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    للحوار الوطني الفلسطينيعتمد وثيقة المعتقلين أساساًمنظمة التحرير ت .1
تنطلق اليوم جلـسات مـؤتمر      : ألفت حداد والوكاالت  نقالً عن مراسلته     25/5/2006 48 عرب   ورد في موقع  

ود عباس، وسط حالـة مـن الترقـب         الحوار الوطني الفلسطيني في رام اهللا وغزة برعاية رئيس السلطة محم          
وتستمر أعمال مؤتمر الحوار في جلسات مغلقة لمدة يـومين علـى أن              .واألمل في الشارع الفلسطيني لنتائجه    

وستبدأ جلسات الحوار بخمـسة خطابـات        .تنتهي ببيان ختامي يتضمن النقاط الرئيسة المتفق عليها بين الجميع         
اعيل هنية ورئيس التشريعي عبد العزيز الدويك، إضافة إلى كلمة          لكل من الرئيس عباس ورئيس الحكومة إسم      
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وقد قـررت اللجنـة      .رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وكلمة ممثل عن المعتقلين الفلسطينيين          
 اعتماد وثيقة المعتقلين في سجون االحتالل أساسا للحـوار          ، مساء أمس  ،التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها    

  .السياسي بين مختلف الفصائل
قال مروان البرغوثي إن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي         :25/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات    وأضاف  

 البرغوثيوألقى   .تتحاوران مع الرئيس أبو مازن حول سبل تحقيق اتفاق سالم يخضع الستفتاء عام قبل إقراره              
خالل مقابلـة أجرتهـا معـه صـحيفة     البرغوثي   ودعا.لوحدويةالضوء على الوالدة الصعبة لوثيقة األسرى ا   

وإدارة التحريـر   حماس والجهـاد إلـى االنـضمام لمنظمـة          : كارييرا ديلال سيرا االيطالية عبر احد محاميه      
 وأي اتفاق سيتم التوصل الية سيعرض على الشعب الفلسطيني ليقول رأيه            عباسالمفاوضات إلى جانب الرئيس     

ادة الجهاد اإلسالمي داخل المعتقالت معنيون بحصر عمليات المقاومة ضد أهداف االحتالل في             مؤكداً أن ق   .فيه
على حماس أن تعرف بأن أي طرف ال يستطيع قيادة الشعب الفلـسطيني منفـردا               : وأضاف البرغوثي  .الضفة

لحكومـة تجنيـد    لذلك يتوجب عليها خلق ائتالف واسع يقوم على أساس الوثيقة التي تقدمت بها حتى تستطيع ا               
   .الدعم العربي والدولي حول هدف عادل مع احتفاظ شعبنا بحقه في المقاومة

 أن  وائل بنات وغزة عبد الرؤوف أرناؤوط     والقدس  ورام اهللا   في   25/5/2006الوطن السعودية   وذكر مراسال   
ا ما نجح فنحن أمـام       فإذ ،رئيس الوزراء السابق أحمد قريع أكد على أن هناك أماال كبيرة منعقدة على الحوار             

انطالقة جديدة وإذا كان كالماً عاماً ولم نتوصل إلى استنتاجات حقيقية فإنني أخشى من كبوة قد تـؤثر علـى                    
وشدد على الوحدة الفلسطينية المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة وأن نتوقف عن التحريض الذي ال                .الوضع كله 

   .وانا أمام خصم يمتلك كل القوةيفيد إطالقا إال في تفتيت جهودنا وبعثرة ق
ويبدو واضحا أن على حماس أن تأتي بمواقف سياسية مرنة إلى الحوار خاصة في ظل التوقعات بأن غالبيـة                   
كلمات ممثلي الفصائل ستتركز على القبول بمنظمة التحرير ممثال وحيدا للشعب الفلسطيني وعلى السالم وسيلة               

وهي مواقف ترفضها حماس وهو ما قد        تراف بالشرعية الدولية والعربية   لتحقيق رؤية الدولتين فضال عن االع     
  . ما لن يكون في صالحها،يحول مواقفها إلى مواقف معزولة في هذا الحوار

من جهة أخرى أطلق أكاديميون من جامعات فلسطينية مبادرة سياسية تهدف إلى توحيد الـساحة الفلـسطينية،                 
وأكد األكاديميون على    .سياسية الخانقة دون التنازل عن الثوابت الفلسطينية      والخروج من األزمة االقتصادية وال    

وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، واعتبار وثيقة االستقالل األساس الذي               
موقعـة مـع منظمـة    ينطلق منها النظام الفلسطيني، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الدوليـة ال   

  .التحرير والمبادرة العربية
أكاديميون فلسطينيون إلى   التي أطلقها   دعت المبادرة   : غزة من    د ب أ   نقالً عن  19/5/2006الدستور  وأضافت  

تشكيل حكومة وحدة وطنية ترتكز على برنامج سياسي يحتوي على صيغة توافقية بـين البرنـامج الـسياسي                  
 . دون التنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، الدولية، والحاجة الشعبيةللحكومة والرئاسة والمتطلبات

نائـب   أن   القاهرة فتحي صباح محمد الـشاذلي     و  رام اهللا   نقالً عن مراسليها في      25/5/2006الحياة  وجاء في   
 هـو ة، اقتراح عباس تشكيل اللجنة الوطنية االسـتراتيجي أن ناصر الشاعر كشف  . رئيس الوزراء الفلسطيني د   

وقال ان الحكومة منفتحة على االقتراح القاضـي         .واحد من خمسة اقتراحات سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني       
بتشكيل لجنة وطنية استراتيجية لمساعدة الرئيس في اجراء المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، مشيرا الـى ان                

يا الوضع النهائي على الشعب الفلـسطيني عبـر         االقتراح تضمن بنداً ينص على احالة االتفاقات المتعلقة بقضا        
كما ينص بند آخر على ان يعمل مكتب الرئاسة على الحصول على مساعدات خارجية لتمويـل            . استفتاء شعبي 

واشار الشاعر الى ان االقتراح الخاص بتشكيل اللجنـة الوطنيـة            .رواتب موظفي السلطة تحت اشراف اللجنة     
سطيني فرصة لمواصلة المفاوضات، مشيرا الى ان حمـاس تتوقـع ان يفـشل              االستراتيجية يمنح الرئيس الفل   

واستبعد ان توافق حماس على المطالب الخاصـة باعترافهـا باسـرائيل،            . الجانب االسرائيلي هذه المفاوضات   



 

 5

واعـرب  . مشيرا الى ان الحركة لن تقدم على مثل هذه الخطوة من دون مقابل يخدم مصالح الشعب الفلسطيني                
  .له في ان يشكل الحوار الوطني نهاية لكل اشكال التوتر القائمة بين فتح وحماس في قطاع غزةعن ام

 إنه حوار فلسطيني داخلي وبمبادرة فلسطينية وسيكون حواراً :الحوار الفلسطينيمن جانبه قال الزهار عن 
   .دور المصريفلسطينياً داخلياً وخارجياً وهناك عوامل أخرى مساعدة للنصح واإلرشاد ومنها ال

 خبراً جاء فيه أن عبدالقادر فارس وفهيم الحامدنقالً عن مراسليها في جدة وغزة  13/5/2006عكاظ ونشرت 
وأشار هنية في . إسماعيل هنية اكد على األهمية القصوى التي تكتسبها جولة الحوار الفلسطيني الفلسطيني

 تتطلب فيه تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين عكاظ أن أهمية الحوار تكمن انه يعقد في ظروفلتصريحات 
   .الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات الصهيونية

 – نحن ال يمكن أن نعتمد الصدام كلغة ونحن نريد العالقة الفلسطينية :وحول إمكانية نجاح الحوار قال هنية
والتفاهم بما يحفظ وحدة الفلسطينية تتم في أجواء صحية ونحن حريصون على حل التباينات من خالل الحوار 

وحول إمكانية االعتراف  .الشعب الفلسطيني ويراعي مصالحه والحوار هو السبيل األمثل لحل الخالفات
نحن ضحية االحتالل، لذلك على اإلسرائيليين أن يعترفوا أوالً بالحق الفلسطيني : بإسرائيل مستقبال قال هنية

موضوع إنهاء المقاومة والمضي في الخيار السلمي سيكون وحول أن كان  .وينسحبوا من أراضينا المحتلة
مطروحا في جلسة الحوار قال هنية المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وتوقف المقاومة مرهون كذلك 

 .بوقف االحتالل
 في تهدئة ة الحوار عكاظ على اهمي في حوار مععزيز الدويك.  رئيس المجلس التشريعي د من جهته، أكد

  .قال انه سيناقش القضايا الخالفية بين الفلسطينيينالوضع و
 

  حماس وفتح تتعهدان لجم التوتر .2
اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني : عبدالقادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة  25/5/2006عكاظ نشرت 

ن اجل اسماعيل هنية ومسؤولون في فتح وحماس أمس ان الحركتين اتفقتا على توجيه رسائل الى عناصرهما م
وقال هنية في مؤتمر  .انهاء التوتر في غزة وحماية االتفاق بين الحركتين بشأن انهاء المظاهر المسلحة

صحافي بعد اجتماع ضم قادة من الحركتين واستمر حوالى ست ساعات بحضوره وبمشاركة وفد امني 
ين من اجل حماية االتفاق  مرهون باستجابة سريعة من قواعد الحركتنحركتيالمصري، ان نجاح االتفاق بين 

واوضح هنية انه سيولي اهمية قصوى لموضوع القوة االمنية الخاصة التي شكلها وزير  .وتطويره ميدانيا
الداخلية سعيد صيام الستكمال االجراءات القانونية واالدارية على طريق دمجها في الشرطة وسنتخذ كل 

 . االجراءات التي تحمي وحدتنا وتخفف االحتقان
قتـل  اً  فلـسطيني أن  سمر خالد وكامل ابراهيم      غزةنقالً عن مراسليها في      25/5/2006الرأي األردنية   كرت  وذ

وأصيب آخرون من نشطاء حماس عندما أطلق مسلحون مجهولون النار تجاههم في منطقـة عبـسان شـرق                  
اختطفوا الثالثـة   وأفاد مواطنون أن مجهولين      .خانيونس كما أصيب عدد آخرين من نشطاء حماس بمدينة غزة         

الذين عثر عليهم مصابين في وقت الحق قرب إحدى محطات الوقود في البلدة حيث كان سالم يعاني من جراح                   
وذكرت مصادر أن نشطاء حماس الثالثة كانوا يستقلون درجات هوائيـة   . توفي متأثرا بها في الصباح     ،خطيرة

ختطافهم وعصبت أعينهم واعتدت عليهم بآلـة       فجر امس وقد اعترضتهم مجموعة مسلحة في عبسان وقامت با         
   .حادة ثم أطلقت النار عليهم من قرب

الى ذلك قتل مسؤول في االمن الوقائي الفلسطيني عضو في فتح واصيب عضو اخر في الجهاز بجروح فـي                   
هو نبيل هدهد مسؤول االمن الوقـائي فـي          الطبية   والقتيل بحسب المصادر   .انفجار وقع امس في مدينة غزة     

  .منطقة وسط قطاع غزة كما اصيب جميل العرابيد وهو ايضا من افراد االمن الوقائي
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غزة عبـدالرؤوف أرنـاؤوط     والقدس  ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      25/5/2006الوطن السعودية   وأشارت  
ـ  التابعة لجهاز األمن الوقائي     حماس اتهمت ما يسمى بفرقة الموت      إلى أن    وائل بنات و ن عمليـة  بالمسؤولية ع

وقال النائب مشير المصري إن مسؤولية القتـل         .إطالق النار على نشطاء حماس مما أدى إلى قتل سالم قديح          
تقع على عاتق الفئة المارقة والحاقدة والخارجة عن الصف الوطني والتي تعمل بأيد إسرائيلية باتت مكـشوفة                 

مجموعاتهم ضبطت بأيدي الشرفاء واعترفـوا       كثير من    :وأضاف .ومعروفة لشعبنا والمتمثلة في فرقة الموت     
  .عن جرائمهم ضد أبناء شعبنا وعمن يقودهم ويوجههم

النـاطق  أن  وكاالت  العالء المشهراوي و   غزةنقالً عن مراسلها في      25/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وجاء في   
ختطاف والقتل الوحـشية   اتهم فرقة الموت بالمسؤولية عن عمليات اال  ، صالح البردويل  ،االعالمي باسم حماس  

أكد أحمد  و .والهمجية في غزة سعيا الى جر حماس وفتح وكذلك االمن الوقائي إلى إشكالية وإلى صراع دموي               
عبد الرحمن الناطق باسم فتح أن االتهامات لعناصر االمن الوقائي والمطالبة بسحبهم من الشارع ليـست فـي                  

  .من القوى المنصوص عليها في القانون االساسيمحلها، موضحا أن االمن الوقائي هو قوة شرعية 
فتح أدانت بشدة ما وصفته باالتهام المتـسرع  إلى أن  ،لندنوغزة  من   25/5/2006الشرق األوسـط    وأشارت  

وقـال  .  لعناصر من أفراد الحركة ينتمون لجهاز أمني فلسطيني    قتل قديح،  الذي أطلقته حماس بتحميل مسؤولية    
تح في غزة هذا االتهام المتسرع ليس فيه أي نوع من الحكمة، وقد وجهت االتهامات               ماهر مقداد الناطق باسم ف    

من دون االستناد إلى حقائق، وهذا من شأنه زيادة االحتقان وتوتير الوضع واعتبر مقداد تـصريحات حمـاس                  
  .بأنها غير مسؤولة، داعياً إياها الى التحلي بالمسؤولية عشية بدء جلسات الحوار الوطني

ناشد سمير مشهراوي احـد قـادة فـتح          :25/5/2006 األيام الفلسطينية     في  حسن جبر وايمن ابو ليلة     كتبو
من جانبه قال    و . وابناء الشعب الفلسطيني مساعدة الشرطة ودعم االتفاق المشترك         فتح وحماس  عناصر حركتي 

هم مرفوضون من فـتح     القيادي في فتح أحمد حلس أن من يمارس الممارسات الخاطئة والخارجة عن القانون              
  .وحماس

 
   جريحا70 شهداء و4: عتقال أحد كوادر الجهاد الاالحتالل يقتحم رام اهللا .3

استشهد، أمس، أربعة مـواطنين برصـاص قـوات          :25/5/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  
ن مئـات الـشبان      آخرون بجراح مختلفة، خالل مواجهات هي االعنف منذ سنوات، بي          70االحتالل، وأصيب   

 في جهاز االسـتخبارات     أعضاءالشهداء  من بين   و .وقوات االحتالل التي اقتحمت وسط مدينتي رام اهللا والبيرة        
وقعت المواجهـات عقـب      .وأعلنت القوى اإلسالمية، اليوم، حداداً وإضراباً احتجاجا على المجزرة         .العسكرية

ؤة وسط المدينة، وتمكنت من اعتقال اربعة شـبان مـن           اكتشاف شبان لوحدة مستعربين وصلت الى بناية اللؤل       
 .بينهم الناشط في الجهاد االسالمي محمد الشوبكي، والذي تدعي قوات االحتالل ان العمليـة كانـت تـستهدفه                 

وحاصر العشرات من الشبان البناية وألقوا الحجارة باتجاه مدخلها الرئيسي لمنعهم من الخروج، واطلق افـراد                
واحرق . لالستغاثة، ولتحدد قوات الحماية التي تقدمت باتجاه المنارة موقعهم         ن دخانا لونه احمر   وحدة المستعربي 

 دوريـة   20وبعد دقائق على محاصرة المستعربين، تقدمت اكثر مـن           .سيارة التي قدم بها المستعربون    الشبان  
الذين ألقوا الحجـارة والزجاجـات   عسكرية النقاذ المستعربين، وبدأ جنود االحتالل باطالق النار باتجاه الشبان       

   .الفارغة باتجاه دوريات االحتالل
متحدث باسم الرئيس الفلسطيني    القال  : وكاالتال  نقالً عن  رام اهللا من   25/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  

إنـه  إن التوغل االسرائيلي يظهر سوء النية خاصة وانه يأتي بعد يوم واحد فقط من قول اولمرت في واشنطن                   
قال راديو اسـرائيل إن جنـديا        فيما اكتفى الجيش االسرائيلي من جانبه بتأكيد اعتقاله الشوبكي        و. يسعى للسالم 

   .اصيب بجروح طفيفة
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 وزارة الخارجية الفلسطينية اتهمت الحكومة  أنعبدالقادر فارسفي غزة  25/5/2006عكاظ وذكر مراسل 
قب اليوم من خالل تصعيد العمليات العسكرية ودانت الخارجية في االسرائيلية بالسعي الى افشال الحوار المرت

  . بيان لها العملية التي شنها الجيش االسرائيلي على رام اهللا
نبيل ابو ردينة قال ان الحكومة إلى أن رام اهللا جمال جمال  في 25/5/2006الدستور وأشار مراسل 

تر وتحطيم الهدنة ومنع العودة الى طاولة المفاوضات من االسرائيلية والجيش يبذالن اقصى جهدهما لزيادة التو
ووصفت مصر الغارة التي شنتها اسرائيل في رام اهللا بأنها استفزازية وال تتفق مع  .اجل احياء عملية السالم
 . متطلبات تحقيق السالم

  
  الحكومة الفلسطينية على وشك بلورة موقف واضح من المبادرة العربية: الزهار .4

قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود      :القاهرة محمد الشاذلي  نقالً عن مراسلها في      25/4/2006اة  الحينشرت  
الزهار إن حكومته مرنة بخصوص التعامل مع مبادرة السالم العربية، وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك أمس                

لعام أن الحكومـة الفلـسطينية      مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب محادثاتهما أنه أبلغ األمين ا            
على وشك بلورة موقف واضح من مبادرة السالم العربية، وسيتم إبالغ هذا الموقف للجامعة العربية في القريب             

وقال الزهار إن بلورة الموقف ستتم من جانب حماس والحكومة الفلسطينية والمعارضة فـي الـداخل                 .العاجل
فلسطيني من المبادرة سيكون واضحا وفي وقت سريع، وألمح إلى أن           ووعد بأن الموقف ال   . الفلسطيني وخارجه 

حكومته ليست بعيدة عن الموقف العربي وال نريد أن نفارق المظلة العربية ونراهن علـى المظلـة العربيـة                   
وقال الزهار إن حكومته عندما تعلن أنها تتعامل بمرونة مع مبادرة السالم العربية فهذا               .واإلسالمية في دعمنا  

ال يعني أنها تقبل بما تفرضه إسرائيل وأميركا، واعتبر أن حكومته تعتبر أن الموقف العربي هو موقف رافـع                   
وأشاد بموسى وقال انه خير من يتحدث عن القضية الفلسطينية فـي            . للموقف الفلسطيني وليس موقفاً ضاغطاً    

األوضاع في الساحة الفلـسطينية     وأضاف الزهار أن محادثاته مع موسى تركزت على تطورات           .السر والعلن 
والمبادرة الحالية للحوار الفلسطيني، والصعوبات الشديدة التي تواجه الفلسطينيين مالياً، موضحاً أن وفداً مـن               
خبراء الجامعة وصل الى بروكسيل ويتحدث هذا الوفد مع مفوض االتحـاد األوروبـي لإلسـراع بإيـصال                  

عالقتنـا  : ووصف العالقة مع مصر بأنها تاريخية وليست باردة وقال         .المساعدات لمستحقيها بالطرق القانونية   
  . مع مصر جيدة وال تشوبها شائبة ونتمنى أن تكون عالقاتنا مع األردن كذلك

من جانبه، أكد موسى أن الفلسطينيين يبلورون حالياً موقفهم من المبادرة بشكل إيجابي وهناك تقدم منهم نحـو                  
 إن  :وحول الوضع األمني المتردي على الساحة الفلسطينية، قال موسى        . الم العربية اتخاذ موقف من مبادرة الس    

إن مـصر تحـاول الجمـع بـين         : ما يحدث على الساحة الفلسطينية أمر غير مقبول لدينا جميعـاً واضـاف            
  .الفلسطينيين

الزهـار   أن ينالقاهرة جيهان الحسيني وربيع شاهنقالً عن مراسليها في    25/5/2006الشرق األوسط   وذكرت  
 إن الغرب والصهيونية ـ المسيحية والـصهيونية   :استمرار الضغوط الخارجية على حماسموضوع قال حول 

الفتا إلى أن هناك دعوة من مصر والرئيس مبارك لعقد مـؤتمر            . ـ اليهودية تشن حملة علينا لصالح إسرائيل      
  .االتفاق على تعريف لإلرهابدولي لإلرهاب، لكن الغرب تجاهل هذه الدعوة ألنهم ال يريدون 

  
 حمد ينفي تصريحات نسبت اليه حول االعتراف باسرائيل  .5

نفى غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية امس تصريحات نسبتها إليه االذاعة :  د ب أ،غزة
. إسرائيل بها إذا اعترفت 1967االسرائيلية أمس بأن حماس قد تعترف بإسرائيل القامة دولة في حدود عام 

وقال حمد في تصريحات الذاعة صوت فلسطين أنا قلت إن إسرائيل حتى االن ليس لديها استعداد الن تعترف 
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، بالرغم من أن الحكومة الفلسطينية قبلت دولة 67بنا حتى لو قلنا إننا نريد دولة فلسطينية في حدود عام 
 .األسرى مع حق عودة الالجئين وتحرير 67فلسطينية في حدود عام 

  25/5/2006الدستور 
  

  ينالحكومة الفلسطينية جاهزةٌ للحوار مع أية جهٍة ضمن إطار حقوق الفلسطينّي: الشاعر .6
ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، أن الحكومة الفلسطينية .  أكّد د:رام اهللا

وأضاف الشاعر خالل  .من إطار الشرعية الدوليةجاهزة ومستعدة للحوار والنقاش مع أية جهٍة كانت ض
نقول ألوروبا وأمريكا تعالوا لنتحاور، واسمعوا منا مباشرة، : استقباله ممثّل روسيا االتحادية لدى السلطة

وجدد التأكيد على أنّنا لسنا ضد أحد، وال نعرف الكراهية، بل نحن أكثر الناس حباً . وبعدها قرروا ما تشاءون
  . للسالموتطلّعاً

  24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الرئاسة الفلسطينية تنتقد قرار الكونغرس وقف المساعدات .7
انتقدت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، الليلة قبل الماضية قرار مجلـس النـواب األميركـي منـع تقـديم                  : غزة

اسة في تصريحات للصحافيين، إن هذا      وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئ      . المساعدات للشعب الفلسطيني  
القرار لن يساهم في احالل السالم في المنطقة، وسيعيق فرص دفع عملية السالم، ولن يساهم في رفع الحصار                  

  .عن الشعب الفلسطيني
  25/5/2006الشرق األوسط 

  
  ترحيب فلسطيني بالسماح لحملة الجوازات الفلسطينية بدخول سورية .8

 منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الحكومة السورية السماح لحملة جوازات السفر           رحبت:  فارس شرعان  ،عمان
لمنظمة محمد ابو بكـر، ان هـذا        لوقال مدير عام دائرة شؤون الالجئين، التابعة        . الفلسطينية بدخول أراضيها  

ـ                 كان الـضفة   القرار من شأنه تخفيف معاناة الفلسطينيين الذين لم يكن يسمح لهم بدخول سورية، خاصة من س
  . قطاعالو

  25/5/2006الشرق األوسط 
  

  القدومي يترأس وفد فلسطين في قمة عدم االنحياز .9
ايـار  /  مايو 27يترأس فاروق القدومي، وفد فلسطين للمشاركة في قمة دول عدم االنحياز، المقررة في              : لندن

، وعبد العزيز أبـو غـوش،       وسيضم الوفد ايضا محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية       . الجاري في ماليزيا  
  . سفير فلسطين لدى ماليزيا

  25/5/2006الشرق األوسط 
  

   مليون دوالر إلى حساب مكتب أبو مازن35مصادر صهيونّية تؤكد وصول  .10
 مليون دوالر من إحدى 35كوم الصهيوني الناطق بالروسية، خبراً عن تحويل . ذكر موقع ميغ نيوز:موسكو

ت المتحدة إلى حساب مكتب رئيس السلطة محمود عباس، وإلى بعض المؤسسات الخيرية في الواليا
نحن : ولم يذكر الموقع اسم المؤسسة إال أنه أشار إلى تصريح رئيسها الذي قال .المستشفيات الفلسطينية مباشرةً

وعلق الموقع  .ال ننوي الدخول في لعبة سياسية، فهذه األموال ستنفق على األغراض اإلنسانية حصراً
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وني على الخبر بأن البعض في الواليات المتحدة يخرقون الحصار الذي فرضته هذه البالد على حكومة الصهي
منظمة األطباء ينادون بحقوق اإلنسان .الشعب الفلسطيني شرعت الثالثاء بجمع التبرعات ،وأضاف أن 

  .إلرسالها إلى المستشفيات الفلسطينية
  24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إلعالن عن تشكيل حركة إسالمية جديدة في فلسطين ا .11

واوضـح  .  محمود سيف الصافوتي تشكيل حركة جديدة على الساحة الفلسطينية         .أعلن د :  جهاد القواسمي  ،غزة
ان ميثاق هذه الحركة حركة حسام هي حركة إسالمية تميل إلى الوسطية في الطريقة والى التشدد فيما يخـص                   

في اإلسالم، وتؤمن بالتعددية الحزبية حاليا وبالديمقراطية خارج الحركة وال تؤمن بها            شرع اهللا وأسلوب الحكم     
وال تطبقها داخليا، الن الديمقراطية في نظر الحركة هي رأي األغلبية وهي نظام يساوي بين العالم والجاهـل                  

ند سلطان جائر وبـأن     وبين المجاهد والفاسد، وتؤمن الحركة بالشورى وبان أعظم الجهاد هو قول كلمة حق ع             
أما مشروع الحركة كما ذكر في ميثاقها هو        . المفاوضات هي السبيل الوحيد الممكن إلنهاء الصراع في المنطقة        

 ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئـك هـم الظـالمون، الفاسـقون،               :اهللا الواحد القهار، بسم اهللا الرحمن الرحيم      
الداخلي القرآن، السنة النبوية الشريفة، اإلجماع، القياس، القدوة سـيد          أما نظامها   .  صدق اهللا العظيم   .الكافرون

وتفاضل حركة حسام بين األعضاء حسب ميثاقها في العلم والتقوى، اإلمكانيـات            . الخلق صلى اهللا عليه وسلم    
هـداف  وتعتمد حركة حسام في طريقتها على تحقيق األ       . الخطابية واإلعالمية والفكرية واللغوية ومن ثم العمر      

بكل الطرق الممكنة المجدية كاإلعالم، المصالح، االقتصاد، األمن، التفاوض، السالم، وال جدوى مـن الكفـاح                
جناح سياسي، جناح طالبي، وال يوجد جناح عسكري ضد إسـرائيل            ولحركة حسام . المسلح حاليا في فلسطين   

فيه الحق لألقوى وليس لصاحب الحق      لعدم جدواه في ظل اختالل موازين القوى وشريعة الغاب والزمن الذي            
ومن اهم اهداف الحركة    . ولكن يوجد جناح عسكري إلعدام الفاسدين والمتطاولين على الحركة والمحاربين لها          

 تقريبـا أو    67الجديدة إقامة دولة فلسطينية إسالمية عاصمتها القدس الشريف، وتكون حدود الدولة هي حدود              
حتها تقريبا شريطة أن تبقى مساحة الضفة ثابتة ومتواصلة وان تبقـى جميـع          الحدود التي تحيط بما يعادل مسا     

وتـدعو الحركـة الـى      . أجزاء الدولة المتواصلة، وتكون هذه الدولة منزوعة السالح إال ما يلزم لحفظ األمن            
محاربة من اسمتهم بالفاسدين والسكارى والمتآمرين على األحرار والطاهرين بشتى الطـرق الممكنـة، نبـذ                
اإلرهاب ومحاربته بقوة وحزم واالعتراف بحق الدول في الوجود إن هي اعترفت بالـشعب الفلـسطيني فـي                  
الحياة وتقرير المصير وإقامة دولته على جزء من أرضه ومن ثم االعتراف بكل الدول حدودا ومساحة وشعبا                 

السياسي تدعو حركة حسام    وعلى المستوى   . إن هي اعترفت بدولة فلسطين حدودا ومساحة وشعبا بعد والدتها         
الى االعتراف باالتفاقيات الدولية السابقة شريطة أن تحقق للشعوب سعادتها واال تتعارض مع مبادئ وأهـداف                

وتشدد حسام على بناء عالقات اقتصادية وتكنولوجية وتربوية وثقافية صادقة وحقيقية مع تلك الـدول               . الحركة
م الممكن معها في زمن الذل هذا رغما عن أنوف المعارضين مع            وشعوبها وخاصة إسرائيل التي سنحقق السال     

  .المحافظة على األمن لنا ولها
  25/5/2006الشرق القطرية 

  
  وجود عمليات تهريب للذهب الفلسطيني ينفي الزهار .12

الزهار وجود عمليات تهريب للذهب الفلسطيني للخارج بل قال انها عمليـات            . دنفى   : محمد الشاذلي  ،القاهرة
  .ع منظم لألسواق الخارجية حتى تتمكن األسر الفلسطينية من االنفاق بسبب عدم وجود رواتببي

  25/4/2006الحياة 
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  مرسوم رئاسي يعتبر الردايدة من شهداء فلسطين  .13

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا باعتماد المواطن االردني الـشهيد خالـد               : بترا ،غزة
   .ط يوم امس االول شهيدا من شهداء فلسطينالردايدة الذي سق

  25/5/2006الرأي األردنية 
  

   الفلسطينيةالحكومةخطوات تقشفية غير مسبوقة في  .14
لجأت الحكومة الفلسطينية في مواجهـة الحـصار الـدولي الخـانق            :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا، القدس  

 التي تشمل اقتصار الضيافة على القهـوة والـشاي          المفروض عليها إلى اعتماد سلسلة من اإلجراءات التقشفية       
وتخفيض عدد الصحف التي تشتريها يوميا وإلغاء الكود الدولي في هواتف الـوزارات والترشـيد باسـتخدام                 

ووافقت الحكومة على أن يتم تحويل أمـوال         .القرطاسية فضال عن إلغاء الدوام اإلضافي والسفريات الخارجية       
 البرامج كالبطالة والتشغيل المؤقت إلى مكتب الرئيس محمـود عبـاس، إال أنهـا               المساعدات الخارجية لبعض  

اشترطت لذلك أن يتم التنسيق بين الرئاسة ووزارة العمل من أجل اإلشراف على عمليـات صـرف األمـوال              
وقـررت الحكومـة تخفـيض       .للمستفيدين من هذه البرامج عبر معايير محددة وواضحة تحددها وزارة العمل          

 لكل وزارة ومؤسسة حكومية، وتوحيـد  2005عن ما هو محدد في موازنة % 50ريات الرأسمالية بنسبة   المشت
ويستثنى من ذلك الوزير أو من يتطلب       )  دوالراً 40( شيكل   200صرف نفقات الجوال بالوزارات وبسقف أعلى     

  .عمله سقفا أعلى من ذلك بعد موافقة الوزير وبما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء
25/5/2006الوطن السعودية   

 
  نضم لقوة الداخليةتحكومة حماس وأجنحه من كتائب األقصى تبايع  .15

 شهدت حركة فتح وجناحها المسلح امس انشقاقا قاده الناطق باسم وزارة الداخلية خالد ابو : وليد عوض،رام اهللا
واستطاع ابو هالل امس ان ينظم  .هالل الذي فصلته اللجنة المركزية لحركة فتح من الحركة قبل عدة اسابيع

 لدعم الحكومة الفلسطينية، واعالن انضمامهم للقوة الخاصة التي شكلها سعيد ىمسيرة للمئات من كتائب االقص
وشارك في .  ولكنهم منشقون عنهاى كتائب االقصى ينتمون البأنهممسيرة ال وقال المشاركون في .صيام

الريش وكتائب التوحيد، التابعين  ئب االقصي، وكتائب أحمد أبوالمسيرة مسلحون من المجلس العسكري لكتا
قالت عالقتها بالمسيرة وى كتائب االقص نفت من جهة أخرى، .ىلحركة فتح بمشاركة قيادات من شهداء االقص

من أفراد حماس والقوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية وهم يرتدون هم المسيرة  من تجمع فيلها، ان  بيان في
بأنها  ووصفت المسيرة بأنها مأجورة وجرت بدعم من وزير الداخلية و،ي العسكري لكتائب االقصيالز

هذا وشدد . لظروف المادية واالجتماعية للمواطنين من خالل وعودهم بتفريغهم علي االجهزة االمنيةل استغالالً
ووجه  .نطلق المصلحة الوطنيةمشاركة في القوة التنفيذية جاء من مال أن قرار ىالمتحدثون في المسيرة عل

 دعمهم ىجددوا فيها العهد والبيعة له ولحكومته المنتخبة، مؤكدين عل  إسماعيل هنيةىالمتحدثون رسالة ال
 أبو هالل كلمة حركة ىوألق . الثوابت الوطنيةىالكامل له وللحكومة التي تحمي مشروع المقاومة وتحافظ عل

حكومة الفلسطينية معتبراً أن من نجح في االنتخابات ليست حركة حماس  مساندة فتح للىفتح التي اكد فيها عل
وإنما برنامج المقاومة الفلسطينية والرغبة في التغيير واإلصالح وأن فتح لم تسقط في هذه االنتخابات وإنما 

سطينية وانتقد اتفاقية أوسلو التي كان أحد بنودها هو اعتراف منظمة التحرير الفل .االنحراف هو الذي سقط
 . معاناة الشعب الفلسطينيىبإسرائيل قائال إنها نكبة جديدة تضاف ال

  25/5/2005القدس العربي  
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  الزهَّار ينفي عالقة حماس بتدريب منفِّذي تفجيرات دهب  .16

وزير الخارجية محمود الزهار نفى أن : حسين محمود  عن المراسل 24/5/2006 اخوان اون الين ذكر موقع
كة حماس بما أعلنته الداخلية المصرية أمس من تورط عناصر سماهم البيان أصوليين فلسطينيين أيةَ عالقة لحر

في تدريب منفذي االعتداءات اإلرهابية التي وقعت في منتجع دهب المصري الشهر الماضي، وذلك في قطاع 
ين العام لجامعة الدول وجاءت تصريحات الزهار بعد لقاٍء له مع األم .غزة إلى جانب توفير التمويل لهم
  .العربية عمرو موسى في القاهرة

أكد ان الغرب  الى أن الزهار :ضياء خاطر عن مراسلها 25/5/2006 الجمهورية المصرية وأضافت
 مؤكدا ،فوا اإلرهاب الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل وعليهم ان يعرىوالصهيونية المسيحية يشنون حملة عل

 ان ىلكن ما تقوم به الجماعات هناك هو مقاومة لالحتالل وتحرير األرض مشيرا إلان غزة ليس فيها إرهاب 
  . موقف الجامعة العربية هو دعم هذا التوجه

 
  قيادّي من فتح يدعو أبو مازن إلى وقف التحريض اإلعالمّي ضّد حماس وإلى التعاون معها .17

 يض اإلعالمي ضد حركة حماس دعا قيادي في حركة فتح، محمود عباس، لوضع حد للتحر:بيت لحم
بعد انه وقال العميد يوسف الشرقاوي،  .والتعاون معها وتمكينها من إنجاح مهمتها في قيادة الحكومة الفلسطينية

فشل األجهزة األمنية الفلسطينية في وضع حد فعلي للفلتان األمني وعدم نية السلطة في تفعيل القانون والقضاء 
د من حالة الفلتان هذه وخاصة قادة األجهزة األمنية، يتوجب إعطاء صالحيات حسب ألن هناك من هو مستفي

 غير مرحٍب به كوزير هوزير الداخلية، أو الحديث صراحةً أمام اإلعالم والرأي العام بأنّلالقانون األساسي 
ها تمارس النفاق ولم وانتقد ما وصفه بمواقف غير جادة لبعض التنظيمات الفلسطينية التي وصفها بأن .داخلية

وحذّر عباس من قبول أية تهٍم من دول إقليمية حول ضلوع  .تنِصفْ وزير الداخلية وهي راغبة بانهيار السلطة
 ةصارحم الى منع الردح اإلعالمي المقِرف في وسائل األعالم والى عباسودعا . حماس بما يسمى اإلرهاب

  .قادة حماس أنتم غير مرغوب بكم في الحكمحماس إذا كان يعمل على إفشال حكومته وليقول ل
  24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قرار الكونغرس يعّبر عن تحيز أعمى للمواقف الصهيونية: حماس .18

استهجن تيسير عمران، عضو القيادة السياسة لحركة حماس بالضفة الغربية، إقرار الكونغرس : نابلس
بأغلبية مطلقٍة قانوناً ي عبر ما وصفها بالقنوات الشرعية األمريكي م للفلسطينيين ال يمركّل دعٍم مقد عِِد
إن هذا القانون يعكس وبشكٍل واضح طريقة التفكير  وقال في تصريٍح صحافي .والرسمية، إرهاباً أو مساندةً له

ا، وتبنيها الكامل األمريكية وتعاملها بفوقية مع الشعوب األخرى، كما يعكس درجة النفوذ الصهيوني في سياسته
   .للمواقف الصهيونية

  24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 الحل في العودة الى منظمة التحرير كغطاء وحيد لجميع الفصائل :ماهر مقداد .19
 أكد المتحدث الرسمي باسم حركة  فتح ماهر مقداد في حوار أجرته معه عكاظ على أن :عبدالقادر فارس، غزة

 الوحيد للخروج من المأزق الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ودعا الى تبني وثيقة الحركة الحوار هو السبيل
المطلوب من  واعتبر ان .األسيرة ألنها تصلح ألن تكون أرضية للوصول الى تفاهمات بين جميع األطراف

ثل شرعي ووحيد الدخول تحت مظلة منظمة التحرير كممهو الحكومة الفلسطينية للخروج من األزمة الخانقة 
للشعب الفلسطيني، ومحاولة عدم خلق أكثر من جسم مواز حتى ال يكون الشعب الفلسطيني متناحراً، ولديه 
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 واألهم أن تقدم رؤية ،أكثر من خطاب، وأن تذهب الحكومة إلى حوار وطني غير مشروط مع الكل الفلسطيني
  .سياسية واضحة، يتفق أو يختلف حولها الناس

  25/5/2006عكاظ 
 

 المرحلة الحالية تتطلب االحتكام للعقل ووقف التناحر والعنتريات: ممثلو الفصائل .20
أجمع العديد من ممثلي الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنجاح الحوار الوطني  : عبدالقادر فارس،غزة

وأكد . لسطينيةالفلسطيني لكسر العزلة والحصار واالحتقان الداخلي والفوضى والفلتان األمني في األراضي الف
المتحدثون على ضرورة االحتكام الى العقل وانتهاج لغة الحوار والتفاهم البناء لتجنيب الشعب الفلسطيني 

   .ويالت االقتتال الداخلي
عزام األحمد على ضرورة االحتكام الى العقل وانتهاج لغة الحوار والتفاهم البناء لتجنيب الشعب وشدد 

لداخلي، مؤكدا أن اإلشكاليات والخالفات الداخلية التي كانت تواجه شعبنا كانت في الفلسطيني ويالت االقتتال ا
واكد األحمد، دعم ومساندة حركة فتح لما جاء في وثيقة األسرى، مشددا  .اغلبها نتيجة التدخالت الخارجية

ض التعديالت على على أنها تصلح الن تكون أرضية وأساساً يمكن البناء عليه مع إشارته إلى أهمية إدخال بع
 .صياغة بعض النصوص فيها
 على أهمية إجراء الحوار الوطني الفلسطيني وضرورة االحتكام الى لغة العقل ،من جهته اكد صالح البردويل

والحوار وعدم اإلنجرار باتجاه توتير األوضاع ورفع حالة االحتقان استنادا الى مصلحة الشعب الفلسطيني 
كرامة، موضحا أن االختالف الحادث هو على البرامج واآلليات وليس على الحوار وتطلعاته في العيش بأمن و

وحول منظمة التحرير قال  .المشترك وأهميته وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من األخطار التي تتهدده
ى حوار إننا في حركة حماس نرى منظمة التحرير البيت الفلسطيني الجامع لنا وعليه يجب العودة إل: البردويل

وقال جميل  . وأوضح أن حماس ال تريد االستفراد بالسلطة وتريد حوارا جديا وفعاال،القاهرة وبنود اتفاقه
سرحان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية يجب االحتكام الى لغة العقل والحور ووقف حالة التدهور 

 بموجبها يستطيع الشعب الفلسطيني ان يقاوم والتأزم الذي تعيشه الساحة الفلسطينية وتعميق سبل الحوار التي
وقال إن حالة التناقض القائمة هي في جوهرها بين برنامجين سياسيين برنامج الرئاسة  .مهما طال أمد الحصار

من جهة وبرنامج الحكومة من جهة أخرى، وبأن المطلوب هو جسر الهوة بين البرنامجين ببرنامج قواسم 
وفتح الباب أمام تشكيل حكومة إئتالف وطني، والتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها مشتركة يتفق عليها الجميع 

تعبيرا عن الكيانية الفلسطينية واالعتراف بقرارات الشرعية الدولية لما يساهم في كسر الحصار وفك العزلة 
هذا الحوار صالح رأفت األمين العام لحزب فدا إن المطلوب من   وقال .وإخراج شعبنا من ازمته الراهنة

 ،تعزيز وتوفير عوامل النجاح الحباط مخطط اولمرت دولياً واقليمياً ومحلياً والعمل على عزله بدل عزلنا نحن
  .والبحث عن أساس سياسي فلسطينياً وعربياً إضافة الى استنهاض شعبنا واحباط الخطة اإلسرائيلية
13/5/2006عكاظ   

 
  ة ينطا  وفاة عنصر في فتح االنتفاضة أصيب في حادث .21

نعت حركة فتح االنتفاضة، الرقيب األول رامز محمد خالد، متأثرا بجراح بليغة نتيجة الحادث مع فصيل مـن                  
من جهة ثانية، نفى أمين سر الحركـة فـي           . الجيش اللبناني في منطقة وادي األسود ينطا، بحسب بيان النعي         
ذ وقوع الحادث، مؤكدا أنها تعمل على معالجـة         لبنان أبو فادي حماد، أن تكون الحركة قد أصدرت أي بيان من           

 .ذيول الحادث بهدوء وحكمة
25/5/2006لسفير ا  
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  خطة اولمرت حول تباين اميركي في تفسير تصريحات بوش .22
موقف المراقبين األميركيين والمتابعين عن     أن  :  جويس كرم واشنطن    عن مراسلتها  25/4/2006 الحياة   نشرت

 االسرائيلية اختلف في تقويم التصريحات التي أدلى بها بـوش بعـد             -سطينية  كثب للتطورات على الساحة الفل    
خطة بالشجاعة وتأكيده أنه ال يمكن االنتظار الى مـا          لوفيما رأى دنيس روس أن وصف بوش ل       . لقائه أولمرت 

 أن كمـا  .تفاوض لتبنيها في حال فشل الخيار المتاح لل      ا، واستعداد اها فيه اعترافاً أميركياً واضحاً بجدو     ،ال نهاية 
 وتضع المزيد من المسؤولية على الـسلطة الفلـسطينية          ،تصريحات الطرفين تنقل الكرة الى الملعب الفلسطيني      

 عنها، الفساح المجال للتفاوض، توقـع       اوعن المهلة التي تحدث    .لتقديم مبادرات فعلية في أي مفاوضات محتملة      
الفلسطيني فرصة للعمل بالتوازي مع االسرائيليين وخلـق        روس فترة تمتد حتى نهاية العام، يكون فيها للطرف          

  في نفس الـسياق،    واعتبر .رؤية مشتركة وآلية حول الحدود وتفكيك المستوطنات بناء على الطرح االسرائيلي          
 خصوصاً في ظل حكومـة      ،وصفة شفهية من دون أي أثر عملي على األرض        إلى  أن خريطة الطريق تحولت     

وأكد أن واشنطن وتل أبيب ال تبحثان عن هدنة طويلة اقترحهـا            .  بحل الدولتين  حماس التي ترفض االعتراف   
، حيـث   باحثة في معهد بروكينغز بالحذر األميركي      فيما نوهت بالمقابل     .اسماعيل هنية، بل تبني حل الدولتين     

ت بـوش،    انعكست في تصريحا   ،خطةالأكدت أن الواقعية في التعامل مع الوضع وتفهم المخاوف االقليمية من            
ورأت أن  . خطـة ال فـي التحـدث عـن        ،خصوصا في استعماله األدوات الشرطية وتجنبه استعمال لغة األمر        

 عباس الجوهري في التوصل الى أي حـل عبـر           محمودالتصريحات حملت اعترافا أميركيا واسرائيليا بدور       
 عن عدم وضوح   أيضا وتحدثت.  أخيرا يقع ضمن هذه الخانة     ه ان لقاء الوزراء االسرائيليين ب     مضيفةالتفاوض،  

 وضرورة انتظار اجتماع أولمرت بحسني مبارك وعبـداهللا الثـاني قبـل             ،خطةالاسرائيلي حتى اآلن في شأن      
  .اطالق األحكام النهائية

 أمـام  ،ية القبيحـة جاتسم بالديماغوالذي  هأولمرت شن خالل خطاب  أن  : 24/5/2006 48 عـرب    واورد موقع 
 زاعمـا أن حمـاس حركـة تتميـز          ، الفلسطينيين والسلطة وحكومتها المنتخبة    الكونغرس هجوما شديدا على   

 ملزمة بضمان وجودها كدولة فـي       ها أن ر فيه   اعتبفي الوقت الذي    . أن وجود اسرائيل هو المهدد    ، و بالالسامية
أكثـر  وادعى إنه خالل السنوات الست الماضية كانت هناك          .حدود آمنة وذات أغلبية يهودية مع القدس بكاملها       

 الهجمات التي تم تنفيـذها أدت إلـى         مشيرا إلى أن  .  ألف محاولة لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل       20من  
موت المئات وجرح اآلالف بينهم الكثير من األوالد، من دون اإلشـارة الـى االف القتلـى وعـشرات االف                    

 فلـسطينيين سـيبقون جيـران     الأشـار إلـى أن      و .الجرحى الذين سقطوا بنيران جيش االحتالل االسـرائيلي       
 احتاللهم أو السيطرة عليهم     إلىإسرائيل ال تتطلع    أن   و ، وهم جزء ال يتجزأ من المنطقة      ، إلى األبد  االسرائيليين

 ريـز رحـب بي   أما على صعيد ردود الفعل على الخطاب، فقد          .ولديهم الحق في تقرير المصير والعيش بسالم      
 لم يتلقى مباركة من اإلدارة األمريكية لتنفيذ خطـة          هألن،  لطريق مسدود  فيما رأى يوسي بيلين أنه يقود        اه،بفحو

  .التجميع
الذي قوطـع  خالل خطابه ،  ذّكَر اولمرتإلى أن: واشنطن من 25/5/2006 النهـار     مراسل  هشام ملحم  ولفت

باط مـع   ن فك االرت  أ مرة اظهاراً لتقديرهم له واعجابهم به، ب       18ف النواب والشيوخ    وووقمرة،   38بالتصفيق  
النجاح لن يكون ممكنا اال اذا كانت اميركا شريكا نشيطاً،          أضاف أن    و .غزة لم يكن ممكنا لوال التزام بوش اياه       

 لتأكيد القواسم   ،خطابالكرس جزءا كبيرا من      كما أنه    . في أوروبا وعبر العالم    ءصدقاالتقود الدعم اآلتي من ا    
يات المتحدة، بما في ذلك التجربة التاريخية المتشابهة للدولتين،         المشتركة السياسية والقيمية بين اسرائيل والوال     

ودور المهاجرين والرواد الذين قدموا من الخارج لبناء المدن في المستنقعات، والذين جعلوا الصحراء أرضـاً                
قـاوم  ثم قال ان اسرائيل تقف مع أميركا وأوروبا والديموقراطيات االخرى في العالم في المعسكر الم              . مزدهرة
 تصرف كما يتصرف كل رئيس اميركي منذ ريغان لدى القاء الخطب فـي              مع االشارة هنا إلى أنه     ،لالرهاب

دعوة مواطنين او حتى شخصيات اجنبيـة الـى         ب ،أنسنة القضايا السياسية او االجتماعية    من حيث   الكونغرس،  
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 تـل أبيـب   ل في العملية االخيرة في       أفراداً من عائلة شاب أميركي قت       في سبيل ذلك،   فدعا. تأكيد قضية معينة  
  .لحضور خطابه

إلـى أن أولمـرت     : اف ب  من واشنطن نقال عن      25/5/2005 القدس العربي     مراسلة  لوران لوزانو  وأشارت
 ان يتمتع بكامل الـصالحيات      ، وأِمل  بانه شخص صادق وجدي     محمود عباس في لقاء مع الصحافيين،      وصف

 ولكن عليه   ، ان المحاور الفلسطيني ال يجوز ان يكتفي بتصريح علني         مؤكدا .كي يستطيع التفاوض مع اسرائيل    
ان رأى مـن جهتـه      نبيل ابو ردينة     إال ان    .ان يكون قادرا علي تنفيذ بنود خارطة الطريق ومطالب الرباعية         

 التي تشكل    اساس المفاوضات  ، التي تعتبر   النه يحاول تغيير خارطة الطريق     ،تصريحات اولمرت غير مشجعة   
، غير مـشجعة  الغامضة و ال ه افكار رغم ، انه واضاف .لتزام بها وبتنفيذها  ال ا اجددم ، الي السالم   الوحيد قالطري

ن السلطة ومنظمة التحرير جاهزتان للبدء فورا في مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي للتوصل الي حـل                 فإ
 . اساس دولتينىعل

الحكومة الفلسطينية اتهمت، اولمـرت     أن   :ا ف ب   من القدس نقال عن   25/5/2006 األيام الفلسطينية    وأضافت
وقال غازي  . بالكذب بتأكيده لبوش انه سيحاول التفاوض مع الفلسطينيين قبل اللجوء إلى تسوية احادية الجانب             

 غير مهتم بقيـام دولـة       ، كما أنه  اقامة دولة يهودية صرفة   ، من حيث    حمد إن برنامج إسرائيل السياسي واضح     
االحتفـاظ  مـع    ،اعتبار الجـدار حـدودا    ، إضافة إلى    من الضفة الغربية  % 35سيطرة على   فلسطينية ويريد ال  

  .مستوطناتالب
إلى أن األمور التي أراحـت أولمـرت        :  تل أبيب   من 25/5/2006 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي ونوه  

حـول  تـه   يـا فكر  بوش استخدم ألول مرة تعبير اسرائيل دولة يهودية، وبذلك تبنى عمل          خالل زيارته، هي أن     
 ال  وأشار إلى أنه  بوش وافق مع أولمرت على مقاطعة حماس وحكومتها،         كما أن   . ضمان أكثرية سكانية يهودية   

 إضافة إلى ذلك فإن     . دولة بالتفاوض على السالم مع حكومة ترفض االعتراف بها وتدعو إلبادتها           ةطالبميعقل  
د االرهاب وتعهد بحمايتها في حالة تعرضها لهجـوم  بوش عاد ليؤكد وقوفه الى جانب اسرائيل في المعركة ض  

وعد بإدارة عالقات ثنائية حميمية مع اولمرت شخصيا، مما يعتبر عنصرا أساسيا في العالقات               كما   .من ايران 
بوش لم يقبل أحد اهم أهداف      كانت أن    ف ،األمور التي لم تبعث على االرتياح      في حين أن     .مع الواليات المتحدة  

رفـض الموقـف     كمـا أنـه      .وهو أن يكون خط االنسحاب هو نفسه الحدود النهائية السرائيل         خطة أولمرت،   
 شخصية سالمية معروفة ويوجد له رصيد       مشيرا إلى أنه   ، محمود عباس شريك سالم     الذي ال يعتبر   االسرائيلي

 مـن التفـوه     واضح في هذا، وينبغي على اسرائيل التعاون معه واالمتناع عن عرقلة مهامه في الحكم والحذر              
 .ستعجال االسرائيلي في تطبيق خطة الفصلإللضح اوال هرفض، إضافة إلى بكالم يضعف مكانته

 امـصادر  أن : من واشنطن ووكاالتحنان البدري نقال عن مراسلتها   25/5/2006 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
تم بنـاء علـى     ،   إعادة التشكيل   تغيير أولمرت اسم خطته من التجميع الى       أشارت إلى أن   ،أمريكية وإسرائيلية 

  . أثبتت أن الرأي العام األمريكي قد ال يتقبل اسم التجميع توصية دراسة قام بها باحثون أمريكيون
من أن أولمرت ومكتبـه     ،  رتسهآ المراسل السياسي ل   هكتبما  :  نقال عن وكاالت   25/5/2006 السفير   وأوردت

ة، ونجحوا في زرع انطباع لدى وسائل اإلعالم بأن الدعم          زيارالوالبيت االبيض خفضوا سقف التوقعات عشية       
 شـكل   ممـا  ،األميركي لخطة االنطواء سيكون فاتراً وأن البرنامج النووي اإليراني سيكون في مركز الزيارة            

 . قد تكون خطوة مهمة نحو السالم،خطةالخلفية مريحة لتصريح بوش ان االفكار الجريئة ألولمرت في 
  

   أولمرت بعد عودة األخير من أمريكا –اء عباس  لقيز يؤكد أن بير .23
يبحثـا كافـة القـضايا      ، لكي    من الواليات المتحدة   ته أن أولمرت سيلتقي بمحمود عباس فور عود       يزأعلن بير 
  ن اسرائيل ستختبر السبل الدبلوماسية في التعامل مع الفلسطينيين على أ حاييم رامون  أكدمن جانبه و.العاجلة
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  . قبل اللجوء الى خطة التجميع لترسيم حدودها،حتى نهاية العام
  25/5/2006 48عرب 

  
 هنية استقبلني دون موعد مسبق: صحافي في هارتس .24

نه يعتقد ان بأ ، مضيفازعم داني روبنشتاين، ان اسماعيل هنية استقبله بدون موعد سابق: جوزيف حرب
 على الصعيد  االسرائيليينين في التعامل مع اذا كان الفلسطينييون راغب،وقال .يدها لإلسرائيليين حماس تمد

هذا الكالم قد يبدو مثيراً، وبعيداً ذكر أن و. فإن ذلك يعني انهم سوف يتوصلون الى نتائج جيدة العملي اليومي،
  . ان العدو هنية كان سعيداً، وكان مبتسماً طوال الوقت، كانه انطباعه لفت إلى أنعن التصور، غير ان

  13/5/2006عكاظ 
  

 معابر جديدة في الجدار الفاصل يريتس يقرر فتح ب .25
قال عمير بيريتس انه اصدر تعليماته الى الجهات المختصة بفتح معابر اخرى :  جمال جمال-القدس المحتلة 

وضمان التواصل االقليمي بين انحاء الضفة ، في الجدار الفاصل بغية التسهيل على حياة السكان الفلسطينيين
نه قرر بذل جهود وتخصيص المزيد من الموارد للتسهيل على حياة الفلسطينيين ولتمكينهم  ا،واضاف. الغربية

انه يجب االخذ بعين االعتبار الى جانب االحتياجات االمنية ظروف  مؤكدا .من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية
 .حياة الفلسطينيين في الطرف االخر

  25/5/2006الدستور 
  

   الغربيةحدة استيطانية قيد البناء في الضفة آالف و3: حركة السالم اآلن .26
ـ القدس المحتلة على أن عمليات االسـتيطان فـي الـضفة    ، أكدت حركة السالم اآلن:  عبدالرؤوف أرناؤوط 

تركيز على البناء فـي     الالغربية تواصلت في الربع األول من العام الجاري بنفس وتيرة السنوات الماضية مع              
 .طة الموجودة في المناطق التي من المقرر أن يضمها جدار الفصل إلى إسـرائيل     المستوطنات الكبرى والمتوس  

  . أالف وحدة استيطانية هي قيد البناء اآلن3وذكرت أن نحو 
  25/5/2006الوطن السعودية 

  
  رامون ينوي تمديد سريان مفعول تعديل قانون المواطنة العنصري  .27

ديد، بنصف سنة، سريان التعديل علـى قـانون المواطنـة           قال حاييم رامون، أنه ينوي الطلب من الكنيست تم        
رة وفي المقابل أصدر تعليمـات لـوزا       .العنصري، الذي يمنع لم شمل عائالت فلسطينية مع فلسطينيي الداخل         

 بإعداد مشروع قانون هجرة جديد، يعتمد على مبادئ عالمية تستند إلى القانون الدولي، بحيث يكون من                 العدل،
  !مة أن تقوم بإلغائه بذريعة أنه غير دستوريالصعب على المحك

  25/5/2006 48عرب 
  

   بشأن ديمونادعاوى قضائية ضد الحكومة اإلسرائيلية .28
 وماتوا بالسرطان دعاوى قضائية مختلفة ضد ،كان ابناؤها يعملون في مفاعل ديمونا قدمت عائالت: قنا

 .الحكومة اإلسرائيلية وطالبوها بتعويضات مالية وامور اخرى
  25/5/2006البيان 
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   ألف مستوطن يقطنون في القدس الشرقية وحولها  287أكثر من : تقرير .29

 معهد القدس لدراسة إسرائيل عشية ما يسمى يـوم القـدس الـذي               نشرها  معطيات نأفادت صحيفة هآرتس أ   
يـاء  يقطنـون فـي أح    فردا،   182200 عدد المستوطنين في القدس الشرقية بلغ        ، أشارت إلى أن   يصادف غدا 

يسكن في المـستوطنات المحيطـة       كما   .67استيطانية في مناطق تم فرض القانون اإلسرائيلي عليها بعد حرب         
 في كتلة غوش    12100 و ، ألفا في بيتار عيليت    27 و ، ألفا في معاليه أدوميم    30 آالف يهودي بينهم حوالي      105

 . بنيامين المحاذية للقدس الشرقية    في كتلة  18500 و ، في غفعات زئيف   10700 و ،عتصيون بين القدس والخليل   
بلغ عدد   حيث   . ألفا من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود     413وبحسب المعطيات فإنه يقطن في القدس الشرقية        

 %.44 ويـشكلون    182200 فيما بلغ عـدد المـستوطنين        ،سكانالمن  % 56 ويشكلون   231100الفلسطينيين  
والمستوطنين في القدس الشرقية جزءا من سكان القدس التي تـصفها   يشار إلى أن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين       و

من مجموع السكان اليهود فـي      % 39ووفقا لذلك فإن المستوطنين في القدس الشرقية يشكلون نسبة           .بالموحدة
ـ مجمـوع   من  % 59فيما يشكل الفلسطينيون والمستوطنون في القدس الشرقية        ،  القدس بشطريها   أمـا . سكانال

وأشارت المعطيات إلى أنه على الـرغم       . من العرب في القدس   % 98  فيشكلون  في القدس الشرقية   الفلسطينيون
 اليوم انخفضت مقارنة مع نـسبتهم       تهممن أن نسبة اليهود في القدس مستقرة في السنتين األخيرتين إال أن نسب            

عت نسبة العـرب مـن      وفي مقابل ذلك ارتف    %.66فيما يشكلون اليوم    % 74 يشكلون   وا حيث كان  67في العام   
فيما كانـت   % 170 بنسبة   67عدد سكان القدس ارتفع منذ العام        كما أن    .اليوم% 34  إلى 67في العام   % 28

  %.147هذه النسبة في إسرائيل عموما 
25/5/2006 48عرب   

 
  وزارة األسرى تؤكّد صرف مستحقات الكانتين لكافة األسرى خالل أيام .30

ين، أن صرف مخصصات الكانتين لكافة األسرى في سجون االحتالل أكّدت وزارة شؤون األسرى والمحرر
وزارة المواطنين الفلسطينيين عدم االنجرار وراء اإلشاعات التي الومن ناحية أخرى ناشدت . سيتم خالل أيام

تدور حول موضوع مستحقّات األسرى والكانتين، مؤكّدةً أن مروجيها ال يريدون سوى جر الشعب إلى حالة 
  . الفوضى والفلتان األمني واالقتتال الداخليمن

24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  األسرى يهّددون بإضراٍب مفتوٍح عن الطعام إذا فشل الحوار الوطني .31
 بإضراٍب مفتوح عن الطعام إذا فشل مؤتمر الحوار الوطني ولم يتوصل ،سجونال منهدد األسرى في رسالٍة 
وأهاب األسرى في رسالتهم بالمبادرات  .هي حالة االحتقان والفلتان في الشارع الفلسطينيإلى قواسم مشتركة تن

الوطنية الصادرة عن القوى والقطاع الخاص، موضحين أن وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عن الحركة 
سي واضح األسيرة هي مبادرة وطنية تضع إجابات على أسئلة األزمة في إطار الوصول إلى برنامٍج سيا

  .وحكومة وحدة وطنية تنقذ الشعب الفلسطيني من الحصار والمؤامرات البشعة
24/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  أسيرات فلسطينيات يتعرضن للتحرش ومحاولة اغتصاب .32

تهامهـا قـوات   ا نقلت محامية نادي األسير الفلسطيني عن االسيرة ثروت حمدان من نابلس     : سمر خالد  -غزة  
حتالل بتعريضها لتعذيب قاس ومحاولة التحرش بها وتهديدها باالغتصاب اثناء اعتقالها والتحقيق معها فـي               اال
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 الى سجن حـوارة   عند اعتقالهاواضافت االسيرة انها نقلت    .مراكز التحقيق االسرائيلية بهدف انتزاع اعترافات     
مؤكدة ان عدد البنات المعتقالت معها في       وعند وصولها مدخل السجن قام الجنود بتفتيشها عارية في جو ماطر            

   .واكدت ثروت ان الجنود كانوا يستهزئون بهن، تلك الليلة كان خمس بنات
25/5/2006الرأي األردنية   

 
   ألمناء الهيكل بتدنيسه اليومالسماحدعوات لشد الرحال الى األقصى بعد  .33

 نشطاء منظمة امناء جبل الهيكل المتطرفة       أعلنت شرطة االحتالل في القدس المحتلة أمس موافقتها على دخول         
ودانت الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة موقـف         .باحة الحرم القدسي وذلك بمناسبة ما يسمى يوم القدس        

ودعت الحركة في بيان الجماهير العربية في الداخل وأهل القدس إلـى شـد              . الشرطة، وحملتها تبعات القرار   
  .الرحال والرباط في األقصى

  25/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   الحدود بين سورية والعراقى فلسطينياً عالقون عل120نحو  .34
 الحدود السورية مع العراق في ى فلسطينيا عالقون عل120قال مصدر مطلع إن نحو : دمشق ـ يو بي أي

ول مخيم الهول وقال ريمون يوسف مسؤ . فلسطينيا آخرون في المنطقة العازلة بين البلدين50وقت يتواجد فيه
أمن كافة مستلزمات الحياة إنه  ، مسؤول عن مخيم الهول من مكتب المفوضية السامية لالجئين،في الحسكة

  .  خيمة مجهزة بكافة مستلزمات اإلقامة فيها60الضرورية لهؤالء فقد أرسل نحو 
25/5/2005القدس العربي   

  
 ردن في األالمطالبة بعدم التراجع في خدمات وكالة األونروا .35

طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بعدم : جمال العلويعن عمان  من  25/5/2006الدستور  قالت
إقحام األونروا في مشاريع التسوية واستحقاقاتها، أو أية مشاريع أخرى مشبوهة، باعتبارها الهيكل المادي 

د مشكلة الالجئين الفلسطينيين وتمثل الدليل وتشكل عنوانا العتراف المجتمع الدولي بوجو) 194(الدولي للقرار 
وحذرت المذكرة التي سلمتها اللجنة ووجهاء المخيمات الى المفوض العام للوكالة  .القانوني والمادي لحقوقهم

كارين أبو زيد من استمرار التراجع في خدمات وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين رغم الزيادة الظاهرية في 
،  سنويا% 5 تتناسب مع الزيادة الطبيعية السنوية في عدد الالجئين والتي تزيد عن اكثر من ميزانيتها والتي ال

وطالبت المذكرة ان تقوم الوكالة والدول المانحة بتقديم المساعدات لكافة المنظمات األهلية داخل الوطن 
سانية عن حاالت العسر الشديد والشتات وذلك من أجل المساهمة في رفع المعاناة االقتصادية واالجتماعية واإلن
، كما ندعو إلى رعاية %) 60(في صفوف الالجئين، علما بأن مستوى الفقر في المخيمات يصل إلى أكثر من 

 .أبنائهم صحيا وتعليميا
أبو زيد قالت ال يوجد أي خشية على الخدمات أن :  عن وصفي خوشمان25/5/2006 الغد األردنية وأشارت

لكنها أوضحت أن  .تي تقدمها الوكالة لالجئين، وستبقى األونروا مستمرة في تقديمهااألساسية المنتظمة ال
، من أجل %30الوكالة وضعت موازنتها للعامين الحالي والمقبل بنفقات تزيد عن الموازنة السابقة بنحو 
ه في حال لم يأت تحسين الخدمات وزيادتها وتطوير البنية التحتية، وهو ما لن تكون األونروا قادرة على تنفيذ

  .التمويل المالي الالزم لتغطية الزيادة في الموازنة
  

  االفتقار إلى السيادة الوطنية من أسباب صعوبات الشعب الفلسطيني االقتصادية .36
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أن التغلب على المصاعب التي يواجههـا       ) أونكتاد(افادت دراسة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية        : جنيف
ني ممكن إذا تلقى معونات حقيقية، تبتعد عن فرض شروط التحرير الكامل لالقتصاد في ظـل   االقتصاد الفلسطي 

واكدت الدراسة، أن تدهور األداء االقتـصادي        .االحتالل، ترافقها خطوات جادة لدعم استعداداته إلقامة الدولة       
لفلـسطينيين باإلحبـاط    الفلسطيني وتردي األوضاع المعيشية في ظل قيود أصبحت أكثر حدة وكثافة، أصابا ا            

ولفتـت الـى أن      .نتيجة الرتفاع مستويات الفقر والبطالة، وأضرا بحكومة السلطة الفلسطينية الضعيفة أصـالً           
، وإلـى   2004 و 1999اندالع االنتفاضة األولى والثانية أدى إلى انكماش االقتصاد الفلـسطيني بـين عـامي               

وأدت هذه العوامل إلى تنامي نسبة السكان الذين يعيشون          ة، في المئ  15انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة      
المعونـة  : وأوصت الدراسة التي جاءت تحت عنوان االقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب          . دون خط الفقر  

والتنمية وتكوين الدولة، بأن تواجه السلطة الفلسطينية األوضاع الطارئة القصيرة األجـل بعمليـات تخطـيط                
ة المدى تركِّز على الحد من الفقر وعلى نمو العمالة، وال يبقى السكان معتمدين على المـساعدة     وسياسات طويل 

األجنبية، وتسعى للتحول بعيداً عن االعتماد االقتصادي الشديد على إسرائيل، وتقوم بإنشاء المؤسسات الفعالـة               
لنسبة الى فلسطين، اذ ال تلوح في األفق        والشفافة الالزمة إلقامة الدولة، على رغم عدم وضوح آفاق المستقبل با          

واضافت الدراسة أن االحتالل اإلسرائيلي الذي أضفى طابعاً مؤسسياً على تـدابير             .نهاية لالحتالل اإلسرائيلي  
التضييق على االقتصاد الفلسطيني، في سياق ما يمكن تسميته سياسة االحتواء الالمتكـافئ، أدى إلـى إلحـاق                  

  .ا جعله حبيس تبعية لمسار سلبي فرضته الهياكل القائمةضرر بالغ باالقتصاد، م
25/5/2006الحياة   

  
  االقتصادية-اجماع على دعم مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني السياسية  .37

ابوماهر غنيم في تونس امس وقال رجل االعمال منيب المصري الذي التقى القدومي :  كمال زكارنة-عمان 
 السياسية حظيت بترحيب وتأييد جميع القيادات الفلسطينية -سطيني االقتصادية ان مبادرة القطاع الخاص الفل

لما تحتويه من افكار بناءة من شأنها ان تساهم بشكل كبير في حل المأزق السياسي واالقتصادي الفلسطيني 
ركة فيها وتطبيقها نقوم االن بتحرك نشط فلسطينيا وعربيا ودوليا لدعم المبادرة وتوسيع المشا :القائم حاليا وقال

على ارض الواقع وهناك حملة المليون توقيع التي بدأتها المبادرة في الداخل والخارج علما بأن استطالعات 
  .الرأي العام الفلسطيني تشير الى تأييد االغلبية الساحقة في الشارع الفلسطيني لهذه المبادرة

19/5/2006الدستور   
  

  ة بالقمح في شمال الضفةتشكيل لجنة لحصر المساحات المزروع .38
اتفق مشاركون في اجتماع دعت إليه، أمس، مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وشركة فلـسطين             : محمد بالص 

للتنمية واالستثمار باديكو، بالتعاون مع شركة مطاحن القمح الذهبي، على تشكيل لجنة تـضم فـي عـضويتها             
 الشمال، وجمعية مزارعي جنين، ومؤسسة كير، مهمتهـا  ممثلين عن مديريات الزراعة، واإلغاثة الزراعية في  

حصر المساحات المزروعة بالقمح في محافظات شمال الضفة، ووضع آليات عمل محددة لتوسـيع رقعتهـا،                
  .وتحديد األسعار والمواصفات المطلوبة لمحصول القمح

25/5/2006األيام الفلسطينية   
  

   غزةياً عن قطاعشركات توزيع الغاز تعلن نفاد مخزون الغاز كل .39
أعلن أصحاب شركات توزيع الغاز ومشتقات البترول في القطاع عن نفاد مخزون الغاز كليـاً عـن القطـاع،                 

واعتبـر ممثلـو     .مؤكدين أن ما تبقى من أنواع الوقود األخرى يفي لتلبية احتياجات القطاع لثالثة أيام مقبلـة               
  .األساسي ألزمة نفاد الـمحروقاتالشركات أن الحصار اإلسرائيلي الـمفروض شكل السبب 
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25/5/2006األيام الفلسطينية   
  

 الفلسطينيون يلجأون إلى مستوصفات حماس  .40
مع نفاد االدوية تقريبا في مستشفى الرافدية الحكومي في نابلس، يتزايد عدد الفلسطينيين الذين :  رويترز

تخدم عددا من الناس اكبر من لتي باتت وايلجأون الى المؤسسات الخيرية االسالمية المرتبطة بحركة حماس 
وقال حافظ سادر مدير مستوصف التضامن الذي تموله لجنة زكاة مدينة نابلس التي تدعمها . أي وقت مضى

حماس ان اميركا هي الخاسر الن االزمة تزيد من اعتماد الفلسطينيين على حماس وال تقلله مثلما كانت تأمل 
أفضل من .. لفلسطيني يثقون في حماس وأن من يعطيهم الدواء هواالفضلوأضاف أن أفراد الشعب ا. واشنطن

ويرجع جزء كبير من شعبية حماس الى الخدمات التي تقدمها المراكزالصحية والمدارس . أي أحد اخر
   . االسالمية

ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون فلسطينيون ان حماس وجماعات أخرى تمول هذه الخدمات عن طريق 
وقال مسؤولون فلسطينيون غير مرتبطين بحماس انه فضال عن .  التبرعات في المساجد وتهريب االموالجمع

المدرسين والعاملين في المستوصفات فان بعض أفراد االمن المرتبطين بـ حماس يحصلون على رواتبهم 
وال ال تصل اال النصار وقال مصدر أمني فلسطيني يتخذ من الضفة الغربية مقرا له ان االم. ايضا فيما يبدو

ورفض عضو المجلس التشريعي من حماس ياسر منصور تلميحات بأن . حماس وال تمر من خالل البنوك
وعلى غرار . االسالميين يعززون شبكتهم من المستوصفات والمدارس على حساب من ال يناصرونه

رسيها غير أن مديري هذه رواتب مد المستوصفات تسدد المدارس االسالمية الخاصة المرتبطة بالحركة
 . المدارس يقولون ان عددا متزايدا من أولياء االمور لم يعد يستطيع تحمل نفقات الدراسة

25/5/2006البيان     
  

  االعالن عن انطالق شبكة مستشفيات القدس الشرقية .41
ة خالل احتفال   اعلن اليوم رسميا عن انطالق شبكة مستشفيات القدس الشرقي        :  عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   

وتضم الشبكة ستة مستشفيات     ,جرى في قاعة المؤتمرات بمستشفى المطلع  االوغستا فيكتوريا  بالقدس المحتلة           
وقد اعلنت مؤسسة التعاون عن انطالق الشبكة وهي الجهة التي اشرفت على تنفيـذ              ،  عاملة في القدس العربية   

  .لى انجازه منذ ثالث سنواتوبدأ العمل ع, المشروع الممول من االتحاد االوروبي
24/5/2006الحياة الجديدة   

  
 طالب بكلية الهندسة في بيرزيت يخترع سيارة اقتصادية صديقة للبيئة .42

 أعلنت كلية الهندسة بجامعة بيرزيت عن تمكن طالب السنة االولى في الكليـة  : بيرزيت ـ إبراهيم أبو كامش 
ي استهالك الوقود، صديقة للبيئة أطلق عليها اسم روتـس          سامي دوابي من اختراع سيارة صغيرة، اقتصادية ف       

عبد المالك جـابر عـن      . وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت د     . 500CCأو جذور بقوة محرك تبلغ      
تبني المجموعة لالختراع معربا عن انسجام توجه المجموعة مع جامعة بيرزيت واستعدادها لتنفيـذ البـرامج                

  .المختلفة معها
24/5/2006ياة الجديدة الح  

 
  اللجنة األردنية لعالج مرضى فلسطين تناشد األطباء التبرع .43

 اإلسراع في تلبية دعوة مجلـس       ، اعضاء نقابة األطباء   ، ناشدت اللجنة األردنية لعالج مرضى فلسطين      :عمان
ار الـذي   النقابة بالتبرع بمبلغ ال يقل عن عشرة دنانير لكل عضو دعما للشعب الفلسطيني فـي ظـل الحـص                  
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آليـة  درسـت  وذكر أمين سر النقابة وعضو اللجنة باسم الكسواني في تصريح صحافي أن اللجنة     .يتعرض له 
عمل والجهود المطلوبة للمساعدة في التخفيف من آثار الحصار الصهيوني على الشعب العربـي الفلـسطيني                ال

ة للنقص الهائـل فـي األدويـة        وخاصة الحصار المفروض على القطاع الصحي، الذي أصيب بشبه شلل نتيج          
ان وفداً من مجلس النقابة سيغادر إلى القاهرة لحضور اجتماع األمانـة            الكسواني  وذكر   .والمستلزمات الطبية 

العامة التحاد األطباء العرب وذلك لبحث آلية تقديم الدعم والمساندة للشعب العربـي الفلـسطيني وخـصوصا                 
  .القطاع الصحي الفلسطيني

  25/5/2006ة الغد األردني
  

   بتحسين خدماتهااألونروالجنة الدفاع عن حق العودة تطالب : األردن .44
 علـى ضـرورة   -األردن فـرع  -نالفلسطينيي لجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين أكدت : غادة عناب  -عمان

ن باعتبارهـا   الحفاظ على وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين واستمرار خدماتها لتشمل كافة الالجئين الفلسطينيي           
 وذلك خالل االجتماع الذي ضم وفـدا مـن لجنـة            ،تجسد االلتزام الدولي والقانوني والسياسي بقضية الالجئين      

 األونـروا مع المفوض العام لوكالة الغوث      األردن  الدفاع عن حق العودة وممثلين عن المخيمات الفلسطينية في          
لمتحدة بجعل موازنة األونروا جزءا أساسيا من موازنـات         وطالبت اللجنة األمين العام لألمم ا      . زيد أبوكارين  

 حث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها وخاصة الواليات المتحدة وبريطانيا اللتين           إلى إضافةهيئات األمم المتحدة،    
 سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة طلعت         أمين  وأوضح .تتحمالن المسؤولية الرئيسية تجاه قضية الالجئين     

زيد مذكرة خطية، تضمنت رفض جميع الدعوات للتوطين كبديل عن حق           أبو   الوفد سلم المفوض     أن عثمان   بوأ
 وطالبت المـذكرة بـضرورة      .عالوة على المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية         العودة،

 ضرورة  أبو عثمان إلى  ودعا   .خل المخيمات إعادة النظر في أماكن العيادات الصحية الحالية الموجودة حاليا دا         
 طالبا،  45افتتاح مدارس جديدة لتخفيف عدد الطالب في الصف الواحد الذي يتجاوز عدد الطالب فيه أكثر من                 

  .عالوة على زيادة عدد المعلمين وتخفيض نصابهم وإلغاء نظام الفترتين في مدارس الوكالة،
  25/5/2006الرأي األردنية 

  
  يتهم إيران بتهديد األمن الوطني لبلدهمسؤول أردني  .45

التشكيك في الروايـة الرسـمية     رفض رئيس مجلس النواب األردني عبد الهادي المجالي       :  نبيل غيشان  -عمان
من المعروف ان إيران تدعم حماس ماليا وتمدها باألسلحة،          وقال. عن تهريب حركة حماس اسلحة الى األردن      

واعتبر أن إسرائيل لم تكن منزعجة من نجاح حماس في           .ي الرواية الرسمية  وهو األمر الذي ال يجعلنا نشكك ف      
 بل على العكس ربما ساعدت في نجاح حماس ألنها تستطيع أن تعلن للعالم انه ال يوجد                 ،االنتخابات الفلسطينية 

وانتقد المجالي حزب جبهة العمل اإلسالمي، معتبـرا انـه ال            .شريك فلسطيني يدخل معها في عملية التفاوض      
كما اعتبر أن الدولة االردنية غير قادرة على تصحيح هذا الخطأ، لكنـه             . يجوز احتكار اسم الحركة اإلسالمية    

  .أشار إلى أن الحركة الوطنية قادرة على التصحيح ألن الدين للجميع
  25/5/2006الحياة 

  
  ت الحكومة بمعالجة السالح خارج المخيمات في شهرين لجنة الدفاع أوص: لبنان .46

 أمس، ،في جلسة استثنائية عقدتهاولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أن  25/5/2006النهار  ذكرت
 مرفوض في الدستور اللبناني وفي مقررات الحوار الوطني أمر السالح الفلسطيني خارج المخيمات أناعتبرت 
 السالح الفلسطيني خارج إنهاءت الحكومة بالتزام قراراتها وقرارات مؤتمر الحوار، لجهة وأوص. االجماعية

  . المخيمات خالل الفترة المحددة، والسيما انه مر حتى تاريخه زهاء شهرين على المقررات في هذا الصدد
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هو بمثابة االعتداء اللجنة توصلت الى ان هذا االعتداء على الجيش اللبناني أن  25/5/2006 السفير وأضافت
 .على االستقالل اللبناني والسيادة اللبنانية اللذين يمثل الجيش رمزهما

  
  منتجات ورؤوس أموال إسرائيلية تتسلل إلى دول عربية   .47

سـرائيل فـي    تلقى األمين العام للجامعة العريبة عمرو موسى تقريراً من مكتب المقاطعة الرئيسي ال             :القاهرة
ولفـت   .اعات المؤتمر السادس والسبعين لضباط اتصال المكاتب اإلقليميـة للمقاطعـة          دمشق حول نتائج اجتم   

التقرير إلى أن وضع المقاطعة العربية أصبح غير فعال، والمقاطعة أداة غير مؤثرة في أدوات إدارة الـصراع                 
  .ألجنبيبسبب االختراقات العديدة برغم أن القانون الدولي كفلها كوسيلة شرعية لمقاومة االحتالل ا

  25/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

   حتى تعود كافة الحقوق ألصحابها بإسرائيللن نعترف : وزير الخارجية اإلندونيسي .48
 في مؤتمر صحفي عقده أمـس علـى هـامش           ،   وزير خارجية إندونيسيا حسن ويراجودا     أكد: كوكب محسن 

فض االعتـراف  ا الـر بـالده  موقف لىع ،اجتماعات وزاري التعاون اآلسيوي الخامس الذي تستضيفه الدوحة  
 إن اللجنـة  ، وقـال  بإسرائيل لحين إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحصول الشعب الفلسطيني على كـل حقوقـه             

الرباعية وجهودها في هذا المجال مهمة ودول آسيا جميعا تنظر باهتمام إلى الجهود الدولية في هذا المجال، ال                  
 الشعب وسبل المساعدة في ذلك، مشيرا إلـى أنهـم يحـاولون ضـمن               سيما ما يتعلق برفع الحصار عن هذا      

المجموعة الدولية في دفع المحادثات الثنائية بين الطرفين لتهدئة األوضاع، وكل ما علينا هو ان ندفع في هـذا                   
االتجاه ونشجع على التفاوض من جديد، وان يلجأ كل منهما إلى الدبلوماسية بدال من العنف ووقـف سياسـات                   

صار وبناء المستوطنات، واندونيسيا في هذا االطار ليس لديها أي نية لتأسيس عالقات مع إسرائيل لطالمـا                 الح
  .الوضع مازال ثابتا في ظل األوضاع السيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة

  25/5/2006الشرق القطرية 
  

  سنوياً  دوالر مليون 30يقدم أكثر من الكويتي  الصندوق .49
 الصندوق الكويتي لإلنماء    إن ، أمس ، المدير العام لمؤسسة التعاون الفلسطينية عطااهللا كتاب       قال: كونا -عمان 

 األعضاءاالقتصادي واالجتماعي وغيره من الجهات المقرضة والمانحة في دولة الكويت وسائر الدول الشقيقة              
بية والتعليم والطفولة والصحة    في مجلس التعاون الخليجي تقدم للشعب الفلسطيني دعما متصال في مجاالت التر           

 1994لمؤسسة ومنذ عام    ل االقتصادي واالجتماعي يقدم     لإلنماء الصندوق الكويتي    أن  وأوضح .والتعليم العالي 
  . مليون دوالر سنويا30أكثر من 

25/5/2006السياسة الكويتية   
 

   الهالل الفلسطينيلجمعيات ألف دوالر 20الهالل البحريني يقر تحويل  .50
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني صادق الشهابي بتحويل مبلغ عـشرين ألـف              لمين العام   صرح األ 

ضمن البرنـامج الغـذائي الـذي    لجمعيات الهالل األحمر الفلسطيني، دوالر للمساهمة في شراء طرود غذائية     
  . تضطلع به اللجنة الدولية للصليب األحمر

 25/5/2006أخبار الخليج البحرينية 
  

 شنطن تحذر العرب من تكرار الخطأ مع عرفات  وا .51
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قالت مصادر مطلعة في القاهرة إن اإلدارة األمريكية حذرت حكومات عربية من تكرار خطأ عدم تشجيع ياسر                 
 وذلك في إطار الترويج لخطة االنـسحاب  2000، عرفات على قبول عرض السالم في مفاوضات كامب ديفيد

 وعلمت الخليج في هذا الصدد أن اإلدارة األمريكية أعربت لكل مـن القـاهرة       . اإلسرائيلية من الضفة الغربية   
والرباط عن عدم ارتياحها من البيان الصادر في ختام مباحثات حسني مبارك، والملك محمد السادس في الثالث                 

عـة إن  وقالت مصادر مطل .أيار الحالي في مراكش، الذي أعلنا فيه رفض االنسحابات األحادية/عشر من مايو
واشنطن تسعى إليجاد أطراف عربية مؤيدة للخطة ومشجعة للفلسطينيين على قبولها، وحضت روسيا والصين              
على إقناع العرب بالتعامل معها، ولفتت المصادر إلى أن االتصاالت التي تمت في هذا الشأن سـبقت زيـارة                   

  .إيهود أولمرت لواشنطن
 25/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وضاع المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة متدهورةاأل: األونروا .52

 ألونـروا رسمت المفـوض العـام ل     :  في عمان  25/5/2006الغد األردنية   ، مراسل   وصفي خوشمان نقالً عن   
كارين أبو زيد مشهدا لتدهور األوضاع األمنية والمعيشية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل              

المنظمة الدولية ليست بديال عن الحكومة      ، وأشارت إلى أن      في مقر الوكالة غرب عمان     مؤتمر صحافي عقدته  
وحذرت أبو زيد من تفاقم الوضع المالي للوكالة داخل األراضي الفلسطينية، وقالت هناك صعوبات               .الفلسطينية

خـصوص حريـة تنقـل      تواجهها األونروا في التنقل سواء بإدخال المعونات الغذائية األساسية إلى غزة، أو ب            
   . نقطة500 نظراً الرتفاع عدد نقاط التفيتش إلىاألفراد

 ألف الجئ عاطل    120 هذه الصعوبات المالية ستزيد من أعباء األونروا، خصوصا مع وجود نحو           أنوأضافت  
 ألف موظف لـدى الـسلطة       150، إضافة إلى انضمام نحو      1987عن العمل يتلقون مساعدات من الوكالة منذ        

 ألف عائلة كانت تتقاضى رواتـب       76، وتسجيل الوكالة لـ     نية، بعد أن توقفت رواتبهم منذ ثالثة أشهر       الفلسطي
وأشـارت أن    ونفت أن يكون هناك أزمة في الوضع المالي للوكالة،        . من السلطة، ضمن حاالت العسر الشديد     

 البالغـة   ي الالزم لتغطية الزيادة    في حال لم يأت التمويل المال      الوكالة لن تكون قادرة على تقديم خدمات جديدة         
  .  للعامين الحالي والمقبل في موازنة30%

) 95( مناشدة طارئة في بداية العـام الحـالي بقيمـة            أطلقت الوكالة   أن 25/5/2006الرأي األردنية   وأوردت  
مليون ) 170 (إلىالمناشدة   بالمائة منها وستزيد قيمة هذه    ) 60( تلقت لالن ما يزيد عن       أنهامليون دوالر مبينة    

  .دوالر
  

  الدول المانحة تتفق على المضي قدماً بخطة تقديـم مساعدات للفلسطينيين .53
قال دبلوماسيون، إن الدول المانحة اتفقت، أمس، على المضي قـدماً فيمـا يتعلـق بآليـة                 :  رويترز ،بروكسل

ها في حزيـران أمـراً غيـر        لمساعدة الفلسطينيين، ولكنهم ما زالوا مختلفين حول نطاقها، ما يجعل بدء تطبيق           
 تقـديم   إلـى ، تـدعو    األسبوع المكلفة بوضع اآللية مقترحات هذا       األوروبيوطرحت مفوضية االتحاد     .مؤكد

الـصحة والتعلـيم فـي      : عشرات الماليين من الدوالرات شهرياً للحفاظ على استمرار الخدمات العامة مثـل           
   .ين والمدرسين الفلسطينية، ودفع المرتبات لألطباء والممرضاألراضي

25/5/2006األيام الفلسطينية   
 

   تعريف بضائع المستوطنات لتجنبها  تطلبكنيسة اسكتلندا .54
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 دعت كنيسة اسكتلندا السلطات األوروبية ومجلس الكنائس العالمي، الى تقديم تعريف واضح عـن               :يو بي آي  
فلسطينية المحتلة، من اجـل مـنح       البضائع المستوردة من المستوطنات غير الشرعية القائمة على األراضي ال         

  .المشتري فرصة تجنب شرائها
25/5/2006السفير   

 
  اليهود الليبيون يراسلون القذافي ويباشرون إجراءات استعادة أمالكهم في طرابلس : تحقيق .55

اتيحت لمعمر القذافي فرصة مشاهدة نتانيا والخضيرة وأور يهودا ومدينة حيفـا            :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
ثناء احتفاالت تقليدية في هذه المدن، ليست غريبة عنه، بل ليبية جداً، وذلك عبر شريط مصور وصـله مـن                    أ

أعدته مجموعة من اليهود الليبيين الذين كانوا هاجروا، ويبحثون اليوم عن الوسائل التي تمكنهم مـن                ،  إسرائيل
 من  ، رئيس تنظيم   حيث ذكر  .ركوهاالوصول الى ليبيا وتضمن حصولهم على تعويضات عن الممتلكات التي ت          

ان التصريحات التـي   من  رغم  الوعلى  .  فيه وا وكبر وا البلد الذي ولد   ، أنهم يبدون الرغبة بزيارة    أجل يهود ليبيا  
أطلقها القذافي حول التعويضات لليهود الذين طردوا من ليبيا، ما زالت مجرد تصريحات، فإن الليبيـين فـي                  

تهى الجدية ويكثفون هذه األيام من نشاطهم لضمان طرح قضيتهم فـي شـكل              إسرائيل يتناولون الموضوع بمن   
 مستندات ووثائق رسمية تثبت ملكياتهم، وفي هذه األيام تنـشغل مجموعـة             همولدى مجموعة كبيرة من   . قانوني

ـ       هذه  منهم، معظمهم من رجال القانون، بتجميع        ى الوثائق لتكون معتمدة في الملف الذي يعده التنظيم لرفعـه ال
 مليـون   500تقدر بنحـو    هذه  ويقول وجهاء الجالية ان ممتلكاتهم      . السلطات الليبية والمطالبة بدفع التعويضات    

المطالبـة   ويشار إلى أن     .دوالر إضافة الى مئة مليون دوالر أخرى للمنشآت العامة اليهودية كالمعابد والمقابر           
 نظـراً  ،ئيل يرون ان قضيتهم اكثر تعقيداً من غيرهم  ولكن ليبيي إسرا  . يهودللبالتعويضات ليست جديدة بالنسبة     

لبحث عن سـبل أخـرى   ل دفعهم مما ،لطبيعة العالقة بين إسرائيل وليبيا ولعدم مقدرتهم على الوصول الى ليبيا     
 بما نشرته وسائل    ون كثيراً على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، ويتفاءل      ونيعول، كما أنهم    تضمن لهم التعويضات  

على رغم كل ما حصل من تراجـع فـي العالقـة مـع الحكومـة                هم يرون أنه    و. عن نيات القذافي  اإلعالم  
خالفاً  والجدير بالذكر أنه و    .الفلسطينية، فإن السياسة الواضحة لهذه الحكومة تبشر بمستقبل افضل للمنطقة كلها          

بيين اندمجوا في شكل كبير في      لبقية المجموعات اليهودية التي وصلت الى إسرائيل من الدول العربية، فان اللي           
مناطق سكنهم غير محصورة في بلدة أو منطقة معينة،       ف.  وليس من السهل التمييز بينهم وبين اآلخرين       ،المجتمع

 فأقاموا متحفاً   ،وخالفاً لآلخرين، فقد حرصوا على الحفاظ على كل ما يملكونه         . أي مكان ويمكنك ان تجدهم في     
ن فيه الصور من داخل ليبيا في سنوات الخمـسينات والـستينات وكـذلك              خاصاً بهم يشرح تاريخهم ويعرضو    

إلى أنهم  وعلى رغم الصعوبات التي واجهتهم عند وصولهم،         .المالبس والمعدات التي تعكس عاداتهم وتقاليدهم     
 واندمجوا في التعليم وعينوا مديرين ومعلمين وسيطروا علـى          ،تمكنوا اكثر من غيرهم، من االستقرار والعمل      

 . تبوأ مناصب مهمة في الكنيست والسلطات المحلية       إضافة إلى ان الكثير منهم    مواقع كثيرة في مختلف المهن،      
حرصوا على مواصلة احتفاالتهم الدينية واالجتماعية بـالنمط نفـسه          و اكثر من مركز أبحاث،      واأنشأكما أنهم   

  .الذي اعتادوه في ليبيا
  25/5/2006الحياة 

  
 د في حل أزمة دارفور إسرائيل ستساع: ليفني .56

ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن ليفني أعلنت امس أن حكومتها ستساعد في إيجاد حل  : د ب أ-تل أبيب 
 جاء خالل لقاء جمعها مع عدد من السفراء هاوذكرت يديعوت أحرونوت امس أن إعالن. االزمة في دارفور

 بأن إسرائيل تتابع عن كثب الوضع الخطير في هملغتأبو ،االزمةهذه االفارقة في إسرائيل حيث ناقشت معهم 
 .االقليم ونتائجه على الوضع االنساني
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  25/5/2006الدستور 
  

   الفلسطينيين من تأليب الرأي العام اللبناني ضدهم أحذر: السفير مكاوي .57
احنات كانت  الفلسطيني السفير خليل مكاوي الذي اكد ان الش       -التقت رئيس لجنة الحوار اللبناني     سوسن بوكروم 

,  القيادة العامة  -االنتفاضة والجبهة الشعبية    ¯ وقال ان حركة فتح     , تحمل تعزيزات بشرية اضافية الى المنطقة     
وفيما يلي نـص     .حركتان تابعتان مباشرة لسورية والوحيدتان اللتان تحمالن السالح خارج المخيمات في لبنان           

  : الحوار
فـتح  (بنانية السورية بين الجيش اللبنـاني وعناصـر مـن حركـة             فتح حادث منطقة ينطا على الحدود الل      * 

 الفلسطينية الباب على مصراعيه مجددا على ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان فهل               )االنتفاضة
  ؟توافرت لديك معلومات اضافية عن سبب الحادث

 فيها حادث من هذا النوع وسببها اما         تفاصيل الحادثة اصبحت معروفة وهذه ليست المرة االولى التي يجري          -
 االنتفاضة او الجبهة الشعبية القيادة العامة فقد سبق ذلك باشهر حادثة الناعمة التي اصـيب                -عناصر من فتح    

  .فيها عنصران من بلدية الناعمة وكذلك وفاة احد المساحين التابعين للجيش اللبناني
  ؟ة كانت اقوى مما كانت عليه بعد حوادث سابقة مشابهةهل ترى ان ردود الفعل وتداعيات هذه الحادث * 
 . موضوع السالح الفلسطيني مطروح بقوة ومنذ مدة طويلة لكننا كنا ننتظر لمعالجة هذا الموضـوع بعمـق                 -

 اال ان ذلك لـم يمنـع   ، الفلسطينية–تاليف وفد فلسطيني موحد لبحثه وهذا لم يحدث نظرا للخالفات الفلسطينية   
 كما طلبت من الدول العربيـة الفاعلـة ان تـستعمل            ، تسعى بالطرق الديبلوماسية لحل المسالة     الحكومة من ان  

واستمرار الوضع على هذه الحال قد يتطور الـى  نفوذها بهذا االطار الن الموضوع بات ملحا اكثر من السابق      
  .ما ال يخدم لبنان وال مصلحة القضية الفلسطينية

  ؟جيش اللبناني هي التي قامت بالخطوة االولىتتوارد احاديث ان عناصر من ال* 
 لدينا جيش وطني نظامي منضبط والبالغات التي تصدر عن قيادة الجيش هي التي نستند اليها وليس علـى                   -

 وفي كل العالم الدولة التي تحترم نفسها وجيشها         ،روايات ملفقة من عناصر غير منضبطة وخارجة عن القانون        
  . ا فيكون هو الحقيقة وليس العكسوقوانينها عندما تقول شيئ

  ؟هل تخدم هذه االحداث مصلحة الفصائل التي ال تريد ان تتخلى عن سالحها خارج المخيمات* 
 ومن هنا ننطلق الى السؤال حول مـا هـي           ،لماذا هذا السالح بيد هذه الفئات على ارض ال تخصهم          السؤال   -

  .اخل االرض الفلسطينية وليس على ارض دولة اخرىمصلحتهم التي نرى انها تتمثل في النضال والدفاع د
  ؟هل ترى ان االمور قد تتحول الى توجيه هذا السالح خارج المخيمات باتجاه الدولة اللبنانية* 
 ونحن ال نبغي المجابهة وال نريد       ، التوتر أ بفعل عوامل التهدئة التي لعبتها جهات لبنانية وفلسطينية عديدة هد          -

ان الدولة اللبنانية عندما طرحت موضوع السالح خـارج المخيمـات قالـت لالخـوة               ليل  هذه االشكاالت والد  
 هـذا   ،الفلسطينيين نحن نريد ان نحل الموضوع لكن ليس عبر السالح بل عن طريق التفاهم والحوار واالقناع               

  .هو التوجه وال يزال قائما
  ؟ماتهل ستفتح مثل هذه االحداث الباب على موضوع السالح داخل المخي* 
 السالح داخل المخيمات يختلف كليا عن موضوع السالح خارجها وكما ذكرنا سابقا فاالخير يخص فـصيلين    -
الغالبيـة   فيما السالح في الداخل يخص كل الفصائل الفلسطينية وال اعتقد انه سيشكل اي اشكال باعتبـار                  ،فقط

 ،ي ال يبقى بايدي افراد غيـر مـسؤولين        الساحقة من الفلسطينية مقتنعة بضرورة ضبط وتنظيم هذا السالح ك         
وعندما يحين الوقت ونجلس على الطاولة بوفد فلسطيني موحد لبحث هذا الموضوع فاننا على ثقـة بانـه لـن            

ايجاد الية وصيغة لمعالجة الموضوع ضمن اطار السيادة والقانون اللبنـاني الن المخيمـات              يكون من الصعب    
  .الفلسطينية هي ارض لبنانية
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 عدا عن انه ما زال يتم الحديث عن احتـضان المخيمـات             ،السالح داخل المخيمات شكل قلقا للبنانيين     لكن  * 
  ؟لعناصر ارهابية

 ، مضت مدة طويلة لم يحدث خاللها اي اشكاالت اكان بين الفلسطينيين انفسهم او بينهم وبين الجيش اللبناني                 -
حصل حوادث لذلك نحن حريـصون علـى ضـبطه          وعلى العموم فان الوضع هادئ لكن هذا ال يمنع انه قد ت           

  .وتنظيمه بشكل نهائي
لقد طالبت شخصيا من الفصائل الفلسطينية ان ترفع الصوت عاليا بوجه الفصائل التي تحمل السالح خـارج                 * 

  ؟المخيمات فهل يعتبر ذلك بمثابة تحريض
سطين الننا في وضع مستجد وهناك       امل ان تنسى الفصائل الفلسطينية الموجودة داخل لبنان خالفاتها داخل فل           -

نافذة مفتوحة ومهمة اذ تقوم الحكومة اللبنانية وللمرة االولى بطرح القضايا الفلسطينية االنسانية والحياتية على               
 وبالطبع تأتي الى جانبها قضية السالح ونحن نرى بـان علـى الفـصائل               ،الطاولة بقلب مفتوح وعقل مفتوح    

 هذا السالح وان تعلن ذلك ال ان تقوله فقط في الغرف المغلقة وان تقول صراحة                الفلسطينية ان تاخذ موقفا من    
. بان هذا السالح يضر بالمصلحة الفلسطينية ويجب احترام السيادة اللبنانية كما يعبر عنه صراحة عباس زكـي     

  .ولو حصل هذا االجماع بين بقية الفصائل سيكون له وقع كبير على هذين الفصيلين
  ؟ناك تقاعسا من قبل هذه الفصائل باداء دورها الفعلي في هذا االطارتعني ان ه* 
 باالطار الذي تحدثت فيه وطالما هم موجودون في لبنان وطالما الحكومة اللبنانية جادة في جهودها تـسهيال                  -

 للحوار ووصول الفلسطينيين الى حقوقهم المدنية واالجتماعية يجب ان يرتفع الصوت مـن قبـل الفلـسطينيين     
  .انفسهم

ما الدور السوري في هذا االطار وهل تتهم ايضا السوريين بانهم افتعلوا حادث حلوة ردا على القرار الدولي                  * 
  ؟1860

 لذلك على االخوة  . وقياداتهم ومراكزهم في سورية    ، بعيدا عن االجتهادات فهذان الفصيالن قريبان من سورية        -
 ان يستعملوا نفوذهم على هـذين الفـصيلين         ،ان وامنه كما يقولون   السوريين ان كانوا فعال يريدون استقرار لبن      

واذا كانت سورية راغبة حقيقة باستعمال نفوذها فليس هناك ادنى شك بانها            . لوضح حد نهائي لهذه االشكاالت    
 عليهما وهذا ليس بسر وباسـتطاعتها ان تلعـب هـذا            ا وال اقول انها تحرض انما لديها نفوذ       ،قادرة على ذلك  

  .الدور
ما معلوماتك عن الشاحنات التي ادخلت الى منطقة االشتباك من سورية وقيل انها محملة بالسالح والعناصر                * 

  ؟البشرية ثم تم الحقا نفي المعلومات
 وهناك شك فيما اذا كانت الـشاحنات        ، هذه المعلومات متروك امرها لقيادة الجيش الذي نستقي معلوماتنا منه          -

كيد انها محملة بتعزيزات بشرية اضافية والجيش اللبناني يقوم بكافة االحتياطات لضبط            محملة باالسلحة لكن اال   
  .الوضع

  ؟تم توجيه االتهام الى حزب اهللا ايضا بانه لم يؤد دوره الفعال في ملف السالح خارج المخيمات* 
 اكـد الحـزب    حزب اهللا ممثل في الحكومة التي اقرت باالجماع قرار نزع السالح خارج المخيمـات وقـد       -

 ،بزعامة امينه العام السيد حسن نصر اهللا على ضرورة هذه الخطوة وما يقال غير ذلك هو مجـرد اجتهـادات   
  . وما يهمنها هي المواقف الرسمية وكان لحزب اهللا مواقف واضحة بهذا الشان

ا لدى الفصائل   خطوة تعيين عباس زكي مديرا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت اثارت احتجاج            *  
 وهذه الخطوة قد تقسم الملف الفلسطيني الى ملفات وبالتـالي           ،الفلسطينية االخرى فاعتبرت نفسها غير ممثلة به      

  ؟كل فصيل يريد ان يمثل نفسه لدرجة الحديث عن استحالة تاليف وفد موحد للحوار مع الحكومة اللبنانية
 الماضي بكل الفصائل الفلسطينية طلب رئيس الحكومـة         ولتشرين أ /  عندما اجتمعنا للمرة االولى في اكتوبر      -

عندما اعدنا افتتاح مكتب منظمة التحرير انطلقنا مـن ان           ثم   ،فؤاد السنيورة منهم االجتماع واالتيان بوفد موحد      
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المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اما السلطة الفلسطينية فهي مسؤولة عن الـداخل فـي                 
سب اتفاقيات اوسلو وال تشمل الفلسطينيين خارج فلسطين بينما المنظمة هي الوعاء لكـل مكونـات                فلسطين ح 

 لكن ان كان هنـاك خالفـات بـين          . ومن هذا المنطلق هي المعترف بها بالشرعية الدولية        ،الشعب الفلسطيني 
لفلـسطينية ال سـيما     الفلسطينيين حول من يريد ان ينضم تحت المنظمة او ال يريد نظرا الن بعض الفصائل ا               

حركة حماس تعتبر ان حركة فتح مهيمنة على منظمة التحرير ولهذا تطالب باعادة هيكلتها فهذا شان فلسطيني                 
وال ارى مانعا من اجتماع كل الفصائل الموجودة في لبنان وتاليف وفد موحد يمثلها كلها بااللية التي يرونهـا                   

  .الفلسطيني داخل لبنانمناسبة والذي يعنينا من الموضوع هو الشان 
هل ستستكمل زيارات الوزراء الميدانية الى المخيمات الفلسطينية وما هي الخطوات الالحقة التي ستتم فـي                * 

  ؟المواضيع االجتماعية فيها
 الزيارات ستستكمل الحقا لالطالع على حيثيات وتفاصيل المشاكل التي تعاني منها المخيمات وقد جرت عدة                -

رض وجدت حال لبعض المشاكل منها موضوع ادخال مواد البناء الى المخيمات التي كانـت               خطوات على اال  
تتطلب اشهرا عديدة للموافقة عليها واصبح االن يعطى الترخيص بذلك بعد ثمانية واربعين ساعة مـن تقـديم                  

 وغيـر   كما اقيم مؤتمر لخمسة وعشرين سفيرا للدول المانحة في بيروت الن وضع المخيمات مـزر               .الطلب
انساني وال يجوز استمراره لكننا نعتبر ان المسؤولية ال تقع على لبنان وحده بل هـي مـسؤولية دوليـة الن                     

واالمم المتحدة تعترف بهذه المـسؤولية   .الفلسطينيين طردوا من وطنهم فيما اسرائيل ال تمتثل للقرارات الدولية    
واضافة الى ذلك نحن نعمل على قـانون حـق          ،   وغوثهم والدليل انها انشأت وكالة االنروا لرعاية الفلسطينيين      

العمل للفلسطيني في لبنان كما على قانون حق التملك وكلها خطوات تتطلب المزيد من الوقت اليجـاد الحـل                   
  .الجذري لها لكن الصورة واضحة والرغبة موجودة

  24/5/2006السياسة الكويتية 
  

 مستحيلة... عباس زكي في مهّمة .58
 علي األمين

 الزيارة األولى التي قام بها الى لبنان في تموز الماضي وصوالً الـى افتتـاح ممثليـة منظمـة التحريـر                    منذ
 عباس زكي الـى اعـادة رسـم         ،الفلسطينية في بيروت مطلع هذا الشهر، سعى عضو اللجنة التنفيذية في فتح           
 اللبنانيـة، واللبنانيـة الـسورية،    خريطة العالقات اللبنانية الفلسطينية على اسس جديدة تنأى بها عن التجاذبات        

وتضمن لالجئين الفلسطينيين حقوقاً سياسية واجتماعية تكفلها الدولة والهيئات الدولية المعنية، وال يخفى ان هذا               
خصوصاً رئيسها فؤاد السنيورة، ومن تيار المستقبل، وعكـست         المسعى لقي تشجيعاً من قبل الحكومة اللبنانية        

 للعميد سلطان ابو العينين وافتتاح مكتب ممثلية المنظمة، النهج والسياسة الجديدين حيال             معالجة الملف القضائي  
 عاماً ومن ضمنها مرحلة الوصاية السورية في مهب         24 الذي بقي طيلة     التعامل مع الملف الفلسطيني في لبنان     

 .الريح وعرضه لالستخدام السياسي محلياً واقليمياً
وز الماضي حرص عباس زكي على ان يقوم بزيارة كل االطراف السياسية على             منذ زيارته الى بيروت في تم     

 آذار وما بينهما، وفي الزيارة االخيرة استكمل هذه الجـوالت بلقـاء قيـادة               14 آذار و  8اختالف توجهاتها في    
ـ                  ن افتتـاح   القوات اللبنانية، وترافق هذا اللقاء مع تراجع العالقة مع التيار الوطني الحر الذي غاب ممثلـوه ع

كمـا حـرص    . مكتب المنظمة ال بل استقبل العماد ميشال عون وفد الفصائل الفلسطينية في يوم االفتتاح هـذا               
عباس على إصطحاب العميد سلطان ابو العينين وحده خالل زيارته النائب وليد جنبالط، بعدما كـان االمـين                  

 الفتق الذي كان بين جنبالط وابـو العينـين،   العام لمنظمة العمل الشيوعي محسن ابراهيم لعب دورا في تخييط   
 .كما تبلغ جنبالط تمنياً من تيار المستقبل بتمتين العالقة مع ابو العينين في المستوى الفلسطيني الداخلي
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فلسطينياً طرح زكي مشروعا تغييريا يتضمن انشاء قيادة فلسطينية موحدة في لبنـان مـن منظمـة التحريـر                   
ثلث الصمود والتصدي الممثل بـالقيادة العامة والجهاد االسالمي وحمـاس ونجـح            والفصائل، لكنه اصطدم بم   

 . نسبيا على جبهة فتح االنتفاضة والجبهة الديمقراطية
في حركة فتح، لم يحاول زكي ان يغير في المعادلة القائمة والتي تحظى على ما يبدو بحـضور قـوي علـى                      

 .االرض وبدعم من قبل تيار المستقبل
 المناخات والمعادالت الفلسطينية واللبنانية ــ السورية غادر المسؤول الفلسطيني األول في لبنان             في ظل هذه  

الى دمشق في مهمة صعبة حلولها ليست ناضجة، الن سورية التي تمسك بأوراق إعاقة لبنانية تمـسك ايـضا                   
الفلسطينية او اللبنانية بـل     بأوراق مماثلة فلسطينيا في لبنان وفي فلسطين، وهي اوراق ليست برسم األطراف             

 .الدولية، لكن هذه الزيارة قد تساهم في تنشيط العالقات السياسية العامة، والتواصل المباشر
في الخالصة السياسية التي يسعى اليها زكي انه ال يريد ان يذهب الفلسطينيون في العالقة مـع لبنـان علـى                     

ل ال يريد ان يذهب بالعالقة السورية ــ الفلسطينية الـى           حساب العالقة الفلسطينية ــ السورية، وفي المقاب      
حدود تنعكس سلبا على العالقة الفلسطينية ــ اللبنانية وهذه المعادلة تضع امام مهمة التركيب المتوازن للسيبة                

ى اللبنانية ــ السورية ــ الفلسطينية وهي مستحيلة على ما يبدو حتى اآلن، خالل األشهر الثالثة المقبلة عل                
األقل ريثما ينجلي المشهد بعد، اوال، صدور تقرير المحقق الدولي في اغتيال رفيق الحريري، وثانيا، العالقـة                 
الفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح وخطة اولمرت في الضفة الغربية، وثالثا، الملف النووي االيراني ومـآل                

 .العالقة االيرانية االميركية
 العناوين ثمة قرار تؤكده مصادر فلسطينية يقضي بإفشال مهمة زكي فـي لبنـان               بانتظار ما سترسو عليه هذه    

 .بسبب الغضب من ان قيادة فتح في لبنان اخذت خيار التيار المعادي لسورية
  25/5/2006البلد اللبنانية 

  
  هل يمكن استئناس حماس؟.. وتعليق .. مقال  .59

  مايكل هيرتزوغ
 ،1996يفصل بين االنتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية في العـام          جرت الكثير من األحداث في العقد الذي        
 االنتفاضـة الثانيـة     ،فقد تحرك مشروع أوسلو للسالم قدما ثم تهاوى       . واالنتخابات الثانية التي جرت هذا العام     

  أنشأت إسرائيل الجدار العازل على طول جزء كبير من الضفة الغربية كما انـسحبت مـن                ،اشتعلت ثم خمدت  
في هـذه األثنـاء واصـلت       .  وياسر عرفات، المؤسس الذي يجسد الوطنية الفلسطينية غاب عن الساحة          ،غزة

ومع أنها قاطعـت    . حماس أكبر الجماعات اإلسالمية في المجتمع الفلسطيني مسيرتها لدخول الساحة السياسية          
 فإنهـا فـي     ،ساحق في كانون الثـاني     وبانتصارها ال  ،االنتخابات األولى فقد شاركت بقوة في االنتخابات الثانية       
  .وضع يسمح لها بلعب دور رئيسي في الحكم الفلسطيني

فالحركة لديها جيش خـاص     . انخراط حماس في المشروع الديمقراطي قد يبدو للعديدين سخرية يصعب فهمها          
وإنـشاء دولـة     كما كرست نفسها لتدمير إسرائيل       ، وتنظم هجمات إرهابية بانتظام    ،وتتبنى العنف كأداة سياسية   

إن منح حماس وضعا سياسيا شرعيا وامتياز قوة الدولـة          . إسالمية تحكم أراضي إسرائيل والسلطة الفلسطينية     
  .يبدو كمن يبحث عن المتاعب

ويـدعون بـأن األعبـاء      .  يقول عدد من المراقبين المتفائلين ان هذه المخـاوف مبـالغ فيهـا             ،على اي حال  
وقد كتبت مارينا أتوواي مـن كـارنيجي        . الديمقراطية سوف تروض حماس   والمسؤوليات التي ترافق السياسة     

بالمحصلة هناك دليل ساطع على أن المشاركة في أي مشروع انتخابي تجبـر             : أديناور الصيف الماضي تقول   
ويـضيف  .  على االعتدال إذا ما أرادت اجتذاب الناخبين بأعداد كبيرة         ، بغض النظر عن األيدلوجية    ،أي حزب 
 فسوف يكون عليها االجابة عن المزيد من أسئلة         ، ما ان تعلق في الصيغة السياسية      ،مراقبون أن حماس  هؤالء ال 
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 وتبعا لـذلك فـإن   ، أو تجازف بتعرضها للتهميش ألنها فشلت في ذلك،الناخبين المتنوعة وأن تقدم نتائج عملية     
راقبون مقتنعون انه بدال    وهؤالء الم . حماس سوف تجبر على وضع السيف في غمده والتصرف بصورة حسنة          

 ألنها على األغلب مـن سـيقوم   ،من القلق حول دور حماس الجديد ، فإن على الناس من الخارج الترحيب بها             
  .بتغيير كبير وذلك بجعل الجماعة تركز على السياسة بدال من الرفض المتطرف

 عـن ممثلـين سياسـيين غيـر          وهناك بالتأكيد أمثلـة    ،المنطق الذي يقف خلف مثل هذا التقييم النظري قوي        
لكن المشكلة أن عددا    . ديمقراطيين حازوا على االحترام من خالل االنخراط في العملية الديموقراطية الروتينية          

. قليال فقط من هذه األمثلة لديه شيء مشترك مع حماس  وأولئك الذين لديهم شيء مشترك ليسوا نماذج مشجعة                  
 تشير التحليالت المقارنة إلى الـشك فيمـا إذا     ، شيء سيكون على ما يرام     مع كل هذه التأكيدات الواثقة بأن كل      

 بوصفها وسيلة أخرى لتحقيـق اهـدافها الرئيـسية       ،كانت الظروف ناضجة الختيار حماس للمشاركة السياسية      
 هو في الواقع تجربة بالغة االهميـة  سـيكون           ،ما الذي احدثه شمول حماس باللعبة السياسية      . المنذرة بالخطر 

  . والشرق االوسط ككل، واسرائيل،لنتائجها تأثير كبير على مستقبل فلسطين
 قدرت حماس أن الوقت قد حان للسير قدما كحزب سياسـي      ،2004عندما توفي عرفات في تشرين الثاني عام        

كان يقود هذا القرار عدد مـن العوامـل مـن ضـمنها     . وأن تقوم بمحاولة للحصول على قوة سياسية شرعية       
 محمود عبـاس     ، وموقع خليفة عرفات   ،في السلطة الفلسطينية بعد سنوات من الفوضى والقيادة الفاسدة        التشوش  

 والمشاركة فـي إدارة هـذه       ، الفرصة للحصول على رصيد بعد انسحاب إسرائيل من غزة         .الضعيف كرئيس 
  . بروز حماس كمجموعة فاعلة تزود بالخدمات االجتماعية والميليشيا.المناطق الحقا

 في البداية عندما أطلق حملته لالنتخابـات الرئاسـية فـي            ، ساهم عباس في جعل قرار حماس أكثر سهولة        لقد
بالتأكيـد علـى    ( على قاعدة الفصل الواضح بين شعارات الحزب الحاكم فـتح وحمـاس              2005كانون الثاني   

لذي تلقاه إلى إصالحات     وبعد ذلك عندما فشل في ترجمة التفويض الواسع ا         ،)الالعنف واحتكار السلطة للسالح   
 قبلت حماس في آذار الماضي وقفا مؤقتا إلطالق النار مع           ،وبقدرتها على اقتناص الفرص   . جدية أو حكم فعال   

وألن االتفاق لم   . إسرائيل وذلك مقابل موافقة عباس على دمج الحركة في منظمة التحرير وفي النظام االنتخابي             
 كما وعدت الحركة في بعض البيانات الرسـمية         ، العنف بشكل دائم   يكن يتطلب من حماس نزع أسلحتها أو نبذ       

 مثل حـق عـودة      ،بالمشاركة في المفاوضات الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي       ) عبر السلطة الفلسطينية  (
لكن يبدو علـى    .  يكون هذا االتفاق قد كافأ حماس على مسارها العنيف ونخر موقف عباس السياسي             ،الالجئين
  .ن القائد الفلسطيني كان يشعر أن ليس أمامه خياراألرجح أ

لقد استغرق األمر من الواليات المتحدة وصانعي السياسة اإلسرائيليين بعض الوقت ليركزوا انتباههم على هذا               
ورغم أن واشنطن أدانت    .  وعندما أدركوا ذلك كان الوقت قد تأخر كثيرا للقيام بأي شيء حياله            ،التحدي الجديد 

 إال أنها قررت أال تدع هذه المخاوف تقف فـي طريـق االنتخابـات التـشريعية                 ، حماس العدواني  بثبات فكر 
 وأنـا   ،وفي أيلول الماضي قالت كوندوليزا رايس إن هذا المشروع سيكون فلـسطينيا           . 2006الفلسطينية عام   

ت واشنطن تأكيـد عبـاس      وقد قبل . أعتقد أن علينا أن نفسح المجال أمام الفلسطينيين للتقدم بمشروعهم السياسي          
  .بأن المشاركة السياسية إما أن تغير حماس أو أن تعمل على تهميشها

ففي زيارة له إلى واشنطن في منتصف       : المسؤولون اإلسرائيليون أيضا وجدوا أنفسهم من دون خيارات عملية        
لضفة الغربيـة إذا مـا       أرييل شارون بعدم تسهيل سير االنتخابات في ا        ، هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي    ،أيلول

وتحت ضغط الواليات المتحدة أوضح موقفه بعد شهرين قائال رغم أننا لن نتـدخل فـي                . شاركت فيها حماس  
  . إال أننا لن نتعاون ولن نسمح ألعضاء حماس بالعمل أو الحركة أكثر مما عليه الوضع اليوم،االنتخابات

ستطالعات تشير إلى أنها سوف تحصل علـى ثلـث           كانت كل اال   ،من اللحظة التي دخلت فيها حماس الساحة      
 كان الدعم الواسع لها ينبع من       ،وتبعا لالستطالعات ذاتها  .  وربما أكثر من ذلك بكثير في االنتخابات       ،األصوات

كانت حمـاس   . عدم الرضى من فساد السلطة واالقتصاد الفلسطيني الراكد أكثر مما هو دعم لفكرها المتطرف             
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 ولهذا عملت على وضع خطة تركز على اإلصالح والحكم الصالح أكثر من تركيزهـا               ،تفهم جيدا هذا الوضع   
وبعد انتصارها الساحق في االنتخابات البلدية في كـانون         (بمثل هذا الشعار العملي     . على الصراع األيديولوجي  

 وضعت حماس   ،وتحملها للمسؤولية اليومية لظروف الحياة لحوالي ثلث السكان في المناطق الفلسطينية          ) األول
  .نفسها كبديل رائع وجدير بالثقة لقيادة السلطة الفلسطينية

  دروس من التاريخ -
وقد أشاروا إلى تصميمها على     . بعض المراقبين رصدوا إشارات أن حماس قد بدأت تتطور ضمن اتجاه معتدل           

 مـن رحـم اتفاقيـة        وهو المؤسسة التي ولدت    ،المشاركة في االنتخابات ودخول المجلس التشريعي الفلسطيني      
 التعبيـر عـن     ، وقبولها لهدنة مؤقتة مع إسـرائيل      ،االتفاقية التي رفضتها الحركة لوقت طويل     ،  أوسلو للسالم 

 باإلضافة  ،1967استعدادها للقبول بوقف أطول إلطالق النار في حال ما إذا انسحبت إسرائيل إلى حدود العام                
إال أن هناك دليال قويا يشير الى عكس ذلـك          . من المرونة إلى تصريحات مختلفة من قادة حماس تظهر الكثير         

 أن محمود الزهار أحد قياديي المجموعة أجرى سلسلة من المقابالت خالل فتـرة الحملـة                ،مثال ذلك . االتجاه
االنتخابية بين خاللها أن الحركة ال ترى أن ثمة عالقة بين االنتخابات وعملية اوسلو التي ماتت على أي حال                    

 لن يرافقه اعتـراف باسـرائيل أو اقامـة          1967 وقف الطالق النار بناء على االعتراف بحدود العام          وأن أي 
وقد أبلغ الزهار صحيفة اسرائيلية فـي تـشرين االول          .  بل سيكون خطوة في الصراع المستمر      ،عالقات معها 

 غزة فإن ذلك يعنـي أننـا        يعتقد بعض االسرائيليين أننا حين نتكلم عن الضفة الغربية وقطاع         : الماضي بالقول 
بالنسبة لموقف حماس من الديمقراطية كانت كلمـات الزهـار          . الوضع ليس كذلك  . تخلينا عن حربنا التاريخية   
واضاف فـي   . سننضم الى المجلس التشريعي والسالح في ايدينا      :  فقد صرح بالقول   ،غير مشجعة بالقدر نفسه   

على كل مواطن أن يتصرف وفق الـشريعة االسـالمية           سيفرض   ،في دولة اسالمية فلسطينية   : مناسبة اخرى 
  .وليس حسب التصور الغربي لطريقة عمل الديمقراطية

المتفائلون يـشيرون الـى     . النقاش حول ما يمكن توقعه من حماس بني غالبا على دروس مفترضة من التاريخ             
وائها تحت مظلة نظام سياسي     حاالت عدة تجاوبت فيها حركات غير ليبرالية مع المبادئ الليبرالية بمجرد انض           

 ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من االحزاب االشتراكية االوروبية بعـد الحـرب العالميـة االولـى       ،ديمقراطي
  . والعديد من االحزاب الشيوعية في العديد من دول اوروبا الشرقية واالتحاد السوفياتي السابق مؤخرا

فقد اعترف باالسالميين علنا فـي      . ا للمشاركة الناجحة لالسالميين    يمثل االردن نموذج   ،من بين الدول العربية   
 ونتيجة لذلك أسسوا واحدة مـن       ،1946 واعطوا حصة من الحياة العامة هناك منذ تأسيس المملكة عام            ،االردن

وقد وجهت حركة االخوان المسلمين في االردن طاقاتها نحـو    . أقل الحركات االسالمية ميال للعنف في المنطقة      
النشطة غير العنيفة والخطابات المناهضة للواليات المتحدة واسرائيل مستلهمة الشريعة في القضايا األخالقيـة              ا

وقد وقف اسالميو االردن الى جانب االعرش الهاشمي الحاكم في االزمات كمـا حـدث               . بدل القضايا السياسية  
ات القاعدة في عمان في تشرين الثاني        وتفجير ، مع الجماعات الفلسطينية المسلحة    1971 - 1970خالل ازمة   

 شـغل االخـوان     1989ومنذ دخولها النظام السياسي الرسمي بالمشاركة في االنتخابات النيابية عام           . الماضي
  .  ما معدله ثلث مقاعد البرلمان) جبهة العمل االسالمي(المسلمون في االردن ، من خالل جناحهم 
اختيار تلك الجماعات للمشاركة السياسية ليس شيئا مؤكدا، بل يعتمد          أهم درس نستقيه من هذه الحاالت هي أن         

فلم تنبذ أي حركة اسالمية العنف أو عدلت        . على وجود مجموعة من الشروط المعينة في البيئة السياسية القائمة         
ويبدو . ضلوحين كانت احداها تقوم بفعل ذلك فقد كان السبب افتقارها لبديل أف           ،  ايديولوجيتها بارادتها الخاصة  

وجود نظام سياسي قوي وسليم وحـر نـسبيا         : أن من الضروري وجود ثالثة عوامل لحدوث خيار المشاركة        
يمكن استيعاب االسالميين فيه ، وميزان قوى يميل لغير صالح االسالميين يجبـرهم علـى االلتـزام بقواعـد           

  .االعتدال، ووقت كاف كي يأخذ خيار المشاركة مفعوله
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القوي والسليم ضروري النه سيوفر لالسالميين الحافز للخضوع لألعـراف القائمـة بـشكل              النظام السياسي   
وما لم تكن االنتخابات حرة ونزيهة بما يكفي لتعكس بشكل دقيق االرادة الشعبية، فليس ثمة سبب ألن                 . مناسب

وما لم يكن   . ه المتطرفة يقوم حزب ما بالمنافسة لجذب قواعد انتخابية او ناخبين هامشيين بدل تلبية رغبة قاعدت             
النظام السياسي مستقرا وتفرض الدولة احتكارا على السلطة والعنف، فليس ثمة سبب يدفع حزبا ما الى نـزع                  

من المهم جدا أن يكون هناك عدم توازن في السلطة لـصالح            ). ولديه الكثير من االسباب لالحتفاظ به     (سالحه  
سه، من دون ضوابط وموازين، فإن حزبا يميـل نحـو التطـرف             الدولة وقوى التيار الرئيسي، وفي الوقت نف      

لذا، فإن الجيش التركي والعرش االردني قد ساهما        . سيتمكن من السيطرة على اجهزة الدولة ويخضعها إلرادته       
  .في جنوح اسالميي بلديهما نحو االعتدال بوضع حدود لنوع السلوك المسموح به

السرائيلي الوقود على نار االضطرابات المحلية الفلـسطينية وعلـى           ا -وفي االثناء يصب النزاع الفلسطيني      
ويعطي عذرا الستمرار الجيوش الخاصة داخل السلطة الفلسطينية ويحسن مـن مـشروعية موقـف              . التطرف

وتبين استطالعات الرأي أنه على الرغم من أن معظم الفلـسطينيين ال يتفقـون مـع                . حركة حماس الرافض  
تطرفة ويؤيدون حل الدولتين ، فهم يؤيدون ايضا فكرة الكفاح المسلح بوصـفه الطريـق               ايديولوجية حماس الم  
.  مستشهدين باالنسحاب االسرائيلي من غزة كمثال على ما يمكن لهذا الضغط أن يحققه             ،المشروع لتحقيق ذلك  

 حيث أن تطبيع    ،ةبنية الخيار المعقدة هذه تعطي حماس حافزا عكسيا لتعطيل التقدم في المفاوضات الديبلوماسي            
وطالمـا أن قـوى حمـاس العـسكرية         .  االسرائيلية يمكن أن يقلل من جاذبية حمـاس        -العالقات الفلسطينية   

والسياسية تعزز بعضها البعض فسوف تكون قادرة على تجنب ضغوط نزع سالحها وعلى اخراج عملية التقدم                
ففي النهاية ليس ثمة وقت كاف يـسمح        . الحلوبالنظر الى أهمية تحريك النزاع نحو       . نحو السالم عن مسارها   

  .بترك السياسات المحلية الفلسطينية تتطور على حالها الى أن يتم تأهيل حماس سياسيا
إال أن الوقت لم يفت على تجنب تـراكم ذلـك           . لقد فات وقت منع حماس من المشاركة في السياسة الفلسطينية         

ة ومشروعية كاملة بغض النظـر عـن سـلوكها مـن اآلن             الخطأ بإعطاء تلك الجماعة خدمة مجانية متواصل      
ويتعين على الفلسطينيين، بمساعدة اسرائيل والواليات المتحدة وباقي المجتمع الدولي أن يعملوا بجـد              . فصاعدا

. لخلق الظروف التي يمكن بموجبها جعل حماس أقل تشددا، على أمل أن يثبت أن المتفائلين كانوا علـى حـق                   
  .ا برنامج طويل األمدومن الواضح أن هذ

مع انتقال ادارة السياسة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية الى حماس، فقد تحول العبء المباشر الـى الالعبـين                 
. الخارجيين لخلق حوافز حقيقية تدفع حماس للتخلي عن سالحها وكوابح حقيقية، ألن تحافظ على موقفهـا ذاك                

 هائل من االرصدة المالية والسياسية لتـشجيع االصـالح المحلـي            لقد كان المجتمع الدولي مياال الستثمار كم      
هذه االستثمارات يجب أال تقدم إال اذا أمكن استخدامها لدعم المعتدلين لمنافسة حماس بشكل أكثـر                . الفلسطيني

ويجب تصميم المساعدات لخلق مركز سياسي فلـسطيني براغمـاتي          . فاعلية في المجالين األمني واالجتماعي    
  .ضع فتح ويشجع الناشطين واالحزاب ذات التوجهات االصالحيةيحسن و

ويتعين على الفعاليات الخارجية ايضا أن تحاول استخدام نفوذها لخلق حوافز وكوابح مناسبة لسلوكيات حماس               
وحقيقة أن الكثيرين من الفلسطينيين ينظرون الى هذه الجماعة على انها شرعية تماما ال يعنـي أن                 . المستقبلية

لذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يؤكد بوضوح أن المـشاركة           . ى مجموعات المصالح األخرى أن توافق     عل
 ، وتخلت عـن سـالحها     ، لن تضفي مشروعية على حماس إال اذا نبذت العنف         ، من وجهة نظره   ،الديمقراطية

 مـشروط   ،لـدولي وأن التعامل مع حماس وشطبها من قوائم االرهـاب ا         . واعترفت بحق اسرائيل في الوجود    
  . وليس على استعداد الجماعة دخول ميدان السياسة وحسب،بتحقيق تقدم في تلك المجاالت

 من أجل خلق    ، الفلسطينية ألن تتحسن بالتوافق مع اوضاع السلطة الفلسطينية        -قد تحتاج العالقات االسرائيلية     
وبسبب طبيعـة حمـاس وتهديـد       . دماحلقة قوية تساعد على دفع عملية السالم وعملية االصالح الفلسطيني ق          

التحول في القيادة السياسية في اسـرائيل اضـافة   . االرهاب تبدو مفاوضات الوضع النهائي اليوم أبعد ما تكون     
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إن شبح سلطة   . الى بروز حماس الجديد سيجعل من أي محادثات ثنائية مكثفة بين الجانبين أمرا بعيد االحتمال              
 سيعمل على األغلب على تعميق ميـل        ،وظيفي مقرونا بحماس قوية وعنيفة    فلسطينية ضعيفة وتعاني من خلل      

  .اسرائيل نحو االحادية في عالقتها بالفلسطينيين
 ال يمكن ألي طرف خارجي أن يحل محل الفلسطينيين في خلق ما وصفه كاتب العمود في صحيفة                  ،في النهاية 

والتجربـة  .  تستطيع نزع الشرعية عن التطـرف      أي بيئة محلية  : بـ القرية ،   توماس فريدمان  ،نيويورك تايمز 
 فـإن   ، لكن حتى عند هذه النقطة     ،الخطيرة التي سمحت لحماس بدخول السياسات الديمقراطية هي مجرد بداية         

ربما أن وقت ترويض    و. التفاعالت قصيرة االمد تبدو كئيبة بما يكفي لتقويض االحتماالت المأمولة بعيدة المدى           
  .حماس قد فات فعال

25/5/2006ستورالد  
 

  حماس الفنادق وحماس البنادق .60
   شاكر النابلسي

 اي بـين    ، ان هناك انشقاقا غير معلن بين حماس في غزة وحماس فـي دمـشق              ،لم يعد خافيا للقريب والبعيد    
  :وقد اكد وعمق هذا االنشقاق عامالن رئيسيان). الصقور(وحماس الفنادق ) الحمائم(حماس البنادق 

 ، النارية العشوائية غير المسؤولة التي يطلقها خالد مشعل من دمشق والدوحة وطهـران             االول التصريحات  -
ومـن  .  ويحض على قتال اسـرائيل ،والتي ما زالت تعتبر الصراع الفلسطيني االسرائيلي صراعا دينيا محضا   

ان االولويـة   علـى  ، وفي مؤتمر لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ القرضاوي    ،هنا كان تركيزه في الدوحة اخيرا     
  .لحركة حماس هو السالح ثم المال

و انشقاق حماس الفنادق في دمشق وحماس البنادق فـي غـزة وفـي              أالثاني الذي يؤكد االنشقاق الحماسي       -
وكـان  .  هذه الليونة البالستيكية السياسية التي نسمعها منذ ان تشكلت الحكومة الحماسية           ،الضفة الغربية عموما  

 بانه لن يسمح الوالده بـان يحملـوا         ، هنية لهيئة االذاعة البريطانية عشية تسلمه الحكم       اولها تصريح اسماعيل  
. اذ ما ال يرضاه هنية الوالده يجب ان ال يرضاه الوالد االخـرين            .  وكان هذا التصريح الفتا    ،السالح ويقاتلوا 

طين من النهـر الـى       وان تحرير فلس   ،1967وكان اخرها تصريحات حماسيي البنادق بانهم يكتفون بفلسطين         
 لم يعد واردا    1987 السياسي عام    - كما كان ذلك في ميثاق حماس الديني       ، وكل ذرة من ارض فلسطين     ،البحر
  .لم نسمع مثل هذه التصريحات من حماس الفنادق في دمشق وطهران والدوحةو. االن

 يقوم الرئيس محمـود عبـاس        بانه ال مانع وال ممانعة من ان       ،كذلك فقد سمعنا من حماس البنادق هنا في غزة        
 ال مانع لديها من التفـاوض مـع         ،وهذا يعني ان حماس البنادق    . بالتفاوض مع اسرائيل في شتي الموضوعات     

 ممسحة الزفَر االسرائيلي  كما يطلق عليـه         ،وهذا الحجاب هو محمود عباس    .  ولكن من وراء حجاب    ،اسرائيل
 وحجابا زجاجيـا يـرى وال       ،ام حاجبا بينها وبين اسرائيل    الحماسيون في غزة والذي تستعمله حماس هذه االي       

  .يسمع بينها وبين اسرائيل كذلك
ان الحركة ال تعارض قيام     : وفي هذا يقول خالد سليمان المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية            

 لسنا عقبـة    ، التفاوض ليس لدينا اعتراض على    .الرئيس محمود عباس باجراء مفاوضات سياسية مع اسرائيل       
وان الحركة التي فازت في االنتخابات االخيرة        .امام التفاوض بالرغم من قناعتنا ان اسرائيل ال تريد التفاوض         

 )10/5/2006, جريـدة الـسياسة   . (1967وشكلت الحكومة الجديدة تقبل قيام دولة فلسطينية في حدود يونيو           
استعداد الجراء اتصاالت مع اسرائيل مـن اجـل حـل االزمـة             وباالمس قالت الحكومة الفلسطينية انها على       

  . االنسانية في االراضي الفلسطينية المحتلة
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ان الفلسطينيين بحاجة الى اسرائيل من اجل فتح المعـابر الرئيـسية            : وقال وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم     
ن اي تعامل للحكومة الفلسطينية مـع       ا وأضاف   .لتسهيل ادخال االمدادات االنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة       

  ).13/5/2006سي . بي. بي(اسرائيل لن يعني االعتراف باالحتالل االسرائيلي 
 وطورت خطابهـا    ، ومنذ ان تسلمت الحكم    ،حماس البنادق في الداخل تطورت سياسيا كثيرا منذ شهرين ويزيد         

وما ابدته حمـاس    . عية سياسية من ذي قبل    واصبحت اكثر واق  , السياسي تطويرا مشهودا نحو الواقعية السياسية     
 ولـيس هـو     ، وان كان هذا التغيير بطيئـا      ، كان يثير الدهشة لدي بعض المراقبون      ،طيلة الشهرين الماضيين  

  . المطلوب في نظر الغرب عموما
كاملة  وتغدو نظرية مت   ، قبل ان تقوم في الفكر السياسي      ،فمن المعروف ان النظم السياسية تقوم في الواقع العملي        

والنظم السياسية تنبع عادة من طبيعـة المجتمـع وتفكيـره ومثلـه االخالقيـة               . وتتشعب الى مذاهب مختلفة   
 ان المجتمع الفلسطيني قد تغير تغيرا كبيـرا فـي قيمـه             ، وعلينا ان نالحظ   .واالجتماعية وعالقاته االقتصادية  

ذي ظهر فيه عز الدين القسام الشيخ الـسوري          وهو العام ال   1935السياسية واالجتماعية واالقتصادية منذ عام      
 ورسـخ فـي الـذاكرة الفلـسطينية     ، سياسيا في التاريخ الفلسطيني الحديث   -المناضل الذي اصبح رمزا دينيا      

 من امثال الحاج امين الحسيني والشيخ احمد ياسين الصراع الديني المحض بـين             ، هو ومن جاء بعده    ،السياسية
وكـان  .  وحولوا هذا الصراع السياسي الى صراع ديني وليس الى صراع سياسـي           ،الفلسطينيين واالسرائيليين 

  .خطابهم النضالي دينيا وليس سياسيا
على اسرائيل والعرب المعتدلين ان يستغلوا هذا االنفراج السياسي الذي تهمس به حماس البنادق فـي الـداخل                  

فـالخط العـريض    . علنا وبالخط العـريض    وال تصرح به     ، وتلوح به من بعيد تلويحا خجوال ومترددا       ،همسا
  . او تقرأه العامة من الناس الى وقت طويل،الحماسي يحتاج لكي نقراه

 اي انها يجب ان تتماشي وتتناسق مع خطوات حماس البنـادق فـي              ،هناك خطوات مهمة ولكنها ليست عاجلة     
  :الداخل المتمهلة والبطيئة ومنها

. بي على ضرورة تقديم المساعدات المالية لحماس البنادق في الداخل          التفاوض مع اميركا واالتحاد االورو      -1
 حتى ال يتهمها الراي العام العالمي       ،وعلى اسرائيل ان تفعل ذلك وتفرج عن االموال الفلسطينية المحتجزة لديها          

  . بانها تجوع الشعب الفلسطيني، ولجان حقوق االنسان،غدا
 البعادها عن هلوسـات ايـران وسـورية         ،ن حركة حماس الداخل    على الدول العربية المعتدلة ان تحتض       -2

 وفتح عيني حماس على حقيقة الواقع الفلسطيني االن الذي تغير منذ نصف قـرن تغيـرا                 ،وحزب اهللا السياسية  
  . واصبحت هناك معادالت سياسية لم تكن موجودة في الماضي،كبيرا

وان تلتزم بحماس   .  وهم صقور حماس   ،س الفنادق  على الدول العربية ان تكف عن استقبال مجموعة حما          -3
  .الحكومة الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني

  . على اسرائيل ان تعتبر ان حماس خارج السلطة هي غير حماس داخل السلطة -4
   . على اسرائيل ان تساعد حماس الداخل كي تستمر في اتخاذ المزيد من خطوات االعتدال -5
 وسـالم   ،ولقد جربت اسرائيل سالم فتح    . السالم الحقيقي لن تصنعه اال حماس     تدرك أن   اسرائيل ان    على    -6

   .الدول العربية
حماس اليوم حكومة وسلطة    . التهيئة موجودة و.  ان الرأي العام االسرائيلي االن مهيأ لكي يسمع من حماس           -7

ـ              سياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية     سياسية سوف تحكم لمدة اربعة سنوات بغض النظر عـن الظـروف ال
  .وبان حماس هي مفتاح السالم الحقيقي في المنطقية .والتاريخية والدينية التي جاء ت بها الى السلطة

ولعل ما يعيق حماس البنادق في الداخل من ان تتقدم بسرعة وبسرعة االحزاب السياسية العلمانية االخـري ان        
  . اج الى وقت طويل لكي تحول الثوابت الدينية الى تحوالت سياسية وهي تحت،ثوابتها اكثر من تحوالتها
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ومن الواضح انه قـد قـسم       . وهكذا يبقى موضوع حماس في الرأي العام االسرائيلي الحالي موضوعا خالفيا          
 الرأي العام االسرائيلي الى فريقين فريق الصقور الذي يري ما تراه الرباعية االوروبية وفريق الحمائم المتمثل               

  .بحركة السالم االن ومنتدى السياسة االسرائيلية ومع مجموعات اخرى من اليسار االسرائيلي
ان اليمين االسرائيلي االن يتمنى ان ياتي اليوم الذي تسقط فيه حماس وتترك الحكم لفريق اخـر اكثـر لينـا                     

الخر ورقة مـن اوراق      وهو سقوط    ، بان سقوط حماس سيكون مدويا     ،ولكن هذا اليمين ال يعلم    . واسرع قرارا 
وان .  االسـرائيلية  - والتي تغطي االن العورة السياسية العربيـة         ، االسرائيلي المحتمل  -توت السالم العربي    

 هي اشرس واعنف واكثـر      ، يعني بكل بساطة قيام انتفاضة ثالثة      ،سقوط حماس المرتجى من اليمين االسرائيلي     
 وهو ما ال يرجوه فـي ظنـي الـراي العـام             ،ايا من الجانبين   واكثر عددا للضح   ،اسالةً لكمية اكبرمن الدماء   

  . وال يتحمله الشعب الفلسطيني الذي بدا يعض االن على العظم،االسرائيلي بمجمله
  25/5/2006السياسة الكويتية 

  
  الفرصة االخيرة .61

  محمد خروب
لمجتمع المدني تحت   سيكون الفلسطينيون سلطة وحكومة وفصائل وشخصيات مستقلة وفعاليات تمثل مؤسسات ا          

  .والمجهر الدولي) قبله االسرائيلي(المجهر اليوم مجهر شعبهم اوال والمجهر العربي 
فهم اآلن ذاهبون الى الحوار الوطني بغية الخروج من حال االحتقان والتجاذب والجدل التي وسـمت المـشهد                  

 اليوم الذي شكل انعطافة او قل حال        الداخلي الفلسطيني بعد الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، ذلك         
قطيعة مع التاريخ الذي سبقه ما استدعى اعالن الطوارىء في غرف عمليات وصفوف اكثر من حركة وفصيل                 

 ليس ما بعده يتساوى في ذلك الفائزون الذين فوجئوا بحجم فوزهم وتواضع امكاناتهم              25/1/2006ألن ما بعد    
ا كما الذين ذهلوا واوشكوا على االنهيار بعد خسارتهم التي ما كانـت فـي       تمام.. وقدراتهم على ادارة الغنيمة     

حساباتهم القديمة التي اعتقدوا من خاللها ان جبلهم غير قابـل لالهتـزاز امـام اي ريـح فكـادت عاصـفة                      
اضافة الى تلك االحزاب والفصائل والقوى التي كانت هي االخرى ضحية اوهامها            ..  ان تقتلعهم    25/1/2006
حول اهميتها ودورها وحضورها الجماهيري فاذا بها تكتشف تواضع تلك االهمية وتراجـع ذلـك   .. اريخية  الت

  .وغياب الحضور) المفترض(الدور 
فالهزيمة المرة التي لحقت بحزب السلطة والحقائق التي تكشفت عن شعبية اليسار والقوى الوطنية الفلـسطينية                

اك ونقاشات مفتوحة داخل تلك التنظيمات وقد تصل فـي مرحلـة            أسهمت في جملة ما أسهمت به باندالع حر       
وشيكة اذا ما استمرت على تلك الدرجة من الزخم والجرأة الى مراجعة وقراءة نقدية، ستكون في صالحها على                  
مستوى تنظيمي وفي صالح ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية التي ال يكاد يختلف اثنان على انها في خطـر                  

  .ثر من اي وقت مضى وبخاصة ان معسكر االعداء يجاهر بالعمل على تصفيتهااليوم اك
المراقب لما يجري يلحظ وبما ال يحتاج الى كبير عناء تشابه التصريحات الصادرة عن الحركتين المتواجهتين                

ون مـا   حد التطابق ما يعني ان من يطلقونها ال يعنون ما ينطقون به بل واكثر من ذلك ربما يك                 ) فتح وحماس (
واال كيف وصلت االمور الى هذا الحد من التـوتر وفقـدان االعـصاب وانعـدام            . يقصدونه هو العكس تماما   

  .السيطرة على العناصر المتسببة بالفلتان األمني وترويع المواطنين وسقوط الضحايا في هذا الشكل المجاني
توريط الجانبين ودفعهما الى هاوية الحرب      ال قيمة وال صدقية لالتهامات الموجهة الى اطراف ثالثة تسعى الى            

  .االهلية
هذه حكاية ساذجة لم تعد تنطلي على احد فالثالث هنا هو االسرائيلي وجيش العمالء الذين زرعهم في المجتمع                  

 بل منذ ما قبل نكبة الشعب الفلسطيني في         67الفلسطيني وهو ثالث موجود ليس فقط منذ الخامس من حزيران           
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ويفترض ان التناقض الرئيسي معه وبالتالي تتراجع اية تناقضات ثانويـة            ... 48ايار عام   الخامس عشر من    
  .لصالح خدمة مشروع التحرر الوطني واالستقالل

الذي يختلف عن حوار القاهرة قبل عام ونيف انه غير فـصائلي هـذه              (ثمة على جدول اعمال الحوار الجديد       
مؤسسات المجتمع المدني ستكون في وضع اقوى وابعد تأثيرا في          المرة اي ان الشخصيات والفعاليات وممثلي       

الضغط على الحركتين تحديدا للتوصل الى قواسم مشتركة تحول دون انتصار المشروع االسرائيلي االميركـي               
  ).لتصفية القضية الفلسطينية

ار الـى الجوامـع     نقول ثمة نقاط ومحاور على جدول اعمال الحوار الجديد ما يمكن ان يسهم في ايصال الحو               
وفضاءات التوافق تماما كما يمكنها ان تنسفه وتطيح اآلمال المتوقعة وابقاء المتـشددين ومحتكـري الحقيقـة                 

  .والوطنية على الشجر العالي الذي تسلقوه
يجب وبالضرورة والحال كذلك ان تسود الحوار المسؤولية والصراحة والنيات الحسنة والبراغماتية والرغبـة              

ق لغة اخرى غير تلك التي نسمعها في التصريحات والمقابالت والبيانات من قبيل ان الحرب االهليـة  في التواف 
خط احمر ال يمكن السماح الحد بتجاوزها او من صنف ان الحرب االهليـة غيـر موجـودة فـي القـاموس                     

  .الفلسطيني
وية او سياسية ما يمهـد لهـذه        ان االنزالق الى الحرب االهلية ال يحتاج الى رسم خطوط وال الى قواميس لغ             

الحرب كما ما يحول دونها هي البرامج والثقافة والمشاعر الوطنية ودرجـة االسـتعداد لمواجهـة ومجابهـة                  
المشروع االستعماري العنصري االستيطاني االستئصالي االسرائيلي والسلوك والمستوى المعيشي الذي يظهر           

  .به المسؤول والزعيم الفصائلي او الحكومي
نه حوار الفرصة االخيرة الذي يمكن ان يفضي الى مرحلة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني المعاصر قد                 ا

تسمح اذ ما احسن ادارتها الى تصليب الموقف الفلسطيني سلطة وحكومة في وجـه المحـاوالت االسـرائيلية                  
اتفـاق اوسـلو وال يمكـن       االميركية المتواصلة الى احداث شرخ عميق بين رأسي السلطة التي برزت بعـد              

الوصول الى مثل هذا الهدف غير التعاطي العملي والميداني والواقعي مع معطيات المشهدين االقليمي والدولي               
المنطلقة من الشارع الفلسطيني ومن خلف قـضبان        ) قبل اي صوت اخر   (واالستماع الى االصوات الفلسطينية     

س والشعبية المشهد الراهن ربما في شكل مختلف بل واكثـر           السجون االسرائيلية حيث يقرأ مناضلو فتح وحما      
  .برودة وعقالنية من اصحاب الرؤوس الحامية خارج السجون وقريبا من الكراسي والنفوذ والصالحيات

  25/5/2006الرأي األردنية 
  

  فرص النجاح والفشل متساوية؟ : مؤتمر الحوار الفلسطيني اليوم .62
  حلمي موسى  

في ) أبو مازن (اهللا وغزة مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس           ينطلق اليوم في رام     
ظل تنازع األمل والخيبة في نفوس الفلسطينيين، واالحساس بأن الوطن في خطـر، حـسب تعبيـر مـصادر                   

بـين  السلطة، واجواء االحتقان التي ظلت سائدة بين حركتي فتح وحماس برغم استمرار اللقاءات المـشتركة                
  . قيادتيهما في قطاع غزة، برعاية مصرية

وعشية بدء الحوار، ارتكبت اسرائيل مجزرة جديدة، عندما اجتاحت مدينة رام اهللا قوات كبيـرة مـن جـيش                   
االحتالل اإلسرائيلي لدعم وحدة مستعربين أثناء اعتقالها القيادي من حركة الجهاد اإلسالمي في قلقيلية شـمالي                

 فتصدى لها االهالي بالحجارة، وتحول وسط المدينة الى ساحة معركة اسـتخدم فيهـا               الضفة محمد الشوبكي،  
  ). 10تفاصيل ص ( آخرين 60 فلسطينيين وأصابة حوالى 4العدو الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد 
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واستبقت الحوار ايضا أحداث وسعت الخالفات بين الفلسطينيين في اتجاهات مختلفة، إذ شـهد قطـاع غـزة                  
طاف عدد من أنصار حماس وقتل أحدهم، وتنظيم لجان المقاومة الشعبية المقربـة مـن حمـاس مـسيرة                   اخت

  . عسكرية باسم كتائب شهداء األقصى، الذراع العسكري لفتح
  مع ذلك شهدت الحلبة السياسية الفلسطينية المزيد من التحضيرات 

كما أعلنت اإلذاعات الفلسطينية فـي      . ار الوطني النعقاد مؤتمر الحوار، بتقديم أكاديميين في غزة مبادرة للحو        
  . القطاع عن توحيد برامجها اليوم في بث مباشر تأييدا للحوار

وعلمت السفير من مصادر اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه ستعقد اليوم جلستان علنيتان تبدآن بخطاب يلقيه أبو                
مجلس التشريعي عزيز الـدويك، كمـا أن كلمـة          مازن، تليه ثالث كلمات لرئيسي الحكومة إسماعيل هنية وال        

وبعد ذلك ترفع الجلسة العلنيـة األولـى        . المجلس الوطني الفلسطيني سيلقيها نائب رئيس المجلس محمد صبيح        
  .  فصيال وكتلة برلمانية كلماتهم17تمهيدا لعقد الجلسة العلنية الثانية التي سيلقي فيها ممثلو 

 اليوم األول عن الجلستين العلنيتين، يستهدف طمأنة الـشارع الفلـسطيني            ومن المقرر أن يصدر بيان عام في      
بشأن جدية الحوار، مشددا أيضا على وجوب إنهاء مظاهر التجييش وضرورة الوحدة الوطنية وتبديـد حالـة                 

  . االحتقان القائمة
. لمؤتمر سـيد نفـسه    وفي اليوم الثاني للحوار، ستعقد جلستان سريتان تكرسان لبحث اإلشكاالت في إطار أن ا             

وسيتقرر في هاتين الجلستين تشكيل لجان عمل مشتركة الستكمال الحوار الفعلي حول قضايا الفلتان األمنـي،                
  . والمخارج من األزمة الميدانية الراهنة، والثوابت الوطنية، والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني

الوفاق الوطني التي أعدت في السجون اإلسـرائيلية هـي          وأكدت مصادر اللجنة التحضيرية اللسفير أن وثيقة        
  . الوثيقة المركزية التي سوف يستند إليها الحوار

وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية أنه لدى أبو مازن عزم واضح على عـدم تعقيـد المـسائل،                   
مام المؤتمر ستركز على هذه     وشددت على أن كلمته التي سيلقيها أ      . والعمل بروحية البحث عن قواسم مشتركة     

  . الروحية
وعلمت السفير أن نية المتحاورين في رام اهللا وغزة التمهيد لحوار يجري قريبا في القـاهرة، بعـد اسـتكمال                    

وثمة أحاديث عن عقد هذا الحوار خالل شهر من اآلن بعد التأكد مـن أن               . الحوار داخل لجان العمل المشتركة    
ية لفلسطينيين بتدريب إرهابيي تفجيرات دهب لن يترك أثرا سلبيا علـى الموقـف              اتهام وزارة الداخلية المصر   

  . المصري من استضافة المؤتمر
وشدد الرئيس الفلسطيني أمام بعض أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على أن موعد الحوار فـي القـاهرة                 

ومن الجائز أن تأكيـد أبـو       . ظمة التحرير يتوقف على نتائج عمل لجنة الحوار المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمن          
مازن على حوار القاهرة يرمي إلى إزالة بعض الخوف لدى عدد من الفصائل الفلسطينية من أن حوار غـزة                   

ومن مراجعة السفير لعدد من الفعاليات الفلسطينية حول نتائج الحـوار           . ورام اهللا هو البديل عن حوار الخارج      
فهناك من يعتقد أن األزمة الفلسطينية اشتدت إلى أبعد مدى،          : ناقضة إلى حد كبير   المتوقعة، يتضح أن اآلراء مت    

ويؤمن هؤالء أن الجميع حـريص      . وأن غالبية القوى، خصوصا داخل فتح وحماس، معنية بإيجاد مخارج لها          
  . على إنجاح عمل مؤتمر الحوار ولجان العمل التي تنبثق عنه

ويشير هـؤالء  . إلى استحالة التوصل إلى اتفاق ينقذ الجميع من الفشلإال أن هناك من يرى عكس ذلك، ويشير         
بتشاؤم إلى الوضع داخل كل من فتح وحماس على حد سواء، ويقولون إن فتح، بحالتها الراهنة التي لـم تعـد                     

وأوضح قيادي في فـتح     . ترتكز على أي ركائز، عاجزة عن توحيد صفوفها وتبني موقف موحد من أي شيء             
 سنة من السلطة أفقدت فتح كل شيء تقريبا، فقد وقفت طوال تلك الفترة على ساقين هما الرئيس             12 اللسفير أن 

الراحل ياسر عرفات وهيكلية السلطة، وقد فقدت الساقين وغدت مشلولة بشكل يصعب عليها ترتيب أوضـاعها    
  . الداخلية
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إلى التصعيد فـي ظـل إغـراء        وبموازاة ذلك، هناك من يؤمن بأن حماس، وهي ترى وضع فتح هذا، تعمد              
المكاسب، وهذا ما يفسر لدى بعض هؤالء ترتيب لجان المقاومة المقربة من حماس مسيرة في غزة، بحضور                 

ورأى هـؤالء أن    . آالف من المسلحين، باسم الذراع العسكري لفتح، قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر الحـوار              
وأوضح عدد من ممثلي فتح، الذين حضروا مع ممثلين      . يريةخطوة تصعيدية من هذا القبيل كفيلة بأن تكون تفج        

لحماس لقاء تم أمس برعاية مصرية مع هنية، أن خطوة استعراضية كهذه تفاقم التوتر بين حماس وفـتح، وأن                   
  . ذلك يلحق الضرر بفرص التعاون بين الحركتين، كما يقلص احتماالت نجاح الحوار

قتناع بفشل الحوار، ال لشيء إال ألنه ال إمكان لنجاحه في الفترة الحالية،             وأكد قيادي من فتح اللسفير أنه على ا       
وأشار إلى أن حوارا ال يسبقه توافق يصعب وصفه بالحوار، حتى لو كـان  . أقله بسبب عدم التحضير المناسب    

  .الوطن في خطر
  25/5/2006السفير 

  
  رموز السلطة السابقة يحرضون من واشنطن ويدفعون نحو حرب أهلية .63

  أسامة أبو ارشيد
الفلسطينية فـي ازديـاد     -قتلى وجرحى الصدامات الداخلية الفلسطينية    . قطاع غزة يقبع اآلن على فوهة بركان      

 .كما أن خطاب التحريض السافر والمقيت أصبح موضة لدى البعض ممن كانوا يمثلون سلطة األمـس               . يومي
فالمشكلة ليـست بـين     . قية على الساحة الفلسطينية   وقبل أن نستطرد، فإنه ينبغي أن نحدد معالم الصورة الحقي         

تنظيمين كبيرين يتنازعان النفوذ، وال هي كذلك مشكلة صالحيات تائهة ما بـين الحكومـة، بقيـادة حمـاس،                   
إنها مشكلة رموز كالحة كانت قد تـسلطت علـى رقـاب            . المشكلة أعمق من ذلك وأكبر    . والرئاسة بقيادة فتح  

ة شعبية أو سند أو حتى تفويض، فلما بان حجمها الحقيقي في الساحة الفلـسطينية،               الناس والعباد من دون قاعد    
في االنتخابات األخيرة عمدت إلى إثارة القالقل والفتن واالضطرابات، بل وحتى الدفع باتجاه حـرب               " كنست"و

  ".إما نحن وإما الطوفان"فمنطق هؤالء . أهلية
الكالحة التي انكشفت شعبيا يدوران في أروقة واشـنطن يحرضـان           قبل أسابيع قليلة كان اثنان من تلك الوجوه         

األول ال يمثل أي شيء، وهو قـد  . على حكومة شعبية منتخبة في فلسطين ويطلبان المدد والعون على إسقاطها 
وعلى الرغم من أن كل أعضاء فـصيله        . فصيله الذي كان يمثله في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         طرد من 
يعابهم في ميكروبص، إال أن سياسات ياسر عرفات مهندس اإلنشقاقات، كانت تتطلب حينئذ تـسمين               يمكن است 

هذا الشخص المسمى ياسر عبد ربه، وفي ندوة مفتوحة دعت          . اللجنة التنفيذية بدمى ليسهل عليه قيادة المركب      
االتجاهـات   في واشنطن، أسـهب وأطنـب فـي كـل            2006-5-11لها المؤسسة األمريكية لفلسطين، يوم      
كان يطلب الدعم من األصدقاء في واشنطن لتمكين المعتدلين أمثاله من           . التحريضية ضد حكومة شعبه المنتخبة    

 ،عبد ربه الديمقراطي جدا   . تغيير المعادلة، أو قل االنقالب على الخيار الشعبي في األراضي الفلسطينية المحتلة           
لم يكتف هذا الشخص،    .  ديمقراطي يؤمن بخيارات الشعوب    غمز من قناة سوريا لديمقراطيتها، على أساس أنه       

الذي هو بال قاعدة شعبية كانت أم حزبية، بذلك، بل هو ال يوفر حتى اهللا من استهزائه، وذلك عندما اسـتهزأ                     
الوجه الكالح الثاني المشارك في النـدوة       . بمن يؤمن بقوة عظمى وهو يشير في ذات الوقت بسبابته إلى السماء           

 عمرو، أحد الشخصيات الفتحاوية الفاشلة في تحصيل مقعد في االنتخابـات التـشريعية الفلـسطينية                كان نبيل 
هذا الشخص أيضا لم يقل تحريضا عن عبد ربه، ولم تعل وجنتيـه حمـرة وهـو                 . األخيرة عن منطقة الخليل   

عمرو هذا زعـم أن     . قياد بإعانة المعتدلين أمثاله في فتح على إسقاط الحكومة الحالية ب          ،يطالب األصدقاء أيضا  
حالفها الحـظ فـي      -هكذا يقول - فتح لم تخسر االنتخابات، وإنما حماس المنظمة تنظيما قويا، رغم أنها أقلية           

النظام االنتخابي، وهو ال يتورع أبدا هو وقرينه عبد ربه من تسول دعم أمريكي للعودة إلى دوائر صنع القرار                   
وقبل االسـتطراد، الغريـب أن أحـدا مـن          . ية بغطاء سياسي أمريكي   على ظهور دبابات الميركافا اإلسرائيل    
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كال من المناضلين عن مـصدر المـال الـذي تكفـل             -على أساس أنه لم يتح لي الدور      - الحاضرين لم يسأل  
بإقامتهما بفندق فاخر مقابل البيت األبيض ال ينزل فيه إال ملوك ورؤساء دول تملك المال وال تخضع لحـصار                   

أيضا، يطل وجه فاسد ثالث والمتهم بالكثير مـن الجـرائم            2006-5-22 االثنين   يومو.  شعبها اقتصادي يخنق 
 ليتهم حماس بأنها حركـة كاذبـة وبـأن       ،عبر شاشات سي أن أن    ،   والحديث هنا عن أبو علي شاهين      ،الدموية

طينية إلى أتون حـرب     ديدنها منذ نشأتها رفع السالح في وجه الفلسطينيين وتنفيذ االغتياالت وجر الساحة الفلس            
طبعا، هذا الشخص نفسه سقط في االنتخابات األخيرة لفساده، وفي رقبته دمـاء وأرواح الكثيـر مـن                  . أهلية

األبرياء من الفلسطينيين منذ الثمانينيات من القرن الماضي، يوم كان رجل عصابات وشـلل تمـارس القتـل                  
  . واالغتيال بكل دناءة، وهو ال زال كذلك حتى هذا اليوم

هذه الشخصيات الكالحة الثالثة ما هي إال غيض قليل من فيض كثير من طوابير قيادات الفساد والتسلط التـي                   
وهم اليوم وبعد أن عجزوا عن إسـقاط        . انكشف حجمها في الشارع عند أول فرصة سنحت للفلسطينيين للتنفس         

 في جلسته األخيرة، يـسعون إلـى الـزج          هذه الحكومة بالطرق القانونية الملتوية، كمحاولة البرلمان المنصرم       
بالساحة الفلسطينية في أتون حرب أهلية، علهم يتمكنون من العـودة إلـى منطـق التـسلط بـدعم البـسطار            

  .اإلسرائيلي
معركة الصالحيات بين الرئاسة والحكومة معركة مصطنعة، وذلك ألنها استحدثت بعد االنتخابات التـشريعية              

فذات الصالحيات التي يسعى محمود عباس ومن لف لفه لسحبها من يد هذه             . التي كرست حماس كمنتصر أول    
حينها . الحكومة، كانت عنوان الصراع األبرز بينه، عندما كان رئيسا للوزراء، والرئيس الراحل ياسر عرفات             

أردني لنزع هذه الصالحيات من يد عرفات لصالح حكومته،         -مصري-إسرائيلي-استقوى عباس بدعم أمريكي   
الكل اآلن حريص على القـانون ألن سـامي أبـو           . ن يريد أن ينزعها بدعم ذات المحاور لصالح الرئاسة        واآل

زهري حاول تهريب مئات اآلالف من الدوالرات لدعم خزينة الحكومة الخاوية ولتمكينها مـن دفـع رواتـب                  
التي اكتشف فجأة أنهـا      مليون دوالر    700موظفيها من جيش الفتحاويين، في حين ال أحد يتحدث أبدا عن ألـ             

أين تلك األموال؟ وأين من سرقها؟ وأين المحاكمات التي         . مسروقة عندما أعلن عن فوز حماس في االنتخابات       
ألنه ال يوجد، كما أنه ال يوجـد أي جـواب لمـصير مليـارات               . عقدت لمناضليها من الفتحاويين؟ ال جواب     

األجهزة األمنية بقيادة فـتح اآلن أصـبحت        . لقيادة المتنفذة الدوالرات الفلسطينية المستثمرة لصالح البعض في ا      
غيورة على أمن الوطن والمواطن بعد تشكيل وزير الداخلية لقوة أمنية خاصة لحفظ السلم واألمن العام مكونـة      

وفجأة يتذكر أبو مازن بأنه البد من نشر قوات األمن الفلسطيني لحفظ ذات األمـن،               . من عدة فصائل فلسطينية   
وال أشك للحظة بأنه قد غاب عن أبو مـازن          . األمر الذي غاب عنه إلى حين صدور قرار وزير الداخلية         وهو  

أن المصدر األول للفوضى في القطاع هي األجهزة األمنية نفسها التي تذكر فجأة وظيفتها الرئيسية بحفظ األمن                 
 اغتيال مدير المخابرات الفلـسطينية      وفي حين يرفع بعض قادة هذه األجهزة عقيرتهم حول محاولة         . ال بانتهاكه 

طارق أبو رجب، واإليحاء بأن حماس تقف وراءها، في محاولة لدفع الساحة نحو حرب أهلية تأكل األخـضر                  
واليابس، ال يتكلم أحد أبدا عن جريمة اغتيال موسى عرفات في منزله وبين أهله، والتي يعتقـد علـى نطـاق          

الن تقف وراءها وذلك في أفق تصفية ذكرى الرئيس الراحـل ياسـر             واسع أن فرقة الموت التابعة لمحمد دح      
  . عرفات وكل ما يمت إلى تجربته بصلة

فالصناديق قد جاءت بحماس    . هذه األسطر ليست تأييدا لحكومة حماس، ولكنه دفاع عن خيار الشعب الفلسطيني           
بحمـاس فعلـى الجميـع أن        -لتإن فع - وعلى الجميع القبول بهذه الحقيقة، وإلى أن تذهب صناديق االقتراع         

الشعب الفلسطيني ليس قاصرا وال يحتاج إلى وصاية من أحد عليه، ال من حمـاس وال                ف. يحترم خيار الشعب  
لقد أعطى ذات الشعب ثقته المشروطة قبل سنوات لياسر عرفات ولخيار أوسلو، وقد             . من فتح وال من غيرهما    

وات، وحينها لم يتكلم أحد عن أهلية الشعب، فلماذا يفتح هـذا            استمر هذا التفويض الجزئي حينها قرابة سبع سن       
  . الموضوع اليوم
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حماس لديها تفويض شعبي لمدة أربع سنوات، وخالل هذه المدة الزمنية إما أن تفشل وإما أن تنجح، والوقـائع                   
ـ   . على األرض هي من سيحدد والشعب هو من سيحكم    م أما أن يسعى البعض إلفشالها وإجهـاض تجربتهـا ثّ

وعودة أخيرة إلى النـدوة     . التباكي على مصالح الشعب فلن يقود إال إلى االنفجار، الذي سيبدأ بمن يقف ورائه             
ففي تلك الندوة طالب عبد ربه اإلدارة األمريكية بالجلوس إلـى الرئاسـة             . التي شارك فيها عبده ربه وعمرو     

لشعب الفلسطيني، وتمريرها عبر الرئاسـة لتقويـة   الفلسطينية لالتفاق على الحد األدنى من الحاجات الرئيسية ل    
ال حظ هنا أنه يريد الحديث عن الحد األدنى من الحاجات الرئيـسية             . موقفها شعبيا، وإضعاف موقف الحكومة    

للشعب، وليس حاجات الشعب وذلك ليقولوا فيما بعد، بأن حماس فشلت، رغم أنهم هم فعليا من استدعى هـذا                   
  . الحصار

مارس على الشعب الفلسطيني هو مطلب فلسطيني داخلي لوجوه الحقبة البائدة، وهو قد توافـق               إن الحصار الم  
- مع رغبات المحتل وأعداء حرية الشعوب في المنطقة وفي العالم، ولذلك فإن مسؤولية أي حرب أهلية ستقع                

 سـابقة أو الحقـة، أمـا    ستكون على أكتاف أولئك النفر السيء، وإن التاريخ لن يذكرهم إال بلعنة     -ال قدر اهللا  
الشعب الفلسطيني فلن يوفر لهم إال البصاق، كما يريدون هم أن يدفعوا به إلى مرحلة التـسول واألكـل مـن                     

  .     خشاش األرض
أعرف أنها كلمات قاسية، ولكن الصفوف تتمايز اليوم، وتجويع شعب وخنقه من قبل من يدعي تمثيل مصالحه                 

. م يريدون خطف إرادة شعب أو إذالله إن لم يستجب ألهـوائهم وأطمـاعهم             إنه. أمر ينبغي عدم السكوت عنه    
ونحن إما أن نكون اليوم مع شعبنا وإما أن نكون مع الفسدة، ولو حتى بالصمت، فالساكت عن الحق شـيطان                    

 .نعم خياناتكم.. أخرس، ولذلك فإننا لن نصمت وسنعري خياناتكم
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