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  يؤكد تمسكه باالستفتاء وحماس تعد لتقديم صيغة سياسية جديدةعباس  .1

قال مشاركون في اجتماع اللجنة العليا للحوار       : 29/5/2006األيام الفلسطينية    في   اؤوطكتب عبد الرؤوف أرن   
الوطني الذي عقد في رام اهللا امس، ان الرئيس محمود عباس كان حازما وحاسما في قـراره بالتوجـه الـى                     

واعلن ياسر   .شأنها، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق وطني ب        األسرىالشعب الفلسطيني الجراء استفتاء بشأن وثيقة       
 ،عبد ربه، في تصريح لأليام انه تم االتفاق في االجتماع على الشروع في حوار مكثف على ثالثـة مـسارات                   

، والمسار الثـاني    )االسرىوثيقة  (االول في رام اهللا ويركز على القضايا السياسية خاصة وثيقة الوفاق الوطني             
ها االمن والفلتان االمني وتشكيل ما سمي القوة االمنية التنفيذيـة           سيكون في غزة ويتناول القضايا االمنية بما في       

والمسار الثالث سيكون في الخارج اذ وعد الرئيس بعقد اجتماع لالمناء العامين للفصائل              .وصالحيات الحكومة 
صال مع  والقوى الوطنية واالسالمية حول تفعيل منظمة التحرير يبدأ في اواخر حزيران المقبل وانه سيقوم باالت              

   .الدول العربية المعنية الستضافة هذا اللقاء في احد البلدان العربية الشقيقة
واشار عبد ربه الى ان اجتماعات مكثفة ستبدأ بدءا من اليوم، بواقع اجتماعين يوميا، كاشفا النقاب عن انه بعد                   

وار هناك والتي تضم رئـيس      عودة الرئيس من زيارته الى تونس فانه سيتوجه الى غزة لالجتماع مع لجنة الح             
وكشف عبد ربه النقاب عن ان ممثلي حمـاس فـي            .الوزراء وممثلين عن الفصائل والقوى الستكمال الحوار      

قالوا انهم سيردون بموقفهم    : اجتماع امس قالوا انهم يحاولون ايجاد صيغة لقبول الشرعية العربية والدولية وقال           
واشار عبد ربه الى انه فيما يتعلق بقضية وثيقة الوفاق الوطني التـي              .بهذا الشأن خالل بضعة ايام قليلة مقبلة      

جرى بحثها امس فان البحث تركز على نقطة واحدة وهي الشرعية العربية والدولية مشددا على ان باقي النقاط                  
 انـه بعـد   اكد الرئيس: وقال"  ايام للحوار كافية تماما10وذكر عبد ربه ان الرئيس عباس اكد ان         .متفقا عليها 

العشرة ايام فليس امامي سوى اللجوء الى الشعب ألن من المستحيل ان يكون الحوار من اجل الحوار ويستحيل                  
ان نترك االمور تتدهور بعد ان رأيت بعيني اليوم في اسواق رام اهللا شـكوى المـواطنين والتجـار، وفـي                     

حمي بلدنا ومجتمعنا من االنهيار والوقـت       فلذلك يجب ان ن   .. المستشفيات شكوى االطباء والعاملين والمرضى    
   .ضيق للغاية

عبـدالرؤوف  والقدس وائل بنات ورام اهللا وغزة نقالً عن مراسليها في  29/5/2006الوطن السعودية  وذكرت  
الناطق باسم حماس سامي أبو زهري قال إن وسائل الضغط التي تمارس على القـوى                أن   الوكاالتوأرناؤوط  

سرى مازالت تتواصل، مشيرا إلى أنه بعد فكرة االستفتاء التي لوح بها الـرئيس              األالوثيقة  الفلسطينية للقبول ب  
 إن الرئيس يحتفظ بسلطة عزل الحكومـة إذا         :طالبنا ياسر عبد ربه الذي يصف نفسه بأنه ممثل الرئيس بالقول          

 إمـا أن تقبلـوا    :غةوأضاف أبو زهري أن مثل هذه التصريحات المتوالية التي تحمل ل           .وثيقةالرفضت حماس   
بالوثيقة و إال ال توفر األجواء الالزمة لنجاح الحوار، وتعكس نية مبيتة لدى بعض األطراف لفرض برنامجها                 

 وفازت بموجبه حماس األمر الذي ال تقبله الحركـة و           ينمن الفلسطيني % 60وتجاوز البرنامج الذي صوت له      
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من قاعدة احترام نتائج االنتخابات ال من محاولـة عـزل           لن تسلم به، ألن أي حوار فلسطيني يجب أن ينطلق           
   .الحكومة وتجاوزها

القوى والفصائل الفلسطينية دعت إلى مواصلة الحوار       إلى أن   غزة  من   29/5/2006الشرق األوسط   وأشارت  
ل الوطني الشامل في الداخل والخارج ضمن السقوف الزمنية المحددة، لصياغة برنامج التوافق الوطني، من أج              

وحثت الفصائل على ضرورة متابعة الحوار حول قـضايا الخـالف وحـسمها             . دعم وتعزيز الوحدة الوطنية   
 بعقد اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اتفاق القاهرة في الموعد المحـدد          عباسبأسرع وقت، خاصة دعوة     

قف أشكال االشتباكات الداخلية    وشددت القوى على ضرورة العمل على و      . لها ال يتجاوز نهاية حزيران المقبل     
التي لن يستفيد منها غير االحتالل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للـشعب الفلـسطيني، ووقـف التراشـق                  

  . اإلعالمي واالتهامات المتبادلة وتكريس لغة الحوار والتفاهم
 الرحمن الناطق أكد احمد عبد: عبدالقادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة  29/5/2006عكاظ وأضافت 

الرسمي باسم فتح أن هناك إجماعا وطنيا من قبل كافة الفصائل على ما ورد في وثيقة األسرى باعتبارها 
وردا على ما ذكره غازي حمد الناطق باسم . األرضية الصالحة لوضع برنامج عملي يتوافق عليه الجميع

الوثيقة تحمل في : لوثيقة قال عبد الرحمنما جاء في ا الحكومة الفلسطينية من أن حماس توافق على معظم
وأبدى عبد الرحمن  .طياتها قواسم مشتركة بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ممثلة بالقيادات األسيرة

استغرابه إزاء تحفظ كل من الجهاد اإلسالمي وحكومة حماس على بعض النقاط الواردة في الوثيقة واصفا ذلك 
 .غربالتحفظ بأنه األمر المست

 خيارات تواجه حماس في المرحلة الحالية وما بعد خطاب الرئيس عباس 3إلى ذلك يرى مراقبون أن ثمة 
الخميس الماضي، فإما ان تقبل خالل الحوار بوثيقة الوفاق الوطني، او ان تعمد إلى قبولها من خالل استفتاء 

اني يمثالن حبل إنقاذ حقيقيا لحماس عام فلسطيني، أو أن ترفضها، مشيرين إلى أن الخيارين األول والث
 .للخروج من األزمة الحالية

 أن الرئيس عباس قال خالل جولة قام بها فـي رام            غزةورام اهللا    من 29/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
في رد على سؤال عما إذا كان مصمما على إجراء االستفتاء حول وثيقة األسرى في حال فـشل الحـوار                    اهللا  

 أنا أتكلم باسم الشعب الفلسطيني وما يهمني رأي الشعب الذي سألتزم بما يريده              :س اللجوء إلى ذلك   ورفض حما 
وشدد عباس على أن منظمة التحرير هي التي         .وال يهمني موقف حماس او فتح ان كانوا ضد االستفتاء او معه           

ع الفلسطينيين وال يجوز التـشكيك     انها مرجعية جمي  (...) أعطت التمثيل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية       
  .بشرعيتها، معتبراً أن الحديث عن إمكان حل المنظمة غير وطني وغير مسؤول

دعا الناطق الرسمي باسم فتح أحمد عبد الرحمن قادة حماس إلى تبني برنامج وطني يقـدم الحلـول                  إلى ذلك،   
بالمبادرات وقرارات الشرعية الدوليـة أو      وقال إن الحركة أمام مفترق طرق إما االعتراف         . للفلسطينيين كافة 

وقال عزام االحمد رئيس كتلة فتح      . العزلة السياسية، النه ال يمكن لها االستمرار في السلطة ببرنامج المعارضة          
   . ان األطراف الفلسطينية لن تسمح لحماس بأن تقرر للجميع ما تريدالبرلمانية

ي االستفتاء واعتبره غير قانوني، وشدد على ان حركته لن          انتقد المتحدث باسم حماس مشير المصر     من جهته   
واعتبر سامي ابو زهري ان هناك مبالغة في التعـاطي مـع            . تناقش اي موضوع ذي صلة باالعتراف بالكيان      

  . وثيقة االسرى، وأعرب عن دهشته ان يكون األسرى مسلوبو الحرية هم من يقرر مصير الشعب الفلسطيني
 شدد إسماعيل هنية على أهمية الوحدة الوطنية وحرمة الدم :غزةمن  29/5/2006الدستور وأضافت 

وقال ان الحكومة تبذل كل ما في  .الفلسطيني واالقتتال الداخلي، مؤكداً أن ذلك ال يخدم اال إسرائيل واعوانها
ى ان الحوار استطاعتها لوقف كل مظاهر الفلتان األمني ونزع فتيل الخالفات والنزاعات الداخلية، مشدداً عل

 .وجمع الصف ضرورة شرعية
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  الفلسطينية   يهددان األراضي   المجاعة والفقر  : شعبيةة جولبعدعباس  .2
 اعلـن الـرئيس      : عبدالرازق ابو جـزر والوكـاالت     نقالً عن مراسلها     27/5/2006األيام البحرينية   نشرت  

 المحتلـة نتيجـة للحـصار     االراضـي    ي امس إن هناك مجاعة حقيقية وفقرا شديدا ف محمود عباس    الفلسطيني
رام اهللا ومستـشفى الـشيخ زايـد           وقال عباس للصحفيين خالل جولة تفقدية في      .  الفلسطينيين   المفروض على 

تيجة لالوضاع االقتصادية الصعبة    يشكون إلى اهللا ن      كل أصحاب المحال التجارية      :ومستشفى رام اهللا الحكومي   
   وتساءل الرئيس في    . قمت بها    القصيرة التي    المعاناة من خالل جولتي      ون ولقد لمست هذه   يعيشها الفلسطيني    التي

يجب أن     كيف ننهي هذا الحصار؟ فإذا كنا مسئولين      : مؤتمر صحفي مع مدير مستشفى رام اهللا حسني العطاري         
   .  نقبل بالحصار المفروض عليناال

 العالم بـأن ينظـر نظـرة         الرئيس عباس  طالب :غزةورام اهللا    من 29/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
احترام وتقدير للشعب الفلسطيني الذي يريد السالم الذي يجب ان يترافق مع خطوات إنسانية واقتصادية لـدعم                 

وقال إنه استمع من العاملين في المستشفيات عن النقص الحاد في األدويـة             . الشعب الفلسطيني ووقف الحصار   
وقد وصف المحللون الجولـة بأنهـا        .واضاف انه وضع انساني صعب وخطير     .  لمعالجة المرضى  والمعدات

 من الواضح أن    :وأضافوا. مؤشر آخر إلى نهج جديد بدأ يتعامل به عباس مع شعبه بأنه هو رئيسهم وزعيمهم              
لك يجب ان   عباس قرر ان يتصرف بحزم وهو بحاجة للشعب الفلسطيني لخطوات سياسية مقبلة قد يتخذها ولذ              

 ان عبـاس قـرر أن     :وقال أحد مسؤولي السلطة الذين رافقوا عباس لفـرانس بـرس          . يكثف جوالته الميدانية  
   .يستنهض الشارع الفلسطيني وهذه الخطوة تأتي في هذا اإلطار

  
  المساعدات الدولية توقفت عندما توقف تقديم الثمن السياسي: هنية .3

سطيني إسماعيل هنية أن الحصار المفروض على الشعب الفلـسطيني           اكد رئيس الوزراء الفل    :غزة،  حامد جاد 
أثبت أن المساعدات المالية التي قدمت له سابقا كانت مقابل ثمن سياسي وبالتالي توقفت  هذه المساعدات عندما                  

اع وقال خالل استقباله وفدا من رؤساء بلديات القط        .توقف تقديم الثمن السياسي وعندما تغير الموقف السياسي       
امس إن حكومته لديها األجندة والبرنامج اإلصالحي الشامل الذي ستستفيد منه مؤسسات وقطاعـات المجتمـع                
الفلسطيني كافة من تطوير وتحسين ألوضاعها ولمستوى خدماتها مؤكدا أن كل المشاكل التي يرجع السبب فيها                

 حل المشاكل التي يتوفر لها إمكانية العـالج         وأشار إلى أنه يمكن    .إلى المال يمكن حلها بتجاوز المشكلة المالية      
عبر وزارة المالية في الوقت الراهن، متمنيا أن يتم تسليم جزء من األموال  التي وصلت الى الجامعة العربيـة                  

ودعا  هنية رؤساء البلديات إلى ضرورة السعي لتكثيف التعاون مع البلـديات فـي الـدول                  .مباشرة للبلديات 
وأبدى رؤساء البلديات تفهمهـم لألوضـاع    . في إطار مشاريع توأمة ومشاريع شراكة معها اإلسالمية والعربية 

وأكدوا أن الحصار طال البلديات التي هي جزء من الشعب المحاصر والمجوع، مطالبين الحكومة أن                .الراهنة
الية التي أضرت بعمـل     تولي االهتمام الالزم الحتياجات البلديات وقضاياها قدر اإلمكان على رأسها األزمة الم           

كما التقى رئيس الوزراء وفدا من القضاة الـشرعيين         . بلدياتهم والمجالس المحلية وقلصت من مستوى خدماتها      
وأكد القضاة علـى   . أعربوا عن دعمهم ومساندتهم ومباركتهم للحكومة الفلسطينية المنتخبة الذينفي قطاع غزة  

الحصار والتجويع على الـشعب الفلـسطيني، وشـددوا علـى           تمسكهم بخيارهم الديمقراطي ورفضهم لسياسة      
  . ضرورة التزام الحكومة بالثوابت والحقوق الفلسطينية والوحدة الوطنية

  29/5/2006الغد األردنية 
  
  الرئاسة تنفي اعتزامها زيادة عدد أفراد جهاز الحرس الرئاسي .4
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الرئاسة لأليام ان ال صحة على االطـالق        قال مسؤول في    : رام اهللا من   29/5/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
آالف  10لما ادعته الصحافة االسرائيلية عن نية الرئيس محمود عباس رفع عدد اعضاء حرس الرئاسـة الـى                

ال صحة على   : واضاف المسؤول  .عنصر ووصول كمية من االسلحة من االردن لهذه القوات لتعزيز مواقعها          
هدف الى الوقيعة في الساحة الفلسطينية ورفع مستوى التوتر فـي هـذه             االطالق لهذه االنباء المدسوسة التي ت     

ويرى مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل تريد من وراء بث هذه االنباء تعكيـر              .الساحة في هذا الوقت تحديدا    
وكانت هآرتس ادعت ان الرئيس عباس ينوي توسيع حرس الرئاسـة بـآالف             . االجواء في الساحة الفلسطينية   

عباس يحاول خلق جهاز امني مـستقل تحـت سـيطرته           :  آالف عنصر وقالت   10 ليصل تعداده الى     العناصر
وتـدعي هـآرتس ان      .الكاملة يمكنه ان يواجه التشكيالت العسكرية المتعددة الخاضعة لحركتي فتح وحمـاس           

ـ                    دد اسرائيل لم تصادق بعد على طلب الرئيس عباس عدم معارضة توفير المزيد مـن المـساعدة لتوسـيع ع
ولم تكشف الصحيفة سرا حينما اشارت الى ان المنسق االمني االميركي ديتون يواصل التعامل مـع                 .العناصر
  . اال انها ادعت ان دايتون هو على اتصال مباشر مع مكتب الرئيس لتعزيز حرس الرئاسةعباسمكتب 

 16ندقية قـصيرة طـراز ام      ب 200من جهة ثانية فقد ادعت المصادر االسرائيلية ان شحنة من االسلحة تضم             
وذخيرة من المقرر ان تصل االحد الى حرس الرئاسة من االردن مشيرة الى ان اسرائيل صادقت علـى هـذه          

ولكـن مـصادر     .العملية شريطة عدم استخدام هذه االسلحة من قبل اجهزة امنية تخضع لمسؤولية الحكومـة             
  . االطالقالرئاسة الفلسطينية اكدت ان هذه االنباء غير صحيحة على

أن الـرئيس   االراضي الفلسطينية كامـل ابـراهيم       نقالً عن مراسلها في      29/5/2006 الرأي األردنية    وذكرت
 لم اطلب صفقات    :عباس نفى ما اعلنته وزارة الدفاع االسرائيلية انه سيتم ادخال اسلحة للسلطة الفلسطينية قائال             

  .لصحةاسلحة من اي دولة او جهة وال اساس لهذا الحديث من ا
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اسرائيل ستـشرف         :29/5/2006 الوفد المصرية     في كتبت زينب الدربي  و
جـاءت  و. الفلـسطيني  عمليات استيراد أسلحة خفيفة من مصر واألردن، لتسليح قوات الحرس الرئاسي             ىعل

  .  قعت مؤخرا بين فتح وحماسموافقة وزارتي الداخلية والدفاع االسرائيلي بعد المصادمات والنزاعات التي و
 مـصادر صـحفية      إلى أن  برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها في الناصرة       29/5/2006الغد األردنية   وأشارت  

اسرائيلية قالت إن األجهزة األمنية االسرائيلية تتخوف من مبادرة الرئيس عبـاس القاضـية بتوسـيع حـرس                  
د ما يضمن عدم انخراط عناصر هذه القوة مستقبال في عمليات           وتزعم األجهزة االسرائيلية انه ال يوج      .الرئاسة

  .المواجهة العسكرية ضد االحتالل
  
  اندالع الحرب األهلية ال مناص منه  : التايمز تنقل عن مسؤول أمني فلسطيني .5

اذا صدقت صحيفة التايمز اللندنية في ما نقلته عن مسؤول امني فلـسطيني              :ا. ب.  القبس ود  ،القدس، القاهرة 
واستنادا الى موقع التايمز االلكتروني     . رفيع المستوى لم تسمه، فإن اندالع حرب اهلية فلسطينية ال مناص منه           

الوقت ينفد امام حماس، سنختار الوقت والمكان المناسبين للمواجهة العسكرية، مـع            : يقول المسؤول الفلسطيني  
اك جناح عسكري لحماس، مشيرا الى انه يقرأ        وبعد ذلك لن يكون هن    : واضاف قائال  .الجناح العسكري للحركة  

يخططون لإلطاحة برئيسنا   ) حماس(التقارير اليومية التي تقدمها اجهزة استخباراتنا واعلم جيدا ان هؤالء الناس            
 قـوات كافيـة   : ربما يتعين فرض الحل على حماس بالقوة، مؤكدا وجود:محمود عباس من خالل القوة، وتابع 

  .ال انه يمكن جلب السالح من مصادر غير متوقعةألداء هذه المهمة، وق
 29/5/2006القبس الكويتية 

  
  الزهار يقاطع اجتماع دول عدم االنحياز بسبب ترؤس القدومي للوفد  .6
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اعلنت وزارة الـشؤون الخارجيـة      : غزة ميسرة شعبان  نقالً عن مراسلتها في      29/5/2006المستقبل  نشرت  
لن يشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة دول عدم االنحياز الذي سـيعقد            الفلسطينية ان الوزير محمود الزهار      

واوضح ناطق باسم الوزارة ان احجام الوزير والوفد المرافق عن المشاركة في المؤتمر              .في العاصمة الماليزية  
ار واشار الناطق الى ان الزه     .جاءت في اعقاب وصول فاروق القدومي الى كوااللمبور للمشاركة في المؤتمر          

وعبر الناطق عن    .وصلته دعوة لترؤس وفد فلسطين في المؤتمر وابلغ المسؤولين الماليزيين موافقته على ذلك            
استيائه من التصرف الغريب الذي قام به القدومي واعتبره ضارا بالعالقات الفلسطينية الداخلية، خصوصا انـه                

 يجري االن ترتيب عقـد      :وقال. لفلسطينيةيأتي منسجما مع محاوالت فرض الحصار السياسي على الحكومة ا         
  .لقاءات مع المسؤولين الماليزيين

إعتبر الناطق باسم فتح في الضفة فهمـي        : رام اهللا من   28/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وأضافت  
ياز في  الزعارير، تصرف الوزير الزهار، بقطع زيارته ووقف مشاركته في الوفد الفلسطيني لمؤتمر عدم االنح             

وقال إن السيد الزهار، أثبت أنـه يحتـاج الـى            .ماليزيا، أمرا مرفوضا فلسطينيا وال يليق بالعمل الدبلوماسي       
التعمق في دراسة مركبات المؤسسات الفلسطينية عموما في النظام السياسي الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص              

   .ما يرتبط بمهمته الجديده كوزير للشؤون الخارجية
  
  جهود عربية للوساطة بين حماس والدول األوروبية  : الزهار .7

 محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني وجود بعض االنفراج فـي مواقـف             . أكد د   :  أسماء الحسيني  ،كتبت
 إن الموقف األوروبي لـيس       : ألهراملوقال الزهار في حديث       . بعض الدول األوروبية تجاه الحكومة الفلسطينية     

 نحن نتحدث مع األوروبيين الذين يأتون إلينـا تحـت            : وأضاف  . لموقف األمريكي تجاه حماس    ذات ا  ىكله عل 
سـرائيلي إذا مـا      أن بعض الدول األوروبية تريد الخروج من دائرة الطـوق اال           ى ونر  ،مسميات غير رسمية  

ي ستبذل جهودا للوساطة     وهذا هو ما نبحثه مع الدول العربية الت         ، توافرت لها بعض المعطيات السياسية الجديدة     
 سـؤال   ىوردا عل   .  تغيير في الموقف األوروبي تجاهنا     ى ونأمل في أن يؤدي ذلك في النهاية إل         ،في هذا الشأن  

 وعنـدما    ، واضح أن أشياء مجانية لن تعطي السـرائيل         :  حماس لالعتراف باسرائيل قال    ىحول الضغوط عل  
حق العودة وباقي مطالب الشعب الفلسطيني سنقول رأينـا          اآلخر بحقنا في الوجود واألرض و      فيعترف الطر 

وأكد عزم حماس     .   أما اآلن فال نستطيع أن نعترف باحتالل يحتل أرضنا ويشن علينا حملته اإلجرامية              ،واضحا
    .    مواصلة الحوار الفلسطيني وإنجاحهىعل

  29/5/2006األهرام المصرية 
  
  حكومة الجبهة الشعبية مستعدة للمشاركة في ال .8

عبـدالرؤوف  والقدس وائل بنات     و رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في      29/5/2006الوطن السعودية   نشرت  
. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس استعدادها للمشاركة في الحكومة الفلسطينية          : الوكاالتوأرناؤوط  

ن نعرب عن استعدادنا للمشاركة في الحكومـة        نح: وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ناصر الكفارنة       
  . وفتح حوار حول آليات المشاركة والقوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية سعيد صيام،برئاسة حماس

قال النائب جميل المجـدالوي     : غزة حسن جبر   نقالً عن مراسلها في      29/5/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
ونفى المجدالوي في حديث لاليام وجـود أي         .ير بشأن المشاركة في الحكومة    ان موقف الجبهة الشعبية لم يتغ     

واشار الى ان الجبهة اعلنت استعدادها المبدئي للمشاركة في الحكومة فـي اليـوم               .تغير جديد في هذا الموقف    
حماس لم يـتم    لكن منذ بدء الحوار الذي دار مع        : وتابع .الثاني لنتائج االنتخابات اذا توفرت القواسم المشتركة      

  . التوصل الى اتفاق، لهذا لم تشارك الجبهة
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 غـازي حمـد     .د أن   رامتـان نقالً عن   رام اهللا منتصر حمدان     في   29/5/2006الحياة الجديدة   وذكر مراسل   
الناطق باسم الحكومة قال في تصريح خاص لوكالة أنباء رامتان نرحب بأي فصيل يود االنـضمام للحكومـة                  

كومة مفتوحة لمن يرغب في المشاركة وهذا نعتبره موقفا إيجابيا مـن الجبهـة الـشعبية         وموقفنا أن أبواب الح   
وأعلن حمد عن لقاء قريب بين قادة الجبهة الشعبية ورئيس الوزراء لبحـث مـشاركة               . ونقدر لهم هذا الموقف   
  . الجبهة في الحكومة

  
 الرجوب يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الرئاسة والحكومة  .9

دعا مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون االمن القومي جبريل الرجوب امس إلى تشكيل مجلس :  د ب أ، اهللارام
وقال إن الهدف هو وضع حد لحالة الفلتان  .أمن قومي وغرفة عمليات مركزية مشتركة بين الرئاسة والحكومة

 .جاه فرض القانون والنظام العاموالتدهور االمني وتشكيل رافعة مادية ومعنوية ملموسة لصالح المواطن بات
وعبر . وشدد الرجوب على أن تكون البداية لوضع حد للفلتان االمني بقرار سياسي من القوى السياسية نفسها

عن أمله في أن يبدأ الرئيس عباس باالشتراك مع الحكومة في تشكيل مجلس أمن قومي تشارك فيه الحكومة 
عمليات مركزية تحت إشراف الحكومة بالتوافق مع الرئاسة لضمان وطالب الرجوب بتشكيل غرفة . والرئاسة

 .تحقيق االمن والنظام في إطار سيادة القانون
  29/5/2006الدستور 

  
 لن نسمح بإشعال الحرب األهلية وحماس تتخبط: مقداد .10

 قال ماهر مقداد الناطق باسم فتح في غزة في تصريح لعكاظ ردا على سؤال بخصوص:  غزة،ردينة فارس
عودة القوة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية وإذا ما كان وجود هذه القوة سيؤدي إلى صدام وخروج الوضع 

 .نأمل أن ال يؤدي ذلك إلى أي صدام مع قوات األمن الفلسطينية أو المسلحين الفلسطينيين: األمني عن السيطرة
لحماس وال ألي فصيل آخر افتعال فتنة داخلية وأضاف نحن لدينا في فتح قرار ال رجعة عنه، أننا لن نسمح 

وجرنا إلى حرب أهلية، ولكن هناك أطرافا ثالثة تتحرك ربما تتمكن من تفجير األوضاع بسبب وجود القوة 
اإلسنادية التي ال تستند الى قانون فلسطيني وهي قوة غير شرعية، فهي ميليشيا تتبع لحماس ونأمل أن يعيد 

ذه القوة من الشوارع كما فعلوا يوم الجمعة الماضية، ولكنهم ولألسف أعادوها وهذا اإلخوة النظر ويسحبوا ه
وقال مقداد إن هذه المليشيا تستعملها حماس كعصا حال  .دليل على أنهم يتخبطون وال يعرفون ما يريدون

 وزير أن قرارو .وأضاف أن الدليل على التخبط في مواقف حماس. شعورها بأنها غير قادرة على الحوار
الداخلية سعيد صيام، يتعارض مع قرار رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي أمر بسحب القوة ومع هذا فإن هنية 

وردا على سؤال إذا كان قرار وزير الداخلية جاء  .لم يحرك ساكناً عندما أمر صيام القوة بالعودة الى الشوارع
هذا  : أنه تزامن مع عودة صيام من سوريا قال مقدادبناء على أوامر عليا من قيادة الحركة في الخارج خاصة

 .األمر ليس بعيدا عن حماس، فهي غالباً ما تواجهنا بتصريحات تفاجئ الساحة الفلسطينية وتتراجع عنها
التوجد مشكلة في استيعاب عناصر األجنحة : وبخصوص استيعاب قوة حماس في األجهزة األمنية قال مقداد

  .منية الفلسطينية الرسمية بالشكل القانونيالمسلحة في األجهزة األ
  29/5/2006عكاظ 

  
  يعفي مستشاره للشؤون الخليجية من منصبهعباس .11

 المراقبون ان ىوير .قرر محمود عباس اعفاء خالد توفيق ملك مستشاره للشؤون الخليجية من منصبه: رام اهللا
من مساعي السلطة لمواصله حركة عزل ملك من منصب بروتوكولي شغله لفترة عشرة اشهر فقط يجيء ض

 .االصالح الداخلية وتوفير النفقات
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  29/5/2005القدس العربي 
 
  
 إسرائيل تمنع وزيراً فلسطينياً من السفر  .12

 قال وزير العمل الفلسطيني محمد البرغوثي، مساء أول من أمس، في بيان صحافي إن سلطات :د ب أ
 95ر الكرامة للمشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولي رقم االحتالل اإلسرائيلي منعته من السفر عبر معب

وأوضح أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لعرض مشكالت البطالة التي . المقرر عقده بداية الشهر المقبل في جنيف
  .يعاني منها المجتمع الفلسطيني جراء الظروف السياسية التي يعيشها

  29/5/2006البيان 
  
   ساعة ابتداء من االربعاء12معبر رفح الى تمديد العمل على : عريقات .13

التقى صائب عريقات مع الجنرال بياترو بستليزي قائد مجموعة الرقابة األوروبية على            :  عماد أبو سمبل   ،أريحا
معبر رفح، حيث بحث معه األوضاع على المعبر، مؤكدا حرص الجانب الفلسطيني على اسـتمرار التعـاون                 

 انه تم االتفـاق     :وقال عريقات  .ط على صعيد معبر رفح بل في كافة المجاالت         األوروبي ليس فق   -الفلسطيني  
 15 ساعة يوميا ومن ثـم إلـى         12على تمديد ساعات العمل على المعبر اعتبارا من يوم األربعاء المقبل إلى             

  .ساعة يوميا بعد أسبوعين
  29/5/2006الحياة الجديدة 

 
   جمع كافة الفصائلالمنظمة هي البيت الذي ي :اللجنة التنفيذية .14

 أكدت اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر         :رام اهللا من   28/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    نشرت  
 .الفلسطينية أن المنظمة هي البيت الفلسطيني، الذي يجمع كل القوى والفصائل والفعاليات في رحابه الواسـعة               

 الثانية واألربعين لتأسيس المنظمة، أنه يجب أن التبقى أيـة           وأضافت اللجنة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى      
ورحبت بقرار مؤتمر الحوار الوطني بـدعوة اللجنـة العليـا           ،  قوى خارجها مهما كانت األسباب والمبررات     

لتطوير وتفعيل منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إلى االجتماع قبل نهاية شهر               
  . حزيران القادم في القاهرة-يونيو

أعلن الرئيس عباس أنه ال يمكن حل قضية الالجئين الفلسطينيين إال           : 29/5/2006 الوطن السعودية    وأضافت
وقـال   .من خالل منظمة التحرير، معتبرا أن الحديث عن إمكان حل المنظمة كالم غير وطني وغير مسؤول               

طيني الموجود في األراضي الفلسطينية المحتلة وكل من يحمل          السلطة الفلسطينية تمثل الشعب الفلس     :عباس إن 
  .هوية، والموجودون في الخارج تمثلهم منظمة التحرير ويجب أن تبقى قائمة

  
 اجتماع لألمناء العامين للفصائل قبل نهاية حزيران : الجهاد .15

 في الجهاد االسـالمي     خالد البطش القيادي البارز   ، ان    د ب أ    نقالً عن  غزةمن  ،  29/5/2006الدستور  نشرت  
كشف أن اجتماعا موسعا يضم االمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية واالسالمية سيعقد خـارج االراضـي                

وأوضح أن هذا االجتماع هو أحد نتائج مـؤتمر          .الفلسطينية وفق سقف زمني ال يتجاوز شهر حزيران المقبل        
   .الحوار الوطني

 اعتبـر ان الحـوار    بجلسات الحوار الـوطني و     البطش أشاد ان  د ب أ     نقالً عن  29/5/2006البيان  وأضافت  
استطاع أن ينزع فتيل األزمة بين فتح وحماس وتحديد الصالحيات بين الحكومة ومؤسسة الرئاسـة، وطالـب                 
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 إلنهاء جميع الخالفات الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والعمل الجاد مـن أجـل               هبضرورة استكمال 
 . صورة المعتمة للشعب الفلسطيني أمام العالم خاصة بعد االشتباكات والخالفات الداخليةتغيير ال

  
  

  وفد فلسطيني برئاسة زكي يبحث مع مسؤولين ألمان تعزيز العالقات الثنائية  .16
وضم الوفد   . يبحث وفد فلسطيني برئاسة عباس زكي مع مسؤولين ألمان سبل تعزيز العالقات الثنائية             :رام اهللا 

 من عبد اهللا عبد اهللا، ومحمد الحوراني، وقدورة فارس، ودالل سالمة، ونجاة األسطل، وفيصل أبو شـهال،    كالً
وسيلتقي زكي والوفد المرافق خالل الزيارة وبدعوة من         .ومحمد حجازي، وجهاد أبو زنيد، وعالء الدين ياغي       

انية، كبار المسؤولين فـي الحكومـة       الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني، ومؤسسة فريدريش إببرت األلم       
وسيقوم الوفد ببحـث     .األلمانية وقادة الحزب االشتراكي الديمقراطي والبرلمان األلماني في مدينتي برلين وكيل          

سبل التعاون وتطوير العالقات بين ألمانيا والسلطة الوطنية، إضافة إلى الوضع السياسي الراهن في فلـسطين                
لمانية، والعالقات الثنائية بين فتح والحزب االشـتراكي األلمـاني وسـبل تعزيزهـا              والعالقات الفلسطينية األ  

  .واالرتقاء بها في ظل الظروف والمعطيات المحلية واإلقليمية والدولية الراهنة
  28/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 

  
  وحدة جهاد جبريل تهاجم قوات االحتالل  .17

جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية القيادة العامة مسؤوليتها عن استهداف أعلنت وحدة الشهيد جهاد : نابلس
في ايضاً مؤكدة أن اشتباكاً مسلحاً وقع مع القوة الصهيونية  من نابلسبالقرب دورية لالحتالل بعبوة ناسفة 

على قيام الطيران  أن هذه العملية جاءت ردا  الذي أصدرته الوحدة بيانالوأكد  .المدينةالمنطقة الشرقية من 
  .الصهيوني بقصف مواقع الجبهة الشعبية في الناعمة والسلطان يعقوب اللبناني

  29/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  حكومةالفتح غير قادرة اآلن على اسقاط : وزير سابق .18
تمـاالت  قال وزير فلسطيني سابق من قادة فتح فـي جلـسة خاصـة ان اح    :ا. ب.  القبس ود  ،القدس، القاهرة 

 يجـب رص  :وتحدث بمرارة عن الحوار بين الحركتين، وقال. المصالحة والمواجهة بين فتح وحماس متساوية    
الصفوف وتسليح فتح لخلق توازن القوى، وتوازن الرعب، ووقف االنحدار الى الحرب االهلية، واتهـم قيـادة                 

جواء واطالة امـد االزمـة وافـشال        ، بتوتير اال  )خالد مشعل، اسامة حمدان ومحمد نزال     (حماس في الخارج    
واعترف الوزير الفتحاوي السابق بأن فتح غير قادرة اآلن على اسقاط حكومة حماس التي يقودها هنية                 .الحوار

 فتح هـي ورطـت الـشعب الفلـسطيني          :الرجل الطيب، لكن قيادة الخارج تتحكم به، كما قال الوزير مضيفا          
 ان عجز فتح نابع من عجزها       : مشيرا الى صعوبة المرحلة بقوله     بحماس، وعليها ان تخرجه من هذه الورطة،      

  .على اصالح ذاتها
 29/5/2006القبس الكويتية 

  
  اعاَ لبحث واقع الحركة الطالبيةفتح تعقد اجتم .19

 لبحث واقع الحركة الطالبية في المحافظة والمهـام الملقـاة           اًاجتماع  عقد في مكتب فتح في طولكرم      :طولكرم
 عـضو لجنـة إقلـيم    هحركة في المحافظة، وعياض التاي   ال االجتماع فائق كنعان، أمين سر       وضم .على عاتقها 
في طولكرم، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الطلبة في جامعة           حركةال، الناطق اإلعالمي باسم     هوسمير نايف 

أكد كنعان على أهميـة     و .القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية، وكلية الزراعة التابعة لجامعة النجاح الوطنية          
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هذه اللقاءات لممثلي الطلبة بشكل دوري، لتوضيح األمور العالقة على كافة الصعد، وكذلك لبحث أفضل السبل                
وأشاد باإلنجازات التي حققتها فتح علـى صـعيد انتخابـات            .لتعزيز الحركة الطالبية من أجل مصلحة الطلبة      
   والكليات، معتبراً هذه النجاحات بارقة أمل لفتح واستعادة قوتها مجالس الطلبة، وتفوقها في العديد من الجامعات

  
  .في الشارع الفلسطيني

  28/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 
  

  والنضال متاح في لبنان” حزب اهللا“ مع ننسق: جبريلأحمد  .20
 خدام بممارسة اتهم أحمد جبريل، نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم: بيروت ـ اف ب ـ يو بي أي

وقال إن خدام وقبل أشهر من مغادرته  . جبهته النهاء نشاطاتها وإغالق مقراتها في سوريةىالضغوط عل
منصبه التقيناه في منزله، فقال، لقد ازفت الساعة والضغوط علينا لم نعد نتحملها، يجب أن تغلقوا مكاتبكم 

إال ان  .ب وسط دمشق أم في المخيمات، فقال جميعهانه سأل خدام هل تقصد المكاتأوأضاف جبريل،  .وترحلوا
 .جبريل قال إنه طلب بعدها لقاء الرئيس السوري بشار األسد ووجدنا لديه موقفاً آخر وفهما آخر للمسائل

، رافضاً نزع سالحها الذي تطالب به األمم ”حزب اهللا“إن منظمته تنسق عملياتها العسكرية في لبنان مع وتابع، 
في شتى االختصاصات وخصوصاً في المجال ” حزب اهللا“لدينا برامج مشتركة مع “: ابعوت .المتحدة

اآلن متاح لنا النضال العسكري في لبنان وان شاء اهللا مستقبالً يتاح لنا من “: وقال جبريل. ”العسكري
لبنان وسوريا عودة فلسطين ال يمكن ان تتم إال باستمرار الصراع من كل الجبهات من “، معتبراً ان ”الجوالن
خارج المخيمات الفلسطينية، رافضاً نزع ” القيادة العامة”وكشف أن هناك إحدى عشرة قاعدة ل .”واألردن

  . سالح الفلسطينيين في لبنان
  29/5/2005القدس العربي 

  
 الفلسطينية- على صفد تلهب الحدود اللبنانية"كاتيوشا" .21

 زيـاد  - رئيفـة المـالح  -هشام عليوان مراسليها  عن   ، بيروت ،جنوب لبنان  من  29/5/2006 عكـاظ    قالت
، امس، من الناقورة غربا الى مزارع شبعا شـرقا، فـي             اللبنانية اشتعلت الجبهة الجنوبية    :الوكاالت عيتاني،

مواجهة هي االولى من نوعها منذ ست سنوات، وسجلت معارك عنيفة وتبادال مـدفعيا وصـاروخيا، تخللتـه                  
في . قع الجبهة الشعبية القيادة العامة في الناعمة والسلطان يعقوب في البقاع الغربي           غارات جوية اسرائيلية لموا   

وشـهدت  .  وآخر للقيادة العامة، اضافة الى جريحين لبنانيين واربعة فلـسطينيين          لحزب اهللا  عنصرحين سقط   
سـرائيلية فـي    المنطقة تصعيدا امنيا استمر ساعات على خلفية اطالق صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية ا             

واعلنت قوة االمم المتحدة المنتشرة فـي جنـوب         . منطقة صفد ادت الى اصابة جندي اسرائيلي بجروح طفيفة        
واكد مسؤول في حزب اهللا رفض كشف هويتـه          .لبنان بعد الظهر التوصل الى وقف الطالق النار في المنطقة         

د السنيورة ان استمرار االحتالل االسـرائيلي       واكد رئيس الوزراء اللبناني فؤا     .التوصل الى وقف اطالق النار    
  .الراٍض لبنانية هوالسبب االساسي الستمرار تدهور االوضاع على جانبي الحدود الجنوبية للبنان

وتبنت حركة الجهاد االسالمي الفلسطينية في بيان لها اطالق صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية اسرائيلية 
لكن المتحدث باسم الجهاد االسالمي في لبنان ابو عماد الرفاعي نفى بعد . امس ردا على اغتيال المجذوب

  . ساعات في تصريح صحة البيان المنسوب الى الحركة حول تبنيها الطالق الصواريخ
حذر ايهود اولمرت من ان اسرائيل ستستعمل كل وسائل الرد ضد ماوصفهم بـ االرهابيين الذين من جهته، 

وكان الطيران االسرائيلي نفذ قبل ظهر امس دفعة اولى من الغارات . ان شمالهايحاولون التعرض المن سك
القيادة العامة الموالية لسوريا في السلطان يعقوب في شرق لبنان -على قاعدتين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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كيلومترات الناعمة على بعد عشرة بلدة حيث افيد عن سقوط قتيل وخمسة جرحى بين عناصر القاعدة، وفي 
  . جنوب بيروت

صدر عن رئيس الجمهورية اميل لحود بيان اشـار الـى التطـورات إثـر               أنه   29/5/2006 الحياة   وأوردت
وعلى رغم   .الجريمة النكراء التي وقعت الجمعة الماضي وأودت بحياة المسؤول في الجهاد اإلسالمي وشقيقه              

 فإن هيئة المتابعة المنبثقة عنهـا دانـت االعتـداءات     ، اهللا  آذار، تجنبت السجال مع حزب     14ان قيادات قوى    
لكنهـا  . اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية لمنع قيام الدولة في لبنان وإبقائه ساحة مفتوحة للصراعات اإلقليميـة              
قبـل ان   (اعتبرت ان إطالق الصواريخ من جنوب لبنان، والذي اعلنت حركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عنه               

ليس هو الرد المناسب على جريمة اغتيـال  ) سؤولها في لبنان ابو عماد الرفاعي عالقة الحركة بالقصف     ينفي م 
المسؤولين فيها، بل هو رد استعراضي يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية ولمقـررات اإلجمـاع الـوطني،                 

 آذار ان   14واعتبرت قوى    .بنانويتقاطع موضوعياً مع المشروع اإلسرائيلي الهادف الى منع قيام الدولة في ل           
السالح الفلسطيني خارج المخيمات ال يمت الى القضية الفلسطينية بصلة وأنه في الحقيقة جزء من اسـتراتيجية       

  النظام السوري في لبنان ويخضع ألمرته العسكرية المباشرة، 
نان ان القوات الفلسطينية الخاصة      القيادة العامة في لب    -قال انور رجا المسؤول في الجبهة الشعبية        ،  من ناحيته 

 عاماً وان هذا الهجوم يظهر ان اسرائيل تهـدد          30منذ نحو   ) منطقة السلطان يعقوب  (متمركزة في قرية لوسي     
واعتبر ان إسرائيل استخدمت اطالق الصورايخ على شمال إسرائيل ذريعة لضرب سيادة             .لبنان والفلسطينيين 

وتفقد المسؤول االعالمـي     .فلسطينيين ما زالوا يواجهون األخطار االسرائيلية     هذه تظهر ان اللبنانيين وال    . لبنان
في الجبهة، عضو المكتب السياسي ابو احمد مركز الجبهة المستهدف وقال نحن سنقاتل العدو حيث يتاح لنا من                  

  ونفى أي علم للجبهة بالصواريخ التي اطلقت على شمال اسرائيل، . اجل العودة وتحرير وطننا
مصادر في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة  أن: أحمد كموني عن مراسلها 29/5/2006 المستقبل  ء فيوجا

ان الطائرات اإلسرائيلية القت صواريخ حديثة لم يسبق لها ان استخدمتها في اعتداءاتها من قبل في "ذكرت 
سمير جعجع و من وليد جنبالط كال "أنور رجامن جهته اتهم  ".تجارب ميدانية لدراسة مفعول هذه الصواريخ

واعتبر رجا  ".باستباحة الدم الفلسطيني مما شكل ذريعة سهلة السرائيل لكي تشن اعتداءاتها على مواقع الجبهة
ان المعركة مع اسرائيل ال تحتسب بالنقاط وانما هي معركة مفتوحة ولن تكون المواجهة محددة بزمن ومكان "

   ".معين
  شهد قطاع عيتا :عارف مغامس" المستقبل"مراسل  قال ني الواسع في الجنوب والبقاع،وفي موازاة التوتر االم

الفخار ينطا ـ حلوى استنفاراً لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة والمتمركزة في التالل والهضاب المشرفة على 
ت العناصر الفلسطينية بالمقابل اتخذ .الوادي االسود وعلى المعابر التي تربط االراضي اللبنانية بالسورية

التي يتزعمها ابو موسى اجراءات عسكرية احترازية تحسباً الية " فتح ـ االنتفاضة"المسلحة التابعة لحركة 
. وتحصنت تلك العناصر خلف السواتر وفي الدشم والدهاليز والحفر وبين الصخور. غارة اسرائيلية متوقعة

وافادت معلومات ومصادر امنية  .المناظير لمراقبة االجواءكما لوحظ تحركات لعناصر فلسطينية مسلحة تحمل 
عن دفع تعزيزات الى منطقة الوادي االسود والى موقع قلعة ادريس قرب حلوى والمثلث وضمت التعزيزات 

  .نحو خمسين مقاتال فلسطينيا مسلحا وثالث شاحنات تحمل اسلحة متوسطة وخفيفة
 اذا   في صيدا،  باالخوين المجذوب  خالل تقديمه العزاء  ينين قال   سلطان ابو الع   أن 29/5/2006النهار   وذكرت

كنا نملك الجرأة والشجاعة فعلينا أال نتحدث عن الصواريخ، بل عما تعرضت له صيدا مـن عمليـة اغتيـال                    
يجب ان نتوقف عند هذه الجريمة، اما عن اطالق الصواريخ فاعتبر ان من الطبيعي ان يكون هناك رد                  . جبانة
". صل ما تعرض له السلم االهلي اللبناني وجريمة االغتيال الغـادرة ولـيس اطـالق الـصواريخ                فاال. الفعل

لماذا ال نتحدث عن العدوان الصهيوني هذا اليوم على االراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية في حـين                : "واضاف
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قة بالسالح الفلسطيني واللبناني، فيمـا      انتدبت الواليات المتحدة وليس هيئة االمم ممثال لها لتنفيذ قراراتها المتعل          
  ". يمنع على اللبناني والفلسطيني الحديث عن بقية القرارات المتعلقة بالحقوق الفلسطينية واللبنانية

  
  
  

  المستوطنون يضعون شروطا أمام حكومة إسرائيل إلخالء بؤر طواعية  .22
 الضفة إذا تعهدت الحكومـة بتنظـيم         بؤرة في  24سيوافقون على إخالء    هم  نأ ،س المستوطنات قال رئيس مجل  

 إلى قانونية ال منـاص مـن إخـالء البـؤر     هايدركون أنه من أجل تحويل  ، ألنهم   مكانة باقي البؤر االستيطانية   
طاليا ساسون أكدت من جانبها علـى أن جميـع           إال أن    . هي أحياء في مستوطنات    ها أن معظم  اعماز .24الـ

مـن  و . كيلومتر 20 تبعد عن مستوطنات مسافة      ها أن بعضا من   ةضحو، م  ليست أحياء  ، وهي البؤر غير قانونية  
 السلطات فـرض  ، طالبا منشدد الوزير أوفير بينيس على أنه ال يتم تطبيق القانون في البؤر االستيطانية         جهته  

وفي السياق ذاته أفادت هآرتس بأن مجموعـة تـضم غـالة المتطـرفين بـين شـبيبة                  . عليهمسلطة القانون   
  .يستعدون لمواجهة إخالء مستوطنات بالقوةالمستوطنين 

  28/5/2006 48عرب
  

  بيرتس يواجه صعوبات كثيرة في االشراف على المؤسسة العسكرية .23
أخذت أوساط قريبة من بيرتس بالتسريب الى وسائل االعالم بأنه يجد صعوبات جدية             :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

دار الساعة واالشراف على ما يدور داخل المؤسـسة          الى العمل على م    ه الذي يضطر  هفي االنخراط في منصب   
 بحكم زعامته حزب العمل وعـضويته فـي         ،وإذ يتذرع بأن العبء على كاهله أثقل مما حمله سلفه          .العسكرية

لم يكن حتى لحظة دخوله وزارة األمن يفقه شيئاً فـي المـسائل             ه  نهي أ  ، مرد الصعوبات حقيقة   فإنالكنيست،  
  . عام ونصف في أحسن الحاالتأو لن يصمد أكثر من عام في منصبه ه فإنهقربين منوبحسب أحد الم .األمنية

  29/5/2006الحياة 
  

  المنظمات اليهودية واالسرائيلية تستعد تحسباً لمقاطعة أكاديمية بريطانية .24
فـي  استبقت منظمات اسرائيلية ويهودية مختلفة من ارجاء العالم المؤتمر السنوي التحـاد األسـاتذة          : الناصرة
 بسبب انتهاجها سياسة التمييز العنصري ضـد        ،الذي سيصوت على اقتراح بمقاطعة اسرائيل أكاديمياً      ،  بريطانيا

التي تحض على التصويت ضـد       مطرت مكاتب االتحاد بآالف الرسائل البريدية والعرائض      ُأحيث  الفلسطينيين،  
االقتراح المطروح يتفادى الحديث عن     أن   مع االشارة إلى     .االقتراح أو حتى اسقاطه عن جدول أعمال المؤتمر       

يحث على مراجعة ما اذا كان مناسباً مقاطعة كل من ال ينفض يده من سياسة التمييز                ومقاطعة أكاديمية جارفة،    
ونقلت هآرتس عن الناطق بلسان رابطة المحاضرين البريطانية تقليله من شأن أي             .العنصري في مجال التعليم   

اعي ان الدمج المتوقع بين الرابطة واالتحاد سيجعل من القرار غير ملـزم ال يتعـدى                 بد ،مؤتمرالقرار يتخذه   
  .كونه مشورة

  29/5/2006الحياة 
  

  من غيبوبته شارون إلخراجمحاوالت طبية  .25
  على الرغم من   .حيث سيواصل أطباء محاولة اعادته الى وعيه      ،  نقل شارون الى مؤسسة للرعاية طويلة األجل      

  . تكاد تكون معدومةهأن فرص تعافيأن خبراء حذروا من 
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  29/5/2006المستقبل 
  

    إلستجالب مهاجرين خطتي المليون وأكثر والنجوم السبعةاسرائيل تعد ل: تقرير .26
كشف تقرير ديبلوماسي اوروبي النقاب عن خطة اسرائيلية جديـدة لترحيـل   : باريس ـ بدرا باخوس الفغالي 

 ضمن اطار استراتيجية ديموغرافية جديـدة تهـدف         ،نبيق وروسيا وجنوب افريقيا وموزا   اليهود من زيمبابوي    
 وقدر التقريـر الـذي       . الف مستوطن يهودي، تعرف تحت عنوان خطة المليون وأكثر         300مليون و  الستيعاب  

 عدد المـستوطنات فـي الـضفة    ،الفلسطيني في بروكسل رفع للدوائر المعنية في قضية النزاع االسرائيلي ـ  
 مستوطنة جديدة الستيعاب المهـاجرين      165مستوطنة الى جانب مشروع اقامة        250دس بنحو   الغربية عدا الق  

 واكـد ان   . مستوطنة34 الف في   40   وذكر ان اسرائيل تخطط لزيادة عدد المستوطنين في الجوالن الى             .الجدد
 عن المخطط المزمع تنفيذه     ،اليهودية للدياسبوار  وزير التربية االسرائيلي كشف خالل لقائه مع وفد من المنظمة           

الى أن بالده ستستغل الظروف الدولية الجديدة واعـادة ترتيـب جغرافيـة     في السنوات الخمس المقبلة، مشيراً      
 وأضاف ان مخطط تهويد القدس بلغ     .ية دولة عربية  أبعدم االعتراف بوجود حدود ثابتة مع        المنطقة باالستمرار   

بضم ثلث اراضي الضفة من رام اهللا شماالً الى اطراف الجليـل              يقضي    وهي بحسب واضعيه   ،مرحلته النهائية 
 عن تفاصيل خطة النجوم السبعة التي        التقرير أيضا،   وكشف  .الى النطرون غرباً   جنوباً ومن خان االحمر شرقاً      
ى عـام   تتضمن ثالث مراحل تنتهي االول    حيث   ،لتسهيل عملية الهجرة المكثفة     ،وضعتها وزارة البناء واالسكان   

 الف مـستوطن خـالل      350وتستهدف توطين ما ال يقل عن       ،  2011 والثالثة عام    2009 والثانية عام    2007  
ليصبح عدد اليهـود    ،  الواقعة بين الضفة الغربية والطرف الشرقي للسهل الساحلي        السنوات المقبلة في المنطقة     

ضح انه فور االنتهاء من تنفيذ المراحـل         وتو  .من العرب % 26  من عدد السكان مقابل     % 64في هذه المنطقة    
 بعـد   ،خطـة ال وتتفاءل الدوائر االسرائيلية بامكانية نجاح        .نسمة  ماليين   8الثالث سيصبح عدد سكان اسرائيل      

   .بصعوبة اندماجهم في المجتمع االسرائيلي ترحيل الفاالشا، مع االعتراف نجاح 
  28/5/2006الديار اللبنانية 

  
 لفلسطينيين يعتقدون بنشوب حرب أهليةمن ا% 45: استطالع .27

كشفت نتائج االستطالع الذي أجرته شركة نير إيست كونسلتنغ : حسن مي النوراني. د- الدستور -غزة 
من العينة المشاركة فيه تؤيد دمج % 81بالتعاون مع جمعية باسيا تحت عنوان راصد األمن الفلسطيني أن 

من % 82وأعرب   ،الفلسطينية بهدف إنهاء مظاهر الفلتان األمنياألجنحة المسلحة للفصائل ضمن األجهزة 
من مؤيدي فتح عن تأييدهم لدمج هذه الفصائل  % 74من أولئك الذين ال يثقون بأحد و % 87مؤيدي حماس و

من التأييد % 83ولوحظ أن نسبة التأييد لهذه الخطوة أعلى بين سكان الضفة الغربية . ضمن األجهزة األمنية
بأن تشكيل القوة األمنية المساندة الجديدة ـ التي تم سحبها % 62ويعتقد %. 77 سكان قطاع غزة لها بين

% 63ويعتقد . عكس ذلك% 38 سيساهم في تحسين الوضع األمني الداخلي بينما يعتقد -واعادة نشرها جزئيا 
نية المساندة لتحسين الوضع من العينة المشاركة أن وزارة الداخلية في مناطق السلطة قررت إنشاء القوة األم

بأن الوزارة شكلت هذه القوة لتنافس القوة األمنية الموجودة % 37األمني في الضفة والقطاع ، بينما يعتقد 
وعند سؤال المستطلعين عمن بوجهة نظرهم عليه التخلي عن موقفه الرئيس محمود عباس ام حركة . حاليا

من مؤيدي فتح % 46أن على الرئيس عباس التخلي عن موقفه بينما قال من المستطلعين ب% 54حماس ، أفاد 
% 81أن على رئيس الوزراء إسماعيل هنية التخلي عن موقفه بالمضي قدما بتشكيل القوة األمنية مقارنة بـ 

من أولئك الذين ال يثقون بأحد يعتقدون بأن على الرئيس عباس التراجع عن موقفه  % 53من مؤيدي حماس و 
 .هذا
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% 30من الرأي العام الفلسطيني يلوم حماس على األزمة األمنية الحالية في غزة بينما % 23وبشكل عام فإن 
من عينة االستطالع أن األزمة % 44ويعتقد  .يلومون كال من الحركتين معا % 47يلقون اللوم على فتح و

عتقاد أقوى لدى سكان الضفة الغربية األمنية الحالية في غزة ستمتد الي الضفة الغربية، وكذلك فإن هذا اال
من العينة المشاركة في االستطالع عن اعتقادهم بأنه من % 45واعرب % . 37من سكان قطاع غزة % 48

  .المحتمل نشوب حرب أهلية
29/5/2006الدستور   

  
   أيام لمغادرة العراق10 الفلسطينيينتهديدات تمهل  .28

في العراق أمس تهديدات جديدة تطالبهم بمغادرة العراق خالل أيام          تلقى عدد من الفلسطينيين المقيمين      : رويترز
وأضاف األهالي انهم ال يعرفون مصدر هذه المنشورات أو اإلنذار سوى أنها تحمل             . أو انهم سيواجهون القتل   

الفلـسطينيين الـساكنين علـى ارض       ... إلى كل المجرمين  “وجاء في المنشور     .”كتائب أحرار العراق  “توقيع  
ق الطاهر مغادرة العراق خالل عشرة أيام وسيكون مصير من ال ينفذ هذا األمر كمصير المجرمين فـي                  العرا

ولتعلموا بأننا سنحاسبكم بشدة عن عضكم لليد التي آوتكم         “وأضاف المنشور   . ”حي البلديات وقد اعذر من انذر     
  .”واطعمتكم أيها المجرمون

  29/5/2006الخليج 
   
  فلسطيني شمال طولكرماعتقاالت في الضفة وإصابة .29

ذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن شابا فلسطينيا أصيب بجراح صباح امس بعد أن :  د ب أ-طولكرم 
الى ذلك اقتحمت قوات االحتالل مدينة  .أطلق جنود إسرائيليون النار خالل اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم

خيم عين بيت الماء غرب المدينة، وشنت حملة تفتيش كما اقتحمت م. نابلس واعتقلت ثالثة مواطنين على األقل
كما اقتحمت قوات االحتالل قرية بيت تعمر شرق  .للمنازل واعتقلت ثالثة مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة

 .بيت لحم في الضفة الغربية وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقاالت
  29/5/2006الدستور 

  
  الكنيسة الكاثوليكية تنفي أنباء عن تأجير أراض لمشروع في التلة الفرنسية .30

نفت مصادر في الكنيسة الكاثوليكية في القدس المحتلة، أنباء تحدثت عـن قيامهـا، بتـأجير                :  يوسف الشايب 
ب فرانس  وقال األ  .أراض لمشروع استيطاني في التلة الفرنسية، لمدة زمنية طويلة تصل الى قرابة األلف عام             

هذه األنباء غير صحيحة    : التابعة للكنيسة الكاثوليكية، والمتهمة بإبرام الصفقة     " اآلباء البيض "بوين، من مؤسسة    
ليس لدينا أي عالقات على اإلطالق مع األسماء المنشورة في التقرير اإلسـرائيلي، والـذي               .. على اإلطالق   

ع رجال الكنيسة في الفاتيكان، وسيجري نـشر بيـان للـرد            تحدثنا م .. تناقلته وسائل إعالم فلسطينية وعربية      
وحول األرض التي يجري الحديث عنها، قال بـوين، فـي حـديث              .بالتفصيل على هذه األنباء، خالل يومين     

وأنها بيعت في الستينيات من القرن الماضـي،        .. كل ما يمكنني قوله اآلن، أن األرض ليست ملكاً لنا           : هاتفي
من جهته وصف المطران مانك إيثيليوس، من كنيسة الرعاة للروم الكاثوليك فـي              .1967ام  وبالتحديد قبل الع  

ـ " يروشاليم"بيت لحم، في حديث هاتفي األنباء التي نشرتها أسبوعية           غير الـصحيحة   "، و "الكاذبة"اإلسرائيلية، ب
  .هذه أنباء غير صحيحة على اإلطالق: ، قائالً "على اإلطالق

  29/5/2006الغد األردنية 
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  مدينة القدس والضفة الغربية سرطان استيطاني خطير يهدد  .31
كشف مدير دائرة الخرائط واالستيطان في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل : غزة ـ ميسرة شعبان

التفكجي عن انتهاء مشروع استيطاني في التلة الفرنسية في القدس المحتلة، نفذته قوات االحتالل االسرائيلي 
الخطيرة كونها شاهقة " طابقا وصفها بـ35وقال انه تم بناء نحو برجين من األبراج بحدود .  كاملبشكل

، كما أوضح أن هناك مخططا يجري العمل "االرتفاع ويمكن رؤيتها أثناء قدوم المسافر من عمان إلى فلسطين
دينة القدس بشكل كامل خصوصا به في منطقة القدس والتلة الفرنسية يتم خاللها التركيز على االستيطان في م

في هذه الفترة الحرجة من الوضع الفلسطيني بحيث ان كل االنظار منشغلة بالحوار الوطني الفلسطيني، وأشار 
 وحدة سكنية على أراضي بلدة 1300إلى أن الجهات اإلسرائيلية قامت بتوسيع مستعمرة تمان شلومو نحو 

 دونم 800وأكد أن ما تم اإلعالن عنه في حدود  .ضافيةشعفاط، الفتا الى انه ستتم مصادرة أراض إ
في جبل المشارف والذي يمتد من قرية العيسوية مرورا بوادي الجوز " ما هي إال حقيقة قومية"يصادرونها 

  .حتى قرية سلوان
واوضح التفكجي إن األرض التي سلبتها قوات االحتالل لبناء مستوطناتها عليها، هي لشخصين مسيحيين، 

جزء من هذه األرض لم تبع "وقال .  إلسرائيل1967 زعمت مصادر إسرائيلية أنها استأجرت منذ عام حيث
  ". وهي باسم الكنيسة وباسم األشخاص المذكورين

  29/5/2006المستقبل 
  

  1948 الخارج منذ عام ى بالمئة من المسيحيين الفلسطينيين هاجروا ال56 .32
 في المئة من المسيحيين الفلسطينيين خارج بالدهم 56 أكثر من يعيش :  رويترز،رام اهللا ـ بيسان العمري

 بسبب 1997 الفا في عام 40ىحيث يقدر أن عددهم االجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة انخفض ال
وتضم مدن رام اهللا وبيت لحم والقدس االعداد االكبر من المسيحيين حيث  . 1967الهجرة المتزايدة منذ حرب 

س االحياء مع العائالت المسلمة ويعمل أغلبيتهم بمجاالت التجارة وتعود النسب الضئيلة العداد يعيشون في نف
ويفيد الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بأن نسبة  . معدل تكاثر منخفضىالمسيحيين الفلسطينيين ال

نسبة المسيحيين بين ووصلت .  في المئة من أجمالي تعداد الفلسطينيين1.5 ىالمسيحيين في فلسطين تصل ال
   . في المئة من اجمالي العرب في اسرائيل خالل التسعينيات14 ى ال1948عرب 

  29/5/2005القدس العربي 
  

 مئات الموظفين الفلسطينيين يعتصمون للمطالبة برواتبهم  .33
نى مجلس أفاد شهود فلسطينيون أمس بأن مئات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي نظموا اعتصاما أمام مب

   . الوزراء في رام اهللا مطالبين الحكومة بتحديد سقف زمني لدفع رواتبهم المتأخرة
  29/5/2006البيان 

  
  سطينلخطة لزراعة مليون شجرة في ف .34

قال نقيب المهندسين الزراعيين األردنيين عبدالهادي الفالحات ان المجلس قرر تبني مـشروع              :”الخليج“عمان  
وكلفت االمانة العامة بالتنـسيق      .طين بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة      زراعة مليون شجرة في فلس    

  .مع المهندسين الزراعيين الفلسطينيين لتحديد االحتياجات التدريبية للمهندسين الزراعيين الفلسطينيين
  29/5/2006الخليج اإلماراتية 
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  ا السجن في نيسان الماضي على ادارة السجون القتحامهقضية رفعاسرى النقب يعتزمون  .35
قال ممثلو اسرى سجن النقب انهم يعتزمون رفع قضية ضد مصلحة السجون االسرائيلية علـى اثـر عمليـة                   

على .  اسير الى سجون مختلفة    360 والتي نقل على اثرها      2/4/2006االقتحام التي تعرض لها السجن بتاريخ       
لين في سجون االحتالل، بإرسال شحنة عاجلة من المواد         صعيد آخر قامت لجنة الدعم واإلسناد لألسرى والمعتق       

  .الغذائية والتموينية إلى سجن النقب
  29/5/2006الحياة الجديدة 

  
  
  

  تعاظم هجرة رؤوس األموال العاملة في فلسطين جراء الفلتان األمني .36
 تعـاظم هجـرة     أحمد مجدالني، رئيس جمعية االقتصاديين الفلسطينيين، النقاب عن       . كشف د  :سائد أبو فرحة  

رؤوس األموال العاملة في األراضي الفلسطينية إلى الخارج، نتيجة األوضاع السائدة في األراضي الفلسطينية،              
  ".خالل األشهر القليلة الماضية، هناك مليار ونصف من الدوالرات، غادرت إلى الخارج"مضيفاً 

  29/5/2006األيام الفلسطينية 
  

   أبريل الماضي-خالل نيسانتراجع انتاج المنشآت الصناعية  .37
 أبريـل عـام   -أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، اليوم، عن تراجع انتاج المنشآت الصناعية خالل شهر نيسان        

وأوضح رئـيس الجهـاز أن نتـائج         . في الضفة الغربية، وازدياد مستويات التشاؤم بالمستقبل المنظور        2006
، "1967جزء من محافظة القدس الذي احتلتـه إسـرائيل عـام            باستثناء ذلك ال   "المسح في باقي الضفة الغربية    

وعـن  . 2006 مـارس  -أظهرت تراجعاً في األداء العام للمنشآت، عما كان عليه الوضع خـالل شـهر آذار              
توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية ألداء المنشآت على المدى المتوسط، أوضـح أن وضـع انتـاج                 

  ،2006انت عليه التوقعات خالل شهر آذار المنشآت قد يشهد تراجعاً عما ك
28/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

 
  اتحاد األطباء العرب يقر اشتراكًا سنويا لصالح فلسطين  .38

قرر اتحاد األطباء العرب تخصيص اشتراك سنوي من النقابات القطرية من حصيلة التبرعـات              : رجب الباسل 
فةً إلى سعي كل نقابة أو جمعية طبية عربية إلى اقتطاع جزٍء مـن الراتـِب                التي تجمعها لصالح فلسطين، إضا    

وقرر أيضا تشكيل لجنة خاصـة       .الشهري لألطباء للمساهمِة في رفع المعاناِة عن الشعب الفلسطيني المحاصر         
صحة بالقدس يكون مقرها العاصمة األردنية عمان وتضم أعضاء من دول الشام األربعة على أن يحدد وزير ال                

وتبنى االتحاد مشروعا للمؤاخاِة بين األطباِء العرب وإخـوانهم األطبـاء            .الفلسطيني ممثل فلسطين في اللجنة    
الفلسطينيين للتكفل برواتبهم الشهرية واتخاذ الخطواِت التنفيذية لذلك سريعا، إضافةً إلى مشروع تدريب األطباء              

ية والمستلزمات الطبية إلى مورديها لوزارة الصحة الفلسطينية في         إلى قيام االتحاد بدفع قيمة األدو     والفلسطينيين  
  .حساباتهم بالدول العربية تالفيا للحصاِر المفروض على تحويالِت البنوك لألراضي الفلسطينية

  28/5/2006اخوان اون الين 
  

 مبارك واولمرت يلتقيان فى الرابع من يونيو .39
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يلتقي في الرابـع     س حسني مبارك  ان   القاهرة من   مان النعمانى عثنقالًً عن مراسلها     29/5/2006عكاظ  نشرت  
 . منذ تسلم اولمرت مهامه رسـميا      همامع ايهود اولمرت وسيكون هذا اللقاء االول بين        من يونيو في شرم الشيخ    

وقال المتحدث الرئاسي المصري سليمان عواد انه سيتم خالل المباحثات استعراض الوضع علـى الـساحتين                
االسرائيلية واستكشاف طرق تحريك جهود السالم وذلك للتمهيد لعقد قمة ثالثية يحضرها محمـود              الفلسطينية و 

  .عباس
سيلتقي بحسني مبارك، يوم األحد القادم في شـرم         أنه  مكتب أولمرت قال    ان   28/5/2006 48عربواوردت  

  .التجميع التي يقترحهاضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع عدد من الرؤساء في العالم لعرض خطة ، الشيخ
الرئاسة المصرية قالت ان مبارك سيطرح على أولمـرت خطـة لتحويـل             ان   29/5/2006 الحياة   واضافت

وتقول المصادر إنه حسب النظام األساسي للسلطة، فإن        . االموال الى السلطة الفلسطينية والستئناف المفاوضات     
يعطي الفرصة للبدء بالمفاوضـات مـن دون انتظـار          السياسة الخارجية منوطة بالسلطة وليس بالحكومة، ما        

وكان مبارك أبلغ أعـضاء الوفـد       . موافقة حكومة حماس على االلتزامات الدولية التي سبق أن وقعتها السلطة          
أهمية تحريك عملية السالم وعدم االنـدفاع فـي         عن  اإلسرائيلي الذين التقاهم على هامش المنتدى االقتصادي        

  .من شأنها تعقيد المواقفإجراءات أحادية يكون 
  

  عمان والسلطة الفلسطينية متورطة في المؤامرة ضد حماس : بني أرشيد .40
 زكـي  ، الذراع السياسي لإلخوان المسلمين فـي األردن ،أكد األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي   : أحمد محمود 

ؤامرة الحالية المرسومة ضد حمـاس،      بني أرشيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية وعمان متورطتان في الم          
وتجربتها السياسية الديمقراطية في األراضي الفلسطينية، مشَددا على أن مصلحة األردن تقتضي التقارب مـع               
حركة حماس وليس العكس، مع تطابق وجهات نظر الطرفين فيما يتعلق برفض توطين الالجئين وجعل األردن                

وقال إن الوضع بات غامضا فـي الوقـت          . ترمي وتخطط دوائر صهيونية عديدة     وطنًا بديالً للفلسطينيين، كما   
الراهن فيما يتعلق باألزمة القائمة بين الحكومة األردنية وحركة حماس، حول ما تدعيه األردن في صدد تورط                 

مية األردنية  وفنَّد هذه االدعاءات الرس    .الحركة في عمليات تهريب لألسلحة والتخطيط الستهداف أهداف أردنية        
وحول عالقة حزب جبهة العمل اإلسـالمي       . وأكد على أن هذه االعترافات واألسلحة المضبوطة ال تشكِّل دليالً         

بالحكومة األردنية على خلفية هذه المشكلة قال إن الحكومة ال تزال تحتفظ بمعتقلين من الحزب على خلفية هذه                  
، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوارات التي جرت بـين         القضية كورقة ضغط على التيار اإلسالمي األردني      

وفيما يتعلـق بـالحوارات التـي       .الجانبين في الفترة األخيرة حول العديد من المسائل التي تتصل بهذه القضية           
 أكد على أنها ال يمكن لها إال أن تكون جزءا مـن             ،أجراها مؤخرا محمود عباس في العاصمة األردنية مؤخرا       

وقد جدد دعم الجبهة والتيار اإلسالمي األردني لحماس من منطلقات          . ة السلطة لتطويق حماس وحصارها    سياس
دينية وقومية، تمس الدور الذي تلعبه حماس في مقاومة العدو الصهيوني، منتقدا تركيز الحكومة األردنية على                

الختراقات التي يقوم بها جهاز الموساد      مقاطعة حماس، رغم استقبال عمان لمسئولين صهاينة، ورغم مختلف ا         
   .الصهيوني لألمن األردني

 29/5/2006اخوان اون الين 
 

  هولندا للتبرع لصالح المعاقين في غزة في حملة  .41
 ، حقوق ثابتة وهوية فلسطينية متجـذرة      ،انطلقت حملة طويلة المدى تحت عنوان     :  نصر الدين الدجبي   -الهاي

لثاني الذي عقد باالشتراك مع منظمات هولندية بأمـستردام، وتهـدف إلـى             على هامش المهرجان الفلسطيني ا    
مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الحصار، بحضور عدد مـن الشخـصيات الهولنديـة والفلـسطينية وآالف                

وقال رئيس المنتدى الفلسطيني الذي نظم المهرجان بالتعاون مع جمعيـة كفايـة             . المؤيدين للحقوق الفلسطينية  
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واعتبر المهرجان مناسبة جيـدة     . المهرجان سيكون لصالح المعاقين في غزة بالدرجة األولى       أن ريع    ،ينللمعاق
إلقامة عالقات طيبة بين الشعوب بعد أن قررت الحكومات الغربية فرض حصار على الشعب الفلسطيني نتيجة                

صـصت إيراداتهـا للتبـرع       خ ، على هامش المهرجان   يمتق أ خيريةا   سوق يشار إلى أن  و. اختياره الديمقراطي 
 ،لمعاقي غزة، كما القت الحملة إقباال واسعا من المتبرعين سواء من خالل تقديم تبرعـات نقديـة أو عينيـة                   

وجـدير  . وحرص عدد من السيدات على التبرع بحليهن لتتمكن الحملة من جمع عشرات اآلالف من اليـورو               
 ها حكومت من موقف ستحي  على أنها ت   ، بالبرلمان الهولندي   نائبة ، وهي  رئيسة جمعية كفاية للمعاقين    بالذكر تاكيد 

 ،وفي السياق نفسه، أكد عزام التميمي على ضرورة فك الحصار         . تشارك في محاصرة الشعب الفلسطيني    التي  
  .حلوال عملية وليست خيالية وأشار إلى أن المطلوب، .فلسطين لن تركع للتجويع الغربيمشددا على أن 

  27/5/2006اسالم اون الين 
  
  

   تصل مناطق بئر السبع وحيفا قذائف  علىيحصل حزب اهللا: هآرتس .42
أن إيران زودت حزب اهللا بقذائف تصل إلى مسافات طويلة وقد يصل جزء منهـا إلـى                زعمت هآرتس اليوم،  

عن طريق الوقود وال يوجد لها جهاز تشغيل ذاتي، أعـدت إلصـابة             وهي تعمل   . منطقة بئر السبع في النقب    
ن أ وأشـارت إلـى    . كلغـم  500 وتحمل رؤوسا حربيةً يصل وزنها إلـى         ، واسعة مثل البلدات والمدن    أهداف

  . خطوةً ايرانية تحمل معاني استراتيجية ضدها هذهتزويدالإسرائيل ترى في عملية 
  29/5/2006 48عرب 

  
  وفد من االتحاد العالمي للسالم ينهي زيارة لألردن .43

 اشاد رئيس االتحاد العالمي للسالم بالدور الذي يضطلع به االردن في عملية :ـ صالح الخوالدة عمان ـ بترا 
يولي منطقة الشرق االوسط واالردن بشكل خاص اهتماما كبيرا انطالقا            ان االتحاد  أشار إلى و .السالم بالمنطقة 

درة على حل   االمم المتحدة غير قا   أضاف في نفس السياق بأن      و . ولدوره ، يشكل صورة مشرقة للتعايش    همن ان 
  .النزاعات وتحقيق السالم ويجب احداث تعديالت على قوانينها واسلوب عملها

  29/5/2006الرأي األردنية 
  

  القدومي يتبرأ ممن سماهم أمراء الحرب في فتح .44
 رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أمـين سـر اللجنـة              معرزوق الغاوي   في حوار أجراه    
وفي ما يلي نـص     . ممن سماهم أمراء الحرب في حركة فتح      فيها    تبرأ ة فتح، فاروق القدومي،   المركزية لحرك 

  :المقابلة
  ما هو رأيك في مبادرة األسرى بشأن احتواء المشكلة بين فتح وحماس؟* 

ـ إنها جيدة ودليل واضح على أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الوحدة، وهذا نداء إلى الجميع ليتوحدوا فهـذا                   
  . الطريق إلى التحريرهو
   حركة فتح متهمة بالضغط على حكومة حماس، ما رأيكم؟*

فإن أخطأت قلنا لهـم     . ـ أنا أمين سر اللجنة المركزية لـفتح والغالبية العظمى في الحركة تتعاون مع حماس             
الذين سقطوا  بمحبة وبروح وطنية لقد أخطأتم، وإذا ساروا في الطريق السليم دعمناهم، أما أمراء الحرب وهم                

  .وستظل فتح التيار الذي قال نعم للوحدة الوطنية. في االنتخابات وتمرغوا بالفساد سابقاً فال عالقة لنا بهم
   ومن هم أمراء الحرب الذين تتحدث عنهم؟*

  .ـ ال حاجة لإلشارة فالكل يعلم من هؤالء
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  خلها؟قلت إن فتح هي التيار الوحدوي، هل هذا يعني وجود أكثر من تيار دا* 
ـ صحيح، هناك جماعات لها عالقات حميمة بإسرائيل، اغتنت مالياً وجمعت السالح بطرق غير شرعية، لذلك                

  .فتح واعية وأقول أمراء وليس الجماهير، فجماهير الشعب الفلسطيني
  حماس وموقفكم من تجربتها في الحكم؟ أعود فأسأل عن عالقتكم بـ* 

وكسبت االنتخابات لكن ليست لها تجربة في الحكم ونحن نرى          . سطينيةـ حماس جزء من الحركة الوطنية الفل      
أن إفشال تجربتها هو إفشال لنا، وإذا كانت ممارساتها صحيحة فنحن معها وإذا كانت خاطئـة فـنحن نـشهر                    

  .معارضتنا ألي خطأ
  ومتى تكون ممارساتها صحيحة ومتى تكون خاطئة برأيكم؟* 

 الممارسات، ونحن مع البرنامج السياسي الذي اعتمد على رفض االعتراف           ـ لننتظر أياماً وشهوراً حتى نرى     
بإسرائيل واستمرار المقاومة، وهنا أود اإلشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية أتى بها الشعب الفلـسطيني                

الوقت وحماس حركة وطنية نحترمها، والضغوط السياسية تمارس عليها ألنها ال تعترف بإسرائيل، وفي نفس               
هذان الهدفان نؤيدهما كل التأييد، آخذين في االعتبار وجود نصف مليـون فلـسطيني              . تؤكد ضرورة المقاومة  

نازحين يجب أن يعودوا من األردن إلى الضفة الغربية، كما أود التأكيد أن إسرائيل ال تريد السالم، مما يعنـي                    
اسة عندما تشعر هي وأميركا أننا ضعفاء، أما حـين          أن العمل السياسي فقط ال يفيد، ذلك أن إسرائيل تزداد شر          

يشعرون أننا أقوياء يرجوننا أن نهدئ ونعمل كذا وكذا، لذلك استفدنا من التجربة عنـد دخولنـا إلـى األرض                    
  .الفلسطينية وبدأنا نفهم كيف نتعامل مع إسرائيل

  سطينية حالياً؟ما هي رؤيتكم لكيفية حل المشكلة االقتصادية التي تواجهها السلطة الفل* 
ـ تبرعت الدول األوروبية والواليات المتحدة بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلـسطينية أو لمنظمـة التحريـر،                 
وكانت المنظمة تعطي هذه األموال إلى السلطة وإداراتها وكانت الوسيلة لذلك هي المجلس االقتصادي للتنميـة                

 محافظاً وكنت رئيساً لهذا المجلس وبدأنا بالفعل بنقـل هـذه            14والتعمير الذي شكلناه في الخارج وكان هناك        
األموال من البنك الدولي لتصب داخل األراضي الفلسطينية فنقيم الوزارات ونسد نفقات الميزانيـات ونفقـات                

وما يتصل بالتنمية ومشاريعها وباألشياء الخاصة الطارئة، وكانت لـدينا أربـع إدارات             األشياء النثرية اليومية    
موظفيها تنفذ هذه اآللية، وبعد فترة من الزمن بدأ إخواننا في الداخل وخالفاً لهذه اآللية بتسلم األموال بطريقـة          ب

أخرى، حتى أن الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعتبر إحدى الدوائر المركزية لمنظمة التحرير أصبح وكأنه               
  .فرع من السلطة الفلسطينية

  ستبدال منظمة التحرير بالسلطة؟هل تريد القول إنه يراد ا* 
ـ أوروبا وأميركا تريدان للسلطة الفلسطينية أن تكون الممثل الشرعي الوحيد بدالً من منظمة التحريـر التـي                  
تحمل في األمم المتحدة اسم فلسطين، وذلك بهدف جعل الشعب الفلسطيني مقتصراً على من هم فـي الـضفة                   

 يعني نفي وجود الجئين فلسطينيين، لكن هذه اإلجراءات االنعكاسية          والقطاع فقط دون من هم في الخارج، مما       
  .فشلت في االنتخابات

  أيهما يفترض أن يتم أوال اعتراف حماس بالمنظمة أم إعادة هيكلتها؟* 
ـ ليس هناك خالف بيننا وبين حماس التي تقول نعم أنا على استعداد، لكن المنظمة لمن، تعـالوا نبنـي هـذه             

 أنا متفاهم مع أخوتنا في حماس والجهاد اإلسالمي والمنظمات األخرى، بأنه ال بد من إعادة بناء                 لذلك. المنظمة
المنظمة على أسس سليمة ألن الشعب الفلسطيني يطالب بها وال يعترف بنا إذا لم نكن نحـن مـسؤولين فـي                     

  .ي اللجنة التنفيذية للمنظمةمنظمة التحرير وال يعترف بأحد بأنه يمثل الشعب الفلسطيني إال إذا كان عضواً ف
  هل أن إعادة بناء المنظمة سيتطلب إجراء تعديل على ميثاقها أو على برنامجها السياسي؟* 

وغير ) المجلس الوطني والمجلس المركزي   (ـ نحن نريد أن نبني المنظمة بكل مؤسساتها الفرعية والمركزية           
وبكل وضوح أقـول    . البرنامج السياسي أو الميثاق   المجلس الوطني هو المسؤول عن التعديل سواء في         وذلك،  
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إننا ملتزمون بالنقاط العشرة التي قررها المجلس الوطني باعتبارها تمثل البرنامج السياسي المرحلي لمنظمـة               
  .، أي قبل أن تظهر حماس الى الوجود1974التحرير والذي وافق عليه المجلس عام 

  دن، وعالقتها باإلشكالية الحالية مع حماس؟وماذا عن زيارة الرئيس محمود عباس لألر* 
اإلشكالية بـين حمـاس واألردن إحـدى        وـ هذه الزيارة تندرج في إطار االتصاالت المستمرة بين الجانبين           

المسائل التي سيبحثها أبو مازن في األردن، فهذه الخالفات تسيء للقضية الفلسطينية، وبالفعل نريد أن تكـون                 
أمن األردن هو أمننا، ولذلك ال يمكن بأي        واسي، فلألردن أهمية استراتيجية كبرى،      المصالحة هي الهدف األس   

  .حال أن يمس أي فلسطيني باألمن األردني
  إلى أين وصل الحوار الفلسطيني ـ اللبناني، وماذا عن أحوال الفلسطينيين االقتصادية؟* 

ي لبنان، ونحن نحاول محاورة اإلخوة هنـاك        ـ الحقيقة أن هناك عالقات أخوية بيننا وبين اإلخوة المسؤولين ف          
من خالل الغرف المغلقة وليس على صفحات الجرائد حتى نصل إلى وفاق، ولقد قرأت أن األخ أحمد جبريـل                   
قدم للشيخ سعد الحريري مذكرة، وقد أعجبتني هذه المذكرة والبنود التي طرحها جبريل يمكن أن تكون برنامج                 

ا المسؤولين اللبنانيين، باعتبارها مذكرة شاملة للشؤون المدنيـة واالجتماعيـة           عمل من أجل النقاش مع إخوانن     
  .بشكل أساسي

 يرى البعض أن ثمة أطرافاً لبنانية ترغب وتعمل في الخفاء لتوطين الفلسطينيين في لبنان لتحقيق أغـراض                  * 
  سياسية في لبنان مستقبالً؟

توطين أمر محتمل، وال يمكن لي أن أنفـي وجـود هـذه    ـ مما الشك فيه أن وجود مثل هؤالء الداعين إلى ال 
  .الفئات لكنني لم أسمع في يوم من األيام أن هناك فلسطينياً يريد التوطين

   هل هذا اعتراف منكم بوجود من يعمل من اللبنانيين من أجل التوطين؟*
ت هناك دولة عربية تثيـر      ـ ليس بعيداً، وهناك آراء متعددة، وإن إثارة مشكلة المخيمات دليل واضح، إذ ليس             

  .مشكلة إال في لبنان، إذاً هناك من يحرك هذا الموضوع من آن آلخرال
   ماذا تقول عن عزم أبو مازن عرض خطة جديدة على إسرائيل بشأن التفاوض معها؟*

ـ                    د ـ إن إسرائيل التي تقول إن لديها سياسة انفرادية وإنها ستتخذ إجراءات انفرادية وليس هناك شريك لهـا ق
دمرت خريطة الطريق من خالل الضمانات التي قدمها بوش لـ شارون، لذلك  ما هـي فائـدة االتـصاالت                    

  .اإلسرائيلية الفلسطينية ما دامت إسرائيل ال تعترف بنا شريكاً لها
   ما رأيكم بعزم إسرائيل على ترسيم حدودها من جانب واحد؟*

أن تنسحب من األراضي الفلسطينية كما أخلـت غـزة،          ـ هذا عمل انفرادي رفضناه، أما إذ أرادت إسرائيل          
فلتنسحب وتخلي هذه األراضي، ال مانع لدينا من أن تخلي هذه األراضي، ولكن ال يعني هـذا أننـا سـنتحمل                     

   .مسؤوليات محددة
  ؟ ما هي رؤيتك للوضع داخل األراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة*

لح الشعب الفلسطيني، وال أنفي أن هذه الضجة أو التوترات ستنعدم            ـ أنا متفائل، ستكون هناك تطورات لصا      
خالل فترة قصيرة من الزمن، ألن الذي يحركها هو من فقد السلطة ورأى نفسه بعيداً كل البعـد عـن التيـار                      
السياسي الصحيح وعن مجرى هذا التيار وأنه راهن على أشياء كان عليه أن ال يراهن عليها ألنه خسر دنياه،                   

  . أدري إن كان سيخسر آخرتهوال
 29/5/2006الشرق األوسط 

  
  ، ما لها وما عليها)مبادرة األسرى(وثيقة الوفاق الوطني  .45

  أحمد الحيلة 
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عـن  " االسرائيلي"عبرت وثيقة الوفاق الوطني التي وضعها عدد من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل              
  .حرص وحس عاٍل بالمسؤولية الوطنية

قدمت رؤى وتصورات، قبيل التئـام الحـوار الـوطني          ) 11/5/2006(المنشورة في صحيفة القدس     فالوثيقة  
مايو، مساهمة لـرأب الـصدع الـسياسي الفلـسطيني          / الفلسطيني الذي انعقد في الخامس والعشرين من أيار       

يؤدي إلـى   الداخلي، ومحاولة جادة لتقديم أسس يرى فيها األسرى أرضية صالحة لحوار وطني، يؤمل منه أن                
توافق الحاضرين على برنامج سياسي مشترك، يصون الوحدة الوطنية الفلسطينية من براثن االنفالت األمنـي               
الذي بات يهدد أمن ووحدة الشعب الذي يعاني من آثار الحصار السياسي واالقتصادي القاسي المفروض عليـه                

  .برعاية صهيوأمريكية
الجوهرية التي تعد ثوابت وطنية وأصول سياسية فلسطينية، مثّل بعضها          لذلك تناولت الوثيقة عدداً من القضايا       

  .محل إجماع، والبعض اآلخر محل تباين واجتهاد سياسي خاصة بين حركتي فتح وحماس
ورغم الحرص والجهد الواضح لألسرى في السجون لمحاولة الوصول إلى مساحات مشتركة ونقـاط التقـاء                

تها لم تستطع ـ في تقديرنا ـ جسر الهوة السياسية في العديد من القضايا التي   جامعة، إال أن الوثيقة على أهمي
  .تعد نقاط تباين بين برنامجي المقاومة والتسوية

ولتبيان نقاط التوافق واالختالف التي اجتهدت الوثيقة للتوفيق بينها دون التمكن من الوصول إلى صيغة مقبولة                
نية، يمكن أن نستعرض بعض المسائل الهامة التي عرضها األسرى ـ في ظننا ـ من جميع الحركات الفلسطي 

  :في الوثيقة، ومنها على سبيل المثال
الفقرة األولى، أكدت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل                

وهـذه محـل إجمـاع      . العـودة  وعاصمتها القدس، وضمان حق الالجئين فـي         1967األراضي المحتلة عام    
  .فلسطيني

ولكن الفقرة ذاتها تستمد شرعية هذه الحقوق استناداً إلى الحق التاريخي، وإلى ميثاق األمم المتحدة، والقـانون                 
وهنا يبرز الخالف والتباين ألن الشرعية الدولية تعني االعتراف باالحتالل، وحقـه            . الدولي، والشرعية الدولية  

ين التاريخية، وهذا ما ترفضه حركتي حمـاس والجهـاد اإلسـالمي علـى وجـه                من أرض فلسط  % 78في  
  .الخصوص

 فيما يتعلق بإعادة تفعيل وتطوير      2005مارس  / الفقرة الثانية، تؤكد على ما تم االتفاق عليه في القاهرة في آذار           
  .اهوهذا مجمع عليه، وهناك مساع في هذا االتج. ف وانضمام حركتي حماس والجهاد إليها.ت.م

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فـي كافـة         ) أي المنظمة (بوصفها  : لكن الفقرة تستكمل ذاتها بالقول    
وهذا محل تباين بين فتح وبعض الفصائل من جهة وبين حركتي حماس والجهـاد مـن جهـة                  . أماكن تواجده 

فة في الوقت الراهن، كون حماس      أخرى، ألن حماس تعتبر المنظمة إنجاز وطني ال يمثل الشعب الفلسطيني كا           
أي أن حمـاس    . التي حازت على أغلبية فلسطينية في االنتخابات التشريعية غير ممثلة فيها إضافة إلى الجهاد             

تطالب أوالً إعادة بناء المنظمة على أسس سياسية وتنظيمية جديدة تسمح لحماس والجهاد االنضمام إليها لتصبح                
  . حقيقياً لكافة الفلسطينيين في الداخل والشتاتالمنظمة من بعد ممثالً شرعياً

ـ      علـى أسـس برنـامج      .. وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الـشامل      "الفقرة الرابعة من الوثيقة تطالب ب
، والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة       )الذي لم يتوصل إليه بعد    ( االجماع الوطني الفلسطيني    

مخرجاً للتنصل من بعض القرارات الدولية      " منصفة"هر التباين من جديد، فإذا اعتبرنا كلمة        وهنا يظ ..". لشعبنا
على أساس عدم إنصافها، فإنها قد تكون مثار جدل آخر بين األطراف الفلـسطينية حـول مـا هيـة معيـار                      

لالجئين بالعودة إلى   فعند الحديث مثالً عن حق العودة فإن حماس ترى فيه حقاً فردياً وجماعياً لكل ا              . االنصاف
، لكن حركة فتح أو بعضاً منها قـد يعتبـر           1948األراضي التي هجروا منها بما فيها األراضي المحتلة عام          

، أي توطين جزء، وعودة جزء إلى الضفة والقطاع فقط، على قاعدة عـدم إمكانيـة                "فن المتاح "االنصاف هو   
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 وعدم قدرة الضفة وغزة علـى       1948طين المحتلة عام    عودة الالجئين إلى األراضي التي هجروا منها في فلس        
استيعاب كل الالجئين، وهذا ما تناولته وثيقة جنيف المعروفة بوثيقة بيلين ـ عبد ربه التي تنازلت عـن حـق    

  .العودة تحت مبرر عدم واقعية عودة الالجئين
ية في قمة بيروت؟ المبـادرة التـي        أما فيما يتعلق بالشرعية العربية، فما المقصود بها؟ هل هي المبادرة العرب           

المبادرة التي تلتف   ! من أرض فلسطين التاريخية   % 78في حدود آمنة على     " اسرائيل"تعترف بحق وجود دولة     
ونتساءل، ما هو معيار العدل،     ! تتوصل إليه األطراف  " عادل"على حق العودة من خالل الحديث عن إيجاد حل          

  .مصالحه والغلبة لألقوىفكل طرف له معياره الخاص الذي يخدم 
على أن يتم عـرض     .. ف  ورئيس السلطة   .ت.إدارة المفاوضات هي من صالحيات م     "الفقرة السابعة تعتبر أن     

  .."أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصويت عليه، أو إجراء استفتاء عام
ت بعد إعادة بنائها على اسس سياسية وتنظيمية        ف إلدارة المفاوضا  .ت.وهنا قد تلتقي األطراف على تفويض م      

وهذا المعنى يفهم ويستشف بشكل غير مباشر من        . االنضمام إليها ) حماس والجهاد (جديدة تتيح لجميع الفصائل     
أي أن الفقرة بحاجة إلى توضيح للبس       .." الجديدأن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني          "النص  

يظن البعض أن الوثيقة تفوض أبو مازن رئيس السلطة، رئيس اللجنة التنفيذية الحاليـة              في المعنى، ومخافة أن     
  .ف، والتي قد تنتخب غيره رئيساً في حينه.ت.للمنظمة للتفاوض مع االحتالل فوراً، قبل إعادة بناء م

ن المـسائل المثيـرة     إذن الوثيقة على أهميتها ورغم أنها تحمل العديد من نقاط االلتقاء، إال أنها تسوق عدداً م               
  .للجدل والنقاش، والتي تحتاج إلى حورات معمقة

وال شك أن مؤتمر الحوار الوطني أدرك أهمية الوثيقة، وأهمية إخضاع مضامينها للحوار عندما نص في فقرته                 
اعتبار الوثيقة ـ إضافة إلى كل األوراق المقدمـة ـ أرضـية     "على ) 27/5/2006(الثانية من بيانه الختامي 

  ".الحة للحوار الوطنيص
اما ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس من إمهال المجتمعين عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق في شأن وثيقة                   

وإال سيطرحها لالستفتاء الشعبي، فهذه دعوة غير موفقة قد تؤدي إلى فـشل             ) مبادرة األسرى (الوفاق الوطني   
  :الحوار، وذلك لعدة أسباب منها

أمر من حيـث المبـدأ ال       ..!! سبق الملزم للحاضرين بقبول الوثيقة جملة وتفصيالً، وإال       أن الشرط الم   •
 .يمكن قبوله من قبل األطراف المجتمعة العتباره شرطاً استباقياً استفزازياً

دعوة المتحاورين لقبول الوثيقة بغثها وسمينها خالل عشرة أيام، مسألة غير ممكنة، ألن الوثيقة ال تلقى                 •
إضافة إلى أن المؤتمر انعقد ليناقش عدة أوراق واقتراحات، ومن ثم تبادل            . على كل مضاميها  إجماعاً  

وجهات النظر وصوالً إلى معالم مشتركة تعالج عدداً من القضايا بدءاً من كيفية التـصدي للحـصار،                 
ـ (وكيفية إنهاء حالة الفلتان األمني، والبحث في آليات توحيد البيت الفلـسطيني الـداخلي                ادة بنـاء   إع

. ، وهذه مسائل بحاجة إلى حوارات وبرامج وآليات وجهود ال يمكن اختزالها في عشرة أيـام               )ف.ت.م
ويكفي التذكير بأن اتفاق القاهرة إلعادة بناء المنظمة احتاج إلى عدة لقاءات على مدار عدة سـنوات،                 

 !. في عدة أيام؟ومضى عليه أكثر من عام ولم ينجز بعد، فكيف يمكن توقع إنجاز أمور معقدة
التي يريد الرئيس أبو مازن إلزام كل الـشعب وقـواه           ) مبادرة األسرى (إضافة لما سبق، فإن الوثيقة       •

ولـيس  ) سجن هداريم (وفصائله بها في عشرة أيام، إنما هي مبادرة تعبر عن رأي قطاع من األسرى               
عتبر مـن مـضامين     كل األسرى، بل أن غالبية أسرى حركة حماس يرفضون ويتحفظون على عدد م            

وتحمل الرسـالة   . الوثيقة، وذلك حسب ما جاء في رسالة أسرى حماس المنشورة على شبكة االنترنت            
نفحة ـ عسقالن ـ السبع ـ النقب ـ عوفر ـ مجدو، مؤكدين      : توقيع أسرى حركة حماس في سجن



 

 24

وير وإثراء وتعـديل    أن تشكل أرضية للنقاش والحوار لكنها بكل تأكيد بحاجة إلى تط          "أن الوثيقة ممكن    
 " العديد من بنودها

وهذا مدعاة ألال يستبق أحد الحوار وجلساته لمحاولة فرض أجندة معينة أو خاصة قـد تفـضي إلـى الفـشل                     
فاألجدى أن يتسع المؤتمر ولجانه لمناقشة كافة األوراق السياسية المقدمة من كل األطراف للوصـول               . والتأزيم

ر الحوار ولجانه الفرصة الكافية إلنـضاج األوراق واألفكـار بعيـداً عـن             إلى أرضية مشتركة وإعطاء مؤتم    
  ...اإلرهاب السياسي أو الحركي وبعيداً عن سياسية وإال

  2006 أيار 28 مركز الزيتونة
  
  
  صعوبة االختيار وتحدي االستفتاء: حركة حماس .46

  أشرف العجرمي 
 من هذا الـشهر فـي رام اهللا         26 و 25مدى يومي   يمكن القول بثقة ان مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد على           

وغزة قد وضع النقاط على الحروف وأرسى قاعدة مهمة في الطريق الى االتفاق الوطني الشامل عنـدما اكـد                   
 االرضية الصالحة لالتفاق، وعندما طرح الرئيس ابو        ،اعتبار وثيقة الوفاق الوطني التي صاغتها قيادات اسيرة       

قراره الخاص باجراء استفتاء شعبي في حال لم تتوصل الفصائل الى اتفاق حول هذه              مازن خالل هذا المؤتمر     
  .الوثيقة المهمة

لقد كشفت الحوارات والمواقف المختلفة التي صدرت عن مختلف القوى والفصائل والمنظمات والشخـصيات              
 للحوار بحيـث يـتم      الوطنية ان وثيقة االسرى يمكنها ان تختصر المسافة وتساهم في توفير الوقت المخصص            

تجاوز تجربة الماضي التي تخللها الكثير من اهدار الوقت والجهد وبالتالي اضاعة العديد من الفرص كان يمكن                
خاللها التوصل الى اتفاقات مناسبة وتطبيقها على ارض الواقع، وبالتالي فان هذا االنحياز واسع النطـاق مـن                  

المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ووثيقة االسرى يعبر بصورة        قبل الغالبية الساحقة من الفصائل ومنظمات       
وهكذا يمكن الحوار حـول البنـود   . واضحة عن ان الوثيقة تمثل قاسماً مشتركاً مقبوالً على غالبية الفلسطينيين        

ـ                 ى الواردة فيها في اطار السعي لوضع اآلليات المناسبة لتطبيقها وتطويرها بما يجعل الفلسطينيين قـادرين عل
  .تجاوز ازمتهم على المستويين الداخلي والخارجي ويحولهم الى اصحاب مبادرة حقيقية

واالمر هنا يتجاوز القوة المعنوية التي يمثلها االسرى الفلسطينيون الذين يقفون في مقدمة الصفوف وفي خندق                
، وال معنى للتنصل من هـذه       المواجهة االول مع العدو، الى قوة المنطق والعقالنية وسداد الرؤية وبعد التفكير           

الوثيقة سواء باالعالن ان من وقعوا عليها ال يمثلون كل السجون او انهم ال ينوبون عن القيـادات الـسياسية                    
فالقادة االسرى الذين يتحلون بمسؤولية وحس وطني عال لم يطرحوا انفسهم بديالً عـن قيـادات                . وغير ذلك 

تعبر عن ادراكهم لمأزق قيادات العمل الـوطني ومـأزق الـساحة            الفصائل، ولكنهم تقدموا بمبادرة مشكورة      
وهم بهذا الجهد الرائع يجب ان يكافأوا ويحظوا بكل التقدير واالحترام بدالً من االسـتخفاف               . الفلسطينية عموماً 

  .بما قدموه او محاولة التشكيك بهذا العمل المبادر والخالق
ولكن هذا الحق ال يعنـي      . قبل ما يشاء ويرفض ما يشاء     مع ذلك يحق الي فصيل او مجموعة او شخص ان ي          

من هنـا   . بالضرورة ان يحاول هذا الفصيل او المجموعة او الشخص المعني امالء وجهة نظره على اآلخرين              
تأتي اهمية االحتكام الى االرادة الشعبية في كل المحطات المهمة التي يتعذر فيها االتفاق على االمور الحيويـة                  

  .لمصيرية التي تهم الشعبوالقضايا ا
واذا كان من حق كل القوى بما فيها حركة حماس االعتراض على وثيقة االسرى والتحفظ على بعض البنـود                   

واعتماد االستفتاء الـشعبي يمثـل      . فيها، فهذا ال يجعلها تملك حق وضع اآلخرين محجوزين في نطاق رؤيتها           
  . رفض هذا الموقف او ذاكوسيلة مناسبة لفحص الموقف الشعبي لجهة تأييد او
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والغريب فعالً ان من يتمسك باالختيار الشعبي ويكرر صباح مساء الحديث عن التفويض يحاول اليوم الغوص                
. في الكثير من التفاصيل التي تستهدف ابعاد الشعب عن دائرة القرار وعن المشاركة الفاعلة في تقرير مصيره                

وهنـاك مـن    . ر جدل سفسطائي قانونية ومشروعية االسـتفتاء      فبعض قيادات حماس والحكومة تناقش في اطا      
بينما يقول البعض اآلخر إن االسـتفتاء هـو         . يذهب الى تقرير ان الرئيس ابو مازن ال يحق له اجراء استفتاء           

واغرب التعليقات الرافضة لالستفتاء    . محاولة للضغط على اطراف الحوار ويمثل قفزاً فوق المجلس التشريعي         
وهـذا  . اول التشكيك في مشروعيته تلك التي تقول ان االستفتاء يجب ان يجري في الوطن والشتات              او التي تح  

 فمـن بـين اهـم       .1996م  يذكرنا بموقف سابق لحركة حماس من االنتخابات التشريعية التي جرت في العـا            
 الوطن واستثناء   االسباب التي بررت فيها الحركة رفضها للمشاركة في هذه االنتخابات آنذاك هو حصولها في             

  .الشتات وهو ما اعتبر في حينه تقسيماً للشعب الفلسطيني واستهدافاً لحق العودة ولمصير الالجئين
اليوم لم يعد يشكك احد في شرعية المجلس التشريعي وال في شرعية القيادات في الوطن، بل هناك من يبـالغ                    

وبالتالي فالعودة الـى اسـطوانة      .  الفلسطيني في صالحيات المجلس والحكومة ويمنحها صفة تمثيل كل الشعب        
وهي محاولة للهروب من االجابة الحقيقية المطلوبة على موضوع         . الداخل من الخارج هذه لم تعد ذات جدوى       

  .االستفتاء
في الواقع، تجد حركة حماس صعوبة في رفض مبدأ االستفتاء، ولعل ردود الفعل التي طرحتها بعض القيادات                 

ادئ االمر من هذا الموضوع خاصة الردود التي اعلنت في الضفة على لسان رئيس المجلـس                الحمساوية في ب  
التشريعي وقيادات اخرى رحبت بفكرة االستفتاء والرجوع الى الشعب باعتباره مصدر الصالحيات والمرجـع              

 ردود الفعـل    وهذا يفسر . وفي نفس الوقت هناك صعوبة حقيقية اكثر من ذلك في قبول تنفيذ االستفتاء            . االول
والصعوبة الثانية هنا مرتبطة باالساس بموقف حركـة        . الحانقة على الفكرة التي تحاول استبعادها بشتى السبل       

حماس او على االقل بعض قادتها خصوصاً في الخارج من الحوار الوطني ومسألة االتفاق على برنامج موحد                 
 فهؤالء على ما يبدو يتـأثرون بعوامـل الجـذب           .يجمع مختلف القوى والفصائل واطراف المجتمع الفلسطيني      

هذا عدا عدم اقرار حركة حماس عمومـاً        . االقليمية ويغلبون االرتباط في المحاور على الحاجات الذاتية الملحة        
  .بوجود ازمة فلسطينية تحتاج توافقاً وطنياً للخروج منها حتى لو كان يمثل تحوالً في مواقف الحركة

في وجهات النظر حول االستفتاء او حول التعاطي مع وثيقة االسرى هو الوحيد الذي              وال يظهر ان االختالف     
يلقي بظالله على سلوك ومواقف حماس والحكومة، بل يطال هذا االختالف موضوعات اخـرى مهمـة مثـل                  

لخاصـة  الخطوات التي تؤثر سلباً او ايجاباً على اجواء الحوار ونخص بالذكر الموقف من نشر القوة التنفيذية ا                
فبعد ان اعلن رئيس    . المشكلة من حركة حماس بدرجة رئيسية في الميادين والشوارع الرئيسية في قطاع غزة            

الحكومة انه تقرر سحب هذه القوة من مراكز انتشارها في الشوارع والميادين العامة مساهمة من الحكومة في                 
فهل يعني هذا ان    . ر القوة في الميادين والشوارع    تخفيف حدة التوتر واالحتقان، قرر وزير الداخلية اعادة انتشا        

هذه مساهمة من وزير الداخلية في اعادة اوضاع التوتر الى سابق عهدها، خصوصاً ان الداخلية قد صـرحت                  
  على لسان الناطق باسمها بأن سحب القوة هو خطوة بانتظار استكمال اجراء ترسيمها ودمجها في الشرطة؟

ا واضح، وحركة حماس مثلها مثل باقي الفصائل تعاني مـن تـأثيرات االزمـة               الخالف بين اقطاب حماس هن    
وكل ما نتمناه هو ان تحسم امورها باالتجاه الذي يذهب نحو االتفاق الوطني الشامل على قاعدة مـا                  . الداخلية

امـل  واذا لم يحدث هـذا وتغلبـت العو       . تتضمنه وثيقة االسرى دون الحاجة الى اجراء استفتاء شعبي بشأنها         
الخارجية فهذا سيبقي الكرة في ملعب الرئيس ابو مازن الذي ينبغي عليه ان يفي بوعده للقوى وللشعب باجراء                  

ونحن نعلم ان الرئيس يحترم كلمته ويحترم عقل شعبه وارادته كما عودنا في االستجابة السـتحقاق                . االستفتاء
  .االنتخابات واحترام نتائجها

  29/5/2006األيام الفلسطينية 
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  ما مدى اهتمام حماس بخطة اولمرت ؟ .47
  محمود الريماوي

 سوف يتواصل الـى     ، مع مجمل الصف الوطني الفلسطيني     ،هناك خشية مشروعة بأن خالف حماس وحكومتها      
  . وما هو اكثر من نصف مساحتها،أن ينجز اولمرت خطته باالستيالء على حدود الضفة الغربية

 قدرا من التأييد لهذه الخطة التوسعية حين        ،خرا رئيس حكومة االحتالل   لقد أبدى الرئيس بوش لدى استقباله مؤ      
 يبرع دائما في رؤية جانب واحـد        ، ذلك أن السيد الحالي للبيت األبيض      .وصفها أمام ضيفه بأنها مهمة وجريئة     

ـ . ثم يبني على هذه الرؤية  موقفـا كـامال    ، وقد يكون هذا الجزء هو األصغر واألقل أهمية        ،من الصورة  د  وق
مجموع هذه يزيد عن    (أحاطه أولمرت كما يبدو بعزمه على إخالء بضع مستوطنات صغيرة متناثرة في الضفة              

 ، فما كان من الرئيس بوش إال أن أكبر في ضـيفه شـجاعته             ،وبتشكيل لجنة وزارية لتحقيق هذه الغاية     ) المئة  
من أن يكون هذا الثناء، بداية لتأييد        وبذلك فإن هناك خشية جدية       ،دون السؤال عن الجوانب األخرى من الخطة      

  . والتي حدد الشروع في تنفيذها قبل نهاية العام الجاري،أميركي للخطة والتغطية عليها
 ، فهي معنية بمواجهة المأزق المالي وذلك أمر جيد        ،ال تبدو هذه الخطة موضع اهتمام كاف من حكومة حماس         

 وبإنكار تاريخ الحركة الوطنيـة بـرفض االعتـراف          ،ءوبتثبيت قوة أمنية تخص هذا الفصيل وذلك أمر سي        
 ، أما التمسك بالثوابت فيقضي من وجهة نظر الحركة وحكومتها         ، وهو ما يغني عن أي تعليق      ،بمنظمة التحرير 

 وهي حجة في حال االتكـاء عليهـا فإنهـا تـسمح             ،برفض التعامل مع مبادرة السالم العربية بحجة أنها ميتة        
 فال يبقى سوى خوض صـراع ال        ،ن القرارات الدولية واالتفاقات الثنائية هي بدورها ميتة        أ ،لإلحتالل باإلدعاء 

  .ينتهي على أرض مقبرة
 . لقاء االنسحاب من كل أرض عربية محتلة       ،علما بأن المبادرة العربية تقضي باعتراف عربي اسرائيلي متبادل        

لية التي تدعو الحركة العتراف مسبق وغيـر         خالفا للدعوات الدو   ،أي انها تجعل االعتراف بتل ابيب مشروطا      
 وبما يسمح بتظهير صورة حمـاس       ، بما من شأنه رفع الضغوط أو على األقل الحد منها على الحركة            ،مشروط

على أنها حركة ال تدير الظهر للمرجعيات الدولية ، كما يحرص بعض أركانها وخاصة في الخارج على تثبيت                  
  .هذه الصورة

 بعيدا عن الجو االنقالبي الذي تـسعى        ،ولمرت الى صمود داخلي ووحدة وطنية راسخة      تحتاج مواجهة خطة ا   
 وبعيدا كذلك عن ممارسات مذمومة واستعراضية وغير مشروعة يقترفها شبان مـن حركـة               ،الحركة إلشاعته 

ـ            ،فتح ضد وزراء ومؤسسات    ة  كما تقتضي هذه المواجهة إذا قررت حماس االنخراط بها مع بقية القوى الوطني
 تقتضي التسلح بموقف سياسـي يخاطـب العـالم          ،وعدم اعتبارالخطة مجرد تفصيل وسلوك اسرائيلي معهود      

 ، بأن االعتراض يقوم على الرفض القـاطع إلدامـة االحـتالل           ،بمراكزه النافذة وكذلك الرأي العام االسرائيلي     
 الموقف من بناء الجدار واالحكـام       (والعبث الخطير والسمج باالتفاقيات والمرجعيات وازدراء القانون الدولي         

 ثـم   ، وهو ما يتطلب أن تجد حماس لغة مشتركة في مخاطبة مكونات الشعب الذي تنتمي اليه               ،)الصادرة بشأنه 
 ولبقاء االحـتالل ومعـه ممارسـاته        ، من أجل حشد التأييد لرفض خطة اولمرت       ،مخاطبة العالم بلغة مفهومة   

  .الوحشية 
  29/5/2006الرأي األردنية 

  
  ! قديمها.. الفتنةجديد  .48

  محمد السماك
مـع إيهـود   ) رئيس السلطة الفلـسطينية (لقاء محمود عباس أبو مازن : أيهما أسهل، أو لنقل أيهما أقل صعوبة 

  .؟)رئيس حكومة حماس الفلسطينية(، أو لقاء أبو مازن مع اسماعيل هنية )رئيس الحكومة اإلسرائيلية(أولمرت 
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أبو مـازن ـ أولمـرت، أو    : أيهما أشد عداوة: ة هذا السؤال على الشكل التاليولوال الخجل لكان يجب صياغ
  هنية ـ أبو مازن؟

إن تصاعد االضطرابات الفلسطينية ـ الفلسطينية، بعد االنتخابات العامـة األخيـرة مـن جهـة، وتـصاعد       
ال عناصـر تابعـة   االضطرابات الفلسطينية ـ األردنية بعد إعالن عمان عن اكتشاف أسلحة ومتفجرات واعتق 

لحركة حماس واتهامها باإلعداد ألعمال تخريب واغتيال من جهة ثانية، فإن من واجب لبنان أن يضع يده على                  
. فنحن ال نعرف كيف ستسوي الرئاسة الفلسطينية خالفاتها مع حماس، وعلى أي قاعدة وبواسـطة مـن؟             . قلبه

ثم انـه ال تعنينـا      .  السقوط بين مخالب العدو اإلسرائيلي     ولكن ما يهمنا هو انقاذ الوحدة الوطنية الفلسطينية من        
كما ال يعنينا تأكيد أو نفي التهمة الموجهـة الـى     . صحة أو عدم صحة االتهامات األردنية الموجهة الى حماس        

الذي يهمنا هو أن هذا الوضـع       . مصدر األسلحة المهربة، سواء كانت سوريا أو ايران أو العراق أو زيمبابوي           
في ذلك الوقت كان هناك انقسام فلسطيني ـ  .  وتداعياته1970يعيد الى األذهان سيناريو أيلول األسود الخطير 

وكان هناك انقسام فلسطيني ـ أردني أدى الى صدام عسكري داٍم بينهما، وهو  . فلسطيني، وهو قائم اآلن أيضاً
ة من األردن ـ عبر سوريا ـ الى لبنـان،    فكانت هجرة الفصائل الفلسطينية المقاتل. بدأ يطّل برأسه اآلن أيضاً

فـي العرقـوب والبقـاع      " فتح الند "ثم كانت   !.. إن لم تكن تباشيره قد بدأت؟     .. وهو ما نخشى أن يحدث اآلن     
الغربي، األمر الذي يحملنا اليوم على التساؤل حول معاني وأهداف تعزيز الوجود الفلسطيني المسلح في البقاع                

وكان االصطدام مع قوات الجيش اللبناني وهو ما نرى فـصوله           .. االحتالل اإلسرائيلي بعد تحريره لبنانياً من     
بين حـق  : وكان االنقسام اللبناني ـ اللبناني حول كيفية التعامل مع هذا االصطدام .. الجديدة تتوالى في البقاع

.. ذي أدى الى االنقسام الـوطني     وهو االنقسام ال  . الثورة الفلسطينية في الكفاح، وحق الدولة اللبنانية في السيادة        
. واستدرجت سلسلة تدخالت عسكرية من كـل حـدب وصـوب          .. فإلى الحرب التي استولدت سلسلة حروب     

  .وبعضها استمر حتى العام الماضي.. بعضها انكفأ طوعاً أو كرهاً
م كل الكوارث   الذي نخشاه من التطورات المستجدة هو إعادة طرح هذا السيناريو ولو بأسماء ووجوه جديدة رغ              

ذلك أن من أبرز معالم هذا السيناريو المدمر هو الـسعي           . والمحن التي عصفت بنا جميعاً لبنانيين وفلسطينيين      
اإلسرائيلي الدائم لتحويل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي الى صراع فلسطيني ـ فلسطيني، ومحاولة إقنـاع    

ولكن ) أي الالجئين واألراضي المحتلة   (لقضية الفلسطينية   العالم بأن جوهر المشكلة في الشرق األوسط ليست ا        
سواء بين األردن وفلسطين أو بين لبنان وسوريا، أو بين إيـران ودول مجلـس   : الخالفات العربية ـ العربية 

  .التعاون الخليجي أو حتى بين المغرب والجزائر
ية في عين الرمانة والذي كان الـشرارة        الفلسطين" البوسطة"وللتذكير فقط، فإن الحادث المشؤوم الذي استهدف        

لقد سبقته سلسلة من االصطدامات المسلحة بين الجيش اللبناني         . التي فجرت الحرب في لبنان، لم يأِت من فراغ        
والقوات الفلسطينية التي بدأت في البقاع ثم انتقلت الى المناطق اللبنانية األخرى التي تتواجـد فيهـا مخيمـات                   

ذلك ننظر بقلق شديد الى االصطدامات التي تجددت اآلن، مرة بين الجيش اللبناني وقـوات               من أجل   . فلسطينية
إن . الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في تالل الناعمة والبقاع، واآلن بين الجيش اللبناني وقوات فتح االنتفاضـة  

 يعبر في أحسن الحـاالت عـن        االستخفاف بهذه االصطدامات ومحاولة التقليل من خطورة أبعادها وانعكاساتها        
والسكوت عنها يعبر في أسوأ الحاالت عن تواطؤ خطير يجدد ارتكاب األخطـاء المميتـة               . قصر نظر سياسي  

  .والكارثية مرة اخرى
. حرام استدراج لبنان، والقضية الفلسطينية، والعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية ثانية الى هـذا الـدرك الخطيـر    

 عملية االستدراج هذه وعدم التعامل معها على أنها مشروع جريمة وطنية وقومية وإنسانية              وحرام التعمية على  
  .بكل المقاييس
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ودفـع  . لقد دفع لبنان غالياً جداً طوال أكثر من عقدين ثمن وقوعه فريسة صراعات داخلية واقليميـة ودوليـة                
ودفع العرب غالياً جداً مـن      . اف حولهم الفلسطينيون غالياً جداً من حقوقهم ومن نبل قضيتهم ومن صدق االلتف          

  .وقبضت إسرائيل كل ذلك مجاناً. رصيدهم المعنوي ومن صدقيتهم الذاتية
وحتى ال نقع في الفتنة الجماعية مرة جديدة ال بد من تنفيذ ما اتفق عليه باإلجماع حول طاولة الحوار الـوطني          

 أوضاع السالح داخل المخيمات رحمـة بلبنـان         لجهة إنهاء قضية السالح الفلسطيني خارج المخيمات وتسوية       
  !!وكفى منح إسرائيل انتصارات مجانية. وحرصاً على القضية الفلسطينية

  29/5/2006المستقبل 
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 29/5/2006الحياة الجديدة 
  
  


