن يصعد المطالبة الشعبية في الواليـات المتحـدة          هامن شأن الكشف عن   كما أن    ،انتخابات الرئاسة األميركية  

  . اطعة على إسرائيل وجنوب أفريقيابفرض قيود صارمة على انتشار السالح النووي، ما يعني فرض مق
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   االسرائيليوفاة مؤسس حزب العمل  .21

.  عامـا  70 توفي أمس، اسحق بن اهارون  في كيبوتز جفعات حاييم، التي انتقل إليهـا قبـل                  :أ ب، أ ف ب    
وانتقل إلـى فلـسطين     .  ولد في بوكوفين، التي كانت جزءا من إمبراطورية النمسا والمجر          هوذكرت هآرتس أن  

 حيث انتخب نائبـا فـي الكنيـست         ،49 وبدأ حياته السياسية في العام       .1928حمار عن طريق لبنان في      على  
 أبدى معارضته لتحول إسرائيل إلى      قدوكان  .  بعد أن أطاح الليكود بالعمل     ،77 في العام    ، لينهيها لمرات عديدة 

  . اتفاق سالم مع الفلسطينيين ودعا إلى االنسحاب من األراضي المحتلة والتوصل إلى،67 اليمين بعد حرب
  20/5/2006السفير 

  
  اعتقال فلسطينية بزعم أنها حاولت نقل معلومات من حزب اهللا إلى الضفة الغربية  .22

 قد اعتقل فلسطينية، قبل إسبوعين، بزعم أنها حاولت نقـل قـرص             ،قالت مصادر إسرائيلية أن جهاز الشاباك     
وبحـسب  . ى تعليمات وإرشادات حول كيفية تنفيـذ عمليـات      حاسوب تم إرساله من قبل حزب اهللا، يحتوي عل        

لنبي، حاولـت نقـل     الالمصادر ذاتها، يشتبه بأن المرأة التي دخلت إلى إسرائيل من األردن عن طريق جسر               
وأشارت المصادر إلى أن السنوات األخيرة قد شهدت عدة          .المعلومات إلى ولدها الذي يعيش في الضفة الغربية       

   .حاالت مماثلة
  19/5/2006 48عرب 

  
  غزة  التموينية لمساعدة المحتاجين فيبالموادعشر شاحنات محملة  .23

أعلنت أمس جمعية الفالح الخيرية في فلسطين عن وصول عشر شاحنات محملـة             : من ماجدة البلبيسي  -جباليا
  والتي تبرعت بها كـل مـن الـسعودية وقطـر           ،بمواد تموينية ضمن حمالت روافد الخير لغوث الصابرين       

  .والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومسلمي السويد والدانمارك
  20/5/2006القدس الفلسطينية 

  
   فلسطينيين يعرضون كالهم للبيع لتأمين لقمة العيش ألطفالهمىاسر .24

 فلسطينيين في سجون االحـتالل تقـدموا   ىاكدت مصادر فلسطينية ان ثالثة اسر: رام اهللا ـ من وليد عوض 
ـ    3 لتأمين لقمة العيش الطفالهم، وذلك بعد مرور         امس بطلب لبيع كالهم     عـدم تـسلم اسـرهم       ى شـهور عل
ـ    واوأوضح . الحكومة الفلسطينية  ى بسبب الحصار المفروض عل    ،مخصصاتهم الشهرية   هـذه   ى بان إقدامهم عل

 ومن جهته اعلن ناصر الـدين      .الخطوة يأتي نتيجة الظروف المعيشية والمالية الصعبة جدا التي تعيشها أسرهم          
 اهميـة ايـالء     ى عل اشددم.  ورواتب الموظفين بأسرع وقت    ىالشاعر عن امله في صرف مخصصات االسر      

  .المعتقلين واسر الشهداء االولوية الخاصة
  20/5/2006القدس العربي 

  االحتالل يعتدي على متظاهري بلعين ضد الجدار .25
عشرين مواطنـا فلـسطينيا بجـروح       اصيب ما يزيد على     :  بترا – سمر خالد وكامل ابراهيم      -القدس المحتلة   

ورضوض مختلفة وحاالت اختناق جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي امـس علـى المـسيرة الـسلمية                 
 مـنهم   7 شخصا   14قوات االحتالل اعتقلت     كما أن    .االسبوعية للتنديد بجدار الفصل العنصري في قرية بلعين       

 في مشارف مخيم شعفاط امس شارك       ةكما جرت تظاهر  . يليينمن المتضامنين الدوليين ونشطاء السالم اإلسرائ     
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فيها العشرات من الفلسطينيين وأتباع الحركات اليسارية اإلسرائيلية احتجاجا على مواصـلة أعمـال الجـدار                
  .الفاصل العنصري في المنطقة

  20/5/2006الرأي األردنية 
  

 حول النكبة  اللبنانيالبقاع فيشاهد تقيم محاضرة مؤسسة  .26
لنكبة في مخيم الجليل في البقاع تحت امت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان محاضرة بمناسبة ذكرى قاأ

 عن نر ممثليوحض، بحق العودة بين الثوابت واالشكاليات، تحدث فيها المدير التنفيذي للمؤسسة عنوان
 حيث .رياضية وشخصيات مختلفةندية الثقافية وال عن الجمعيات واألن وممثلي،الفصائل الفلسطينية في المنطقة

ن هناك أال إ في القانون الدولي العام،  ثابتاًن حق العودة على الرغم من كونه حقاًألى إالحنفي محمود شار أ
 جميع فشل مشيرا إلىفلسطيني، ما هو قليمي ومنها إ منها ما هو دولي ومنها ما هو ،مخاطر حقيقية تهدده

 بأن منح الفلسطينيين  من جهة أخرىضافأو .الشعب الفلسطينيعي صمود ووفضل  ب التي وضعتالمشاريع 
  . بل حق ثابت وهو ضرورة تفرضها الوقائع، ليس منة،حقوقهم في لبنان

  19/5/2006) شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  

   في ذكرى النكبة لبنانمعرض للصور الفوتوغرافية والرسومات في  .27
الفلسطيني في باحة كلية التربية في الجامعة اللبنانية ببيروت، معرضاً للـصور            نظمت جمعية الشباب    : بيروت

ـ      الفوتوغرافية والرسومات،  وشارك في حفـل االفتتـاح       . للنكبة 58التي تجسد المأساة الفلسطينية في الذكرىال
ة يتقدمهم األمـين   مدير الكلية، وعدد من األساتذة الجامعيين وحشد من الطالب وفعاليات فكرية وثقافية وإعالمي            

 منظمة الشبيبة الفلسطينية واتحاد الـشباب الـديمقراطي          أيضا إلى ذلك نظمت   .العام للحزب الشيوعي اللبناني   
 معرضا للصور عن نكبة فلسطين والمجازر اإلسرائيلية تضمن مجسمات ورسوما كاريكاتورية ويوما             ،اللبناني

  .لذكرى الثامنة والخمسين للنكبةمفتوحا عند نصب شهداء المقاومة في صور لمناسبة ا
  19/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  

  
   جعجع يهدد برفع شكوى لمجلس األمن حول قضية فتح االنتفاضة  .28

 الطلب الى قيادة الجيش إبالغ المـسلحين الفلـسطينيين مـن فـتح               اللبنانية على الحكومة   سمير جعجع  اقترح
هذه المنظمة ليست فلسطينية اال باالسم      ، حيث اعتبر أن     ع الى الداخل السوري   االنتفاضة اخالء مواقعهم والتراج   
نهـا رسـالة واضـحة      بأ ، الذي تعرض له الجيش     وأشار معلقا على االعتداء    .وهي وحدة في الجيش السوري    

ولفت الى ان اجماعا حصل على طاولة الحوار حـول موضـوع الـسالح     .ومحاولة لزعزعة االمن في لبنان    
 رفع شكوى الى مجلـس      ،ح على الحكومة  اقتريتم اال ي خارج المخيمات، وإذا بقي الوضع على حاله س        الفلسطين

ان افتتـاح ممثليـة     مـن جهـة أخـرى       ى  أور. 1559االمن باعتبار االمر الذي حصل جزءا يتعلق بالقرار         
 في اتجاه تعـاطي      التصاريح االولى لعباس زكي جيدة جدا وتذهب       ، كما أن  للفلسطينيين في لبنان خطوة ايجابية    

أكد أمـين سـر فـتح    ومن جهته  . وقد كان ذلك تصرفا صحيحا كممثل لدولة فلسطين في لبنان،دولة مع دولة 
 من هذه االفتراءات    وتساءل عن صاحب المصلحة    مع الجيش اللبناني،     ةعالقالاالنتفاضة، الحرص الشديد على     

لى أن المواقع العسكرية الفلسطينية ليست مـستحدثة،        وشدد ع .  بتشكيل لجنة تحقيق   مؤكدا المطالبة واألكاذيب،  
ما أخذ البعض قراراً    مشيرا إلى أنه إذا     اقطاب الحوار قالوا بأن السالح خارج المخيمات يحتاج الى حوار،           أن  و

 .جديد  سالحوأضاف مؤكدا عدم إدخال أو وجود نية إلدخال. هذا امر منوط به وحدهإن بالتصعيد ف
  20/5/2006السفير 
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  قاءات فلسطينية في دمشق لوزير الخارجية االيرانيل .29
.  الحصار المفروض على حكومـة حمـاس       في دمشق، مشعل  خالد  ووزير الخارجية االيراني    تناول اللقاء بين    

 بالتزام تصرفات حكيمة     من جهة أخرى،   طالب حماس و.  ان السياسة الغربية غير انسانية     حيث أشار متقي إلى   
 علـى الـدعم     ،شكر مشعل الوزير االيراني   من جهته   و. ردن في شأن تهريب االسلحة    الزالة سوء الفهم مع اال    

 الى   الذان دعوه  جبريلأحمد  حواتمة و كان متقي قد التقى نايف      و. الذي يظهر ان الشعب الفلسطيني ليس وحده      
لفلـسطيني   الطاهر انه حض على عقد جلسات للحوار ا        فيما نقل عنه ماهر   ،   الفلسطينية العمل لتوحيد المنظمات  

  . ايران على الوحدة الفلسطينية، كما أنه أكد حرص وأن تشكل لجنة لتنفيذ بنود اعالن طهران،في طهران
  20/5/2006الحياة 

  
  مصر والجامعة العربية تناشدان الشعب الفلسطيني حقن الدماء .30

تحريض والفتنة  ناشدت مصر قيادات حركتى فتح وحماس والفصائل الفلسطينية األخرى وقف أعمال العنف وال            
وعدم اتاحة الفرصة إلثارة مشاعر التشفى لدى أعداء الشعب الفلسطينى إزاء مـا يـشهدون فـى األراضـى                   

أهاب أحمد أبو الغيط بكافة الفصائل والتوجهات الفلسطينية العمل على لـم             و .الفلسطينية من اقتتال وصدامات   
ى واالنزالق فى هذا الطريق الـذى سـيلحق          محذرا أبناء الشعب الفلسطينى من المض      .الشمل ورص الصفوف  

بانفضاض كل الذين وقفوا بإخالص مع هذه القضية علـى مـستوى            ،  بالغ الضرر بمستقبل القضية الفلسطينية    
جامعة العربية عن أسفها للتطـورات االخيـرة علـى الـساحة            الأعربت   كما   .المجتمع الدولى واألمم المتحدة   

. سطيني باعتباره االساس الذي يمكن أن يساهم في الحصول على حقوقـه           الفلسطينية وطالبت بوحدة الصف الفل    
وأوضح هشام يوسف أن عمرو موسى سيجري مشاورات هامة مع محمود عبـاس علـى هـامش المنتـد ى         

من ناحيـة أخـرى رفـضت       و. االقتصادي في شرم الشيخ حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال           
  .احتياج الشعب الفلسطيني للمساعدات ة التي تدعي بعدمالجامعة المزاعم االسرائيلي

  20/5/2006القدس الفلسطينية 
  

   يطالب بقطع العالقات مع إسرائيل الموريتانيالصواب حزب  .31
جدد حزب الصواب القومي الموريتاني مطالبته باستقالة الحكومة االنتقالية، وطالب بقطع العالقات الدبلوماسية             

 إن العالقات مع الكيـان      ، في خطاب بمناسبة تخليد الذكرى الثانية إلنشاء الحزب        هئيسقال ر حيث  مع إسرائيل،   
  .الصهيوني جريمة في حق الشعب الموريتاني وحضارته العربية اإلسالمية

  20/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وأخرى فنية تضامنية مع الفلسطينيين... تظاهرة ضد الجدار: لندن .32
مع فلسطين في لندن بدعم من مؤسسة قطان، معرضاً فنياً يـذهب ريعـه لـدعم                نظمت حملة التضامن    : لندن

حملة هيالري  الوقالت الناشطة في     . حملة التضامن  أنشطة دعم   إلى باإلضافة الفلسطينية،   األراضيالفنانين في   
 افتتـاح    مـن  األولى اللوحات في غالبيتها بيعت في الساعة        أن كان كبيراً على المعرض حتى       اإلقبال إن: وايز

 حملـة   إليهـا تنطلق من وسط لندن اليوم تظاهرة احتجاج ضد الجدار الفاصل االسرائيلي دعت              كما   .المعرض
  . التضامن

  20/5/2006الحياة 
 
   اليهود  مؤتمراتبلير ضيف دائم في  .33
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 ، كضيف شـرف،حيث   في بريطانيا  حضر توني بلير حفل عشاء أقامته الحملة الخاصة بالرعاية اليهودية         : لندن
ويالحظ أن بلير يحرص في أكثر من مناسبة سنوية علـى            . مليون جنيه استرليني كتبرعات    2،5تم جمع مبلغ    

 وعـادة مـا يكـون       ،حضور كافة االحتفاالت الكبيرة التي تقيمها جماعات الضغط اليهودية الموالية إلسرائيل          
بية كبيرة طيلـة مـدة توليـه         ألي مناسبة عر   هوال يذكر أي مراقب عربي حضور     . المتحدث الرئيسي خاللها  

 وقد ركز بليـر     .ما يثير التساؤالت حول ما إذا كان هو أكثر زعماء بريطانيا مواالة ودعماً إلسرائيل             مالحكم،  
طالـب   كمـا    .الهجوم المستمر الذي يشنه الرئيس اإليراني ضد إسرائيل ومطالبته بمحوها من الوجـود            على  

   .المجتمع الدولي بإدانة العنف الذي يقع ضد اإلسرائيليين
  20/5/2006الخليج اإلماراتية 

 
  وزير جنوب أفريقي وكاتبة بريطانية يطالبان بفرض عقوبات على إسرائيل   .34

 في مقال   ، والصحافية البريطانية فيكتوريا بريتان    إفريقيا وزير االستخبارات في جنوب      طالب :عمر حنين ،  لندن
كوفي أنان بأن يستغل األشهر القليلة المتبقية له في منصبه للدعوة إلى فرض عقوبات علـى                ،  نشرته الجارديان 

 وكـذلك للمطالبـة     ،إسرائيل حتى تقوم بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل االسـرائيلي            
وأشار المقـال إلـى أن   طينيين السياسيين،  واإلفراج عن األسرى الفلس،بإغالق المستعمرات في الضفة الغربية  

 ألـف   65 إلى الجانب اإلسرائيلي من هذا الجدار، كمـا أن           انعزال ألف فلسطيني سيصبحون في حالة       50نحو  
  . نقطة عبور جديدة11فلسطيني سيضطرون إلى السفر يوميا عبر 

  20/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ل خطتكم نهاية عباس  نخشى أن تحم :مساعدي أولمرتلالبيت االبيض  .35
حرصت االدارة االميركية على الترويج عشية توجه اولمرت الى واشـنطن بـان             :  القبس -القدس، واشنطن   

وصـرح  . ، على عدم اتخاذ اي قرارات قد تضر باي اتفاق سالم مستقبلي في الـشرق االوسـط                هبوش سيحث 
  أولمرت المحادثات، لكنه سيبدأ في تقييم افكار     مسؤول باالدارة االميركية بان بوش ال يعتزم اتخاذ قرار خالل           

نقل مراسل يديعوت احرونوت عن     في نفس السياق    و .لصراعاليرى ما اذا كانت تتفق مع رؤية واشنطن لحل          
البيت االبيض يخشى من رد فعل سلبي مـن جانـب الـدول             ، أن   ولمرتامسؤولين اميركيين قولهم لمساعدي     

 من  ومن المتوقع  . نهاية ابو مازن   ةخطالمن ان تكون    كما تم إبداء تخوف      ،اديةالعربية للخطوة االسرائيلية االح   
 ان يضع بوش واولمرت في محادثاتهما استراتيجية لفرض العزلة على حماس وفي الوقت نفـسه                جهة أخرى، 

 .تفادي حدوث ازمة انسانية في المناطق الفلسطينية
  20/5/2006القبس الكويتية 

  
  طهران  واشنطن تسلح كل جيران  .36

 الجنرال جيفري كولر الذي يشرف على مبيعـات         األميركيأعلن رئيس وكالة تعاون األمن الدفاعي       : رويترز
، ومنهم الـسعودية والكويـت       التي أثارت مخاوف مهمة     الحكومية، أمس، أن جيران إيران     األميركيةاألسلحة  

 المحادثات تتعلق   أن وأشار إلى . فاعاتهمواإلمارات، يجرون محادثات مع الواليات المتحدة بشأن سبل تعزيز د         
بكل قطاعات التسلح في تلك الجيوش للوقوف على القدرات المطلوبة، وأفضل السبل التي يمكن أن تلبي بهـا                  

  . وتوقع منافسة من فرنسا وآخرين على الفوز بمبيعات أسلحة للشرق األوسط. الواليات المتحدة تلك االحتياجات
  20/5/2006السفير 

  
   اختار حماس ليقول ألبو مازن كفانا تنازالت وفسادا  الفلسطيني الشعب :لجبري .37
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نتقد السيد أحمد جبريل أمـين عـام الجبهـة الـشعبية             إ »الشرق« خص به     أجراه مع كوكب محسن    في حوار 
لـه،   أداء الحكومة الفلسطينية السابقة التي قدمت العديد من التنازالت على حـد قو             -الفلسطينية القيادة العامة    

وآخرها المعابر التي سلمتها لإلسرائيليين في آخر حلقة من حلقات اإلذعان التي جعلت الشعب الفلسطيني يوجه                
لها صفعة قوية باختيار حكومة حماس، التي تفاءل بشأنها باعتبارها ابعد ما تكون عن الفساد واالذعان لمطالب                 

  .االمريكان والصهاينة
  : وفيما يلي نص الحوار

  رؤيتكم لألوضاع في األراضي الفلسطينية بعد تولي حماس السلطة وفوزها في االنتخابات األخيرة؟ ما هي * 
 ما حدث في داخل األراضي الفلسطينية في االنتخابات لم نكن نتوقعه، حتى حماس لم تكن تتوقع هذا األمر،                   -

الممثلة في قيادة فتح ورفـض  وما حدث يدل على أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة رفض القيادة القديمة             
برامجها، فحماس عندما نجحت كان السباب مهمة جداً أولها البرنامج السياسي الذي تبنته وهو برنامج المقاومة                
والموضوع اآلخر ان هذا الشعب اختارها ألنه يعتقد انها يمكن ان تكون اكثر شفافية من عمليات الفساد التـي                   

 الشعب الفلسطيني في الداخل اآلن قام بصدمة ليقول توقفوا لم            أن  يعني .األمرمارستها السلطة السابقة في هذا      
 . نعد نقبل أن تقدموا تنازالت، ولم نعد نثق بكم يا محمود عباس ومن معك

من وجهة نظركم ما هو مستقبل حركة حماس بعد الضغوط الدولية والمـشاحنات الداخليـة التـي تـضيق                   * 
  الحصار عليها؟ 

تفائل ان حماس والشعب الفلسطيني سيجتازان هذه المحنة، ومحاولـة الـضغوط علـى الـشعب                 أوالً انا م   -
الفلسطيني في القضايا المعيشية والحياتية هذه برأيي ال تكفي لتطويع الشعب الفلـسطيني فهـو شـعب تحـت                   

للباس، وموضـوع   االحتالل منذ سنوات طويلة وليس شعباً استهالكيا، فهو يكتفي بالقليل من الزاد والقليل من ا              
  .الحصار االقتصادي يمكن ان ينجح مع شعب وصل الى درجة عالية من االستهالك والرفاهية

ولكن البعض يلمس تغير الخطاب السياسي لحماس ويفسره بأنه نوع من الدبلوماسية، فهل تعتبر ذلك تراجعا                * 
  من حماس الحركة أو السلطة؟ 

ة للعب على االلفاظ ومحاولة إليجاد مخارج في هـذا الـشأن، وال              نحن نتابع ما يصرحون به، ولكنه محاول       -
اعتقد أن حماس كحركة ايديولوجية شرعية يمكن ان تتنازل وتضرب بعرض الحائط مشاعر العرب والمسلمين               

  .بهذه البساطة، لكنهم يحاولون قدر المستطاع ايجاد نوع من المرونة في التكتيك وليس في االستراتيجية
 التوتر الدائم بين فتح وحماس في هذا الخصوص، السيما ما يتعلـق منـه بالتعـاطي الـسياسي     ماذا عن *  

  والدبلوماسي مع الدولة العبرية والمجتمع الدولي؟ 
 اوال حركة فتح ليست حركة موحدة، هي عبارة عن تيارين، تيار مؤمن ايمانا كامال واصـبح لديـه ثقافـة                     -

لجلوس مع االسرائيليين وماذا تقدم له امريكا وهو يسير بهذا االتجاه،           وخطاب سياسي بأن طاولة المفاوضات وا     
وفريق آخر من حركة فتح، ولكن لألسف هو االضعف، هو الذي ال يزال يمانع، ونحن نعتبر أن بيننـا وبينـه           

  . جسوره قوية ومتينة وكل يوم تتعزز هذه الجسور وفي المستقبل ستقوى ولديهم خطط لمزيد من العالقات
نسبة لنا في الجبهة الشعبية واالخوة في حماس فنحن عالقتنا معهم كقيادة عامة عالقة قديمة، وقبل ان تؤسس                  بال

حركة حماس قمنا بعملية تبادل لألسرى مع العدو االسرائيلي، فأطلقنا سراح كل الناس الذين كانوا في السجون                 
  . حمد ياسيناالسرائيلية ينادون بالنهج االسالمي وكان على رأسهم الشيخ أ

 وايـضاً الجهـاد     1985واغلب قيادات حركة حماس التي كانت موجودة في السجن اطلقنا سراحهم في عـام               
االسالمي واغلب قيادته كانوا بالسجون االسرائيلية ولذلك فالعالقات التي تربطنا بهم قديمة وحتى عندما انطلقوا               

ة سياسية فقط، بل عالقة ميدانية، نحـن لنـا تجربـة            لم نتخل عنهم والجميع يعرف ان عالقتنا بهم ليست عالق         
كبيرة جداً، واستطعنا في المجال الميداني والكفاح المسلح ان نقوم بالكثير واإلخوة في حماس والجهاد االسالمي                
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هم جديدون في هذا المجال، نحن ساعدناهم ومازلنا نساعدهم في المجال الكفاحي والجهادي عمليا وفعلياً فـي                 
  . ر وتربطنا معهم عالقات وطيدة وعالقات حسنةهذا األم

وكيف تنظرون الى جوالت الحوار المتعاقبة بين الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، وما هو تفسيركم               *  
  لخروجها في كل مرة بال نتائج؟ 

 مـن يتحملـون      بصراحة مطلقة نقول ان القيادة المتنفذة في حركة فتح، والتي يمثلها ابومازن ومن معه هم               -
 الفلسطيني، ألن هؤالء يريدون منا ان نوافق لهم ونخـتم لهـم علـى              -مسؤولية افشال هذا الحوار الفلسطيني      

برنامج سياسي تسووى تفريطى تجاه القضية الفلسطينية، وباقى الفصائل ليس لديها االستعداد ان تقدم مثل هذا                
 هذا االتجاه في حركة فتح الذى نعتبره اتجاها شريفا ووطنىا           التنازل، النه تنازل خطير للغاية، لكن لنا امال في        

ونحن على حوار معه، وان شاء اهللا هذا االتجاه سيتطور في المستقبل ويشكل اداة ضغط على محمود عبـاس                   
  . ومن معه، النهم من داخل البيت وتأثيرهم يكون اكبر بكثير من تأثيرنا نحن

  ومازن السابقة والتي سقطت امام مد حماس في الجولة االخيرة؟  حكومة ابءولكن ما هو تقييمكم الدا* 
 محمود عباس منذ دخوله السلطة بعد اتفاق اوسلو وحتى اآلن لم يحقـق هـو وفريقـه اى شـيء للـشعب                     -

الفلسطينى، وليأتوا ويقولوا لنا حققنا هذا او ذاك، بالعكس كان اداؤهم اداء سيئا، وباالضافة الدائهم السىء فـي                  
ضات كان اداؤهم سيئا ايضاً في التفريط وفي الفساد االداري الكبير للغاية، ومن ثم ال اسـتطيع ان اجـد       المفاو

نقطة ايجابية واحدة لهذه السلطة من بعد اتفاق اوسلو، بالعكس سببت اضرارا كبيرة للغاية للقضية الفلـسطينية                 
  . وللشعب الفلسطينى في الداخل

  تخابات الفلسطينية االخيرة هل انتم متفائلون بأداء الحكومة الجديدة؟ بعد االنقالب الذي احدثته االن* 
 طبعاً نحن متفائلون، وانا متأكد اننا سنتجاوز هذه المحنة، ومتأكدون انه خالل فترة بسيطة سوف تتم اعـادة                   -

لتحرير تشكيل الحكومة لتصبح حكومة الشعب الفلسطيني بدالً من حكومة حماس، كما اننا من مؤسسى منظمة ا               
 ونحن نعمل في موضوع منظمة التحرير ونشارك في كل مؤسـساتها التنفيذيـة              1968الفلسطينية، ومنذ عام    

  .وغيرها
وما رأيكم بالدور المصري في استضافة الفصائل الفلسطينية من اجل الحوار، وكيف يمكن ترتيب البيت من  * 

  الداخل من وجهة نظركم؟ 
كامب ديفيد، وال تستطيع ان تتجاوز مصر هذه االتفاقات،  ودائماً االخوة فـي               الدور المصرى مقيد باتفاقات      -

مصر يلقون باالخطاء على القيادة الفلسطينية ومحمود عباس، وعندما كنا في القاهرة قبل اكثر من عام قـالوا                  
 وفـي النهايـة     اننا ال نقبل الوجود على هذه المعابر اال كمصريين وفلسطينيين وهذه معابر مفتوحة الى آخره،              

قبلوا ان يكون هناك وجود دولى ووجود اسرائيلى بكل ثانية في هذه المعابر، وكيفية الدخول والخروج ترجـع                  
هم الذين يقدمون التنازالت، يعنى هـم       » محمود عباس «لهم، وعندما تراجعهم يقولون ان السبب هو ان القيادة          

لقيادة، ونأمل ان يتحسن االداء المـصرى فـي المرحلـة           يقولون دوماً ان ما نراه ليس بسببهم بل بسبب هذه ا          
   .القادمة

ما رأيكم اذن بخطاب اللجنة الرباعية المشروط للشعب والحكومة الفلسطينية المدادهم بالمساعدات والمـنح              * 
  بعد توقف متعمد شل العديد من جهود التنمية في االراضى الفلسطينية؟ 

ل صراحة بمزيد من الضغط من الرباعية ومن امريكا على هذه االمة             اعتقد ان الرباعية سترضخ، النه وبك      -
وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الشعب العربي والمسلم سيولد مزيدا من التطرف وسيولد بن الدن وزرقـاوى                
وظواهرى جددا وهم يعوون هذا الموضوع وقد درسوا ذلك ووجدوا انه من االفضل ان يتنازلوا، وجاء ذلـك                  

اشترطوا فيه ان يقدم هذا المال لمحمود عباس وعباس يقدمه للحكومة على ان يأخذوا تنازالت،               باسلوب معين   
  . وال اعتقد انهم قادرون على اخذ تنازالت من حماس بشكل جوهرى

  20/5/2006الشرق القطرية  
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  فلسطين ...  يصيب مع لبنان السياسيرصاص الخطأ  .38

  طالل سلمان  
عن الغلط الفاحش الذي ارتكبوه ضـد       >> فتح االنتفاضة <<ع الصوت لنرد جماعة     تقتضي أمانة األخوة أن نرف    

  . لبنان، ممثالً بجيشه، في األيام القليلة الماضية
غير مقبول بالمطلق، وبمعزل عن المعاذير واالدعاءات، أن يوجه هؤالء المقاتلون الذين تمنعهم حواجز كثيرة               

  .  بنادقهم إلى من كانوا وما زالوا في موقع رفاق السالحمن الوصول إلى ميدانهم األصلي في فلسطين،
، 1990وفي أي مقارنة مبسطة يمكن القول براحة ضمير إن الجيش اللبناني، أقله منذ إعادة بنائه بعـد العـام                    

وحتى اليوم، قد لعب من موقع وطني دور المساند والمعزز لجهد المقاومة الباسلة في تحرير المحتل من أرض                  
هي هي المقاومة التي أنعشت االنتفاضة في فلسطين وزخمت حركـة جهادهـا فـي مواجهـة العـدو                   لبنان و 

  . اإلسرائيلي
لتشييع شهيدهم مصطفى مثلج كانوا مثقلـين       >> بقرصونة<<وبالتأكيد فإن أهالي عكار الذين توافدوا إلى بلدة         

  :بحزنين عميقين
قد تحولوا من مشاريع شهداء من أجل تحرير         ناجم عن شعورهم بأن األخوة من فتح االنتفاضة          :األول -

  .فلسطين إلى تائهين عن هدفهم األصلي بحيث يوجهون رصاصهم إلى شقيقهم وحليفهم وسندهم اللبناني
  .  حزنهم الطبيعي على شهيدهم الذي سيوظف دمه ضد القضية وهو ابنها ونصيرها:الثاني -

ففي حين تبذل جهود دولية حثيثة لسحب لبنان        : احشةثم ان هذا الخطأ العسكري سوف يستولد خطيئة سياسية ف         
إلى موقع مناقض لهويته ومناف لطبيعة شعبه، وتركّب له قضية ال يكاد يفرغ من نظرها مجلس األمن الدولي                  
حتى يعود إليها ليبني بقراراته الهمايونية سداً بين هذا البلد األمين وبين عروبته، مستفيداً مـن أخطـاء اإلدارة                   

 لشؤونه في فترة سابقة، وتأتي مثل هذه االنتهاكات لكرامة جيشه التي تكرر صدورها، فـي اآلونـة                  السورية
األخيرة، عن بعض المنظمات الفلسطينية التي تحظى في دمشق ومنها برعايـة اسـتثنائية ألسـباب سياسـية                  

  . مفهومة، فتزيد في مبررات إقناعه بأن الدول أرحم به من أهله
ى الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء المقيمة فيه أو في سوريا، أن يطلب إليهـا مـساندته   إن من حق لبنان عل  

بدالً من اإلساءة إليه بينما هو يعاني مسلسالً من األزمات ويرزح تحت كم هائل من الضغوط إلخراجـه مـن                    
  . جلده ومن دوره

، وعلى العالقات اللبنانية الفلسطينية، التي      إن هذا االعتداء على الجيش اللبناني هو اعتداء على فلسطين القضية          
  . تحتاج إلى عناية فائقة حتى ال تتدهور فتؤذي الطرفين الشقيقين

وظلم لوطنية لبنان، وهي هي عروبته، أن يفرض عليها أن تقاتل خصومها في مجلس األمن الـذين يريـدون                   
 مفتوحة بينما يخطئ الشقيق الفلسطيني      تحويل الخالف المفهومة أسبابه والواجب عالجها مع سوريا، إلى حرب         

  . هدفه فيصيبها رصاصه في ظهرها
  !وال يفيد االعتراف بالخطأ إال في تجسيم هذا الخطأ حتى يتبدى خطيئة

  20/5/2006السفير 
  

  وبين قوانين الخالص الوطني.. فلسطين المحتلة بين صراع سلطة الرأسين .39
  نايف حواتمة 
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, أنهار دماء كثيـرة سـالت     , مسبوقة بستين عاماً في االنتفاضات والمقاومة     , رةأربعون عاماً في الثورة المعاص    
  .هكذا كانت وما زالت فلسطين الجريحة, جبال شهداء شهدت

 بـالهجرة   1948عـام   " دولة إسرائيل "أصبح  , مئة عام في الصراع ومقاومة المشروع الصهيوني االستعماري       
  .االستعمارية القديمة والحديثة, كبرىالمنظمة واالستيطان والتحالفات مع الدول ال

, بلغة يومنا المذهبية والطائفيـة    , مسلمين ومسيحيين , حصدنا النكبة الوطنية والقومية الكبرى فلسطينيين وعرباً      
وفي . وتشرد أكثر من ثلثي شعب فلسطين في أقطار اللجوء والشتات         , من أرض فلسطين التاريخية   % 77فقدنا  

واآلن , ة برامج وأداء قيادات األنظمة والجيوش العربية على الجبهـات األماميـة            كانت هزيم  1967,حزيران  
  .نجاهد محاصرة تداعيات األثمان لما وقع في عين الزمان والمكان

 فقد وصلنا إلى انتفاضة     2000,عام  " الحرية واالستقالل "وعليه نؤشر أن الصراع لم يبدأ مع انتفاضة ومقاومة          
تحت راية فـصائل المقاومـة ومنظمـة        , شرات السنين من نهوض وتعملق الثورة     األقصى واالستقالل بعد ع   

وتوحيد الشعب الفلسطيني تحت سـقف      , وإعادة بناء الشخصية والكيانية الوطنية الفلسطينية     , التحرير الفلسطينية 
يل القضية  وأنجزنا تعريب وتدو  , وحق عودة الالجئين  , برنامج تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس      

 وتفكك  67, رداً وبديالً عن هزيمة      1974,الفلسطينية تحت سقف البرنامج السياسي الموحد الجديد منذ حزيران          
 درجة  180واالستدارة بمقدار   ,  وانهيار التضامن العربي   1973,وتراجع أخوة السالح بعد حرب تشرين األول        

  .وات الصغيرةوسياسة الخط, نحو الحلول الثنائية الجزئية والمجزوءة
وبـروح  , "الحقيقة تستمد من الوقائع   "وقائع التطورات والتداعيات في مسار المقاومة والثورة المعاصرة عنيدة و         

  .ذاتية وشاملة, نقدية جريئة
لحل األزمة المتفاقمـة    , "الصالحيات الواردة في القانون األساسي للسلطة الفلسطينية      "اآلن يدور الصراع على     

وكل هذا تحت سـقف     , "كتل المجلس التشريعي البرلمانية الست    "وبين  " اسة ومؤسسة الحكومة  مؤسسة الرئ "بين  
  ".القانون األساسي االبن الشرعي التفاقات أوسلو الجزئية والمجزوءة"

برنامج سياسي موحـد    , إالّ ببرنامج وحدة وطنية يستند إلى القواسم المشتركة       , ال حل لصراع الصالحيات هذا    
نبني عليه حكومة ائتالف وطني عريض تعمل وتسهر على تنفيذ محاور البرنـامج             , ل والقوى للشعب والفصائ 

والتي قادت شـعوبها    , قوانين حركات التحرر الوطني الظافرة    . االجتماعية, األمنية, المقاومة, السياسية, الموحد
صراعات الداخليـة والبـرامج     وتجاوز أزمات ال  , وفي المقدمة الوحدة الوطنية   , علينا أن نأخذ بها   , نحو النصر 

المتعارضة والمتناقـضة   , وفي مرحلة التحرر الوطني البرامج الفئوية المتعددة      . هي التي علينا أن نأخذ    , الفئوية
  .والفشل األكيد, والصراعات الداخلية, لن تقود إالّ إلى الطريق المسدود

برنامج سياسي وأمني   ,  استراتيجية موحدة  :المشروع اإلسرائيلي الصهيوني األربعة   " نجاحات وإنجازات "أعمدة  
قبل وبعد قيام الدولة في كـل مؤسـسات المجتمـع           , وحدة داخلية بانتخابات تمثيل نسبي كامل     , مرحلي موحد 

, بتحالفات دولية ثابتة في كل مرحلة تحت سقف المصالح العليا المشتركة          " تدويل المشروع اإلسرائيلي  ", والدولة
ومنذ ذاك الزمن حتى يومنا هذا ضـد تـدويل القـضية والحقـوق              ,  استعماري دولي  قامت بقرار " فإسرائيل"

  . وعليه ترفض الحلول الدولية وتصر على الحلول الثنائية والجزئية, الفلسطينية والعربية
من دون برنامج   , نحن الفلسطينيون والعرب والعالم اإلسالمي من دون استراتيجية موحدة        , على الضفة األخرى  

  .وأمني مرحلي موحدسياسي 
وكل مـشاريع   , كل ثورات وحركات التحرر الوطني قاتلت وفاوضت من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب أفريقيا             

وأية خطـة  , تحت سقف أي برنامج مرحلي موحد: والمشكلة األساس إياها, الغزو االستعمارية قاتلت وفاوضت  
وهنا ضبط المشكلة الداخلية اآلن فـي صـف الـشعب           . وأية قرارات دولية وموازين قوى ميدانية     , تفاوضية

المجلـس  , الحكومـة , الرئاسـة "أما الصراع على الصالحيات بين مؤسسات الـسلطة         , والفصائل الفلسطينية 
والحل البناء على قرارات    , "القانون األساسي للسلطة  "في الضفة وقطاع غزة فال حل له تحت سقف          " التشريعي
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وعليه , واستحضار البرنامج السياسي الموحد الغائب األكبر حتى اآلن       , ديد شامل إعالن القاهرة بحوار وطني ج    
 لذلك فإن خطوتان    .يتم استخالص خطة مفاوضات موحدة تحت سقف القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية           

   :مهمتان مطلوبتان لحل األزمة
كمـا  ,  في الضفة والقطاع خالل األيام القريبة      مؤتمر الحوار الوطني  , "الرأسين في السلطة  " حل أزمة    : األولى

  .وأن يأخذ رئيس السلطة أبو مازن المبادرة لعقد الحوار, دعت فصائل المقاومة ورئاسة المجلس التشريعي
 إلنجاز انتخاب المجلس 2005, الحوار الوطني الشامل عمالً بقرار اإلجماع الوطني في القاهرة آذار     : الثانيـة 

يضع برنامجـاً  , الموحد لمنظمة التحرير على أسس ديمقراطية جديدة بالتمثيل النسبي الكامل  الوطني الفلسطيني   
حكومة وطنية موحدة للشعب    (ينتخب لجنة تنفيذية ائتالفية     , مرحلياً موحداً للشعب في األرض المحتلة والشتات      

  .تنتخب رئيساً لها) في الداخل والخارج
  20/5/2006العرب اليوم 

  
  حكومة الشعبالديمقراطية و .40

  أشرف العجرمي
تشهد الساحة الفلسطينية توترا شديدا يهدد بانفجار الوضع على ضوء الخالفات الصعبة حـول تـشكيل القـوة                  
التنفيذية الخاصة التابعة لوزير الداخلية والمشكلة بصورة رئيسية من كتائب عز الدين القسام التابعـة لحركـة                 

لسياسية واالزمة االقتصادية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية منـذ          ، وكذلك الخالفات حول القضايا ا     "حماس"
  .االنتخابات التشريعية

وفي خضم هذا التوتر والخالف تبدو بعض الحقائق غائبة او يجري تغييبها عن قصد لخلط االوراق حتى ال يتم              
  .التمييز بين الخيط االبيض والخيط االسود في هذه الصورة المعقدة والمأساوية

وهناك خطر حقيقي يواجه الشعب الفلسطيني، باالضافة طبعاً الى المخاطر التي يمثلها المـشروع الـصهيوني                
الذي تستكمله حكومة ايهود اولمرت، وهو التعاطي االنتقائي مع موضـوع الديمقراطيـة، واحتمـال غيـاب                 

وحتى ال  . تمسك بقواعد اللعبة الديمقراطية   الديمقراطية النهائي واالحتكام الى لغة القوة وتهديد السالح بدالً من ال          
نغرق في العموميات نود االشارة الى بعض االخطاء التي تتعلق بمضمون العملية الديمقراطية، وأهمها الفهـم                

فهذا التفويض ليس   . الخاطئ لطبيعة التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الفلسطينية بعد أن نالت ثقة البرلمان            
كومة تمارس مهماتها باالستناد الى برنامجها ولكن بما ال يمس مـصالح مختلـف فئـات                مطلقاً بمعنى ان الح   

  .وقطاعات المجتمع، ألنها بهذا المضمون تمثل مصالح كل الجماهير التي تقع تحت دائرة مسؤولياتها
ب واذا وجدت الحكومة انها ال تستطيع السير وفق برنامجها دون اإلضرار بمصالح قطاعات واسعة من الـشع                

فال يعقل ان تظل الحكومـة      . او ربما غالبية عليها التوقف ودراسة برنامجها وتعديله وفق مقتضيات المصلحة          
على حالها وهي غير قادرة على تأمين المتطلبات االساسية الضرورية لحياة الناس اليومية ناهيكم عـن تلبيـة                  

ضغوط وعوامل خارجية، على اعتبـار ان       االحتياجات الكبرى، وكأن شيئاً ال يحدث، حتى لو كان ذلك بسبب            
واألمر هنا يتعـدى مجـرد      . الحكومة هي امتداد لحكومات سابقة كان مطلوباً منها القيام بوظيفتها تجاه الناس           

توفير الرواتب على الرغم من اهمية ذلك خاصة ان االقتصاد الفلسطيني في قسم مهم منه يعتمد على رواتـب                   
من القوى العاملة الفلسطينية، والذين تستطيع رواتبهم تشغيل الكثير مـن           % 73الموظفين الذين يشكلون حوالي     

المؤسسات واالعمال الصغيرة والفردية بما في ذلك قطاعات من العاملين الذين توقفوا عن العمل في اسـرائيل                 
باألسـاس  واشترى بعضهم سيارات لنقل الركاب او بسطات صغيرة او باتوا يعملون في البناء ومشاريع تعتمد                

  .على دخل الموظفين
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وهناك موازنات تشغيلية كبيرة للمؤسسات الحكومية توقفت وتوقفت معها قدرة الحكومة على سداد التزاماتهـا               
تجاه القطاع الخاص الذي تضرر كثيراً بسبب الديون المترتبة على السلطة وبسبب توقف جـزء كبيـر مـن                   

  .المشاريع الممولة خارجياً
كارثة اقتصادية محدقة باالقتصاد الوطني الذي بدأ عملية انهيار ستتواصل وتتعاظم اذا ما             نحن هنا نتحدث عن     

والحكومة بصفتها حكومة الشعب الفلسطيني عليها مـسؤوليات        . استمر الحصار االقتصادي للحكومة على حاله     
  .جسيمة تتعلق باالهتمام بكل مكونات المجتمع وكل مكونات االقتصاد

ية مباشرة وكبيرة للحكومة عن األزمة السياسية التي تواجهها عالقـات الـسلطة بالعـالم               كما ان هناك مسؤول   
الخارجي ليس فقط لتأثيراتها االقتصادية، وإنما أيضاً النعكاساتها على المشروع االسرائيلي في الضفة الغربية،              

دعم الـدولي لخطواتهـا     حيث ان القطيعة مع العالم الخارجي تعني تعزيز فرصة اسرائيل في الحصول على ال             
  .احاية الجانب وعلى وجه الخصوص استكمال بناء جدار الفصل العنصري وترسيم الحدود

ومن حق كل مواطن او جهة فلسطينية يرى ان الحكومة بتمسكها ببرنامجها المرفوض اقليمياً ودولياً تعـرض                 
الحكومة او خارجها ان يعتبـر      مصالحه للخطر ان يبدي رأيه ضد مواقف الحكومة، وليس من حق احد ال في               

هذا الحق محظوراً او انه جزء من مؤامرة دولية تستهدف االطاحة بالحكومة، وهناك فرق كبير بـين التعبيـر         
عن الرأي والموقف بصورة ديمقراطية وحضارية، والعمل التخريبي الذي يستهدف وضع العصي في دواليب               

عندما كانت في المعارضة هو حق      ) حركة حماس (شكلة للحكومة   الحكومة وافشالها، فما كانت تمتلكه الجهة الم      
  .لآلخرين طبعاً دون الشق الذي يستهدف التخريب واالفشال

وبالتالي ليس من المنطق وال العدل اتهام موظف ال يملك اجرة المواصالت الى مكان عملـه ويطلـب حـالً                    
اه او توفير وسائل مواصالت له، بأنـه متـآمر          لوضعه هذا اما باعفائه من الدوام او جعله يداوم في مكان سكن           

وهذا ينطبق كذلك على من يشعر بالقلق على مـستقبله ومـستقبل            . على الحكومة وجزء من المخطط المعادي     
  .عائلته ومستقبل الوطن اذا ما استمر الوضع على حاله، ويطالب الحكومة بالسعي اليجاد الحلول المالئمة لذلك

ريم الرأي اآلخر، وال تنحصر فقط في تداول السلطة بحيث يتم اسدال الـستار علـى                والديمقراطية ال تقبل تج   
تطبيقاتها بمجرد استبدال الحكومة او المسؤولين في السلطة، بحيث يضيع حق اآلخـرين حتـى فـي الـسعي                   

ه ينـتقص   الستبدال الحزب الحاكم، كما انه ال يجوز كذلك ان يتم اعتبار االحتجاج اياً كان مبرره مرفوضاً ألن                
. من عقيدة وايمان المحتج على اساس ان ما يتعرض له الفلسطينيون هو ابتالء من اهللا وال يقبـل االعتـراض                   

فالجميع يعلم ان ما الم بنا هو نتاج لفعل البشر وليس كارثة طبيعية كتسونامي او اي زلزال او قحط او وبـاء                      
ها السياسية غير المقبولة في الخارج وأيضاً لـدى         فالحصار الذي تتعرض له الحكومة هو نتيجة لمواقف       . وغيره

  .قطاعات مهمة من الشعب الفلسطيني
والديمقراطية كذلك تضمن التنافس والصراع بين البرامج المختلفة والمتعارضة دون تخوين او تكفيـر لـرأي                

 يريـدها ان   دون اآلخر، اي انه ال يعقل ان يجري الحديث وكأن من يطالب الحكومة بانتهاج سياسـة واقعيـة                 
وهناك اقاويل كثيرة من هذا النمط تشهر بمعارضي سياسة الحكومة على اعتبـار             . تتنازل عن الحقوق الوطنية   

فالحكومات السابقة لم تتنازل عن القدس او       . انهم يريدون الرواتب مقابل القدس او الرواتب مقابل حق الالجئين         
ولعل ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمناً لمواقفـه         . 1967 الالجئين او عن حق الدولة المستقلة في حدود العام        

بالثوابت وبرنامج االجماع الوطني،    ) ف.ت.قيادة م (البطولية الجريئة نموذج حي على تمسك القيادة الفلسطينية         
  .وال اساس من الصحة التهام الناس بالتنازل والتخاذل او الدفاع عن امتيازات خاصة

 قد اخطأت ومارست اعمالها بشيء من الفساد وسوء االدارة وأحياناً العصبوية او             واذا كانت الحكومات السابقة   
التفرد والفئوية، ودفعت ثمناً مقابل ذلك، فال يجوز بأي حال ان تقوم الحكومة الحالية رافعة رايـة االصـالح                   

 الوطنية التي تمثل    والتغيير بالممارسات نفسها، فحكومة الشعب تهتم بالشعب كله وتقوم بوظيفتها عبر االدوات           
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والحكومة الحالية مطالبة بأن تجسد في كـل        . الجميع وليس عبر ادوات فئوية او تقتصر على حزب دون غيره          
  .خطوة تقوم بها او فعل تفعله انها حقيقة حكومة الشعب كما ينبغي ان تكون فعالً ال قوالً

  19/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  يا فرحة اسرائيل .41
  سميح المعايطة

ماذا تريد حكومة االحتالل االسرائيلي اكثر مما يجري في شوارع غزة، حيث استقواء االشقاء على بعـضهم                  
بعضا، وسقوط الجرحى، والرعب الذي اكتظت به هذه الشوارع على مرأى من عيون الناس بـسبب تـزاحم                  

  ! فالعبرة في النتائج؟حملة االسلحة، بغض النظر عن أسمائهم؛ شرطة، او قوة مساندة، او ميليشيات فصائل؛
ما يجري من تنازع اخذ طابعاً عسكرياً، استخدم فيه المتنازعون السالح، فسالت دمـاء الفلـسطينيين بـسالح                  

وما يجري اهدر كل احاديث السياسيين عن الوحدة الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني؛ فلـم تبـق اي                 ! فلسطيني
ل أسابيع عندما سقط قتلى في اشتباكات بين ميليشيات الحكومة          حرمة للدم بعدما سال خالل االيام االخيرة، وقب       

ولهذا، فحرمة الدم ذهبت وتم هدرها، وما يراه العالم مـن مـشاهد اسـتقواء               . وميليشيات الرئاسة والمعارضة  
الفلسطيني على اخيه يحول االنظار عن جرائم االحتالل وحصاره الظالم، الذي حرم الفلسطينيين من حقهم في                

  . والحياةالطعام
ورغم العدالة المطلقة لقضية فلسطين وضمنها حصار الناس وقطع موارد ارزاقهـم، اال ان مـشاهد االقتتـال                  

فالمال متوفر، لكن ليس الطعام النـاس، بـل         ! تظهر السلطة والحكومة والفصائل وكأنها جميعاً تمارس الترف       
واي ! ، فأي روح مسؤولة يتحلـى بهـا الجميـع؟         لشراء االسلحة والذخائر، وانفاقها في الشوارع عبر االقتتال       

فـسواء  ! احساس بجوع الناس ومعاناتهم لدى من يبحثون عن سلطة وهمية تتنازع عليها الحكومة والرئاسـة؟              
كانت قوات األمن تتبع الرئيس او الحكومة، فهل تستطيع ان تحمي الفلسطينيين من قصف طائرات االحتالل او                 

  !دة السلطة حق العبور من غزة الى الضفة دون اذن االحتالل وموافقة جيشه؟االغتياالت، او أن تؤمن لقا
يتنازع حملة السالح على من يحكم شارع غزة، لكنهم يوجهون رسالة سلبية إلى العالم المتعاطف مع الـشعب                  

البيت، الفلسطيني؛ إذ تخيلوا اسرة تعاني من فقر ومرض وجوع، بينما يقتتل االب و االم على من يحمل مفتاح                   
فاي تعاطف يمكن هدره نتيجة هذه الممارسات التي تتنـافى مـع اولويـات القـضية                ! او قفل الثالجة الخاوية   

  .الفلسطينية
كلهم يحملون السالح، ويظهرون على شاشات التلفزيون اشداء، لكنهم جميعاً أيضا منحوا جيش االحتالل هدنة               

يثبت كل طرف انه صاحب القرار، فيما الجميـع ال يملـك            وهدوءاً؛ فالسالح متفرغ لالطالق نحو االشقاء، ول      
فاسرائيل يمكنها منع الرئيس محمود عباس من الذهاب الى غزة، فيما رئيس الحكومة اسـماعيل               ! قراراً حقيقياً 

والمجلـس  ! هنية او وزير داخليته ال يمكنهما زيارة مواطنيهما في رام اهللا وجنـين، الن اسـرائيل تمنعهمـا                 
فعلى ماذا تسيل الدماء وتتبعثر االولويات، ويساهم الجميع في اظهـار           ! د عبر الفيديو والستااليت   التشريعي يعق 

الوضع الفلسطيني عابثاً يترك االحتالل بحجة الهدنة والحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، بينما ال تظهـر                
تعرضون مهاراتهم في اطالق  هذه المصلحة عندما يستقوي حملة االسلحة من الطرفين على بعضهم بعضا، ويس           

  !النار ولبس االقنعة، لكن على حساب الدم الفلسطيني؟
قد يقول البعض ان هناك طرفا يتحمل المسؤولية، وان المرجع هو الدستور والقانون، وهذا صحيح لـو كـان                   

ض سيادة االخ   االمر حديثا سياسيا، لكن عندما تسيل الدماء، وتنتهك حرمة الدم الفلسطيني، وتصبح االولوية فر             
على اخيه، وكالهما تحت سيطرة االحتالل، فعندئذ تكون المسؤولية على الجميع، واوالً على صـاحب العقـل                 

  .والحكمة
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يا فرحة اسرائيل التي تفعل كل ما تريد، من بناء جدار الفصل العنصري وتقسيم الضفة الى كانتونـات، إلـى                    
لسالح الفلسطيني من برنامح المقاومة الى النزاع على الـسلطة          القتل واالعتقاالت، فماذا تريد اكثر من تحول ا       

  !لماذا تضيع الحقوق وتحقق اسرائيل كل ما تريد؟: وبعد ذلك نتساءل! في الشوارع
  20/5/2006الغد األردنية 

  
  حماس تقلق اسرائيل ومصر واألردن  .42

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

انـه  . وهو لـيس شـارون اي لـيس زعيمـاً         . ايهود اولمرت صديق لي من زمان، كان ال يزال شاباً         : "قال
سـار  . لكنه قرر ان يكون سياسيا ومن نوع جديد       . بيروقراطي ورجل اعمال ومحاٍم وفوق ذلك يدخن السيجار       

اعلن برنامجه السياسي قبل    . الكبيرة" الكاريزما" العسكري وصاحب    على خطى شارون الزعيم السياسي والقائد     
االنتخابات التي فاز فيها والزم نفسه تطبيقه بعد الفوز واهم ما فيه االنسحاب من معظم الضفة الغربيـة وهـو                    

ة تسلمت السلطة بعد االنتخابـات التـشريعية الفلـسطيني        . فهي مشكلة فعلية السرائيل   " حماس"اما  . سيفعل ذلك 
وعندها تصبح هذه الدولة جارا خطرا على       . على االراضي الفلسطينية  " دولتها"ومع الوقت قد تؤسس     . االخيرة
" الـسور الـواقي   "في اي حال ان الحل المطروح من اولمرت اي االنسحاب الى ما وراء الجدار او                . اسرائيل

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

في كل االحـوال ان     . وما يسمى االنسحاب االحادي هو الطريقة الوحيدة لذلك       . ملّوا. يريدون السالم بمعظمهم  
" االنفـراط "سواء نجحت في تالفي     . لها" حماس"ية ستبقى خطرا على اسرائيل في ظل حكم         االراضي الفلسطين 

واالنشقاق وتاليا في اقامة دولتها او دفعت في اتجاه تحول االراضي الفلسطينية مثل الصومال ارضـا للعنـف                  
عتقل شـهريا   وت.  تجهض اسرائيل يوميا من ست الى سبع محاوالت انتحارية        . والفوضى والتخريب واالرهاب  

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

والموضوع الفلسطيني تحدث مسؤول كبير في اطار يجمـع الجمعيـات والمنظمـات             " حماس"عن اسرائيل و  
بعـد شـارون    (وذلك يحصل للمرة االولى في تاريخ اسرائيل        . اعلن اولمرت خطته  ": اليهودية االميركية، قال  

وبذلك حصل على تفويض شعبي لتنفيذ هذه الخطة التـي          . وخاض االنتخابات العامة على اساسها وفاز     ) طبعا
الـذي سـيكون    " السور الواقي " بعد اكمال جدار الفصل و     2010تقضي بتحديد حدود دولة اسرائيل بحلول عام        

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

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

هناك من يدعو الى بقائه في مناطق معينة منها للمحافظة على االمن وكذلك النتظار ان يـصبح الفلـسطينيون                   
وهناك في الوقت نفسه تبـاين فـي اآلراء عنـد           . لتسوية او لحل نهائي   اليوم جاهزين   " حماس"الذين تحكمهم   

اي هـل يبقـى     . المعنيين في اسرائيل حول بقاء الجيش في مناطق من الضفة قريبة من االردن او محاذية له               
الجيش االسرائيلي على نهر االردن او في غور االردن؟ وبت هذا النوع من االمور ليس بدوره سـهال علـى                    

. الحكم عبر الحكومة وبعد سيطرتها على المجلس التشريعي الفلـسطيني         " حماس"وخصوصا بعد تسلم    االطالق  
" دولتهم"يعني ان االسالميين المتطرفين وهي في مقدمهم قد صاروا على حدود اسرائيل وان مع               " حماس"وحكم  

فالحدود .  لمصر واالردن  وذلك امر مقلق السرائيل، ويجب ان يكون مقلقا       . الرافضة وجود اسرائيل في المطلق    
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اذ ستـصبح مفتوحـة فـي       . ولن تبقى كذلك في اي حال     . مثال بين غزة ومصر ليست مفتوحة في اتجاه واحد        
االخـوان  "ارهابيين ضد اسرائيل بحمايـة او رعايـة مـن           " مجاهدين"اي يمكن استعمالها إلدخال     . االتجاهين
 ويمكن استعمالها ايضا اللحاق الـضرر بمـصر         .من رحم حركتهم  " حماس"المصريين التي طلعت    " المسلمين

كـان عليهـا وال     . يبدو انها لم تدرك حتى اآلن او لم تهتم له         . وامنها ونظامها، هذا امر يجب ان تدركه مصر       
يزال عليها االجهاز على االسالميين او على االقل االنقضاض عليهم في الجانب المصري من الحدود وعـدم                 

. االدارة االميركية ارتكبـت اخطـاء     . على كل حال هناك مشكلة كبيرة     . الفلسطينيفي الداخل   " حماس"مهادنة  
منها اصرارها قبل اشهر عبر وزيرة الخارجية فيها كوندوليزا رايس على ضرورة فتح المعـابر بـين غـزة                   

ه ذلـك ان هـذ    . كان ذلك في رأيي خطرا ومؤذياً     . ومصر وبين غزة واسرائيل ورعايتها اتفاقا على هذا االمر        
  ". الخطوة لم تأخذ في االعتبار الهواجس االمنية والسيما االسرائيلية منها

  والموضوع الفلسطيني عند االدارة االميركية؟ " حماس"ماذا عن اسرائيل و
  20/5/2006النهار 

 
  حماس وتهريب االموال .43

  عبد الباري عطوان
الفلسطينية والرئيس محمود عبـاس بقـضية       يصعب علينا ان نفهم هذا االحتفال الكبير الذي ابدته قوات االمن            

 ألـف   600ضبط السيد سامي أبو زهري احد المسؤولين في حركة المقاومة االسالمية حماس متلبسا بحمـل                
  .يورو كانت ستذهب الي اسر األسري المعتقلين في سجون االحتالل االسرائيلي

يين حاول تهريبها الي قطاع غزة للتـربح        فالسيد ابو زهري لم يضبط وبحوزته اطنان من الكوكايين او الهيرو          
من المدمنين او الخارجين علي القانون حتي يأمر السيد عباس المدعي العام الفلسطيني بالتحقيق معه، الرجـل                 
كان يحمل امواال جمعها بشكل قانوني كتبرعات من جمعيات عربية تريد دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني              

لتجويعي الخانق الذي يعيشه حاليا بأوامر امريكية ـ اسرائيلية وتواطؤ بعض بقايا  المسلم في مواجهة الحصار ا
  .سلطة الفساد

ولو افترضنا ان المدعي العام الفلسطيني حقق مع السيد ابو زهري، واكتشف انه كان بـصدد تهريـب هـذه                    
 هل سـيقدمه الـرئيس      االموال لدفعها الي أسر األسري، فهل سيعتبره مجرما يستحق ان يذهب الي السجن، ام             
  عباس الي محكمة عسكرية تصدر حكما بادانته بتهمة الخيانة العظمي وبإعدامه شنقاً؟

المخول بأمن المعابر السيد    ) اين هي الجمهورية حتي يكون لها حرس      (يطالب رجال حرس عباس الجمهوري      
تتاجر حمـاس بالمخـدرات، او      سبحان اهللا، فهل    . ابو زهري ان يقدم اوراقاً ثبوتية حول مصدر هذه االموال         
   ؟بالسالح، ام انها حصلت علي هذه االموال من تنظيم القاعدة

عشرات الماليين من الدوالرات تتدفق علي مكتب السيد عباس ووزارته البديلة من الواليات المتحدة واوروبا،               
لي تشكيلها لكي تتولي في     لدفع مرتبات القطط السمان وتمويل وتسليح قوات الميليشيات الرئاسية التي يعكف ع           

المستقبل القريب التصدي لفصائل المقاومة، ونزع سالحها، فطالما ان الماليين تتدفق علي مكتب الرئاسة لتنفيذ               
امالءات امريكية فهي شرعية، اما التبرعات التي يحملها السيد ابو زهري إلطعام اطفال األسري الجوعي فهي                

  .صدرها، وتجريم من حملهاغير شرعية تستحق التحقيق لمعرفة م
اموال السيد ابو زهري اموال حالل جمعها الكادحون الفقراء من فلسطينيين وعرب ومسلمين لنصرة اخـوانهم                
في فلسطين، وتوفير الدواء لمرضاهم والغذاء لجوعاهم، بعد ان اغلقت المستشفيات ابوابها في وجه المحتاجين               

  .لية فدائية جهادية، مثلها مثل كل العمليات االستشهادية االخريالي عنايتها جراء الحصار وتهريبها هو عم
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السيد عباس، وقوات االمن الفلسطينية التابعة له، يشاركان عمليا في الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني بمنعهم               
سيء مرور هذه االموال اوال، وباالحتفاء بضبطها بطريقة طفولية مخجلة تسيء الي الشعب الفلسطيني، مثلما ت              

  .الي حركة فتح المناضلة التي قــدمت آالف الشهداء دفاعا عن الحق الفلسطيني
تهريب االموال الي المحاصرين المجوعين في االراضي العربية المحتلة هو احد انواع المقاومـة، وضـبطها                

فـي اوسـاط    ومصادرتها بالطريقة التي شاهدناها هما ابشع انواع التآمر إلطالة أمد الحصار، وإحداث فتنـة               
  .الشعب الفلسطيني تقود الي الحرب االهلية التي تمناها شارون

نحن ال نطالب بخرق القانون، ولكننا نطالب باحترامه، وقبل هذا وذاك، بوجوده، وقطاع غزة ليس سويـسرا،                 
وال هو السويد، وحمل االموال الي قطــــاع غزة في ظل احجام البنوك عـن تحويـل امـوال بـالطرق                    

رضوخا لالرهاب االمريكي الممارس عليها ال يمكن ان يكــــون جريمـــة، بـل هـو قمـة                  الرسمية  
  .المشروعية

ان اكتشاف هذه االموال وتباهي اجهزة المعبر االمنية التابعة للرئيس عباس وحرسه الرئاسي بـالعثور علـي                 
حدة واوروبا وتورطهـا    تفاحة ارشميدس، يصبان في مصلحة حماس ويؤكدان مدي تبعية الرئاسة للواليات المت           

  .في مؤامرة الحصار المفروض حاليا علي الشعب الفلسطيني
تهديد المراقبين االوروبيين بالمغادرة، وترك المعبر اذا لم تصادر هذه االموال يؤكد ايضا ان وجودهم هو ابشع          

  .انواع الوصاية علي الشعب الفلسطيني، مثلما هو احدي ادوات خنقه وتجويعه
ال يتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني الذي انتخبه، وانما كرئيس منتخب من االدارة االمريكيـة              الرئيس عباس   

واالتحاد االوروبي، يرضخ بالكامل المالءاتهما حتي لو صبت في محصلة تجويع شعبه واشعال فتيل الحـرب                
  .االهلية

هريـب االمـوال الـي      فرق شاسع بين السيد عباس عندما كان مسؤوال عن مالية حركة فتح ومشرفا علـي ت               
المقاتلين الصامدين في االرض المحتلة، ومموال للعمليات الفدائية ضد اهداف اسرائيلية خارجها، وبين الرئيس              

  .عباس الذي يتباهي بمنع وصول اموال الزكاة الطاهرة الي األسري وأسرهم الذين يتضورون جوعاً
بي ذر الغفاري ولكننا نريده ان ال يكون اقل وطنيـة           ال نريد من السيد عباس ان يكون تشي غيفارا، وال حتي ا           

من وولفونسون مبعوث اللجنة الرباعية الي فلسطين، رئيس البنك الدولي السابق اليهودي الديانة، الذي اسـتقال                
من منصبه وقفل عائداً الي بالده احتجاجا علي سياسات امريكا واالتحاد االوروبي في فرض الحصار المـالي                 

  .لفلسطيني لعقابه علي اختياره الديمقراطيعلي الشعب ا
ان مثل هـــذه الممارسات ال يمكـــن اال ان تكون مقدمة لحمامات دم فلسطينية ـ فلسطينية، وهو امـر   

ومن المؤلم ان هنـاك مـن ال        . نجح الشعب الفلسطيني في تجنبه علي مدي الخمسين عاما الماضية من نضاله           
  .ف االمريكييريد ان يري ما هو ابعد من األن

  20/5/2006القدس العربي 
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  20/5/2006االتحاد االماراتية 


