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  قضايا خالفية سيطرت على مناقشات مؤتمر الحوار3 .1
 مشاركة فـي الحـوار الـوطني        ا مصادر أن: غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن 30/5/2006 الحياة   نشرت

مؤتمر الذي عقد يـومي الخمـيس       ال عن ان ثالث نقاط خالفية سيطرت على اجواء          ، النقاب  كشفت الفلسطيني
حمـاس   متعلقة بمنظمة التحريـر ورفـض     ،  والجمعة الماضيين في رام اهللا وغزة، خصوصا في يومه الثاني         

 وتطبيق اعالن القاهرة الذي يتضمن في احد البنود         ،االعتراف بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني      
ن ممثل حماس    وأشارت إلى أ   .يقة االسرى، وقرارات الشرعية الدولية    وثإضافة إلى   نصا بهذه المكانة للمنظمة،     

 في حل   الحركةمنظمة واعادة بنائها سوف يجعل      الهدد بأن مماطلة فتح في تنفيذ اعالن القاهرة في شأن تفعيل            
من نص االتفاق، وهي لذلك تسحب اعترافها بها كممثل شرعي ووحيد وتـشترط اسـتكمال عمليـة تفعيلهـا                   

واشارت الى ان اقتراحا قدمه عدد من المشاركين فـي          .  دورها في قيادة المنظمة    حماس بما يعطي    وتطويرها
الحوار شكل حال وسطا تضمنه البيان الختامي للمؤتمر يتمثل في دعوة محمود عباس الى العمل علـى عقـد                   

واوضـحت ان خالفـا    .اجتماع للجنة تفعيل المنظمة في اقرب وقت ممكن بما ال يتجاوز نهاية حزيران المقبل   
تم التوصل الى حل وسط يتمثـل       إال أنه   . شديدا وقع حول اعتبار وثيقة االسرى هي الوثيقة الوحيدة في الحوار          

كما أنهم على الـرغم     . وثيقة ارضية صالحة للحوار   الفي تضمين البيان عبارة مفادها ان المتحاورين اعتبروا         
  أيـضا فقد تضمن البيان الختـامي ، قرارات الشرعية الدولية الخالف حول فشلوا في التوصل الى حل   من أنهم 

ن والمـؤتمر حيـث أكـد     نقاطا عدة واضحة تشكل خطوة الى االمام في الخطاب السياسي الفلسطيني الوحيد،             
رض الفلسطينية المحتلة في عدوان     الاستحالة تحقيق االمن والسالم من دون االنسحاب االسرائيلي الشامل من ا          

 علـى التمـسك بالقـانون    إضافة إلى التأكيـد . 194 الكامل بالقرار التأكيد على التمسك   تضمن   كما. 67العام  
 يستند في ديباجته الى وثيقـة اعـالن         هقت، االمر الذي كانت ترفضه حماس في السابق بحجة ان         ؤاالساسي الم 

  .االستقالل ويقر بأن منظمة التحرير هي مرجعية السلطة
 يترنح بعدما طالبت حركتا بدا أنهان مؤتمر الحوار :  نقال عن وكاالت30/5/2006 السفير اللبنانية وذكرت

، حماس والجهاد والقيادة العامة، بنقل جلساته من رام اهللا الى غزة لتوفير الظروف المناسبة الكفيلة بنجاحه
 على .ة الغربيةوتجاوزا للعقبات المؤكدة والمتمثلة في االبعاد االمنية الخاصة بالفصائل وممثليها في الضف

 كافية عباس ان المهلة التي حددها الفتا إلى.  الحوار كان ايجابياأشار إلى أنعزيز الدويك، الرغم من أن 
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 في ية جدهناكجميع المتحاورين يستشعرون الخطر وأن ،  من جهتهقال عزام االحمدفي حين . للتوصل التفاق
 . السرىاالتوصل الى اتفاق حول وثيقة 

محمود  ن االستفتاء الذي هددأ أشار إلىمحمود الزهار  إلى أن :30/5/2006 عكاظ  مراسلشيرمحمد بولفت 
ما من أحد ، ألن عباس بإجرائه على خطة تنادي ضمنا باالعتراف باسرائيل سيكون إهدارا للمال دون داع

 .سيعترف باسرائيل
 تم االتفاق عل على أنهاالحمد عزام د يكتأ : من رام اهللا 30/5/2006 القدس العربي  مراسلوليد عوضوبين 

االحتكام الي القانون االساسي بشأن تحديد صالحيات الحكومة والرئاسة الفلسطينية وبان تلك المسألة خرجت 
 كلف ياسر عبد ربه بترؤس جلسات محمود عباس ان  من جهة أخرى،واكد .من دائرة الحوار المتواصل

 انجاح الحوار، داعيا محمود ى هناك اصرارا من جميع االطراف علوشدد بان . في فترة غيابهالحوار الوطني
واكد بان االستفتاء سيجري اذا ما . الزهار بالكف عن التصريحات الصحافية التي ال تخدم المصلحة الفلسطينية

  .فشل الحوار
وثيقـة  د أسرى حركة الجهاد، عدم علمهم ب      يأكإلى ت : 29/5/2006 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد وأشارت  

 أية إشارات أو    والم يسبق أن تلق   ، وأوضحوا أنهم    األسرى، موضحين أنهم سمعوا بها من خالل وسائل اإلعالم        
ـ  من خالل رؤيتهم لما فيه مـصلحة    يهاوقعوا عل ولفتوا إلى انه رغم إجتهاد من        ،معلومات بخصوصها  شعب ال

ساً بالثوابت الوطنية، من خالل االعتراف      مالورقة  مثلت   حيث   .قد جانبه الصواب في بعض البنود     فالفلسطيني،  
ن الورقـة تعبـر عـن الـرأي         أ وأضافوا. بالقرارات الدولية التي تعطي العدو الصهيوني حقاً في إقامة دولته         

 أن  في هذا السياق علـى    وأكد   .الشخصي للذين وقعوا عليها، وبالتالي فهي قابلة للنقاش والحوار واألخذ والرد          
  .حركة تصدر عن القيادة السياسيةالف السياسية التي تتخذها كافة القرارات والمواق

 
  عباس يرأس في تونس اجتماعا لتفعيل منظمة التحرير .2

يبدأ محمود عباس اليوم زيارة دولة إلى تونس تستمر ثالثة أيام يجري خاللها محادثات               : رشيد خشانة  –تونس  
 .ح أن تتركز على آليات تفعيل منظمة التحريـر         ثم يرأس اجتماعات فلسطينية يرج     ،مع زين العابدين بن علي    

ه أكدت مصادر فلسطينية أن موضوع المصالحة بين      ، حيث   وتتزامن الزيارة مع عودة فاروق قدومي من ماليزيا       
وأفادت المصادر أن االستعدادات جارية لعقد       .تجاوزته األحداث بعدما صارا على اتصال دائم      ،   أبو مازن  وبين

 رد  ون،سيبحثحيث   .محمد غنيم و كال من أحمد قريع      ، بعد غد يضم إلى عباس وقدومي      اجتماع رباعي غداً أو   
االعتبار لمنظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها في ظل إجماع الفصائل المنضوية فيها علـى ضـرورة إحيائهـا                 

 ،يةويندرج في هذا اإلطار تنشيط الـدائرة الـسياس     . لتكريس نوع من التوازن مع سيطرة حماس على الحكومة        
والذي عبر عنه قدومي من خالل تعميم أرسله أخيرا الى السفراء الفلسطينيين للتشديد على أن رئيس الـسلطة                  

درس فكرة االستفتاء   إضافة إلى   . هو المخول تسمية الوفود التي تمثل فلسطين في االجتماعات العربية والدولية          
 كما سـيتم بحـث      . بالحوار الوطني  ها وعالقت هاقيتإيجابياتها وسلبياتها وتو  من حيث   التي طرحها أخيراً عباس     

أوضاع فتح في ضوء المساعي الجارية لمعاودة ترتيب البيت الداخلي ودعوة اللجنة المركزية لعقـد اجتمـاع                 
ورجحت المصادر أن يطرح أفراد الجالية الفلسطينية في اجتماع خاص مع عباس أوضـاعهم           .بكامل أعضائها 

 الصعوبات التي يعانونها فـي ظـل غيـاب         ، إضافة إلى  الرواتب مذ ثالثة أشهر   االجتماعية في ضوء انحباس     
ومن جهة أخرى قالت    . مجتمع فلسطيني يسمح بتحريك آليات التكافل أسوة بالوضع في البلدان العربية األخرى           

 طلبت إرسال وفد إلى تونس لبحث األوضاع الراهنة في ظل الحـصار             أن الحكومة الفلسطينية   مصادر تونسية 
المالي وإمكانات تقديم دعم سياسي على الصعيد الدولي ومساعدات للمؤسـسات الفلـسطينية، إال أن الجانـب                 

  التونسي لم يرد حتى اآلن على الطلب، وال يستبعد أن تكون هذه المسألة من ضمن المواضيع التي سيبحثها 
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  .عباس مع المسؤولين التونسيين
 30/5/2006الحياة 

 
 ة التمثيل الخارجي الفلسطيني منعا لفوضى الصالحياتيجب بحث قضي: حمد .3

سيجري بحثها في شكل  التمثيل الخارجي الفلسطيني قضيةأن حمد غازي قال  :غزة ـ عبد القادر فارس
شكل نوعا من االختالف ي ألن ذلك ، على خلفية ماحدث في مؤتمر دول عدم االنحياز،واضح وصريح

 بما كان يعلم بوجود وفد آخر سيشارك، فلرالزهار قائال أنه لو كان وأضافوالفوضى في آليات الصالحيات، 
أكد  وبالمقابل .منع أي شكل من اإلحراج مع دول العالميتم  عملية تنسيق أو ترتيب لهذا الموضوع حتى أجرى

، احمد عبد الرحمن من جهته أن الدعوة وجهت الى محمود عباس باعتباره رئيسا للسلطة ومنظمة التحرير
 برئاسة القدومي، وعضوية محمود الزهار وممثل فلسطين في األمم المتحدة وسفير فلسطين في اشكل وفد حيث

قال مصدر مطلع في الخارجية من جهة أخرى، و. ولذا كان من واجب الزهار أن ال يوقف مشاركته ماليزيا،
إال ، ئه، وانه سيكون أحد أعضاان الزهار كان يعلم بأن القدومي سيرأس وفد فلسطين الى المؤتمر، الفلسطينية

 .عدما رفض طلبهب احتجاجا  مما دفعه لإلنسحاب كان يطالب بأن يلقي كلمة فلسطين في المؤتمر،انه
  30/5/2006عكاظ 

  
  الحكومة الفلسطينية تستنكر اعتقال نائب امين عام مجلس الوزراء .4

وقـال   .الل عزيز كايد فى الضفة الغربيـة       اعتقال قوات االحت   م،استنكرت الحكومة الفلسطينية اليو   : الفت حداد 
غازى حمد ان هذا االجراء يمثل استمرارا لنهج التضييق اإلسـرائيلي و فـرض الحـصار علـى الحكومـة                    

  .ووزرائها وموظفيها وعلى كل ابناء شعبنا الفلسطيني
  30/5/2006 48عرب

  
  توتير الساحة واستفزاز اآلخرينتعمل على   عباسهناك بطانة حول: صيام .5

اتهم سعيد صيام أطرافا لم يسمها بالسعي إلفشال حكومة حماس الفتا إلى محاولـة  : جيهان الحسيني ـ  لقاهرةا
إضعاف األداء األمني من خالل تباطؤ وقصور األجهزة األمنية في القيام بدورها حتى يصبح هناك رأي عـام                  

يريـد  ، مشيرا إلى أنه     د عباس بشخص محمو  وأشاد .محلي يدين الحكومة لعجز وزير داخليتها عن فعل شيء        
 وتخرج عبر الفـضائيات واإلعـالم لتـوتير         ،العمل على الصعيد الداخلي لكن هناك بطانة حوله ال تريد ذلك          

عن تساءل  ، حيث   وشدد على أن قوات الشرطة واألمن الوطني تتبع وزارة الداخلية          .الساحة واستفزاز اآلخرين  
أبـو  على الرغم من أنها استجابت لطلب مشابه من          ذلك،طلب منها    القوى األمنية إلى الشارع حين       نزول عدم

 يدل على وجود رغبة لدى بعض األطراف في عدم التعامل مع وزير الداخلية وعدم استجابة القوى                 ممامازن،  
الفتاً إلى أنه لذلك شكل قوى أمنية أخرى لنشرها في الـشارع الفلـسطيني لتحقيـق األمـن                  ،  األمنية لتعليماته 

رسالة إلى كل أبنـاء     ،   على أن عقد مؤتمر الحوار      من جهة أخرى،   وشدد .ية قرارات الحكومة وتنفيذها   ولحما
الشعب الفلسطيني والمراقبين بأنه ال يمكن االستغناء عن الحوار الذي يلجأ إليه الفلسطينيون دائما في األزمات                

مكن أن يجسر الهـوة وينهـي كافـة         أن حوارا على مدى يومين فقط ال ي       إلى  لتقليص هوامش الخالف، الفتا     
أطرافاً فلسطينية بأن لها أجندة خاصة وحسابات شخصية بعيداً عن المـصالح            في نفس السياق    واتهم   .الخالفات

ن أ ، أكـد  وحول محاولة اغتيال طارق أبو رجب      .الوطنية مشيراً إلى أن بعضهم أدوات لدى سلطات االحتالل        
ي مصعده الشخصي داخل مبنى المخابرات المحصن، وبالتالي فالكرة          ومحاولة االغتيال جرت ف    ،الملف مفتوح 

 ستتم محاكمة من يثبت تورطه أياً كان، مؤكدا أن حمـاس سـبق وأعلنـت رفـضها                  الفتا إلى انه  . في ملعبهم 
 رفض حماس للسيناريو اإلسرائيلي لالنسحاب من الضفة مؤكداً أن           من جهة أخرى   وجدد. االغتياالت السياسية 
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 مشدداً على أن المقاومة حق مشروع تكفله كافة القـوانين واألعـراف             ،اقع ليس قدراً وستتم مقاومته    األمر الو 
  .الدولية

  30/5/2006الشرق االوسط 
  

  رفض أي هدنة احادية الجانب من قبل االحتالل اإلسرائيلي  يجب: عشراوي .6
بدون شـروط مـسبقة علـى        عدم طرح أي هدنة أحادية الجانب و       ىدعت حنان عشراوي إل   : القدس المحتلة   
  . ليست قضية تفاوضية وأنما قضايا تبادلية، ألنهااإلسرائيليين

  29/5/2006البراق 
 

 نعم نسعى النشاء قناة فضائية تكسر احتكار السلطة لالعالم: وزير االعالم .7
ئية ان هذا قال وزير اإلعالم الفلسطيني ردا على سعي الحكومة الفلسطينية إلنشاء قناة فضا: غزة، ردينة فارس

الموضوع يتم بالتفاهم والحوار مع اإلخوة في القيادة الفلسطينية ، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ال تسعى 
وردا  .الى إحداث انقالب أو إقصاء ضد أحد ألن هذه األمور مرفوضة وليست في قاموس الحكومة الفلسطينية 

رزقة ان . ن سعي الحكومة إلنشاء قناة فضائية قال دعلى سؤال حول تأكيد أو نفي األنباء التي تحدثت ع
الجميع يعلم أنه ال يوجد لدى وزارة اإلعالم الفلسطينية أي منبر إعالمي يعبر عن رأي الحكومة بشكل مباشر، 
ومن هنا بدأنا التفكير في محاوالت إليجاد الحلول الممكنة لهذا الموضوع ومنها بقاء الحال على ما هو عليه ، 

ولة إيجاد تفاهمات وتنسيقات مع رئاسة وسلطة التلفزيون ، أو إنشاء مجلس أعلى لإلعالم يكون التنسيق أو محا
بجمع الرئاسة والمنابر اإلعالمية المختلفة زائدا الوزارة ومنها أيضاً حل رابع وهو إنشاء فضائية تديرها 

اسة والتفكير ، كما أنه ال يوجد قرار الحكومة وتشرف عليها ، وكل هذه الموضوعات عناوين ما زالت قيد الدر
 .حتى اآلن

 30/5/2006عكاظ 
  

  الصعبة خالل الحوار الوطني الفلسطينيحماس خيارات : تقرير .8
 شكّل الحصار والمخاوف المتزايدة من نتائجه الدافع األكبـر وراء الحـوار الـوطني             :  محمد يونس  –رام اهللا   

تواجه حماس مشكلة كبيرة في الخيارات المطروحة امامها،        يث   ح . الذي بدأ فعليا منذ أول من أمس       الفلسطيني،
 وتعـرض الحكومـة     هافهي اما ان توافق على الشروط الدولية وتعرض نفسها تالياً لالنشقاق، او ان ترفـض              

لالنهيار تحت ضغط الحصار، او ان تنسحب من الحكومة وتفقد بعضا، وربما كثيراً، من الثقة التي منحها اياها                  
 األسلم للحركة فـي     هو ان خيار االنسحاب من الحكومة،       ،يرى علي الجرباوي  على هذا الصعيد،    و .الجمهور

 اخطأت فـي تـشكيل الحكومـة، وان         حماسان  وأشار إلى   . ال تقدم تنازالت  ، إذا ما أختارت أن      هذه المرحلة 
وتوفير شـبكة أمـان      تشكيل حكومة من المستقلين      عباسالخيار األفضل لها في السابق واليوم هو الطلب من          

 اذا استمرت في الحكم     إال انها .  ان تعطي هذه الخطوة انطباعاً بالفشل      ، حماس  فيه تخشى في وقت    .برلماني لها 
 عدم قدرتها على تـوفير الرواتـب ومواجهـة          من خالل لفترة اطول فانها ستضطر للقيام بذلك تحت الضغط،         

تشهد حماس جدالً داخلياً واسـعاً      من جهة أخرى    و. لحصارالمشكالت االجتماعية واالقتصادية المتفاقمة جراء ا     
ان المكتب السياسي رسـم خطـاً       ها  قال مسؤول في  ، حيث   ازاء الخطوات المطلوبة للخروج من مأزق الحصار      

احمر لهذا الحوار يتوقف عند االعتراف باسرائيل، وانها تفضل والحال هذه االنسحاب من الحكومة على تقديم                
 في الحركة يمثله اسماعيل هنيـة       ا حمائميا قول مصادر مطلعة ان الجدل الداخلي افرز تيار       وت .اعتراف مجاني 

ال يمانع في قبول الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية بما تتضمنه           وهو  ومعه جميع قادة الضفة والسجون،      
مبـادرات تتـضمن     يـرفض قبـول اي قـرارات او          امتشددفيما هناك تيارا آخر     . من اقرار بوجود اسرائيل   
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يقوده خالد مشعل ومعه قيادة الخارج مثل موسى ابو مرزوق ومحمـد نـزال واسـامة                و ،االعتراف باسرائيل 
وقد قـدم قـادة التيـار        .حمدان وشخصيات مركزية في قيادة غزة مثل محمود الزهار وسعيد صيام وغيرهم           

عبـاس  محمـود    لجنة تفاوضية لمعاونـة      الحمائمي اخيراً مجموعة اقتراحات للخروج من األزمة منها تشكيل        
  .تمنحه تفويضا كامال بشرط احالة اي اتفاق في القضايا النهائية على استفتاء شعبي

30/5/2006الحياة   
 

 يقبل بوثيقة الوفاق الوطني" حماس"أبو زهري ينفي صدور بيان عن أسرى  .9
ن أسرى الحركة في السجون نفى سامي أبو زهري، أمس، أن يكون هناك بيان صادر ع: أ. ب.  د-غزة 

هناك بياناً صحافياً "وقال في بيان صحافي مكتوب أن ما ورد بأن  .االسرائيلية يقبل بوثيقة الوفاق الوطني
منسوباً إلى أسرى حركة حماس في السجون االسرائيلية، وبعد االتصال مع قادة االسرى في السجون المذكورة 

لذا نرجو االنتباه بعدم التعاطي مع هذا البيان "وأضاف بيان أبو زهري  ."في البيان، أكدوا لنا كذب هذا البيان
 ". المدسوس الذي ال أساس له من الصحة

  30/5/2006األيام الفلسطينية 
 

   بنيران جيش االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزةمقاوميناستشهاد ثمانية  .10
اضية سبعة فلسطينيين بنيران جيش االحتالل في قطـاع         استشهد فجر اليوم الثالثاء وخالل الليلة الم      : الفت حداد 

واستشهد ثالثة نشطاء احدهما ينتمي لسرايا القدس في بلدة قباطيـة بجنـين فـي حـين     . غزة والضفة الغربية  
وأفـادت وكالـة     .استشهد اثنين من كتائب شهداء االقصى في مخيم بالطة بنابلس وبلدة عنبتا شرقي طولكرم             

يان ان قوة اسرائيلية خاصة حاصرت مجموعة من المقاومين في حي الدجاني واشتبكت             نقال عن شهود ع   " معا"
 اما في نابلس وفي تصعيد اسرائيلي اخر اغتالـت قـوة            ،معهم ما ادى الى استشهاد زكارنة واصابة عدد اخر        

وفي بلدة عنبتا شرقي طولكرم استشهد شاب برصـاص قـوات           ،  خاصة ناشط في الكتائب واصابت عدد اخر      
  . في اشتباك مسلح بحجة انتمائه لكتائب شهداء االقصىهحتالل التي ادعت انها قتلتاال

من جهة اخرى اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد اربعة فلسطينيين واصابة ستة عشر آخرين بجراح فى                
 ع غزة  قصف صاروخي استهدف منطقة العطاطرة بالقرب من المدرسة األمريكية فى بلدة بيت الهيا شمال قطا              

وقالت مصادر فلسطينية ان الطائرات اإلسرائيلية قصفت المنطقة المذكورة فى وقت انـدلعت فيـه اشـتباكات                 
مسلحة بين عناصر فلسطينية مسلحة تابعة لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد االسـالمي وبـين قـوة          

و احمد الناطق االعالمى باسم سرايا القدس       من جهته اكد اب    .إسرائيلية خاصة تسللت الى االراضى الفلسطينية       
سقوط اربعة شهداء من عناصر حركة الجهاد االسالمي وقال ان المجموعة كانت في مهمة جهاديـة الطـالق                  
صواريخ على المدن اإلسرائيلية شمال قطاع غزة فحاصرتها قوة إسرائيلية خاصة وخاضت اشـتباكات معهـا                

  .ى المجموعة ادت الى مقتل ثالثة منهم قبل اطالق طائرة احتاللية صاروخا عل
  30/5/2006 48عرب

  
 ؟>الجهاد<ماذا لو أصبحت تل أبيب تحت مرمى صواريخ  .11

لئن كان متوقعا ان يستمر الهدوء الذي تلى التوصل الى وقف إلطالق النار، أمس، إال ان ذلك ال  : عماد مرمل
كة الجهاد االسالمي قد انتهت، خصوصا ان يعني ان تداعيات اغتيال الموساد للقياديين المجذوب في حر

الحركة مصممة على توجيه ضربة موجعة الى إسرائيل، انتقاما للشهيدين، مع تأكيدها ان الرد اآلتي سيتم في 
، وال سيما >الجهاد االسالمي<ومن يعرف أهمية الدور المقاوم الذي كان يؤديه شهيدا . الداخل المحتل حصرا

، يدرك ان اغتيالهما ال يمكن ان يمر مرورا عاديا، ذلك ان محمود تحديدا يقف )ةأبو حمز(محمود المجذوب 
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على استخدامها في عملياتهم ضد > الجهاد<وراء تقنية تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة التي اعتاد مقاتلو 
ه يصل الذي طُور حتى أصبح مدا> 3قدس <وفي هذا السياق فإن بصماته موجودة على صاروخ . االحتالل

هو يطلق في العادة من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات والمواقع االسرائيلية المحيطة بالقطاع، ثم  كم 20الى 
، >حزب اهللا<كان يتولى انطالقا من دوره القيادي في الجهاز العسكري مسؤولية التنسيق مع > أبو حمزة<ان 

وتدرس الخاليا المعنية في  ،شهاده ومراسم تشييعه ما يفسر الحرارة التي أبداها الحزب في التعاطي مع است
حاليا سبل الرد المتاحة على الجريمة االسرائيلية، وهناك في الحركة من يتحدث عن > الجهاد االسالمي<

سيناريوهات عدة محتملة، أحدها يلحظ إمكانية قصف تل أبيب بالصواريخ من الضفة الغربية، وتحديدا من 
 كلم عن تل أبيب، وبمعزل عن طريقة الرد المفترضة على جريمة االغتيال، تفيد 21 طولكرم التي تبعد قرابة

المعلومات بان حركة الجهاد االسالمي تضع في حسابها وجوب نقل تقنية تصنيع الصواريخ الى الضفة 
عتقد الغربية، بحيث تصبح مدن إسرائيلية أساسية تحت مرمى نيرانها، أما على مستوى الساحة اللبنانية، فت

في صيدا واستكمل > الجهاد<القوى الفلسطينية ان العدوان االسرائيلي الواسع الذي بدأ باستهداف قياديي 
باالغارة على الناعمة والسلطان يعقوب، إنما يعزز المنطق القائل بوجوب االبقاء على السالح الفلسطيني خارج 

 حين تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين من المخيمات، بعد تنظيمه، النه ال يمكن تسليم هذا السالح في
ويرى أصحاب هذا الرأي ان االعتداءات االسرائيلية . دون تمييز بين من هو في الداخل ومن هو في الخارج

الجديدة تُعد جرس إنذار مدوياً لمن يفترض ان ال مبرر للسالح الفلسطيني الذي تبين بالتجربة الحسية انه ما 
وتقول أوساط سياسية متابعة ان كال من الطرف الفلسطيني والطرف الرسمي  . ير الحمايةزال ضروريا لتوف

ما حصل من تصعيد أمس االول لتدعيم وجهة نظره حيال > استثمار<اللبناني الممثل لالكثرية سيسعى الى 
 .ملف السالح

  30/5/2006السفير اللبنانية 
  

   المشروع الوطنيمنظمة التحرير ستبقى حامية: أبو العينينسلطان  .12
وأكد أبو العينين،  .امس، أقسام مستشفى الهمشري في صيدا بجنوب لبنان تفقد سلطان أبو العينين: وفا-لبنان

وأشار إلى أن حركة فتح  .رفضه لتحويل المؤسسات الصحية إلى مؤسسات سياسية يمارس فيها العمل السياسي
ون حامية وداعمة لهذه الحكومة، وليس كما يحاول ال يمكن أن تقبل على نفسها أن تسقط الحكومة، وستك
لسنا طالب سلطة في هذه " فتح"وقال نحن في  .البعض ترويجه، بأن الحركة تعمل على إسقاط الحكومة

وأوضح أبو العينين، أن منظمة  .، فنحن عون وسند لهم"حماس"المرحلة، فليطمئن اإلخوة واألحباء في 
 مستقالً، وهي اإلطار المعنوي والسياسي والكيانية والهوية الوطنية للشعب التحرير، ستبقى فلسطينية وقرارها

وشدد على أن المنظمة، تمثل الشعب الفلسطيني، وهي غير قابلة لالحتواء والبيع وهي حامية  .الفلسطيني
 .مشروعنا الوطني

  30/5/2006األيام الفلسطينية 
 

   يصل حد الصراخ أزمة ثقة كبيرة بين أولمرت وبيرتس وتبادل اتهامات .13
تبـادال االتهامـات التـي      ، اللذان   بيرتسوذكرت معاريف أن هناك تدهوًرا ملحوظًا في العالقات بين اولمرت           

 بيرتس عصبًيا بعدما ابلغه اولمرت بأن نـصف         حيث خرج .  االخير اهمعااجتم في   وصلت حد الصراخ بينهما   
رفض قبول الحلـول التـي   ، بعد أن اب وزارة األمنالتقليصات التي ستمول اتفاقيات االئتالف ستأتي على حس  

 مليون شيكل على حساب االتفاق      150اقترحها بيرتس بشان التقليص كما رفض اقتراح زيادة سلة األدوية بـ            
 أن العالقة االئتالفية التي تجمعهما تقف علـى حافـة           ،أفاد مقربون من اإلثنين   و. االئتالفي التابع لحزب العمل   

 أن الشراكة مع بيرتس لم تثبـت        ،ريف عن مسئولين في كديما    انقلت مع  فيما   .هماال ثقة تذكر بين    وان   ،االنهيار
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قال مقربـو   وبالمقابل فقد   .  وأبقى ليبرمان خارج االئتالف    يه، وكان من الخطأ ان قامر اولمرت عل       ،نفسها بعد 
 وال يقبل اقتراًحـا     ،وتصغيرهبيرتس  بمنذ اللحظة األولى لالئتالف يحاول اولمرت الحاق الضرر         ، أنه و  بيرتس

وعلى الـرغم مـن     .  جيدة ايتبين أنه ون  و االمريكي  يتدخل رغم انه يجبر على قبولها فيما بعد عندما       ه،  واحًدا من 
  قـد  تقارير صحفية إسرائيلية    وكانت .اولمرت لن يؤدي الى تفكيك الحكومة     مع   هقال بيرتس ان خالف   ذلك فقد   

 250واليات المتحدة تصرف النظر عن تقديم مـساعدات تـصل إلـى             جعل ال كاترينا  عصار  إأشارت إلى أن    
 ، كمـا تـم    مليون دوالر كمساهمة في تغطية نفقات فك اإلرتباط، كانت تتوقعها حكومة شارون في الماضـي              

، ممـا    مليار دوالر كانت مخصصة لدعم اإلستيطان في الجليل والمثلـث          2صرف النظر عن مبلغ يصل إلى       
تقديم اقتراح للمصادقة عليه من قبل الحكومة، يتضمن تنفيذ تقليصات تصل إلى            بن تقوم   ألوزارة المالية   سيدفع  

  .2006مليار شيكل من ميزانية الوزارات للعام 
  30/5/2006-29 48عرب

  
  اقتراحات لإلطاحة بالحكومة اإلسرائيلية بعد شهرين من تشكيلها .14

تراحات بحجب الثقة عن حكومـة أولمـرت، سـعياً     قدمت الكتل البرلمانية المعارضة خمسة اق     : القدس المحتلة 
على خلفية خطة االنسحاب أحادي الجانـب،        ،هاحيث قدمت كتلتا يسرائيل بيتنا والمفدال اثنين من       . لإلطاحة بها 

أما ميرتس والليكود ويهدوت هتـوراه؛ فتتنـاول اقتراحاتهـا سياسـة        .  أنها تتنافى ومصالح إسرائيل    االتي رأت 
ما طرحت الكتل العربية اقتراحاً أيضا على خلفية هدم المنـازل           فيين االجتماعي والصحي،    الحكومة في المجال  

  .في النقب
  29/05/2006قدس برس 

  
 تركيا دعم خطة االنطواء ليفني تطلب من  .15

تسيبي ليفني، أجرت محادثات في انقره، امس، مع أن :  نقال عن وكاالت30/5/2006 السفير اللبنانية نشرت
 في مؤتمر صحافي ، حيث طالبتأحمد نجدت سيزر ونظيرها عبد اهللا غولوب اردوغان كل من رجب طي

الذي حل مؤكدة على ال للدولة العبرية والفلسطينيين، بحكم صداقتهاخطة االنطواء، مساندة تركيا ل، همشترك مع
 أن الفتة إلى. الى رئاسة الحكومة  أصبح أكثر صعوبة مع وصول حماسرغم أنهينص على دولتين، 

على ضرورة التوصل الى حل  غول، شدد من جهته،إال أن . الخطوات األحادية ليست ايديولوجية اسرائيل
اشادت ليفني بالمستوى الممتاز فيما و.  ال حل آخر خارج خريطة الطريقأنتفاوضي بين الجانبين، موضحاً 

، مشيرا إلى أن  مليار دوالر2.5للعالقات بين الدولتين، رحب غول بمستوى التبادل التجاري الذي تجاوز 
زيارات العالقات من خالل ال مؤكدا على ضرورة تعزيز مليارات دوالر، 5هدف هو الوصول به الى ال
  .متبادلةال

 الحديث بصراحة عن استقبال أنقرة فـي شـباط     تفادتليفني  أن  : ووكاالت 30/5/2006 48 عرب وذكر موقع 
المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن تحقيق تقدم في المستقبل لن يـتم             ن  أ قالت   إال انها . وفد من حماس  لالماضي  

  .دون تشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة الفلسطينية التي وصفتها بأنها إرهابية
بصدمة واضحة أصيبت ليفني أن   إلى: من أنقرة30/5/2006 الخليج اإلماراتية  مراسلحسني محليولفت 

 أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية التي تملكها أو تسعى ن بالده ضد كافة أنواعأول غعندما قال 
المتالكها دول الجوار أو دول المنطقة األخرى، حتى لو لم تكن موقعة على االتفاقية الدولية الخاصة، في 

 على سؤال ألحد اإلعالميين اإلسرائيليين الذي أراد االستفسار عن موقف تركيا ، رداإشارة منه الى إسرائيل
  . سأله صحافي تركي في ما إذا قصد إسرائيل أيضاة، مؤكدا وضوح موقفه بعدما مساعي إيران النوويمن



 

 10

  
  الجيش اإلسرائيلي يبدأ اإلعداد لخطة الفصل الثانية من الضفة .16

بدأ الجيش االسرائيلي في اإلعداد لخطة االنسحاب الجزئي من الضفة الغربية المحتلة : نظير مجلي ـ  تل أبيب
سيدرس مسألة حجم االنسحاب وعدد المستوطنات التي سيتم اخالؤهـا والجـدول            حيث  ا اولمرت،   التي طرحه 

سيبحث في مصير معسكرات الجيش والمناطق التي سيتم نقلها اليها داخل اسرائيل، وكيفيـة              كما  ،  لذلكالزمني  
وامـر بيـرتس ان     ويتضح من أ   .بناء شبكة عمالء فلسطينيين لمواصلة خدمة اسرائيل بعد خروجها من الضفة          

 هنـاك  إال أن. الحكومة لم تبلور بعد خطتها التفصيلية ولم تطرح على الجيش برنامجـا واضـحا لالنـسحاب        
من قبيل أن   خطوطا عريضة تم طرحها بشكل غير رسمي، كي يسترشد بها الجيش عند إقرار خطته التنفيذية،                

ناطق بيت لحم ورام اهللا وجنوبي الخليل وغور        االنسحاب ال يشمل الكتل االستيطانية، مثل القدس ومحيطها، وم        
المناطق التي ستخلى ستكون ذات امتداد جغرافي يتيح للفلـسطينيين أن            إضافة إلى أن     .األردن وأرئيل وغيرها  

العمل على تفريغ المناطق الفلسطينية تماما من المستوطنات         و .يقيموا دولة قابلة للحياة حسب التعبير األميركي      
إذا اسـتدعت   ، إال انه    جعل الجدار العازل حدودا شبه رسمية حتى لو لم يقبل الفلسطينيون بذلك           والمستوطنين و 

الحفـاظ علـى     كما سيتم العمل علـى       .، شرقا أو غربا، حسب الضرورات األمنية      هيتم تغيير مسار  فالحاجة،  
  .مستوى تنسيق متواضع مع السلطة الفلسطينية بحيث ال يبدو االنسحاب احادي الجانب
  30/5/2006شرق االوسط ال

  
   تهديدات باإلبعاد عن القدس نواب فلسطينيونالداخلية اإلسرائيلية تسلم وزيراً وثالثة  .17

 مصادر إسرائيلية أن وزير الداخلية، هدد خالد أبو عرفة، باإلضافة إلى            قول: 29/5/2006 48 عرب ذكر موقع 
، في حال لم يقوموا باإلستقالة       منهم امة الدائمة بسحب مكانة اإلق  في القدس،   ثالثة من أعضاء المجلس التشريعي      

ونقـل موقـع يـديعوت       . يوماً، وذلك بعد إجراء مشاورات قضائية مع وزير القضاء         30 خالل ،من مناصبهم 
 لماذا يعتقدون أنه يجب     ،سيفرض عليهم أن يقدموا رسالة يشرحون فيها      ف،  ينفذوا ذلك في حال لم     أنه   أحرونوت

 ال ينوي اللعب مع حماس لكونها       أولمرت، فإن   الوزيروبحسب   .مكانة اإلقامة الدائمة  على إسرائيل أن تمنحهم     
فإنه يتوجب عليهم أن يظهروا الـوالء لدولـة         ،  مقابل الحصول على مكانة اإلقامة    وأضاف أنه   . تنظيماً معادياً 

 اضح مو . الظالم  هذا القرار التعسفي   رفضهمومن جهتها نقلت مصادر فلسطينية عن محمد أبو طير،           .إسرائيل
قـرار لـيس   ، أن الالنائب زحالقـة  أما من جهته فقد جمال  .أنهم سيتصدون لهذا القرار بكافة الوسائل والطرق      

  .موجهاً ضد حماس فحسب، وإنما ضد القدس وعروبتها
د الحكومة الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة يأكت: غزة من 30/5/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد

لتهديد بنزع المواطنة عن وزير شؤون القدس وأعضاء المجلس التشريعي المقدسيين، داعية منظمة األمم ل
وأوضح غازي حمد أن . المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية التدخل الفوري لوقف هذا اإلجراء التعسفي

 تجريد المقدسيين من هويتهم و الهادفة إلى الحكومة تعتبر هذا اإلجراء بمثابة استكمال للخطط اإلسرائيلية
  .طردهم خارج أراضيهم

  
  أولمرت يدعي السالم في الخارج ويقتل الفلسطينيين في الداخل: منظمة إسرائيلية .18

اتهمت منظمة السالم اآلن الحكومة االسرائيلية بتزوير الحقائق من خالل زعم أولمرت أنه  يـسعى                : الناصرة
 أمام الكونغرس، في الوقت الذي يواصل قتلهم واعتقالهم بـشكل شـبه             إلى السالم مع الفلسطينيين، كما ادعى     

  .يومي
  29/05/2006قدس برس 
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  تعلق بالعامل الديموغرافيت  الحدود االسرائيلية في المئة من90: اسرائيلي خبير .19

 ن حدود إسرائيل أظهرت، أ من إعداد دراسةى انته، أنه قال ارنون سوفير:ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي
 90 أن وضحاً م،ولذلك فقد وصفت دائماً بأنها حدود مؤقتة.  وحتى اليوم1920 سنين منذ العام 7تغيرت كل 
جدار أشار إلى أن و. بالنواحي األمنيةفقط  في المئة 10فيما يتعلق  ، يتعلق بالعامل الديموغرافيهافي المئة من
عتبارات لإلن هذه الحدود تتلوى، فإ، ولذلك أخذ بالحسبان عدداً كبيراً من القضايا األمنيةيالفصل لم 

 . ديموغرافيةال
  30/5/2006السفير اللبنانية 

  
  متنوعة  أسباب .. االكتئاب في إسرائيل: تقرير .20

 ويأتي علـي رأس      ، تتعدد العناصر التي يمكن أن تؤدي إلي شيوع مرض االكتئاب في مجتمع من المجتمعات             
 وتبدو إسرائيل مـن      . ان نتيجة الحروب واالضطرابات والعنف المسلح      عنصر الشعور بعدم األم    ،هذه العناصر 

،  عاما  60 فخالل أقل من    .  اليوم ى وحت  ىهذا المنظور حالة نموذجية لمجتمع لم ينعم باالستقرار منذ بداياته األول          
 كما قامت فيمـا بـين هـذه         ، من سكانها   %1  قرابة 48   خسرت في حرب   ى، حيث خاضت أربعة حروب كبر   

  ،  أو بعدها حروب استنزاف طويلة نتيجة إصرارها علي التوسع وعدم االنصياع للقـرارات الدوليـة               ،لحروبا
وكان آخرها المواجهة التي أطلق عليها شارون اسم حرب االستقالل الثانية مشيرا إلي المواجهة مع انتفاضـة                 

وقد أظهـر بحـث       . ف من الجرحي  وسقط خاللها أكثر من ألف إسرائيلي قتيال فضال عن عدة آال          ،   2000 عام
 انهم عانوا من اكتئاب نتيجة      ، شخص  900  بواسطة وزارة الصحة اإلسرائيلية علي عينة من        2002  أجري عام 

وفي الشهر الحالي نـشر     . تعرضهم أو ذويهم واصدقائهم أو معارفهم إلي حوادث عنف داخل المدن اإلسرائيلية           
 أن قرابة ثلث اإلسرائيليين في السنوات الخمس األخيرة         ىرنت بيانات تشير إل    اإلنت ىأحد المواقع اإلسرائيلية عل   

في   .  وكان معظمهم من الشباب في سن ما بين الخامسة عشرة وحتي الخامسة والعشرين              ، عولجوا من االكتئاب  
لمـرجح أن    وإن كان مـن ا      ذلك،ال تصرح المصادر اإلسرائيلية باألسباب الحقيقة التي تدفع الناس نحو           وقت  

 هنـاك أسـباب اجتماعيـة    كمـا أن   . ظاهرةهذه العنصر عدم الشعور باألمن يلعب الدور الرئيسي في شيوع     
 فـي    2000 فقد تسببت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة منذ عام         . خاصة في السنوات األخيرة   ،  واقتصادية

 ألف دوالر فـي      18 ى  تفاع متوسط دخل الفرد إل     الرغم من ار   ى وذلك عل  ،ارتفاع معدالت البطالة ونسب الفقر    
 الجانب اآلخر يبدو أن جماعات معينة داخل المجتمع اإلسرائيلي تبدو أكثر عرضة الرتفاع نـسبة                ى وعل  .  العام

ويـرتبط    . المكتئبين داخلها مثل جماعات المهاجرين الجدد الذين فشل بعضهم في التكيف مع الثقافـة الـسائدة               
ـ  و  ، محاولة االنتحار  ىارتفاع مماثل في أعداد من يقدمون عل      ،  لمصابين باالكتئاب بارتفاع نسب ا    ىشير أحـد  ت

 شخص إلي المستشفيات النفـسية بـسبب          3600   دخل قرابة   2002  ى وحت  96   أنه ما بين عام    ى إل المصادر،
 مـن بيـنهم مـن        %33 ن وكا  , محاولتهم االنتحار وشعورهم باالكتئاب وعدم الرغبة في االستمرار في الحياة         

   .  عاما 24 ى  إل 15  الشابات في سن ما بين
  29/5/2006األهرام المصرية 

  
 تهديدات جدية بالقتل للفلسطينيين في العراق: وزير الالجئين .21

أكد وزير شؤون الالجئين الفلسطيني امس أن هناك تهديدات مستمرة بالقتل ومحاوالت :   د ب أ-غزة 
وقال عدوان في حديث الذاعة صوت  . ألف شخص24يين في العراق والبالغ عددهم للتضييق على الفلسطين

فلسطين إن الوزارة لديها نسخ من التهديدات التي جرى توجيهها الصحاب المحالت الفلسطينيين الموجودين في 
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ا فى مناطق االحتكاك بين الطوائف ومناطق النشاط العسكري مشيرا إلى استشهاد أكثر من سبعين فلسطيني
وفي رده على سؤال حول إمكانية نقلهم إلى مكان آخر يلتمسون فيه االمان ، أجاب عدوان  .االراضى العراقية

نقلهم يعنى تهجير تلك العائالت من جديد كما إننا ال نملك أى ضمانة بعودتهم : بأن ذلك باالمر الصعب مضيفا
 باالمكان توفير مناطق آمنة تحميهم من الجماعات  فليس1948إلى أموالهم وديارهم التي عاشوا فيها منذ عام 

 .المسلحة والجنود االمريكيين
 30/5/2006الدستور 

 
   اسماعيل هنيةجيش اإلحتالل اإلسرائيلي يعتقل إبنة  .22

 أكد أن سلطات ،مكتب رئيس الوزراء الفلسطينيأن : 29/5/2006 48 عرب مراسلة موقعألفت حدادذكرت 
 على حاجز بيت حانون، وهي في طريقها لزيارة خطيبها المعتقل في سجن بئر  هنيةخولةاإلحتالل احتجزت 

وقد بدأ مكتب رئيس الوزراء بإجراء اتصاالت مكثفة مع الصليب األحمر في محاولة لإلفراج عنها،  .السبع
ن وم .حيث كانت ضمن وفد أهالي األسرى الذين يقومون بزيارة أبنائهم وأقربائهم في السجون اإلسرائيلية

 حاولت أن تزور أحد السجناء السياسيين من حماس، وهي تحمل بطاقة هاجهتها زعمت مصادر إسرائيلية أن
 بعدما تبينت تحويلها إلى الشرطة لتتولى التحقيق معها وقد تم .ادعت أنها شقيقة األسير، حيث شخصية مزورة
  .  هويتها الحقيقية

أن األجهزة األمنية من مصادر إسرائيلية ما ذكرته : االت نقال عن وك30/5/2006 السفير اللبنانية أوردتو
  .تقوم بترحيلها إلى غزةواستجوبت خولة قبل أن تفرج عنها، 

  اسماعيل هنية ان إلىحمدإلى تأكيد غازي : لندن من 30/5/2006 الشرق االوسط مراسلعلي الصالح ونوه 
 .تلقى الخبر بأعصاب هادئة جدا جدا

  
 الضفةاالحتالل يداهم بلدات  .23

وقال شهود إن دبابات االحتالل . جددت قوات االحتالل قصفها المدفعي لمناطق واسعة في شمال القطاع
المتمركزة على امتداد الحدود الشرقية للقطاع، أطلقت عشرات القذائف على مناطق مكشوفة وأراض زراعية 

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال  .في بيت الهيا وبيت حانون وشرق مخيم جباليا لالجئين، في شمال القطاع
 .إن قواته اعتقلت ناشطين فلسطينيين كانا يعتزمان تنفيذ هجوم استشهادي في منطقة القدس” اإلسرائيلي“الجيش 

واقتحمت قوات االحتالل أمس مدينة نابلس من جميع جهاتها وسط قصف كثيف بالقنابل الصوتية وإطالق نار 
وقام جنود االحتالل باعتقال ثالثة شبان بعد اقتحام قريتي العبيدية ونحالين .لهمعشوائي باتجاه المواطنين ومناز

واعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين فلسطينيين ونكلت بثالثة  .في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية
 . الخليلآخرين، بينهم سيدة، وذلك اثر عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق نفذتها تلك القوات في مدينة

  30/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

 تجار الخليل يتكفلون بدفع جزء من رواتب الموظفين .24
تواصل معظم شرائح المجتمع الفلسطيني في محافظة الخليل تقديم يد العون والمساعدة  :الخليل ـ وليد عوض

 بسبب عجز الحكومة عن الماضي) مارس(لقطاع الموظفين الحكوميين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر اذار 
ولهذا تلقي جميع الموظفين مساعدات مالية من اهالي الخير وخاصة  .دفعها نتيجة قطع المساعدات الخارجية

التجار، في حين قرر اصحاب العقارات عدم مطالبة الموظفين بايجارات المنازل لحين صرف رواتبهم، وذلك 
 وجه الحصار المفروض وقال تاجر امس لن يجوع اي في اطار التكافل االجتماعي الفلسطيني للصمود في

مواطن في المحافظة ما دام في منازلنا طعام ، وذلك في اشارة الي منازل اهل الخير سواء من التجار او 
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وأوضح ابو  واشار ابو ربحي الي ان العديد من التجار تكفلوا بدفع قسم من رواتب الموظفين شهريا،  .غيرهم
من التجار سيواصلون صرف قسم من رواتب الموظفين شهريا حتي تستطيع الحكومة ربحي بانه ومجموعة 

وتواصل معظم شرائح المجتمع الفلسطيني تقديم يد العون  .التي شكلتها حركة حماس توفير رواتب الموظفين
ص والمساعدة، بحيث فتحت صالونات الحالقة في محافظة الخليل امس ابوابها كيوم تطوعي مجاني يستهدف ق

 .شعر الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، في مختلف انحاء المحافظة
  30/5/2006القدس العربي 

  
  تعّرضهم العتداء على أيدي جنود االحتاللجراء " الدامون"اسرى اصابة عدد من  .25

اليوم بجروح متفاوتة، جراء االعتداء عليهم من قبل جنود " الدامون"أصيب عدد من األسرى في معتقل 
" الدامون"وأوضحت جمعية أنصار السجين، أن قوات االحتالل، اقتحمت أحد أقسام معتقل  .االحتالل الصهيوني

الواقع في جبل الكرمل، واعتدت على عدد من األسرى بالضرب المبرح، مضيفة أنه أصيب خالل هذا الحادث 
  .عدد من األسرى بجروح ورضوض متفاوتة

  30/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 رجال االعمال في غزة ينقلون نشاطهم الى مصر مع تفاقم الوضع االقتصادي .26
يحاول رجال االعمال في غزة نقل أنشطتهم عبر الحدود الى مصر في مواجهة أوضاع :  رويترز–غزة 

وفي ظل عجزها عن . اقتصادية متفاقمة منذ قيدت اسرائيل حركة التجارة من والى القطاع الساحلي الفقير
يراد المواد الخام أو تصدير السلع المصنعة بسبب الحظر شبه التام فان العديد من المصانع تضطر الى است

ودأبت اسرائيل على اغالق معبر المنطار  .االستغناء عن العاملين وقد تغلق بالكامل مالم تتمكن من نقل نشاطها
و منتظم منذ فازت حركة حماس الذي تمر عبره كافة االمدادات التجارية من والى قطاع غزة على نح

 بالمئة من الوقت وفقا لالمم 47 يوما هذا العام أو 57وحتى الثاني من ايار كان المعبر مغلقا . باالنتخابات
. وتقول اسرائيل انها تغلق المعبر السباب أمنية تحسبا لدخول مسلحين الى اسرائيل لشن هجمات. المتحدة

ويصف الخبير االقتصادي  . عامال في شركة واحدة163مل من بين  عا100وفرضت القيود تسريح أكثر من 
 50 عاما ويقول ان معدل البطالة يتجاوز االن 40خالد عبدالشافي االزمة االقتصادية في غزة بأنها االسوأ في 

 مليون نسمة يعيشون تحت 1,4 في المئة من السكان البالغ عددهم 80بالمئة ، ويقدر أيضا أن ما يصل الى 
وقال عبدالشافي ان رجال االعمال في غزة ال يفكرون فقط في نقل أعمالهم الى مصر بل الى . الفقرخط 

  . السودان أيضا
  30/5/2006الدستور 

  
  في فلسطين اذا استمر الحصار االقتصادي» انفجار«تحذير من  .27

سطينيين حتـى   حذر سالم فياض، من أن استمرار حالة الحصار االقتصادي على الفل          :   صالح حزين  -عمان  
 في المئة، ومن أن اسـتمرار       70 في المئة، ونسبة الفقر إلى       40سيرفع نسبة البطالة إلى     «نهاية العام الحالي،    

الضغوط السياسية واالقتصادية على السلطة والحكومة الفلسطينية، التي شكلتها حركة حماس قـد تـؤدي فـي                
صرفي أصيب بحالة من الذعر بسبب انخفاض مـستوى         وقال فياض إن القطاع الم     .»انفجار كبير «النهاية إلى   

وقـدر   ،2005الدخل، وأن السوق المالية في نابلس، تأثرت بصورة كبيرة بعدما حققت نتـائج قياسـية عـام                  
 بنحو سبعة باليين    1994مجموع ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مساعدات من الدول المانحة منذ عام              
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 المقدمة من المؤسسات الدولية الراعية لالجئين الفلسطينيين، والتي قدرها بنحـو            دوالر، اضافة الى المساعدات   
  .بليوني دوالر

  30/5/2006الحياة 
 
  

 السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" التشريعي" يطالب مدير السوق المالية .28
، المجلس التشريعي حسن أبو لبدة. طالب المدير التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية د  :نائلة خليل

 عباس والقاضي بالسماح للشركات المساهمة العامة في سوق الرئيسبضرورة إقرار المرسوم الذي أصدره 
واعتبر أبو لبدة أن قطاع األوراق المالية والمستثمرين  .فلسطين لألوراق المالية بشراء جزء من أسهمها

انت جارية بين الرئاسة والحكومة، بحيث رفض والشركات المساهمة العامة، وقعت ضحية المماحكة التي ك
المجلس التشريعي إقرار المرسوم الرئاسي ليصبح تعديالً نافذاً، يمكن الشركات بموجبه من ممارسة حقها 

، ما يشير إلى أن سوق فلسطين %47إلى تراجع القيمة السوقية للشركات بنسبة "ولفت  .بشراء أسهم خزينة
 مليار دوالر، أصبحت ال تتجاوز بعد مرور خمسة 4ر4 على 2005 نهاية العام لألوراق المالية التي أغلقت

وكشف أبو لبدة عن نية السوق المالية تحويل السوق من شركة  ". مليار دوالر4ر2أشهر على العام الحالي 
 . أسابيع6 الى 4مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة، ستطرح أسهمها لألكتتاب العام خالل 

  30/5/2006فلسطينية األيام ال
  

  عاجزة عن القيام بمهامها بالمائة من الطواقم الطبية 75: وزير الصحة .29
" األونروا"أكد وزير الصحة أن الطواقم الطبية الفلسطينية سواء في وزارة الصحة أو جمعية الهالل األحمر أو 

ر قادر على القيام بمهامه  بالمائة منها أصبح غي75باتت عرضة لالعتداءات من قبل الجيش الصهيوني وأن 
وقال نعيم أنه خالل الخمس سنوات الماضية قد   .بسبب االعتداءات و اإلغالقات من قبل االحتالل الصهيوني

 2051 سيارة إسعاف، و إعاقة عمل 38 سائق إسعاف برصاص الجيش الصهيوني، وتم تدمير 447أصيب 
ؤسسة طبية وبسبب الحواجز الصهيونية، موضحاً أنه  م375وأضاف نعيم أنه تم االعتداء على  .سيارة إسعاف

 طفل ممن ولدوا على هذه 39 سيدة فلسطينية وقد توفي 68 مواطن ووضعت 129استشهد على هذه الحواجز 
 منذ بداية عام 1948 مريض من العالج داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 562الحواجز وأنه تم منع 

وحذر من خطورة تدهور األوضاع الصحية وعدم إدخال  . بالمائة35 منهم  نسبة األطفال والسيدات2005
  . مليون دوالر شهريا10المساعدات، الفتاً إلى أن وزارة الصحة بحاجة إلى 

  30/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 مليون فرنك سويسري لشراء أدوية للفلسطينيين .30
 461(يسرا قررت تخصيص مليون فرنـك سويـسري   أعلنت الخارجية السويسرية أن سو: ب. ف. برن ـ أ 
وذكرت الوكالـة   . لشراء أدوية وإرسالها الى األراضي الفلسطينية، مع خبيرين في المجال الصحي          ) ألف يورو 

» التهديد بانهيـار  «السائد في األراضي الفلسطينية و    » الوضع البالغ الصعوبة  «أن هذه المساعدة تقررت بسبب      
وسـيتم  . »مخصصة لمعالجة المرضى الذين تعتبر أوضاعهم حرجة      « هذه األدوية    وأفاد بأن . نظامها الصحي 

توزيع هذه األدوية بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والمنظمة العالمية للصحة ومنظمات شـريكة               
  . أخرى

  30/5/2006الشرق االوسط 
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  لألسلحة إلى األردن» تهريب حماس«وساطات عربية إلنهاء قضية  .31

كشفت الحكومة االردنية عن وجود وساطات عديدة من دول عربية للتدخل في قضية ما              :  سامي محاسنه  ،انعم
 غير ان الحكومة لم تكشف طبيعة       ،تهريب السالح التي تتهم فيها الحكومة االردنية حركة حماس        ب فاصبح يعر 

وقـال النـاطق     . »بانها تنصب نفسها للدفاع عن حماس     «هذه الوساطات متهمة الحركة االسالمية في االردن        
باسم الحكومة االردنية ناصر جودة ان هناك عدة جهات عربية تم من خاللها نقل رسائل ورغبة النهاء االزمة                  

لقـد  «واضاف   .دول التي ابدت رغبتها بالتدخل النهاء ملف االزمة       لكنه رفض الكشف عن هذه الوساطات وال      
وهذا يـدل علـى ان      . تلقينا اتصاالت من عدة جهات عربية للتوسط واكدنا على مواقفنا بان هناك مشكلة أمنية             

هناك رغبة لدى الحكومة الفلسطينية وحماس بتطويق االزمة حيث انهم يشعرون ان هناك مشكلة بحاجة الـى                 
ـ      غ . »حل ان من بين الدول والجهات العربية التـي بـذلت          » الشرق االوسط «ير ان مصدرا اردنيا اخر قال ل

جهوداً للوساطة إلنهاء ملف االزمة، السودان والجامعة العربية اال ان االردن لن يقبل اي وساطات قبل ارسال                 
  . لى أراضيهوفد أمني من حماس إلطالع االردن على مواقع االسلحة التي ما زالت مخبأة ع

  30/5/2006الشرق االوسط 
  

  مواجهة الجيش اللبنانيل" جيش التحرير الفلسطيني"سورية تعيد إحياء  .32
النقـاب  , كشفت مصادر عسكرية سورية سابقة ملتحقة بالمعارضة السورية في الخارج           :حميد غريافي ¯ لندن  

الذي كان مهمال منذ مطلـع      « لسطينيجيش التحرير الف  »اعادت االعتبار الى    »عن ان قيادة الجيش في دمشق       
وعينت قيادة جديدة له من ضباط في خمسة او ستة فصائل رفض فلسطينية تقيم قياداتها ومعسكرات                , الثمانينات

¯ الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين       »تدريبها في االراضي السورية وخصوصا من ضباط الصف الثاني في           
ادة ابوموسى في ما يبدو ان نظام بشار االسد يهيئ جيشا فلسطينيا نظاميا             بقي« االنتفاضة¯فتح  »و« القيادة العامة 

وذلك مع ارتفاع حدة التوتر بين هـذه        , للدفاع عن المواقع العسكرية الفلسطينية المنتشرة خارج مخيمات لبنان        
لبناني لجبريـل   مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مؤتمر الحوار الوطني ال         ,المواقع والجيش والشعب اللبناني   

« جيش التحريـر الفلـسطيني    »وقالت المصادر العسكرية في المعارضة السورية ان        . وابو موسى بستة اشهر   
الجديد مزود بعشرات الدبابات وراجمات الصواريخ واالليات وبطاريات المـدافع مـن الترسـانة العـسكرية                

لصواريخ التي اطلقت من جنوب لبنان االحد       السورية لتمكينه من مواجهة الجيش اللبناني وقالت المصادر ان ا         
بامكان قيادة الجيش   »واكدت مصادر المعارضة العسكرية السورية ان        .على اسرائيل هي من الترسانة السورية     

الحادة ادخال معظم قوتهـا العـسكرية الـى داخـل           « جيش التحرير الفلسطيني  »السوري في دمشق باحيائها     
مكررة بذلك ما فعلته عندما اقتحمـت الـدامور بقواتهـا           ,  الجيش الفلسطيني  االراضي اللبنانية تحت ستار هذا    

  .«الخاصة التي كان عناصرها يرتدون زي الجيش الفلسطيني
  30/5/2006السياسة الكويتية 

  
  يطرح قضية نزع سالح الفلسطينيين الموالين لسورية في لبنانالتصعيد االخير .33

الجبهة اللبنانية ـ االسرائيلية مجددا بقوة مسألة تطبيق القرار طرح اشتعال  :بيروت ـ من هنري معمارباشي
الدولي القاضي بنزع سالح حزب اهللا اللبناني وسالح الفصائل الفلسطينية الموالية لسورية، االمر الذي يبدو 

ي ويشكل هذا الموقف صفعة الحد ابرز مقررات االجماع الوطني في مؤتمر الحوار الداخل .حاليا بعيد المنال
الماضي نزع السالح الفلسطيني ) ابريل(الذي تشارك فيه كل القيادات بما فيها حزب اهللا والذي قرر في نيسان 

واكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان  .خارج المخيمات خالل ستة اشهر
، وان اتفق عليه علي طاولة الحوار، ما تجريد الفلسطينيين المقربين من دمشق من سالحهم علي المدي القصير
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يزال بعيد المنال بسبب الصراعات االقليمية خصوصا بين االيرانيين والغرب من جهة وبين الفلسطينيين 
 .واالسرائيليين من جهة اخري 

 30/5/2006القدس العربي 
 
 
 

  بحث مع القدومي خالفات المكتب التمثيلي لمنظمة التحريرصلوخ  .34
، وجـرى   لدول عـدم االنحيـاز    صلوخ فاروق القدومي على هامش االجتماع الوزاري        وزي  فالتقى  : بيروت

عرض للتطورات في المنطقة، وانعكاسات افتتاح مكتب منظمة التحرير في بيروت وردود الفعل السلبية عليـه             
ه يخبـر كان من المفـروض ان       على أنه     القدومي  حيث أكد  .من الفصائل غير المنضوية في عضوية المنظمة      

أكد ان ال بد    حيث  المنظمات جميعها معنية مباشرة بهذه العالقة،       الفتا إلى أن     الى لبنان،    هباعباس زكي قبل ذه   
  .زكي ها من خالل لجنة، يكون أمين سرللجميعمن ان تكون هناك مشاركة 

 30/5/2006الحياة 
  

   أبلغ جبريل احتجاجه على تصريحاته األخيرةزب اهللاح .35
الجبهـة  «ارتياحها للموقف الذي صدر عـن زعـيم         في حزب اهللا عدم     األوساط  بدت  أ:  محمد شقير  –بيروت  
أحمد جبريل في حديثه األخير خصوصاً بالنسبة الى وقوف الجبهة الى جانب الحزب             »  القيادة العامة  –الشعبية  

يـذ  أو الى دوره في تحرير الجنوب والى تنسيقه مـع الحـزب فـي تنف              » أمل«في قتاله في السابق مع حركة       
أن جبريل تبلغ أخيراً من قيادة الحزب احتجاجاً علـى          » الحياة«وفي هذا السياق علمت      .العمليات ضد اسرائيل  

مواقفه التي ال يستطيع تبريرها وتشكل احراجاً له هو في غنى عنه اآلن، إضافة الى أن ال لزوم لكل ما قالـه                      
ي عموماً من المقاومة االسـالمية ال يبـرر         كما علمت أن تقدير الحزب للموقف الفلسطين       .في هذا الخصوص  

  .لجبريل جنوحه في تحديد المواقف القابلة لالستغالل الرباك الوضع الداخلي
  30/5/2006الحياة 

  
  حكومة حماس دعميعدم االنحياز  .36

 ههاجمت ماليزيا، التي ترأس حركة دول عدم االنحياز، أمس، المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب وفرض
ات على الحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس، وقال رئيس الحكومة الماليزية عبد اهللا أحمد بدوي، في عقوب

السماح إلسرائيل بتطوير <افتتاح مؤتمر وزراء خارجية دول عدم االنحياز في بوتراجايا في كواللمبور، إن 
 في المنطقة من القيام بذلك، هو دليل أسلحة نووية مع تمتعها بحصانة، وهو ما ال تنكره، في حين يمنع آخرون

واحدة من أسوأ المآسي في وقتنا <، ووصف بدوي المشكلة الفلسطينية بأنها >صارخ على الكيل بمكيالين
، مطالبا الواليات المتحدة وغيرها من القوى >إن ما يسمى بعملية السالم أصبحت مشتتة<وقال . >الراهن

لى الحكومة الفلسطينية، ومشددا على أن النزاع لن ينتهي إال باالعتراف الغربية بإنهاء العقوبات المفروضة ع
يجب التعامل معها من خالل <ودعا أيضا إلى االعتراف بحكومة حماس، موضحا انه . بحقوق الفلسطينيين

 . >االتصاالت والحوار، وليس من خالل اإلبعاد والعزلة والعقوبات
  30/5/2006السفير اللبنانية 

  
  هيوني يقتل مواطناً مصرياً على الحدود ويعتقل خمسة آخرينالجيش الص .37
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ذكرت مصادر صهيونية أن جيش االحتالل قتل متسلالً مصريا على الحدود المصرية ـ الفلسطينية حاول 
وادعى الجيش الصهيوني أنه رصد  .، واعتقل خمسة مصريين آخرين1948التسلل إلى األراضي المحتلة عام 

لون أدوات حادة حاولوا قطع أجزاء من السياج الحدودي إلى الجنوب من منطقة ستة أشخاص كانوا يحم
قبل أن تكتشفهم قوة عسكرية طالبتهم بالتوقف وبعد أن ) إسرائيل(بالنقب المحتل في محاولة لدخول " كتسيعوت"

   توأضاف. ا بهالم ينصاعوا تم إطالق النار باتجاههم مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين بجروح ثم توفي متأثر
  

  .تلك المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الشبان المصريين الباقين واقتادتهم للتحقيق معهم
  30/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ؟!!حلفاءها أّن الحكومة الفلسطينّية ستسقط بعد شهرواشنطن أبلغت  .38

واكدت مصادر مطلعة ان واشنطن ، ة الفلسطينيةان الواليات المتحدة تنفذ خططا السقاط الحكوم) المنار(علمت 
ابلغت حلفاء لها في الساحتين االقليمية والدولية ان الحكومة سوف تسقط في شهر تموز القادم، وبالتالي فان 
الضغوط على الحكومة الفلسطينية سوف تتصاعد في االيام القادمة، كما ان هناك سيناريوهات عدة للتطورات 

لمصادر الى ان االدارة االمريكية تصر على حرمان الموظفين الفلسطينيين من رواتبهم المرتقبة، واشارت ا
ومواصلة فرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني واغالق اية نوافذ تحاول الحكومة الفلسطينية فتحها 

د من عواصم وأضافت المصادر ان الموقف االمريكي الذي ابلغته ادارة بوش لعد .لحل مشكلة وأزمة الرواتب
واكدت المصادر ان واشنطن وتل ابيب معنيتان  .المنطقة يحظى بدعم وتأييد سري من بعض العواصم العربية

 .بحدوث اقتتال داخل فلسطيني، وانهما تقومان بخطوات وتطرحان برامج يدفع الى هذا االقتتال
واصلة هذه السياسة ضد الحكومة ان جهات امريكية حذرت ادارة بوش من م) المنار(المصادر ذاتها نقلت لـ 

الفلسطينية وذكرت ان استمرار الحصار والضغط من شأنه اشعال نار المقاومة الفلسطينية وتصعيد المواجهة 
 .بكافة االشكال ضد اسرائيل وضرب اهداف لها عبر تنفيذ العمليات التفجيرية داخل المدن االسرائيلية

  30/5/2006المنار 
  

  سنقيم عالقات مع حماس ان قدمت ضمانات بانها تغيرت:الخارجية البريطانية .39
اكد باري مارستون الناطق الرسمي بلسان الخارجية البريطانية أن بريطانيا :  جمال جمال-القدس المحتلة 

تعترف بحركة حماس كممثل شرعي للشعب الفلسطيني على أساس حصول حماس على غالبية األصوات في 
ولكن إذا قررت حماس حقا الدخول في اللعبة الديموقراطية فيجب عليها االلتزام  .رةاالنتخابات التشريعية األخي

واوضح بان بريطانيا لم تقل مطلقا أنها  .بمبادىء هذه اللعبة ، كما هو الحال مع أي حزب سياسي في العالم
ضمانات بانها قد ترفض اقامة عالقات طبيعية مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ولكن يجب على حماس أن تقدم 

ووصف  .تغيرت لتصبح حزبا ديموقراطيا وبعدها ستقيم بريطانيا العالقات مع حماس كأي حزب سياسي أخر
الناطق العالقات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانها جيدة ، وقال ان بريطانيا ملتزمة بدعم مؤسسة 

   .باشرةالرئاسة واألجهزة األمنية التي تقع تحت سلطات الرئيس الم
  30/5/2006الدستور 

  
   االنتفاضة-لقيادة العامة وفتح لقرات معلى  رايس أوقفت غارتين إسرائيليتين .40

كشفت أوساط برلمانية أميركية في الكونغرس النقاب أمس في واشنطن عن أن اتصالين هاتفيين أجرى أحدهما                
من سـعد الحريـري     « تمٍن ملح ¯ »وزير الخارجية الفرنسي بنظيرته األميركية ظهر أول من أمس األحد ب          

أوقفا هجومين جويين إسرائيليين في اللحظات األخيرة       », واآلخر من فؤاد السنيورة باألمين العام لألمم المتحدة       
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 القيادة العامـة    -على مواقع قيادات حزب اهللا في الضاحية الجنوبية من بيروت وعلى مقرات الجبهة الشعبية               
وقالت األوساط في اتصال بها من لندن        .«طينية متطرفة أخرى في قلب دمشق      االنتفاضة وفصائل فلس   -وفتح  

طالبين منه  , سارعا إلى االتصال برئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمرت      »أمس إن كوندوليزا رايس وكوفي عنان       
, نيضبط النفس واالمتناع عن توسيع رقعة غارات سالحه الجوي وأسلحته البرية إلى ما وراء الجنوب اللبنـا                

  .«وعدم المساس بالبنية التحتية االقتصادية اللبنانية
  30/5/2006السياسة الكويتية 

  
  جمعية لألساتذة الجامعيين في بريطانيا توصي بمقاطعة أكاديميين اسرائيليين .41

 صوت أعضاء الجمعية الوطنية ألساتذة التعليم العالي والمتقدم  : أ ب  30/5/2006 النهار اللبنانية ذكرت
" فصل عنصري"ريطانيا أمس على مقاطعة أكاديميين إسرائيليين بسبب ما وصفوه بأنه سياسات في ب

 ألف أستاذ، مذكرة في هذا الشأن في 69وأقرت الجمعية التي تضم  . وممارسات تمييز في حق الفلسطينيين
ر فيليبس أوضح أن بيد أن الناطق باسم الجمعية تريفو. مؤتمرها السنوي بمدينة بالكبول في شمال بريطانيا

المذكرة تعد توصية ليس إال، وليس واجباً تطبيقها، بينما تستعد الجمعية لالتحاد هذا األسبوع مع جمعية 
وعلق مدير  . األساتذة الجامعيين في هيئة جديدة اسمها اتحاد الكليات والجامعات تضم زهاء مئة ألف عضو

بأن جماعته ستواصل محاربة المقاطعة ووصفت خطوة روني فرايزر " أكاديميون أصدقاء إلسرائيل"جماعة 
  ". عنصرية"الجمعية بأنها 

وزيرة التعليم االسرائيلية يولي تمير اعتبرت ان القرار أن : الناصرة من 30/5/2006 الغد االردنية وأوردت
كما  . استنكاريجعل المؤسسات االكاديمية رهن المواقف السياسية ويمنع استقاللها، وقالت إن القرار يستحق كل

اصدرت جامعة حيفا بيانا أدانت فيه القرار، واعتبرته جزءا من قوانين المكارثية، التي ظهرت في الخمسينات 
  .من القرن الماضي في الواليات المتحدة

  
   إلى تجنب معاقبة الفلسطينيين وتعريضهم لكارثةيدعونائب رئيس الوزراء االيطالي  .42

لخارجية االيطالي، ماسيمو داليما في تـصريحات صـحفية امـس االتحـاد             دعا نائب رئيس الوزراء، وزير ا     
األوروبي، إلى تجنب معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسة خياره الديمقراطي، محـذراً مـن مغبـة وقـف                  

وشدد داليما على ضرورة تجنب مخاطر انهيار إنساني في األراضـي            .المساعدات األوروبية وآثارها الكارثية   
المنتخبة ديمقراطياً للشروط اإلسـرائيلية     " حماس"ة نتيجة وقف المساعدات الدولية لعدم إذعان حكومة         الفلسطيني
  .والغربية

  29/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  منظمة كندية تقرر مقاطعة إسرائيل بسبب سياستها العنصرية21 .43
ات ومؤسسات كنـسية، مقاطعـة اسـرائيل         منظمة كندية، بينها نقاب    21قررت  :   مينا العريبي  ، لندن ،تل أبيب 

وجاء قرار   .العنصري التي تمارسها ضد الفلسطينيين    ) التقسيم(»االبرتايد«سياسيا وتجاريا وذلك بسبب سياسة      
المنظمات الكندية اثر نشاطات متواصلة خالل األشهر األخيرة، بدأتها احدى الكنائس المـسيحية فـي أوتـاوا                 

في اقليم أونتاريو، وفيهـا نـافش       ) سي يو بي إيه   (ماضي كبرى النقابات الكندية     واختتمته في نهاية األسبوع ال    
، المعروفـة بـالتمييز العنـصري، وتجـاه         )48فلـسطينيي   (الكنديون سياسة اسرائيل تجاه مواطنيها العرب       

لقمـع  الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، المعروفة باالغتياالت واالعتقاالت والحصار االقتصادي وا           
وقالت كاترين نستويفـسكي،     . والخنق واالذالل، وتجاه الفلسطينيين في الخارج، حيث يتواصل تشريد الالجئين         
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 ألف عامل، ان منظمات جماهيريـة       200رئيسة لجنة التضامن الدولي في النقابة المذكورة، التي تمثل حوالي           
  . أخرى في كندا تبحث في امكانية اتباع سياسة مشابهة

  30/5/2006الوسط الشرق ا
  

  لمواجهة البرنامج النووي اإليراني  اسرائيل تعزز عالقاتها باألطلسي .44
 اعلنت اسرائيل أمس انها ستشارك للمرة األولى مشاركة كاملة في مناورات بحريـة لحلـف شـمال                  :رويترز

 شارة إلـى أن أحـد      وتجدر اإل  .االطلسي، معززة بذلك عالقاتها الدفاعية في مواجهة البرنامج النووي االيراني         
ان المناورات تهدف أساساً الى تحسين المهمات االمنية لحلف شمال االطلسي           إلى   أشار ين، االسرائيلي ينالمحلل

 اسرائيل تهتم خصوصاُ بالمناورات الجوية المشتركة، ونظرا الى الواقع االسـتراتيجي    فيمافي البحر المتوسط،    
  .دفاعي، فمن الضروري ان تكون جزءا من تحالف هال

  30/5/2006النهار اللبنانية 
  

 االنفجار خيار المستقبل في غزة؟هل يصبح  .45
 فهمي هويدي  
حين يشح الطحين ولبن األطفال والبنزين، وحين تنقطع رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وحين 

فق، فإن السؤال الذي ويطل شبح الحرب األهلية في األ. تدخل المواجهة بين الفرقاء مرحلة تكسير العظام
 كيف الخروج من المأزق؟ : يواجه حكومة حماس هو

هذه القسمات التي ترسم معالم الكارثة وتصور الوجه المعتم للمشهد الفلسطيني، تحجب وجهاً آخر لم يسلط 
تجابة ذلك أنه في مواجهة محاوالت التركيع والتجويع واإلذالل، ثمة اس. عليه الضوء، ألسباب ليست كلها بريئة

فلم يذكر أحد مثال أن مجالس اآلباء في مدارس . أخرى في الداخل اتسمت بالصمود والتحدي والمروءة
قررت أن تتحدى الحصار، حيث اتفق أعضاؤها على تدبير رواتب المدرسين التي أوقفت، فجمعوا > الخليل<

ا بعض النقابات المهنية، للمهندسين من بينهم أمواال أقرضوها لهم حتى تنفك األزمة، وهى الفكرة التي اقتبسته
قرب رام > ترمس عيا<وفي . واألطباء، التي قررت بدورها تقديم قروض ألعضائها، لسد احتياجاتهم المعيشية

 . اهللا اتفق رجال األعمال في ما بينهم على تقديم قروض لكل الموظفين من أبناء القرية
بين األهالي، وفي جمع التبرعات لستر حاجة الذين انقطعت إلى جانب ذلك فقد نشط كثيرون في تحقيق التكافل 

 . مواردهم، وهو ما حدث في نابلس ورام اهللا
، >حماس<رئيس المكتب السياسي لحركة ) أبو الوليد(أجريت اتصاال هاتفيا مطوال مع السيد خالد مشعل 

ما أن تضحي بمبادئها، أو فإ: ونقلت إليه هذه اآلراء، خصوصا فكرة أن حماس اآلن باتت أمام مفترق طرق
وكانت ردوده على ما سمعه . تضحي بالشعب الفلسطيني الذى يكاد صبره ينفد، أو تضحي بالسلطة والحكومة

 : مني كما يلي
. أن حماس انتقدت في السابق حين لم تشارك في العملية االنتخابية، ولم تسلم من النقد حين قررت المشاركة

وقد انبنى قرار المشاركة األخيرة . لحركة تما في ضوء حسابات وتقديرات معينةواإلحجام واإلقدام من جانب ا
على أساس أن ثمة ثغرات في الوضع الفلسطيني يجب إصالحها لتعزيز صمود الجبهة الداخلية، فضال عن أن 

 . هناك تنازالت سياسية من جانب السلطة يتعين إيقافها
 سعت إليها، بل إنها فوجئت بها، إذ حين صوتت األغلبية أن حماس لم تسع إلى السلطة ولكنها هي التي

لصالحها في االنتخابات، كان يتعين علينا أن نمتثل إلرادة الجماهير وال نخذلها، وما كان لنا أن نعتذر عن 
تولي السلطة، ألن من حق الناس حينئذ أن يقولوا لنا إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية، فلماذا شاركتم في 

 . تخابات أصالاالن
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أننا سعينا جاهدين منذ اللحظة األولى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلى إشراك مختلف القوى السياسية 
ولم يعد سراً أن البعض تعمد ذلك . معنا، ولكن اآلخرين هم الذين رفضوا ألسباب بعضها مفتعل وغير جاد

 الكيد السياسي اكثر مما فيه من إدراك المصلحة لكي تحشر حماس وحدها في الزاوية، األمر الذي كان فيه من
 . الوطنية

. ليس دقيقا أن حماس أوقفت المقاومة، ولكنها فقط ملتزمة بالتهدئة التي وقعت عليها قبل اكثر من عام
وإشهارها لالءات الثالث ورفضها التراجع أمام الضغوط القوية التي تواجهها من كل صوب، دليل على 

 . اومة، الذي هو مصدر شرعيتها األساسيالتزامها بخط المق
أوافق على صعوبة الجمع بين السلطة والمقاومة في ظل الخرائط المحلية واإلقليمية الراهنة، لكننا لم نيأس 
تماما من تحقيق ذلك الهدف، خصوصا في ظل إدراكنا لحقيقة أن للمقاومة صوراً شتى، وإذا كان حمل السالح 

 نعتبر أن وقف التنازالت مرتبة مهمة في المقاومة، كما أن إصالح الوضع الداخلي هو حدها األقصى، إال أننا
 . تأمين لظهر المقاومة

الخيار محسوم في مسألة التضحيات، ذلك أنه إذا كان على حماس أن تختار بين التضحية بمبادئها أو بالشعب 
.  متمسكة كما هو معلوم بموقفها المبدئيفهي. الفلسطيني أو بالسلطة، فالمسألة محسومة وال تحتاج إلى تفكير

وأسهل شيء أن تتنازل عن السلطة . وبالقطع فإنها ترفض أن تكون سببا في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني
لكن حماس حتى اآلن على األقل ال ترى أن هذه الخيارات . التي لم تحرص عليها أو تتطلع إليها يوما ما

 التي تتبلور في هدوء اآلن ما يدل على أنها تستطيع أن تتغلب على الحصار الوحيدة، ألن لديها من الشواهد
 . وتكسر طوقه، بدال من أن يكون أداة لكسر اإلرادة الفلسطينية

 : ثمة اقتراح محدد للدكتور علي الجرباوي للخروج من المأزق يتلخص في ما يلي
طة عليه أن يشكل حكومة مستقلة من الفنيين تقدم حكومة حماس استقالتها إلى رئيس السلطة أبو مازن، مشتر

المستقلين، ال من حركة فتح التي خسرت المعركة االنتخابية، وفي الوقت ذاته يتولى المجلس التشريعي الذي 
. تتمتع فيه حماس بأغلبية كبيرة مراقبة عمل الحكومة ومنحها الثقة ما دامت تلتزم بمنهج اإلصالح المطلوب

ن، األول أن حركة حماس وإن رفضت االعتراف بإسرائيل، إال أنها لم تمانع في أن يعزز هذه الفكرة أمرا
وإذا كانت قد وافقت على ذلك، فلماذا . يتواصل معها رموز السلطة أو اإلدارات الرسمية المعنية بالشأن اليومي

 األمر الثاني واألهم ال تترك األمر للحكومة تؤدي هذه المهمة بالتعاون مع السلطة، وتنفض يدها من المسألة،
ومن ثم سيفتح الباب الستئنافها، . أن خروج حماس من الحكومة سيبطل ذريعة وقف المساعدات المالية لها

 . وربما أدى ذلك إلى تفكيك التحالف األميركي األوروبي في هذا الصدد
مهلة زمنية لحسم ثالث لالقتراح شق آخر يدعو لالتفاق بين أبو مازن ورئيس الحكومة المستقيلة على تحديد 

وثانيتها إصالح منظمة التحرير وتمثيل حماس . أوالها الحوار الوطني بين مختلف المنظمات السياسية: قضايا
أما ثالثتها فهي بحث مصير السلطة في ضوء مشروع أولمرت الذي يقضي برسم الحدود . والجهاد فيها

في المئة من أراضي الضفة إلى إسرائيل وإدخالها  58 بعد ضم 2008,اإلسرائيلية من جانب واحد قبل سنة 
. وهو المشروع الذي من شأنه استحالة إقامة الدولة الفلسطينية، وتحويل فكرتها إلى مسخ حيثي. وراء السور

وفي رأي الدكتور الجرباوي أن حل السلطة الفلسطينية والمطالبة بإعادة احتالل غزة والضفة قد يكون مخرجا 
 .  ذلك المصير اليائسمرشحا للخروج من

يعيب هذا االقتراح ثالثة أمور، أولها أنه قد يستغل في الترويج النطباع ظالم مؤداه أن حكومة حماس لم تنجح 
ثانيها أنه من الناحية العملية ال يوجد مستقلون بين النخبة . في مهمتها وأن الجماهير أخطأت حين أولتها ثقتها

سيس بالكامل، الناس فيه إما منخرطون في تنظيمات أو هواها موزع على الفلسطينية التي تعيش في محيط م
. ذات التنظيمات، األمر الذي يعني أن الكالم عن حكومة تكنوقراط مستقلة هو افتراض نظري صعب التحقيق

أما األمر الثالث فهو أن أبو مازن الذي ضعف موقفه كثيراً في أوساط فتح بعد ظهور نتائج االنتخابات 
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شريعية، وال يزال محاطاً بفريق لم يتوقف عن الكيد لحماس، لن يستجيب لفكرة تشكيل حكومة مستقلين، الت
وإذا لم تنل تلك الحكومة ثقة المجلس التشريعي، فإنه . وإنما سيأتي في أحسن الفروض بعناصر فتحاوية الهوى

يها مختلف الوسائل بما فيها التزوير في هذه الحالة سيقرر حله والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة تستخدم ف
 . وهذا هو السيناريو الذي يراهن عليه ويعمل ألجله فريق أبو مازن اآلن. لضمان فوز مرشحي فتح

ثمة سيناريو آخر للخروج من المأزق من خالل محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتزايد المطالبة بها من 
لكنة ال يبدو بدوره حال متاحا، سواء ألن . ض الشخصيات العامةجانب األسرى المثقفين ورجال األعمال وبع

أبو مازن وفريقه ال يريدون مشاركة مع حماس ويراهنون على إفشال حكومتها، أو ألن وجود حماس في تلك 
 . الحكومة سيظل حائال من وجهة النظر اإلسرائيلية واألميركية دون تقديم المساعدات المالية لها

وإذا لم تتحقق اآلمال التي تتوقعها حماس، وإزاء . إن الوضع لن يظل مجمداً ألجل طويلفي كل األحوال ف
استبعاد السيناريوهات المعقولة فإن سيناريو الفوضى سيفرض نفسه، وسيقع االنفجار ال ريب، لكن السؤال 

لتصفية حسابات هل ستتوجه مشاعر الغضب في هذه الحالة : الذي يتعين التحسب له والتفكير فيه طويال هو 
فتح وحماس، أم تتوجه ضد االحتالل الذي هو أصل الداء ومصدر البالء وأرجو أن يكذب حدسي في أن 

  !سيناريو االنفجار هو المرشح لمستقبل األرض المحتلة ربنا يستر
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  غزة وضرورة تجنب الصدام المسلح .46

  ياسر الزعاترة 
نقول ذلك . اخلية الفلسطينية بتقليصها حجم انتشار القوة األمنية التابعة لها في الشوارعحسناً فعلت وزارة الد

رغم إدراكنا للدوافع النبيلة التي وقفت خلف تشكيل القوة من األصل ممثلة في حفظ أمن الناس إثر عجز ، 
ة في ظاهرة الفلتان وربما رفض أجهزة الشرطة القيام بواجباتها على هذا الصعيد ، بل ومساهمتها الفاعل

 .األمني
ال قيمة للقول إن على الوزارة أن تعيد هيكلة القوى األمنية على نحو يفعل دورها ويهذبه بما يخدم مصالح 
المواطنين ، فقد استبق الرئيس الفلسطيني ذلك بتعيين فتحاوي معاد لحماس على رأسها ، والنتيجة هي أن 

والحال أننا إزاء سؤال من جملة األسئلة الصعبة . يد اإلصالح األمنيوزير الداخلية لم يجد ما يفعله على صع
التى طرحها تشكيل حماس للحكومة ، أعني سؤال الوسيلة التي ستتعامل بها الحركة مع كادر يعاديها ويسعى 

 .إلى إفشالها بكل ما أوتي من قوة
 المساندة ال صلة له البتة بمصالح من المؤكد أن إصرار فتح وجماعة السلطة على إفشال عمل القوة األمنية

الفلسطينيين ، بقدر صلته بقرار اإلفشال المتخذ على أعلى المستويات ، والذي تهدده تلك القوة ورسوخ أقدامها 
في الواقع ، ألن األصل بحسب تلك الخطة هو بقاء كل شيء على حاله بانتظار رحيل الحكومة ، أكان بسبب 

ت من خالل انتخابات جديدة سيجري ترتيبها بكل الوسائل من أجل عودة األسد الحصار أم حتى بعد أربع سنوا
 إلى عرينه،، 

ال خالف على أن من حق حماس أن تبادر إلى اتخاذ أي إجراء يمكنها من خالله الرد على من يعملون على 
م فيها ، لكن الموقف إفشالها ، واألهم أن من حقها المحافظة على أمن المواطنين الذين انتخبوها ووضعوا ثقته

اآلن ليس محصوراً بسؤال الحق والباطل ، ولو كان كذلك لكان األولى أن يغادر المسرح أقوام لم يقدموا 
 .للشعب الفلسطيني غير المصائب ، فيما تعاملوا معه بوصفه بقرة حلوباً أكثر من أي شيء آخر

اء ، والفلسطينيون في الداخل والخارج ، إنه واقع مرير ينبغي التعامل معه بأقصى درجات الحنكة والذك
أكثرهم في أقل تقدير ، ينظرون إلى حماس اليوم بوصفها أم الصبي الذي ينبغي أن يحافظ عليه ، حتى لو تم 



 

 22

ذلك على حساب الذات والمكاسب ، ال سيما أن في الطرف اآلخر رموز ال قيمة لدم الفلسطينيين وال لمصيرهم 
 .  يتعدى مصالحهم وزعامتهمفي وعيهم ، وما يعنيهم ال

في مواجهة كالتي يبشر بها اإلصرار على القوة األمنية في مواجهة جيش فتح ، ليس ثمة غير الدم الذي يجلب 
الدم ، وها إن األنباء تبشرنا بأن الحرس الرئاسي سيصبح عشرة آالف عنصر ، ربما أكثر من الحرس 

أجل مواجهة حماس ، وليس من أجل الذب عن الرئاسي في الصين ، وهؤالء سيجري تسليحهم من 
الفلسطينيين ، وكم مرة تابعنا االجتياحات في رام اهللا ونابلس وجنين ، ولم نسمع أن تلك الجحافل من الشرطة 
والحرس والقوات قد أطلقت رصاصة على العدو ، ومن فعل ذلك منهم ، وقد حصل ، فقد تصرف على نحو 

 . فردي
 استمرار فضح الطابق ، وقد أكد ما جرى أن من أفشل محاولة حماس حفظ أمن ال حل لهذه المعضلة غير

ومن . الفلسطينيين ، هو الطرف المكلف أصالً بحفظ أمنهم لكنه لم يفعل ، وبذلك تكون الرسالة قد وصلت
 ، جانب آخر ، فإن صداماً مسلحاً في غزة سيجد صداه تنكيالً بحماس ورجالها ومؤسساتها في الضفة الغربية

وحيث تفتقد الحركة ألية قوة أمنية بسبب شراسة المطاردة االسرائيلية ، وقد وصل الحال بأحد مسؤولي فتح 
 .حد القول ألحد الصحفيين ، إذا قتلوا شرطياً في غزة فسنقتل لهم وزيراً في الضفة الغربية

مناسبة على أنها األحرص على ليس أمام حماس غير التأكيد بالممارسة العملية مرة تلو المرة ومناسبة وراء 
دماء الفلسطينيين ومصالحهم ، بل وقضيتهم ، وأنها لن تغير نهجها من أجل وزارة في سلطة يتحكم المحتلون 

 .بها من كل جانب
  30/5/2006الدستور 

  
  !فعل الندامة " يا ضيعان" .47

  سركيس نعوم
كثيراً عندما ظنـوا بـين      " فتح"قري حركة   تذاكى الفلسطينيون بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الف       

  ان في استطاعتهم تحويل لبنان قاعدة سياسية وعسكرية متقدمة           1982 و 1975 ثم بين    1975 و 1969عامي  
 المسلم في لبنـان الـيهم       –" الوطني"وتذاكوا أكثر عندما ظنوا ان لجوء الفريق        . لهم في صراعهم مع اسرائيل    

 وربمـا قبلـه مـع الفريـق         1943م الداخلية المتراكمة من االستقالل عام       طلباً لمساعدتهم على حل مشكالته    
وبالغوا في تذاكيهم عندما ظنوا ان الدافع الوحيد للمساعدات المتنوعة          . المسيحي سيمكنهم من اقامة هذه القاعدة     

 ضد الـذين  التي قدمتها اليهم جهات دولية واقليمية بعضها عربي وفي مقدمه سوريا كان تعزيز كفاحهم المسلح             
اغتصبوا ارضهم وتقريبهم من تحقيق انتصار ما على اسرائيل يقنعها بقبول حـل عـادل وشـامل لقـضيتهم                   

وقد ادرك هؤالء الفلسطينيون خطأ تذاكيهم الحقاً عندما تركهم كل الذين دعموهم ونظموهم ودربوهم              . المزمنة
اح واسع للبنان اخرجهم مـن المعادلـة         باجتي 1982وسلحوهم وحرضوهم يوم استهدفتهم اسرائيل في حزيران        

السياسية والشعبية فيه وافقدهم الهيمنة والسطوة بل االحترام الذي كان لهم في العالم العربي ويـوم اسـتهدفت                  
بل ادركوا هذا الخطأ قبل ذلك وتحديداً عندما سعى الزعيم التاريخي للثـورة الفلـسطينية ياسـر                 . لبنان معهم 

لكن ادراكه جـاء    . قرار الفلسطيني وتحويله قراراً مستقالً حتى عن االشقاء والحلفاء        عرفات الى لملمة شتات ال    
متأخراً جداً اذ نجح كل هؤالء في شطبه وشعبه وان موقتاً من الساحة واستفادوا من كل ما ارتكبه وارتكبوه هم                    

مقدساتها واالراضي العربية   شعارها المعلن تحرير فلسطين و    " أجندات"أو  " أجنده"باسمه في لبنان من اجل تنفيذ       
والمساومات والسعي الى البقاء مع ما فرضه       " القطرية"و" الخاص"المحتلة في حين ان مضمونها كان غارقاً في         
  . ذلك من تنازالت عملية على أكثر من صعيد

ـ " والحقـاً بعـد      1982طبعاً عبر الفلسطينيون عن االدراك المتأخر اعاله بعد خروجهم من لبنان عام              " احنج
 وفـي نقـل الـصراع    1993مفاوضات زعيهم وممثلهم أي منظمة التحرير في التوصل الى اتفاق اوسلو عام       
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ووجهوا الشكر والمديح الى اللبنانيين     .  االسرائيلي الى ارض فلسطين اي حيث كان يجب ان يكون          –الفلسطيني  
ودفـع  . ا امتنانهم لما قدمه لبنان اليهم   واظهرو" شعوبه"أقروا بسلسلة من االخطاء التي ارتبكوها في حق لبنان و         

ذلك الى الظن ان العامل الفلسطيني الذي كان أحد أبرز عوامل الحروب األهلية وغير األهلية في لبنان، مـن                   
دون تجاهل العوامل اللبنانية المعروفة واالخطاء، لن يعود الى التدخل في الشأن اللبنـاني سـواء لحـسابه او                   

لكن ما حصل في لبنان او بدأ يحـصل منـذ التطـورات             . ا كانت الحال في الماضي    لحساب جهات اقليمية كم   
 والتي ال يمنع شيء استمرار الـسيئ        2004المهمة مأسوية كانت أو مفرحة والتي عاشها اللبنانيون منذ أيلول           

ائفيـة  منها أو تفاقمه، لكن ذلك جعل اللبنانيين العاديين وليس اصـحاب المـصالح الـسياسية والحزبيـة والط                 
وجعلهم في الوقت نفسه يملّون تكرار فعـل الندامـة          . االيجابي لم يكن في محله    " ظنهم"والمذهبية يدركون ان    

وطبيعي ان يتسبب ذلك لهم باالحباط وخصوصاً عندما يرون ان التكـرار الـسلبي اذا               . 1982الفلسطيني منذ   
اء اللبنانيين رغم تغير مواصـفاتهم وانتمـاءاتهم        جاز التعبير ال يقتصر على الفلسطينيين بل يتعداهم الى االفرق         

وعندما يرون بأم العين ان لكل .  وبعضها مستجد1969وكذلك الى جهات اقليمية بعضها ثابت على مواقفه منذ          
خاصة لها في لبنان وان اياً منها لن يتورع، كما لم يتورع في الماضي، عن اسـتعمال                 " روزنامة"هذه الجهات   

هـذه  " تنفيـذ "تعماله من لبنانيين أفرادا وافرقاء وحتى من طوائـف ومـن مـذاهب بغيـة                كل من يتاح له اس    
  ". الروزنامة"

هل يعي الفلسطينيون المقيمون في لبنان واللبنانيون حقيقة انهم وبـصراحة أدوات سياسـات واسـتراتيجيات                
ون ان عودتهم الى الساحة     متناقضة وان لبنان في نظرهم ليس أكثر من ساحة؟ وهل يدرك الفلسطيني           " اجندات"و

 ستكون قاضية عليهم وخصوصاً اذا تورطـوا        1982 حتى   1969اللبنانية على النحو الذي كانوا عليه فيها من         
وذلك أمر يجب عدم استبعاده رغم اننا       . مرة جديدة في صدامات الداخل اللبناني سواء الطائفية منها او المذهبية          

المتعارضـة سـيدفع   " االجندات"للبنانيون ان اقتتالهم الذين قد تفرضه نصلي يومياً كي ال يحصل؟ وهل يدرك ا 
العرب على قلة وزنهم واهتمامهم والمجتمعين الدولي واالقليمي الى اليأس من قدرتهم على بناء وطن نهـائي                 

الـذي  ودولة حرة وديموقراطية وسيدة وبعيدة عن الطائفية وتالياً سيدفع كل اطراف الصراع الدائر في المنطقة        
يكاد ان يكون لبنان ساحة ثانية له بعد العراق الى التفاهم الضمني على متابعة حروبهم فيه وبواسطة شـعوبه                   
شرط ان تبقى هذه الحروب مضبوطة بحيث ال تهدد االستقرار االقليمي وربما الدولي علماً ان ذلك حصل في                  

  الماضي؟ 
بية واالقليمية في الصراع وتحديداً لمـاذا تجاهـل اميركـا    طبعاً قد يسأل البعض لماذا الكالم عن العوامل العر    

فاسرائيل عدو أو على االقـل ال       . فضالً عن اسرائيل؟ والجواب ان احداً ال يتجاهل هؤالء        " مجتمعها الدولي "و
 اما اميركا والمجتمع الدولي فلهما    . ولذلك ال يمكن توقع الخير منها سواء للبنان او لغيره         . تزال هكذا حتى اآلن   

وصودف ان هذه المصالح تالقت سنوات طويلة في الماضي         . مصالح متنوعة يحاوالن تأمينها والمحافظة عليها     
ولم يفرض احد عليها في حينه من األصالء        . مع مصالح جهات اقليمية كانت نافذة جداً في لبنان وربما ال تزال           

المتضررون منهـا   " يقوص"ولهذا  . ة الفعلية او حتى الوكالء ويصادف اليوم انها تتالقى مع مصلحة لبنان الدول          
علماً ان احداً او على األقل نحن لسنا موهومين بهذا المحور الدولي الذي يبدو انه غيـر قـادر علـى                     . عليها

فلبنان صار جزءاً من اسـتراتيجية المواجهـة التـي          . ترجمة اهتمامه الصادق بلبنان هذه المرة بطريقة عملية       
  .  وهذه المواجهة طويلة ومكلفة وال حلول سريعة لها2001نذ عام يخوض في الشرق األوسط م
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  الفلسطينية تقلق حماس وتضعها في مأزق ىوثيقة األسر .48
  داني روبنشتاين
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 المهلة التي حددها الرئيس محمود عباس، في ىمور وفق رد قادة حماس المضطرب عل االىاذا حكمنا عل
ليست هناك مبالغة في القول ان االيام االخيرة .  الماضي ـ يتبين لنا أنه قام بخطوة ذكية جدانهاية االسبوع

بالنسبة البو مازن شهدت ظهور أول نجاحاته في صراع القوي ضد حكومة حماس منذ أن فازت في 
 .االنتخابات التشريعية

 من الواضح للجميع أن يد حماس هي .أبو مازن اختار ميدان المعركة األكثر مالءمة له ـ المجال السياسي
الجمهور في الضفة وغزة . العليا في كل المجاالت االخري التي تتعلق بأساليب الحكم في السلطة الفلسطينية

اختار حماس النه مل فساد حكم فتح والفوضي التي تميز بها ـ وليس بسبب البرنامج السياسي الذي طرحته 
 في السنوات األخيرة عن أن حكم فتح يتميز بأربعة أمور وهي كلها تبدأ في الشارع الفلسطيني تحدثوا. حماس

 .ـ فوضي، فساد، ِفتنة، فلتان ـ وهذه التصقت بفتح التي يبدأ اسمها بحرف الفاء) ف(بحرف 
وكان سيقدم علي ذلك لو اختار . أبو مازن الذي يدرك ذلك لم يقدم علي تحديد مهلة لحماس في المجال الداخلي

إال أنه لم يفعل، واستغل ما يدعي بوثيقة . صراع مع حماس في مجال الصالحيات األمنية مثالخوض ال
األسري التي وقعت في سجن تلموند من قبل أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي وممثلي حماس والفصائل 

عالمي بقبولكم هذه ال) التي تنتهي في يوم االحد القادم(أمامكم عشرة ايام : أبو مازن قال لحماس. االخري
 .الوثيقة، وإال فانني سُأنظم استفتاءا شعبيا حولها
فجوهرها يقوم علي االستعداد القامة دولة فلسطينية في حدود . من الصعب جدا علي حماس أن تقبل الوثيقة

ومن الناحية . ، وهذا مخالف لميثاق حماس الذي يرفض وجود دولة اسرائيل، حتي ضمن هذه الحدود1967
خري ال يمكن لحماس ايضا أن ترفض وثيقة السجناء علي الفور، سواء بسبب مضمونها المقبول علي اال

األغلبية الحاسمة من الفلسطينيين، وبالتأكيد علي كل الدول العربية، أو بسبب الموقعين عليها الذين هم أسري 
المريح لحماس ايضا أن ترفض ليس من . ذوو مكانة اعتبارية في الجمهور الفلسطيني الذي يعتبرهم أبطاال

فكرة االستفتاء الشعبي التي طرحها أبو مازن، ذلك ألن قادة حماس كانوا قد صرحوا قبل ايام قالئل بأنهم 
قادة حماس ردوا علي مهلة أبو مازن األخيرة بصورة . سيطرحون كل قرار سياسي هام علي االستفتاء الشعبي

قادة . ال ان من الواجب دراسة المسألة والجوانب القانونية لالستفتاءرئيس الحكومة، اسماعيل هنية، ق. متلعثمة
حماس في دمشق سارعوا الي رفض فكرة الوثيقة واالستفتاء الشعبي، وطالبوا بنقل المداوالت مع أبو مازن 

من اجل ان يتمكنوا هم ايضا من المشاركة فيها كما كانوا قد ) الخرطوم هي المكان المقترح(الي الخارج 
رد فعل عدنان عصفور، أحد قادة حماس في الضفة، . اركوا في مداوالت الهدنة في القاهرة قبل سنة ونصفش

نتيجة ذلك كانت أن .  في المئة مما جاء في الوثيقة90نحن نوافق علي : كان نمطيا ومعبرا عن بلبلة حماس
السبوع الماضي قد تضمنت عبارة إن الورقة الختامية للحوار الوطني الذي جري بين الفصائل الفلسطينية في ا

أبو مازن الذي طالب من خالل مهلته االنذارية بأن . وثيقة األسري يمكن أن تكون أساسا لالجماع الوطني 
تكون وثيقة األسري أساسا وحيدا لالتفاق ـ تنازل لحماس قليال حتي يتيح االستمرار في التفاوض في االيام 

 .القادمة
االعتقاد السائد هو أن حكومة حماس برئاسة . انتهاء الصراع الدائر بين الجانبينمن الصعب معرفة كيفية 

اسماعيل هنية ستُقدم بعض التنازالت في المجال السياسي ـ أما أبو مازن وفتح فسيقدمون تنازالت في 
وثائق ولكن من المحتمل جدا أن تواصل السياسة الفلسطينية تفاعلها العاصف حول ال. المجاالت الداخلية

  .والمؤتمرات والوساطات والتسويات ـ التي تترافق مع العنف وتبادل اطالق النار ـ كما شاهدنا حتي اآلن
 30/5/2006القدس العربي 
  29/5/2006هآرتس 
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 محمد صالح المسفر. د 
الخوف والمرض وانهيار التعليم انشغلت القيادات في فتح في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني الجوع و

ـ أبو مازن ـ بتصعيد الضغوط والتهديدات لحركة حماس التي فازت في االنتخابات التشريعية األخيرة 
وكلفت بتشكيل الحكومة الفلسطينية ودعت كل القوي الفاعلة في الساحة الفلسطينية لالنخراط في حكومة وحدة 

ل وتقوي الجبهة الداخلية من أجل الصمود في وجه األعداء، ولكن دعوتها لم تستجب ألسباب وطنية تجمع الشم
 .عديدة بعضها أسباب ذرائعية والبعض اآلخر شكلية وما خفي كان أعظم واشد بالء

مطلوب من حركة حماس أن تعترف بمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
 حركة حماس ليست عضوا في هذه المنظمه العتيدة التي مسخ ميثاقها الوطني أكثر من مرة من الكل يعلم أن

اجل ان ترضي إسرائيل وامريكا ولن ترضيا أبدا، إذا فرضنا واعترفت حماس بشرعية المنظمة كما هو 
، ثم انها انتخبت الوضع القائم فإنها حكومة بال شرعية وبالتالي ال بد من تخليها عن إدارة الشأن الفلسطيني

علي أساس برنامج انتخابي معلن علي رؤوس األشهاد، وطلب منها أن تغير برنامجها السياسي فإذا استجابت 
لتلك المطالب ذلك يعني إظهارها أمام العالم بأنها منظمة انتهازية باحثة عن مصالح خاصة بها وعلي ذلك تفقد 

 منها أيضا االعتراف بمبادرة القمة العربية التي عقدت في مكانتها أمام المصدقين بمشروعها الوطني، وطلب
 وقرار تلك القمة لم يعترف به العدو الصهيوني علما بان ذلك القرار لم يعلن صراحة عن 2002بيروت عام 

حق عودة الالجئين إلي ديارهم ولم يعترف صراحة بان مدينة القدس الموحدة هي عاصمة فلسطين، ناهيك عن 
 . حة باسرائيلاالعتراف صرا

إن الشك ال يخالج فكري أبدا بان جهودا فلسطينية بذلت في عواصم عربية وغربية بمحاصرة حكومة حماس 
وارباك اعمالها ومنعها داخليا من ممارسة صالحياتها الدستورية واستدعي من الذاكرة خطاب الرئيس محمود 

أشار الي ان علي حماس ان تغير برنامجها عباس أمام اجتماع منظمة الوحدة األوروبية األخير، عندما 
لقد احكم الحصار علي حكومة حماس فال صادرات من وال واردات إلي فلسطين المحتلة، واألموال . السياسي

متوفرة في صندوق جامعة الدول العربية غير مسموح بدخولها إلي فلسطين الجريحة المنهوبة أرزاقها من قبل 
 .بعض ابنائها المتنفذين

 هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة إني احذر من يقول
محاوالت ومساع أمريكية للسيطرة علي حركة فتح من خالل األموال التي تدفع لبعض قادة فتح في الصفوف 

 ) .29/5/2006القدس العربي ( القيادية العليا وما يمثلون من تيارات داخل الحركة 
قبل كل شيء فاني اعبر عن احترامي الشديد للمناضل فاروق قدومي أبو اللطف الذي يعرف مودتي الشخصية 
ومحبتي له، لكن ال يمنع ذلك من توجيه بعض المالحظات علي مواقفه األخيرة أولها رفضه عن سبق وإصرار 

 ـ 10د في الدوحة في الفترة من علي عدم حضوره ملتقي علماء المسلمين لنصرة الشعب الفلسطيني الذي عق
 ومهما تكن المسببات فان الثوار ال يتوانون عن حضور أي محفل سيذكر فيه اسم 2006) مايو( ايار 11

 .بالدهم فما بالك بمؤتمر يعقد من اجل نصرة الشعب الفلسطيني المكلوم
 جمدت دور الدائرة السياسية لمنظمة النقطة الثانية يعلم األخ العزيز أبو اللطف أن حكومة فتح األولي والثانية

التحرير الفلسطينية وقد حال بينكم وبين مهامكم ـ تحت مسميات مختلفة كل من نبيل شعث أو الدكتور صائب 
عريقات أو السيد القدوة وتم تغيير السفراء والمندوبين الفلسطينيين دون موافقتكم كوزير لخارجية دولة فلسطين 

صيا من السفراء أقصي عن وظيفته، وبكل أسف اعتبروك لم تعد تمثل أي قوة وحتي الذي تضامن معكم شخ
سياسية بموجب تحجيم أو إلغاء دوركم في رسم السياسة الخارجية والعالقات الدولية للشعب الفلسطيني أو 
م منظمة التحرير، لقد غبت أو غيبت تحت ذرائع مراسيمية عن مؤتمر قمة بيروت والجزائر وتونس ولم تعد لك

 . مكانة في تمثيل فلسطين في دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة كما كانت في الماضي
 . عزيزي أبو اللطف، لدي كالم كثير جدا لكن محبتي لك تحول بيني وبين ما أريد قوله
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حركة حماس هي حركة تحرر وطني كما هي منظمة التحرير الفلسطينية قبل العبث بميثاقها لصالح االعداء 
يتهم جنوا نصرا ولو جزئياً من ذلك العبث، وكان بودي أن تنصر الحق وتفرض احترام رأي الشارع ول

الفلسطيني علي الكل، لقد اختلف األمر علينا نحن المهتمين بالشأن الفلسطيني تقولون بأنكم وزير خارجية 
وزير خارجية السلطة، والرئيس الدولة الفلسطينية التي لم تلد بعد، وتقولون في خطابكم للدكتور الزهار انه 

 .محمود عباس يقول إن السيد القدوة هو وزير خارجية السلطة
أخي أبا اللطف ، هل تدرك جيدا انه ال قيمة لمنظمة التحرير رغم كل المكابرة االن، وال قيمة لحكومة 

عباس عند بني فلسطينية منتخبة أو معينة، وال قيمة لرئيس منظمة التحرير رئيس السلطة السيد محمود 
اسرائيل واألمريكان مهما قدمتم من تنازالت ومهما حاصرتم وشطبتم حركة حماس أو حركة الجهاد االسالمي 
والسبب أنكم مختلفون منقسمون وبعضكم متواطئ مع العدو وان جنديا من يهود الفالشا يستطيع أن يوقف 

جيوبه رغم الرهط المفتول العضالت الذي موكب زعيمكم أبو مازن وينزله من سيارته رافع اليدين ويفتش 
تذكروا أن جند الفالشا هم الذين حاصروا الشهيد أبو عمار حتي تم اغتياله وهم الذين فتشوا  .يسير معه لحمايته

 . وهم الذين سيتولون امركم ان افشلتم الحكومة المنتخبة ، فاحذروا العاقبة وسوء المنقلب. حقائبه في مطار غزة
 30/5/2006ي القدس العرب 

 
 االعتراف بإسرائيل خيانة عظمى .50

 بروفيسور عبد الستار قاسم
من المخزي أمام اهللا والناس والتاريخ واألجيال القادمة أن يقف فلسطيني يتبجح باعترافه بإسرائيل، ويدعو 

كت هذا ليس فردا، إنما هو جيش أو طائفة سقطت في أوحال األمريكيين وأمس. اآلخرين إلى االعتراف بها
ما الذي أصاب . بأذيال إسرائيل ليتباركوا بقرفها المنتن الذي ينهال علي رؤوسهم من مصارف أمعائها

فلسطين؟ طوابير من الذين فقدوا شرفهم وهانت عليهم كرامة األمة ال يخجلون من الدفاع عن إسرائيل 
من الحقير الوضيع في التاريخ  .نواالعتراف بها، وال يترددون في دعوة غيرهم للحاق بهم إلى هذا القعر المهي

الذي أثنى على مغتصبه ومنتهك عرضه وسالب وطنه وبارك له بما فعل سوى هؤالء البغاة الذين ترتفع على 
رؤوسهم أعالم الخيانة وتمسك أيديهم بعار المناشف على بوابات الوطن المقدس؟ من هو ذلك األخس األرعن 

 قوت يوم أو أقل؟ خجل الهنود الحمر على قلتهم وضعفهم أن يقروا الذي ال يرى في أمه إال أداة تدر عليه
قد تكون ضعيفا، وقد تتشرد، وقد تُسجن أو تقتل، لكن العار كل العار أن تقر لعدوك . للبيض الوافدين بصلفهم

 .بعدوانه وتضفي على كل بشائعه بالشرعية والبهاء
قعية واالعتراف بالواقع، أما المصرون على الحقوق فال العالم قد تغير وال بد من الوا. للخيانة فلسفة عندهم

الزمن اآلن لالقتصاد والمال وليس للعزة . يرون من العالم إال أوهامهم التي توقعهم بمزيد من األحزان واآلالم
المهم أن تحصل على المال لتستطيع إشباع شهواتك، أما البحث عن أوهام الكرامة . والكرامة والحقوق

ال معنى لكلمات مثل االنحناء واإلذالل ألن المهم أن . لن يزيد الحياة المادية إال قسوة وشقاء وبؤسااإلنسانية ف
 .ال وطن بال مال، وليذهب الوطن إذا كان المال بديال له. تحصل على المال

لهذا ال يخجل هؤالء األوباش الساقطون المتمرغون في صديد نفوسهم المتعفنة من دعوة شعب فلسطين 
عتراف بإسرائيل، وال يترددون في استعمال حرب نفسية ومالية ضد الشعب عسى في ذلك ما يحقق مآرب لال

وعليه فإن شح األموال ليس سببه أمريكا وإسرائيل وإنما أولئك الذين يعيشون . أسيادهم في تل أبيب وواشنطن
 .في العصور الحجرية وال يعترفون بإسرائيل

تخيل بأن أكاديميين فلسطينيين ومثقفين وفصائل وأحزاب وقادة وأصحاب هل لفلسطيني وعربي ومسلم أن ي
تجارب نضالية ومعتقلين وأبناء شهداء وجرحى والجئين فقدوا أراضيهم وبيوتهم يطلبون ممن ال يعترف 
بإسرائيل بأن يسارع إلى االعتراف بها؟ وهل يستطيع أحد أن يتخيل كيف تدهور الوضع الفلسطيني إلى أن 
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 هذا الحد؟ كيف وصل الوضع الفلسطيني إلى حد أن االعتراف بإسرائيل قد أصبح مطلبا وطنيا؟ كان وصل إلى
الخائن دائم البحث عن جحر يختبئ فيه، أما الخائن اليوم فله منصات ومنابر وفضائيات ويحيط به المنافقون 

 . الذين ينتظرون بعض ما أنعم به اليهود واألمريكيون عليه من علف
هذه اجتهادات وطنية، وإنما نقصد بأعمالنا خدمة الوطن .  يقولون لنا أنه ال يجوز التخوينوفوق هذا
هناك فصائل تهمس في أذنك حول خياناتهم وتآمرهم . وقد انحنى أمام طلباتهم أناس كثر وفصائل. والمواطنين

 لقد رأينا الدعارة بحق .على الوطن والمواطنين، لكنها في العلن تصبح كالطالب المؤدب أمام أستاذه الوقح
ظن بعضنا أن المسألة . وطننا ومواطنينا بأم أعيننا، وقلنا إن هذه سياسة وليست دعارة، فدفعنا الثمن جميعا

مجرد سحابة وتنتهي، وإذا بالسحابة تمطر علينا جواسيس وعمالء محنكين يتلقون أمواال وتدريبا ودعما 
 .إعالميا وعسكريا

إنهم عمالء وخونة وقتلة . ال. بالخونة والعمالء، ويقولون إنه ال يجوز التخوينال يريدون منا أن نصفهم 
" األكوزيون"لقد باعوا الوطن، وتنازلوا عن الحقوق، وسيستمرون في هذا . ومجرمون ومنحطون وسفلة

 وإذا كنا ال نطلق كلمة خائن على الذي يعترف بإسرائيل. ليساوموا على نساء فلسطين والعرب والمسلمين
ويتنازل عن حقوق الالجئين وينسق أمنيا مع إسرائيل ويصافح جزاري الشعب الفلسطيني ويجتمع معهم 
ويحصل منهم على أموال، فمن هو الخائن إذن؟ هل الخائن فقط ذلك الجاسوس الصغير الحقير الذي يشي 

طن بالجملة؟ إذا كان هذا للمخابرات اإلسرائيلية عن فرد أو مجموعة أفراد، أم الخائن هو ذلك الذي يبيع الو
 الصغير يستحق اإلعدام، فماذا يستحق هذا العميل الخائن الذي يودي بالشعب والوطن؟

هؤالء الخونة والجواسيس والعمالء يستقطبون اآلالف من الشباب الذين يتحلون باإلخالص للوطن ويضللونهم 
ات في وجوه المالئكة يسرن على غير شباب يانعون وشاب. ويسخرونهم في مواجهة أوطانهم لصالح أعدائهم

هدى وراء هؤالء السماسرة الذين ال يرون ألنفسهم آلهة سوى شهواتهم ومتعهم والترنم على آالم شعب فلسطين 
نحن قصرنا أصال في مواجهة هذه الموجات المتالحقة من الساقطين وقطعان  .ودمار العرب والمسلمين
علينا أال نخجل من خائن، . نتحلى بالشجاعة وأن نسمي األسماء بأسمائهاعلينا أن . الخونة، لكن لم يفت األوان

وكيف بنا أن نفعل ذلك وهو سمسار وطن بال خجل أو وجل؟ يجب أن نتحدث بوضوح في مقاالتنا وأحاديثنا 
وعلينا أن نحرض ضدهم باستمرار وأن ندعو الذين يحاورونهم . وندواتنا ومواقفنا السياسية واالجتماعية

 .لقاء النجس دعم له، والتفاهم معه إنما هو تشجيع له على نجاسته. قون معهم إلى التوقف عن ذلكويلت
إنني أتوجه إلى كتاب فلسطين والعرب مثل إبراهيم حمامي وعبد الباري عطوان وعادل سمارة وسوسن 

حمد المسفر برغوثي وإبراهيم علوش وناصر قنديل وفوزي الشعيبي ومصطفى بكري وعبد الحليم قنديل وم
وعبد اهللا النفيسي وغيرهم من عمالقة الفكر واألدب ليشحذوا هممهم وأقالمهم للتصدي لهذه الردة الخيانية 

 . المرعبة التي لن ترحم وطنا أو مواطنين
  29/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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