
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محاولة لقلب الحقائق والحركة تعده ..السلطة تتهم حماس برفض المصالحة
  حماس ترفض عرضاً إسرائيلياً إلطالق أسرى من الحركة فقط

  من مطالب حماس بينها إطالق البرغوثي وسعدات% ٧٥ل أبيب لـأنباء عن رفض ت
  ١٩١٧فلسطينيون يقررون مقاضاة الحكومة البريطانية إلعالنها وعد بلفور عام 

  الى جانبناندخاليحزب اهللا وحماس س: وأمريكا من مهاجمتها" إسرائيل"إيران تحذر 

ولدتالتهدئة:الجهاد اإلسالمي
 وهي  ..في ظروف غير طبيعية   
  في حال موت سريري 

 
 ٣ص ... 

 

 ٢٩/٦/٢٠٠٨١١٢٣األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٢٣:         العدد                  ٢٩/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٣  محاولة لقلب الحقائقوالحركة تعده  ..لسلطة تتهم حماس برفض المصالحةا.٢
 ٤   غير معنية بالتهدئة"إسرائيل: " الضفةهاعزام األحمد يطالب بشمول.٣
 ٤  ولته األوروبية ويزور دمشق قريباً لبحث المصالحة مع حماسعباس في شرم الشيخ قبل ج.٤
 ٥    تعيد فتح معابر غزة اليوم بشكل تدريجي"إسرائيل": حكومة هنية.٥
 ٥   ال سالم من دون حقوقنا المشروعة: "إسرائيل"قريع متشائم من مستقبل المفاوضات مع .٦
 ٦  "من حضر"يوصي بعدم قانونية دعوة المجلس لالجتماع بـ" الوطني الفلسطيني".٧
 ٦  مركزية فتح ينعون حامد أبو ستةوعباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .٨

    
    :المقاومة

  ٧  ضاً إسرائيلياً إلطالق أسرى من الحركة فقطحماس ترفض عر.٩
 ٧   البرغوثي وسعدات على رأس القائمة النهائية لصفقة شاليت: حماس.١٠
 ٧  نجري تقييمات متواصلة للتهدئة واالحتالل ما زال يعطل فتح المعابر: حماس.١١
 ٧  لجان المقاومة تؤكد على حق الفصائل في الرد على الخروقات من خالل إجماع وطني .١٢
 ٨  "الشبيبة"فتح تشكّل لجنة تحقيق في أحداث انتخابات اللجنة الحركية لـ .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨   من مطالب حماس بينها إطالق البرغوثي وسعدات%٧٥أنباء عن رفض تل أبيب لـ.١٤
 ٨  حكومة الكيان تبحث اليوم صفقة التبادل مع حزب اهللا.١٥
    

    :األرض، الشعب
 ٩  يعتقدون أنها لن تدوم% ٧٤غالبية الفلسطينيين تؤيد التهدئة مع إسرائيل و: إستطالع.١٦
 ٩  "سأنابولي" فلسطيني منذ مؤتمر ٥٠٠قتل االحتالل : مصطفى البرغوثي.١٧
 ٩  ١٩١٧فلسطينيون يقررون مقاضاة الحكومة البريطانية إلعالنها وعد بلفور عام .١٨
١٠  ة ألجهزة األمن في الضفة وغزة السمة السائدهو التعذيب :يةهيئة حقوق.١٩
   

   :اقتصاد
١٠ وقعان اتفاقية إلعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك ت فلسطين والجزائر.٢٠
   

   :صحة
 ١٠   شهيدا١٩٩ًوفاة رضيعة مريضة يرفع عدد ضحايا الحصار إلى .٢١
   

   :الميعربي، إس
١٠  توجد إرادة حقيقة من جانب إسرائيل لحل القضية الفلسطينيةال موسى .٢٢
١١   الى جانبناندخاليحزب اهللا وحماس س: وأمريكا من مهاجمتها" إسرائيل"إيران تحذر .٢٣
١١  ع مليون توقيع ضد تصدير الغاز للكيانحملة شعبية في مصر لجم.٢٤
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٢٣:         العدد                  ٢٩/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

   :دولي
١١ "التهدئة"أممية تحذر من تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة وترحب بـ لجنة.٢٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٢  بالل الحسن... ر في خط"إسرائيل"مستقبل : ثالث وثائق تعلن.٢٦
١٤       مرزوق الحلبي ...في نقد القضية الفلسطينية.٢٧
١٦   حمادة فراعنة  ...بقايا من مصداقية.٢٨
١٧  معن بشور... للتذكير.. رايس حقائق بديهية" وعد"من تهدئة غزة إلى .٢٩
١٩   حسن شامي   ...حين يلخّص باراك عقيدة بالده واستراتيجيتها.٣٠
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   وهي في حال موت سريري ..ولدت في ظروف غير طبيعيةالتهدئة : الجهاد اإلسالمي .١

خالـد الـبطش،    أن  : غـزة  من   صالح النعامي نقالً عن مراسلها     ٢٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
اذا لم تفتح المعابر وينتهي الحـصار       : "القيادي في حركة الجهاد االسالمي، قال لوكالة الصحافة الفرنسية        

ويتوقف العدوان فستصبح التهدئة في مهب الريح وال لزوم لها ألن المطلوب وقف العدوان وفتح المعابر                
نهائها، لكننا نؤكد على    إا لن تبادر لخرق التهدئة أو       نهأتؤكد  "ن حركة الجهاد    أوأضاف  . "نهاء الحصار إو

وفي رده على سؤال حول احتمال قيام حمـاس         . "سرائيليةإية خروقات   أاحتفاظ الحركة بحقها للرد على      
ن حصل صدام فهو بين المقاومة      إخواننا في حماس و   إالخالف ليس بيننا وبين     "بمنع الجهاد من الرد قال      
تعمـل علـى وقـف الخروقـات        "وطالب البطش مصر بان     . " وبين االحتالل  بما فيها حماس والجهاد،   

نهاء التهدئـة لـدواع     إاالسرائيلية في الضفة وغزة الن العدو يتذرع بأن الجهاد غير ملتزمة، لكنه يريد              
  . "ن يحمل الجهاد والمقاومة المسؤولية ألنه يعيش أزمةأداخلية ويريد 

هناك "ن  أالبطش اعتبر   أن خالد    :غزة من   فتحي صباح اسلها  نقالً عن مر   ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  
جرائم ال تحتمل االنتظار أو حتى التنسيق مع حماس، ويجب الرد عليها مباشرة كما حصل بعد جريمـة                  

، مشدداً  "إنها ولدت أصالً في ظروف غير طبيعية، وهي في حال موت سريري ومتعثرة            ": لقاو ".نابلس
  ." موتها ألنها ستموت بفعل الخروق االسرائيليةلن تسرع في"على أن حركته 

  
  محاولة لقلب الحقائقوالحركة تعده .. السلطة تتهم حماس برفض المصالحة .٢

اتهمت القيادة الفلسطينية حركة حماس بالتلكؤ في قبول مبادرة المـصالحة التـي             :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير       اطلقها الرئيس محمود عباس، وأبدى صائب عريقات رئيس       

عدم اغتنام حماس حتى اآلن، الفرصة التي وفرتها مبادرة الرئيس أبو مازن للحوار             "استغرابه مما سماه    
، ودعـا   "حماس لم تقبل دعوة الرئيس، ولم تقبل المبادرة اليمنية حتى هذه اللحظة           "وقال  ". الوطني الشامل 

التراجع عن االنقالب، واحترام الشرعية العربية والدوليـة        " حماس إلى    في حديث لراديو فلسطين، حركة    
سابقة في  "عد  ، ي "انقالبها على الشرعية الفلسطينية   "معتبرا ان    .والفلسطينية، وقبول مبادرة الرئيس عباس    

  ".التاريخ
ل واوضـح اسـماعي   . وفي المقابل قالت حركة حماس، انها بانتظار دعوة عربية لبدء حوار مـع فـتح              

ـ هارضوان الناطق باسم   ، ان حركته جاهزة للبدء في حوار مباشـر فـي اي مكـان              "الشرق األوسط " ل
. لكنه قال ان هناك عوامل خارجية تعطل الحوار، ومن بينها الفيتو االميركي علـى المـصالحة               . وزمان
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تخـاذ خطـوات    واعتبر ان كالم عريقات محاولة لقلب الحقائق وذر للرماد في العيون، مطالبا الرئاسة ب             
ويرى رضوان ان هذه الخطوات تتمثل في دعوة الجامعة العربية الى حوار مباشـر              . عملية لبدء الحوار  

ال غالـب وال    "وجدد رضوان شروط حركته لبدء الحوار مع فتح على قاعدة           . في زمان ومكان محددين   
ـ  ٢٠٠٥، وقال ان اي حوار يجب ان يكون على اساس اتفاق القاهرة             "مغلوب ة الوفـاق الـوطني      ووثيق
  ".٢٠٠٨ واعالن صنعاء ٢٠٠٧ واتفاق مكة ٢٠٠٦

ـ       التراجع عن االنقسام في كل المحاور، والعمـل علـى          "ودعا كمال الشرافي ممثل الرئيس الفلسطيني ل
إن الشعب الفلسطيني يتطلع الي الحـوار الفلـسطيني         "وفي احتفال لحقوق االنسان في غزة قال        ". إنهائه

  ".ام وفك الحصار المفروض على القطاعوإنهاء حالة االنقس
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   غير معنية بالتهدئة"إسرائيل: " الضفةها األحمد يطالب بشمولعزام .٣

 عزام األحمد عن أمله في أن تستمر مصر في الجهـود            البرلمانيةأعرب رئيس كتلة حركة فتح      : القاهرة
مصلحة فلسطينية في   "سطينية إلى التهدئة التي نعتبرها      التي قامت بها من أجل اجتذاب جميع الفصائل الفل        

إسـرائيل  : "وقال في تصريحات عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى          ". المرحلة الحالية 
، "غير معنية بالتهدئة بشكل دائم وإنما تحاول أن تستفيد منها موقتاً بسبب الوضع الـداخلي اإلسـرائيلي                

الضفة وغزة ويجب أن تتوقف إسـرائيل عـن القيـام           "ن تكون التهدئة شاملة لـ      مشددا على ضرورة أ   
هذا هو السبب األساسـي الـذي سـيجعل الفـصائل           ... باألعمال اليومية التي تقوم بها اآلن في الضفة       

التهدئة كانـت مطلبـاً     : "وأضاف". الفلسطينية تدافع عن نفسها كردود فعل على االعتداءات اإلسرائيلية        
اً من الجميع بغض النظر عن وجود نواقص في هذا االتفاق ألن إسرائيل كانت حريصة على أال                 فلسطيني

يشمل الضفة، ومن ثم تستخدم هذه النقطة وسيلة لتفجير التهدئة، فتلجأ عادة إلى القيـام باغتيـاالت فـي                   
ـ                الل إطـالق   الضفة، وهذا يشكل استفزازاً للفصائل فيرد كل منها بطريقته، والرد في غزة يكون من خ

  ".قذائف وصواريخ
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   في شرم الشيخ قبل جولته األوروبية ويزور دمشق قريباً لبحث المصالحة مع حماسعباس .٤

يصل الرئيس محمود عباس إلى شرم الشيخ اليوم حيث يلقي كلمة أمام القمة اإلفريقية التي تبدأ                : القاهرة
وقال السفير الفلسطيني في القـاهرة      . لحة مع حركة حماس   غدا، على أن يزور دمشق قريبا لبحث المصا       

نبيل عمرو ان عباس سيصل إلى شرم الشيخ اليوم للمشاركة في قمة االتحاد األفريقي، مـشيراً إلـى أن                   
واضاف ان الرئيس سيغادر شرم الـشيخ غـدا   . منظمة التحرير تشارك في القمم األفريقية بصفة مراقب  

 جولة أوروبية يلتقي خاللها عدداً من القادة األوروبيين من أجـل اطالعهـم              متوجهاً إلى أثينا في مستهل    
على تطورات القضية الفلسطينية وحض دول االتحاد األوروبي على بـذل مزيـد مـن الجهـود مـع                   

  .اإلسرائيليين من أجل إحداث تقدم في عملية السالم وتحقيق حل الدولتين
بو ردينة اعلن في وقت سابق امس ان عباس سيتوجه اليـوم            وكان الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أ      

الى شرم الشيخ قبل ان يغادرها الى اليونان حيث ينتظر وصوله مساء للمشاركة في اجتماع االشـتراكية                 
 يوليو الى سورية في زيارة تستغرق يومين يلتقي         / تموز ٦الدولية، ثم يعود الى عمان قبل ان يتوجه في          

واضاف انه ينتظر وصول عباس     . يس بشار االسد الذي تستضيف بالده قادة حماس        الرئ خاللها خصوصاً 
 يوليو في زيارة رسمية يتوجه في ختامها الى باريس للمشاركة في قمة االتحاد              / تموز ١٠إلى روما في    

  . من الشهر نفسه١٣من أجل المتوسط في 
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 يوليـو المقبـل     /س سيزور بداية تموز   الرئي" عزام األحمد أن     البرلمانية رئيس كتلة حركة فتح      ذكر كما
تضطلع به الجامعة العربية وتوفر له      " عن أمله في أن      ، معرباً "دمشق من أجل بحث موضوع المصالحة     

ودعا الى أن تكون الجهود سريعة وحثيثـة وان تالقـي           ". المظلة واألجواء الالزمة من أجل بدء الحوار      
  . بشكل مباشر بهذا الموضوعالدعم من كل األقطار العربية، خصوصاً المعنية

وأشاد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية األفارقـة فـي                
 ".الشامل"شرم الشيخ بجهود مصر من أجل تحضير البدء الفوري للحوار الوطني الفلسطيني 

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   اليوم بشكل تدريجي تعيد فتح معابر غزة"إسرائيل":  هنيةحكومة .٥

 أعلن وزير االقتـصاد فـي       : حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٨الغد االردنية   نشرت  
" األحـد "الحكومة المقالة زياد الظاظا أن االحتالل اإلسرائيلي سيقوم بفتح معابر قطاع غزة صباح اليوم               

 يتم فتح المعابر بـشكل كامـل وفـق          ، وذلك على أن   %٣٠بشكل جزئي إلدخال البضائع بزيادة نسبتها       
إن الوسيط المصري بين الفصائل الفلـسطينية       " وقال   .يوليو المقبل / استحقاقات التهدئة مطلع شهر تموز    

، مؤكدا أن فتح المعابر سيكون      "واالحتالل تمكن من دفع األخير لفتح المعابر بعد أن أغلقها منذ ثالثة أيام            
ستفتح المعابر بشكل كامل ولكل البضائع المطلوبـة فـي          "وأضاف   .قبلتدريجيا وصوال ليوم الثالثاء الم    

  ".الشارع الغزي وبالنسبة التي تكفي سكان القطاع حسب ما هو متفق عليه
 طالب الوزير زياد الظاظا مصر بأن تقـوم بفـتح           :وكاالتال عننقالً   ٢٩/٦/٢٠٠٨ الدستور   وأضافت

  ".تراق التهدئة أو التالعبفي حال حاول االحتالل اخ"معبر رفح بشكل فوري 
  
  ال سالم من دون حقوقنا المشروعة: "إسرائيل"قريع متشائم من مستقبل المفاوضات مع  .٦

 قال رئيس الوفـد الفلـسطيني       : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 االسـرائيلية مـا زالـت       -ن فرص حدوث تقدم في المفاوضات الفلسطينية        إمس  أحمد قريع   أالمفاوض  
رغم مرور أكثر من ستة     : " واضاف عقب لقائه وزير الخارجية النروجي يوناس جار ستور         ،ضئيلة جدا 

أشهر على انعقاد مؤتمر انابوليس، فإن إسرائيل لم تنفذ لغاية اآلن أيا من التزاماتهـا بموجـب خريطـة                   
كافة، بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعـي        الطريق، والتي تفرض عليها وقف أشكال األنشطة االستيطانية         

في كل األراضي المحتلة، خصوصا القدس الشريف، وإزالة البـؤر االسـتيطانية المـسماة العـشوائية،                
، والتي تتضمن إزالـة     ٢٠٠٠ سبتمبر عام    / ايلول ٢٩واالنسحاب من المناطق التي أعادت احتاللها منذ        

ي تم إغالقها في القدس، واإلفراج عن األسـرى وعـودة           الحواجز العسكرية، وإعادة فتح المؤسسات الت     
  ".المبعدين وغيرها من االلتزامات التي تصر إسرائيل على التنصل من تنفيذها

واكد قريع انه تلقى دعوة من وزيرة الخارجية االميركية رايس في زيارتها االخيرة لالراضي الفلسطينية               
االنتهاكات االسرائيلية المستمرة تجعـل     "وقال ان    .اوضلزيارة واشنطن على رأس الوفد الفلسطيني المف      

أعداء الـسالم   "وقال ان    ".من المفاوضات واحتمالية التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام خيارا صعبا           
اليوم في الجانب اإلسرائيلي هم أنفسهم الذين عارضوا اتفاق أوسلو حينها، وكانوا يومها ال يقلون قوة أو                 

وجدد قريع التأكيـد     ".لك عندما توافر قرار السالم، واتجهت النيات نحوه، تم إقرار االتفاق          زخما، ومع ذ  
 اإلسرائيلي لن يكون ممكنـا مـن دون         -السالم الحقيقي الذي من شأنه أن ينهي الصراع الفلسطيني          "ان  

 الدولـة   تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المـصير وإقامـة              
 وعاصمتها القدس الشريف،    ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام          

  ".وحق العودة واإلفراج عن كامل األسرى، وهي امور أقرتها المرجعيات واإلجماع الدولي
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" األيـام " لـ   كشف أحمد قريع النقاب    :٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   أرناؤوط في   كتب عبد الرؤوف    و
 المقبل على هـامش     سبتمبر/ أيلول الواليات المتحدة في شهر      إلىأن الوفد الفلسطيني تلقي دعوة للتوجه       

 نـوفمبر /  الجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك وثالثةً في الخامس عشر من تشرين الثـاني              أعمال
ر موسكو المتوقع عقده في وقت الحـق        المقبل في واشنطن لتقييم سير المفاوضات، مشدداً على أن مؤتم         

وأكد أن المفاوضات مع الجانب االسرائيلي حول قضايا الحـل النهـائي             .من هذا العام مهم ويجب عقده     
مستمرة ومكثفة، ومع ذلك فقد شدد على أنها صعبة، معتبراً انه ما لم ترسل الحكومةُ االسرائيلية رسـالةً                  

  .ها على االرض حول نواياها فان االمور ستكون صعبةايجابية الى الشعب الفلسطيني بتصرفات
  
  "من حضر"يوصي بعدم قانونية دعوة المجلس لالجتماع بـ"  الفلسطينيالوطني" .٧

اتجه الرأي القانوني للجنة المركزية التابعة للمجلس الوطني الفلـسطيني إلـى            : نادية سعد الدين   –عمان  
 حضر، بما يترك المجال مفتوحا أمـام خيـار إجـراء         عدم قانونية دعوة المجلس الوطني لالجتماع بمن      

وقالت مـصادر مطلعـة إن       .انتخابات في الداخل والخارج، حيثما أمكن ذلك وفق التمثيل النسبي الكامل          
الـدعوة لعقـد    "اللجنة القانونية التي اجتمعت في عمان على مدار يومين، خلصت من مناقشاتها إلى أن               

) ج(، يخالف أحكام الفقرة     "الوطني"أو نيابة المجلس المركزي محل      اجتماع للمجلس الوطني بمن حضر      
اللجنة ضمنّت  "وأضافت أن    .، وذلك خالفاً لدعوات تنحو إلى هذا اإلتجاه       " من نظام المجلس   ١٤من المادة   

رأيها القانوني في كتاب رفعته إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس                
  ".حمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والجهات األخرى ذات العالقةالسلطة م

اللجنـة  "وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعاتها في عمان يوم الخميس الماضي، وأشارت المصادر إلـى أن                
نظرت قانونياً في خمسة تساؤالت مهمة، تتعلق بالموضوع، كان الزعنون قد أثارها خالل لقائه باللجنـة                

، بعد أن طرحها سابقاً في اجتماع عقد قبل أكثر من شهر تقريباً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير                 "قانونيةال
اللجنة خلصت إلى عدم قانونية قيام المجلس المركـزي بانتخـاب أربعـة             "وأشارت إلى أن     .في رام اهللا  

ه بانتخاب نائب لـرئيس المجلـس       أعضاء للجنة التنفيذية، بدالً من المتوفين، إلى جانب عدم قانونية قيام          
عدم قانونيـة قيـام المجلـس المركـزي      "كما خلصت اللجنة إلى      ".الوطني بدالً من الراحل إيليا خوري     

 عضواً بدالً من المتوفين من األعضاء المستقلين في المجلس المركزي، إضافة إلـى عـدم                ١١بانتخاب  
 المجلس لتفويض اللجنة التنفيذية بانتخـاب أربعـة    من نظام١٤من المادة ) ج(قانونية اللجوء إلى الفقرة    

  . عضوا١٨ًأعضاء ليصبح العدد اإلجمالي 
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  مركزية فتح ينعون حامد أبو ستةو واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس .٨

فلـسطينية، رئـيس    نعى الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال         ": وفا "-رام اهللا   
ـ السلطة الوطنية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح إلـى جمـاهير                شعب ال

، الذي انتقل إلى جوار     "أبو نضال "مس، عضو اللجنة التنفيذية السابق حامد محمود أبو ستة          أالفلسطيني،  
  . في عمان٢٧/٦/٢٠٠٨ربه يوم الجمعة 

 أحد الـرواد األوائـل      ١٩٤٨جاهد كبير من مجاهدي الشعب الفلسطيني منذ عام         حامد محمود أبو ستة م    
وقد اختاره المجلـس الـوطني الفلـسطيني     .١٩٦٤الذين بادروا لتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام   

  .١٩٩٠عضواً في اللجنة التنفيذية لعدة دورات إلى أن طلب إعفاءه ألسباب صحية في عام 
  .٢٨/٦/٢٠٠٨ في عمان امس السبت وشيع جثمان أبو ستة

  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   ترفض عرضاً إسرائيلياً إلطالق أسرى من الحركة فقطحماس .٩
ن المسؤول االسرائيلي المكلـف     أ "الحياة"كشف قيادي في حركة حماس لـ       :  جيهان الحسيني  - القاهرة

 أسـيراً   ٤٥٠سرائيل توافق على إطالق     ملف تبادل األسرى عوفر ديكل أبلغ المسؤولين المصريين أن إ         
: ضافأو. فلسطينياً شرط أن يكون هؤالء من كوادر حماس وليست لهم عالقة بأي تنظيم فلسطيني آخر              

، واصفا العرض بأنه    "المصريون أبلغونا بشروط اإلسرائيليين، ونحن من جانبنا أكدنا رفضنا هذا الشرط          "
وكشف انه لن يكون بإمكـان       .ر وكذلك حساباتها السياسية   ، والفتاً إلى أن موقف حماس لم يتغي       "سخيف"

أحد أهم بنـود الـصفقة إسـقاط القـضايا          "إسرائيل أن تعيد اعتقال المفرج عنهم بعد اطالق شاليت الن           
وعن الـضمانات   . "فتحت أي حجة قانونية سيتم اعتقالهم مجددا؟      ... واألحكام عن الذين سيطلق سراحهم    

 نتكلم في الضمانات، ومصر غير مستعدة لتقديم ضمانات، وإسرائيل أيضاً لم            لم": في صفقة التبادل، قال   
  . "ما يهم الحركة هو إطالق األسرى ضمن آلية مضمونة... تقدم ضمانات كافية

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  البرغوثي وسعدات على رأس القائمة النهائية لصفقة شاليت : حماس .١٠

 ذكرت مصادر مقربة من حركـة حمـاس أن          : ابو غربية  عبدالجبار - عمان،  عبد القادر فارس   -غزة  
وشكت على اعداد القائمة النهائية للمعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم اطالق سراحهم فـي اطـار               أالحركة  

ن القيادي مروان البرغوثي وأمين عـام الجبهـة الـشعبية           أوقالت المصادر   . صفقة التبادل مع اسرائيل   
كونان على رأس هذه القائمة وهناك اصرار من حركة حمـاس علـى             لتحرير فلسطين أحمد سعدات سي    

 .لى ان القائمة اخذت بعين االعتبار عند اعدادها التوزيع الجغرافي والفصائليإ مشيرة ،اطالق سراحهما
  ٢٩/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  نجري تقييمات متواصلة للتهدئة واالحتالل ما زال يعطل فتح المعابر: حماس .١١

ة حماس إنها تجري تقييمات متواصلة التفاق التهدئة في قطاع غزة، والـذي             قالت حرك  :كتب حسن جبر  
وأكد فوزي برهوم المتحـدث باسـم        .دخل يومه العاشر دون أية تغييرات ملموسة على واقع المواطنين         

ـ   ، أن إسرائيل تعطل فتح المعابر الذي يشكل أهم بند من بنود التهدئة، الفتاً إلـى                "األيام"حركة حماس ل
وشدد على أن أي تقييم للتهدئة سيكون ضمن ضوابط محددة، مثل حالة             .أبقت حالة الحصار كما هي    أنها  

هناك رصـد يـومي لتجـاوزات       ": وأضاف .التوافق والمصالح العليا للشعب ووجود الطرف المصري      
 ."االحتالل، وجرى تشكيل خلية مع الفصائل لتقييم الخروق، وهناك تواصل مع الفـصائل والمـصريين              

ن التهديد الذي أطلقه محمود الزهار بشأن من يخرق التهدئة وأنه يعرض نفـسه لالعتقـال وسـحب                  وع
السالح، أكد برهوم أن حماس ال تتحدث وحدها بل بموجب ما تم التوافق عليه مع الفصائل التي التزمت                  

  .بالتهدئة رغم التحفظات التي أبدتها
  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  كد على حق الفصائل في الرد على الخروقات من خالل إجماع وطني المقاومة تؤلجان .١٢

أكدت قيادة ألوية الناصر صالح الدين، الذراع المـسلح للجـان المقاومـة             : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
الشعبية، على حق الفصائل الفلسطينية في الرد على خروقات االحتالل اإلسرائيلية التفاق التهدئـة مـن                

ستشارك في لجنة من الفصائل الفلـسطينية الخاصـة         "وقالت األلوية أنها     .ي فلسطيني خالل إجماع وطن  
  ".برصد الخروقات اإلسرائيلية وبحث سبل الرد عليها

  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٢٣:         العدد                  ٢٩/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

وبينت أن التهدئة خيار وطني أجمعت عليها كل الفصائل الفلسطينية، وأن أي خرق إسرائيلي للتهدئة ال                 
  . الفلسطينية التي وافقت على التهدئةبد أن يقابل برد تجمع عليه كافة الفصائل

  ٢٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  

  "الشبيبة" تشكّل لجنة تحقيق في أحداث انتخابات اللجنة الحركية لـ فتح .١٣
أعلنت اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أنها شكلت لجنـة تحقيـق فـي                  :كتب حسن جبر  

مة الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة ليلـة أول مـن           األحداث التي رافقت عملية انتخاب لجنة حركية لمنظ       
وأكد القيادي إبراهيم أبو النجا، مسؤول اإلعالم في اللجنة القيادية العليا، إن لجنة التحقيق التي تـم                  .أمس

وقال إنه يتوقع أن تخـرج لجنـة التحقيـق           .تشكيلها ستدرس ما جرى من أحداث وترفع النتائج للرئيس        
وعزا ما حدث من إشكاالت إلى ترسبات قديمة بين الشبان وغياب األطـر             . وعبنتائج واضحة خالل أسب   

ونفى أن تكون األحداث بين الشبان نابعة من الخالف بين أتباع القيادي أحمد حلـس                .الناظمة والمسؤولة 
كما نفى أبو النجا صحة ما تـردد         .والقيادي محمد دحالن، الفتا إلى أن ذلك ليس صحيحاً على اإلطالق          

فتح أفشلت فـي     وكانت أطراف طالبية متنافسة داخل حركة     . مصادقة الرئيس على نتائج االنتخابات    عن  
  .الساعات األخيرة عملية انتخاب اللجنة الحركية لمنظمة الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة

  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ثي وسعداتمن مطالب حماس بينها إطالق البرغو% ٧٥ عن رفض تل أبيب لـأنباء .١٤

كد الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي أن الخالف حاليـا يتركـز حـول نوعيـة              ا: نظير مجلي : تل أبيب 
من مطالب حماس، حيث ترفض اطالق سراح       % ٧٥ رفضت التجاوب مع     "إسرائيل"األسرى، حيث ان    

. ن أحمد سـعدات   األمين العام لحركة فتح مروان البرغوثي، واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي           
ونقلت مصادر مصرية عن ديكل قوله،      . كما ترفض اطالق سراح عدد من األسرى من النساء واألطفال         

ان إسرائيل مستعدة إلبداء المزيد من المرونة في المفاوضات، لكن المرونة األكبر مطلوبة من حمـاس،                
 العقبة تكمـن فـي الـشروط        ولكن المصريين يميلون الى االقتناع ان     ". طرحت مطالب تعجيزية  "كونها  

 . اإلسرائيلية الصلبة في الوقت الحاضر
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حكومة الكيان تبحث اليوم صفقة التبادل مع حزب اهللا .١٥

تبحث الحكومة اإلسرائيلية اليوم في جلستها األسبوعية  صفقة التبادل مع            : وديع عواودة  - القدس المحتلة 
توقعات بالمصادقة عليها لتأييدها من جانب أغلبية الوزراء كما يؤكد ذوو           حزب اهللا للبت بمصيرها وسط      

  .الجنديين األسيرين
وأكد ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن التصويت على الصفقة سيتم بصرف النظر عـن فحوصـات                

  .حاخام الجيش إلمكانية اإلعالن عن األسيرين ميتين مكان دفنهما مجهول
شيه يعلون عبر قائد أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان حالوتس عن تأييـده             وبخالف سابقه بوجي مو   

لصفقة التبادل مع حزب اهللا وشكك بجدوى االستمرار باالحتفاظ بسمير القنطار كورقة مساومة وصـوال               
ويشير حالوتس فـي حـديث لملحـق صـحيفة           .لمعلومات تكشف مصير مالح الجو المفقود رون أراد       

 العبرية أن القنطار الذي يقبع منذ ثالثة عقود خلف القضبان لـن يحقـق المـضي                 "يديعوت أحرونوت "
البد "ستبادله وأسرى لبنانيين لقاء جنديين فارقا الحياة وأضاف         " إسرائيل"باحتجازه أي فائدة، موضحاً أن      

  ".من ذلك كي ال يبقى ذوو الجنديين األسيرين معلقين بالهواء
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  يعتقدون أنها لن تدوم% ٧٤ و"إسرائيل" تؤيد التهدئة مع  الفلسطينيينغالبية: إستطالع .١٦

 يؤيدون دخـول حركـة حمـاس فـي          % ٦٠مس أن   أكشف استطالع للرأي العام الفلسطيني      : رام اهللا 
وبينت نتائج االسـتطالع الـذي أجرتـه        .  يعارضون ذلك  ٤٠مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في مقابل       

 من مؤيدي حماس يؤيدون مشاركتها      % ٥٣أن  ) نير ايست كونسلتينغ  ( األدنى لالستشارات    شركة الشرق 
وأظهر االسـتطالع أن غالبيـة       . من مؤيدي حركة فتح يؤديون ذلك ايضا       % ٦٠ن  أفي المفاوضات، و  

 ٧٤في المقابل، قـال     .  من الفلسطينيين تؤيد التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل        % ٨٩كبيرة من   
شمل االستطالع الذي أجري عبـر الهـاتف عينـة          و.  إنهم يعتقدون أن اتفاق التهدئة لن يدوم طويالً        %

 فلسطينيا موزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها محافظـة             ٨٥٤عشوائية مؤلفة من    
 إن  % ٣٦ا قـال     من المستطلعين إن إسرائيل هي المستفيدة األكبر من التهدئة، فيم          % ٤٠وقال   .القدس

 ٧٠وقال  .  يرون أن الفائدة تعود على كال الطرفين       % ٢٤إال ان   . المستفيد األكبر هو الشعب الفلسطيني    
 قالوا إن إسرائيل ستلتزم االتفاق      % ١٠ إن حماس ستلتزم اتفاق التهدئة أكثر من إسرائيل، في مقابل            %

  . أشاروا إلى أن االلتزام سيكون من الطرفين% ٢٠أكثر، و
وفي حال اجريت االنتخابات األسبوع المقبل،      .  عن تأييدهم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة      % ٧٦عبر  و

 لقوائم أخرى، في حين سيمتنع      % ١١ لقائمة حماس و   % ١٣ سيدلون بأصواتهم لقائمة فتح و     % ٤٥فإن  
األسبوع المقبـل،   أما إذا أجريت االنتخابات الرئاسية      . عن التصويت أو المشاركة في االنتخابات     %  ٣١

 ٣٠مرشحاً آخر، في حين سيمتنع      %  ١١ مرشح حماس، و   % ١٣ سيختارون مرشح فتح، و    % ٤٧فإن  
 .عن التصويت أو المشاركة% 

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  "أنابوليس" فلسطيني منذ مؤتمر ٥٠٠قتل االحتالل : مصطفى البرغوثي .١٧

سرائيل إالوطنية النائب مصطفى البرغوثي ان      قال االمين العام لحركة المبادرة      :  محمد يونس  -رام اهللا   
ضاف في لقاء مع وفـد برلمـاني        أو.  طفال ٧٠ فلسطيني بينهم    ٥٠٠قتلت منذ مؤتمر انابوليس اكثر من       

ن اسرائيل  أن العنصرية االسرائيلية اشد من العنصرية البائدة في جنوب افريقيا، موضحا            أفريقي  أجنوب  
 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية، وهو ما          ٩٣٢صل   مليون متر مكعب من ا     ٨٠٠تسيطر على   

 ٥٠ال يسمح للفلسطيني سوى باسـتهالك       ": ضافأو.  في المئة من مصادر المياه الفلسطينية      ٨٠يساوي  
  ". متر مكعب٢٤٠٠مترا مكعبا من المياه سنويا فيما يستهلك المستوطن 

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  ١٩١٧بريطانية إلعالنها وعد بلفور عام  يقررون مقاضاة الحكومة الفلسطينيون .١٨

أطلقت في مدينة رام اهللا حملة المليون توقيع لمساءلة الحكومـة البريطانيـة             :  فادي العاروري  -رام اهللا   
خـالل  " وطننا للشباب والتنميـة "وأعلنت مؤسسة   . ومطالبتها بتعويض الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور      

هدف إلى حشد دعم شعبي قبيل رفع دعـوى قـضائية تحمـل             مؤتمر صحافي عن إطالق الحملة التي ت      
أكـد   و .الحكومة والبريطانية وشعبها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفـور             

، علي عبيدات، على أهمية تحرك الشباب لتحميل الشعب البريطاني تبعات           "وطننا"الناطق اإلعالمي باسم    
ر إلى أن الدعوى ستقدم رسمياً في المحاكم البريطانية، وسوف يتم رفعها            وأشا .مآسي الشعب الفلسطيني  

  .إلى محاكم دولية أخرى، في حال عدم تجاوب الحكومة البريطانية ورفضها للدعوى
  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   السمة السائدة ألجهزة األمن في الضفة وغزةهو التعذيب :يةهيئة حقوق .١٩
المحامي باسم بشناق مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقـوق المـواطن بغـزة، أن           قال   :كتب فايز أبو عون   

الهيئة خلصت من خالل ما تلقته من شكاوى من المواطنين الذين يتم اعتقالهم على يد أجهزة األمن فـي                   
قطاع غزة والضفة الغربية، إلى أن السمة السائدة لهذه األجهزة ممارسة التعذيب على اخـتالف أنواعـه     

ولفـت  . المحتجزين، وذلك بصورة دائمة ودورية داخل جميع أماكن االحتجاز والتوقيف التابعة لها           بحق  
 وخالل الشهورالخمسة األولى من العام الجـاري        ٢٠٠٧بشناق إلى أن الهيئة تلقت خالل العام المنصرم         

ظـات   شكوى في محاف   ٣٣٦ شكوى مرتبطة بانتهاكات حق اإلنسان في األمان على شخصه، منها            ٥٧٢
 شكوى في محافظات قطاع غزة، موضحاً أن ذلك شكّل ارتفاعاً ملحوظاً في حاالت              ٢٣٦الضفة الغربية،   

 ١٩٩٦التعذيب وسوء المعاملة، كما أن هذا أعلى عدد تتلقاه الهيئة منذ العام 
  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  الجمارك وقعان اتفاقية إلعفاء المنتجات الفلسطينية من ت فلسطين والجزائر .٢٠

ـ       :كتب حامد جاد   ، إنه سيوقع ونظيـره الجزائـري       "األيام"وقال وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة ل
الهاشمي جعبوت اتفاقية تعاون تشمل جملة من البنود المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، بما               

ة من الرسوم الجمركيـة والـضريبية،       في ذلك البدء بإعفاء السلع الوطنية المصدرة إلى السوق الجزائري         
  .وتنفيذ برامج تستهدف تطوير القدرات التسويقية للقطاع الخاص، وتعزيز عالقته بنظيره الجزائري

  ٢٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   شهيدا١٩٩ًوفاة رضيعة مريضة يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٢١

 وسط قطاع غزه جراء عدم سماح قوات         رضيعة فلسطينية من سكان مخيم النصيرات      أمس  توفيت  : غزة
  .االحتالل لها بالسفر لتلقى العالج بالخارج

وأشار إلى أنه بوفاة الرضـيعة أنـور          رامي عبدو، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار،        ذكرو
 حالـة معظمهـم مـن النـساء         ١٩٩يرتفع عدد ضحايا الحصار الصهيوني المفروض على القطاع إلى          

 . والشيوخ بسبب الحصار الصهيوني المشدد منذ قرابة العامواألطفال
  ٢٨/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  توجد إرادة حقيقة من جانب إسرائيل لحل القضية الفلسطينيةال موسى  .٢٢

ال توجد إرادة حقيقـة مـن       "أعرب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن اعتقاده بأنه           : القاهرة
، وقال في الجلسة االفتتاحية للبرلمان العربي االنتقالي في دورتـه  "يل لحل القضية الفلسطينية   جانب إسرائ 

ال تزال المستوطنات تقام في كل مكان، وهو مـا يمكـن أن             : "غير العادية التي عقدت أمس في القاهرة      
ركة مبـادرة    اإلسرائيلي، ومن ثم دعم ح     -ينسف كل المساعي الى إحداث تقدم على المسار الفلسطيني          

هناك بعض التقدم على مسار عملية السالم، لكنه تقدم مبدئي قـد يحمـل   "، مشيرا إلى أن    "السالم العربية 
الجامعة العربية ال تتـابع القـضية       "، موضحا أن    "معه بعض األمل، لكنه ال يعكس الحقيقة على األرض        

، معربا عن أمله في أن      "كيل الحكومة الفلسطينية فقط، بل تتابع أيضا الوضع في لبنان واستمرار أزمة تش          
  .تشهد الفترة المقبلة حال لهذه األزمة

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
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   الى جانبناندخاليحزب اهللا وحماس س: وأمريكا من مهاجمتها" إسرائيل"إيران تحذر  .٢٣
مجددا من عواقب   " إسرائيل"حذر قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري          : ستار ناصر  -طهران  

هاجمة إيران، مؤكدا ان الكيان يقع في مرمى الصواريخ اإليرانية، وان القـوات اإليرانيـة ستـضرب                 م
وقال فـي    .المصالح األمريكية في المنطقة وستغلق ممرات النفط في الخليج إذا ما تعرضت ألي عدوان             

ايران، ان  اول رد فعل عسكري على التقارير التي تحدثت عن وجود سيناريو اسرائيلي امريكي لضرب               
هناك اشارات جدية عن وجود مثل هذا المخطط، مشيرا الى انه في حالة تنفيذ ذلك الهجوم فـإن ايـران                    

واوضح فـي حـديث     . ستضع يدها على مضيق هرمز وستتحكم بقضية تصدير النفط الى الدول الغربية           
قـرن، فالـدول    المتشددة، ان الظروف قد تغيرت عما كانت عليه الحال قبـل ربـع              " جام جم "لصحيفة  

المجاورة إليران غير مستعدة للتعاون مع امريكا في ضرب ايران، لذلك تقوم امريكا بدراسة سـيناريو                
" إسرائيل"وحذر جعفري   . حربي يتلخص في ضرب ايران بمفردها ومن دون الحاجة الى مساعدة اقليمية           
واضـاف ان   . ا الى ركـام   وامريكا من ان الرد سوف لن يتحدد بتوقيت معين، بل سيحيل مصالح امريك            

تفتقـد  " إسرائيل"الصواريخ االيرانية ستدك العمق اإلسرائيلي في اول رد على أي تجاوز، مشيرا الى ان               
وقال ان حركـات المقاومـة،      . الى العمق، وال يمكن استثناء أي هدف اسرائيلي من الصواريخ االيرانية          

خل المعركة الى جانب ايران، وستتحرك خاليـا        اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، ستد    " حزب اهللا "مثل  
  .نائمة ضد المصالح األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة والعالم

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حملة شعبية في مصر لجمع مليون توقيع ضد تصدير الغاز للكيان .٢٤

نقابـات المهنيـة والحركـات      أعلن عدد من السياسيين والبرلمانيين ونشطاء القوى السياسية وال        : القاهرة
االحتجاجية في مصر إطالق حملة لجمع مليون توقيع لمطالبة السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية تـصدير               
الغاز للكيان الصهيوني ومد الشعب الفلسطيني به وفتح معبر رفح أمام أبناء قطاع غزة، مطالبين الكيان                 

 مليار  ٤,٥١النقابات المهنية باإلسكندرية بدفع مبلغ        الصهيوني في مؤتمر حاشد نظمته لجنة التنسيق بين         
  .٧٥ و٦٧من مصر في الفترة بين عامي  " البترول المسروق"ـ دوالر للحكومة المصرية ثمنا ل

وقال رئيس نادي قضاة اإلسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري إن عملية تصدير الغاز للصهاينة              
يها، منتقدا تجاهل الحكومة المصرية حالة الظالم التي يعيش فيهـا           خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب ف     

في مصادر الطاقة، مطالبا الـشعب المـصري بـدعم حملـة جمـع              " إسرائيل"سكان غزة بسبب تحكم     
التوقيعات، فيما دعا وكيل مؤسسي حزب الكرامة عضو مجلس الشعب حمدين صباحي الشعب المصري              

والضغط على الحكومة لدفعها إلى فسخ تعاقدها مع الكيان، مؤكدا أن           ضد تصدير الغاز،    " االستنفار"إلى  
  .المطلوب ليس تعديل أسعار الغاز ولكن إلغاء اتفاقية التصدير برمتها

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "التهدئة"أممية تحذر من تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة وترحب بـ لجنة .٢٥

ة أممية لتقصي الحقائق لالنتهاكات اإلسـرائيلية ضـد األراضـي           حذرت لجن :  نادية سعد الدين   - عمان
، مرحبة في الوقت نفسه     "خطورة تدهور األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة      "المحتلة أمس في عمان، من      

  ".بذل الجهود الستمراره"شريطة " باتفاق التهدئة"
ت عملها أمس من عمـان، بعـدما        وقال رئيس وفد األمم المتحدة براساد كاريوسام إن اللجنة، التي باشر          

  باتفاق التهدئة كخطوة نحـو تحـسين       ترحب"منعت السلطات اإلسرائيلية دخولها إلى األراضي المحتلة،        
ـ   ".بالسجن المفتوح "الذي وصفه   " األوضاع اإلنسانية السيئة في قطاع غزة      إن " الغد"وأضاف كاريوسام ل

استمرار تنفيـذ   "، معرباً عن أمله في      "ال يمكن تحمله  الوضع اإلنساني في القطاع آخذ في التدهور بشكل         "



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٢٣:         العدد                  ٢٩/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

الذي جرى التوصل إليه بين حماس وسلطات االحتالل اإلسرائيلي عبر الوسيط المـصري             " اتفاق التهدئة 
األطـراف  "، داعيـاً    "الخرق اإلسرائيلي التفاق التهدئة   "وأشار إلى    .في التاسع عشر من الشهر الجاري     

اللجنة لـم ترصـد أي تحـسن فـي         "وزاد قائالً إن     ".ها لضمان استمراره  المعنية إلى بذل قصارى جهد    
لم تتوقف منذ بدء رصـدها      "، فاالنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني       "أوضاع األراضي المحتلة  

  .بحسب قوله" أواخر ستينيات القرن الماضي
  ٢٩/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  ر في خط"إسرائيل"مستقبل : ثالث وثائق تعلن .٢٦

   بالل الحسن
كثيرا ما نركز اهتمامنا في الكتابة عن إسرائيل، حول قضايا الصراع معها، أو حول مفاوضـاتها مـع                  

ونكاد ننسى في غمار ذلك، إلقـاء نظـرة    . الفلسطينيين، أو حول عملياتها اإلرهابية ضد السكان المدنيين       
لتي تنقض آراء الذين يدعون بـأن       على مشكالت إسرائيل، وبخاصة تلك الناشئة عن الصراع الدائر، وا         

وفي محاولة لتعويض هذا النقص، سنلقي هنا نظرة سريعة على ثالث           . مقاومة االحتالل هي عمل عبثي    
  .وثائق إسرائيلية تم تداول الحديث بشأنها مؤخرا

يقفـون أمـام   (، وعنوانه )متاي شتاينبرغ(هي كتاب صدر مؤخرا، ألفه رجل المخابرات     : الوثيقة األولى 
، وهـو بـدأ     )الشاباك(والمؤلف مستشار سابق ألربعة رؤساء لجهاز األمن العام اإلسرائيلي          ). صيرهمم

  .١٩٩١عمله مع الشاباك عام 
يتحدث المؤلف عن إدارة إسرائيل لعملية المفاوضات والتسوية مع الفلسطينيين ومع العرب، وينطلق من              

ما تضمن مصالحها على المـدى الطويـل، أن         فكرة أساسية مؤداها أن على إسرائيل لكي تنجز تسوية          
وهو لذلك ينتقد بشدة الحل الذي اقترحه ايهود باراك علـى  . ١٩٦٧يونيو /  حزيران٤تنسحب إلى حدود    

، وينتقد بشدة الرفض اإلسرائيلي لمبادرة      ٢٠٠٠الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد         
  .٢٠٠٢ التي أعلنت في قمة بيروت عام السالم العربية

اعتمد باراك في عرضه للتـسوية علـى مبـدأ    : يتحدث المؤلف عن مفاوضات باراك ـ عرفات ويقول 
، ولكن عرضه اشتمل على استثناءات تنسف هذا المبدأ من أساسه، وبخاصة            ١٩٦٧االنسحاب إلى حدود    

إن عرفات لـن    : ه قال لباراك في حينه    ويذكر المؤلف أن  . في موضوع القدس، ومنطقة الحوض المقدس     
ويقول إن عرفات خـشي     . يتنازل عن سيادة فعلية على الحوض المقدس، وسيرفض وجود علم إسرائيلي          

مدينة الخليل، حيث قامت إسرائيل بتقسيم الحرم اإلبراهيمي فيهـا،          " موديل"بالفعل من تحويل القدس إلى      
إن هـذه الفجـوات قـد تفجـر         : راك في حينه أيضا   وقال المؤلف لبا  . وسيطرت بالتالي على كل شيء    

المفاوضات، وحذره من أن يضع عرفات أمام خيارين إما قبـول اإلمـالءات اإلسـرائيلية أو تفجيـر                  
  .ولكن هذا بالفعل هو ما فعله باراك. المفاوضات

ـ   "وال يقدم المؤلف هذه المالحظات كنصيحة فنية، بل لرؤية يؤمن بها، فهو يعتقد               رائيل، أو  أن امتناع إس
ينطوي على مخاطر علـى     ) ١٩٦٧أي االنسحاب إلى حدود     (التهرب من دفع الثمن الذي تتطلبه التسوية        

وهـو  ". وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، أكثر بعدة مرات من مخاطر التنازل عن مناطق             
ويت فرصة حل الدولتين سيأخذ     تف"يعلن من أجل ذلك تأييده الشديد لمبادرة السالم العربية، ويحذر من أن             

بحقوق المواطنة، وسيأخذ هـذا    ) تحت االحتالل الدائم  (الصراع إلى منحى آخر، وهو مطالبة الفلسطينيين        
المطلب بالتنامي، وسيجد دعما دوليا، وسيعني تحقيقه نهاية الصهيونية، ونهايـة دولـة إسـرائيل التـي                 

  ".نعرفها
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يل شارون والمؤيدين له، وهي السياسة التي قامت على ضرورة          وينتقد المؤلف في سياق آخر سياسة آري      
عدم (وهي السياسة التي اعتمدت على شعار       . الوضع العربي لكي يستيقظ ويقبل ما تطلبه إسرائيل       ) كي(

أطلقـه  ) الكي(وهنا يقول إن شعار     . ، وعلى سياسة فرض الحل اإلسرائيلي     )وجود شريك للتفاوض معه   
 بعد ستة أشهر من إطالق مبادرة السالم العربية، ويقول إن رفض إسـرائيل              بوغي يعلون رئيس الشاباك   

ويقول أيضا إن باراك ومتعهدو التنفيذ في مقولة ال يوجـد           ). كي(للمبادرة يثبت أنها هي التي تحتاج إلى        
شريك، كآرييل شارون وشاؤول موفاز، سببوا أضرارا إلسرائيل ال يمكن تصورها، ألن النهاية ستكون              

  .ق إسرائيل إلى واقع الدولة ثنائية القومية الحبلى بالمصائبانزال
، أنجزها  )دولة تل أبيب تهديد إلسرائيل    (هي دراسة صادرة عن جامعة حيفا تحت عنوان         : الوثيقة الثانية 
، وتستعرض الدراسة ما تسميه مخاطر السياسات الخاطئة وعوامل االنهيـار      )أرنون سوفير (البروفيسور  

هناك ظاهرة كونية متمثلة بازدياد حجم المدن الكبرى وتعاظمها ديمغرافيـا واقتـصاديا،             : الذاتي، وتقول 
ويشير هنا إلى خصوصية الحالـة فـي        . على حساب األطراف، جراء الهجرة لها وتركيز الموارد فيها        

إسرائيل وخطورتها لكون سكان مركزها، أي تل أبيب ومحيطها، من اليهود، بينمـا يتركـز فلـسطينيو                 
وتوضح الدراسة أن الكيان اإلسرائيلي يتقلص يوما بعد يوم، وينحصر في منطقة تل             . داخل في أطرافها  ال

وتقول الدراسة إن انطواء اليهود في لب الدولة يعني تهديدا مباشرا لهـا، وتعريـضا للمـشروع                 . أبيب
مرت إسرائيل علـى    إذا است "الصهيوني برمته لفوضى رهيبة، وينتهي إلى استنتاج الفت للنظر يقول فيه            

، وستختزل وجودها في شريط ساحلي يمتد من حيفا         ١٩٤٧هذه الحال، ستطبق بيديها قرار التقسيم للعام        
 تقريبـا   ٢٠٢٠إلى عسقالن مرورا بتل أبيب، ولن تقوى إسرائيل حينئذ على الحياة زمنا طويال، والعام               

  ".هو البداية
إن "الموضوع؟ تجيب الدراسة على هذا السؤال قائلـة         هل للفلسطينيين داخل دولة إسرائيل دور في هذا         

أي بـين إسـرائيل والـضفة       (هناك احتماالت كبيرة أن تتشكل قوى فلسطينية عبر شقي الخط األخضر            
وتعترف الدراسة بإن الفلسطينيين في إسرائيل يرون       ". ، تعمل سوية إلقامة دولة فلسطينية كبيرة      )الغربية

هم من أغلبية سكانية إلى أقلية، وسلبتهم حقوقهم، ومازالت تضطهدهم، ثم           في الدولة عدوا لهم، فهي حولت     
يشهدون مرحلة تطرف قومي وديني، ويرون أنفـسهم        "تستنتج الدراسة أن الفلسطينيين في دولة إسرائيل        

وتشكل هذه الخالصة مفهوما جديدا وغريبا للتطرف، فأن يصر المـواطن           ". جزءا من الشعب الفلسطيني   
  .لى هويته يعني أنه أصبح متطرفا وخطراالفلسطيني ع
، )عبء النـزاع اإلسـرائيلي ـ الفلـسطيني    (بعنوان " إدفا"هي دراسة صادرة عن مركز : الوثيقة الثالثة

، وهي تتناول عبء النزاع في أحد عشر مجاال اقتصاديا          )شلومو سيبريسكي (ومحررها هو البروفيسور    
ع بالوقائع واألرقام والنسب المئوية والمقارنات مع أزمان        واجتماعيا وعسكريا، وتتحدث عن أعباء النزا     

  .إسرائيلية سابقة كان الهدوء مسيطرا فيها
يقـوض نموهـا    : تقول الدراسة إن النزاع مع الفلسطينيين أشبه بحجر الرحى على عنق إسرائيل، فهـو             

لدوليـة، ويـستنزف    االقتصادي، ويثقل كاهل ميزانيتها، ويحد من تطورها االجتماعي، ويضر بمكانتها ا          
وتقر الدراسة بأن إسرائيل    . جيشها، ويهدد ساحتها السياسية، ويهدد مستقبل وجودها كدولة قومية يهودية         

  .تدفع ثمنا باهظا جراء استمرار النزاع، وجراء التلكؤ في تطبيق حل يستند إلى تقسيم عادل ومتفق عليه
قع أعباء النزاع في كل مجال على حدة، فتقول         وتنطلق الدراسة على قاعدة هذه النظرية في استطالع وا        

 تزيـد  ٢٠٠٨ ـ  ١٩٨٩ مليارا بين سنوات ٣٧، وهي حوالي )الزيادة فقط(مثال إن زيادة ميزانية الدفاع 
وتقول . ٢٠٠٨عن حجم اإلنفاق السنوي على جهاز التعليم، وعلى جهاز التعليم العالي في إسرائيل عام                

 مليارات شيكل، وكلفة بناء الجـدار       ٩كانت  ) التعويضات للمستوطنين (إن كلفة االنسحاب من غزة      : مثال
. ٢٠٠٨ مليار شيكل، ويضاهي هذا المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الصحة اإلسرائيلية للعام             ١٣العازل  

ال يستطيع أن ينـأى بنفـسه عـن         ) األولى والثانية (وتقول الدراسة إن الجيش، وبسبب أعباء االنتفاضة        
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ت السياسية، ويجد نفسه في صراع ومواجهة مع السياسيين والمستوطنين، وهـذا يـؤدي إلـى                االعتبارا
  ).رفض الخدمة مثال(انحسار التأييد العام للجيش، وينطوي على خطر فقدان شرعية الخدمة العسكرية 

خل جميع  وتمضي الدراسة على هذا المنوال، وباالستناد إلى الوقائع واألرقام، في تسجيل أعباء النزاع دا             
ميادين عمل الدولة والمجتمع، وتسجل أن إسرائيل أصبحت دوليا عرضة للتنديد والنبذ والمقاطعة من قبل               

وتسجل أيضا أن النـزاع أفـرز أول حـادث          . الدول والمحافل الثقافية والحقوقية واألكاديمية في الغرب      
، بسبب توقيعـه اتفـاق      ١٩٩٥اغتيال في إسرائيل، وهو حادث اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين عام            

  .اوسلو
إنها ثالث دراسات، تسجل كلها أن مستقبل إسرائيل سيبقى مهددا ومجهول المصير، إذا استمر نزاعهـا                
مع الفلسطينيين ومع العرب، وإذا ما استمر النهج الصهيوني رافضا لالنسحاب، أو الرافض لالعتـراف               

ادة تقدير للنضال الفلسطيني ضد االحتالل، ولتأثير       وهي في جوهرها كلها، شه    . بحقوق الشعب الفلسطيني  
  .االنتفاضتين األولى والثانية، على مسيرة إسرائيل ومستقبلها

وتبقى الحاجة ملحة إلى من يقرأ هذه الوثائق، وسواها من الوثائق، من أجل فهم أعمق لواقع إسـرائيل،                  
فهل هناك من   .  والحرب على السواء   ومن أجل رؤية أدق لمستقبلها، ومن أجل قرارات صائبة في السلم          

  يقرأ ؟
 ٢٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  في نقد القضية الفلسطينية .٢٧

       مرزوق الحلبي
أعيدوا النظر  : "لو أحسنت المسألة الفلسطينية الكالم لوقفت على أعلى عمارة في عاصمة عربية وهددت            

سطينيون المعنيون األوائل والعرب من     وهو مطلب ينبغي أن يكون الفل     "! في وفي أدائكم أو رميت بنفسي     
ورغم إلحاح  . بعدهم قد فعلوه مرات عديدة على األقل في نهاية كل عقد من عقود النكبة وضياع فلسطين               

فالمـشهد  . السؤال وكبره تستمر الحياة على ضحالتها وقساوتها وموتها في األروقة الفلسطينية والعربيـة  
إما متعبة أو شائخة تماما، مبعثـرة المفـردات أو ضـائعة            " لسطينيةاللغة الف "الفلسطيني الراهن معكّر و   

فهي محكومة لجملة أنماط وأنساق تكشف أن ما أردناه مرحلة انتقالية بين احتالل وتحرر إنما قد                . المعنى
يصير مرحلة دائمة، وإن األمل الذي فتحت شبابيكه وأطلقت سنونواته اتفاقيات أوسلو دخل فـي أنفـاق                 

أما الشبان الذين يرسلون إلى حدود القطاع سرعان ما يعادون إلـى            . اعى فوق رؤوس حافريها   رملية تتد 
  !فتزداد األرقام علوا وتجتهد الحناجر تزين موتا هباء... . أهاليهم جثثا متشظية أو متفحمة أو

ـ                  د علـى   ال نقول هذا طعنا بصدقية القضية وعدلها وال بحق الضحية في الدفاع عن نفسها، وإنمـا لنؤكّ
هذا الفتراضـنا أن االسـتراتيجيات التـي        . وجوب تعديل أنماط المواجهة والممانعة والدفاع عن النفس       

اعتمدت لم تُفض، على األرض في تطوير ما أنجز وال في التأثير الجذري على المجتمع اإلسرائيلي وال                 
  .على العالم

 احتالل استطاع أن ينفذ إلى الشرايين ووتيرة        يبدو لي أن القضية الفلسطينية أسيرة ذاتها مثلما هي أسيرة         
ألن . يبدو لي أحيانا أن هناك من ال يريد مغادرة خانـة الـضحية            . النبض وغرفة النوم والمخيال والحلم    

فأنا المحقّ ما دمت الضحية، ومن الطبيعي أن أكون في          . "الضحوية تعني بالبديهة وجود العدل في جانبي      
جناة ومجرمين تفننـوا فـي      " الثاني من الوضعية تنتصب إسرائيل واليهود        وفي الجانب "! الجانب المحقّ 

وكلما قتلوا منا شابا أو طفال أو شيخا، وكلما أوقفـوا حـامال علـى               !". قهري وساموني العذاب المرير   
ونحن شعب موغل في القداسة والتقـديس وإنتـاج األنبيـاء           ! الحاجز، اتضحت صورتي ضحية مقدسة    

؟ من منا يريد مغادرة     "المقدس"ومن منا يريد مغادرة     ! ياء على طول األرض وعرضها    والقداسات واألول 
وهنـا، أيـضا، يـصير      . منزلة الضحية قرب القديسين؟ أما إذا غادرنا فنحو بطولة حقيقية أو متخيلـة            
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دسة في مثل هذه الحالة من تأرجح بين ضحية مق        ! ضحايانا مقدسين يهيء لهم العلي ما يليق بهم       "/ أبطالنا"
أن يختـار الواحـد منّـا إحـدى         " الطبيعـي "وبين بطل مقدس يطيب لجيل بعد جيل أن يمكث ألنه من            

في مثل هذه الحالة تصير النضاالت مقدسة وغيبية، ومفتوحة إلى يوم القيامة كأننا مبعوثو اهللا               ! المنزلتين
 منها، من استحقاقاتها، من     انتقلوا. هذا بالتقريب ما حصل ألصحاب القضية     ! نحارب على جبهته ولرفعته   

ويبدو أن ما من أحد يريد العودة من هناك إلـى المعـاني اليوميـة               ! معاناتها اليومية إلى التطهر اإللهي    
  !لالحتالل والحصار والقمع والسجون ما دام في األمر ألوهية وقداسة وجنة
وكل ما نأتي به مقدسـا فـي        على خط التطور ذاته اعتبرنا غضبنا مقدسا ونضالنا مقدسا وعنفنا مقدسا            

بل كان العلمانيون هم الذين أرسـوه وشـادوه بـدم           ". الجهاد"و" حماس"وهو توجه سبق مجيء     . مقدس
والمدنيون من إسرائيليين   " الفدائيون"الشباب وبعمليات عنفيه وأخرى دموية ال طائل تحتها راح ضحيتها           

  .ت في مساحتها بذور أشواكها اآلتيةالقضية على جدول األعمال وزرع" أعلت شأن. "أو غيرهم
في ضوء الحاصل اآلن، ومع دخول التهدئة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، تعود األسئلة لتطفـو وال                 

أولهاـ مـا   . وهي ثالثة أساسية تتفرع منها جملة أسئلة أخرى       . أحد يستطيع أن يسترها أو يزيحها جانبا      
ن؟ ثانيهاـ أما آن األوان لالنتقال من العنـف كاسـتراتيجية           هي حدود المشروع السياسي الفلسطيني اآل     

محورية للنضال إلى الممانعة المدنية الحوارية كاستراتيجية بديلة؟ أما حان الوقـت لتطـرح الـضحية                
الفلسطينية على ذاتها السؤال األخالقي بشأن الممنوع والمسموح واألخالقـي والمعقـول حيـال غيـر                

نشير إلى أننا ال نفترض ورود هذه األسئلة في مساحة الصراع مع إسـرائيل              األخالقي وغير المعقول؟ و   
وتتمة للفرضية ذاتها، فإننا علـى      . فحسب بل في مساحات العالقة بالذات على مراكز قواها واستحقاقاتها         

اعتقاد أن ثمانية عقود من التجربة والوقائع القاسية تطرح هذه األسئلة بإلحاح شديد يجعل مـن إغفالهـا                  
  .على الطريقة التقليدية ضربا من االنتحار ومن رمي العصي في دواليب الجيل المقبل، أيضا

يبدو لنا المشروع الفلسطيني اآلن متعثرا في المنطقة الرمادية بعد إخفاقـات أوسـلو وانقـالب حمـاس                
د أو أي   ولم نحظ منذ عقدين ونيف بأي مشروع فلسطيني جدي        . ودخول إيران محورا إقليميا حاضرا بقوة     

ومع هذا نستدرك لنشير إلى الحديث      . اجتهاد من النُخب ال القومية العلمانية وال الدينية، يكون قابال للحياة          
المتجدد عن دولة ثنائية القومية من النهر إلى البحر يتقاسم فيها اليهود والفلسطينيون الحيز والسلطة على                

يار الدولتين إلى اتفاقيات أوسلو إلى خريطة الطريق إلى         لقد تم االنسحاب تدريجيا من خ     . نحو يتفق عليه  
وال يمكننا أن   ..."! نعم ولكن "وقد كان على الفلسطينيين أن يقبلوا ويناقشوا التفاصيل، أن يقولوا           . أنابوليس

هذه، لم ترقَ إلى مستوى مشروع بـديل إال إذا      " ال"و. للتفاصيل الدقيقة " ال"نعتبر انقالب حماس أكثر من      
بر البعض فكرة إزالة الكيان الصهيوني من الوجود ـ كما يتلهى بعض العرب اآلن ـ مشروعا قابال   اعت

  !للحياة
على صعيد آخر، ال يزال العنف سيد األحكام باعتباره الطريقة الوحيدة للتعاطي مع الوضع القائم رغـم                 

 بين األنا واآلخر اإلسرائيلي،     وقد رأينا أن هذا العنف ال يعرف حدودا واضحة        . المتغيرات والتحديات فيه  
فال غرابة أن تتسع حصيلة الضحايا الفلسطينيين       . فيتسرب إلى الحياة الفلسطينية الداخلية ويفعل فعله فيها       

صحيح أن هذا العنف أقلق اإلسرائيليين أو أخافهم أو شـغلهم أو            . بأيدي فلسطينيين من كل اتجاه وانتماء     
الة السيطرة لكنه هو ذاته الذي يغذي فـيهم نزعـة تكـريس القـوة           حتى كان بين أسباب إدراكهم باستح     

بل أن العنف الفلسطيني بدا مستقال في أحيان كثيـرة          . والعنف وإدامة االحتالل لغة وواقعا على األرض      
عن المشروع السياسي غير محكوم له إلى حدود أن المشروع حكم باسـتراتيجيته تمامـا ـ االنتفاضـة     

نعد نستدّل أحيانا، على المشروع السياسي من كثرة العنف ألنه اختفى في ثنايا المـشهد               فلم  . الثانية مثال 
وصار النقاش أيها أفضل عنف المحتـل       ! اإلسرائيلي المتفجر أو في بيوت رفح التي تم تسويتها باألرض         

إلى أن  اإلسرائيلي أم عنف االنتحاريين، وأي موت أجمل؟ وأي ضحايا أجمل؟ وأي جنة تنتظر الضحايا؟               
وفي ". من يدخل الجنة أوال؟ من مات برصاص العدو، أم من مات برصاص األخ؟            "سأل محمود درويش    
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ظل هذه األسئلة ضاع السؤال الفلسطيني الكبير وبقيت المعاناة والموت والبؤس على صدر الفلـسطيني               
يتحمـل رسـم    وهل كل التضحيات سدى؟ فرد من رد بصاروخ قسام جديـد دون أن              : كما كانت ليسأل  
. فلنفترض أن التهدئة هشّة وستسقط وأن الصواريخ ستواصل التساقط حتى عـسقالن           . المشهد إلى آخره  

أال نتوقّع أن يقتحم الجيش اإلسرائيلي القطاع من جديد؟ قد يسقط مئات الجنود من صفوفه، وهذا سيناريو                 
ألف زاوية ومطرح، لكن من منـا      يرسمه اإلسرائيليون الذين يحسبون لذلك حسابات ويحتاطون لذلك من          

يحسب حساب الضحايا والتدمير الذي سيلحق بالقطاع وأهله؟ سيكتفي البعض بتوثيـق المجـازر التـي                
فيأتي صندوق خيري فلسطيني ليمنح معونـة لمـصور       ! ترتكبها إسرائيل إلثبات دموية االحتالل وإثميته     

  !ين في غزةأفلح في تخليد المشهد أو لكاتب كتب ملحمة الفلسطيني
أما المحور الثالث لمداخلتنا هنا فهو السؤال األخالقي الذي ينبغـي أن يكـون فـي أسـاس الحـسابات                    

فالراسخ حتى اآلن أن الفلسطينيين لم يفلحوا، رغـم         . وهو مرتبط بسؤال العنف اآلنف الذكر     . الفلسطينية
قبل أن، يعيـدوا لقـضيتهم البعـد        كل آثام االحتالل وكل خطايا إسرائيل الدولة والحركة الصهيونية من           

سيقول البعض أن العالم تغير وأن غالبية دول العـالم كانـت            . األخالقي الكوني وأن يحاصروا العالم به     
لكن ما دام هذا العالم تغير جذريا فلماذا لـم نتغيـر            . وهذا صحيح جدا في عالم تأسس على قطبين       . معنا

ونية الجديدة ونتموضع من جديد فيها؟ لماذا ال نفك االرتباط الذي           نحن؟ لماذا لم نقرأ تفاصيل الخارطة الك      
 سبتمبر وبين قضية فلسطين، بين اإلرهاب اإلسالمي األصولي         ١١أقمناه وأقامه اآلخرون بين تفجيرات      

وبين عدل القضية الفلسطينية، بين إيران التي ينام رئيسها ويستيقظ راسما بحركة غير إرادية إشارة البدء                
دة إسرائيل؟ بين مشاريع إقليمية وبين حق الفلسطينيين في وطن ودولة؟ ولهذه األسئلة موازياتها على               بإبا

سنوافق على إن االحتالل يسعى بطبيعته إلى نزع إنسانية الفلـسطيني           . الصعيد الداخلي الفلسطيني، أيضا   
ألن النضال صار أسـير     .  له وبقهره في جوانيته، لكننا ال نقبل أن يختار الفلسطيني لعب الدور المرسوم           

أدواته وأنساقه فنسي المشرفون على النضال أن الهدف النهائي هو تحرير اإلنسان وليس األرض فقـط                
  !وإن كل المشاريع أساسها كرامة اإلنسان الفلسطيني وحقوقه الجمعة والفردية وال شيء آخر

وعهم الـسياسي واسـتبدال العنـف       ثالثة أسئلة كبرى مطروحة أمام الفلسطينيين تطالبهم بتجديد مـشر         
باستراتيجيات الممانعة والعصيان المدني والمثول بشرف أمام استحقاقات السؤال األخالقي التي تتجـسد             

فالفلسطيني نفي لالحتالل أوال لكنه ينبغي أن يكـون         . في كون الضحية غير محررة من سؤال األخالق       
  .بديال له في الجوهر والمؤدى

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  

                                                                            من مصداقيةبقايا .٢٨
   حماده فراعنة

أحرجت حركة الجهاد االسالمي حركة حماس بإطالقها صواريخ من قطـاع غـزة باتجـاه إسـديروت                 
 نابلس يوم الثالثاء على ايـدي       االسرائيلية يوم االربعاء الماضي، رداً على عملية اغتيال احد قيادييها في          

تكون حركة الجهاد قد خرقت تفاهمات التهدئة ووقف اطالق النار          " الجهادي"وبذلك الرد   . قوات االحتالل 
التي سعت اليها حركة حماس وتوصلت اليها مع العدو االسرائيلي، والتي تقتصر بشكل واضح ال لـبس                 

  .الفلسطينيةفيه، على قطاع غزة فقط وال يشمل االتفاق الضفة 
حاولت حركة حماس، وال تزال، معالجة ذيول اطالق الصواريخ بنفس طويل، فهي ال تسعى للصدام مع                
حركة الجهاد بالذات، وتتوسل فتح المعابر وعدم اغالقها من قبل الجانب االسرائيلي، ولكن الوضع ازداد               

 مماثلة علـى إسـديروت وعلـى        سوءاً وتفاقماً بعد اطالق كتائب االقصى التابعة لحركة فتح صواريخ         
عسقالن، ما ترك تساؤالت متعددة حول جدوى التوصل الى التهدئة، ومدى نجاحها، وحجـم مـصداقية                

  .التزام فصائل المقاومة بها، حيث تتنوع دوافع اطالق الصواريخ وخرق الهدنة الهشة من قطاع غزة
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 الصارم بكل ما يتم التوصل اليـه مـن          حركة الجهاد االسالمي معروف عنها االنضباط الشديد وااللتزام       
تفاهمات واتفاقات جماعية، ولكنها هذه المدة كانت هي المبادرة من قبل الجانب الفلسطيني بخرق القـرار    
وكسر الهدنة، بخاصة وانها سجلت تحفظها العلني على مضمون التهدئة وبنودها، مع أنها أعلنت التزامها               

لى صيغته على انه يقتصر على قطـاع غـزة وال يـشمل الـضفة               بقرار التهدئة رغم تحفظها الشديد ع     
  .الغربية

خرق حركة الجهاد للهدنة الجماعية مع اسرائيل، يثير تساؤال حول رضا او رفض ايران لهذا الخيـار،                 
حيث ترجح بعض االوساط الفلسطينية عدم رضا طهران على قرار التهدئة، وترى ان قرار التهدئـة ال                 

ية والقومية، فعملت على تفجيره عبر حركة الجهاد االسالمي، الحليف األقرب الـى             يخدم مصالحها االمن  
فرصةَ عملية تسجيل التمايز    " الجهاد"، وفر لـ    "الجهاد"و" حماس"طهران، او ان التنافس غير المعلن بين        

الجهادي لحركة الجهاد في مواجهة سياسة حركة حماس التي سعت الى التهدئة مـع اسـرائيل لتـضمن        
نفسها السيطرةَ والنفوذ والتفرد بإدارة قطاع غزة بما يتعارض مع مصالح حركـة الجهـاد المرتبطـة                 ل

والملتزمة بوالية الفقيه االيرانية، بينما ترتبط حركة حماس بحركة االخوان المسلمين العالميـة العـابرة               
  .للحدود

حركة فتح الميدانية في قطاع     دوافع كتائب االقصى تختلف عن دوافع حركة الجهاد، حيث تسعى قيادات            
غزة، لتذكير حركة حماس بالتجارب المريرة السابقة، حينما كان الرئيس الراحل ابو عمار وحركة فـتح                

تعمل على خرقها وتدميرها واحراج     " حماس"ومنظمة التحرير يتوصلون الى اتفاقات مع اسرائيل، كانت         
النار، وكانت تسعى لتقديم رسالة للعالم، فحواها ان        القيادة الفلسطينية حول مدى قدرتها على وقف اطالق         

وحدها بل هناك من يشاركها القـرار الـسياسي، وهـي           " فتح"قرار التهدئة ووقف اطالق النار ليس بيد        
تجارب حققت من خاللها حركة حماس مكاسب سياسية، أثبتت فيها انها تملك امكانية تخريب اي اتفـاق                 

 من اتفاق أوسلو نفسه التي تتباهى انها أسقطته جنباً الـى جنـب مـع                ليست طرفاً فيه، وال يوجد ابرز     
في الجانب الفلسطيني، والليكود في طليعـة       " أوسلو"في طليعة الرافضين لـ     " حماس"شارون، فقد وقفت    

في الجانب االسرائيلي، ما أدى الى تعطيله وايقـاف تنفيـذه وعرقلـة خطواتـه               " أوسلو"الرافضين لـ   
  .التدريجية

حينما كانـت فـي المعارضـة،       " حماس"تحاول ممارسة نفس الدور الذي كانت تلعبه        " ئب االقصى كتا"
  .على قطاع غزة" حماس"وانقلبت الصورة، بعد ان سيطرت 

التهدئة تلبي مصالح حركة حماس الحزبية، ولكنها تتعارض مع مصالح اآلخرين الحزبية، وهذا ما يفسر               
كن السؤال هل التهدئة مصلحة فلسطينية ام ال؟ واذا لم تكن كذلك            محاوالت الخرق وافشال التفاهمات، ول    

فلماذا وافقت عليها الفصائل، واذا كانت في التهدئة مصلحة فلسطينية فلماذا يـتم التالعـب بالمـصالح                 
  الوطنية الفلسطينية وجعلها مادة للتنافس بين الفصائل؟

او من  " الجهاد"ركة حماس سواء من طرف      ال يجوز التضحية بالمصالح الفلسطينية بسبب الخالف مع ح        
فالمصالح العليا فوق الجميع، ويجب ان يكون ثمة خيط وحدود على           , او من اي طرف آخر    " فتح"طرف  

كافة االطراف الفلسطينية عدم خرقها حتى ال يفقد الشعب الفلسطيني بقايا من احترام لدى اآلخرين وثمة                
  .بقايا من مصداقية يجب الحفاظ عليها

  ٢٩/٦/٢٠٠٨يام الفلسطينية األ
  

  للتذكير.. رايس حقائق بديهية" وعد"من تهدئة غزة إلى  .٢٩
  معن بشور

سواء نجحت اتفاقية تهدئة غزة في الصمود لعدة أشهر أم لم تنجح، ألن سلطات االحتالل ستنقلب عليهـا                  
ومة تل أبيـب    ، فإن احداً ال يستطيع أن ينكر ان قبول حك         ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣كما فعلت قبل ذلك مع تهدئتي       
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توقيع اتفاق أمني مكتوب مع طرف فلسطيني للمرة األولى في تاريخها، وبرعاية دولة عربية هي مصر                
ما كان ليحصل لوال ان صواريخ المقاومة في غزة قد نجحت في إيجاد حالة ضاغطة داخـل المجتمـع                   

نية قريبة من القطاع    اإلسرائيلي وتسببت في إيجاد حال الذعر الذي عاشه سكان مستعمرات ومدن صهيو           
المجاهد بدءاً من سديروت وصوالً إلى عسقالن وأشدود، وقد كانت هذه المستعمرات والمـدن الجنوبيـة              

 -هي المالذ الذي كان يلجأ إليه الصهاينة كلّما اشتعلت الجبهة الشمالية خـصوصاً فـي حـرب يوليـو       
  ٢٠٠٦.أغسطس 

ير المباشرة بين المقاومـة اللبنانيـة وسـلطات         وسواء نجحت عملية تبادل األسرى عبر المفاوضات غ       
االحتالل الصهيوني أم تعثرت بسبب التناقضات الحزبية المتفاقمة داخل الحكومـة اإلسـرائيلية وداخـل       
الكيان ذاته، فإن تصاعد عدد الصهاينة المطالبين باإلفراج عن الجنديين األسيرين لدى حـزب اهللا، بـل                 

عميد األسرى العرب فـي     (ة تل أبيب سراح المناضل سمير القنطار        لو أطلقت حكوم  "حديث ذويهم بأنه    
 يوليـو   ١٢في صفقات التبادل السابقة، لما اضطر حزب اهللا إلى أسر الجنـديين فـي               ) سجون االحتالل 

، يكشفان بوضوح أن اللغـة الوحيـدة التـي          "، وربما قد يضطر إلى عمليات مماثلة في المستقبل        ٢٠٠٦
األرض ويأسر المقاومين هي لغة المقاومة، خصوصاً إذا تذكرنا أيضاً ان آخـر             يفهمها العدو الذي يحتل     

العناوين في الئحة أهداف العدوان الصهيوني على لبنان قبل عامين كان إطالق سراح الجنديين األسيرين               
للتبـادل  " مفاوضات غير مباشرة  "من دون قيد أو شرط فيما كان شرط قائد المقاومة منذ ذلك الحين هو               

وسـواء  . هو شرط يتحقق هذه األيام فيما يسقط آخر أهداف ذاك العدوان عشية الذكرى الثانية لبدايتـه               و
بإثارة قضية مزارع شبعا مع المحتل اإلسرائيلي تمهيداً لتسليمها إلـى األمـم             " صادقاً"أكان وعد رايس    

د الغربية التي يمتأل بها     أمريكي آخر يضاف إلى الالئحة الطويلة من الوعو       " وعد"المتحدة، أم كان مجرد     
 الصهيوني وتداعياته، وآخرهـا الوعـود       -التاريخ العربي المعاصر، خصوصاً تاريخ الصراع العربي        

في الموقف  " اللفظي"للسلطة الفلسطينية وللشعب العراقي، فان احداً ال يمكن أن ينكر أن مثل هذا التطور               
والدة شرق أوسط جديد من مخاض االالم اللبناني         خصوصاً على لسان من وعدتنا ب      -الرسمي األمريكي   

 ما كان له أن يحصل لوال وجود مقاومة لبنانية فاعلة ونامية وقادرة نجحت في تحرير األرض عـام                   -
، وفي اإلطالق المتدرج لألسرى على مدى سنوات، بل نجحت          ٢٠٠٦، وفي هزيمة العدوان عام      ٢٠٠٠

 الصراع، وفي ترسيخ نهج المقاومة المسلحة لالحتالل، ال في          في المساهمة التاريخية في تغيير معادالت     
لبنان وفلسطين فحسب، بل على طول المنطقة الممتدة من شرق المتوسط إلى أواسط آسيا مروراً بـشكل                 
خاص بأرض الرافدين التي اجهضت مقاومة شعبها مشروعاً إمبراطورياً أمريكياً كان مصوغا لإلمساك             

 األضواء على هذه الحقائق البدهية البسيطة التي يدركها كّل أبناء األمـة وأحـرار               إن تسليط . بالعالم كلّه 
العالم المنزهين عن األغراض الصغيرة، والمتعالين عن العصبيات المدمرة، والمجـردين مـن المنـافع             
العابرة، يكاد يكون اليوم أكثر من ضرورة في قراءة صحيحة للماضي القريب أو البعيد، وفي استشراف                

أال تذكرنا هذه البدهيات بتهافت تلـك       . واع للمستقبل الزاحف من قلب االعاصير والزالزل المحيطة بنا        
النظريات، وبتداعي تلك االدعاءات التي امتألت بها حياتنا السياسية واإلعالمية حول ضـرورة وقـف               

، وقبلهـا حـول     "جدوى المقاومة نفسها في لبنان وفلـسطين      "من غزة، وحول عدم     " الصواريخ العبثية "
؟ "أكثر بكثير مما تؤثر في مجتمع العدو       "- حسب هؤالء    -" تلحق األذى بالقرى اللبنانية   "التي  " الكاتيوشا"

بل تلك النظريات ازدهرت وهي تحاول تشويه صورة المقاومة العراقية بمختلف األسـاليب والوسـائل،               
 أنّها جاءت تعبيراً عن إرادة شعب نهض        وتسعى لتصويرها بأنها حركة مذهبية وأعمال إرهابية، متجاهلة       

ليقاوم المحتل منذ الساعات األولى التي وطأت بها جحافل جيوشـه أرض بـالده وانتهكـت سـيادتها                  
ليس المقصود بهذا التذكير أن نسجل نقاطاً على أحد، أو أن ندير الظهر الشكاليات متعـددة،                . واستقاللها

ة وتنظيمية، تتصل بتجربة المقاومة العربية في كّل ساحاتها، بما          فكرية وعملية، عقائدية وسياسية، رؤيوي    
فيها الساحة اللبنانية طبعاً، وال أن نقفز حول الحاجة المستمرة إلـى مراجعـة دائمـة ِلكُـّل الـسياسات                
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والممارسات المتصلة بهذه المقاومة بهدف تحصينها وتوحيدها على مستوى األمة، واالرتقاء بها، لكـن              
ير يبدو اليوم ضرورياً لكي ندرك كيف اننا بالمقاومة، أسلوباً ونهجاً وثقافة، قـد نجحنـا فـي                  هذا التذك 

تقليص الفارق الهائل في موازين القوى بيننا وبين أعدائنا، وأعدنا االعتبار لصالح موازين اإلرادات في               
متـصل بحـال التـشرذم      حياة الشعوب، بل كيف استطعنا أن نُخرِج من قلب الوهن السائد في حياتنا وال             

 - في عمر الشعوب     -والتشطي واالنقسامات على أنواعها، قوى وحركات تحولت وفي زمن قليل نسبياً            
فأن نستعيد هذه الحقائق كّل يوم، وكـل        . إلى فعل باتت له تداعياته وتأثيراته في مستوى المنطقة بأسرها         

طرد اليأس واإلحباط من حولنا فحسب، بل انّـه         ساعة، ليس أمراً ضرورياً الستعادة الثقة بأنفسنا فقط، ول        
عمل أخالقي من الدرجة األولى، ألنه من المشين فعالً التنكر لمن تعترف بفضل دوره األمم، والتحريض                
على من تهتز بفعل تضحياته مشاريع االحتالل والهيمنة على المنطقة، وحتّى لو كـان هنـاك هـواجس            

اح من سياسات أو ممارسات يقع بها هـذا الفـصيل أو ذاك             ومخاوف واشكاالت، بل حتّى مواجع وجر     
التنظيم، فان معالجتها تتم من ضمن االلتزام الصريح والجريء والواضح بنهج المقاومة، فهذه المعالجـة               

إن مسيرة المقاومة الممتدة من فلسطين إلـى لبنـان إلـى         . هي أفضل وأفعل وأسلم، بل هي مجدية أكثر       
ى الصومال هي عنوان العصر القادم، بل هي صانعة المتغيرات الكبرى في عالم             العراق إلى أفغانستان إل   

المتغيـرات  "متغير بالفعل، كما أنّها الرد العملي والنظري على كّل المقوالت التي كانت تـدعونا باسـم                 
طوال التسعينيات في القرن الماضي وطوال السنوات األولى في مطلع القرن الحـالي إلـى أن                " الدولية

نستسلم لمقتضياتها، فنتنكّر لهويتنا، ونتخلى عن عقيدتنا، ونشوه ثقافتنا، ونبدد مواردنـا، ونخـرج مـن                
، وقد اتضح أنّه عالم مليء بالـشرور والحـروب          "الجديد"حقيقتنا، بل من جلودنا، لكي ننسجم مع العالم         

  .والدماء والدمار
  ٢٩/٦/٢٠٠٨ أخبار الخليج البحرينية

  
  يدة بالده واستراتيجيتهاحين يلخّص باراك عق .٣٠

      حسن شامي 
انه مكان ال رحمـة فيـه       . نحن نعيش في محيط وعرٍ وقاسٍ ليس فيه أي وجه شبه مع أوروبا الغربية             "

أنبياؤنا قالوا  . حيال الضعفاء، وال تعطى فيه فرصة ثانية ألولئك الذين ال يقدرون على الدفاع عن أنفسهم              
أن يتمددا الواحد جنب اآلخر، على أننـا،        ) باألحرى الذئب ( ولألسد   بإنه، في آخر الزمان، سيكون للحمل     

هذا كل  ). باألحرى الذئب (مهما توجب خالل زمن طويل تبديل الحمالن بانتظام، نفضل ان نكون األسد             
هذه العبارات الجامعة المانعة، قالها وزير الدفاع االسرائيلي ونائب رئـيس الحكومـة             ". ما أستطيع قوله  

الفرنسية أثناء زيارته لباريس ليـومين، أي قبيـل         " لوموند"راك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة       ايهود با 
زيارة الدولة التي استمرت ثالثة أيام والتي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسي نيكوال سـاركوزي الـى                 

  .اسرائيل أصالً وفصالً، والى األراضي الفلسطينية فرعاً وحياء
باراك الذي استبدل الذئب باألسد، العتبارات تتعلق، على األرجح، بجماليات القوة           " تحريفية"نضع جانباً   

تحظى، في مخيلة البشر وتمثيالتهم الحيوانية، بمكانـة أدنـى          " الذئبية"وتمثيلها، مكتفين باإلشارة الى ان      
حسابه، خـصوصاً  وهذا مما يحسب    . وقوتها الفاتنة " السبعية"بكثير، ناهيك عن سلبيتها، من مكانة الصفة        

وأن المقابلة تصدرت الصفحة األولى للجريدة الفرنسية الواسـعة االنتـشار، فـي زمـن تطغـى فيـه                   
الرأي واستطالعاته وصناعة الصور المشهدية واالستعراضية علـى المنـاظرة والنقـاش            " ديموقراطية"

  .السياسيين الفعليين
لة العبرية واستراتيجيتها ليس في مـا يخـص         ما يعرضه ايهود باراك هو، من دون مبالغة، عقيدة الدو         

فهـو، مـن خـالل      .  اإلسرائيلي فحسب، بل في العـالم      - العربي   -الشرق األوسط والنزاع الفلسطيني     
وقد وضـعت بالفعـل صـحيفة       . كله، وليس أقّل من ذلك    " العالم"تفويض ذاتي، ارتأى أن يتحدث باسم       
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ايـران  : "مقابلة مأخوذاً من كالم باراك والعنوان هـو       في صدر صفحتها األولى عنواناً لمتن ال      " لوموند"
، في عرف وزير الدفاع اإلسرائيلي ورؤيته، شيئاً يشبه المعاني المرمية           "العالم"يبدو  ". تشكّل تحدياً للعالم  

الـى  " اإلنـسانية "ليس العالم فكرة تحتاج، مثلها مثل فكرة        . في الطرقات، بحسب بعض البالغيين العرب     
 في ثقافات ومجتمعات تاريخية ال تكتفي بالتجريد، وليس فضاء لسياسة تقوم على تعهـد               التحقق الملوس 

  .االنقسام واالختالف والعالقات البينية وتضارب المصالح والرؤى والتطلعات
ويترجم باراك ذلك باقتراح خريطة طريـق علـى         . العالم لقيط يأخذه من يريد أن يكون واجهته وعنوانه        

فهو يرى ان اإليرانيين مـصممون علـى        . لمتحدة والعالم لمعالجة الملفات التي تشغله     أوروبا والواليات ا  
وعلى الخداع والغش والذهاب نحـو امـتالك القـدرة النوويـة            ) كذا" (في تحدي العالم كله   "االستقرار  
قطـة  ، ن)أو مزيفـاً " (كان خاطئاً"والتقرير الصادر عن أجهزة االستخبارات السرية األميركية  . العسكرية

واذا أجاز العالم إليران أن تمتلك القوة النووية العسكرية، فإننا بعد عشر سـنوات سـنجد                ". على السطر 
عبوات نووية في حوزة مجموعات ارهابية لن تتردد في استخدامها ضد مرفأ كبير من مرافئ الواليـات               

بـاراك، تعزيـز العقوبـات      وللحيلولة دون هذا االمتالك ينبغي، بحسب       . المتحدة أو أوروبا أو اسرائيل    
انشاء هذا االئتالف يقتضي تعديالً في طريقـة التفكيـر          . واقامة تعاون وثيق مع روسيا والصين والهند      

اإلرهـاب  : وهذا شرط للنجاح في المعركة األوسع التي تضعنا في مواجهـة تهديـد ثالثـي              . األميركية
اسرائيل تواجه كـل هـذه      ". الدول المارقة  "اإلسالمي الجذري، وانتشار التكنولوجيا العسكرية الننوية و      

وهو نصح األميركيين مرات عدة، بحسب ما يقول، بضرورة اشراك الروس           . التهديدات منذ زمن طويل   
وهذا ما ينبغي قوله للرأي العام وضد       . وهناك ثمن لهذا  . والصينيين والتعاون معهم ألنهم في حاجة اليهم      

عوا تعاوناً وثيقاً من الـروس اذا أصـررتم علـى مـسائل مثـل      ويمكنكم أن تتوق . "التوصيفات الجاهزة 
). في بولندا وتـشيكيا   (ويمكن أن يقال الشيء ذاته في ما يخص أمكنة نشر الدرع الصاروخية             ". الشيشان

باختصار، يطلب باراك من األميركيين واألوروبيين فعل أي شيء، بمـا فـي ذلـك تقـديم تنـازالت                   
أو األسدية للدولة   " القوة السبعية "سواهم كي ال يحصل أي تهديد بانتقاص        استراتيجية للروس والصينيين و   

وال يصدر مثل هذا التصور إال عن مركزية قبليـة، وان كانـت تتمتـع،        . التي يشغل فيها وزارة الدفاع    
الديموقراطية لليهود بالطبع، وتـداول     (والحق يقال، بمواصفات بارزة من مواصفات العصرنة والحداثة         

وهذه المركزية القبلية لخـصها الـشاعر العربـي         ). وحرية التعبير والرأي واشتغال المؤسسات    السلطة  
  .لنا الصدر دون العالمين أو القبر: بعبارة مأثورة

متحصناً بالمكانة الحديثة للدولة العبرية في مخيلة قطاعات أوروبية وأميركية واسعة، وبرصيد عـاطفي              
سبب المحرقة واالضطهاد المزمن اللذين تعرض لهما اليهود فـي  وأخالقي ال ينضب وال يقبل النضوب ب     

فهو يرى أن مـا     . أجزاء كبيرة من أوروبا الغربية والشرقية، يستطيع باراك تشخيص العالقة مع سورية           
ويستبعد حصول مفاوضات قبـل     . يجري مع سورية هو اتصاالت أولية لم تبلغ بعد مستوى المفاوضات          

. ون مساهمة من األميركيين الذين يسعهم وحدهم المساعدة علـى ردم الهـوة            نهاية العام الجاري ومن د    
تمتد من طهران وجنوب العراق الـى       ) كي ال يقول هالالً أو قوساً     " (موزة شيعية "وهو يرى أو يشخص     

أو " المـوزة "يمكن اضعاف هذه    . دمشق وجنوب لبنان وتصل حتى الى حركة حماس وهي ليست شيعية          
واذا أخـذت سـورية هـذا       . ال ما تم تحويل سورية وعطفها عن الخط الذي سلكته         تعديل طبيعتها في ح   

من ذلك ان موقع ايران سيضعف حيال العالم العربي إذ ستصبح قـوة             . القرار، فإن أشياء كثيرة ستتغير    
). في معنى جماعـة المـسلمين     (هيمنة غير عربية شيعية إسالمية تحاول ابتزاز الكيانات العربية لألمة           

ام السوري الذي يعرفه جيداً باراك، بحسب ما يقول، يضع تحرير الجوالن في المرتبة الخامسة من                والنظ
فهذا النظام يهتم، أوالً، باستمرار النظام، وثانياً، بالتخلص من المحكمة الدولية لمحاكمـة قتلـة               . أولوياته

يخية، وكذلك ألسباب تتعلـق     الرئيس رفيق الحريري، وثالثاً، االحتفاظ بدور خاص في لبنان ألسباب تار          
التي تقدمها الواليـات المتحـدة ودول العـالم         " النعم"باألعمال التجارية وغيرها، ورابعاً، الحصول على       
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ومع اننا في اسرائيل نحب الجـوالن       . الحر، كما هي حال المساعدات التي تتلقاها مصر منذ زمن طويل          
ة للبقاء فيه، من الناحية األمنية، فإننا مستعدون للبحـث          وقاتلنا لكي نكون فيه، ونعرف اإليجابيات الكبير      

  .في إنهاء هذا الوضع، علماً بأننا نملك من القوة ما يكفي للبقاء في الجوالن
كي ال نقـول    (بحيث يمكنها التحدث باسم العالم، والى جانبها        " سبعية"اسرائيل قوية و    : المعادلة واضحة 

ليس له من السياسة سوى تبـديل الحمـالن بحمـالن           " حملي"ي  فلسطينيون ضعفاء وعالم عرب   ) مقابلها
وهذه األخيرة والفقيرة ستكون، فـي      . بعد تثبيت الغلبة وإرسائها عقيدة ال تتزحزح، تبدأ السياسة        . أخرى

وقد أغدق الرئيس الفرنسي ساركوزي على القوة الـسبعية هـذه           . هذه الحال، من قبيل لزوم ما ال يلزم       
، وقبله المرشح الديموقراطي أوباما في خطابه الذي نتمنى أن يكـون ظرفيـاً،              صفات روحية وإعجازية  

على ما يرجح كثيرون، أمام منظمة األيباك، بحيث تصبح السياسة بما هي تدبير عقالني للتفاوت والتبدل                
  .واالختالف بال حول وال قدرة

يسعها أن تكون ذئبيـة حيـال قـوى         التي  " الحملية"وثمة في العالم العربي نظام ينحو نحو استبطان هذه          
أخرى، يرى باراك أنه ال يستطيع أن يتصور نظاماً عالمياً مستقراً إذا أجيز إليران أن تـصبح نوويـة                   

ليس ألنها قد تلقي فوراً قذيفة نووية على أحد جيرانه، بل ألنه سيعني نهاية أي معاهدة لحظـر انتـشار                   "
سؤول في دولة لم توقع أصالً على هذه المعاهـدة فيمـا            غريب صدور هذا الكالم عن م     . السالح النووي 

  .ايران وقعت عليها وعلى مالحقها
الى أن يأتي آخر الزمان، ينبغي أن يترك للسبع اإلسرائيلي الحق العالمي في التهام الحمـل أو التفـرج                   

، ولكن بثغاء   ولم نعد بعيدين عن التمني، من النظام العربي ومن بعض نخبه أن يستبطنوا المعادلة             . عليه
 .أكثر، وبفجورٍ أقّل

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  

  :كاريكاتير .٣١
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