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  الحوار الفلسطيني يتعثر لتحفظ حماس عن بند االعتراف في وثيقة االسرى .1

فـرص نجـاح    أن  : غـزة ورام اهللا    من   فتحي صباح ومحمد يونس    عن مراسليها    28/5/2006 الحياة   نشرت
 مع ابداء قيادة حماس في غزة تـشدداً الفتـاً ازاء قـضايا الحـوار     ،الحوار الوطني الفلسطيني تضاءلت امس 

  حيـث  . وطالبت عباس، بنقل الحوار الى غزة حيث مركز قيادتها         ،ورفضها المهلة التي حددها محمود عباس     
 على ذكر المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية في بيان اجرائي           الحركةظهرت الصعوبات مع اعتراض     

 ان كل ما هو معروض عليهـا مقابـل          ينرفيعال يهلمسؤولأحد  وقال  . حاول المتحاورون اعتماده لالهتداء به    
 عـرض   ، فيما لـو    قائمة االرهاب   ال يتعدى شطب اسمها عن     ،تغيير مواقفها واالعتراف بإسرائيل ونبذ العنف     

الغرب دولة مستقلة مقابل ذلك لكان من الممكن تسويق خطوة من هذا النوع لدى قواعـد الحركـة وقياداتهـا                    
 لن يكون هنـاك ضـمانات        ذلك  لكن ، ربما يتم رفع الحصار عن الحكومة      بالقول أنه استدرك  إال انه   . المتشددة

. ية شطب اسم الحركة عن قائمة االرهاب قد تستغرق وقتـا طـويال            بحل مشكالتها المالية، مشيرا الى ان عمل      
 انهم سيشعرون بإحباط شديد من قيادتهم اذا ما اقدمت علـى االعتـراف      ،يقول أعضاء في حماس   في المقابل   و

 النشقاق عنيف في حال اقدامها على خطوة من هذا النوع           الحركةادر ان تتعرض    و الك أحدتوقع  ، فيما   باسرائيل
 تحظـى مبـادرة     ،من بين الكثير من االقتراحات المطروحة      ومن جهة أخرى يشار إلى أن        .محرماتتكسر ال 

 لعدد من قادتهـا انـه       الئ قا ها،عرض اخيراً على حماس تبني    كان عباس قد    و .السالم العربية باالهتمام االكبر   
جدير بالـذكر أن    و .194 لي الدو قرارالعبر االقرار ب  ،   يضمن حق العودة لالجئين    هاشخصياً وضع بيده بندا في    
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 طريق السالمة بالعودة الى المعارضة في حال فشلهم في رفع الحـصار عـن               ونيفضل حماس عديد من قادة  ال
 عباسقال امس ان     قد   ياسر عبد ربه   وكان   .يتوقع ان يقود اخفاق الحوار الى ازمة وطنية حادة         فيما   .الحكومة

عزل الحكومـة   بعباس  ، مشيرا إلى سلطة     ى بحث الخطة اليوم   سيدعو اسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين ال      
  .اذا رفضت حماس وثيقة االسرى

كدوا أ،  أسرى حماس في السجون اإلسرائيلية    أن   :غزة من   28/5/2006 الغد االردنية     مراسل حامد جاد وذكر  
 ولـذلك   ،ة القدس  عليها سوى في جريد    واطلعي، ولم    االسرى  مطلقاً في صياغة أو نقاش وثيقة      يشاركوالم  أنهم  

 أن القيـادة الـسياسية       وأشاروا إلـى   .فهي ال تعبر عن األسرى في السجون كافة وال تمثل إال من وقع عليها             
 مـع    وأعلنوا أنهم  .للحركة متمثلة في مكتبها السياسي هي المخولة بإعطاء المواقف السياسية النهائية والحوار           

 وتساعد على الوصول إلى هامش سياسي مشترك        ،ة الوطنية كل جهد أو مبادرة من شأنها تدعيم وتعزيز الوحد        
عليه يصون الوحدة ويوحد الجهود ويعزز فرص انجاز الحقوق الفلسطينية الثابتـة مـع               وبرنامج وطني مجمع  

ضرورة أن تكون هذه المبادرات والجهود عوامل إسناد وتدعيم للمواقف المتمسكة بالثوابت الوطنية وجدارا في               
 ال ينـتقص    ،واعتبروا أن اعتراضهم على هذه الوثيقة، ورفضهم  لبعض ما ورد فيها            .المجانيةوجه التنازالت   

ثقة بأن دافعهم الوحيد هو الحـرص علـى القـضية           من منطلق ال  من قدر ومكانة الذين شاركوا في صياغتها،        
مـع  نقاش والحـوار،    ممكن أن تشكل أرضية لل    من ال  هاعبروا عن اعتقادهم بأن    إال أنهم    .الفلسطينية ومستقبلها 

 أن موقفهم في القضايا الـسياسية تـصل         على واوأكد . وتعديل العديد من بنودها    ئها وإثرا ها إلى تطوير  الحاجة
مباشرة إلى قيادة الحركة وان مشاركتهم في صناعة القرارات والمواقف الهامة والمصيرية تتم على قدم وساق                

  .ظيمية على اختالف أماكن تواجدهاة المختلفة وقطاعاتها التنيمؤسسات الحركالمع 
غازي حمد نفى امـس ان      إلى أن   :  وكاالت االنباء  نقال عن غزة  ورام اهللا    من   28/5/2006 الدستور   وأشارت

. يهيكون قرار اسماعيل هنية بدراسة االبعاد القانونية لفكرة طرح وثيقة الوفاق الوطني يشكل رفضا لما جاء ف                
ذا تم االتفاق بين الفصائل على تبني مبادرة السالم العربية وااللتزام باالتفاقيات             انه ا  ،عزام االحمد في حين قال    

  .الدولية فان جميع المسائل االخرى تصبح ثانوية
 هأصدر على البيان الذي     حركة الجهاد رفضت التوقيع    إلى أن    :غزة من   28/5/2006 الخليج اإلماراتية    ولفتت

 الى وثيقة األسرى، التي يبدو انها ستبقى محل مفاوضـات، كانـت              يتطرق ، دون أن  مؤتمر في ختام أعماله   ال
أن  ، يقـول  الذيالبند  على  أكد خالد البطش من جانبه ان حركته أبدت اعتراضها           حيث   .أرجئتومقررة أمس   

المطلوب االنسحاب  ، فيما   67من المستحيل تحقيق السالم من دون االنسحاب الشامل من األراضي المحتلة عام             
 نظراً  194وأشار الى ان الحركة رفضت أيضاً البند الذي يطالب بتطبيق قرار            . األراضي الفلسطينية من كافة   

 .ألنه يترتب على ذلك الموافقة على قرار تقسيم فلسطين وتجزئتها
ان حمـاس لربمـا     يرون  ن  ي المراقب  أن :28/5/2006 االيام الفلسطينية     مراسل كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و

نهـا سـتظهر    أل تـه عملت على الدعوة لمقاطع     في حال لجأت الى معارضة االستفتاء او       ترتكب خطأ عمرها  
وهي قضية تحمل رمزية كبيـرة فـي        ،  بمظهر المعارض لوثيقة تم التوصل اليها من عدد من قيادات االسرى          

جعلها قطعت اية امكانية ألية وحدة وطنية وهو ما سـي         قد  حماس تكون بذلك    إضافة إلى أن    الشارع الفلسطيني،   
من قبل جميع الفصائل والشخصيات الفلسطينية االخرى محل اتهام بتخريب البيت الفلسطيني، وهو مـا قـد ال              

 .يرغب به اي حزب سياسي على اإلطالق
  
  قوات الداخلية الفلسطينية تنتشر في بعض المواقع التي انسحبت منها  .2

ن القوة التنفيذية التابعة    من أ در فلسطينية    مصا هقالتما  : 27/5/2006 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  
 بعض المفترقات الرئيسية في شوارع مدينة غزة وذلك بعـد سـاعات             ىلوزارة الداخلية أعادت نشر قواتها عل     

فيمـا  .  تعليمات من وزير الداخليةىنشر جاء بناء عل  الوأوضحت أن إعادة     .فقط من انسحابها من تلك المناطق     
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ن إعادة انتشارها يأتي استجابة للمصلحة العليا وتلبية لرغبة المواطنين، مشيرة           أتنفيذية  قالت مصادر في القوة ال    
  .إلى أن انتشارها حقق األهداف المرجوة

 واالمئات من كتائب احمد ابو الريش تظـاهر    إلى أن   : غزةمن   28/5/2006الحياة   مراسل   فتحي صّباح وأشار  
 عرضا عسكريا انطلق من وسط المدينة ووصـل         وانظم، و امس في وسط مدينة غزة، ضد نشر القوة الخاصة        

القـوة  هـذه    ان كل من شارك في       هموقال ناطق باسم   .الى مقر المجلس التشريعي وسط إطالق نار في الهواء        
والتي يعتبر انتشارها مـن اسـباب       ا،  به مؤكدا عدم العالقة     .يعتبر خارجاً عن صفوف الكتائب التي تتبرأ منه       

كتائب ال تمانع في االنضمام الـى االجهـزة االمنيـة الفلـسطينية             اللفلسطيني، موضحا ان    الفتنة في الشارع ا   
 أن القوة نجحت في السيطرة على الشارع ومنع الجريمة المسلحة،            من جهته   خالد أبو هالل   فيما رأى . الرسمية

اشـارت   فـي حـين    .نيـة متهماً أطرافاً لم يسمها باالسم بمحاولة خلق فتن واشكاالت بين القوة واالجهزة االم            
 قبـل   هاكما ربط بعض المراقبين بين سـحب      .  بين هنية وصيام    نشر القوة    شأن مصادر الى وجود خالفات في    

مشيرا  أبو هالل نفى هذا األمر،       إال أن . اختتام اعمال مؤتمر الحوار، واعادة نشرها بعد صدور البيان الختامي         
 لمصلحة المواطن الفلسطيني وحماية أمنه والحفاظ على        تعمل ال تخضع ألي تقديرات سياسية، بل      ان القوة إلى  

 .االستقرار في المجتمع
  
   آالف 10عباس ينوي زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة إلى : هآرتس .3

 أالف  10ن محمود عباس ينوي زيادة عدد أفراد حرس الرئاسـة الفلـسطينية إلـى               ا صحيفة هآرتس    ذكرت
عـدد  الوتابعت أن زيادة     . إلى قوة مسلحة مضادة لقوة المساندة       و طتهلتحويله على جهاز أمني مستقل تحت سل      
   .فلسطينيين من إطالق صواريخ القسام من غزةالمسلحين اليهدف إلى حراسة المعابر الحدودية ومنع 

  28/5/2006 48عرب
  

  احراق سيارة وزير شؤون االسرى الفلسطيني .4
 حيـث  .سيارة وصفي كبها في جنين شمال الضفة الغربية      ذكرت الشرطة الفلسطينية ان مجهولين احرقوا اليوم        

 عمل الذين يتعاونون مـع       ما حدث هو من    نبأصرح   حيث   . في رام اهللا   ه، فيما كان هو    الهجوم قرب منزل   وقع
  .االحتالل االسرائيلي

  28/5/2006 48عرب
  
   شهرا16لم تطلق رصاصة واحدة على اسرائيل طوال ال حماس : شعث .5

 وبين وصفها كحكومة    ،اكد نبيل شعث ان حماس لم تفرق بين وجودها كحركة مقاومة          : ب فتحي خطا  -القاهرة  
 وان عليها االعتراف بمنظمة التحرير وميثاقها كاعتراف غير مباشر باسـرائيل لحـل              ،ملتزمة باتفاقات دولية  

ائيل طوال ال    ولم تطلق رصاصة واحدة على اسر      ، ولم تقم باي مقاومة    ، االن سلطة سياسية   هاوذكر ان  .االزمة
 فطوال عمرها وهي تقول ان فـتح غلطانـة   ،تحتاج الى جهد اكثر ها  وعبر عن اعتقاده بان    . شهرا الماضية  16

 ساعة ان يقنعوا الشعب الفلسطيني واسـرائيل        24 فهم ال يستطيعون في      ، لذا لعدم استمرارها في الكفاح المسلح    
بـأن ال شـيء      واسـتطرد    . عاما كاملة  24ستغرق من فتح    والعالم اجمع بانهم تغيروا ايديولوجيا بينما االمر ا       

 وعندما يـصرح    ،ابو مازن له شرعيته   أشار إلى أن    و .هاقبمنظمة التحرير وميثا  مطلوبا منهم سوى االعتراف     
ليس لديه مشكلة مع ما يطالب به المجتمع الدولي         و ،يمثل الشعب الفلسطيني كله   فهو  بان السلطة ملتزمة بالسالم     

هناك اتفاقا بينه وبين حماس حتى اذا لزم االمر ان يتسلم هـو االمـوال المحولـة مـن                لى أن   ولفت إ  .حماس
 الدول التي تمنح هي التي ترفض حتـى         إال ان  . ثم يتأكد بعد ذلك من وصولها الى الوزارات المعنية         ،الخارج
 مـا لـم تقـم       ،وضاتهناك مفا ، أشار إلى أنه لن يكون هناك        وحول توقعاته لمستقبل مفاوضات السالم    . االن
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االسرة الدولية بتدخل حقيقي لردع اسرائيل عما يسمى بخطوطها االنفرادية التي تحدد بهـا وبغزوهـا نتـائج                  
 بينما  ، ان تقاطع حماس وتّجوع النها لم تقل بعض ما تريده هذه الدول            ،الشيء الغريب وأضاف، بأن   . المستقبل

 الفلسطيني في   -حول المخاوف من الصراع الفلسطيني      أما  . اسرائيل التي قوضت عملية السالم ال يعاقبها احد       
الحلول الداخلية بالصدام كارثة على الشعب      حيث أن    ، قال انه ال حل اال بالحوار      ، فقد ظل ازمة الحوار الداخلي   

  اال،جد حال لهـا ت حل االزمات التي لن إلى محاولةالعقالء من الشعب والقوى الفلسطينية  ، مما يدفع    الفلسطيني
 وهو يشمل بـدون     ،بوجود مشروع سياسي مشترك تستطيع حماس ان تعيش به ويستطيع الشعب ان يعيش به             

.  وتولي المنظمة مسؤوليتها الخاصـة فـي هـذا الـشأن           ، في منظمة التحرير الفلسطينية    الحركةشك مشاركة   
 االمر الذي   ،وز حماس  اهمها مفاجأة ف   ،ما يحدث في الشارع الفلسطيني حاليا يعود الى عدة اسباب         وأضاف أن   

  . وثقة زائدة عند حماس،ولد مرارة لدى افراد فتح
 28/5/2006العرب اليوم 

  
  صيدا تشيع المجذوب و المقاومة ترد  .6

 في حركة الجهاد االسالمي محمود المجـذوب        القياديصيدا شيعت    ان   بيروتمن   28/5/2006الحياة  نشرت  
 نائب صيدا أسامة سعد والكثيـر مـن         التشييع وشارك في    .وشقيقه نضال من مسجد الشهداء بعد صالة الظهر       
ان الجريمة تستهدف أمـن لبنـان         أبو عماد الرفاعي   أكدو .الشخصيات الدينية والفاعليات الصيداوية والجنوبية    

 المسؤول الـسياسي فـي      ،نبيل قاووق  من جهته، اعتبر   .وسيادته وهدد المسؤولين االسرائيليين بالرد المزلزل     
 ان استهداف المقاومين يؤكد ان الساحة اللبنانية مكشوفة في وجه اسرائيل وعمالئها وان              ، الجنوب حزب اهللا في  

   .سيادة لبنان مستهدفة
غتيال، واضعاً االة يحّمل إسرائيل مسؤول أسامة حمدانان بيروت  من 28/5/2006الخليج اإلماراتية وأوردت 

ل اإلدارة حّمو بضرب المقاومة الفلسطينية خارج فلسطين، عملية في سياق التهديدات اإلسرائيلية المستمرة ال
 .خارجالاألمريكية مسؤولية نقل المعركة إلى 

انه مازلنا نعتقد ان اسرائيل سـوف تحـاول ان          قال   فؤاد السنيورة    ان 28/5/2006القبس الكويتية   واضافت  
مة اللبنانية ستقدم شكوى الى مجلس      وأكد ان الحكو   .تقوم بأي اعمال تؤدي الى زعزعة التضامن بين اللبنانيين        

وما اذا كانت هذه الجريمة ستغير موقف الحكومة في الموضوع المتعلـق             .االمن عندما تستكمل كل التحقيقات    
  .  دعونا ال نحاول ان نخلط هذا بذاك،بسالح الفلسطيني خارج المخيمات، قال

القيادي فـي  ، عبداهللا الشامي ان غزة من   حسن مي النوراني  نقالً عن مراسلها     28/5/2006 الدستور   وذكرت
 إن حركته تتمسك بخيار المقاومة وتؤكد مشروعيته وستواصل تنفيذ العمليات االستـشهادية فـي               قال الجهاد،

 . األراضي التي تقوم فيها دولة إسرائيل
أنهـا   سرايا القدس أعلنت في بيـان لهـا           ان غزة من 27/5/2006الحياة الجديدة   على صعيد أخر، أوردت     

 وذكرت أن هذا القصف يـأتي       .سديروت بأربعة صواريخ   مفتاحيم و تي  قصفت في عمليتين منفصلتين مستوطن    
   .رداً على اغتيال مسؤولها محمود المجذوب وشقيقه في لبنان

 من صواريخ الكاتيوشا سقط في شمال إسرائيل وإحداها فـي قاعـدة             اًعددان   28/5/2006 48عربوأضافت  
واعتبرت مصادر عسكرية إسرائيلية في الجبهة الشمالية إطـالق          . إطالقها من جنوب لبنان    عسكرية كان قد تم   

الكاتيوشا على أنه حدث غير اعتيادي ألنه لم يتم إطالقها على مواقع عسكرية محاذية للحدود وإنما باتجاه عمق                  
ن الجيش اإلسرائيلي اعتبـر     وفيما لم تتحمل أية منظمة مسؤولية إطالق الصواريخ إال أ          .األراضي اإلسرائيلية 

مـصادر  الووجهـت   . أن إطالقها كان موجها نحو القاعدة العسكرية الحساسة وفقا لموقع يديعوت أحرونـوت            
  . اتهامات لحركة الجهاد خصوصا في أعقاب اغتيال المجذوب
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ت فـي    القلق من احتمال انتقال التـوترا      تغتيال عزز عملية اال  ان   28/5/2006 عكاظ   اشارتمن جهة ثانية    
رفض سلطان   و   . تعزيز حماس لقدراتها العسكرية في المخيمات      عنقطاع إلى لبنان مع توارد أنباء        ال الضفة و 

 اسألوا حماس فهي ستجاوب على الشائعات وعلى ما يمكن أن يحـصل             ،مسألة وقال الأبو العينين الخوض في     
ا للمخيمات فـي فلـسطين، ونحـن        ولن أقول سوى جملة فلسطين غير لبنان، ومخيمات لبنان مغايرة بوضعه          

 .مستعدون لالمتحان
 
  الفكر اإلسالمي يغنينا عن القاعدة : حماس والجهاد .7

أكدت حركتا حماس والجهاد أنه ال وجود لتنظيم القاعدة في األراضي الفلـسطينية، وأن مـا                :  وائل بنات  ،غزة
وقـال مـشير    .بعيد عن الواقـع محمود عباس بأن هناك خاليا لتنظيم القاعدة في غزة، لصدر من تصريحات    

 بالتأكيد ال نعتقد أن هناك تنظيما يطلق عليه القاعدة في الساحة الفلسطينية، مشيرا إلـى أن الـشعب                   ،المصري
من جانبـه قـال خالـد        .الفلسطيني ليس بحاجة إلى هذا التنظيم ألن وجهة وأهداف الشعب الفلسطيني معروفة           

 غزة مشيرا إلى أنه ال توجد حاجة لوجود تنظيم جديد فـي األراضـي               عتقد بوجود القاعدة في   ي ال    بانه البطش
إال أن   .الفلسطينية ألن فكر الجهاد وحماس موجود، وهو فكر إسالمي يستوعب احتياجات العمـل اإلسـالمي              

ى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم يعتقد بأن التنظيم موجود، بالرغم من أنه ير                 
 أكد مصدرا أمنيا فلـسطينيا رفيـع المـستوى           و .بأن التأكد من وجوده أو عدمه، يحتاج إلى عمل استخباراتي         

 وفي ما يتعلق بالبيان الذي صدر باسـم تنظـيم القاعـدة             .وجود التنظيم على شكل بداية لتشكيالتها في القطاع       
ضح المصري أن من يقف وراء البيـان        وتبنى محاولة اغتيال مدير المخابرات الفلسطينية طارق أبو رجب أو         
 أما البطش فإنه شكك في صحة البيـان،         .ربما هو من يقف وراء عملية االغتيال كمحاولة لتضليل الرأي العام          
  .موضحا أن قضية أبو رجب يجب أن تخضع للتحقيق لكشف مالبساتها

  28/5/2006الوطن السعودية 
  
  لفلسطينيين القيادة العامة تدعو إلى استفتاء يشمل جميع ا .8

 دعا أحمد جبريل إلى تنظيم استفتاء شامل لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات، بشأن القضايا المطروحـة                
وأكد في تصريح صـحافي     .  في الحوار الوطني الفلسطيني، مشككا بقدرة األسرى على الحسم بأمور مصيرية          

رة األسرى أن االنتخابـات األخيـرة للمجلـس         تعقيباً على موقف محمود عباس بشأن تنظيم استفتاء على مباد         
التشريعي هي استفتاء أيضاً، عبر الشعب الفلسطيني فيها عن رأيه واختار البرامج التي تعبـر عـن إرادتـه                   
ومطامحه، واعتبر أن من يريد التعبير عن احترامه للحركة األسيرة أن يطلق األسـرى، فهـذا هـو التعبيـر                    

 مع احترامنا وتقديرنا العميقين لألسرى وصمودهم ونبل مواقفهم         ،وقال. ضالهمالحقيقي عن احترامهم واحترام ن    
ومعاناتهم، فإننا ال نرى أن الظرف الموضوعي الذي يكتنفهم، يتيح لهم الحسم بأمور مصيرية تخص مـصير                 

  . القضية الوطنية ومستقبل المنطقة برمتها
  28/5/2006البيان االماراتية 

   
  عارض مع المصالح اإلسرائيليةخارطة الطريق تت: هليفي .9

 طرحت عددا من    التي ،قال إفرايم هليفي، إن خارطة الطريق تتضمن بنودا تتعارض مع مصالح دولة إسرائيل            
 هالم تتم إستشارة أي طـرف مهنـي لفحـص         ، حيث    بعين اإلعتبار  ا بأخذه  أحد  يهتم نايها، دون   التحفظات عل 

  .ائيل ليست بحاجة إلعتراف حماس من أجل استمرار وجودهاإسروأضاف في نفس السياق، بأن . وتحليلها
  27/5/2006 48عرب
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  ابو مازن سيسحب البساط من تحت الخطة احادية الجانب: ايالون .10
أمـس  التقـى   عامي ايالون،   أن   :الناصرة  من برهوم جرايسي  عن مراسلها    28/5/2006الغد االردنية    نشرت

 انه سينقلها الـى اولمـرت،   مشيرا إلى  عن مضمون المحادثة،     وقد رفض الكشف  . بمحمود عباس، في رام اهللا    
عبـاس أن   لتحركات األخيرة التي يقوم بهـا       ل من الممكن جدا     أنهيديعوت احرنوت، قال    ل وفي حديثه    .وبيرتس

الشعب الفلسطيني الحق بإجراء مفاوضـات علـى        ، إذا ما منحه     تسحب البساط من تحت الخطة احادية الجانب      
ممـا  رى الفلسطينيين، وان يصل األمر الى حد اقامة حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح،               اساس وثيقة األس  

ن الحوار الفلسطيني بالغ األهمية ألنه سـيحدد وجهـة          بأ ،وتابع . بإجراء تقييم جدي للوضع القائم      إسرائيل يلزم
مـستوى العمليـات     سيحدد   كماالمجتمع الفلسطيني، وسيحدد ما إذا القيادة الفلسطينية ستتجه نحو المفاوضات،           

ال يمكن الفـصل بـين      حيث   سيحدد جدول االعمال في اسرائيل،       هانهو   األمر األكثر أهمية     إال ان  .الفلسطينية
وادعى ان الجهة الوحيدة المعنية بالحل احادي الجانـب هـي            .الحوار الفلسطيني والحوار االسرائيلي الداخلي    

  .سبة ألبو مازن، بينما ترى ان خطوة كهذه تعزز مكانتها وكذا األمر بالن، بشدةه تعارضهيحماس، ف
  . لقاء مع بيرتس قبل لقاء أولمرت طلب أيالون بعقدرفضعباس أن : 28/5/2006 48عربوذكر موقع 

  
  أزمة اكتظاظ في المحاكم العسكرية : تحقيق .11

داليا كاوثمـان، عقـد      على طلب القاضية،      العسكرية اإلسرائيلية  ةكمالمح رئيس   صادق : أمال شحادة  - القدس
. جلسة محاكمة للطعن في عقوبة أسير فلسطيني في سجنه في عسقالن بدل المحكمة العسكرية في معتقل عوفر                

يعاني مشكالت صحية لم يتمكن بفعلهـا مـن         )  سنة 63(فاالسير، شيخ معتقلي انتفاضة األقصى، بدران جابر        
القرار لم ينفـذ    . لية تشكل الئحة اتهام ضد إسرائيل     ومواصلة اعتقاله في الظروف الحا    . الوصول الى المحكمة  

  ولكن لماذا الرفض؟. والسبب رفض، وهو ما اضطر المحكمة الى تأجيل عقد الجلسة الى موعد آخر
فإلى جانب الموقف الحاسم والدور الكبير للنيابة العسكرية في المحاكم اإلسرائيلية، هناك سبب إضافي يتمثـل                

فالنيابة، بكل بساطة، لم تجـد     . نقص الكبير في القوى العاملة في المحاكم اإلسرائيلية       في ضغط العمل الهائل وال    
  .أي ممثل عنها يتفرغ للوصول إلى سجن عسقالن وعلى السجين مع كل ما يتعرض له من معاناة، االنتظار

والتي سينطق  بدران جابر، يعاني ضغط الدم والسكري وقد انتظر بفارغ الصبر موعد جلسة المحاكمة، األهم،               
فمحامية الدفاع نائلة عطية تطالب باإلفراج عنه واالكتفاء بفترة اعتقاله وهي أربع سنوات، لكـن               . فيها بالحكم 

بدران كمئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تكتظ بهم المعتقالت اإلسرائيلية والمحاكم العسكرية، إثـر حمـالت               
ائيلي، عانى من األوضاع التي تمـر بهـا المؤسـسة العـسكرية     االعتقاالت الواسعة التي ينفذها الجيش اإلسر 
  . اإلسرائيلية جراء تطورات األحداث األخيرة

28/5/2006الحياة   
 

  اعتصام اهالي االسرى في بيت لحم تضامنا مع ابنائهم .12
 نفذ أهالي األسرى الفلسطينيون امس اعتصاما حاشدا أمام مقر الصليب األحمر الدولي تـضامنا مـع أبنـائهم                 

  .القابعين في السجون اإلسرائيلية وذلك بدعوة من لجنة األهالي في بيت لحم وبالتعاون مع نادي األسير 
وطالب المعتصمون في مذكرة وجهت للمؤسسات الحقوقية العمل من اجل وقف كافة الممارسات االسـرائيلية               

ية، إضافة إلى منع الزيارات بطريقة غير       والمتمثلة باإلهمال الطبي المتعمد والتفتيش العاري والزنازين االنفراد       
  .قانونية على اإلطالق

28/5/2006القدس الفلسطينية   
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  الوضع االقتصادي الفلسطيني اصعب مما يحاول البعض تصويره : فياض .13
 سالم فياض إن الوضع االقتصادي الفلسطيني اصعب مما يحاول البعض ان يـصوره وان هنـاك                 كتوردالقال  

فياض أن االقتصاد الفلسطيني محاصر، وتابع لالقتـصاد        . وبين د  .يرا يفوق أي تردي عالميا    ترديا اقتصاديا كب  
خاصة فـي ظـل     , %80اإلسرائيلي، وان نسبة التبعية لهذا االخير في الواردات والصادرات تصل إلى نحو             

إلـى أن احـد     فياض،  . ولفت د  .وجود فارق كبير ما بين الصادرات والواردات لمصلحة االقتصاد اإلسرائيلي         
 يوم من تـاريخ     100مظاهر التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي هو تحكم االحتالل في المعابر مشيرا إلى انه وخالل              

وانه من المفارقـات  ,  يوما وأغلق بقية األيام28فتح معبر كارني فانه لم يفتح أمام الصادرات الفلسطينية سوى         
وتطرق إلى أن القطاع المالي والمصرفي       .تصادات العالم انفتاحا  الكبيرة في االقتصاد الفلسطيني انه من أكثر اق       

سجل مؤشرات في العام الماضي ال بأس بها ونما بصورة غير طبيعية، وكان األسرع نموا في العـالم حيـث                    
  .2005 مليار دوالر حتى نهاية 4.5حقق 

28/5/2006القدس الفلسطينية   
 

   العراق منشورات طائفية تطلب من الفلسطينيين مغادرة .14
تصاعدت لهجة التهديدات التي يتلقاها الفلسطينيون في بغداد والتي تطالبهم بالرحيـل            :  فاضل البدراني  -بغداد  

وكانـت عناصـر مجهولـة    . عن االرض العراقية مهددة بالقتل والتصفية لكل فلسطيني ال يمتثل ألمر الرحيل      
 الى كـل    فيهاي منطقة الطوبجي ببغداد قالت      تطلق على نفسها اسم كتائب احرار العراق  وزعت منشورات ف          

 الفلسطينيين الساكنين على ارض العراق الطاهرة مغادرة العراق خـالل           وصدام،المجرمين من عمالء عرفات     
عشرة ايام وسيكون مصير من ال ينفذ هذا االمر كمصير المجرمين في حي البلديات وكذلك المجرم المقبـور                  

انذر ولتعلموا باننا سنحاسبكم بشدة من عضكم لليد التي أوتكم واطعمتكم ايهـا             صباح عبد القادر وقد اعذر من       
  . المجرمون

28/5/2006العرب اليوم   
  
   غداًوعباسقمة ثالثية بين مبارك وأولمرت : مصادر مصرية .15

 قال مصدر مصري أن قمة ثالثية ستعقد غداً في منتجع شرم الـشيخ المـصري بـين                  :جمال شاهين : القاهرة
المصري وكل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني لبحث سبل استئناف العملية الـسلمية              الرئيس  

وقال مصدر مـصري     .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في ضوء المستجدات في األراضي الفلسطينية وإسرائيل         
وأضاف المـصدر أن الـرئيس       .ةإن حركة حماس قد تعلن أثناء عقد القمة الثالثية قبولها مبادرة السالم العربي            

حسني مبارك سيركز في مباحثاته مع أولمرت وعباس على ضرورة التنسيق بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة               
الفلسطينية قبل البدء في االنسحاب من الضفة الغربية لضمان عدم حدوث فوضى بين الفلسطينيين قد تؤدي إلى                 

  .تراجع في عملية السالم
  
  حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في مخيم الهولتعداده  يبدي اسالشرع .16

ن فلـسطينيين غـادروا   يي الجئ 304أبدى نائب الرئيس السوري استعداد الحكومة السورية لدراسة وحل مشكلة           
جاء ذلك خالل اجتماع     .العراق مؤخراً ويتواجدون حالياً في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية           

ـ  لبحث أوضاع الالجئ   ئين مع الشرع في العاصمة السورية     طف عدوان وزير شؤون الالج    عقده الدكتور عا   ين ي
   .الفلسطينيين في مخيم الهول

28/5/2006الحياة الجديدة   
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  انتقادات إسرائيل الستقبال بكين للزهار غير مقبولة : الصين .17

موّجهة لبالده بـسبب اسـتقبالها      رفض السفير الصيني لدى مصر، ووسى كه، اليوم، االنتقادات اإلسرائيلية ال          
وأضـاف   .إنها انتقادات غير مقبولة   : محمود الزهار، ومشاركته في اجتماعات المنتدى العربي الصيني وقال        .د

ووسي كه في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مباحثات اليوم، مع السيد عمرو موسى، األمين العام للجامعـة           
ومساعداتنا للجانب الفلسطيني مستمرة وهـذا موقـف صـيني ثابـت            العربية أن هذه االنتقادات غير مقبولة       

إنه تقّرر عقد جلسة خاصة حول الوضع في الشرق األوسط وعمليـة الـسالم              : وقال السفير الصيني   .واليتغّير
على هامش االجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني في بكين، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار دفع                  

  .لسالم واالهتمام المشترك بها من الجانبين العربي والصينيعملية ا
27/5/2006 48عرب  

 
  ايلول االسودواشنطن فكرت في قصف الفلسطينيين خالل أحداث : وثائق كيسنجر .18

أفرج أرشيف األمن القومي األمريكي بجامعة جورج واشنطن عن المزيد من وثائق وزير الخارجيـة الـسابق                 
ى هذه الوثائق محضر اجتماع لمجموعة العمل الخاصة فـي واشـنطن لمناقـشة              وتظهر إحد . هنري كيسنجر 

 وكيف أن كيسنجر أراد أن تأخذ اإلدارة األمريكية في االعتبار أن يـتم              ،1970أحداث أيلول األسود في العام      
 سـتتدخل   استخدام الطائرات لقصف الفدائيين الفلسطينيين في حالة انهيار السلطة الملكية باألردن وأن واشنطن            

  . عسكرياً إن حدث هذا
28/5/2006الخليج اإلماراتية   

 
  أوساط سياسية روسية تأمل في أن تتجه حماس نحو االعتراف بإسرائيل .19

اعربت اوساط سياسية روسية عن املها في قدرة قيادة حماس على ابداء مرونـة حيـال                :  رائد جبر  -موسكو  
ان لدى حماس قدرة معينـة علـى        ،   في مجلس الفيديرالية   الوضع الراهن، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية      

 وتأكيد تحولها من منظمة اتبعت اساليب راديكالية في السابق الـى شـريك سياسـي                ،تجاوز الخالفات مع فتح   
 بقوة ارادة سياسـية     الحركةواضاف ان كثيرا من المراقبين الدوليين يأملون في ان يتحلى قادة            . مستعد للحوار 
اذ خطوات لالعتراف باسرائيل وتجنيب الفلسطينيين االثار المدمرة للعزلة السياسية واالقتصادية           تمكنهم من اتخ  

  .التي اوصلت الشعب الفلسطيني الى حافة الجوع
28/5/2006الحياة   

 
   ما وراء التنازع: فلسطين .20

 نهلة الشهال
فلندع جانباً الرعب المتولد عن مشاهد الوضع في غزة، ولندع جانباً االستهجان األخالقي حيال المـآل الـذي                  

فليست تلك سوى أعـراض     . انتهت إليه مباراة امتحان القوة بين فتح وحماس، بكل تفاصيلها المثيرة لالشمئزاز           
  .المرض

ينيين، وأنها خط أحمر وما إلى ذلك، فال يغيـر مـن            وأما طمأنة العالم بأنه ال حرب أهلية محتملة بين الفلسط         
ليست حربا أهلية ألن الشعب الفلسطيني جميعاً يرفض االنزالق إليها، وألنه ال يوجد أي معطـى                : األمر شيئاً 

، يتخذ شـكل    !)حتى ال نستخدم تعبير آخر    (بل هي حرب بين كتل      . وال أي مبرر لحرب أهلية بين الفلسطينيين      
 أي تعتـدي    –لدموي على السلطة، بين مجموعة ترفض اإلقرار بهزيمتها في االنتخابـات            الصراع العنيف وا  

بوضوح على الشرط األساس للممارسة الديموقراطية، وهو االستعداد لإلقرار بالخسارة واالسـتعداد لتـداول              
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لك، وهـو    ومجموعة مزهّوة بنصرها وتريد انتزاع االعتراف بتفوقها بغض النظر عن كل ما عدا ذ              –السلطة  
  .كثير

  أية سلطة ومن أجل ماذا؟: إنما السؤال هو
لقد انتهت العملية السلمية التي أطلقت رسميا مع اتفاقات اوسلو، وتبددت كل الصيغ التـي رافقتهـا، وآخرهـا                   

انتهت ليس ألن النضال الوطني الفلسطيني تجاوزها بل ألن إسرائيل تراجعـت عـن تلـك                . خريطة الطريق 
حينها، تضافرت مجموعـة عوامـل،     .  التي حملتها على الموافقة عليها     - والخاطفة للحق    -ية  اللحظة االستثنائ 

كثيرا مـا يجـري تـرداد النقـاط         . دولية وإقليمية ومحلية، فأدت إلى والدة االتجاه نحو الحل المتفاوض عليه          
ـ     : المرتبطة بتلك اللحظة، ويعرف الجميع خطوطها العريضة       سكر االشـتراكي،   انهيار جدار برلين ومعه المع

وتردد المنتصر األميركي وحيرته حيال الطريقة المثلى الستيعاب نصره وإدارته واستثماره، تطور الموقف في              
العراق وإيران وبينهما، أي في تلك المنطقة البالغة األهمية ألسباب متعددة ليس النفط إال إحدها، ومـا كانـت                   

عاة ومأمولة، االنتفاضة الفلسطينية األولـى، وهـي انتفاضـة          تعنيه تلك التطورات من أحداث متوقعة أو مستد       
  .شعبية تبلورت شروطها على مدى عقدين مضيا آنذاك على احتالل الضفة الغربية وغزة

لكن التغير في عناصر تلك اللحظة، والذي يقر به الجميع أيضا، ال يبدو أنـه يرتـب اسـتخالص االسـتنتاج                     
أطراف الخطاب  . نة الكالم تنتج خطابا يبدو أكثر فأكثر منفصال عن الواقع         المفترض أنه يطابقه، بل تستمر ماكي     

ولكل واحد غاياته وأغراضه    . والفلسطيني... متعددة، فيها اإلسرائيلي واألميركي واألوروبي والدولي والعربي      
اء خلف الكـالم    في معظم الحاالت، هناك العجز واالختب     . وكلها قابلة للفهم، ربما عدا تلك الخاصة بالفلسطينيين       

وهـذه حـال    . الصحيح سياسيا للتمويه على التخلي عن التصدي لمتطلبات حل فعلـي للمـسألة الفلـسطينية              
أما إسرائيل، فقد   .  واألمم المتحدة والدول العربية    – في أحسن األحوال وعلى افتراض حسن النية         –األوروبيين  

خطاب بطريقة ال يقوى عليها سواها، طريقة ترقـى         وظفت الكذب الذي يمثله االستمرار في إعالن تبني ذلك ال         
وأمـا  . وكانت في األثناء تقوم بكل ما يمكن القيام به لنسف أسسه          . إلى مصاف الفن السياسي الجدير بالتدريس     
ويضاف إلى ذلك أن السيناريو اإلسرائيلي يطابق تـصور اإلدارة         . الواليات المتحدة، فتتواطأ تماما مع إسرائيل     

حالية لما عليه أن يكون تنظيم العالم، وعلى أية حال فمشاغلها األخـرى أكبـر مـن دفعهـا ألي                    األميركية ال 
تمحيص متأن لتبعات الوضع الفلسطيني، وهي بكل األحوال ال تميل إلى هذه الممارسة، وال تملك مؤهالتها، أو                 

  .كل ذلك معاً... لعلها ال تحتاج إليها في ظل نشوتها بالعنف وسيلةً لتسوية االستعصاءات أمامها
لكن الفلسطينيين؟ صحيح أن اإلقرار بـ التسوية السلمية حقق منجزا سياسيا بالغ األهمية هو االعتراف الدولي                

  .ولعله المنجز الوحيد، وهو ما ال يقلل من أهميته.  بالكيان الفلسطيني- واإلسرائيلي -
فلسطينية، بكل تفرعاتهـا، وعلـى تنـوع تلـك          فقد بقيت الحركة الوطنية ال    . ولكن بعد ذلك؟ هنا موئل العطب     

التفرعات، سياسيا واجتماعيا وفكريا وتجربةً، بما يشمل فتح والقوى األخرى المنتمية إلى منظمـة التحريـر،                
. وقوى الداخل والتيارات اإلسالمية، متمسكة بتلك اللحظة، سواء كان هذا التمسك تأييدا أو نقـدا أو معارضـة                 

  .دور حول أوسلو وتفرعاته، ولم يتم أبدا البحث عن آفاق أخرى لتنظيم الصراعبقي تشكّلها السياسي ي
ال بد من القول كم هي صعبة شروط المعادلة الوطنية الفلسطينية، محصورة تحت االحتالل ومحاصـرة مـن                  

رات لكن ذلك ال يعني انعدام الخيـا      . األشقاء العرب وفاقدة ألي منفذ، مقموعة بعنف ومستنزفة على كل الصعد          
بدءا من تفحص خيار الوجهة التي اتخذتها االنتفاضة الثانية، وكانت على نقيض األولى في كل شيء تقريبـا،                  
فال هي شعبية عامة وال هي سلمية، ولم يمكن تصحيح ممارستها أو تعديلها أو حتى إثارة نقاش فعلـي حـول                     

الفوضى والعجز عن التحكم بالحركة علـى       األمر، بسبب سيادة ابتزاز المزايدة وروح التنافس اللفظي، وبسبب          
  .وهذا مثال جيد على الموقف برمته. األرض

واليوم، ما زال النقاش غائبا أو ممنوعا حول حلول أخرى تتعدى الحل الذي بات وهميـا والقائـل باسـتعادة                    
واقع الجاري  حلول وإن بدت فنطازية، فإنها ليست بالتأكيد أغرب من ال         .  والتسوية عبر الدولتين   1967أراضي  
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هل يبدو مجنونا التقدم من المجتمع الدولي باستقالة جماعية للسيد محمود عباس وللحكومـة الحماسـية                : نفسه
وللمجلس التشريعي المختلط؟ حّل السلطة الوطنية الفلسطينية والطلب من األمم المتحدة أن تدير الموقـف ألن                

ة االنطواء كما يسميها بكل وداعة السيد أولمرت، ستُنجز         إسرائيل حولت التسوية السلمية إلى أكذوبة، وألن خط       
خالل أشهر تاركة للفلسطينيين إدارة باندوستانات مختنقة، غزة الحالية أفضل منها حاال، مقيمة احـتالال فعليـا                 

 إلسرائيل أن!! لفلسطين وسيطرة تامة على كل مناحي الحياة فيها، لكنه احتالل معفي من تبعات وكلفة االحتالل              
تطرب لنتيجة كهذه، أما من يظن أن بضعة صواريخ قّسام وبعض العمليات االنتحارية، هي كلفة ال تطاق، فهو                  

  .لم يدرك بعد أن إسرائيل تحتاج هذه األفعال لحقن ناسها والعالم بمادة الخوف التي تبرر لها كل التصرفات
لسياسية للسيطرة على هذه القوة األمنيـة أو        ليس للوضع الحالي مخارج تقنية، كالتوزيع العادل بين األطراف ا         

والصراع الداخلي الفلسطيني يخدم الخطة اإلسـرائيلية       . تلك وعلى هذا المصدر المالي أو البند االنفاقي أو ذاك         
منذ أيام، وخالل زيارته واشنطن، صرح السيد اولمرت بأن السيد عباس عاجز ولـيس عنـده                . خدمة مباشرة 

وأضاف أن  . ضع الداخلي، فكيف سيتمكن من اتخاذ قرارات جوهرية تتطلبها التسوية         سالح وال يمكنه ضبط الو    
 فماذا ينتظر الفلسطينيون؟. إسرائيل لن تنتظر إلى األبد الشريك الفلسطيني الغائب

28/5/2006الحياة   
  
  حماس ليست طالبان .21

 الصادق المهدي
 الصمود الفلـسطيني الـوطني القـومي        ، إذا خاب الرجاء في    1975قلت في محاضرة في جامعة أدنبره عام        

الراهن، فإن تطلعات أهل فلسطين سوف تتخذ محتوى دينيا، باعتبار اإلسالم العاصم اإليماني القومي والـدرع                
وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، برز دور حمـاس والجهـاد   . الذي واجهوا به كل غزوات الماضي 

ادات إسالمية كثيرة، أهمها على الصعيد الحركي وفي مجاالت المقاومـة           إن في الساحة اليوم اجته    . اإلسالمي
  : اجتهادان

  
  :الجبهة الطالبانية

أيقظ الغزو السوفياتي ألفغانستان الحركات الجهادية التي أفلحت مع ما صحبها من دعم أمريكي وغربـي فـي        
طالبان التعبوية الراديكاليـة قليلـة      لذلك تصدى لألمر جماعة     . طرد السوفيات، ولكنها أخفقت في إدارة الدولة      

واستطاعت بدعم باكستاني بسط السيطرة على أفغانستان وطبقـت         . المعرفة بالفقه وبالسياسة الدولية المعاصرة    
نظاما عدته إسالميا خالصا، فعلماء السلف قد استنبطوا كل األحكام المطلوبة لتنظيم الحياة وما على الخلـف إال   

أعلنوا تمسكهم بنظام الخالفة وشجبوا الديمقراطية ألنها فـي نظـرهم مـن             . هاد جديد االتباع دون حاجة الجت   
  . إن الحكم إال هللا: إفرازات العلمانية الخبيثة ألخذها بحكم األغلبية البشرية مع أن اهللا يقول

لـسوفيات مـن   وبعد طـرد ا . األفغان العرب دعموا الجهاد األفغاني وأبلوا فيه بالءا حسنا بقيادة تنظيم القاعدة           
  . أفغانستان، قاسوا الوجود العسكري األمريكي في بالد العرب على االحتالل السوفياتي وشمروا إلجالئه

تحالف خّون وكفّر النظم الحاكمة في البلـدان العربيـة،          . تداعيات األحداث رسخت تحالفا بين طالبان والقاعدة      
لبراء من اآلخرين من غير المسلمين ال سيما األمريكان،         وأعلن ا . واتجه إلسقاطها وإحالل نظام الخالفة مكانها     

  . واعتبر أن ما بيننا وبين األنام آية السيف فإما أسلموا، أو امتثلوا، أو قوتلوا
ولكن السياسات الهجومية األحادية االستباقية األمريكية فـي أفغانـستان،       . هذا الموقف ال يقبله غالبية المسلمين     

ما ما نشأ من تحالف بين اليمين اإلسرائيلي والمحافظين الجدد في أمريكا، ومـا تبـع            والعراق، وفلسطين ال سي   
ذلك من بطش إسرائيلي بأهل فلسطين، حول الرأي العام اإلسالمي والعربي خاصة، إلى عداء حاد للـسياسات                 

  .األمريكية
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ـ     : كان الرئيس ألمريكي بوش األب صاحب الحكمة والتجارب يقول         ي الحـرب ضـد     إن الدرس المـستفاد ف
هذا االعتـدال   . اإلرهاب، وفي أي أمر آخر، هو ضرورة نفي الوهم بأن أمريكا يمكنها أن تنفرد بالفعل الدولي               

هذا األمر ال يزعجنـي نحـن       . في وقت ما وفي مواجهة الصعاب، ربما أصبحنا وحيدين        : فارق ابنه الذي قال   
  . أمريكا

ت األمريكية جلبت لها رفضا واسعا في أوربا، وفي العـالمين           التحالف األمريكي الصهيوني، وانفرادية السياسا    
العربي واإلسالمي، وفي أمريكا الجنوبية، بل وفي أمريكا نفسها كثرت األصوات والمواقف الناقدة لـسياسات               

  . المحافظين الجدد
 وباعتدال مثل   ال غرو أن ارتفعت شعبية كل الحركات المناهضة للسياسات األمريكية بغلو مثل القاعدة وطالبان             

  .حماس
  

  : جبهة حماس
حمـاس قبلـت الديمقراطيـة      . حماس تعمل في مجال فلسطيني    . تحالف القاعدة وطالبان يعمل في مجال أممي      

وحماس تواجه إسرائيل كمحتل ال مثـل القاعـدة         . وهي تتبرأ من برامج طالبان االجتماعية     . والتزمت بنتائجها 
  . ياالتي تواجه اآلخر المحلي والدولي هجوم

الشعب الفلسطيني انتخب حماس لعدة أسباب أهمها تصديها مع آخرين للعدوان اإلسرائيلي، ووعدها بحكومـة               
نزيهة، وخدمات أفضل، وفوق ذلك كله اخفاق مشروع السالم الذي ارتبط باسم منظمة التحريـر الفلـسطينية،                 

، إلـى   1991عات مدريـد فـي      ، إلى تطل  1967 في   242والذي تقلصت مكاسب أهل فلسطين فيه من القرار         
ال يوجد شريك للسالم في حيـاة       : وانتهى األمر إلى مقولة   . 2003، إلى خريطة الطريق في      1999أوسلوا في   

وبعد وفاته انتخب الرئيس محمود عباس بصفات مطابقة لما تتمناه إسرائيل فـي            . الرئيس الراحل ياسر عرفات   
اوبا حقيقيا من إسرائيل، بل مضت تواصل إرهابها على أهـل     ولكن هذا االعتدال لم يجد تج     . الشريك المفاوض 

فلسطين، وتقيم جدارها العازل، وتلغي بعض المستوطنات الصغيرة، وتوسع الكبيرة وتفتقت ذهنيـة شـارون               
حـشرت  : الخطة التي واصلها وطورها إيهود المرت والنتيجة      . السياسية عن خطة االنسحاب من جانب واحد      

وفصلت الضفة الغربية بشكل شبه كامل عن وادي األردن الذي حول           . منفصلة إقليميا أهل فلسطين في مناطق     
ووسعت الكتل  . ووسعت مستعمرة محلة ادوميم شرقا ووسعت تجمعات وادي األردن غربا         . إلى منطقة يهودية  

  !االستيطانية تجاه الخط األخضر، فأصبح الفلسطينيون بدون منطقة يقيمون عليها دولة
إنها ال تعترف بهذه السلطة ما لم       : الشعب عن سخطه من هذا الظلم وانتخب حماس قالت إسرائيل         وبعد أن عبر    

إسرائيل األمم  : أي إسرائيل يراد االعتراف بها    . تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باالتفاقيات السابقة       
ما التي ألغت عمليا كافة قـرارات       ؟ أم إسرائيل كادي   1967؟ أم إسرائيل حرب األيام الستة       1947المتحدة عام   

  األمم المتحدة واالتفاقيات السابقة من طرف واحد؟
الخلط بين اإلرهاب الذي يستخدم العنف العشوائي ألغراض سياسية وحركة التحرير المشروعة دوليا ووطنيـا               

الـذي خلـق    وهـو   . وقوميا وإسالميا، هو الذي جعل التمثيل الفلسطيني في اجتماعات خريطة الطريق ناقصا           
وهو الذي تذرعت به إسرائيل لحـصار       . تطابقا بين القمع اإلسرائيلي للمقاومة والحملة األمريكية ضد اإلرهاب        

السلطة الفلسطينية المنتخبة وتجويع أهل فلسطين والمراهنة على توتر بين السلطة وشعبها يغذي مواجهة بـين                
  . حماس وفتح ويدفع بأهل فلسطين إلى االقتتال األهلي

إذا فشلت حكومة حماس بسبب سياسة إسرائيل لعزلها وإسـقاطها، فـإن      : قال الجنرال اإلسرائيلي سلومو بروم    
  . االخفاقات والصعوبات التي يعانيها السكان لن تنسب لحماس بل إلسرائيل والغرب

  
  : البرنامج الوطني المشروع ألهل فلسطين هو االتفاق على
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  .م الالزم من كافة المصادر المستقلة عن الفيتو األمريكي وما أكثرهافك الحصار عن الشعب واستقطاب الدع
إلى حين انتخابات أخرى، فإن الواقع الدستوري والسياسي يفرض ائتالفا بين الرئيس ورئيس الوزراء، وهـذا                
يوجب معادلة تقدم فيها حماس مزيدا من البراهين على أنهـا تتمـسك بالديمقراطيـة واسـتحقاقاتها كخيـار                   

  .راتيجي ال تكتيكياست
تعزيز الصمود الفلسطيني بموجب سياسة واعية تمثل منزلة بين المنزلتين، فال تفاوض استسالمي وال مواجهة               

إنه مـصير ال    . إن تدمير الخيار الديمقراطي الفلسطيني سوف يؤدي حتما لفتح الساحة للغلو بكل أبعاده            . حمقاء
  . يعمل لتحقيقه عاقل

تكـون  : ، وإسالميا، بل وإنسانيا تعزيز الصمود الفلسطيني، ريثما يأتي يوم أراه قريبا           المطلوب وطنيا، وقوميا  
وتكون فيه األسرة الدولية أكثر     . فيه اإلرادة العربية، واإلسالمية، بل إرادة عالم الجنوب أكثر حيوية واستقالال          

يومئـذ تـدرك   .  المحافظين الجددبل يكون فيه القرار األمريكي أبعد ما يكون عن    . تحررا من الهيمنة األحادية   
إن إسرائيل سوف تندفع منتصرة نحو الهاوية يومئـذ         : إسرائيل خطورة ما قاله الفيلسوف اليهودي ازايا برلين       

  . سوف يدفعون استحقاقات السالم
28/5/2006الشرق األوسط   

  
   عندما يسهر األمن على الفوضى .22

عبد الستار قاسم.د  
. وضى أمنية منذ سنوات، واألمر يتفاقم منذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية           تعاني الساحة الفلسطينية من ف    

غرق أصحاب القرار في تشكيل أجهزة أمنية كثيرة ال يعرف أي منها حـدود صـالحياته، وامـتأل الـشارع                    
لم . للشعبالفلسطيني بالرتب العسكرية وما تتمتع به من امتيازات تتم تغطيتها من المساعدات المالية التي تأتي                

يكن القائد غافالً عن تعيين قادة لهذه األجهزة يتنافسون على الغنائم، ومن دون أن يكُّن أحـدهم لآلخـرين إال                    
  .مشاعر الكراهية والبغضاء

كان . بدأت المعاناة األمنية المصنّعة فلسطينياً مع دخول السالح المرخص إسرائيلياً لمصلحة السلطة الفلسطينية            
السالح مالحقة المقاومين الفلسطينيين والمجاهدين، لكن األمر امتد ليقوم بصناعة الفوضـى            المقصود من هذا    

وقد بدا واضحاً منذ البدء أن إسرائيل لم تكن بعيدة عن هذه الـسياسة ألنهـا                . والرعب في الشارع الفلسطيني   
الشارع الفلسطيني، وظهـر  ظهر السالح بال أدنى مسؤولية في    . كانت وال تزال معنية بهدم المجتمع الفلسطيني      

في فلسطين تجار سالح لم تبخل المخابرات اإلسرائيلية بتوريد السالح إليهم، ولم تكن أيضا غافلة عن تسريب                 
وسهلت األجهزة األمنية ألفرادها حمـل الـسالح، وكـذلك          . بعض القطع لمناضلين فلسطينيين بهدف اغتيالهم     

  .للساقطين والزعران والقبضايات
ارتفعـت  . يعيث في األرض الفساد ابتزازاً واعتداء على النفوس والممتلكات وفوضـى وتخريبـاً            بدأ السالح   

فتحت األجهـزة   . أصوات كثيرة ضد هذا العبث، لكن نصيب أصحابها كان التعرض لألذى بطريقة أو أخرى             
حريـة ضـد    األمنية النار ضد بعضها، وتمترس الوقائي ضد المخابرات، والمخابرات ضد االستخبارات، والب           

وفتح الزعران نيرانهم ضد المواطنين حتى عّبر مواطنون كثر عن حسرتهم على            . سالح الجو، والجو ضد البر    
. كان من شديد األسى أن يصل فلسطيني إلى وضع يتمنى فيه االحتالل كرها البن وطنه              . أيام االحتالل المباشر  

  .الهاويةكنا نتوقع هذا الوضع، لكن البعض أصّر على جّر الشعب نحو 
تحرص األنظمة االستبدادية على إقامة أجهزة أمنية من أجل المحافظة على نظام الحكم، وهكذا هو األمر فـي                  

كان هناك هدف الحفاظ على االتفاقيات مع إسـرائيل بـسبب           : بالدنا العربية، لكن المسألة في فلسطين اختلفت      
مصلحة إسرائيل هي العليا،    . واالجتماعي للشعب ارتباط مصالح البعض بها، وهدف تفكيك النسيجين األخالقي         
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فشلت القيـادة فـي بعـض       . وكان من المطلوب تدمير الشعب حتى ال تبقى هناك مطالب بالحقوق الفلسطينية           
  .النواحي التدميرية ونجحت في نواح أخرى

ور األمنـي فـي     لم تكن الفصائل الفلسطينية بعيدة عن الفوضى األمنية، ولم تكن بريئة عن السكوت على التده              
الخ، تقلـد حركـة فـتح       .. بدأت فصائل فلسطينية مثل حماس والجهاد اإلسالمي والشعبية       . الداخل الفلسطيني 

لم تستمع الفـصائل    . صاحبة السلطة بامتشاق السالح واالستعراض به، واستخدامه أحيانا لفض منازعات مدنية          
وفـضال عـن األضـرار      . ق اإلمكانات الماليـة   أيضاً إلى التحذيرات ومضت في السباق التسليحي العلني وف        

الداخلية، استفادت إسرائيل كثيراً، وأصبحت أكثر قدرة على جمع المعلومات األمنية والقضاء على مناضـلين               
  .ومجاهدين فلسطينيين

فظـة  لم تكن األجهزة األمنية الفلسطينية يوماً مدافعاً عن األمن الفلسطيني ال في مواجهة االحتالل وال في المحا                
كان واضحاً أن بعـض     . والحديث هنا عن أجهزة وليس عن أفراد مناضلين من األجهزة         . على األمن الداخلي  

لم تتلكأ األجهزة األمنية الفلسطينية فـي   .اللصوص والمسلحين الزعران ينتمون لألجهزة األمنية أو أصدقاء لها    
تصدي للفوضى األمنية وخاصة في قطاع غزة،       االستنفار عندما قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل قوة جديدة لل        
يقول عباس إن هذه القوة غير قانونية، لكـن         . وتحرك عباس فوراً لنشر قوات األمن في مواجهة القوة الجديدة         

ال يتـذكر   . المشكلة هنا ال تتعلق بالقانون الذي يغيب تطبيقه عن عباس، وإنما بمصالح المتنفـذين والفاسـدين               
ما يتعلق القرار بأمور تتعلق بنجاح الحكومة الفلسطينية، أما عندما تكون مصالح النـاس              عباس القانون إال عند   

ويالحظ المتتبع كيف يضع رئيس السلطة مسؤولية جلب األموال من الخارج           . مهددة فالقانون يبقى في المخمر    
ؤولية كبيرة في هـذا     رئيس الحكومة اسماعيل هنية يتحمل مس     . على حماس، ويعمل تزامنياً على إفشالها أمنياً      

هو ووزير داخليته مسؤوالن عن األمن الوقائي والشرطة، مرت األيام ولـم يقـدما              . المجال بسبب عدم حزمه   
هناك خطر داخلي كبير يتهدد الشعب الفلسطيني، والمسألة تتطلب الحزم المدعوم           . على تغيير قيادات الجهازين   

  .بكثير من الحكمة
28/5/2006الخليج اإلماراتية   

  
  !ضحك على الذقون؟: فتح وحماس  .23

أسعد عبد الرحمن. د  
وال يرجع هذا القلق فقط إلى الـسياسات        . تثير األوضاع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الكثير من القلق         

التي يعتزم رئيس الوزراء إيهود أولمرت القيام بها بشأن تحديد الحدود الدائمة إلسرائيل بما يعني ابتالع جـزء        
وهذا التعبيـر األخيـر     ! م من الضفة الغربية بحيث يتعذر إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة            مه

تردد في ردهات المجتمع الدولي على لسان مسؤولين غربيين، وعلى ألسنة كل من الرئيس األمريكي بـوش،                 
ال يقتصر مصدر القلق على إصرار      كذلك،  . ووزيرة خارجيته، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية       

البعض على تجويع الشعب الفلسطيني واستثارته واستثارة منظماته وحجب األمل بإمكانية التوصل إلـى حـال                
يؤدي إلى تجاوز اليأس واإلحباط اللذين يقودان للعنف ما دام البديل اآلخر مغلقا بعد أن سدت جميع حكومـات                   

صراحة، فإن أكثر ما يقلقنا، فلسطينيين وعربا، اآلن هو الوضع الفلسطيني           وب. إسرائيل كل الطرق المؤدية إليه    
المنخرط في حملة تشكل إرهاصات لحرب أهلية أمكن لتاريخه تجنبها بفضل حكمة المسؤولين لـدى الفرقـاء                 

وفي حين تـراهن إسـرائيل علـى        ! المختلفين، وربما على األرجح بحكم توازن الرعب بينهما على األرض         
 االقتتال الفلسطيني، تكتفي معظم الدول العربية بدور المراقب، فيما تنـشغل حركتـا حمـاس وفـتح                  سيناريو

  !! بالتركيز على نقاط االختالف، بدل االلتقاء على برنامج أساسه الجوامع المشتركة
وفي . يل عبر تاريخه النضالي الطو    -إال نادرا -حقا، يمر الوضع الفلسطيني اآلن في مرحلة خطيرة لم يمر بها            

حين يتوجب على فتح اإلقرار بأن حماس قوة حقيقية ال يجب تجاوزها، فإن على حماس اإلقرار بأن فتح رغم                   
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فاالقتتـال  . خسارتها االنتخابات قوة حقيقية ومتجذرة حتى لو نبتت في ساحتها غرسات شـيطانية وطفيليـات              
ومستقبل فلسطين، والرابح الكبيـر هـو       فلسطينيا لن يكون فيه رابح، وفيه أكثر من خاسر على رأسهم شعب             

وال نظن أن قيادتي الحركتين بصدد الضحك على الـذقون ذقـونهم أوال، وذقوننـا ثانيـا                 . إسرائيل وحلفاؤها 
بالتظاهر بعدم إدراك أن وجودهما المسلح حتى األسنان، ببرنامجين سياسيين مختلفـين، وبمنطلقـات فكريـة                

وإن كان في تجربتي األردن     . المزدوج المرشح لالنفجار في وجوهنا جميعا     متباينة، إنما هو نوع من الكيميائي       
وحتى األعمـى   . ولبنان خاسر ورابح، فإننا كما كنا الخاسرين في الحالتين، سنكون وحدنا الخاسرين هذه المرة             

  !!!يستطيع أن يرى كيف أن إسرائيل مبتهجة مما يحدث
هامات حول أيهما المتسبب في إذكاء أجواء العنف، مـع أن           من أسف شديد، بات عاديا تبادل فتح وحماس االت        

هل تحدث حرب أهلية فلسطينية تقضي على البقية الباقية من األمل؟ ال شك أن              : السؤال المرعب المطروح هو   
هناك تكالبا معاديا لحماس يتحين الفرص لالنقضاض عليها وتقويض جهودها، فالقوى والدول التـي ال تريـد                 

غير أن جذر المشكلة هو حالة الفوضى الفكرية والسياسية والتنظيمية واألمنيـة           .  تنجح كثيرة  لتجربة حماس أن  
وحتى اآلن لم يمكن القضاء على الفلتان األمني، خاصة وأن األجهـزة األمنيـة              . التي تعيشها فصائل المقاومة   

قع مسؤولية كبيرة على عـاتق  كذلك، ت. الرسمية الفتحاوية بعد الضربات اإلسرائيلية لها باتت في وضع العاجز 
حماس حيث بإمكانها المساهمة كثيرا بعد اكتمال اإلدراك بأن حماس التنظيم المقاتل والمسلح هي غير حمـاس                 

أيضا، فإن العمل الوطني الفلسطيني لم يبـدأ بـدخول حمـاس            . الحكومة والمسؤوليات واالستحقاقات المختلفة   
اح فتح وغيرها على الساحة خاضـت الكثيـر مـن التجـارب             المعترك، فهي قد دخلت بعد ربع قرن من كف        

لذلك، يستطيع الطرفان التعلم    . واالمتحانات الصعبة وفرضت مشروعية الكفاح المسلح الفلسطيني عربيا ودوليا        
وهل ثمة ما هو أوضح من االستخالص بأن صمام األمان يكمن في تعاون فتح              . من تجارب كل منهما لو أرادا     

لمنافسة مطلوبة بل ومرغوبة، شرط عدم التجاذب على قاعدة جنوح أي منهمـا الحتكـار               وحماس، رغم أن ا   
العمل الفلسطيني وفرض وصايته عليه لطبعه، منفردا، بطابعه فذلك استهتار يفتح الباب على اقتتال فلـسطيني                

سطيني، فهـل يرقـى     وختاما، ال تجوز المغامرة أو المقامرة بتاريخ ونضال الشعب الفل         . والعياذ باهللا ... مؤكد
الجميع إلى مستوى المسؤولية عبر المبادرة إلى حوار جاد ومسؤول وهادف بعيدا عن الضحك علـى الـذقون                  

  !!؟)ذقونهم وذقوننا(
28/5/2006الرأي االردنية   

  
  دولة أبو مازن  .24

 عبد اهللا ربحي 
 من  67ضي التي احتلت عام     فكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعالن الدولة الفلسطينية ضمن حدود االرا          

جانب واحد ليست جديدة ولم تكن تتطلب اصدار وثيقة االسرى الفلسطينيين مـن كافـة الفـصائل والمطالبـة                   
باعالنها كي يتم النظر اليها بجدية وتستدعي استفتاء شعبيا دعا اليه الرئيس عباس فـي حـال لـم يتوصـل                     

  .حدود الدولة الفلسطينية التي يطالبون بهاالمجتمعون في الحوار الفلسطيني الى رؤية مشتركة ل
 واعترفت بها معظم دول العالم وألنها لم تكن دولة على االرض  88لقد سبق وأعلنت هذه الدولة في تونس عام         

 عنـدما   98فقد سعى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات العالنها بعد اتفاقات اوسلو وخصوصا بعد العام               
ينية االسرائيلية في عهد نتانياهو الى طريق مسدود حيث هدد عرفات باعالن الدولة             وصلت المفاوضات الفلسط  

 20من أراضـي غـزة و     % 60 رغم أن الفلسطينيين لم يكونوا يسيطرون انذاك اال على           67على حدود العام    
ـ   , من اراضي الضفة بحيث تعلن باقي االراضي أراض محتلة ويستمر الكفاح لتحريرها           % ة لكن أطراف العملي

السياسية الفلسطينيين والعرب وحتى االميركيين حذروا عرفات من هذه الخطوة النهـا سـتدفع االسـرائيليين                
بدورهم الى اعتبار االراضي التي بحوزة الفلسطينيين انذاك فقط هي أراضـي الدولـة الفلـسطينية وبالتـالي                  
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 على االرض ولما يروج له رئيس       سيسعون إلى تنفيذ خطة فصل من جانب واحد مشابهة تماما لما يحدث االن            
الوزراء االسرائيلي اولمرت في واشنطن مع تغيير جوهري وهو أن االدارة األميركيـة فـي عهـد عرفـات                   
ونتنياهو كانت جادة نسبيا في التوصل لحل قابل للحياة في حين ال يبدو ان االدارة االميركية الحالية المحافظـة                 

  .يعلنونهمهتمة بما يريده الفلسطينيون او ما 
الخطوة التي يروج لها أبو مازن غير عملية على االطالق والفرق الوحيد بين اعالن الدولة وعدم اعالنها هـو           
مسمى السلطة الفلسطينية في حين ستبقى االراضي المحتلة هي ذاتها وارادة المقاومة لتحريرها موجـودة فـي          

دراتها الحالية سواء سميت سلطة أو دولة وال يصدقن         الحالتين وكذلك ستبقى السلطة تحت رحمة االسرائيليين بق       
احد بان نظرة االسرائيليين الى الصراع ستختلف اذا اتفق الفلسطينيون جميعا على ان االراضي المحتلة هـي                 

  .67فقط اراضي ال
28/5/2006العرب اليوم   

 
  الدولة واإلخوان المسلمون .25

 أيمن الصفدي
العالقات بين الحكومة وجماعة االخوان المسلمون ومظلتهـا الـسياسية،          ال بوادر، حتى اللحظة، أن التوتر في        

  . حزب جبهة العمل االسالمي، آيل الى انفراج
فالتوتر سببه خالفات جوهرية حول ثوابت ومواقف عقائدية وليس اختالفا في وجهات النظـر حـول قـضية                  

ادمة حتما ستشهد انبعاث لحظة الحقيقة التي       االيام الق . وهنا مكمن االحتقان، وهنا الصعوبة في تجاوزه      . متغيرة
ال بد ان تنبثق عن تغير جوهري في موقف الحكومة او الحركة االسالمية اذا ما اريد تحاشي مواجهة سياسية                   

الدولـة  . المشكلة الرئيسة اآلن هي الموقف من حماس      . لكن ذلك ال يبدو محتمال    . قد تكون احدى تجلياتها أمنية    
وال تقبل الحكومة اي نـشاط او امتـداد         . ة فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في فلسطين      ثابتها ان حماس حرك   

  . تنظيمي لحماس في االردن
في المقابل يؤمن اإلخوان المسلمون بارتباط عقائدي مع حماس يترجم انحيازا لصالح مواقـف حمـاس ضـد                  

  . موقف الحكومة
  . الماضي كشفت عمق االزمةقضية االسلحة المهربة التي اعلنتها الحكومة الشهر 

فقد رفض اقطاب اإلخوان المسلمون وحزب جبهة العمل االسالمي رواية الحكومة فور صدورها وتبنوا موقف               
  . حماس وسوقوه من دون التريث لمحاكمة إعالن الحكومة على اساس المعلومات التي قدمتها

شعل وأحد قياديي اإلخوان المسلمون محمـد       وكان الحوار الذي دار بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد م          
 بـين الحكومـة     -فارس من خالل الهاتف النقال في احتفال نقابي مؤخرا مؤشرا على عمـق الخـالف                 ابو

  .  وسببا لتصلب الحكومة في موقفها-واإلخوان
ية حـين  خالد مشعل خاطب اهلنا في المدن والمخيمات يطلب دعمهم ويشير الى ان الحكومة كانت كاذبة ومفتر     

فارس اثنى على قول مشعل ان كل االردنيـين يكـذبون روايـة الحكومـة                محمد ابو . اعلنت قضية االسلحة  
  . المفبركة

لـن يـزول    . زادت حدة التـوتر   . الحكومة اعتبرته خطرا ال يمكن التعايش معه      . الموقف اذن كان ايديولوجيا   
. وهذا مـآل يبـدو صـعبا   .  معقول لهذه االشكالية االحتقان اال اذا اتفقت الحكومة والحركة االسالمية على حل        

فالحكومة تنطلق في موقفها من ارضية سيادية ترفض ان يعمل حزب غير اردنـي فـي االردن، خـصوصا                   
  . حماس التي تعتبر الدولة بعض نشاطات جناحها خارج فلسطين خطرا عليها

 شرعيا ووطنيا وال يرون فـي عملهـا         اما االخوان المسلمون فيرون في الحفاظ على الترابط مع حماس واجبا          
  . ضررا على االردن
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واإلخوان المسلمون يبدون غير راغبين حتى اآلن في قبول ما كانـت قبلتـه فـتح                . الحكومة لن تغير موقفها   
واالحزاب المرتبطة بها حين تولت السلطة في فلسطين، فانتهى، الى درجة مقبولة، التحرك السياسي التنظيمي               

  . لفتح في االردن
غير أّن البراغماتية التي حافظت على شعرة معاوية بين الحكومة واالخوان المسلمون تاريخيا يمكن أن تـؤدي                 

ذلك رهـان ال    . الحقاً إلى تقوية رأي تيار محدوٍد في الجماعة يدفع باتجاه قبول االنفصال التنظيمي عن حماس              
والقلـق هـو ان     . ذلك سيبقى التوتر مـستمراً    إلى حين   . يجوز الغاؤه قطعياً، رغم تدني فرص نجاحه مرحليا       

  . يتحول هذا التوتر الى مواجهة لن يفيد منها احد
المرحلـة الحاليـة،    . عالقة االخوان المسلمون بالدولة ما لبثت تتقلب بين مراحل تعاون او تعـايش او تـوتر               

هة سياسية امنية، خـصوصا  والمستقبلية على ما يبدو، ستكون مرحلة توتر، في ثناياها خطر التدهور الى مواج     
  . في ضوء التغيرات الزلزال التي ستحاول اسرائيل فرضها على المنطقة

28/5/2006الغد االردنية   
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