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   األسرىتشكيل لجان متابعة وحماس تتحفظ على بندين في وثيقة: الحوار الفلسطيني .1

اختتمت امس الجولة األولى من الحوار       :محمد يونس  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      27/5/2006الحياة  نشرت  
ر برئاسة الرئيس عباس تتفرع عنهـا مجموعـة         الوطني الفلسطيني باعالن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الحوا       

وتـأخر اصـدار    . لجان اختصاص لمواصلة البحث في القضايا قيد البحث، وفي مقدمها وثيقة مبادرة األسرى            
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بيان في ختام جلسة الحوار بسبب تحفظ حماس عن المادة المتعلقة باعتماد قرارات الشرعية الدوليـة النهـاء                  
ر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حسب ما قال القيادي في حماس            الصراع، واعتبار منظمة التحري   

ولقي تلويح الرئيس محمود عباس باللجوء الى استفتاء شعبي استحساناً من الـرئيس جـورج               . عدنان عصفور 
ورجحت مصادر فـي حمـاس ان يثمـر         . بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اللذين اعتبراه مشجعاً        

وتوقع مسؤول كبيـر    . الجاري عن تقارب مع فتح، مستبعدة التوصل الى اتفاق شامل في هذه المرحلة            الحوار  
في الحركة التوصل في هذا الحوار الى اتفاق على اعادة بناء منظمة التحرير خالل فترة زمنية محددة قـد ال                    

ومن  . أزمة الثقة بين الجانبين    تتجاوز ثالثة شهور، مشيراً الى صعوبة التوصل الى اتفاق شامل بسبب ما أسماه            
المرتقب ان تواصل هذه اللجان لقاءاتها االسبوع الجاري ومطلع المقبل، وان يتفق الطرفان على مصير القـوة                 

وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان مـصير هـذه القـوة             . التنفيذية المؤلفة من ميليشيات تابعة لحماس     
  .لداخليةمرهون باالتفاق على صالحيات وزير ا

أكد رئيس الوزراء الفلـسطيني      :القدسوغزة  نقالً عن الوكالت من      27/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
، وتعهـد   األسرى لالستفتاء الشعبي، على مبادرة      ةدستوري وال اسماعيل هنية أمس أنه سيدرس األبعاد القانونية      

وأكد هنية ان الحكومة ليـست     . ستفتاءااللدعوة الى   هنية بأال تقدم حكومته تنازالت رغم تهديد الرئيس عباس با         
ان الموضـوع   : وأضاف. طرفا مباشرا في الحوار، نحن رعينا الحوار الى جانب المجلس التشريعي والرئيس           

المتعلق بالوثائق ليس بديال عن البرنامج السياسي للحكومة الذي نالت الثقة على أساسه لكنني أحـرص علـى                  
  .انجاح الحوار

ض القيادي في حماس محمد نزال وثيقة األسرى صراحة لكنه انتقد عباس لتهديده بطرحها في استفتاء                ولم يرف 
إن المبـادرة   : ومـضى يقـول   . وقال نزال لرويترز إنه يرى في االستفتاء وسيلة للضغط على حماس          . شعبي

قشة هذه النقـاط فـي      ن الطبيعي ان تتم منا    متحتوي على نقاط ايجابية وأخرى تراها حماس على انها سلبية و          
ان تصريحاته تعكس موقف كل عناصر حماس بما في ذلك الزعماء           : وقال نزال . حوار يخرج بموقف مشترك   

كما تساءل بشأن حق عباس الدستوري فـي        . داخل األراضي الفلسطينية والقيادة في المنفى والجناح العسكري       
  .الدعوة إلجراء استفتاء

إن حماس توافق علـى     : للحوار ان القيادي في حماس عدنان عصفور قال       وقال مشاركون في الجلسة المغلقة      
   .مما جاء في المبادرة% 90

من جهتها رحبت الواليات المتحدة بالحوار الوطني الفلسطيني، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية              
 حكومـة حمـاس ستخـضع    إن واشنطن ستنتظر لترى ماذا سينتج عن هذا الحوار اذا كانت          : شون ماكورماك 

 عندها يمكن للواليات المتحدة أن تنظر الى هذا األمر على أنه تطور             ،للشروط التي حددها لها المجتمع الدولي     
  . ايجابي

محمود الزهار الطريقة التي طـرح بهـا        .انتقد د : 27/5/2006اخوان اون الين     في موقع    كتب محمد هاني  و
 إنه ليس من المنطقي طرح الوثيقة بهذه الطريقـة التـي اتّـسمت              وقال الزهار  .رئيس عباس وثيقة األسرى   ال

بأسلوٍب تهديدي من ِقبل رئيس السلطة، مؤكدا أن ذلك يعطي انطباعا باستباق لألمور ومحاولة للضغط بهـدف                 
وأشار الزهـار فـي تـصريحات        .فرض رؤيٍة معينة، كما أنّه التفافٌ على الخيار الشعبي والبرنامج السياسي          

 إلخوان أون الين إلى أن التركيز على ورقة األسرى دون غيرها من األوراق هو استثناء غير مقبول؛                  خاصة
ألن الحوار يعني أن تكون جميع األوراق واألفكار متاحة للبحث، وشدد على حرص حماس على إنجاح الحوار                 

لى النظام األساسي في أطره     بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وحرص حماس على سيادة القانون والحفاظ ع           
  .الدستورية

المتحدث باسم حماس سامي أبو زهـري أكـد   أن  غزة  في   27/5/2006الغد األردنية    مراسل   حامد جاد وذكر  
عقب مشاركته في الجلسة الصباحية لمؤتمر الحوار الجمعة رفض حركته منح التفويض إلي جهة للتفاوض مع                
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فضنا منح اى جهة اى تفويض حول موضوع التفاوض الن منظمة            تحدثنا حول ر   :إسرائيل وأوضح ابو زهري   
 .التحرير التى يفترض انها مسؤولة عن هذا الملف معطلة وال تمثل الجميع وبحاجة الى برنامج سياسي توافقي                

   .ر الى عدم دستورية لجوء الرئيس عباس لالستفتاء الشعبي حول وثيقة الوفاق الوطنياشوأ
مصادر سياسية على صلة بمجريات الحوار تقـول ان          إلى أن    غزةمن   27/5/2006القبس الكويتية   وأشارت  

   .ابومازن سجل هدفا على ما يبدو في شباك حماس عندما طرح فكرة عرض وثيقة االسرى على استفتاء شعبي
ء خبراً جا وكاالت  والغزة سمر خالد وامال شحادة      نقالً عن مراسليها في      27/5/2006الرأي األردنية   وأوردت  

المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية عمار الدويك أعلن أنه ال يوجـد فـي القـانون                 أن  : فيه
مشيرا إلى أن الوضع األمثل هو سن قانون ينظم االسـتفتاء الـشعبي             . الفلسطيني ما ينظم إجراء االستفتاءات    
  .الفلسطيني حول وثيقة الوفاق الوطني

 خالل إلقائه كلمة الحركة فـي المـؤتمر فـي           حركة الجهاد اإلسالمي  الشامي أحد قيادي    من جانبه قال عبداهللا     
والتأكيد على حق شعبنا في الـدفاع عـن           إن الجهاد تعلن تمسكها بخيار المقاومة ومشروعيته،       :جلسته الثانية 

  .اديةنفسه في مواجهة العدوان بكل الوسائل واألساليب الكفاحية وفي مقدمتها العمليات االستشه
وصف فاروق القدومي الخطاب : عمان كمال زكارنةنقالً عن مراسلها في  27/5/2006الدستور وأضافت 

الذي القاه الرئيس عباس في افتتاح جلسات الحوار الوطني بأنه تاريخي ووطني ومهم جدا في هذه المرحلة 
  .وشامل ووضع النقاط على الحروف

ياسر عبد ربه في تصريح اعتبر : عبدالقادر فارسلها في غزة نقالً عن مراس 27/5/2006عكاظ وجاء في 
مشيرا الى أن الوثيقة  لعكاظ أنه من الممكن إجراء حوار جدي مع المجتمع الدولي بشأن وثيقة الوفاق الوطني،

تتضمن كل ماهو مطلوب فلسطينيا داخليا ودوليا أيضا، ومشددا على أن الوثيقة تشكل قاسما مشتركا وطنيا 
وقال إننا ال نطلب من حماس التنازل عن برنامجها الخاص فمن حق كل فصيل  . حكومة وحدة وطنيةلتشكيل

 .التمسك ببرنامجه، إنما هذه الوثيقة تمثل برنامج إجماع وطني وقاسما مشتركا للجميع
ار داخل عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطني على أهمية الحو. اكد دمن جهته، 

المجتمع الفلسطيني بمختلفة شرائحه، واعتبر أن فشل جوالت الحوار السابقة منذ سبعينات القرن الماضي كان 
بسبب كون هذا الحوار تجييري وإسقاطي، بمعنى أن البعض كان يريد تجيير الحوار لتحقيق مصالحه الذاتية، 

 أن الحوار كان يهدف دائما الى التهدئة وليس والبعض اآلخر كان يذهب للحوار حتى ال يتهم بأنه ضده، كما
 .الى حل المشكلة من جذورها

وزارة الخارجية الروسية رحبت ببدء الحوار الوطني إلى أن  26/5/2006وكالة األنباء الروسية وأشارت 
  .الفلسطيني، ودعت المشاركين فيه إلى التحلي بضبط النفس والصبر

 ان  :قال عضو اللجنة المركزية لفتح عبـاس زكـي         :27/5/2006طينية   األيام الفلس   في كتب حسام عزالدين  و
تحديد الرئيس عباس فترة عشرة ايام جاء ألنه ال يريد ان يكون حوارنا مثل حـوار الطرشـان خاصـة وان                     

وحـول   .الشعب الفلسطيني ينتظر شيئا منا، لذلك يجب ان يكون ما اعلنه عباس حافزا لنا كي نخرج بنتيجـة                 
 يجب ان نعلم ان عدم االعتراف بالشرعية الدولية هو بمثابة اعـدام لنـا             :قال زكي  مع حماس    قضيتي الخالف 

اتوجـه الـى    : ووجه زكي حديثه الى حمـاس      .وكذلك عدم االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ايضا اعدام       
ـ                  صراعات التـي   اخواني في حماس ان تدققوا في اسباب فوزكم في االنتخابات وان تعلموا ان سبب ذلك هو ال

  .عاشتها فتح، وان كان االمر غير ذلك فلماذا تخافون من االستفتاء؟
 إلـى أن    ومنتـصر حمـدان    رام اهللا نائل موسى   نقالً عن مراسلها في      27/5/2006الحياة الجديدة   وأشارت  

تأييد الذي  ان حماس تخشى االستفتاء االن النه قد يؤثر على شعبيتها ويكشف حجم ال            اعتبروا  ن لالستفتاء   يمؤيد
  . تلقاه سياساتها وبرامجها في الشارع
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اعتبر محمد دحالن ان انعقاد مؤتمر الحوار يؤسس ألرضية قوية لتكـريس لغـة الحـوار مـشيدا                  من جهته   
 ان مجمل القضايا الخالفية سيجري مناقشتها بشكل معمق فـي لجنـة             :واضاف. بالمبادرة التي قدمها األسرى   
   .سالمتابعة برئاسة الرئيس عبا

حسن خريشة للحياة الجديدة انه قدم مقترحـا يقـضي          .اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      من جانبه   و
 مـشيرا   ،بتشكيل حكومة تكنوقراط بمشاركة مستقلين وشخصيات اكاديمية لفك الحصار المفروض على شعبنا           

 من بعـض قيـادات حمـاس        الى ان هذا المقترح جرى عرضه على الرئيس عباس خاصة وانه يحظى بقبول            
  .وموافقة قيادات في فتح

أظهرت مداوالت مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني : 27/5/2006السفير اللبنانية  في حلمي موسىوكتب 
وهكذا فإن الحوار . عمق الخالفات القائمة في الساحة الفلسطينية حول سبل التعامل مع الواقع السياسي الراهن

غلق لم يفلح إال في االتفاق على صيغة البيان الختامي وعلى تشكيل لجنتي حوار طوال يوميه العلني والم
 عضوا هم ممثلو الفصائل الفلسطينية إضافة إلى عضو عن 21متوازيتين في رام اهللا وغزة، تضم كل منهما 

التطميني نقطتين  ويتضمن البيان. كل من مؤسسات المجتمع المدني والمرأة واألسرى والقطاع الخاص
الدعوة للحرص على الوحدة الوطنية ورفض الحصار المفروض على : مركزيتين على وجه الخصوص هما

 . ويشير إلى اعتماد وثيقة األسرى ركيزة أساسية الستكمال الحوار. الشعب الفلسطيني وحكومته
تجاوز نهاية حزيران، وطالب المؤتمر أبو مازن بدعوة اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة لالجتماع بما ال ي

. بهدف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وترسيخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
وأكد المؤتمر أن السالم لن يتحقق ما دام هناك استيطان وجدار في األراضي الفلسطينية ومشددا على استحالته 

 . 1967 الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان من دون اإلنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األرض
، واعتبرته حول االستفتاءمن المؤكد أن حماس نظرت بارتياب إلى موقف أبو مازن من جهة أخرى، فو

ويمكن قراءة موقف حماس المعلن حيال هذه الخطوة . محاولة لاللتفاف على إرادة الناخب الذي أوصلها للحكم
هدئة الفعلية على األرض من خالل إعالن إعادة تموضع القوة التنفيذية بإبعادها عن األول محاولة الت: باتجاهين

فحماس ترفض . الحضور الدائم في الشوارع، والثاني باتباع سياسة لعم مع المواقف التي يعرضها ابو مازن
ها المطلق والتام وحماس ال تعلن رفض. وثيقة األسرى كوثيقة وحيدة للحوار ولكنها توافق عليها كوثيقة أساسية

وحماس التي تسمع كل . لفكرة االستفتاء ولكنها تشدد على أنها سوف تدرسها من الناحيتين الدستورية والقانونية
يوم ابو مازن وهو يشدد على أنه الشريك في المفاوضات مع إسرائيل، ال تريد الصدام معه لكنها صارت تعلن 

كما أن حماس التي شعرت أن وجود القوة التنفيذية في . ئيلأنه ليس هناك تفويض ألحد بالتفاوض مع إسرا
الشارع يخلق احتكاكا دائما وصدامات تثير غضب الشارع، عمدت إلى محاولة إبعاد هذه القوة عن الواجهة 

وللمناسبة، ثمة من يقول إن أحد أسباب سحب القوة التنفيذية من الشوارع وجود قرار لدى فتح بمواصلة (
  ). د كل شرعية حول وجودهامناوشتها إلبعا

 اذا كنا نريد استفتاء يمثل كل الشعب :من جهته، قال االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامةو
 االنتخابات االخيرة للمجلس التشريعي هي استفتاء :الفلسطيني، فليكن شامال في الوطن والشتات، مضيفا ان

فإننا ال نرى ان الظرف الموضوعي الذي يكتنفهم، يتيح لهم ...  وتقديرنا لالسرى مع كل احترامنا:وتابع. ايضا
  . الحسم بأمور مصيرية تخص مصير القضية الوطنية ومستقبل المنطقة برمتها

 
 وسياسي لحكومة حماس من اندونيسياالزهار يحصل على دعم مالي  .2

عا وزير الخارجية الفلسطيني محمود د: جاكرتا من  رويترزنقالً عن 27/5/2005القدس العربي نشرت 
 وعد بتأييد أكبر ىالزهار اندونيسيا الجمعة للقيام بدور في عملية السالم المتعثرة في الشرق االوسط وحصل عل

وقال وزير الخارجية االندونيسي حسن ويراجودا في مؤتمر . دولة اسالمية في العالم من حيث عدد السكان
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وتابع قائال سنبذل كل ما في  . نتطلع للتعاون مع الحكومة الجديدة المنتخبةرالزهاصحافي بعد االجتماع مع 
وسعنا للمساعدة في دفع القضية الفلسطينية مضيفا أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني جاكرتا في 

ي  االراضىوصرح ويراجودا بان اندونيسيا تنوي ارسال دبلوماسيين ال.  يونيو المقبل/منتصف حزيران
وقال الزهار في المؤتمر الصحافي المشترك ان حكومته . الفلسطينية وانها تدرس امكانية انشاء مكتب في غزة

وقال الزهار انه حكومته ال تعترض . تشجع الدور البناء للغاية الذي تضطلع به اندونيسيا لمساعدة الفلسطينيين
وأضاف أن . المحاولة لن تسفر عن شيءعلي المحادثات بين عباس واالسرائيليين لكنه أضاف أن هذه 

 . الحكومة ال تعترض علي االجتماع مع أي شخص لكنها ال تثق في الجانب االسرائيلي
اجتمع الزهار مع الرئيس سوسيلو بامبانج : جاكرتا من  رويترزنقالً عن 27/5/2006الدستور وأضافت 

وحصل الزهار على تبرعات مالية بلغت  .نيةيودويونو ومسؤولين اخرين كبار لكسب التأييد للسلطة الفلسطي
كما وعد يودويونو بتقديم مساعدات غذائية وطبية .  ألف دوالر عندما اجتمع مع مشرعين اندونيسيين90

ع يودويونو مع الزهار سنقدم مساعدات بشكل جوهري لمنع اوقال ويراجودا للصحفيين بعدم اجتم. للفلسطينيين
 . لس الوزراء االندونيسي اجتماعا لمناقشة هذا االمر سيعقد مج وحدوث أزمة انسانية

  
  الجهاد في لبنان وأصابع االتهام تتوجه إلى إسرائيل  استشهاد قيادي من  .3

مسؤول بارز في حركة الجهـاد      وهو   ،محمود المجذوب  ان   بيروت من 27/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 وحملت الجهاد إسرائيل    .رتهما في مدينة صيدا جنوبي لبنان     وشقيقه بانفجار عبوة ناسفة بسيا    هو  تل  قُ اإلسالمي

وقالت مصادر مختلفة ان محمود المجذوب كـان يحـيط           .المسؤولية عن العملية وهددت بالرد خارج فلسطين      
وأفادت األجهزة األمنية اللبنانية ان المجذوب هـو مـسؤول العمليـات داخـل               .نفسه بإجراءات حماية مشددة   

   .ةاألراضي الفلسطيني
 .من جهته، اتهم رئيس التنظيم الشعبي الناصري، النائب اسامة سعد، إسرائيل بالوقوف وراء محاولة االغتيـال   

ان العملية تدل    وأكد تجمع العلماء المسلمين    .واعتبرت حركة أمل أن االعتداء يحمل بصمات إسرائيلية واضحة        
   .بنانيةعلى أن الموساد اإلسرائيلي ما زال فاعالً على الساحة الل

الجماعة اإلسالمية أكـدت علـى       ان   صيدا من   رأفت نعيم نقالً عن مراسلها      27/5/2006 المستقبل وأوردت
لسان مسؤولها السياسي في الجنوب بسام حمود أن ما حصل في صيدا جريمة صهيونية تهدف إلى االنتقام من                  

وأكد ان هذه الجريمة التـي      . األولى في لبنان  هذه المدينة المجاهدة التي أذاقت العدو الصهيوني مرارة الهزيمة          
تأتي متزامنة مع عيد التحرير، لن تزيدنا إال إصراراً وتصميماً على متابعة طريق الجهاد وصوالً إلى انتـزاع                  
هذه الغدة السرطانية من الوجود، داعياً كل من فكر وسعى الى نزع سالح المقاومة أن يراجع حـساباته جيـداً         

قيدته مبنية على القتل واإلجرام واستباحة كل المحرمات وال ينتظر أي حجة ليمارس عدوانـه               ألن هذا العدو ع   
  .على شعبنا ومجاهدينا ووطننا

، عبد الرحمن البزري ان صيدا في محمد صالح نقالً عن مراسلها  27/5/2006السفير اللبنانية وأضافت 
و ظهر بوضوح بصمات العدو االسرائيلي  تُهاانجريمة وقال ال شجب رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني،

 . مدى االختراق االمني االسرائيلي للساحة اللبنانية
 حمـل العـدو     ، نائب األمين العام لحركة الجهـاد      ،زياد النخالة ان   26/5/2006اخوان اون الين     وذكر موقع 

وأكد أن العدو الصهيوني    . كةغتيال وقال إن الجريمة لن تمر دون رد قوي من قبل الحر           االلية  ؤالصهيوني مس 
الجهاد أن تطال العدو في ومؤسـساته        مكانإهو الخاسر الوحيد من نقل المعركة خارج فلسطين، موضحا أن ب          

  .حركة ستبقى رأس حربة المقاومة في فلسطينالمؤكدا أن  في كافة أماكن تواجده 
قولهـا ان  اسـرائيلية  ر امنيـة  نقل عن مصاد موقع هآرتس ان 27/5/2006 النهـار  من جهة أخرى، ذكرت  

والى ذلـك   . اسرائيل ال تعلق مبدئيا على عمليات اغتيال تنفَّذ خارج حدود الدولة او تستخدم فيها عبوات ناسفة               
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أكد متحدثون اسرائيليون مرارا في المدة االخيرة  العالقة بين عناصر الجهاد في الـضفة والقطـاع ومراكـز            
ن المجذوب هو رئيس الخلية التي تشرف على االتـصال بـين الجهـاد              وذكرت ا . الحركة في سوريا ولبنان   

وانه كان مسؤوال عن عدد من الهجمات أبرزها الهجوم على القرية التعاونية االسرائيلية             . االسالمي وحزب اهللا  
  .  اسرائيليين آنذاك6في محاذاة الحدود بين اسرائيل ولبنان مما أسفر عن مقتل 

  
  ازاة الحوار الوطنيفي حماس بمو حوار داخلي .4

هو الحوار الـداخلي     و بموازاة الحوار الوطني   بعيدا عن االنظار   ثمة حوار آخر يجري   :  محمد يونس  ،رام اهللا 
وحسب مصادر في الحركة، فان الحوار الداخلي بدأ منذ فوزها في االنتخابات التـشريعية مطلـع                . في حماس 

من المفاوضات واالتفاقات السابقة وقرارات الشرعية الدولية       العام ويتناول البرنامج السياسي للحكومة والموقف       
ويقول قادة فـي    . حكومةال الذي شهدته وزادت وتيرة هذا الحوار وحدته بعد الحصار         .وقرارات القمم العربية  

ويبدو النقاش مفتوحـاً     .الحركة ان الحوار الداخلي يتناول القضايا التي من شأنها رفع الحصار أو التخفيف منه             
الى حد كبير ويتناول قضايا كانت ذات يوم من المحرمات، فالبعض يطالب بمشاركة الحركة في المفاوضـات                 
السياسية مع اسرائيل، والبعض اآلخر يطالب باقرار االتفاقات السابقة واالعتراف بقـرارات االمـم المتحـدة                

دينا هو االعالن باسم الحكومة قبـول       كان التوجه األعم ل   انه  وذكر مسؤول في الحركة      .وقرارات القمم العربية  
المبادرة العربية، لكن بعض االخوة في قيادة الحركة طلب منا التريث حتى ال يفهم من الموقف اننا تنازلنا عن                   

وال يخفي قادة حماس تباين آرائهم في شأن القضايا السياسية المطروحة بقوة             .مبادئنا في مقابل البقاء في الحكم     
 خطاً أحمر رسمه المكتب السياسي للحركة يتمثل في عدم االعتراف باسرائيل في هذه المرحلة               امامهم، لكن ثمة  

حتى لو تطلب األمر مغادرة الحكومة والعودة الى ما يفضل جميعهم تسميته المربع األول وهو مربع المقاومـة          
لكن هذا لن يكون مجاناً،     في النهاية سنعترف بإسرائيل،     ،  وقال مسؤول آخر في الحركة    . والمعارضة السياسية 

 1967يجب ان تعترف اسرائيل اوال بحقنا في اقامة دولتنا المستقلة على كامـل االراضـي المحتلـة العـام                    
  .وتنسحب حقا من هذه االراضي، وعندها سيكون لها االعتراف وفوقه االمن

  27/5/2006الحياة 
 
  فتح ىهاني الحسن يحذر من مساع امريكية للسيطرة عل .5

حذر هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مكتب التعبئة والتنظيم :  وليد عوض،رام اهللا
بالحركة في الضفة الغربية من محاوالت ومساع امريكية للسيطرة علي الحركة، من خالل االموال التي تدفع 

يمي عقده مع اعضاء وجاء تحذير الحسن خالل لقاء تنظ. ىلبعض قادة الحركة في الصفوف القيادية االول
واكد ان اللجنة المركزية للحركة تولي اهتماما كبيرا للمكاتب  .المجلس الحركي للنقابات المهنية في بيت لحم

 . دورها الريادي والقيادي للشعب الفلسطينيىالحركية المهنية التي تعتبر االذرع التنفيذية العادة حركة فتح ال
 المكاتب المهنية الحركية بان قيادات الحركة يحاولون اعادة بناء الحركة هذا ويشتكي العديد من كوادر فتح في

يسعون بشتي الوسائل الفشال حركة حماس واسقاطها تمهيدا لعودتهم  وبما يكفل لهم العودة الي مواقعهم القيادية
 فرض  جانب العودة اليىلسدة الحكم خوفا من فتح حكومة حماس بعض ملفات الفساد المتورطين فيها ال

، رئيس المجلس التشريعي االسبق، رفيق شاكر النتشة ورفض .سيطرتهم علي السلطة ومكتسباتها من جديد
 طرح مخاوفه وتحذيراته امام اعضاء اللجنة المركزية وليس في اوساط نشطاء ىاله ودعا  الحسناتتحذير

 .ضد اقواله في االجتماع التنظيمي ىحاكم الحسن اذا ما تقدم احد بشكو انه سيىر الاشاالحركة هنا وهناك، و
واكد بانه اليجوز الي قيادي في الحركة اجراء اتصاالت مع جهات خارجية اال باذن من القيادة الفلسطينية 

 .  موافقتها، وبما يخدم المصالح الفلسطينيةىوبناء عل
  27/5/2005القدس العربي 
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 تحفتشكيل محكمة حركية برئاسة النتشة في اطار اعادة بناء  .6

قررت اللجنة المركزية لفتح في العاشر من الشهر الجاري تشكيل محكمة حركية :  وليد عوض،رام اهللا
واوضحت امانة السر في اللجنة انه تم اختيار رفيق شاكر النتشة رئيس المجلس التشريعي . للمحاسبة والمساءلة

ومازن عز الدين، وجمال المحيسن، االسبق رئيسا للمحكمة وعضوية كل من عبد اهللا عبداهللا، واحمد نصر، 
من جهته اوضح النتشة بان مهمة المحكمة . وعبد الرحمن نصر، ونجاة ابوبكر، ومريم االطرش، وعلي مهنا

 ى ان من صالحياتها النظر في اية شكوىالبحث في اية قضية تتعلق بحركة فتح والذين ينتمون لها، ومشددا عل
 سواء ىوشدد بان المحكمة ستنظر في اية شكو .الفة مالية او غيرها فرد في الحركة تورط في اية مخىضد ا

 .  بخصوص المرحلة السابقة او الحاضر او المستقبل
  27/5/2005القدس العربي 

  
 قيادي في الديمقراطية يعود إلى غزة  .7

 9ام عاد أمين سر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، إلى غزة عبر معبر رفح، بعد غياب د
على أهمية عودة قادة الشعب الفلسطيني، إلى أرض  وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة زياد جدعون، .سنوات

الوطن وضرورة عودة األمين العام للجبهة نايف حواتمة، داعياً المشاركين في الحوار الوطني إلى بذل الجهود 
ووعد سليمان المشاركين في . لتان األمنيللخروج في برنامج اإلجماع الوطني إلنهاء حالة الفوضى والف
ويشغل سليمان حالياً منصب عضو المكتب  .استقباله باستمرار النضال حتى ينال الشعب كامل حقوقه الوطنية

 . السياسي للجبهة، وأمين سرها وعضو في المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
  27/5/2006البيان 

  
  شيء من دون إسماعيل هنيةىكنه التوصل ال عباس ال يم:هاليفي .8

 شيء من دون إسماعيل هنية ىن محمود عباس ال يمكنه التوصل الأ ، أفرايم هاليفيقال: تل أبيب ـ يو بي أي
 ال هم بأن االسرائيليين هي اثبات ضد، وليس شريكا، عباس ضعيف القول بأن أنىوشدد عل .والعكس صحيح

 إسرائيل بتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية أخذت تضعف ى لد أن الرغبةىورأ . شريكاونريدي
 ،وأوضح أنه ليس هناك خطوات أحادية مقطرة كما أن فك االرتباط لم يكن كذلك .هاريد التوجه نحوتعد تولم 
حماس التي أعلنت عن تهدئة أصبحت شريكة بين أضاف أن  و، كان هناك شركاء أمريكيون ومصريوناإذ

 . العتباراتها ومصالحها هي ساهمت بتنفيذ فك االرتباطهانأ ،ليس مريحا القول، إال انه قوسين
  27/5/2005القدس العربي  

  
  عضو كنيست يدعو الى االحتفاظ بالسيطرة على الحرم االبراهيمي .9

ن مهندسي خطة االنسحاب الجزئي م    وأحد   ، كاديما العضو في  صرح اوتنييل شنيلر     :ب.ف. ا -القدس المحتلة   
ان اسرائيل يجب ان تحتفظ بالسيطرة على الحرم االبراهيمي والجيب اليهودي القريب منه في الخليـل                ،  الضفة

  .في اطار اي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين وتحديدا في اطار خطة التجميع،  مستوطن600حيث يعيش نحو 
  26/5/2006الحياة الجديدة 

  
  م اعتراض المخابراترغ بيرتس يأمر بتسهيالت أخرى للفلسطينيين .10
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 أوامره باعادة فتح معبر كارني التجاري، وباالمتناع        ،أصدر بيرتس أمس، رغم اعتراض المخابرات     : تل أبيب 
وطلب الى سلطات الجيش أن تخفف من جديد اجراءاتها القمعية          . عن طريقة اغالقه مقابل أي حادث أمني يقع       

 انه ال يستطيع أن يوافق على تقـويض الحيـاة           ،لمعترضين وقال شارحا موقفه للجنراالت ا     ،في الضفة الغربية  
  .االقتصادية في غزة من دون تمييز ما بين األبرياء والمشبوهين

  27/5/2006الشرق األوسط 
  

  عدوان على رام اهللالالجزيرة أثناء قناة من بث  ستفادةال اجيش االسرائيلي يزعمال .11
لجيش االسرائيلي استفادت، بمحض الصدفة من بث قناة         ذكرت معاريف، أمس ان طواقم الرصد في ا        :الناصرة

معرفة األزقة التي يستتر فيهـا المقـاتلون         الماضي، من خالل     عدوان على رام اهللا االربعاء    لالجزيرة المباشر ل  
من بث القنـوات    يتم االستفادة    ففي العادة جيش ان هذه ليست المرة األولى،       الوقالت مصادر في    . الفلسطينيون

نفـى   ومن جهتـه     .قوات في الميدان  الة، التي يصادف ان تنقل اشتباكات بشكل مباشر، من اجل توجيه            العالمي
 كاميرات القناة كانت موجهـة باالسـاس        االسرائيلية، وأشار إلى أن   مزاعم  المدير مكتب الجزيرة في فلسطين،      

  . من التحريضا نوعا نشرمعتبرا مالى الفتيان الذين كانوا يلقون الحجارة على سيارات جيش االحتالل، 
  27/5/2006الغد األردنية 

  
  بريطانية بدخول اسرائيلالمحامية لترفض السماح لاالسرائيلية الداخلية  .12

 توصية المحكمة المركزية في تل ابيب بالسماح للمحامية البريطانية دخـول            ،رفضت وزارة الداخلية  : الناصرة
انون الدولي وحقوق االنسان، واضطرتها الى العودة مـن         اسرائيل، بعد أن وصلت للمشاركة في دورة عن الق        

  .حيث أتت
  27/5/2006الحياة 

  
   أولمرت يعود من واشنطن ليعيد بلورة خطته أحادية الجانب:تحليل .13

لم يحقق اولمرت، النجاح الكبير المتوقع من زيارته إلى واشنطن، وان كان يعتبر              :القدس المحتلة  آمال شحادة    
 الموقف األمريكي لن يتيح له فرصة تنفيذ خطة التجميـع،           حيث أن إليراني انجازا كبيرا،    ما حققه في الملف ا    

وكما قال بن كاسـبيت،      . ان تكون، ما سيستدعيه إلى إعادة بلورتها وترتيب اوراقه من جديد           اكما كان يريد له   
يمـسك بهـا، فإمـا أن        ان يتنازل عن احد طرفي العصا التي         يه لم يقنع بوش بشيء وبمثل هذه الحالة عل        هفإن

ذا حرك الجدار باتجاه الشرق، كما سبق       فإ. يتنازل عن المستوطنين وإما أن يتنازل عن األمريكيين وبقية العالم         
ووعد بذلك، واذا لم يحركه وقربه كثيرا نحو الغرب، فإنه ال بد له أن ينسى ذلك التأييد العالمي الذي يريـده،                     

 فقد قصد الـسالم،     ،كالنا يؤيد ،  عندما قال بوش  وأضاف أنه   . استعمالهاحتى لو اخترع كل األسماء التي يريد        
 بأنه وألول مرة في تاريخ إسـرائيل، تتبلـور          ،حاول ان يوضح  وأشار إلى أنه    . ولم يقصد اقتراحات اولمرت   

 هذا الموقف الذي يجب أن يـستثمر اآلن، عـن           إال أن موافقة شبه جماعية في إسرائيل تقول يكفي لالحتالل،         
ق الموافقة األمريكية عليه، يجب أن يكون بالطريقة اإلسرائيلية فقط، وهذا ما كان اولمرت يعتقد أنه قـادر       طري

، بأنه لن يحصل على أكثر مـن الموافقـة          برايسعلى تمريره، ولكنه فهم منذ اجتماع الطواقم، وبعد اجتماعه          
ـ  .  سيمنحونها له  ، إال انهم  االفضفاضة على أفكاره، لكنهم لن يعطوه الموافقة التي كان يحلم به            حـاول   هومع أن

اقناع األمريكيين بجهده وجرأته وثقته بنفسه، أنه يستطيع الحصول على موافقة وتأييد العالم لهذه األفكار، وبأنه                
يستطيع أن يضمن موافقة األطراف المهمة على أفكاره، إال أن جهوده لم تبلغ المكانة التي فكر بهـا أو التـي                     

  . العالم سيتقبلها بلهفةاعتقدها بأن 
  27/5/2006الخليج اإلماراتية 
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  موساد خطف ضابطاً إسرائيلياً في الخمسينات وألقى به في البحرال: تحقيق .14
أساطير كثيرة نسجت في إسرائيل وخارجها، بعضها أو معظمها متعمـد، وتتنـاول             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

التمييز بين ما هو حقيقي من عمليات نُسبت له وبين ما هـو             موساد، حتى بات من الصعب      لالقدرات الخيالية ل  
 عما آل إليه مصير ضابط      ،يديعوت أحرونوت أمس   ولقد نشرت    .من نسيج خيال لغرض تعظيم اسمه وتمجيده      

 لجهة  ،اشتبه بأنه هرب الى أوروبا لغرض بيع وثائق أمنية سرية ومهمة          ،  54كبير في الجيش اإلسرائيلي عام      
، فقضى في ظروف مأسوية من دون أن يعرف أهله حقيقة ما            ول على مبلغ كبير من المال      بهدف الحص  عربية

وعلى رغم مرور هذا الكم     .  عاماً على والدة ابنه الذي لم يره في حياته         52جرى، حتى قبل فترة وجيزة وبعد       
 أن ملفـه سـري      قصة، بداعي الشاباك يصران على التكتم على      الموساد و الالهائل من األعوام، إال أن جهازي       

وكان مراسل الشؤون االستراتيجية في الـصحيفة وراء الكـشف عـن             .للغاية يحظر على نجله االطالع عليه     
قصة، حين أجرى قبل شهرين حديثاً مع رافي ايتان، ذي السجل الحافل باالشراف على عمليات               البعض جوانب   

حـديث  القاد   حيث   .اد للمفاعل النووي   كان مسؤوالً عن تأمين مو     كما أنه خطف وتجسس صناعي وتكنولوجي،     
، حيث تبين أنه تـم قـذف        راجت في خمسينات القرن الماضي    التي  سطورة  االخيط عن   الالى االمساك بطرف    

.  الى البحر بعد أن قضى متأثراً بجرعات التخدير الكثيرة التي تلقاها اثناء نقله من أوروبا إلى إسرائيل                 الضابط
شير اليها الصحافي أنه لم يثبت حتى اليوم أن الـضابط اعتـزم بيـع اسـرار                 ومن المالحظات المهمة التي ي    

ثلين لسفاراتها في أوروبا، ويبدو أن وراء مواصلة        معسكرية لجهات عربية أو أن يكون أجرى اتصاالت مع م         
شف عن فضيحة مجلجلة وتجـــنب ارتباك، خصوصاً أن الحديث هو عن إلحاق ظلم فظيع              لكالتكتم تفادي ا  

 ،وروجت لرواية أجهزة المخابرات   ،  وأشار الى أن الصحف العبرية ساهمت في التعتيم على ما حصل           .تهبعائل
 من ارشيف الجـيش     هكما لفت الى حقيقة اخفاء ملف     . هرب الى الخارج  وامتهن االحتيال واعتنق المسيحية     نه  بأ

  .بد الفضيحة الى األ- لغرض التمويه ودفن القضية ،ومن حاسوب المؤسسة األمنية
27/5/2006الحياة   

 
   شهداء في غزةالقصف المدفعي الصهيوني يوقع خمسة .15
استشهد خمسة فلسطينيين امس في قصف مدفعي كثيف على قطاع غزة،            27/5/2006 الخليج اإلماراتية    قالت

واستشهد سادس متأثرا بجروح اصيب بها في عدوان سابق لالحتالل شمال شرق نابلس، وقالت مصادر طبية                
ة وشهود عيان لـ الخليج ان ثالثة فتية من عائلة قاسم، بينهم شقيقان، استشهدوا على الفور إثر سـقوط                   وحقوقي

قذائف المدفعية االسرائيلية على منزل االسرة في بيت الهيا شمال القطاع، واشارت الى ان القـذائف الثقيلـة                  
 قذيفة بالقرب من منطقـة كيـسوفيم        كما استشهد فلسطيني رابع جراء سقوط     . حولت الشهداء الى اشالء ممزقة    

واستشهد مزارع في جباليا متأثرا بجروحه التي اصـيب بهـا نتيجـة لـشظايا               .شرق دير البلح جنوب القطاع    
  . المدفعية

 ان قذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت      واشهود عيان اكد  أن   :ألفت حداد  عن  26/5/2006 48 عرب   وأورد موقع 
وافاد شهود عيـان فلـسطينيون ان        .ثالثةاليت الهيا مما أدى الى استشهاد       بالقرب من منزل عائلة قاسم قي ب      

مـن   . تنفجر في محيط عائلة قاسـم       لم وحدات الهندسة في الشرطة الفلسطينية تعاملت مع احدى القذائف التي         
قـال  جانبه نفى جيش االحتالل االسرائيلي ان يكون قد أطلق قذائف مدفعية باتجاه شمال القطاع مساء اليـوم و                 

  .متحدث عسكري اسرائيلي ان الشهداء الثالثة كانوا يحاولون تفكيك قذيفة قديمة ما ادى الى انفجارها
  

   ألف فلسطيني خارج القدس أخيرا 120 إبعاد .16
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 وشك االنتهاء من بناء الجدار العازل حـول         ىأكد وفد لجنة مبعدي القدس أن إسرائيل عل       : عبد الكريم يعقوب  
 فـي هـذه األراضـي       ى مستعمرات كبر   10 افة السكانية الفلسطينية خارج الجدار وبناء     المدينة بهدف نقل الكث   

 ألف فلسطيني مرة واحدة خارج حدود        120  أن حكومة تل أبيب قامت أخيرا بإبعاد       ى وأشار الوفد إل    . الفلسطينية
رة حاليا بـدعوة مـن   وأضاف أعضاء الوفد ـ الذي يزور القاه   . القدس لتنفيذ مخططها الضخم لتهويد المدينة

اللجنة الشعبية المصرية لدعم االنتفاضة ـ في تصريحات خاصة لمندوب األهرام ان تل أبيب بدأت في تنفيـذ   
خطة منع المسلمين من الصالة في المسجد األقصي تمهيدا لطمس هوية المسجد واستكمال مشروع الحفريـات                

كما تقوم إسرائيل اآلن بمنع المصلين من دخول كنيسة           , أسفل المسجد وبناء انفاق وطرق وبنايات ضخمة تحته       
   . القيامة

27/5/2006األهرام المصرية   
  

   حدائق عامةى القدس وتحويلها ال فيمخطط اسرائيلي لمصادرة اراضي الفلسطينيين .17
 القدس الشرقية المحتلة  فيتحت عنوان حدائق عامة في حوض البلدة القديمة : الناصرة ـ من زهير اندراوس

 اعضاء مجلس ادارة الحدائق العامة والمحميات ى نسخة منه، على، وزع كراس حصلت القدس العربي عل
الطبيعية االسرائيلية، من قبل سلطة الحدائق العامة والمحميات الطبيعية في منطقة القدس، بهدف تحويل اراض 

وكان اعضاء مجلس االدارة قد . ات حدائق عامة ومنتزهىتتبع للسكان الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة ال
اما اهداف المشروع المقترح، .  المواقع عن كثبىزاروا المواقع المقترحة شرقي البلدة القديمة، لالطالع عل

كما جاء في المخطط، فهو استعادة عبق الماضي الديني والتاريخي للشعب اليهودي، حيث استعملت اقتباسات 
 االقتراحات للربط بين التخطيط المقترح وتاريخ الشعب اليهودي في من التوراه في المقدمة، وفي سياق

 . المشروعى حد قول القيمين علىالمنطقة، عل
  27/5/2005القدس العربي 

  
 الفلسطينيون يؤيدون تهريب حماس لألموال .18

ية أظهر االستفتاء األسبوعي االلكتروني على صفحة وكالة معا اإلخبارية الفلسطينية المستقلة أن غالب
وشارك في  .المشاركين يعتقدون أن من حق الحكومة الفلسطينية وحماس أن تهرب األموال لقطاع غزة

 في المئة من المشاركين أن ليس من حق الحكومة الفلسطينية وحركة 68,25ورأى .  قارئا8843ًاالستفتاء 
الفلسطينية وحركة حماس  في المئة أن من حق الحكومة 44,58واعتقد . حماس أن تهرب األموال لقطاع غزة

 في المئة رأى أن من حقها أن تهرب األموال لكن بالتنسيق مع 95,14أن تهرب األموال لقطاع غزة بالمقابل 
  . السلطة الفلسطينية

  27/5/2006البيان 
  

   كارثة محققةىتدفع الشعب الفلسطيني إل.. سياسة التجويع والحصار .19
 كارثة محققة، عامالن يسيران في خط متواز لخلـق هـذه            ىير إل الشعب الفلسطيني يس  :   فكرية أحمد  ،الهاي

الكارثة، األول هو سياسة التجويع التي فرضتها إسرائيل ومن خلفها الدول الغربية ممثلة في أمريكا واالتحـاد                 
األوروبي بقطع المعونات والمساعدات عن الفلسطينيين، والتعلل بانتظار الخروج بشكل أو آلية جديدة لتوصيل              

والعامل الثاني التناحر واالقتتال الداخلي الشعبي بين حماس وفـتح           .ألموال للفلسطينيين بعيداً عن أيدي حماس     ا
 وصف الحالة الفلسطينية التي صنعوها      ىولعل اإلسرائيليين هم األقدر اآلن عل      وبين مساندي كل من الطرفين،    

ن روني نافتانيال مدير مركز الوثائق والمعلومات        لسا ىبأنفسهم ويقفون اآلن لمراقبتها بكل شماتة، وما ورد عل        
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 الـدمار ويـدعو     ىفقد أعلن نافتانيال أن الوضع الحالي في فلسطين يسير إل          .اإلسرائيلي في الهاي يؤكد ذلك    
 مجاعة حتمية، وأن كثيراً من الفلسطينيين ال يجد         ىللتشاؤم، فوقف المعونات الدولية للشعب الفلسطيني سيقود إل       

إن : وقال نافتانيال  .أكله كما ال تجد المستشفيات األدوية أو األدوات األساسية للعالج البسيط للمرضي           اليوم ما ي  
ـ   ى أي أمل في التفاؤل، بل تسير إل       ىاألوضاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال تبعث عل        عـدم   ى التشاؤم وإل

  .وجود أي أمل إلحالل السالم أو التوصل التفاق في هذا الصدد
  27/5/2006 المصرية الوفد

  
  االحتالل يقمع مسيرة ضد الجدار ويوقع عشرة جرحى في قرية بلعين .20

أفاد شهود عيان ان عشرة متظاهرين على االقل بينهم خمسة من المتضامنين الـدوليين              :  نائل موسى  ،رام اهللا 
ة مغلفة بالمطاط   ونشطاء سالم اسرائىليين وصحفيان محلي واجنبي جرحوا عندما اطلقت قوات االحتالل اعير           

وقنابل صوت وغاز باتجاه مسيرة مناهضة للجدار العنصري شهدتها امس قرية بلعين كانت تحاول الوصـول                
 نظموا امس مسيرة سلمية حاشـدة       ،وكان أهالي قرية بلعين وبمشاركة متضامنين اجانب       .الى الجدار لالحتجاج  

  .لوحدة الوطنيةطالبت ايضا المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني بانجاز ا
  27/5/2006الحياة الجديدة 

  
  أخصائيون يحذرون من تدهور األوضاع الصحية النفسية لألسرى .21

 الـصحية    االسـرى  حذر أخصائيون نفسيون وباحثون في شؤون األسرى، من تدهور اوضاع           :رائد أبو ستة  
 .الج النفسي الـذي يحتاجونـه     والنفسية في ظل استمرار إدارة السجون اإلسرائيلية بحرمانهم من الرعاية والع          

وطالبوا المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق اإلنسان كافة، بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتـوفير العـالج               
وقال عبد الناصر فروانة، الباحث في       .الالزم لألسرى، بما يتطلب من نقلهم إلى عيادات صحية نفسية مختصة          

 من األسرى يعانون من أمراض نفسية وجسدية بالغة جراء التعـذيب،            قضايا األسرى لـ األيام إن هناك كثيراً      
  .وهؤالء يحتاجون إلى رعاية خاصة، إال أن إدارة السجون اإلسرائيلية ترفض توفيرها لهم

27/5/2006األيام الفلسطينية   
  

  القطاع البنكي الفلسطيني استطاع الصمود وتجنب االنهيار رغم االنتفاضة .22
ستثمار العالميجلوبل ومقره الكويت إن القطاع المـصرفي الفلـسطيني اسـتطاع تجنـب               قال بيت اال   :الكويت

االنهيار، كما قامت سوق االوراق المالية الفلسطينية بأداء مميز خالل العام الماضي على الرغم من الظـروف                 
  .السياسية واالمنية القائمة

27/5/2006الغد األردنية   
 

  ة لسحب السالح الفلسطيني خارج المخيماتدولة عربي11السنيورة يطلب مساعدة  .23
 نقل المعطيات والمعلومات التي أحاطت  دولة عربية11 طلب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من سفراء

بتطورات األيام الماضية نتيجة االعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني من قبل عناصر فتح االنتفاضة في 
 إلى حكوماتهم لمساعدة الحكومة اللبنانية على ،المواقف السلبية التي صدرتمنطقة البقاع، إضافة إلى بعض 

 . تنفيذ بنود الحوار في ما يخص السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وتطويق أية مضاعفات سلبية
  27/5/2006السفير اللبنانية 

  
  دورة استثنائية التحاد األطباء العرب دعما لوزارة الصحة الفلسطينية .24
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  36.5 تحاد األطباء العرب اليوم بالقاهرة دورة استثنائية لبحث خطة دعم وزارة الصحة الفلسطينية بمبلـغ              يعقد ا 
 وقد بدأ االتحاد في استقبال الحـاالت المرضـية           . مليون دوالر بحضور األمناء العامين ونقباء األطباء العرب       

 دوالر لموردي االغذية واالدوية والمـستلزمات        ماليين  5   كما ورد   , الحرجة المحولة من األراضي الفلسطينية    
    .  ويواصل حملته لجمع التبرعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني , الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية

  27/5/2006األهرام المصرية 
  

  سيزر يرفض لقاء هنّية:رسالة إلى الداخل التركي .25
كة حماس برئاسة خالد مشعل الى تركيا قبل حوالى لم تُطو بعد تداعيات زيارة وفد حر:  محمد نورالدين

فالزيارة التي حصلت في ظل ظروف ملتبسة، تحولت الى مادة في الصراع الداخلي بين . الشهرين والنصف
كما ان واشنطن، رغم تفهمها المبدئي للزيارة، عادت . حكومة رجب طيب أردوغان والقوى العلمانية

 الرسمي على حزب العدالة والتنمية واتسعت التسريبات حول توقف واعتبرتها خطيئة فتحت أبواب الغضب
 . اإلدارة األميركية على المراهنة على سلطة أردوغان

غداً األحد، تصل الى أنقرة في زيارة سريعة، وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني لتلتقي بنظيرها التركي عبد 
لدولتين بعيد زيارة مشعل الى تركيا، ليستعاد تواصل بدا اهللا غول، وليكون أول لقاء على مستوى رفيع بين ا

طي صفحة بيع المياه الى إسرائيل لعدم الجدوى االقتصادية، وإبطال عقدي : أنه انقطع، بل تخلله حدثان مهمان
 . تسلح لشراء طائرات وصواريخ، أيضا لعدم حاجة تركيا لهما، على حد قول مسؤول عسكري تركي

فوزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس زارت تركيا قبل . القات لم يقدر له أن يستمرلكن التراجع في الع
حوالى الشهر ووضعت مع األتراك ما سمي بوثيقة الشراكة االستراتيجية التي أريد منها أن تضع العالقات 

ها أن تترك دولة مسلمة وإسرائيل، كما الواليات المتحدة، ال يمكن ل. الثنائية على سكة جديدة صحيحة وثابتة
لذا تجاوزت تل أبيب حادثة زيارة حماس الى أنقرة، وقررت الذهاب عبر وزيرة . كبيرة ومهمة مثل تركيا

األول ما يشاع من أن الخارجية التركية قررت وقف أي : خارجيتها للقاء عبد اهللا غول في ظل تطورين
والثاني الزيارة المرتقبة للرئيس .  نيسان الماضي17تواصل مع حماس بعد التفجير االنتحاري في تل أبيب في 

 .  حزيران المقبل8 7التركي أحمد نجدي سيزر إلى إسرائيل في 
تريد ليفني الوقوف عند حقيقة موقف حكومة أردوغان والسعي لعدم ذهابها أكثر في التعاون مع حكومة 

وفي الوقت نفسه تهيئ ليفني أفضل . رائيلإسماعيل هنية، والضغط عليها لتقديم تنازالت حول نظرتها الى إس
والنجاح، هنا، كما عكسته أمس الجمعة صحيفة . الظروف لقيام الرئيس التركي بزيارة ناجحة الى إسرائيل

راديكال هو في تشديد الحصار على حكومة حماس ومن جانب الدولة األولى في العالم التي استقبلت خالد 
 من عادة المسؤولين األتراك القيام بزيارات متزامنة الى إسرائيل .مشعل بعد انتصار حماس، أي تركيا

وسيزر لن يشذ عن هذه القاعدة، لكنه سيكتفي بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في . والسلطة الفلسطينية
وتقول مصادر تركية إن سيزر لن يصطحب  . خرق للتقاليد التي تتضمن لقاء رئيسي البرلمان والحكومة أيضا

أكثر من . أي وزير في حكومة حماسمع عه أي وزير في الحكومة التركية حتى ال يلتقي، تبعا للبروتوكول، م
ذلك تقول هذه المصادر ان إسماعيل هنية طلب من محمود عباس االلتقاء بالرئيس التركي أثناء لقائه مع 

  .لكن، بناء لرغبة سيزر، فإن عباس رفض طلب هنية. عباس
زر المرتقبة في إطار السياسة الخارجية الجديدة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية ال تقع مواقف سي

بل ان سيزر كان من أوائل الذين أسسوا لعالقات . والتي تجهد لالنفتاح والتواصل مع العالم العربي واإلسالمي
واقف رئيس الجمهورية في تركيا وبما أن لم. إيجابية مع سوريا وانتقد مرارا سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

في السياسة الخارجية دالالت رمزية ليس إال، حيث القرار يعود للحكومة، فيمكن القول إن عدم لقاء سيزر 
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بهنية هو رسالة الى الداخل التركي في سياق الصراع الحاد الدائر حاليا بين اإلسالميين والعلمانية، أكثر منه 
 . موقف ضد الشعب الفلسطيني

  27/5/2006سفير اللبنانية ال
 

 هيئة دولية تدعو اسرائيل اللغاء القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين  .26
حول وضع العمـال فـي      الدولي للعمل التابع لألمم المتحدة       جاء في التقرير السنوي للمكتب       : ب أ ف  ،جنيف

لسلع والخدمات في الضفة وبـين       وا األشخاص القيود المفروضة على حركة تنقل       أن العربية المحتلة    األراضي
 وإقامة هذه القيود    إزالة أن  المكتب واعتبر .2006 ومطلع   2005غزة والضفة ازدادت بين النصف الثاني من        

 والضروريان للتخفيف من حدة     األساسياننظام تجاري قابل لالستمرار مع اسرائيل وباقي الدول هما الشرطان           
 .ة االقتصادية االجتماعية الكبيراألزمة

ترتفـع  و% 23.5 وتبلغ نسبة البطالة .2005 مليون سنة 1.6 ليصل إلى عدد الفقراء ازداد أنالمكتب أضاف  و
 . الثانيةخسروا وظيفتهم خالل االنتفاضة الذين األشخاص تم احتساب إذا من األيدي العاملة% 40.7إلى 

  27/5/2006الدستور 
  

  اصلدعمنا للفلسطينيين متو: نائب رئيس البنك الدولي .27
ريستيان بورتمان نائب رئيس البنك الـدولي لمنطقـة الـشرق           أكد  : سوسن أبو حسين وجمال شاهين    ،  القاهرة

جميع برامجنـا   : قال، و  إمكانية العمل في األراضي المحتلة في ظل حكومة حماس          على األوسط وشمال أفريقيا  
ر أميركـي لمـساعدة الـسلطة        مليـون دوال   42مستمرة وعلى سبيل المثال قدمنا منحة في فبراير مقـدارها           

. الفلسطينية في تلبية احتياجاتها المالية للحيلولة دون توقف الخدمات األساسية الحيويـة للمجتمـع الفلـسطيني               
يمول في الفترة الحالية، اثني عشر مشروعا في الضفة الغربية وقطاع غـزة بقيمـة                لبنك الدولي أن ا وأضاف  

يم خدمات في مجاالت الصحة والتعليم والخدمات البلدية األساسـية،           مليون دوالر أميركي تهدف إلي تقد      154
  . وخلق فرص عمل للشعب الفلسطيني

  27/5/2006الشرق األوسط 
  

  نص وثيقة التوافق الوطني الفلسطيني   .28
في اآلتي نص وثيقة التوافق الوطني التي طرحها األسرى والمعتقلون في السجون اإلسرائيلية : يو بي آي
مؤتمر الحوار الوطني بتبنيها خالل عشرة أيام وإال ) ابو مازن(يس الفلسطيني محمود عباس وطالب الرئ

 :  يوما40فسيعرضها على استفتاء شعبي خالل 
انطالقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز 

ة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيان
مواجهة المشروع االسرائيلي الهادف لفرض الحل االسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته 

مرحلة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع المخطط الذي تنوي الحكومة االسرائيلية تنفيذه خالل ال
القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات االسرائيلية 
واالستيالء على االغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغالق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في 

من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووفاء العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها 
لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطالقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها االساسي 
وطني ديموقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار 
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ادا إلى اعالن القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتالحم، فإننا نتقدم بهذه الوثيقة الوطني الفلسطيني الشامل، واستن
، وقيادة منظمة )ابو مازن(لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس ) وثيقة الوفاق الوطني(

 رئيس المجلس التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى
الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القوى والفصائل 
الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات االهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي 

عم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل آملين اعتبار هذه الوثيقة كال متكامال وان تلقى د
 . الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

 ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعودة 1
ة وعاصمتها القدس واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقل

 وضمان حق العودة لالجئين، وتحرير جميع االسرى 1967,الشريف على جميع االراضي المحتلة عام 
والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض االباء واالجداد، والى ميثاق االمم المتحدة، 

 . والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية
 في ما يتعلق بتطوير منظمة التحرير 2005في انجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة في آذار  االسراع 2

الوطني الفلسطيني وتفعيلها وانضمام حركتي حماس والجهاد االسالمي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد 
لفلسطينية وفق اسس للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة ا

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

لدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية، وان المصلحة حقوقه الوطنية والسياسية واالنسانية في مختلف ا
 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل 2006الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 

واالحزاب الوطنية واالسالمية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات 
 نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية واالجتماعية والجماهيرية والشخصيات على اساس

والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال واطارا وطنيا جامعا 
 . للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا

مة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في  حق الشعب الفلسطيني في المقاو3
 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية 67االراضي المحتلة عام 

الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات 
 . هات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبيةوالج

 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج 4
االجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير 

طنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية واالسالمية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والسلطة الو
والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واالسالمي والدولي السياسي والمالي 

ة والعودة واالقتصادي واالنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحري
 . واالستقالل ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل االسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا

 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة، هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه 5
لوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين وتضحياته ودماء وعذابات ابنائه وان المصلحة ا

المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخب الرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة 
واهمية . ديموقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصالحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة

 التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد االجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية وضرورة
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خالفات بالحوار االخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصالح شامل 
فة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكا

 . وتكريس سيادة القانون
 تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس 6

والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا 
دوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع واقليميا و

القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج االصالح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل 
ت ضحية للعدوان االجرامي رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة وكان

االسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء واالسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها االحتالل 
 . وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين

 ان ادارة المفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك 7
باالهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني 

 . الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن
السرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية  تحرير ا8

 . واالسالمية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت المقاومة
حقوقهم والعمل على عقد  ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين والدفاع عن 9

مؤتمر شعبي تمثيلي لالجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة 
 .  القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم194المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 

ادة وخوض المقاومة ضد  العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية لقي10
 . االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها

 التمسك بالنهج الديموقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديموقراطية طبقا للقانون، 11
ل السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداو

الفلسطينية الديموقراطية واحترام الخيار الديموقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية 
والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة 

 . وتطويرها وتعزيزها
 رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الواليات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبيا 12

ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات 
المية الداعمة لشعبنا الفلسطيني العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واالع

وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة باالجماع العربي والعمل العربي 
 . المشترك

 دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية 13
ة رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض والسلطة الوطنية الفلسطيني

 . التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية
 نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السالح مهما كانت المبررات لفض 14

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

 . مية وخالية من السالح وال تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامةتكون سل
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 ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل االساليب والوسائل المناسبة الستمرار مشاركة 15
 الضفة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة واالستقالل وتحرير

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

س عصري وبما يجعلها اكثر  ضرورة اصالح وتطوير المؤسسة االمنية الفلسطينية بكل فروعها على اسا16
قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ األمن والنظام 
العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وانهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات ومصادرة 

لحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع سالح الفوضى والفلتان األمني الذي ي
 . الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية سالحها

 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة االمنية واألجهزة بمختلف 17
ار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي االجهزة وااللتزام فروعها والعمل على اصد

 . بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون
 العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم لدعم صمود شعبنا 18

لفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان وجدار ا
 . العدل الدولية في الهاي والمتعلق بازالة الجدار واالستيطان وعدم مشروعيتها

 النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
 حركة الجهاد االسالمي الشيخ بسام السعدي 

 الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة ) حماس(االسالمية حركة المقاومة 
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب االمين العام للجبهة 

 الجبهة الديموقراطية مصطفى بدارنة 
 . حركة الجهاد االسالمي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات: مالحظة

  27/5/2006السفير اللبنانية 
 

   !  السلطة أم حرب أهلية ؟ى صراع عل .. حماس وفتح .29
   محمد مصطفي 

ـ    الساحة الداخلية الفلسطينية مرشحة لمزيد من العنف واالقتتال الداخلي رغم تـصريحات             ىتبدو االوضاع عل
ي الفلسطينية في االيـام القليلـة        فقد شهدت االراض    . المسئولين بأن الدم الفلسطيني خط أحمر ال يمكن تجاوزه        

 10  الماضية عكس هذا الشعار تماما فسال الدم الفلسطيني برصاص وأياد فلسطينية وسقط خالل االيام االخيرة              
وتعرض اثنـان مـن كبـار         ،  فلسطينيين في اشتباكات بين حركتي فتح وحماس وقوات االمن الفلسطينية          ىقتل 

 استهدفت العميد طارق أبو رجب رئيس جهـاز         ى األول  : ة لمحاولتي اغتيال  مسئولي األمن في السلطة الفلسطيني    
يضا العميد أبو رجب هو ثاني مسئول رفيع فـي جهـاز االسـتخبارات         أ 20/5 االستخبارات العامة يوم السبت   

  سنوات اغتيـال تيـسير خطـاب        3 فقد تم منذ نحو   ،   الفلسطينية يتعرض لعملية اغتيال خالل االنتفاضة الحالية      
أما محاولة االغتيال الثانية التي وقعت في غـزة يـوم           ،   الرجل الثاني في الجهاز برصاص مسلحين فلسطينيين      

 ولـم    ).  الوقائي سـابقا    (  الماضي فقد استهدفت العميد رشيد أبو شباك رئيس جهاز األمن الداخلي            5/ 22 االثنين
ستهدفتا قائدين لجهازين مهمتهما األساسية جمـع        والمالحظ هنا أن محاولتي االغتيال ا      . يصب أبو شباك بأذي   

 وكثيرا ما كانت هذه المهمة موضع نقد واستياء من جانب نشطاء المقاومة الفلسطينية كما أن العديد                 ، المعلومات
من قادة حماس الموجودين حاليا في السلطة مثل وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار تم إيداعهم في معتقل                 

 والعديد مـن قـادة      ،  بأوامر من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات        1996 ئي خالل أحداث عام   األمن الوقا 
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 وربما في تعذيب قادة حماس في هذه الفترة مازالوا موجـودين فـي              ، هذين الجهازين الذين شاركوا في اعتقال     
  .مناصبهم ويدينون بالوالء المطلق لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية

مختصرة وضرورية لفهم حساسية العالقة بين حكومة حمـاس وجهـازي االسـتخبارات واألمـن               هذه خلفية   
 يضاف إلي ذلك عدم الثقة وغياب الرؤية المشتركة بين مؤسـسة الرئاسـة الفلـسطينية والحكومـة                   ، الداخلي

   . الفلسطينية
ضي الفلسطينية هو كثرة األجهزة     إن من أهم العوامل التـي تؤدي الي التوتر الداخلي والفلتان األمني في األرا            

   :  أجهزة هي 6   فهناك في الضفة الغربية وقطاع غزة، األمنية وتداخل اختصاصاتها وتعدد والءاتها
 آالف عنـصر     5 ـ القوات الخاصة التي شكلها وزير الداخلية الفلسطينية سعيد صيام مؤخرا وتتألف من نحـو              

ألوية الناصر صالح الدين وهذه القوات تخضع مباشـرة لـوزير           أغلبهم من عناصر كتائب عز الدين القسام و       
 والهدف المعلن لتشكيلها مساندة قوات االمن في فرض النظام والقانون وحمايـة الممتلكـات العامـة                 ، الداخلية
 لكن هذه القوات ينظر إليها علي أنها موازية لالجهـزة االمنيـة              .  ولذلك يطلق عليها اسم قوة إسناد      ، والخاصة

لرسمية أو بعبارة أخري أداة في يد الحكومة لمواجهة نفوذ االجهزة األمنية التي تدين بالوالء لفتح والرئاسـة                  ا
   . الفلسطينية

ـ جهاز األمن الداخلي ويرأسه العميد رشيد أبو شباك عضو المجلس الثوري لحركة فتح ويبلغ عدد عناصـر                  
البيتهم من كوادر فـتح والمنـشقين عـن التنظيمـات            عنصر غ   3500 هذا الجهاز وفقا لبعض التقديرات نحو     

  . ىالفلسطينية األخر
 ويتكون من نحو ألفي شخص ويخضع مباشـرة         ، جهاز االستخبارات العامة برئاسة العميد طارق أبو رجب        _ 

   . للرئاسة الفلسطينية
   .  وعمليا تخضع في توجهاتها لمؤسسة الرئاسة،  آالف شرطي 7 ـ قوات الشرطة وتقدر بنحو

   .  وهي الحرس الرئاسي المكلف بتأمين الرئيس وحراسته 17 ـ القوة
 ألف شرطي ويخـضع مباشـرة        20 ـ جهاز االمن الوطني وهو أكبر األجهزة من حيث العدد حيث يقدر بنحو            

   . للرئاسة
وفقـا   كتائب القـسام ويتـراوح عـددها          :  جانب هذه االجهزة هناك االجنحة العسكرية للفصائل وأهمها        ىوإل

ومجموعات كتائب شهداء األقصي وتقدر عـددها       ،    آالف مقاتل   8  آالف و   5 للتقديرات االمنية االسرائيلية ما بين    
 وسرايا القدس أما باقي االجنحة العسكرية فهي        ،  ألف عنصر في الضفة وغزة      18 دوائر االمن االسرائيلية بنحو   

 ساحة للقتال بين مـسلحين      ى مايو ال   22  االثنين الدامي  لقد تحولت شوارع غزة يوم      . صغيرة تقدر ببضع مئات   
 ، كانوا باالمس القريب رفقاء سالح يدافعون من أجل قضية عادلة هي تحرير االرض واالنـسان الفلـسطيني                

وبعيدا عن االتهامـات التـي يطلقهـا المـسئولون            . وجود لها علي األرض     واليوم يتقاتلون من أجل سلطة ال     
ـ    ى هناك اياد خبيثة تسع     : ا تحدث اشتباكات دموية مثل    الفلسطينيون عندم   ،  حـرب أهليـة    ى لدفع الفلسطينيين ال

 فإن المراقب للوضع الداخلي الفلسطيني يمكن أن يتنبأ بسهولة أن الحصار االقتـصادي               . والعمالء والمتآمرون 
فاوض مع االحتالل التي تنتهجها     والالت  وسياسة الالمقاومة  ،  الفلسطينيين ىاالسرائيلي واألمريكي واألوروبي عل   

 اقتتـال   ى حد العداء سيؤدي إل    ى والتنافس الشديد بين حركتي فتح وحماس الذي وصل إل         ،حكومة حماس حاليا  
 بكل الطرق السقاط حكومة حماس هي لم تنس أن حمـاس رفـضت              ى فتح اليوم تسع   ، داخلي بين الفلسطينيين  

أن حماس رفضت المشاركة في السلطة الفلـسطينية منـذ قيامهـا             و ، اتفاقيات أوسلو واعتبرتها خيانة لفلسطين    
 وفي المقابل قادة حماس لم يغيـروا         ، واستخدمت كل ما هو ممكن من الدعاية لتشويه رموز السلطة           1994 عام

خطابهم العدائي لفتح ومازالوا يتهمون قادة فتح بالفساد والعمالة ويحملون فتح المسئولية عن كل ما يجري اآلن                 
 رغم أن حكومة حماس التي كانت ترفض في السابق مشاريع التسوية الـسلمية تقـر                ،  االراضي الفلسطينية  في
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 مقابل هدنة طويلة مع االحتالل أي أن حماس السلطة تتبني إستراتيجية فتح              67  حدود ىاليوم بأنها تقبل دولة عل    
    . عندما كانت فتح تنفرد بصنع القرار الفلسطيني

  27/5/2006ية األهرام المصر 
 

  المصالح واآليديولوجيا.. حماس .30
  زهير الحارثي

من البديهي انه عندما تقبل اية حركة سياسية االشتراك في العمل السياسي، فإنها بذلك تنتقل من مرحلة الفكـر                   
والتنظير الى مرحلة الممارسة العملية والتطبيق، وبالتالي قبلت بقواعد الممارسة الـسياسية وبمنطـق اللعبـة                

  .الديمقراطية
وهذا يعني في ما يعني قيامها بمسألة النقد الذاتي لتجاربها، واعادة النظر في طروحاتها وبرامجها على ضـوء                  

ولكن هذه ضـريبة    . المتغيرات المحلية واالقليمية والعالمية، وهي قد تجد صعوبة في ذلك للتناقض الذي تعيشه            
طالما ان السلطة في يدك، فان المراجعة هي الطريقة النقـاذك           ال بد من دفعها لمن اراد التحول الى السياسة و         

  .من تكرار االخطاء، وتعفيك من القاء اللوم على العوامل الخارجية
اآلن، ومنذ قدوم حركة حماس للسلطة، وتوليها زمام الحكومة تحول المشهد الفلسطيني الى حالة مـن التـوتر                  

ورة بانورامية تكشف عن ان ثمة استقطابا حادا بين فـتح           والتراشق اللفظي فضال عن العسكري، فتبلورت ص      
  .وحماس

باتت خالفات المصالح وازدواج السلطة اشارات تنذر بدخول الفصائل الفلسطينية الى المنطقة الحمراء او بكلمة               
ولعل المتابع للوضع الفلسطيني الداخلي يلحظ عدم وجود نقـاط التقـاء رغـم              . اكثر وضوحا الحرب االهلية   

مينات والتصريحات من كال الطرفين، حيث تغلبت المصالح الفئوية والحزبية على المصالح الوطنية العليا              التط
  .وكأنما هناك تنازع قوي على استحواذ السلطة

يأتي هذا السيناريو المخجل في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من عزلة دولية خانقة وحالة من الفلتـان االمنـي                   
  .وجمود في المفاوضات

ولذا ال غرابة ان المستفيد لما يحدث في االراضي الفلسطينية هو اسرائيل، وكان من الطبيعي لرئيس الوزراء                 
االسرائيلي اولمرت الذي استقبل استقبال الفاتحين في الواليات المتحدة ان يستغل االحداث فيهمس متذرعا فـي                

 يوجد شريك، كما ان رئيس السلطة الفلسطينية        اذن الرئيس االميركي بأنه ال جدوى من عملية السالم، طالما ال          
وبالتالي فان على اميركا دعم خطته االحادية االنفصالية والتي كان قـد بـدأها              . لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني    

  .معلمه واستاذه شارون
العالقة والحقيقة انني بمقدار ما اجد صعوبة في فهم تعنت حماس وتصعيدها الدائم في ما يتعلق بالصالحيات و                

مع اسرائيل، ال استطيع استيعاب عجز رئيس السلطة على تولي مسؤولياته المدعومـة بالدسـتور والمجتمـع                 
وحتى نكون اكثر موضوعية، نقول ان الخلل جاء نتيجة الخطاء متراكمة دفعت ضريبتها فـتح فـي                 . الدولي

خابي، بقدر من ان الفساد الذي استشرى       االنتخابات، فنجاح حماس لم يكن بالضرورة استنادا الى برنامجها االنت         
  !في الجسد الفتحاوي سبب ألن يبحث الناخب عن بديل

 من ميثاق حماس تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدوليـة لحـل               13تقول المادة   
ن تفريط في جزء مـن      القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة االسالمية، فالتفريط في اي جزء من فلسطي            

وعندما نتأمل هذا النص، نجد ان الحركة ادلجت الدين ليكون حال لالزمة او ما يسمى بنظرية التحـدي                  . الدين
هل : واالستجابة، فهي تنتمي الى حركات االسالم السياسي، وتمارس اآلن فعال سياسيا، فالسؤال المطروح هنا             

  !العتبار الوضع الداخلي واالقليمي والدولي؟رؤيتها السياسية في تحديد المصلحة يأخذ في ا
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وهنا يحضرني ما قاله احد نواب البرلمان اللبناني، وهو من حزب اهللا، عندما سـئل عـن عـدم اسـتخدامهم                     
، قـال   )المـصالح والمفاسـد   (للخطاب العقائدي في البرلمان وما هي طريقة فهمهم لصيغة ما يسمى في الفقه              

تنا السياسية في تحديد المصلحة وال يخضع من الناحية السياسية الى المواقف            الدخول في البرلمان يخضع لرؤي    
غيـر  ) المواقـف المبدئيـة   (المبدئية ألن المواقف المبدئية حركة في الفكر والعقيدة، وليس في الواقع، فاالولى             

ديـد  ان تح . خاضعة للظروف، خاضـعة للمـصالح والمفاسـد       ) الرؤية السياسية (خاضعة للظروف، والثانية    
يعني ان الحركة االسالمية هي التي تحدد المصلحة او         . المصلحة في النهاية هو عملية بشرية وليس عملية مبدأ        

  .المفسدة في الواقع وليس الموقف المبدئي
على ان ما قيل سابقا رؤية مستنيرة تحتاج الى اجتهادات عميقة وشجاعة لكي نتجنب اي صدام ما بين الثوابت                   

  .وان كان هذا ليس مثار نقاشنا هنا على اي حالومتطلبات العصر 
صفوة القول ان حركة حماس اصولية في اسسها النظرية والفكرية ولكنها ذات منحى سياسي بحيث جعل مـن                  
الجوانب االخرى من ثقافية ودينية وفكرية ادنى مرتبة، وهنا تكمن االشكالية، حيث انها تدعي المرجعية الدينية                

  .وخطابها سياسي بحت
غير ان هذا ال يعني ان تسنمها السلطة غير مشروع، فهي جاءت عبر صناديق االقتراع وانتخابـات نزيهـة                   

 االجابة تكمن فـي ممارسـتها العمليـة والواقعيـة،     .وتأييد شعبي، ولكن هل هي تستحق فعال موقعها الجديد؟    
المـضي الـى المزيـد مـن        وعند  . فالمشروع والبرنامج السياسي شيء، وممارسة الفعل السياسي شيء آخر        

تعاني من ضآلة المنتج الفكري، مقارنة باالنتشار       ) السياسية(المكاشفة، فإن البعض يرى ان الحركات االسالمية        
الشعبي، وهذا يتضح امام تحدي الممارسة السياسية، حيث تتطلب اتخاذ مواقف تفصح عن نفسها لتؤكد نجاحهم                

الملف الفلسطيني، يطرح البعض ضرورة وجود قوات دولية فـي          وبالعودة الى   ! من فشلهم على ارض الواقع    
الضفة الغربية وغزة لفرض الحل السلمي على االسرائيليين والفلسطينيين، غير ان ما اخشاه ان نضطر لدعوة                

  .هكذا قوات للفصل بين ميليشيات فتح وحماس، فالمشهد ينذر ببوادر حرب اهلية وان جو االقتتال قد حان
ان تنصل حماس   . مة حماس يعقد من الوضع القائم، ويجعل السلطة الفلسطينية برمتها في مأزق           ان اسلوب حكو  

من المواثيق والمعاهدات الدولية واالتفاقيات الثنائية هو اول رسوب في العمل السياسي، فضال عن ان العـرب                 
، لتكون الركيـزة    2001زيز عام   ، وتبنوا مبادرة الملك عبد اهللا بن عبد الع        1996التزموا بمبدأ السالم منذ عام      

االساسية في انهاء الصراع العربي ـ االسرائيلي، فهل تريد حماس من العرب ان يلغوا مبادراتهم والتزاماتهم  
ومعاداتهم من اجل طروحات غير واقعية وال منطقية، لينتهي المطاف بتجويع الـشعب الفلـسطيني وجمـود                 

  .المفاوضات وتالشي خارطة الطريق؟
مة حماس معنية اليوم اكثر من اي وقت مضى، بأن تراجع طروحاتها وتبحث عن المشترك، وتـرتهن                 ان حكو 

للعقالنية والبراجماتية، وثمة فارق بين الطرح الدعوي والطرح السياسي، وذلك ألن ساحة العمل السياسي لهـا                
ارة عـن انـسداد سياسـي       وطالما ان الوضع القائم الراهن هو عب      . منطقها الذي تفرضه على اية قوة سياسية      

ومعاناة من حصار اسرائيلي وقصف وعدوان فان هكذا حاال يدفع الفلـسطينيين الـى االستـشعار بمـستوى                  
المسؤولية والمحافظة على المصالح العليا والوصول الى صيغ توافقية حتى ال تعطي الفرصة لمـن يريـد ان                  

  .يصطاد في الماء العكر
سلطة وممارستها على المستوى النظري والعملي وفـي النطـاق المحلـي            ان على حماس اعادة التفكير في ال      

واالقليمي والدولي ألن عقلنة السياسة، وهي فن الممكن، هو المطلوب من اجل ممارسة واعية وواقعية تغلـب                 
  !!المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وهو ما نرجوه اآلن بالفعل

  27/5/2006الشرق األوسط 
  

  صارم في انذاره حماس باجراء استفتاء شعبيرئيس السلطة جاد و .31
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  أسرة تحرير هآرتس
اهتمت الصحف االسرائيلية أمس بالتحذير الذي اطلقه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع بدء الحـوار                
بين الفصائل الفلسطينية، أنه في حال فشل الحوار سيلجأ الى استفتاء شعبي حول قيام دولة فلسطينية في حدود                  

ورغم اعالن رئيس الحكومة الفلسطينية، رفضه تقديم تنازالت، يبدو أن فكرة االستفتاء بـدأت تـشق                . 1967
بدا رئيس السلطة الفلسطينية جـاداً وصـارماً        : عن هذا الموضوع كتب داني روبنشتاين في هآرتس       . طريقها

 42شرة ايام، سيصار خالل     عندما وجه انذاراً الى زعامة حماس بأنه في حال عدم التوصل الى اتفاق خالل ع              
يهدف ابو مازن الى اقرار الخطوط االساسية التـي تـضمنتها وثيقـة             . يوماً الى الدعوة الجراء استفتاء شعبي     

االسرى التي توصل اليها مروان البرغوتي وزعماء االسرى من حماس وسـائر الفـصائل، ويعلـن هـؤالء                  
وما يطلبه ابو مازن هو جـواب       .  ها القدس الشرقية  عاصمت1967استعدادهم لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود       

يدل الكالم الحاد ألبو مازن في افتتاحه لمؤتمر الحوار         . صريح وواضح من زعماء حماس بالموافقة على ذلك       
بين الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة على اقتناعه بقدرته على احتواء حماس وحملها على الموافقة علـى                 

  . الوثيقة
د ابو مازن ان الجمهور الفلسطيني في غالبيته  سيوافق على الوثيقة في حال حـصول اسـتفتاء عـام                كما يعتق 
فالدافع االساسي وراء التأييد الذي حصلت عليه حماس في االنتخابات االخيرة لـيس             : والسبب معروف . حولها

ساد الذي طبع حقبة حكم فتح، ويرى       مواقفها السياسية وايديولوجيتها االسالمية المتشددة وانما تعهدها محاربة الف        
  .الجمهور الفلسطيني في زعماء حماس وناشطيها صورة لإلستقامة والحياة المتواضعة لذا صوتوا لهم

وعندما نستمع الى تصريحاتهم يوم اول من امس يبدو لنا جيداً انهم ال             . هذه الحقائق يعرفها زعماء حماس جيداً     
فلقد قال رئيس البرلمان عزيز دويك والناطق باسم الحكومة         .  يخسرون فيه  يرغبون في االنزالق الى استفتاء قد     

وحتى رئـيس الحكومـة     . غازي حمد كل على طريقته ان ال مشكلة لديهما في التجاوب مع مطالب ابو مازن              
وزير الخارجية فـي حكومـة      . اسماعيل هنية قال ان ال فرق كبيراً بين المواقف السياسية للفصائل الفلسطينية           

ماس محمود الزهار الذي يعتبر مؤيداً للخط المتشدد لألمين العام للحركة خالد مشعل ادلى بتصريحات معتدلة                ح
لدى خروجه من لقائه مع االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي اقترح عليه اعالن حكومة حمـاس                  

ر عرفات ايضاً والذي يقـر بـاالعتراف        القرار الذي وقع عليه ياس    (قبولها بقرارات القمة العربية في بيروت       
  ).  وحل مشكلة الالجئين1967باسرائيل في حدود 

ال نريد الخروج علـى     : لقد تهربت حماس حتى اآلن من االعتراف بهذا القرار، لكن الزهار قال اول من امس              
قبلنـا بالمبـادرة    وحتى لو    .وقريباً جداً ستعلن الحكومة الفلسطينية موقفها في هذا الخصوص        . الخطة العربية 

  . فليس معنى هذا اننا نستجيب لمطالب الواليات المتحدة واسرائيل
  2006-5-26هآرتس

 27/5/2006النهار 
  

  وثيقة األسرى وما يريدونه منها .32
  ياسر الزعاترة 
ليس لدينا تفصيل حول الكيفية التي تمت بها صياغة وثيقة األسرى التي كانت محور حديث الرئيس الفلسطيني 

 لكن النص الذي بين أيدينا يؤكد أننا إزاء وثيقة ،الحوار الوطني الذي عقد برام اهللا أول أمس الخميسفي 
 في حين غابت لغة ، اللغة والمصطلحات جميعها تؤكد ذلك. بصرف النظر عن رأينا في بنودها،فتحاوية

ماس الشيخ عبد الخالق  وقد وقّع الوثيقة عن ح، وإن توفر الحضور في مضامينها العامة،حماس وخطابها
 ، أم أن العجلة قد استدعت مواقف فردية منه، وال ندري هل تم ذلك إثر حوار مع قادة األسرى اآلخرين،النتشة

مع العلم أن الجهاد اإلسالمي قد شاركت أيضاً من خالل الشيخ بسام السعدي الذي تحفظ على البند المتعلق 
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لحال هو تلك الحماسة التي أبداها السيد محمود عباس للوثيقة على نحو ما يلفت االنتباه في واقع ا. بالمفاوضات
 وهو ما ينطوي على استخفاف بالحوار ،دفعه إلى التهديد بطرحها على استفتاء شعبي خالل أربعين يوماً

 .إما أن تعتمدوا الوثيقة كبيان نهائي أو سنطرحها على االستفتاء:  لكأن لسان الحال يقول،والمتحاورين
 ومع كل بند من بنودها كان السؤال الذي يلح علينا هو هل يوافق السيد محمود عباس ،أنا الوثيقة غير مرةقر

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

البند .  وهو ما سنجيب عليه الحقاً بعد مرور سريع على بعض بنودها،لكامن خلف تبنيه لهاويبقى السبب ا
 فهو يتحدث عن السعي إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس من دون ،األول كان مجامالً لكل األطراف

 فهو ،لثاني يبدو مثيراًالبند ا.  سنتوقف عنده الحقاً، لكن المشكلة في نص آخر،أن يعترف بالدولة العبرية
 على أسس 2006يتحدث عن مطلب لحماس والجهاد يقوم على إعادة بناء منظمة التحرير قبل نهاية العام 

 . وصوالً إلى تثبيتها مرجعية سياسية عليا للشعب الفلسطيني،جديدة تتالءم مع المتغيرات في الساحة الفلسطينية
 فتح بتمثيل جديد في المنظمة يضع حماس على قدم المساواة مع والسؤال هنا هو هل يقبل محمود عباس وقادة

 فيما نعلم ،في البند الثالث ثمة تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الوسائل. فتح؟ ال نظن ذلك
 وهي تشمل ، ثمة حديث عن كل الوسائل،وفي بند تحرير األسرى. أن الرئيس الفلسطيني يرفض مبدأ العسكرة

 هل يقبل بذلك الرئيس؟ هناك أيضاً نصوص عديدة تتحدث عن حق العودة الذي أبدى ،ف والمبادلة بالطبعالخط
 على اعتبار أن الفلسطينيين في األردن وأمريكا مرتاحون ولن ،الرئيس مراراً وتكراراً استعداده التنازل عنه

هناك بالطبع نص على . 2000يف العام  ونعلم أن هذا البند لم يكن هو الذي أفشل قمة كامب ديفيد ص.يعودوا
 . وحماس ليس لديها مانع في ذلك كما هو معلوم،تشكيل حكومة وحدة وطنية

 وسيراً على نهج الراحل ياسر عرفات ، بالنسبة لمحمود عباس، ولكن،وفي العموم فإن بنود الوثيقة تبدو مريحة
وثيقة إال بندها الرابع الذي ينص على توحيد  فإنه لن يأخذ من ال،في تعامله مع المجلس الوطني الفلسطيني

الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات 
 ومن ثم الذهاب إلى خريطة الطريق ،والخالصة هي بصمة من حماس على المبادرة العربية ،الشرعية الدولية

عندها يقال إن حماس وافقت على ما وافقت عليه فتح من . يها من قريب أو بعيدعلى رغم أن الوثيقة لم تشر إل
 وسيستخدم ذلك في حملة التشويه وصوالً إلى انتخابات جديدة لن يعدموا تبريرها  وسترتب من أجل فوز ،قبل

جهاد فيها  وإال فهل سيقبلون بمنظمة تحرير جديدة لحماس وال، ولتعود المهزلة إلى سابق عهدها،معقول لفتح
 لن يحدث ذلك وستضاف وثيقة األسرى إلى .ل؟ ما يعني فيتو على المسار السياسي كما قلنا من قب،النصف

 .وثائق أخرى في التاريخ الفلسطيني
  27/5/2006الدستور 

  
  السياسة الخارجية األردنية على عتبة انتقال .33

  عريب الرنتاوي 
 فثمة في لغة الخطاب ،ن على أعتاب مرحلة انتقال جديدةالمرجح، أن السياسة الخارجية األردنية تقف اآل

 سواء في أدوات عمل هذه السياسة ونطاق ، ما يشير إلى هذا التحول الوشيك، الصريحة والمضمرة،ورسائله
 .اهتماماتها وسلم أولوياتها

رة في تاريخها  وألول م، تركزت أجندة السياسة الخارجية على الداخل األردني،طوال السنوات الست الفائتة
 ومختصين باالقتصاد وحمالت ، بخبراء في االستثمار وطرق جذبه،سلّحت الخارجية بعثاتها الدبلوماسية

 وبالحدود التي يطلبونها ويرتضون ، محصورا بدعم األهل واألشقاء، وظل األداء الدبلوماسي األردني،ترويجه
 وربما يكون تغييرا ،ا يشي بأننا مقبلون على تغيير ثمة م،اليوم.  وكان األردن أوال شعارا يختصر حقبة،بها
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 ومفرداتها تخطت األردن إلى العراق ، فالسياسة الخارجية األردنية تضع هموم اإلقليم برمته في سلتها،جذريا
 واستراتيجيتنا ، ونبرة نقدنا لخطاب األشقاء في الخليج تخطت المألوف والدارج،وفلسطين وإيران وسوريا

 مقربة إلى ها مالحقة مصادر التهديد وعدم انتظارها لحين وصول، إلىومتزامن  على نحو موازاألمنية تحولت
 .من عمان أو غيرها من المدن األردنية

 فالتهديد الكامن في األحادية ، ما يبرره ويدعمه، من منظور الحلقة الضيقة لصناع القرار في البالد،لهذا التغيير
دم ترك الملف الفلسطيني نهبا للتنازع الفصائلي وصراعات أمراء الحرب  يملي على األردن ع،اإلسرائيلية

 الجتياز الحدود ، قد يدفع بنا عسكريا وليس أمنيا فحسب،والتهديد اآلتي من العراق. واألذرع والكتائب والسرايا
لخارجية مدعو  فإن خطاب السياسة ا، وبالنظر الرتباط هذا التهديد بالملف اإليراني األعقد واألشمل،الشرقية

الستحضار الخطر اإليراني الماثل واستتباعا استنهاض العروبة في مواجهة الفارسية والذود عن السنة في 
 .مواجهة التغلغل اإليراني المتدثر بالمذهبية الشيعية

 وضعف في سلطة بغداد المركزية ، تسمح بتمدد األحادية الشارونية في طبعتها األولمرتية،فوضى في فلسطين
 وإرهاب ، من دون أن تتبلور بدائل مقنعة له، ونظام في سوريا يعد أيامه األخيرة.فلوجةحيل األنبار إلى ي

 ثمة تحد ، وخلف هذه التحديات القريبة، أعاد تشكيل نظرية األمن الوطني األردني وأولوياته،منفلت من عقاله
اريو الضربة التالية أو خطة يوم القيامة الملف النووي اإليراني واحتماالت الضربة األمريكية وسين: بعيد

. هذه هي مالمح صورة اإلقليم كما ترتسم في أذهان صناع القرار في السياسة الخارجية األردنية. اإليرانية
. ما الذي بمقدورنا أن نفعله وما الذي يتعذر علينا عمله؟. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه التهديدات والتحديات؟

التدخل في هذه هل سينتقل دورنا من التحذير والتنبيه إلى . ي مواجهة هذه األخطار؟أية أدوات نمتلك ف
 هل سنقبل أو نقترح دورا في الضفة ، فما هي أشكال هذا التدخل،وإذا كان الجواب بنعم. األزمات الساخنة؟

اريو يوم القيامة  إن أخذ سين،الرمادي واألنبار هل سنرسل قواتنا المسلحة إلى. الغربية على سبيل المثال؟
 فالدولة لم تفصح بعد ، وتساؤالت أقرب إلى التكهنات والتمارين الذهنيةجميعها أسئلة. طريقه إلى حيز التنفيذ؟
 والدولة ما زالت في مرحلة جس النبض ،وسياستها الخارجية في لحظة انعطاف وانتقال، عن بدائلها وخياراتها

 فالسياسة الخارجية األردنية ،وجهة التحول لم تعد خافية على أحدلكن . واستطالع البدائل واحتساب األكالف
 ومن تابع خطاب االستقالل يدرك أن عهد التكنوقراط ، وربما التدخلي،مقبلة على توسيع نطاق دورها اإلقليمي

  . قد يكون شارف على االنتهاء،واألردن أوال بالصيغة والسياق اللذين جاء بهما
 27/5/2006الدستور 

  
  !حماس امام ورطة الحكم وحيد لخيار .34

  محمد عبدالشفيع عيسى 
على حد تعبير بعضهم ودخل الكفاح الفلسطيني مرحلـة جديـدة، أو            ) المعسكرة(انتهت االنتفاضة المسلحة أو     
 حلبة العمل السياسي من أوسع أبوابه،       ساستهلت هذه المرحلة بدخول حركة حما     . يجب أن يدخل مرحلة جديدة    

  .عد االنتفاضةمدشنة مرحلة ما ب
تحمل الشعب الفلسطيني خالل االنتفاضة الثانية أكثر مما يطيق على مدى خمس سنوات، ومن ذلك أربعة آالف                 
شهيد وعشرات اآلالف من الجرحى، وأكثر من سبعة آالف أسير، محتجزين قسراً فـي الـسجون ومراكـز                  

قوق القانونية، وبخاصة في مرحلة مـا       االعتقال لمدد غير محددة، حيث يتعرضون لممارسات تنتهك أبسط الح         
  .يسمى بالتحقيقات، وبغطاء من المحاكم اإلسرائيلية

كذلك، كان تدمير البنية األساسية من طرق وتعليم وصحة وتجريف األراضي وهـدم المـساكن والمخيمـات،                 
  .ومصادرة األراضي بغرض بناء المستعمرات اليهودية وإقامة الجدار العنصري
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 في المئة، فضالً عن إهدار وقت عمل المؤسسات اإلنتاجية والخدمية           50لبطالة إلى أكثر من     ارتفعت معدالت ا  
القائمة، بفعل الحواجز والطرق االلتفافية وغيرها، باإلضافة إلى هدم المطار والموانئ وتعطيل خدمات النقـل               

 والعالم الخـارجي مـن      اضافة الى تعطيل حركة النقل البري بين فلسطين ومحيطها العربي         . البحري والجوي 
  .منافذ الحدود مع مصر واألردن، بل تعطيل حركة النقل واالنتقال بين الضفة وغزة نفسيهما

أما اآلثار التي يصعب قياسها، فتتعلق بما يسمى  بالمصطلح االقتصادى كلفة الفرصة المضيعة، وهي ما كـان                  
  .لم يتحقق بفعل االحتالليمكن تحقيقه في مختلف مجاالت الحياة للمجتمع الفلسطيني، و

ويمكن اإلشارة هنا إلى التحرك للحيلولة دون تحقيق تقدم على مستوى البنية العلمية  التكنولوجية مثال، أو مـا                   
تطـوير  : وفي التنمية االقتصادية ممثلة فـي     ) وبخاصة في التعليم والصحة   (يسمى هذه األيام بالتنمية البشرية      
تشغيل واالستثمار والتجارة، ورفع معدل النمو االقتصادي، وفي النهاية تحسين         الهيكل اإلنتاجي ورفع معدالت ال    

ودع عنك ما كان يمكن تحقيقه      . مستويات المعيشة بالمعايير المعتمدة دوليا والقابلة للمقارنة مع البلدان األخرى         
التحـسن المتنـوع    أو تعزيزه على صعيد الرفاه، بل على صعيد التفتح الحيوي بمفهومه اإلنساني الـشامل، و              

  .لشروط الحياة، لإلنسان في مجتمعه، بدءاً من العائلة إلى الجماعة الكبيرة
ولقاء هذا الثمن استطاع هذا الشعب، القليـل        . بيد أن هذا كله، وغيره كثير، ثمن عظيم دفعه الشعب الفلسطيني          

  :العدد والعدة، أن يحقق بانتفاضته الباسلة جملة نتائج مهمة نذكر من بينها
 بلورة الهوية الفلسطينية، وإبرازها بديال موثوقا، مرفوع الهامة ومرتفع الصدقية، في ظل فشل الرهان على                -

  .خيار أوسلو، والخيارات المتصلة بالعالقة مع بعض النظم العربية
وهي استمرت ردحا طويال، متمثلة فـي       .  وقف مسار الغيبوبة الفلسطينية وبخاصة على الصعيد االقتصادي        -
شغيل العمالة الفلسطينية في بناء بعض المستعمرات وفي المهن المحدودة المهارة والمنخفضة العائـد داخـل                ت

، كما في الربط التجاري والمالي والنقدي بل واإلنتاجي بين الضفة وغزة من جهة، واالقتـصاد                1948فلسطين  
ين االقتصاد والمجتمع الفلسطيني وبين     افتقاد عالقة الربط العضوي ب    : وفي المقابل . االسرائيلي من جهة أخرى   

  .سائر االقتصاد والمجتمع العربي، مع علمنا بالقيود التي فرضها االحتالل في هذا الشأن
 فرض حال من االرتباك، بل والتخبط، على الساحة السياسية االسرائيلية، أنهاها شارون بخطـة االنـسحاب               -

  .األحادي من غزة
  .على أرض فلسطين تبلور بؤرة للعمل التحرري -
 بلورة نوع من أنواع العالقة النضالية بين الشعب العربي الفلسطيني وسائر األمة العربيـة، وبخاصـة فـي             -

  .2003 - 2000مصر، وبصفة أخص خالل فترة 
لكن ماذا بعد في ظل الظروف المحيطة بالنضال الفلسطيني التي تتغير جذريا؟ فقد فقدت قوة الـدفع المـسلحة                   

بفائض القوة، على أثر االختالل المبـرمج       ) تتمتع(لعالية، بل وتكاد تنطفئ جذوتها، وها هي اسرائيل         حركيتها ا 
بل . في ميزان القوة الشاملة بينها وبين القوى العربية، بما فيه الميزان العسكري، بل خاصة الميزان العسكري               

ي، واحتكاره لبعض جوانبها الرئيسية، في      يستعرض ميزاته الناتجة من تفوقه النسب     ) اسرائيل(وأخذ ذلك الكيان    
  .المجال النووي تحديدا

 األوروبي أن يوقف  حتى إشعار آخـر مـساعي           -ولم يقف األمر عند هذا الحد، فقد شاء التحالف األميركي           
وشاءت المصادفات أن يترافق التوقـف      . التوسط في مجال العملية السلمية وفق اتفاقية اوسلو وخريطة الطريق         

ر كل من االنتفاضة المسلحة والعملية السلمية مع سعي إحدى أهم الحركات الفلـسطينية العاملـة فـي                  في مسا 
إلى االنخراط في العمل السياسي الفلسطيني المحلي، بل وأن تحقـق الغالبيـة فـي               ) حماس(المجال العسكري   

فكيـف يمكـن أن     . ير نـسبيا  ورطة في تاريخها القص    االنتخابات التشريعية، لتجد نفسها وجها لوجه أمام أكبر       
  .تتصرف الحركة الوطنية الفلسطينية؟

  :تتجلى أمامنا ثالثة بدائل لمسارات متصورة أو سيناريوات
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 تخلي حماس عن ورطتها، والعودة إلى صفوف الجماهير لقيادة حركة شعبية جديدة في ظـروف جديـدة،                  -1
وتظاهرات مستمرة علـى الحـواجز وأمـام        اعتصامات  (تقوم على المزج بين العصيان المدني ضد االحتالل         

) الجدار العنصري والمجاهرة الجماعية بعصيان أوامر السلطات المحتلة وتعطيل حركة الجـيش اإلسـرائيلي             
بإقامـة  (ومقاطعـة إيجابيـة     ) وبخاصة التوقف عن دفع الضرائب المقررة     (ومقاطعة االحتالل مقاطعة سلبية     

 مدعمة  -ت األساسية للسكان، بطرق بسيطة وبمواد محلية وموارد ذاتية          مشاريع إنتاجية وخدمية تلبي االحتياجا    
ويضاف إلى ذلك أن يتم العمل على فرض صيغ أولية للتكامـل االقتـصادي التجـاري                !). عربيا في ما نأمل   

  .واالستثماري بين فلسطين والبلدان العربية األخرى وال سيما دول الطوق، مصر واألردن وسورية ولبنان
تضخم في األجهزة األمنية، وتوجيه بنود الصرف       : تجربة السلطة كما خاضتها فتح من قبل حماس        خوض   -2

من الموازنة العامة على البيروقراطية المدنية واألمنية، مع توسع محتمل في أنشطة المجالس المحلية لمصلحة               
اوالت السلمية وفق جـدول     ويضاف إلى هذا انخراط في دوامة من المح       . المجتمع الفلسطيني، حيثما يمكن ذلك    

وال بأس من السماح بعدد متناثر ومتباعد قليل الفاعلية مـن العمليـات ذات الطـابع                . األعمال الدولي المهيمن  
فهذا إذن بديل ال يشكل بـديال،       . العنفي ضد سلطات االحتالل أو في الداخل، تتبعها أعمال انتقامية موجعة جدا           

  ! وكفى اهللا المؤمنين القتال،ركة فتحإذ تحل حماس محل ح. إذا صح التعبير
تحكم، وتمارس العمـل    :  أن تقوم حماس بما يشبه المستحيل، فتلعب دور السلطة والمقاومة في الوقت نفسه             -3

  .المسلح أو تسمح به أو ربما تتغاضى عنه أيضا
، كما قلنا، فـال يبقـى       وليس البديل الثاني ببديل حقا    . ويبدو تحقيق هذا البديل الثالث مستحيال أو شبه مستحيل        

فهل تفعلها حماس؟ هل تملك ما يكفي من القسوة على نفسها، ما يجعلها             . أمامنا وأمام حماس سوى البديل األول     
تتخلص من ورطتها، فتترك الحكم ألهل الحكم  وبخاصة في دوائر فتح وتكتفي فـي لعبـة الحكـم بكـشف                     

أي : ساهمة الكبرى في بناء الحركـة الـشعبية الجديـدة         وتصحيح الفساد المعمم أينما وجد، وتتفرغ من ثم للم        
 العصيان المدني الشامل، والمقاطعة السلبية، والمقاطعة اإليجابية، وبناء البديل المجتمعي الجديد؟

  27/5/2006الحياة 
  

  تهويد الجليل والمثلث والنقب يعيد الصراع إلى مربعه األول .35
    ماجد الشيخ

 ما زالت مناطق عدة منهما مأهولة بمواطنيها الفلسطينيين في الجليل والمثلث  سنة على احتالل فلسطين58بعد 
  .والنقب، وعصية على االستيطان والتهويد، لكنها مفتوحة على العنصرية المتزايدة

فمنذ أعلن دافيد بن غوريون في بيانه الوزاري أمام الكنيست ما سمي يومها السياسة الجديدة تجاه العرب، 
  .االسراع في استيطان الجليل والمثلث، لم تتوقف عمليات التوسع االسرائيليةالرامية الى 

وها هو إيهود أولمرت بعد كل هذه السنين يعود إلى تلك السياسة، في سياق مشروع أكبر تحت مسمى 
 االنطواء، يقضي بتجميع مستوطنات في الضفة الغربية والتخلي عن المستوطنات المعزولة، كونها تهدد مستقبل

إسرائيل، ونقل مستوطنيها إلى الجليل والمثلث والنقب، ما يؤمل أن يحدث انقالباً وثورة كبيرة بحسب وصفه 
  .لهذه العملية أو تلك السياسة 

مارس الماضي أن حكومة برئاسته لن تستثمر في السنوات المقبلة / وكان أولمرت أعلن في السابع من آذار
، بل ستكرسها لمشاريع إنشاء بنى تحتية ضخمة داخل فلسطين المحتلة باليين الدوالرات خارج الخط االخضر

، وتحديداً في النقب والجليل والقدس، معتبراً االستثمار في المناطق الثالث المذكورة، وفي إقامة 1948عام 
  !شبكة قطارات في المدن الكبرى خطوة عمالقة وتغييراً جوهرياً في سلم االولويات سيغيران طابع الدولة

 التهويدي للجليل والنقب يرمي الى زيادة الوجود االستيطاني –وتطبيقاً لهذه السياسة، فإن المشروع التطويري 
وكانت الحكومات االسرائيلية أطلقت عليه في البداية مشروع تهويد الجليل، ثم . اليهودي في تلك المناطق
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هدف واضح منه وهو الوصول بهذه المنطقة سرعان ما عملت على تغيير االسم إلى مشروع تطوير الجليل، وال
إلى أن تصبح منطقة يهودية تستحيل معها المطالبة في يوم من االيام بإعادة الجليل أو أجزاء منه إلى 
الفلسطينيين، إذا استمر العنصر الفلسطيني هو العنصر الغالب ذو االكثرية العددية في هذه المنطقة من فلسطين 

  .1948المحتلة عام 
ين لم تؤد حمالت المصادرة وبناء المدن االستيطانية اليهودية إلى إحداث تغيير جذري في التوازن وفي ح

الديموغرافي بين الفلسطينيين واليهود في الجليل، استمر الفلسطينيون يشكلون حوالى نصف السكان، ما يعني 
دة المرتفع لعدد السكان الفلسطينيين وما من شك في أن معدل الزيا. أن حملة تهويد الجليل لم تحقق نجاحاً يذكر

  .أدى إلى التغلب على العدد المتزايد من المستوطنين اليهود الذين يجرى زرعهم في المنطقة
ولهذا لجأت السلطات االسرائيلية إلى وضع خطط جديدة لتهويد الجليل تحت مسمى التطوير، حين أعلنت 

 مشروع جديد لتطوير الجليل جاء فيه أن القضية  عن1975) نوفمبر(وزارة الزراعة في تشرين الثاني 
  . في المئة من مجموع السكان70الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة الى غير اليهود الذين يشكلون 

، باعالن االضراب العام 1976 مارس / الفلسطيني على هذه الخطط توج في الثالثين من آذار الردإال ان
  .ع قوات حرس الحدود والشرطة وسقوط ستة شهداءواصطدام المضربين م

في أعقاب ذلك حاول متصرف اللواء الشمالي الذي يضم أقضية عكا والناصرة وطبريا وصفد، يسرائيل كينغ 
بحكم منصبه تشخيص أحداث يوم االرض، ووضع مقترحات أدرجها في وثيقة أطلق عليها مشروع كينغ، دعا 

د االراضي ومصادرتها، وزاد عليها هذه المرة اقتراح تخفيف السكان فيها الى العودة إلى سياسة تهوي
 كما يشير المشروع ودفعهم للهجرة،الفلسطينيين، بالعمل على إجبارهم على ترك مناطقهم بمختلف الوسائل، 

  .في بنوده التفصيلية
  مشروع حكومي رسمي: تهويد الجليل -

لسطينيين، قد بدأت حتى قبل صدور قرار التهويد، فقد وفي الواقع كانت مصادرة االراضي من أصحابها الف
وهذه االراضي هي عملياً كامل احتياط .  دونم من أراضي الناصرة إلقامة تجمع يهودي مجاور1200صودر 

ثم أتبعتها السلطات االسرائيلية . االراضي التي كان في استطاعة الناصرة أن تتوسع فيها في المستقبل
إال أن الحقيقة . أراضي عرابة وسخنين الستعمالها في مشروع تحويل نهر االردن دونم من 2000بمصادرة 

كانت إلقامة مساكن عليها للمهاجرين اليهود، وأقيمت إلى جانبها مصانع للغزل والنسيج والحلويات وغيرها 
  . لتشغيل هؤالء المهاجرين

  منطقة الجليل  -
تي سميت منطقة سنوات األلفين نسبة إلى طموح المخططات ثم اتجهت سياسة التهويد إلى المنطقة الجبلية، ال

حيث تمتد هذه المنطقة، . ، وأبرزها مشروع الوزير العمالي جاد يعقوبي2000التي أعدت لتهويدها حتى عام 
بحسب التقسيم الرسمي لوزارة الداخلية، إلى قمم جبال الجليل الغربي حيث البقعية وبيت جن وترشيحا، وتضم 

 كلم مربع وفيها 400كرمئيل ومعلوت وتيفن، مساحتها : والمناطق االستيطانية والصناعية الثالثالمستوطنات 
اما القلق .  ألف نسمة150 قرية فلسطينية عدد سكانها 24 ألف نسمة و58 مستوطنة يهودية عدد سكانها 45

جموع السكان في  في المئة من م16الذي عبر عنه الوزير فمرده الى كون السكان اليهود يشكلون فقط 
  .2000 الف نسمة حتى سنة 100المنطقة، والمخطط هو مضاعفة عددهم أربع مرات على االقل حتى يصبح 

أما الجليل االسفل والمنطقة الجنوبية الشرقية فيشكالن أكبر تجمع سكاني فلسطيني في منطقة الجليل التي تضم 
 كيلومتراً مربعاً ويعيش فيها 745 وتبلغ مساحتها الناصرة وقضاءها وسهول طرعان وقسماً كبيراً من البطوف

 ألف نسمة يعيش معظمهم في الناصرة 49أما المستوطنون اليهود فيبلغ عددهم .  الف مواطن فلسطيني187
  .العليا
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وكشف يعقوبي يومها عن مخطط جديد لهذه المنطقة، فمن المعروف أن الخريطة الهيكلية لمدينة الناصرة تضم 
 آالف دونم ضمت في 5ناعية وبلدية وتبلغ مساحة االرض المخصصة لهذا االمر حوالى منطقة تطوير ص

حينه إلى الناصرة، فهل كان هذا التراجع جزءاً من المخطط الجديد الذي يهدف الى مصادرة هذه االرض أيضاً 
  وضمها إلى الناصرة العليا؟

  النقب أفضلية قومية عليا -
ه الفلسطينيين، وال يزال أول سلم اولويات الحكومات االسرائيلية، وما لقد كان هدف تفريغ النقب من سكان

 حين قامت 1951 قرية أخيراً إال حلقة في سلسلة خطوات تهويد النقب، التي بدأت منذ العام 45محاولة تهجير 
على اما اليوم فال يزيد عدد بدو النقب .  عشيرة بدوية تضم حوالى مئة الف شخص12سلطات االحتالل بطرد 

ووفقاً لما يسمى قانون أمالك الغائبين انتقلت ملكية الجزء االكبر من االراضي الى اليهود، وأعطيت .  الفا60ً
 ماليين دونم وفقاً للصور الجوية 4حيث كان البدو يعيشون في اراٍض تبلغ مساحتها . للكيبوتسات أو للجيش

  .التي التقطها البريطانيون أبان الحرب العالمية االولى
وبعد االنتهاء من االراضي، جاء دور القوانين التي هدفت إلى تشريد البدو، وضمان عدم عودتهم إلى 

، وقضى بعدم السماح باقتناء 1964وهكذا كان مثالً القانون الذي سنته إدارة أراضي إسرائيل عام . اراضيهم
ع المذكور تتم مصادرتها من دون دفع االغنام، وسمي قانون العنزة السوداء، وكل من يوجد لديه أغنام من النو

  .أي تعويضات، بهدف القضاء على بيت الشعر الذي يصنع من شعر هذه االغنام
حيث المفاعل النووي ( سن قانون جديد يقضي بعدم رعي االغنام جنوب خط ديمونا 1980وفي عام 
  ).االسرائيلي

اللد والرملة، حينما بدأت تتضح معالم خطة وكانت بدأت في وقت سابق أيضاً حملة لترحيل البدو إلى منطقة 
لتجميع البدو في تجمعات للنوم يعيشون أو ينامون فيها ليالً ويغادرونها للعمل عند الصباح، إال ان مقاومة 

  .هؤالء لالنتقال إلى هذه التجمعات التي تبعدهم عن نهج حياتهم وعن أراضيهم أعاقت تنفيذ الخطة
وفي العام .  النقب االمرين من سلطات االحتالل لدفعهم إلى ترك أراضيهموخالل التسعينات عانى مواطنو

 صادقت لجنة وزارية لشؤون الوسط غير اليهودي على خطة لمعالجة الوسط البدوي في النقب 2003
 بليون شاقل لفترة خمس سنوات، وعلى رغم أن 1.175وقد رصد لها مبلغ . والمعروفة باسم خطة شارون

 ورد في نصها االصلي، إلى تغيير وتحسين وضع السكان البدو، إال ان اهدافها عكست الخطة ترمي، كما
السعي الحثيث للسيطرة على اراضي الفلسطينيين وتهجير المواطنين وتجميعهم في سبع بلدات، وتصفية القرى 

لدات يهودية الفلسطينية التي ترفض السلطات االسرائيلية االعتراف بها، على رغم أنها اعترفت بسهولة بب
  .مجاورة وأمدتها بالمياه والكهرباء والخدمات التي ظلت البلدات الفلسطينية محرومة منها

ولهذا رأت االحزاب االسرائيلية في النقب منطقة ذات أفضلية قومية عليا، ولم يتورع إيهود أولمرت في العام 
ستخلي القرى ) االسرائيلية(لة  وكان يومها عضو كنيست عن حزب ليكود، عن االعالن عن ان الدو2004

 2004البدوية في النقب ليتسنى لها توطين آالف اليهود، فيما شرعت منظمة الكيرن كيميت ليسرائيل منذ العام 
 سنوات لجمع بليون شاقل دعماً لالستيطان اليهودي في النقب، ويتم جمع هذا المبلغ من 5في حملة تستمر 

  . بلدا34ً في يهود ومتعاطفين مع إسرائيل يقيمون
 في قرار اللوبي اليهودي 1948الناشط في اوساط فلسطينيي ) اتجاه(في المقابل شكك اتحاد الجمعيات العربية 

االميركي حشد موارد مالية لمصلحة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لتحسين ظروف معيشتهم ومواجهة 
بية الفلسطينية في إسرائيل تؤكد استناداً إلى تجربتها وقال ان الجمعيات العر. سياسة التمييز الحكومية ضدهم

وأن االموال التي يجرى الحديث . بشأن التمويل، أن أهداف اللوبي االميركي تتناقض مع أهداف الجمعيات
عنها إنما هي مخصصة لمشاريع تبدو في ظاهرها تطويرية في النقب والجليل، بينما هدفها الحقيقي وجوهرها 
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أكد االتحاد في بيانه ان االمتحان الحقيقي ألي طرف تمويلي ليس في مدى تمويله للمجتمع و. دعم التهويد
الفلسطيني في الداخل كي يكون أكثر خضوعاً ووالء للعنصرية البنيوية والمؤسساتية، إنما في استعداده 

  )10/5/2006الحياة . (لمناهضة العنصرية البنيوية االسرائيلية
باب الحقيقية لمخططات التهويد على أنها ليست ديموغرافية فقط، بل يكمن خلفها من هنا يمكن ترجمة االس

 استراتيجية لقطع الطريق على اي تحرك فلسطيني في المستقبل، للمطالبة بضم الجليل إلى –أسباب سياسية 
. قاً لقرار التقسيم نظراً إلى ان الجليل عملياً يقع ضمن الدولة الفلسطينية وف– حال قيامها –الدولة الفلسطينية 

 عاماً أن أعرب عن مخاوفه من أن يبقى اليهود يشكلون اقلية في تلك المنطقة، 31وقد سبق ليوسي ساريد قبل 
  .وأن يطالب سكان الجليل الفلسطيني باستقالل ذاتي

قب فهل تكون خطة زميل بيريز في حزب العمل سابقاً هي الخطة التي سوف يعتمدها وزير تطوير الجليل والن
في تهويدهما، ما دامت هذه الخطة ومنذ ذلك الوقت يجري التعاطي معها كوثيقة رسمية تقرها الحكومات 

  االسرائيلية المتعاقبة؟
لقد ذهب بيريز إلى إجراء نوع من المقايضة أو التقابلية في زعمه أن المهمة االساسية للحكومة الحالية يجب 

المحتلة (عبيره فإن االسرائيليين سيخرجون من المناطق الفلسطينية أن تكون تطوير الجليل والنقب، وعلى حد ت
ولهذا ال تخفي مسميات التطوير و االزهار حقيقة السعي إلى تهويد . لنزهر هاتين المنطقتين) 1967عام 

مناطق تعج بسكانها االصليين، فيما تمضي حكومة إسرائيل الحالية نحو السعي إلى خلق نكبة جديدة لفلسطينيي 
  .لجليل والمثلث والنقبا

وهكذا تذهب ما أصبح يطلق عليها حكومة االنطواء ليس إلى طي صفحة في الصراع مع الفلسطينيين في 
، بل إلى فتح صفحات من الصراع المتواصل مع الفلسطينيين المتشبثين بأرض 1967االراضي المحتلة عام 

 .1948آبائهم وأجدادهم في فلسطين المحتلة عام 
  27/5/2006الحياة 

  
 حل يشمل الحزمة االنتخابية: األزمة الفلسطينية .36

 ماجد عزام  
منذ تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية وبعد الحصار القاسي الذي فرض عليها كما على الشعب 
الفلسطيني، صدرت بعض الدعوات المنادية بحل السلطة الفلسطينية كرد على الحصار الدولي غير العادل كما 

صرار االسرائيلي على المضي قدما في الخطوات والسياسات األحادية الجانب بغض النظر عن على اال
 . الحقوق او التطلعات الوطنية الفلسطينية

يجب االنتباه الى ان معظم تلك الدعوات وليس كلها تنطلق من نظرة فئوية فكرية وثقافية وغير محايدة بحيث 
لسلطة الوطنية فقط الن حماس مسيطرة على تلك السلطة او على بدا البعض مستعدا للتفريط والتخلص من ا

اجزاء ومؤسسات مهمة منها، علما أن تلك المواقف كانت مختلفة تماما عندما تعرض الرئيس الراحل ياسر 
عرفات للحصار والعزل وصوال الى االغتيال بسبب وقوفه عثرة في طريق السياسات األحادية وعقبة مهمة في 

ميركية واالسرائيلية الهادفة الى اجراء تغييرات عميقة من المنطقة تكون فلسطين جزءا مهما وجه الخطط األ
منها آنذاك قيل وعن حق إن صمود الرئيس عرفات والسلطة هو هام وضروري من أجل الحفاظ على 

الضياع واالندثار رعاية وحفظ الكينونة السياسية الفلسطينية التي كانت مهددة بوالمكتسبات الوطنية الفلسطينية 
 . تحت ضغوط السياسية االسرائيلية األحادية والمتغطرسة

اآلن، ولالسف، تغير هذا المنطق ولم يعد صمود حماس وحكومتها يدرج في سياق الصمود العربي االقليمي 
ة الذي العام وطبعا ليس في سياق دفاع الكينونة السياسية الفلسطينية عن نفسها في وجه منهج التدمير واالباد
 . خطه رئيس الوزراء السابق ارييل شارون بعدما عجز عن تنفيذ مخططات االبادة بحق الشعب الفلسطيني
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شخصيا أرى ان حل المشكلة الحالية في االراضي الفلسطينية بعد فوز حماس باالنتخابات التشريعية وبعد 
طينية ورئاسة الوزراء ال يكون بحل تنازع الصالحيات والتباينات في الرؤى والسياسات بين الرئاسة الفلس

السلطة الفلسطينية وانما في رزمة من الخطوات والسياسات التي تستند الى مبدأ الحوار والتفاهم على قاعدة 
الرجوع الى الجمهور الفلسطيني لكي يكون الحكم وصاحب القول الفصل في االجتهادات والتباينات الحاصلة 

 . اآلن في الساحة الفلسطينية
أعتقد ان المدخل الطبيعي المؤدي الى تخفيف االحتقان يتمثل في الشروع في حوار جدي ومعمق صريح و

بعيدا عن وسائل االعالم بين الرئاسة الفلسطينية كممثلة لحركة فتح والحكومة الفلسطينية الممثلة لحركة حماس 
ابات االخيرة التي جرت في الداخل  من اصوات الناخبين في االنتخ.؟85.5علما ان الحركتين معا حازتا على 

الفلسطيني وتشير استطالعات الرأي التي تجري في الخارج إلى نتيجة ال تختلف جذريا عن تلك التي تحققت 
 . عن الداخل

الحوار يجب أن يطال بالطبع مجمل القضايا المطروحة اآلن على الساحة الفلسطينية غير انه يجب ان يتركز 
 : قاط التاليةويتمحور برأيي حول الن

الجمهور الفلسطيني هو المرجعية العليا التي يجب ان تأخذ على عاتقها حسم الخالف الجذري بين : اوال -
الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الحكومة يمكن القول بين حماس وفتح وبالتالي يجب ان تعطى الفرصة لهذا الشارع 

 عبر انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية يجب أن تجرى العطاء رأيه في النقاط وحل الخالف وهذا ال يتم اال
 اي بعد سنة ونصف من اآلن على ان تجري تلك االنتخابات وفق النظام النسبي 2007في نهاية العام القادم 

الكامل حيث إن النظام الهجين الذي اتبع في االنتخابات الماضية أدى الى تشوهات عميقة في النظام السياسي 
 يعبر بشكل منصف وعادل من حقيقة التوازنات السياسية الحزبية على الساحة الفلسطينية ومع الفلسطيني ولم

 من اصوات الناخبين %44.4اإلقرار بأن حماس اضحت اآلن التنظيم االول بال منازع حصدت في االنتخابات 
ا اال ان ثمة امرا مهما تشير االستطالعات المختلفة التي اجريت بعد االنتخابات الى ارتفاع مضطرد في شعبيته

 من الفلسطينيين صوتوا ضد حماس في االنتخابات الماضية وهذه النسبة لن تقل %55.6يجب التنبه له وهو ان 
 . عن خمسين بالمئة بأي حال بين االحوال كما تشير أيضا االستطالعات االخيرة

حر بل مساحة للتعاون وتقليص األضرار ال يجب ان تكون الفترة الفاصلة عن االنتخابات مساحة للتنا: ثانيا -
قدر االمكان وعلى ذلك يجب ان تعطى الحكومة الفلسطينية كل الصالحيات التي طلبها الرئيس ابو مازن لنفسه 
عندما كان رئيسا للوزراء وعلى قاعدة االحتكام للقانون االساسي والحد االدنى برأيي هو ان تتمتع حكومة 

 التي تمتعت بها حكومة احمد قريع السابقة حتى صباح التاسع والعشرين من اسماعيل هنية بكل الصالحيات
آذار مارس الماضي وهو اليوم الذي تسلمت فيه الحكومة الجديدة مهامها يمكن للحكومة أن تتنازل عن بعض 

 . صالحياتها كما هو االمر في المعابر وعلى قاعدة المصلحة الوطنية العليا واحترام القانون االساسي
يجب تشكيل لجنة دائمة من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء للنظر في حسم كل نقاط التباين الطارئة : ثالثا -

وتنفيذ كل ما يتفق عليه بين الجهتين ويجب أن يكون هناك لقاء اسبوعي او حتى نصف اسبوعي بين رئيس 
مكان، والسهر على ان تكون الفترة السلطة ورئيس الوزراء لتنسيق المواقف ومحاولة جسر الخالفات قدر اال

الفاصلة حتى االنتخابات مناسبة للتعايش الوطني المسؤول وليس للتناحر الذي قد يفضي الى امور قد ال تحمد 
 . عقباها

وحتى اجراء االنتخابات مطلوب توزيع االدوار وتقاسم الصالحيات ومن الواضح ان الرئيس محمود : رابعا -
ركة السياسية وفق البرنامج الذي انتخبت على اساسه وأعتقد ان الحكومة ال تمانع عباس يصر على حرية الح

في هذا األمر على ان يتم التوافق على اخضاع أي اتفاق يتم التوصل اليه الى االستفتاء الشعبي وأعتقد ان 
 . حماس كما كل الفصائل االخرى ال يجب ان تخوض معركة في هذا االتجاه
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ب التوافق مرة اخرى على مبدأ اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية يج: خامسا وأخيرا -
ووطنية اساسية ومهمة للشعب الفلسطيني واذا كان البند المهم جدا في اعالن القاهرة لم يتم تنفيذه بهذا 

وتشكيل الخصوص فيجب الشروع في حوار جدي بين حماس وفتح حول آلية وكيفية اعادة بناء المنظمة 
المجلس الوطني وهي الفكرة أو المبادرة التي دعا اليها المناضل مروان البرغوثي على ان يتم توسيع الحوار 
في ما بعد ليشمل القوى الفلسطينية الحية واالساسية االخرى علما ان اي توافق بين حماس وفتح في هذا 

 . ية الحالية للشعب الفلسطينيالمجال سيجد له قبوال واسعا في ظل الخريطة السياسية والحزب
اعتقد ان االجندة السابقة كفيلة بتنفيس االحتقان السائد في الحلبة السياسية الفلسطينية واالهم انها تكفل تنظيم 
الخالفات وحصرها ضمن االطر الوطنية والمؤسساتية على ان يكون الحكم النهائي والحاسم للمرجعية الوطنية 

 . ني الذي سيقول كلمته الفصل في االنتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعيةالعليا أي الشعب الفلسطي
 27/5/2006السفير اللبنانية 
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