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  42  :كاريكاتير
***  

  
 دلة ملفات تتهم جهازي الوقائي والمخابرات بالفساد والتاَمرحماس تكشف بالوثائق واأل .1

ت والصورة قالت إنها تدين األجهـزة        أمس عن وثائق وملفات وتسجيالت بالصو      "حماس"حركة  كشفت  
 األمن الوقائي والمخابرات، وتحملها مسؤولية ما جرى في غزة والتآمر علـى             ياألمنية وبخاصة جهاز  
  فيها والنائب في المجلس التشريعي الفلـسطيني       وقالت الحركة على لسان القيادي    . دول عربية وإسالمية  

 لعرضها علـى لجنـة       سيتم ترتيبها وتصنيفها تمهيداً    جداًن لديها ملفات وتسجيالت خطيرة      إخليل الحية   
غزة ملفات  مدينة  وعرض الحية في مؤتمر صحفي عقده في        . تقصي الحقائق العربية والقضاء الفلسطيني    

 ومسؤولين في األمن الوقائي واألجهزة األمنية المسؤولية عن          تحمل ضباطاً  "الكنز"ـوتسجيالت وصفها ب  
، "سـرائيل ا" حماس، وجمع معلومات عن قيادات الفـصائل وتمريرهـا إلـى       قتل واستهداف قيادات من   

من "قال إن   وكشف عن بعض المستندات     . "سرائيلا"تتضمن أوامر بقتل مطلقي الصواريخ على       وأخرى  
 مليـون دوالر مـن مـستحقات الـسلطة          100  عن سرائيلإنه يوم إفراج حكومة     أبينها، واحدة تكشف    
 مليون رصاصـة إلـى الـضفة        2.5 قطعة سالح و   2500 أن يتم إرسال     "لسرائيإ"الفلسطينية اشترطت   

ما قـال إنهـا      الصحفي   ظهر في المؤتمر  أكما   ".إن هذا المستند كتب بخط محمد دحالن      "، وقال   "الغربية
ملفات تدين المخابرات والوقائي بنصب أجهزة تنصت في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس              "

: تابع الحيـة  و .عن وسائل ابتزاز قاموا بها مست أعراض مسؤولين في السلطة         وكشف  . "الحالي عباس 
وجدنا وثائق سرية تحدد آلية القتتال داخلي عقب امتحانات الثانوية العامة حيث كانت األجهزة تعد العدة                "

 أن حماس نجحت فـي إفـشال تلـك           مبيناً ،" بعد أن ينتهي الطلبة من امتحاناتهم      "حماس"لمحاربة حركة   
لم تكن تود أن تنشر الفضائح واألسـرار         ""حماس"وأكد الحية أن حركة      .لمخططات كما أفشلت غيرها   ا

التي وجدتها في المواقع األمنية التي سيطرت عليها في مدينة غزة إال بعد أن قطع الـرئيس الفلـسطيني                 
  ".محمود عباس كافة سبل الحوار مع حماس واتهامها بأفظع األمور زوراً

الغـد األردنيـة     و 23/6/2007البيان اإلماراتيـة    ، و 23/6/2007الخليج اإلماراتية   ل من   وقد نشرت ك  
ــة ، و23/6/2007 ــار اللبناني ــع  ،23/6/2007األخب ــاً ، و22/6/2007 48عــربوموق ــة مع وكال
   .ائع التي وردت في المؤتمر الصحفي بعضاً من الوق23/6/2007الجزيرة نت ، و23/6/2007
مل للمؤتمر الصحفي كما وصله بالبريد الإللكتروني مـن المكتـب اإلعالمـي             ينشر المركز النص الكا   و

  :لحماس
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حماس في مدينـة غـزة يـوم         -نص المؤتمر الصحفي الهام الذي عقدته حركة المقاومة اإلسالمية          
   م 22/6/2007الجمعة 

  والخونة؟لماذا انفجرت األوضاع في غزة حتى تم التخلص من تيار الفتنة 
  ما قبل اتفاق مكة

  .حالة التآمر على نتائج االنتخابات من اليوم األول: أوالً
  .التحريض على حماس والحكومة أمام األوربيين واألمريكان بعدم فك الحصار بل تشديده -
 .تحريض البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع الحكومة -
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 .ضرابات المسيسة وخاصة في التعليم والصحةالعصيان الوظيفي في الوزارات حتى وصلنا لإل -
المسيرات المسلحة وخاصة من منتسبي األجهزة األمنية واالعتداء علـى الـوزارات والمؤسـسات               -

 .حتى تم تحطيم المجلس التشريعي أكثر من مرة وكذلك مجلس الوزراء. الخاصة والعامة
اب حماس لفرض بعض القـرارات      تعطيل المجلس التشريعي واستغالل اعتقال سلطات االحتالل لنو        -

 .والقوانين التي يريدونها
  حالة الحسم بالقوة   : ثانيا

لما فشلت كل اإلجراءات في إخراج الحركة أو سـقوط الحكومـة كمـا كـان القـرار األمريكـي                    
والصهيوني بدأت مرحلة القوة واالعتداءات  والتصفيات الجسدية التـي طالـت رمـوز وكـوادر                

  )1وثيقة رقم ( ل لالنقالب على الحكومة وإعالن حالة الطوارئ وعناصر الحركة للوصو
 .قتل الشاب رامي الدلو والقتلة معروفون ولم يفعلوا لهم شيئا بل هربوهم للخارج -
قتل العالم وأستاذ الجامعة وعضو القيادة السياسية لحركة حماس الدكتور حسين أبو عجوة وحمايـة                -

  .ية، في ظل اإلغالق األمني الكامل على قطاع غزة القتلة وعالجهم وتهريبهم للضفة الغرب
 جهاز الوقائي في سابقة خطيرة يجبر أحد األشخاص على اإلدالء باعترافات كاذبة ويقوم الوقـائي                -

بحمل الشاب لعائلة كوارع ليدلي أمامهم باالعترافات الكاذب ليغروا العائلة بقتل من اعترف عليـه               
اضي الشيخ بسام الفرا أما م مكتبه، واعترافات الشاب موجودة لدينا           بالكذب وقد فعلو ودبروا لقتل الق     

 وموثقة 
األمن الوقائي قام بإعدام عائلة من عائالت الغلبان على حاجز له دون أن تطلـق عليـه رصاصـة                    -

واحدة، وقد قتل في هذا الحادث القائد ياسر الغلبان وزوجة أخيه وابنة أخيه من بين من كانوا فـي                   
 .السيارة 

ميح المدهون الذي اعترف على جرائمه أمام اإلعالم بقتل وحرق البيوت كان بؤرة قتل ودمار في                س -
 .المنطقة الشمالية وكم قام بالتحقيق وإطالق النار على أقدام المجاهدين دون رادع

بعدما اتفقنا على وقف كل مظاهر االقتتال مع هذا التيار وعقدنا جلسات الحوار الوطني كنـت قـد                   -
ع قيادات من حركة فتح وحذرتهم من محاوالت لبعض شبابهم باالعتداء وإعادة األمر مـن               جلست م 

جديد لألسف قامت مجموعة منهم بعد ساعتين من اللقاء بوضع عبوة لجيب للقوة التنفيذية في منطقة                
جباليا، وقاموا بتدمير وقتل أربعة ممن كانوا فيه وقد تم إلقاء القبض علـى القتلـة وقـد اعترفـت                    

 . لمجموعة بعد ذلك على جريمتهم وقد سلمناهم للنيابة ولكن لألسف الشديد تم اإلفراج عنهما
محاولة اغتيال رئيس الوزراء في معبر رفح واستشهاد مرافقه عبد الرحمن نصار وإصابة المستشار               -

هـذه  السياسي واألمين العام لمجلس الوزراء، وبحوزتنا اآلن اعترافات مسجلة تدين متخذي القرار ل            
الجريمة والضباط الذين رسموا حطة االغتيال ومن قام بإعطاء األوامر للتنفيذ وسنقدم هـذا للجنـة                

 .تقصي الحقائق أو أي جهة قانونية الحقاً 
منصور شاليل وقتله لمجموعة من شباب الحركة في سيارة اإلذاعة ووقت االنسحاب من أمام البيت                -

 قتل اثنين من كتائب القسام أيضاً بناء على االتفاق بيننا وبين فتح قام ب
جريمة مسجد الهداية ودور الوقائي السيئ فيها، وكذلك الوثائق والتحقيقات موجودة ومنع الوقائي من               -

الوصول إلسعاف الجرحى من المسجد إلى أن استشهد أربعة من بين أبناء الحركة علـى رأسـهم                 
 القائد أبو أنس المنسي 

 من قبل أمن الرئاسة ومجموعات التيار الخياني، دون أن نجد موقفاً            جريمة حرق الجامعة اإلسالمية    -
 واضحاً ال من الرئاسة وال من قادة هذا التيار االنقالبي 
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عائلة بعلوشة ومحاولة التيار المجرم إلصاق مقتلهم بشباب الحركة دون دليل بل كنا من اليوم األول                 -
 . ة ورئيس الوزراء بجانبهبجانب العائلة المكلومة والمجروحة، ووقوف الحكوم

ليلة اتفاق مكة قاموا بقتل محمد أبو كرش أحد قادة القسام وأمروا أحد الفاعلين من عائلة دغمـش أن                 -
  .يتحمل الفعلة باسم العائلة لينجوا التيار المجرم من التبعة وليورط عائلته بهذه الجريمة

  بعد اتفاق مكة
مور وال نرجع للوراء ولكن لألسف الشديد ظـل التيـار           عدنا بعد اتفاق مكة وكلنا أمل أن تنتهي األ         -

 ) 2وثيقة رقم  (ةفواصل استقبال الدعم الصهيوني واألمريكي. نفسه على نفس السياسة 
إدخال السيارات المصفحة بدون علم الحكومة وال الجهات المختصة، تـشكيل المجموعـات خـارج          -

يادات الحركة ورموزها وعناصـرها وجمـع       حركة فتح وخارج األجهزة األمنية، متابعة ومالحقة ق       
وكشف أماكن تخزين وصناعة    . والتصنت على كل وسائل االتصال    ) 3وثيقة رقم   .(المعلومات عنها 

والكشف عن أمـاك العبـوات واألنفـاق المعـدة       . األدوات والمعدات العسكرية لمواجهة االحتالل      
 على حـرب الـشوارع فـي دول         وتدريب المئات من عناصرهم   . لالحتالل وأماكن تخزين السالح   

  .وتحديد مواعيد للمواجهة مع الحركة وهي بعد االنتهاء من امتحانات الثانوية العامة. متعددة
قمنا بإبالغ أبو مازن بأفعال هؤالء وكذلك قيادة فتح التي كانت تجلس معنا وحذرناهم ممـا يخطـط                   -

 .هؤالء
سى األمين العام لجامعة الـدول العربيـة        أبلغنا بعض الجهات العربي بهذا المخطط ومنهم عمرو مو         -

 .والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية
  قبيل دعوة مصر للفصائل للحوار األخير

عقد بعض رموز هذا التيار وهم معروفون باالسم اجتماعا مع جهات أجنبية وسلموهم معلومات عن                -
م وضـعت األسـماء علـى قائمـة         قيادات سياسية وعسكرية لحركة حماس وبعد هذا االجتماع بأيا        

 )4وثيقة رقم ( المطلوب تصفيتهم من قوات االحتالل 
بعد االتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية وأبو مازن على تنفيذ الخطة األمنية التـي                  -

أعدتها وزارة الداخلية في عهد الوزير هاني القواسمي وكان االتفاق على تغييرات في قيادات أمنية               
عقد رشيد أبو اشتباك اجتماعاً لبعض القيادات األمنية وذلك في مقـر            . ى رأسهم رشيد أبو شباك    عل

األمن الوقائي وقام يسب الدين والذات اإللهية ويقسم أنه سيقلب الطاولة على الجميع، وفي ذات الليلة                
قوات بكتائب  قام بنشر قوات في مدينة غزة دون علم وزير الداخلية وال الحكومة واصطدمت هذه ال              

القسام وكادت أن تقع مجزرة وتمت السيطرة على مجموعة من سياراتهم وتدخل رئـيس الـوزراء                
بنفسه وأعاد السيارات لجهاز الشرطة، وبعد يوم واحد تم قتل بهاء أبو جراد واتهموا حماس في قتله                 

بإشعال قطاع غزة، مـع     ورغم أننا أبدينا االستعداد لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة قاموا          . كذبا وبهتانا 
 .العلم أن بهاء أبو جراد له خالفات ومشاكل مع كل من سميح المدهون ومنصور شاليل

 وللعلم لقد صارحنا ماجد أبو شمالة في حضور الوفد األمني المصري بهذه المعلومات فلم ينكرهـا                
  .إن رشيد كان غضبان: وعلق على خبر رشيد أبو شباك قائال

 التي عرفتها البشرية قتلوا الناس على اللحية واالنتماء وأطلقوا النار على األقدام،             قاموا بأبشع الجرائم   -
قتلـوا  . وقتلوا الصحفي محمد عبدو وسليمان العشي وعصام الجوجو بعدما أخذوهم وحققوا معهـم            

والذين قاموا بقتله خرجوا من منتـدى       . التاجر المسن ناهض النمر أمام بيته وأما أعين أبائه وبناته         
الرئاسة وعادوا إليه بعد فعلتهم الشنيعة، وكذلك  رفعوا الحجاب عن وجه إحدى األخوات من بنـات          

 الكتلة اإلسالمية وأطلقوا النار بين أقدامها، 
 .حرقوا البيوت اآلمنة والمحالت التجارية -
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كل هذه الجرائم كانت تحدث في غرف خاصة في منتدى الرئيس أبو مـازن، وضـعوا الحـواجز                   -
 . األبراج وضيقوا على الناس حياتهمواعتلوا

هذه الجرائم كان يقوم بها جهاز أمن الرئاسة ومن مجوعات من األمن الوطني على الحواجز التـي                  -
كان ينصبها ، والتنفيذية التي شكلها محمد دحالن ليحقق بها طموحاته وأهدافه ومخططاتـه تحـت                

 أو شجب لكنه لألسف نشرت صور لـه         أعين أبو مازن ولم يحرك ساكنا ولم نسمع عبارة استنكار         
مع سميح المدهون الذي كان أحد رموز القتل والتعذيب في المنتدى، بل األخطر أن سميح ومنصور                

 )5وثيقة رقم ( شاليل تلقوا أمواالً من حرس الرئاسة والوثائق بين أيدينا 
 اتفاقات عقدت ولم يتم احترامها بل كانوا أول من يخرقها

قته مجموعات ماهر مقداد عندما اعتدت على موقع للقسام وقتل فيه بعض حـراس              االتفاق األول خر   -
 .مقداد وجرح بعض شباب القسام في االشتباك بينهم

وفي اثناء تشييع   . االتفاق الثاني بعد ربع ساعة قام األمن الوطني وبقتل القائد إبراهيم منية أبو أسامة                -
 . القائد محمد أبو الخير أبن الخمسين عاماجثمانه قاموا بإطالق النار على الجنازة وقتل

االتفاق الثالث بعد االتفاق بساعة وأثناء توجه وفد الفصائل من الوفد األمني المصري لتنفيذ االتفـاق                 -
. تمت محاولة اغتيال غازي حمد وأيمن طه على يد مجموعات عرفت نفسها انها من األمن الوقائي               

 ، ولوال أن الوفد كان يستقل سيارة مصفحة لقتلوا جميعاً           وأصيب على إثرها العميد شريف إسماعيل     
 ثم تم إطالق النار عليهم بغزارة أمام مقر الجوازات 

اتخذنا موقفا من طرف واحد وأوقفنا إطالق النار ألن كل االتفاقات ال نجد من يلـزم هـذا التيـار                     -
ريخ ردا علـى جـرائم      وقصفت كتائب القسام مواقع االحتالل بالصوا     . بالوقوف عن جرائمه وغيه   

 .االحتالل وتفويتا على من يريدنا أن ننشغل بالقضايا الداخلية عن مقاومة االحتالل
في ليلة الوقف من جانب واحد رغم أن أبو مازن أعلن الوقف من جانبه أيضا قتـل مـن عناصـر                      -

م التـي   وفي مشهد مروع لم تنجح كل االتصاالت مـع قيـادته          . الحركة ثمانية على يد هؤالء القتلة     
دامت ساعة ونصف من إنقاذ حياة شاب ينزف فقد كانت مجموعات من األمن الوطني تطلق النـار                 

 .على سيارة اإلسعاف كلما حاولت االقتراب منه حتى فارق الحياة
بعد ذلك تم تطويق األحداث نهائيا ولما كنا نجلس لننهي كل جذور وذيول األحداث تم ضـبط أحـد                    -

التحقيق معه اعترف بأنه مكلف بمراقبة رئيس الوزراء إسماعيل هنيـة           عناصر أمن الرئاسة وبعد     
واعترافاته مسجلة بالصوت والصورة وقد أبلغنا الوفد األمني المصري بذلك وأبو مـازن             . ومتابعته

وكذلك وجدت خارطة في منتدى الرئاسة تشير إلى مداخل ومخارج بيت           ) 6وثيقة رقم   ( فماذا فعل   
 وجه ودخوله إليهرئيس الوزراء وطريق خر

قاموا بالطلب من شبابهم المغرر بهم بأن يحصوا ويجمعوا المعلومات عن المؤسسات التابعة للحركة               -
أو المقرب أصحابها من الحركة أو التي تتعاون من الحركة، ووضعوا هذه البيانات ونشروها عبـر                

افها وتدميرها كما حدث    االنترنت وروجوا عنها معلومات كاذبة مما أغرى سلطات االحتالل باستهد         
 )7وثيقة رقم (مع محالت أبو عكر لألغذية ومحل البرعصي وحرز اهللا والخازندار للصرافة، 

 قاموا بحملة منظمة ومبرمجة ضد القوة التنفيذية وقدموا معلومات لجهات أمنية متعددة عنها وعـن                -
هذه القوة يجب سـحقها     :  عنهاأماكن تواجدها وإمكاناتها ، وقال يومها عزام األحمد ليرفع الغطاء           

وإنهاؤها من الوجود؛ وإذا بعد يوم واحد من قولته يستبيح جيش االحتالل عشرات المقـرات للقـوة                
  .التنفيذية مما أوقع فيهم عشرات الشهداء والجرحى ودمت المواقع بالكامل

  االنفجار األخير
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ادام تيار دحالن الخياني باقيـا فـي        لقد أوضحنا لألشقاء المصريين كل الحقائق الماضية وقلنا لهم م          -
وسطنا لن ينعم أحد باألمن وأظن أن غيرنا ممن التقاهم المصريون قالوا لهم نفس الكـالم، وسـألنا                  

  .المصريين هل يوجد أحد يمكنه لجم هذا التيار؟ فأفادونا باإليجاب 
يهم إلزام هـؤالء فوعـدوا       بتهدئة الجبهة الداخلية وتمكنينا عل     ملقد وعدنا األشقاء المصريين بااللتزا     -

 .خيرا
 :ولكن كانت المفاجأة والمفارقة

قاموا بإطالق النار على مجموعة من المجاهدين في رفح ووقعت أحداث مؤسفة قتل فيها أحد قـادة                  -
 .الشهيد أحمد أبو حرب ومع ذلك تم تطويق األحداث. القسام في رفح

فـايز  / اموا بطالق النار على أقدام الدكتور     بعد يوم واحد من أحداث رفح نقلوا األحداث ألي غزة فق           -
وقاموا بخطف اثنين من حماس في      . البراوي الذي كان يحضر حفل تخرج ألخيه في منتدى الرئاسة         

وعذبوه عذابا نكرا وحلقوا حواجبة     " حسن البزم "منطقة الزيتون، وخطفوا أحد مرافقي رئيس الوزراء        
 ) 17(ونصف شاربه وحلقوا رأسه بإشارة 

 النار على مقر الحكومة في أثناء اجتماعها وانعقادها كذلك إطالق قذيفة آربيجيه على منـزل                إطالق -
 رئيس الوزراء وأصابوا البيت إصابة مباشرة 

محمد الرفاتي مما هز مشاعر كل      / ثم قاموا بأبشع جريمة وهي قتل العالم وإمام مسجد العباس الشيخ           -
 ذلك ضبط الشباب  نفوسهم ألن اليوم التالي كان بداية           ومع. الناس ولم يستطع أحد تحمل هذا المشهد      

امتحانات الثانوية العامة وإذا بهم يدفعوا أذنابهم ومن يمدوهم بالمال والسالح من عائلة بكر فحرقـوا                
منجرة عائلة عجور وقتلوا المجاهد مازن عجور أحد كوادر كتائب القسام،فقام القسام بمحاصرة عائلة              

بهم وإذا بأمن الرئاسة يمدهم بالعتاد والسالح،وفي نفس اليوم قـام هـؤالء القتلـة    بكر لينال القلة عقا  
ومع ذلك يكذبون   . حسام أبو قينص من البرج عن الطابق الثاني عشر  واسألوا عائلته             /بإلقاء الشاب   

ويتهمون حماس أنها هي التي ألقت الناس من فوق األبراج وهو وقامت مجموعاتهم بمهاجمـة قنـاة                 
ى الفضائية، بعدد من الجيبات واألسلحة الثقيلة فاتسعت األحداث وتدهور الموقف وبالذات لما             األقص

أعلن سميح المدهون أنه قتل وحرق أكثر من عشرين بيتا وقتل العشرات وسيفعل ويقتل كل من هو                 
حمساوي وسيذبحهم كالخراف وتواصلت حملة التطهير العرقي ألبناء وقيادات حماس من منطقة تل             

فحرقت عشرات البيوت والمؤسسات وسمعنا صـرخات النـساء الحرائـر           ) أي تل الهول  ( إلسالم  ا
يستغثن من هول ما يتعرضون له في بيوتهم وأماكنهم في هذه المنطقة التي كان يسيطر عليها التيار                 

 .الخياني 
ومعقلهـم  كانت هذه األعمال الشرارة والوقود الذي وضع على النيران فتمت مهاجمة رأس األفعـى                -

الذي تدبر فيه المكائد ووجدت فيه المقبرة الجماعية لثمانية من شبابنا لم يتم التعرف علـى أغلـبهم                  
 .ووجدت في الجرائم األمنية واألخالقية والوطنية.بسبب تحلل الجثث

وبعده سلمت بقية المواقع مباشرة ففر من في مركز المخابرات ما           . سقط األمن الوقائي في يد القسام      -
ى بالسفينة، بعدها انهارت المواقع األمنية أمام كتائب القسام وخرج من فيها ودخل النـاس هـذه                 يسم

 .المواقع قبل وصول القسام إليها ، كما حدث في منتدى الرئاسة 
وبعد األحداث بيوم تم السيطرة على كل المواقع وتم تأمينها وحراستها وهي اآلن تحت الحراسة وال                 -

 .يمسها أحد بسوء
. الشرطة التي لم تدخل في األحداث فلم يمسها أحد بسوء وتم االتفاق مع قادتها لتقـوم بمهماتهـا                 أما   -

ولكن لألسف الشديد صدرت األوامر لها من أبو مازن على لسان كما الشيخ باالنسحاب من المواقع                
ـ         . ودعوها حتى تخرب وتحرق    ط حتى إنهم تركوا قاعات امتحانات الثانوية دون حراسة وهم في وس
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ولكن تم ترتيب األمور يوم األحد بالقوة التنفيذية ومن أصر على البقاء من             . االمتحانات يوم السبت    
 .الشرطة الذين نوجه لهم التقدير واالحترام

  تأحداث التخريب واالنفال
لقد حدثت حوادث  ال نقبلها وندينها مثل كسر الجندي المجهول أو جلوس بعض الشباب على كرسي                 

  :العتداء على بعض البيوت ولكنالرئيس أو ا
هذه إما حدثت من عوام الناس الذين اندفعوا لهذه األماكن ولم يستطع أحد في أول يومين أن يـضبط                    -

  .األمور
 .أو حدثت بسلوك فردي من بعض أنصار الحركة ومنتسبيها ولكن هذا ال نقرة ونرفضه وندينه -

تي حدثت فما الموقف من رمي حسام أبـو         ولكن نستغرب من تسليط الضوء عليها وننسى الجرائم ال        
قينص من فوق البرج وهو الحالة الوحيدة التي حدثت؟ وما هو الموقف من قتل الناس داخل منتـدى                  
الرئيس والتحقيق معهم؟ وما هو الموقف من استباحة كل ما هو حمساوي في الضفة الغربية؟ ومـا                 

ي المختطف في سـجون االحـتالل       هو الموقف من حرق بيت عزيز دويك رئيس المجلس التشريع         
واالعتداء على بيوت وأبناء وبنات النواب المختطفين أيضا؟ وقبل كل هذه الجرائم ما هـو موقـف                 
الجميع وفي مقدمتهم ابو مازن من حرق الجامع اإلسالمية وقتل العلماء؟ أم أن هؤالء دمهم وأموالهم                

  !!!!!وبيوتهم  مستباحة
  تكن أجهزة وطنيةاألجهزة األمنية وقياداتها لم 

لقد بنيت األجهزة األمنية ال لخدمة الوطن بل لتكون قاعدة أمنية لكل مخابرات العالم فقامت بالدور السيئ                 
من التنسيق األمني مع االحتالل ومالحقة المجاهدين والمتاجرة بالمعلومات األمنية لصالح جهات خارجية             

  وهذا تفصيل هذه الجرائم 
 )9وثيقة رقم . (  ورصد رجال المقاومةمحاربة ومطاردة ومتابعة -1
  البحث الحثيث عن مكان الجندي الصهيوني األسير شليط  -2
قيادات سياسية وأمنية وفصائل وتجار ورجـال أعمـال         . التننصت على كل الناس خارج القانون      -3

رجاال ونساء حتى لم تسلم منهم ومن تنصتهم البعثات الدبلوماسية العربيـة وغيرهـا بمـا فيهـا                  
 .حتى ابو عمار رحمه اهللا كانوا يتنصتون عليه. ييينالمصر

وقد . إسقاط الناس في حبائلهم  بعد استدراجهم جنسيا وأخالقيا ثم مساومتهم لينفذوا لهم ما يريدون               -4
 )10وثيقة رقم (اسقطوا وزراء ومدراء وسياسيين  

.  ورشيد أبو شـباك    التنسيق األمني أو قل الخيانة الوطنية وكان المشرف المباشر على ذلك دحالن            -5
 .وهذا باعتراف قيادات هذا التيار الخياني

لقد تحول قيادات الوقائي من فقراء عالة إلى رؤوس أموال وإقطاعيين واسألوا رأس الفتنة  محمد                 -6
دحالن من أين له المليارات في الداخل والخارج من أبراج وفلل وعقـارات وشـركات وغيرهـا                 

 . جل باسمه أو أسماء أخرى معروفة لدينامما هو مس. يديرها أزالمه لحسابه
الوقائي هو من شكل فرق الموت التي ذاق الناس منها الويالت وابتزوا النـاس وقتلـوهم وبثـوا                   -7

 .إلخ .... منذ مجزرة فلسطين مروراً بمجزرة الجامعة وجباليا وغزة . الرعب في صفوفهم
 حيث قاموا بتسليم معلومـات تـضر        العمل لصالح المخابرات األمريكية والصهيونية ودول أجنبية       -8

باألمن القومي العربي واإلقليمي واإلسالمي والحقوا قيادات سياسية وعلمـاء وقيـادات للفـصائل              
وأبلغوا عن معلومات خطيرة ، بل وعملوا ضد دول لحساب دول أخرى تحت ما يسمى بالعالقـات            

 )12وثيقة رقم ( برات الخارجية داخل األجهزة األمنية وخاصة في األمن الوقائي والمخا
 .الوقائي وراء معظم حاالت الخطف خاصة لألجانب -9
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الوقائي استطاع أن يسيطر على قيادة األجهزة األمنية والمؤسسات والوزارات ليكون الوطن تحت              -10
 .لذلك بث كوادره وقياداته لتكون متنفذة في القطاع العام. تصرفه

لسيطرة علها وضبطها من تجار المخدرات فـي        تهريب المخدرات إلى الضفة الغربية بعدما يتم ا        -11
وثيقـة  ( غزة، واستخدام الدوالرات المزورة حيث ضبطت كميات منها في مقرات األجهزة األمنية             

  )13رقم 
   حماس–حركة المقاومة اإلسالمية 

  م2007،   حزيران 22 ، الجمعة 
  هـ1428،   جمادى الثانية 07 الموافق

  
  زيز سلطته تتضمن حل األمن القومي وإقالة أبو شباكعباس يصدر مراسيم رئاسية لتع .2

 أصدر الرئيس محمـود عبـاس   : محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/6/2007الحياة  نشرت  
امس مراسيم رئاسية تقضي بحل مجلس األمن القومي، واقالة المدير العام لالمن الداخلي رشيد ابو شباك                

الق مؤسسات، وتعليق العمل بفقرة في القانون تتطلب موافقة المجلـس           ومنح وزير الداخلية صالحية اغ    
وقال الناطق باسم الرئاسة     .التشريعي على أي تعيينات وزارية، وذلك في خطوة تهدف الى تدعيم سلطته           

ويتيح هذا المرسوم لعباس الـتخلص      . نبيل ابو ردينة إن عباس سيعيد تشكيل مجلس االمن القومي الحقا          
 يعد هو او فتح يريدونهم في مواقع عليا في السلطة، خصوصاً قادة الحركة في غزة الذين                 من أعضاء لم  

هزموا أمام حماس، كما انه يمنع عملياً أي دور لحماس، خصوصاً ان رئيس الحكومة المقال اسـماعيل                 
رجح ان  اما مرسوم إقالة ابو شباك، فيشكل بداية تغييرات في فتح ي           .هنية عضو في مجلس االمن القومي     

تقود الى تراجع تيار محمد دحالن الذي تعالت اخيراً اصوات عديدة في فتح تطالب بتحميلـه مـسؤولية                  
هزيمة الحركة في غزة، في حين دافع دحالن عن نفسه قائال ان غيابه عن الوطن للعالج أثناء األزمـة                   

  .كشف ضعف قيادات فتح واجهزة األمن
سلطة مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات      " داخليةوفي المرسوم نفسه، منح عباس وزير ال      

ويتيح هذا المرسوم لوزير الداخلية اغـالق اي  ". الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرى  
 فقرة في القانون تتطلب موافقـة       عباسوفي مرسوم ثالث، ألغى      .من مؤسسات حماس المالية او الخيرية     

 من القانون األساسي المعدل     79تعليق العمل بالمادة    "وأعلن  .  اي تعيينات وزارية   المجلس التشريعي على  
  ".2003لسنة 

مصدر غزة، رائد الفي والوكاالت إلى أن        نقالً عن مراسلها في    23/6/2007الخليج اإلماراتية   وأشارت  
اللواء جبريل الرجـوب    فلسطيني توقع أن يتم اعتماد أبو شباك سفيراً لفلسطين في القاهرة وأن يتم تعيين               

  .بدال منه
 مصدر في حركـة     قال:  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    23/6/2007الشرق األوسط   وأوردت  

فتح للشرق األوسط ان ابو شباك احد المسؤولين األمنيين والسياسيين الذين سيخـضعون للتحقيـق فـي                 
 محمـد للتحقيق اضافة الى ابو شباك،      ومن األسماء التي ستخضع     ،  التقصير الذي حصل في قطاع غزة     

دحالن وسمير المشهراوي والنائب ماجد ابو شمالة وماهر مقداد وعدد آخر منهم نبيل طموس قائـد مـا                  
 .يسمى بفرقة الموت

قرار " إلى أن    وان أشار يمراقب إلى أن    الوكاالتنقالً عن    و ،غزةمن   23/6/2007البيان اإلماراتية   ولفتت  
لجمعيات الخيرية يعود إلى الرغبة في تجفيف المصادر المالية الكبيرة والتـي             مراجعة تراخيص ا   عباس

تتمتع بها حماس في الضفة وغزة من خالل هذه المؤسسات التي تتلقى في الغالب تمويالً مـن الخـارج                   
هـذا القـرار    "وحذروا من أن     ".وتهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية وطبية وتعليمية للمجتمع الفلسطيني        
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بعدد كبير من العوائل الفقيرة التي تعتمد باألساس على مساعدات الجمعيـات لتجـاوز األزمـة                سيضر  
  ".االقتصادية الكبيرة في مناطق السلطة جراء سياسات االحتالل

  
  الغربية لبسط سيطرته على الضفة" رباعية المراحل"عباس يعد خطّة  .3

سطيني يعد خطة تتضمن أربع مراحل تهدف       أن الرئيس الفل  " يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة    :رام اهللا 
وأشارت إلى أن عباس يعتزم البدء في تنفيذ الخطة بعيـد القمـة             ". ترسيخ حكمه في الضفة الغربية    "إلى  

  .الرباعية في شرم الشيخ المقررة االثنين المقبل
فـي ذلـك    في الضفة الغربية، بمـا      " تفكيك الميليشيات " بحسب الصحيفة، على     المرحلة األولى، وتتركز  

، على أن تكون األجهزة األمنية المنبثقة من السلطة والخاضـعة       "كتائب شهداء األقصى  "، و "كتائب القسام "
  .إلمرته هي القوة العسكرية الوحيدة في الضفة

منظمة إرهابية، وبالتالي غير قانونيـة مـن الناحيـة     " حماس" على إعالن حركة     المرحلة الثانية وتنص  
  .الرسمية

 حول عزل الحركة في قطاع غزة، وذلك من خالل الطلب إلى دول العـالم               المرحلة الثالثة فيما تتمحور   
  .بالدخول إلى أراضيها وال تعترف بجوازات السفر التي تصدر في غزة" حماس"عدم السماح ألعضاء 

ـ     "لمؤسسات السلطة الفلسطينية  " فتعنى بتقديم موعد االنتخابات      المرحلة الرابعة أما   ح ، من دون أن توض
  .الصحيفة إن كانت الرئاسة ضمن هذه المؤسسات

   ."الخطوات الدراماتيكية"إن أبو مازن يتوقع تعاون إسرائيل معه في تطبيق " يديعوت"وقالت 
  23/6/2007األخبار اللبنانية 

  
 نجحتكل المحاوالت التي تتخذ لضرب الحكومة لن :  مع فتحالحوار ستئناف يدعو الهنية .4

أعلن مكتب اسـماعيل هنيـة      :  نضال المغربي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    23/6/2007رويترز  نشرت  
وقال  .ن هنية دعا الى استئناف المحادثات بين حماس وفتح يوم السبت          أ المقالةرئيس الحكومة الفلسطينية    

هنية للرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح هاتفيا ان المخرج من الوضع الحالي هو بدء حـوار فلـسطيني                   
ونقل مكتب هنية عنه قوله ان هذه المحادثات البد وان تُعقد على أساس عدم وجـود                 .وط مسبقة دون شر 

  .منتصر أو مهزوم وعلى أساس عدم اإلضرار بأحد وعلى أساس حكومة وحدة وطنية
 إسماعيل هنية، كشف أنه بصدد إلقاء خطاب هـام           إلى أن  غزةمن   23/6/2007فراس برس   وأشارت  

دث خالله عن مجمل األوضاع السياسية، بعد سيطرة حماس على قطـاع غـزة،    األسبوع الجاري، سيتح  
جاء هـذا خـالل      .حكومة فياض .وإعالن الرئيس عباس حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة برئاسة د         

كلمة مقتضبة ألقاها هنية عقب صالة الجمعة، وأكد أن كل اإلجراءات التي تتخذ لضرب حكومتـه، لـن                  
الحقائق المتمثلة بكون حماس فـازت فـي االنتخابـات التـشريعية            "نها تقفز على    يكتب لها النجاح، كو   

 ."وحصلت على غالبية المقاعد، وبالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة
إسماعيل هنية أكد رفضه للعدوان االسرائيلي  إلى أن خان يونسمن  23/6/2007 وكالة معا ولفتت

نية وذلك خالل زيارته مساء يوم الجمعة لعائالت الشهداء الذين تصدو للقوات ودعمه للمقاومة الفلسطي
 . االسرائيلية التي استهدفت بلدة القرارة في خان يونس يوم األربعاء الماضي

  
   بالموافقة على دخول قوات بدر"سرائيلا"تطالب الفلسطينية حكومة الطوارئ  .5

 العاصمة األردنيـة عمـان للـوطن أن حكومـة           كشف مصدر فلسطيني رفيع في    :  خالد فخيدة  - عمان
جيش منظمة التحريـر    " الطوارئ الفلسطينية طلبت من إسرائيل مؤخرا الموافقة على دخول قوات بدر            

من فرض سيادة القـانون     " السلطة الفلسطينية "المتواجد في األردن إلى أراضيها حتى تتمكن        " الفلسطيني  
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وألمح المصدر إلى أن هذا التوجه سيكون واحـدا          . شهدتها غزة  وهيبته خاصة بعد األحداث األخيرة التي     
 .من محاور القمة المرتقبة في شرم الشيخ االثنين المقبل

وكان رئيس الوزراء األردني أعلن قبل يومين استعداد بالده إرسال قوات بدر إلـى أراضـي الـسلطة                  
 .الفلسطينية إذا طلبت حكومة األخيرة ذلك

  23/6/2007الوطن السعودية 
  

  الزمن ال يعود إلى الوراء وحماس لن تكترث للتضليل واالستقواء بالخارج: صالح البردويل .6
صالح البردويل هجوما عنيفا على قـرارات المجلـس         . د البرلمانية شن الناطق باسم كتلة حماس       :غزة

رئاسـية  المركزي لمنظمة التحرير الذي أثنى على قرارات الرئيس عباس ودعوته إلى إجراء انتخابات              
لن نقبل  "دس برس أن العجلة لن تعود إلى الوراء، وقال          قوبرلمانية مبكرة، وأكد في تصريحات خاصة ل      

بأن يتم التالعب مرة أخرى بمصير شعبنا، فما قام به الرئيس عباس حتى اآلن مخالف للقانون الذي جاء                  
لصالحياته، هو أشبه بـاألداة     به رئيسا للسلطة، والمجلس المركزي الذي يعرف الجميع أنه عاجز وفاقد            

التي يؤتى بها لتحليل الحرام ولتبييض القرارات الوسخة، ولهذا فال يوجـد أي احتـرام لقـرارات هـذا       
وذكر البردويل أن اتفاق القاهرة كان قد دعا إلى إعادة بناء منظمة التحرير              ".المجلس، ألنه غير شرعي   

نحن نعتقد أن ما جرى هو نوع مـن         "ي هذا الصدد    ألن الجميع يدرك أنها أصبحت غير شرعية، وقال ف        
االستقواء بأمريكا علينا، ولذلك نحن نصر على التمسك بوحدة الوطن والقانون وعودة الوفـاق الـوطني                
واتفاق مكة المكرمة، وملتزمون بالشرعيات، ووزاراتنا ستستمر في عملها، والمرتبات إذا لم تصل إلـى               

وانتقد البردويـل    ".حصار اإلسرائيلي الذي حرم الموظفين من مرتباتهم      المظفين فسنعتبر ذلك من قبيل ال     
موقف الفصائل الفلسطينية من التطورات األخيرة التي حدثت في غـزة ورام اهللا، ووصـفه بـالمتردد                 

أن يكونوا قد فكروا في إقامة إمارة إسالمية أو ظالمية كما روج لذلك الرئيس              البردويل  ونفى   .والمرتبك
، فحماس معروفة للقاصي والداني أنها صـاحبة فكـر          ...هذا نوع من التضليل اإلعالمي    "ل  عباس، وقا 

إسالمي وسطي معتدل، وتنهج نهجا يأخذ بمقاصد الشريعة، وهم يعلمون ذلك، لكـنهم يروجـون لهـذه                 
  ".االتهامات في محاولة الستعادة كراسيهم التي سقطت من تحتهم

   22/6/2007 قدس برس
  

  تسجيالً تلفزيونياً لعباس وهو يأمر بقتل مطلقي الصواريخ تبث "فضائية األقصى" .7
 الجمعة ، تسجيالً تلفزيونياً لرئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس             أمس مساء" فضائية األقصى "بثت  

وقد ظهر عباس في التسجيل     . وهو يحرض ضد مطلقي صواريخ المقاومة ويأمر بضربهم بالنار وقتلهم         
يطخـه،  .. يقتله  .. اللي بيشوف واحد معاه صاروخ يضربه       "ول لقادة أجهزته األمنية     التلفزيوني وهو يق  

ويتضمن المشهد أقواالً ألحد قادة المليشيات التابعـة لعبـاس،          . ، على حد ما ذكر    )"هكذا جيد (منيح هيك   
لتـسجيل  وقد أثـار ا    .بسرعة فائقة " حماس"وهو يقول إن لدينا جيشاً كبيراً ويمكنه السيطرة على حركة           

وعبر المواطن الفلسطيني سامح أبو حـزين       . التلفزيوني بمجرد بثه استياء واسعاً في صفوف المواطنين       
عن استيائه الشديد تجاه هذه التصريحات، ورأى أنها ال تخدم إالّ العدو الصهيوني فقط ألن العـدو هـو                   

 .المتضرر فقط من هذه الصواريخ، حسب استنتاجه
  23/6/2007إلعالم المركز الفلسطيني ل

  
  أحمد يوسف ينتقد التدخل األمريكي في غزة .8

حكومة األمريكية تنأى بنفسها عن التعامل مـع حركـة حمـاس            الرغم ان   :  بيرند ديبوسمان  -واشنطن  
إعالمية األسبوع الحالي بالدفاع عن سياساتها فـي        " ضربة"بوصفها منظمة إرهابية فان حماس أحرزت       
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وأعطت  . في اثنين من أكثر الصحف األمريكية تأثيرا بالبالد في نفس اليوم           غزة من خالل مقالين للرأي    
صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست ألحمد يوسف مساحة للرأي يوم االربعاء ليجادل بأن الواليات              

وقال فريد هيات مدير تحرير صفحة الرأي في واشـنطن بوسـت             .المتحدة ال ينبغي ان تتدخل في غزة      
) متزامنين(ي نائب مدير تحرير صفحة الرأي في نيويورك تايمز انهما ما كانا لينشرا المقالين            وديفيد شيبل 

  .لو انهما عرفا بخطط بعضهما البعض للنشر
وفي نيويورك تايمز اعترض يوسف على التصوير الغربي لألحداث الدامية في غزة بوصفها إنقالبا من               

 شهرا فـاز حزبنـا      18منذ  "وقال يوسف    ."لى النقيض في الواقع كانت األمور ع    "جانب حماس ضد فتح     
حماس في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية ودخل الحكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة               

كما اشتكى يوسف من ان التغطيات االخبارية        ."لكنه لم يتسلم قط السلطة الحقيقة من فتح الحزب الخاسر         
ذكر ان حماس عرضت على اسرائيل وقفا الطالق النار لمدة عشر سنوات            في اآلونة األخيرة أخفقت في      

ولم يكن من الواضح لكثير من      "واضاف  " . شهرا 18والتزمت بوقف الطالق النار من جانب واحد لمدة         
االشخاص في الضفة الغربية ان االضطراب االهلي في غزة والضفة الغربية ترسـب عبـر الـسياسة                 

لتسليح عناصر من فتح المعارضة الذين يريدون مهاجمة حماس واخراجنا بالقوة           االمريكية واالسرائيلية   
  ."من الحكومة

قال يوسف ان ادارة الرئيس بوش لـم تكـن          " تعاملوا مع حماس  "وفي واشنطن بوست تحت عنوان مقال       
هـؤالء  " .2006 ينـاير    /لديها قط نية احترام نتيجة االنتخابات الفلسطينية التي ُأجريت في كانون الثاني           

عند  ..كأرض تفرخ االرهاب يتناسون أين يقع اللوم للفشل       " حماستان"و" الدول الفاشلة "الذين يحذرون من    
  ."قدمي االدارة االمريكية التي اختارت ان تعزل بدال من ان تتعامل مع حكومة منتخبة

  23/6/2007رويترز 
  

  تعليق الدوام في ديوان الموظفين بغزة حتى اشعار اخر .9
جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام تعليق دوام جميع الموظفين العاملين في ديوان             . قرر د  :رام اهللا 

  .الموظفين العام في قطاع غزة اعتبارا من اليوم السبت وحتى اشعار اخر
     23/6/2007الحياة الجديدة 

  
  خاطفو جونستون يطالبون بضمان سالمتهم .10

ائيلية امس نقال عن مصادر مقربة مـن حركـة حمـاس أن             ذكرت انباء صحفية اسر   :  د ب أ   -القدس  
المفاوضات الرامية إلى إخالء سبيل الصحفي جونستون توقفت ألن الجماعة التي تحتجزه تعتبره ضمانا              

أن زعيم جماعة   " جيروزاليم بوست "وقالت صحيفة    .للحفاظ على سالمة افرادها في مواجهة انتقام حماس       
از دغمش يرفض إطالق سراح المراسل خشية أن تقتلـه حمـاس هـو              الذي يدعى ممت  " جيش االسالم "

  .ومعظم أعضاء جماعته
 23/6/2007الدستور 

  
  الشابة" حماس"تجديد شباب منظمة التحرير الفلسطينية وسيلة أخرى لمواجهة  .11

 عندما اختير ابراهيم خريشة عضوا في المجلس المركزي الفلسطيني ممثال عن            : محمد يونس  -رام اهللا   
د طالب فلسطين، كان حينها طالباً في العشرينات من عمره، لكنه اليوم في الخمسين وما زال يحتل                 اتحا

ابراهيم الذي لم يخف ابتسامة السخرية عن وجهه عندما ذُكـر اسـمه              .الموقع الطالبي ذاته في المجلس    
، يعلم انه لم يعـد      ممثال عن الطالب اثناء التحقق من النصاب القانوني الجتماع المجلس المركزي اخيرا           

يمثل هذا القطاع، لكنه يواصل اشغال موقعه الن المجلس، شأنه شأن باقي مؤسسات المنظمة مثل اللجنة                
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لكـن  . التنفيذية والمجلس الوطني، ال يجري اي نوع من التجديد لعضويته، ال باالنتخابات وال بغيرهـا              
: قارنة مع غالبيتهم العظمى، ويعلق ساخرا     خريشة يتمتع بميزة عن باقي اعضاء المجلس، فهو يعد شابا م          

 11ولدى التحقق من النصاب القانوني، تبـين ان         ".  عاما 75متوسط اعمار اعضاء المجلس يصل الى       "
  .من اعضاء المجلس قضوا نحبهم في السنوات االخيرة

الت احتل موضوع احياء المنظمة المساحة االكبـر مـن مـداو          : "وقال امين سر المنظمة ياسر عبد ربه      
ومثل غيره من زعمـاء  ". المجلس، واتخذنا قرارات للنهوض الجدي بالمنظمة عبر ضخ دماء جديدة فيها   

الذي تعرضت اليه المنظمة في العقد األخير لصالح السلطة، لكنـه           " االهمال"المنظمة، يقر عبد ربه بـ      
رجعيـة العليـا للـسلطة      ان الوقت حان العادة االمور الى نصابها، وعودة المنظمة للعب دور الم           "يرى  

  ".والشعب الفلسطيني
ويتوقع العديد من قيادات المنظمة ان تُجرى انتخابات لمؤسسات المنظمة، المجلس الوطني وتالياً المجلس              

ورجح مسؤول ان تُجرى االنتخابات قبـل نهايـة         . المركزي واللجنة التنفيذية، في الفترة القريبة المقبلة      
نة التنفيذية صالح رأفت ان التوجهات لدى اللجنة في هذه المرحلـة هـي              العام، في حين قال عضو اللج     

يمكن : "واضاف. اجراء انتخابات للمجلس الوطني في الوقت الذي تُجرى فيه انتخابات للمجلس التشريعي           
لنا ان نجري انتخابات للمجلس الختيار ممثلي الوطن، ثم تُجرى االنتخابات في الشتات حيثما كان ذلـك                 

  ".ممكنا
واالتحـادات الـشعبية    ) 102(وينص النظام الداخلي للمجلس الوطني على انتخاب اعضائه من الفصائل           

ويعتبر اعـضاء المجلـس     ).  عضوا 186(وممثلي الوطن   ) 250(وممثلي الجاليات في الشتات     ) 105(
)  عـضوا  125(التشريعي اعضاء طبيعيين في المجلس الوطني الذي يختار اعضاء المجلس المركـزي             

كما ينتخـب   . لذين يمثلون الفصائل المختلفة واالتحادات وهيئة رئاسة ورؤساء لجان المجلس التشريعي          ا
  .عضوا) 18(المجلس الوطني اعضاء اللجنة التنفيذية 

 للمصادقة على تعديل ميثاق منظمة التحريـر        1996وكانت الجلسة االخيرة للمجلس الوطني عقدت العام        
وجرى فـي تلـك الجلـسة       . ع اسرائيل التي نصت على االعتراف باسرائيل      تطبيقا لالتفاقات السياسية م   

الرئيس الراحل ياسـر    : انتخاب رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الذين قضى ثالثة منهم نحبهم هم           
  .عرفات وفيصل الحسيني وياسر عمرو

.  تجاوزت سن التقاعد   ويصعب تحديد متوسط اعمار اعضاء المجلس الوطني، لكن الغالبية العظمى منهم          
وقال خريشة ان اجراء انتخابات لمؤسسات المنظمة لضخ دماء جديدة فيها هو الوسيلة الوحيدة لمواجهـة          

بـدأوا  ) االسالميون(هم  : "واضاف. الحركة االسالمية، مشيرا الى ان غالبية قادة االخيرة هم من الشباب          
  ".ن نواجههم بالطاقة نفسهاشبابا مثلما بدأ مؤسسوا المنظمة قبل عقود، وعلينا ا

  23/6/2007الحياة 
  

  والزهار يريد دولة اسالمية في كل فلسطين" جميلة وهادئة"حماستان غزة : دير شبيغل .12
 نشرت مجلة دير شبيغل االلمانية على صفحتها في االنترنت تقريـرا مطـوال عـن                :  وكاالت -برلين  

 حماس تضمن االمن حتى أعـدائها       -ستان  هكذا هي جميلة حما   : "االوضاع في قطاع غزة تحت عنوان     
ومن أهم ما جاء في التقرير، ان الوضع االمني مستقر في غزة والنـاس يـستجمون         ".يشهدون لها بذلك  

على شاطيئ البحر بكل حرية وأمان،  وتنقل على لسان أحد المواطنيين أنه من زمن بعيـد لـم يـشعر                     
 .يين وموظفين المؤسسات االجنبية يتحركون بكل حرية      باالمان مثل االن، وكذلك يذكر التقرير ان الصحف       

وتذكر الصحفية انها تناولت طعام العشاء مع عامل أغاثة من المكسيك يعمل لصالح مؤسـسة أوربيـة،                 
والتقت الصحفية بعائلة مسيحية من بيت الترزي وأخبرتها هذه العائلة أنها تعيش في أمان مـع حركـة                  

كما نفت العائلة    .زمان وتقيم مع بعضهم عالقات أجتماعية متينة      حماس وهي تعرف زعماء الحركة من       
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كمـا قابلـت    .  منـضبطين ال بل من اللصوص والصبية غيـر        "حماس"ان يكون من حرق الكنيسة من       
الصحفية أحد عناصر حرس الرئاسة ويقول أن ما فعلته حماس خارج عن القانون ويؤكد انه  ال يحـس                   

وأنه لم يمارس ما يمكن ان يعرضـه        ) ال تمس الشرفاء  (حسب قوله    "حماس" الن   "حماس"انه مهدد من    
وتصف الصحفية النشاط على شاطئ البحر وفرحة االطفال بالمياه وركوب الجمال            . "حماس"لالنتقام من   

  .وغير ذلك كذلك 
23/6/2007وكالة سما   

  
   مجرم ودمية لألمريكيين وهو الذي فجر الوضع"دحالن ":قيادي بكتائب األقصى .13

الذين أرادوا تجنب مشكالت مع "قال أبو سيف أحد قادة كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح إن 
وتابع أبو سيف الذي كان وسيطا في عملية جمع أسلحة العناصر ". حماس سلموا أسلحتهم على الفور

 :وقال ".هربواالذين كانت أيديهم ملطخة بالدماء من جماعة محمد دحالن إما قتلوا أو "المهزومين إن 
انهم حاليا في خيمة على "وأوضح ابو سيف . دحالن مجرم، إنه دمية األمريكيين وهو الذي فجر الوضع

الحدود ينتظرون ان يتوسط محمد دحالن ليتمكنوا من االنتقال إلى األراضي المصرية أو التوجه إلى 
 .الضفة الغربية

23/6/2007الخليج اإلماراتية   
  

  "دربه حزب اهللا " في الضفة الغربيةر متفجراتاالحتالل يعتقل خبي .14
اعتقل الجيش اإلسرائيلي وحرس الحدود ثالثة نشطاء من مخيم الالجئين، عين بيت الماء فـي نـابلس،                 

وذكرت التقارير اإلسرائيلية أن ابو ليلى دربه حزب اهللا         . بينهم يوسف أبو ليلى رئيس التنظيم في المخيم       
تقـول الروايـة     .طاع غزة توجيهات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد اسـرائيل        وتلقى منه ومن مشغليه من ق     

وذكرت مـصادر   . االسرائيلية إن القوة اعتقلتهم بعد فرار اثنين واعتقال ثالثة بعد محاولة فرارهم أيضاً            
وشارك فـي إنتـاج     . عسكرية أن ابو ليلى خبير متفجرات سبق أن خطط لتنفيذ عمليات تفجيرية ضخمة            

  .شطاء في المنظمة من أجل إنتاج أحزمة ناسفة ة ناسفة لمصلحة التنظيم في نابلس ودربعبوات وأحزم
  23/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  إغالق دور تحفيظ القرآن الكريم.. في الضفة" حماس"حملة اعتقاالت لناشطي  .15

نشطاء حركة كثّفت أجهزة األمن الموالية للرئاسة الفلسطينية أمس مالحقة :  سامي سعيد-رام اهللا 
وبالتوازي مع عمليات االعتقال، طردت العناصر األمنية في قرية كفر الديك  في الضفة الغربية،" حماس"

وأعلنت مصادر أمنية أنها  .غرب سلفيت مدرسات وطالبات التحفيظ في عدد من دور القرآن وأغلقوها
وقال شهود . ختطافه في نابلساستطاعت اإلفراج عن وزير العدل السابق الدكتور أحمد الخالدي بعد ا
غربي نابلس، واقتادوه إلى " جنيد"عيان إن الوزير السابق اختطفه مسلحون بعد صالة الجمعة، في مسجد 

في " حماس"وقام جهاز المخابرات العامة بإزالة كل األعالم والرايات الخاصة بحركة  .جهة مجهولة
األنباء " حماس"من جهتها، نفت  .اصة بهاطولكرم وشوارعها ومداخلها وتغطية كل الشعارات الخ

الصادرة عن جهاز األمن الوطني بأنه تم اإلفراج عن دفعتين من معتقليها في المقار األمنية، مؤكدة 
  .استمرار عمليات االعتقال وتصعيدها بحق نشطائها في الضفة الغربية

23/6/2007األخبار اللبنانية   
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  حماسشلح في القاهرة للوساطة بين فتح و .16
وصل األمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح إلى القاهرة اليوم الجمعة في زيارة تهدف إلجراء 
محادثات مع المسئولين المصريين حول سبل حل األزمة الفلسطينية الحالية بعد سيطرة حركة حماس 

 الرئيسي في وتقول مصادر سياسية واسعة االطالع إن حركة الجهاد تقوم بدور الالعب .على قطاع غزة
الوساطة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة بعد التوتر الواضح في العالقات بين حركة المقاومة 

بدعوة من القيادة : "الجهادبوقال محمد الحرازين القيادي  .اإلسالمية ومصر بسبب انحياز األخيرة لفتح
اء مسئولين مصريين وبحث سبل للق) الجمعة(المصرية وصل شلح ونائبه زياد النخالة إلى القاهرة اليوم 

وكشفت هذه المصادر  .الحل لألزمة الحاصلة في األراضي الفلسطينية، بحسب وكالة األنباء الفرنسية
ذاتها عن ارتباك مصري في التعاطي مع مستجدات الوضع األمني والسياسي في األراضي الفلسطينية، 

لشعبي مما جرى في قطاع غزة، فالوفد هناك انقسام واضح في الموقف المصري الرسمي وا: "وقالت
األمني المصري حمل مسئولية تدهور األوضاع لمحمد دحالن وأنصاره، لكن الموقف الرسمي التزم 

 ".قدس برس"، بحسب "بالموقف الدولي المساند للرئيس عباس
  22/6/2007إسالم أون الين 

  
  شام عبد الرازق يدعو إلى حوار بين فتح وحماسه .17

ا وزير فلسطيني سابق محسوب على حركة فتح إلى حوار بين فتح وحماس باعتباره أمرا               عد: دألفت حدا 
إن موضوع الحوار هو موضوع يجب دراسته والنظر إليـه          : "ضروريا لتجاوز األوضاع القائمة، وقال    

أن تقدم رؤية لقيادة فتح حتى تستطيع التعاطي معها بإيجابية للتوصـل إلـى              " حماس"بإيجابية، لكن على    
  ".وافق إما بشكل مباشر أو عبر وسيط عربي مقبول من الطرفينت

22/6/2007 48عرب  
  اقتحام القوة التنفيذية والشرطة الفلسطينية ألكبر أوكار المخدرات شرق غزة .18

التنفيذيـة   في خطوه تعتبر هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع أقدمت الليلة الماضـية القـوة                : غزة
وقالت القوة التنفيذية في بيـان       .ى اقتحام وكر لتجار المخدرات شرق مدينه غزة       والشرطة الفلسطينية عل  

إن ذلك جاء بعد أن قامت وحدات مشتركه مـن القـوة التنفيذيـة والـشرطة                ) 22/6(لها اليوم الجمعة    
 شرق مدينه غزة، وتم فـي هـذه          الفلسطينية باقتحام وكر يعتبر من أكبر األوكار لتجارة المخدرات في         

ية إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات في مدينه غزة، حيث تم أيضا مصادرة كمية كبيـرة مـن                   العمل
  .المخدرات وكذلك عدد من األسلحة الثقيلة والخفيفة

  22/6/2007 قدس برس
 

  كتائب االقصى لن تعارض فكرة حلها بشرط الحصول على تطمينات : الزبيدي .19
ئب االقصى فكرة حل الكتائب ودمجها في االجهزة االمنية لم يعارض زكريا الزبيدي قائد كتا: بيت لحم

في حال كان هناك تطمينات من الرئيس عباس بامكانية حل القضية الفلسطينية حل القضية حل شامل 
ان الكتائب لن تكون عقبة امام اي قرار يصدره " معا " واوضح الزبيدي في حديث هاتفي لوكالة .وعادل

كتائب بشرط ان يكون القرار يحمل اشارات وتطمينات لدينا بحل القضية الرئيس عباس ويتعلق بحل ال
لكن الزبيدي عاد وحذر من ان يكون هذا القرار يهدف الى اسقاط ما قال عنه  ".الفلسطينية حال عادال

ورقة المقاومة، وسحب سالحها في الوقت الذي تستمر اسرائيل فيه بارتكاب جرائمها واستهداف قادة 
  ".المقاومة

  22/6/2007وكالة معا  
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 الشعبية تعلن تحفظها على ثالثة بنود في قرارات المجلس المركزي : رغم ذلك وافقت عليه .20
 تحفظ وفد الجبهة الشعبية الذي شارك في اجتماعات المجلس المركزي الذي انعقد في رام اهللا على :غزة

انها تتحفظ على : "نسخة عنه" معا" وصلوقالت الشعبية في بيان لها  .ثالثة قضايا أساسية تضمنها البيان
، ألنها ال تعالج وال "الطوارئ"في البيان، اما القضية االولى فهي إعالن حكومة انفاذ  ثالثة قضايا اساسية

عقد مؤتمر سالم "وتحفظت الشعبية ايضا على  ".تحل المشاكل الوطنية، بل تزيد تقافم األزمة واالنقسام
وفد الجبهة إدراكاً منه لحساسية وخطورة اللحظة :" وقال البيان ان  ".العربية دولي لتنفيذ مبادرة السالم 

السياسية على المستوى الوطني الداخلي، فقد وافق وفد الجبهة على البيان الختامي بصيغته النهائية بعد 
 .  حسب البيان" إجراء تعديالت كثيرة وجوهرية على المشروع المقدم من لجنة الصياغة

 23/6/2007ا وكالة مع
  

21.  إلى الضفة"لواء بدر"نتنياهو مع إدخال عباس و لدعم "رزمة إجراءات"أولمرت يعد   
يعمل ايهود أولمرت مع القيادة السياسية والعسكرية، على وضـع اللمـسات             23/6/2007 السفير   قالت

والتـي   التي تستهدف دعم رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس،            "رزمة االجراءات "االخيرة على   
. سيحملها معه الى قمة رباعية يستضيفها الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ االثنين المقبـل               

 أن أولمرت سيلتقي وزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي             "هآرتس"وذكرت صحيفة   
 الى االجتماع، علماً انـه  قبل القمة، وذلك بهدف وضع اللمسات االخيرة على االقتراحات التي سيتقدم بها 

وأشارت اإلذاعة االسرائيلية الى ان من بـين   . سيجري ايضا مشاورات مع كبار قادة الجيش االسرائيلي       
االقتراحات، السماح بنقل أسلحة وذخائر إلى قوات االمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وإزالـة               

ة الفلسطينية، وتحويل تدريجي للمـستحقات الـضريبية        حواجز وزيادة حرية التنقل لكبار مسؤولي السلط      
الفلسطينية المجمدة لدى اسرائيل، إضافة الى إمكانية استئناف التعاون مع الجانب الفلسطيني وتفعيل لجان              
التنسيق االمني واالقتصادي، وتشجيع المستثمرين األجانب والعرب على االستثمار في الضفة، ووقـف             

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أولمـرت اقتـرح مـشاركة مـسؤول     . هناكمالحقة عناصر حركة فتح   
  . "لم ترد على الطلب حتى اآلن"ي قمة شرم الشيخ، وأن الرياض فسعودي 
أولمرت، هاجم بصورة حادة، حركة     أن  : علي حيدر  عن مراسلها  23/6/2007األخبار اللبنانية    وذكرت

ات وسحبوا الجرحى من أسرتهم وأطلقوا النار على األبرياء         دخلوا المستشفي "حماس، التي قال إن مقاتليها      
يقولون إن هذا يبرهن على أنـه       ": وأضاف. "جرائم لم تقم بها إسرائيل    "، مشيراً إلى أنها     "وقتلوا العائالت 

ال يوجد شريك في الطرف اآلخر وال توجد فرصة للسالم، إال أنني أفضل رؤية االحتماالت والفـرص                 
أنا ال أنظر إلى المصاعب القائمة فقط، بل أتطلع لكيفية تطور األمور إلى             . ية المخاطر وعدم االكتفاء برؤ  

  ."تفاهم مشترك مع الفلسطينيين الذين يقطنون خارج غزة
، أفيغدور ليبرمان عن معارضته لهذه الخطوة، مشيراً إلى         "إسرائيل بيتنا "في المقابل، أعرب رئيس حزب      

وأضاف أنه  . "ح واألموال إلى فتح يستخدم لتعزيز اإلرهاب، ال لمكافحته        التجربة أثبتت أن نقل السال    "أن  
  ." ألبو مازن، إال أنه ليس لديه أي قدرة أو أمل16لو تم تأمين طائرات ف "حتى 

 أن المنظومة األمنية ستُقدَّم توصية بتجديد التعاون مع الـسلطة الفلـسطينية             ،وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية  
 أفادت أمـس بـأن      "هآرتس"لكن صحيفة    .واالرتباط في مجاالت اقتصادية وأمنية    وعمل لجان التنسيق    

ونقلت الصحيفة عـن مـصادر     . أولمرت ال يوافق على إطالق سراح أسرى فلسطينيين في هذه المرحلة          
عسكرية في قيادة الجبهة الوسطى قولها إنه في ما يتعلق بإمرار أسلحة، فإنه سيسمح فقط باستبدال أسلحة                 

وأضافت المصادر ذاتها أن من الممكن أيضاً السماح ألجهزة األمن الفلسطينية فـي             . ة بأخرى جديدة  قديم
من جهة أخرى، تتحفظ األجهزة األمنية اإلسـرائيلية علـى وقـف        .الضفة باستخدام ناقالت جند مدرعة    

زئي لمطلـب   لكن إسرائيل قد تستجيب بشكل ج     "حمالت االعتقال التي ينفذها جيش االحتالل في الضفة،         
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وفي السياق، اقترح نتنياهو إدخال قـوات     ."فلسطيني بهذا الخصوص وتقلص حجم االعتقاالت في الضفة       
عسكرية من الجيش األردني إلى الضفة الغربية لفرض النظام فيها، وذلك على خلفية اعتقاده بأنه لـيس                 

يجـب إدخـال    ": ال نتنياهو وق. في وسع عباس وحده القيام بهذه المهمة من دون مساعدة األردن ومصر           
لواء بدر الذي هو اللواء الفلسطيني في الجيش األردني، ألنه ال يمكن ألبو مازن أن يفرض النظام بقواته                  

  ."الفلسطينية وحدها، لذلك هناك حاجة لتدخل عسكري أردني
 في كشفت مصادر دبلوماسية أميركية وغربية: خالد محمود رمضان األخبارذكر مراسل القاهرة  ومن

 إسرائيلية سيجري تداولها خالل القمة تتضمن - عن مسودة مشروع خطة أميركية "األخبار"القاهرة ل 
 .اتخاذ بعض التدابير األمنية والسياسية لمنع حماس من االستمرار في فرض سيطرتها على قطاع غزة

ي محدود وقالت المصادر إن أولمرت سيضغط على األطراف العربية لمنحه الفرصة لتدخل عسكر
لضرب البنية التحتية لحماس وإنهاء سيطرتها، مشيرة إلى أن لدى إسرائيل خطة أيضاً الستهداف قادة 

وفيما استبعد مسؤول مصري موافقة  .الحركة وكوادرها السياسية واألمنية بالتزامن مع هذه العملية
 أن يؤدى أي تدخّل القاهرة وعمان على هذه العملية، قالت مصادر غربية إن القاهرة تتخوف من

 اإلسرائيلية من جهة والحدود بين األراضي -إسرائيلي إلى زيادة حدة التوتر على الحدود المصرية 
  .المصرية والفلسطينية من جهة أخرى

وزير البنى التحتيـة بنيـامين بـن        الى أن   : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 23/6/2007الحياة   وأشارت
ال ": وانه الحديث عن استئناف العملية السياسية مـع الفلـسطينيين، وقـال            أكد أنه من السابق أل     ،اليعيزر

نحن إزاء واقـع جديـد يجـب منحـه          ... نريد فقط الهدوء والتهدئة   ... مجال اآلن لنحلم بعملية سياسية    
باتوا يدركون أن طـريقهم إلـى       "وأضاف ان الفلسطينيين    . "إنه وضع لم نختبر مثله من قبل      ... الفرصة

هي التي تشكل القنبلة النوويـة      "، معتبراً ان غزة     " حكم هنية ومشعل أقصر مما يتصورون      الجحيم تحت 
ونقلت اإلذاعة العامة عن أوساط سياسية رفيعـة         ."األخطر من القنبلة التي تسعى ايران للحصول عليها       

ا ننتظر سماع   لكنن"قولها إن ما ستقدمه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وحكومة الطوارئ بات معلوماً للجميع             
أفكار من السلطة والحكومة عن برنامجهما لمحاربة اإلرهاب قبل الخوض في أي من المسائل الـسياسية                

  ."الجوهرية
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب اولمرت ان مقربيه يفضلون خفض سقف التوقعات من 

 - في الصراع الفلسطيني التي لن تتطرق إلى القضايا الجوهرية"القمة الرباعية في شرم الشيخ 
وكتب المعلقان البارزان اللذان كانا بين مرافقي اولمرت  ."الحدود والقدس وقضية الالجئين: اإلسرائيلي

إلى واشنطن ناحوم برنياع وشمعون شيفر، ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية ال يرى في الرئيس الفلسطيني 
ي اشارة الى ان عباس قد يعود قريباً جداً للتعاون مع ، ف"متكأ يمكن االعتماد عليه، إنما هو سند واه"

وتابعا ان الحديث عن . "تماماً كما حصل في القطاع"حماس، ثم يختفي عن الساحة هو ورجاالته 
 يبدو ضرباً من الهذيان "في ظل الوضع الهش لعباس وسلطته"مفاوضات على التسوية الدائمة للصراع 

  .ال عالقة له البتة بالواقع
  

  مليار دوالر ستحول الى السلطة ومشاريع اقتصادية ستقام في الضفة: زيون اسرائيلتلف .22
 مليون الى مليار دوالر الى السلطة 400قال التلفزيون االسرائيلي ان اسرائيل بصدد تحويل مبلغ 

وزراء وكشفت القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي عن نية رئيس ال .الفلسطينية في غضون اسابيع قليلة
ايهود اولمرت البدء بمفاوضات الحل النهائي مع الرئيس محمود عباس خالل اشهر قليلة بشرط ان يقوم 

المحلل السياسي في القناة ايهود يعاري حذر من قيام حركة حماس  .ابو مازن بمحاربة حركة حماس
 . قول يعاريبشن عمليات ضد اسرائيل انطالقا من الضفة الغربية الرباك الرئيس عباس على حد
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وكشف يعاري عن جملة من التحضيرات التي اتفق عليها اولمرت مع الرئيس االمريكي جورج بوش 
 :تتضمن ما يلي

ومحاربة ما اسماه بااليدولوجيا , وضع خطة مشتركة للحرب ضد حركة حماس سياسيا واقتصاديا وامنيا
ن باالهتمام بالضفة الغربية وحسب يعاري سيتم مطالبة االرد .التي بنت عليها حماس سياسيتها

بينما سيطالب اولمرت مصر باتخاذ موقف محدد وواضح بشان قطاع غزة , والمساهمة في حل مشاكلها
خاصة فيما يتعلق بالمعابر واحتمالية ادخال البضائع وكل ما يتعلق بغزة عن طريق معبر رفح بدل من 

وحسب , و مازن بالذهاب قدما لمحاربة حماسكما سيتم مطالبة اب .المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل
يعاري فان الرئيس بدا بتلك الخطوات باقالة العقيد ابو شباك واتخاذ قرار بعدم اعطاء اي تراخيص 

 .للجمعيات التابعة لحماس في الضفة الغربية
ان  "من جهته تدخل المراسل العسكري في القناة روني دانييل هناك قادة في الجيش االسرائيلي قالوا

 ".حماس هربت منذ شهر صواريخ كاتيوشا وصواريخ مضادة للطائرات عبر معبر رفح
وفيما يتعلق بكيفية استخدام االموال التي ستحولها اسرائيل الى ابو مازن فانه سوف يتم تحويل اموال 

وظفين الضرائب الفلسطينية الى السلطة في غضون اسابيع على ان يعمل ابو مازن بدفع الرواتب الى الم
 كما يقوم ابو مازن باقامة مشاريع صناعية في .في غزة غير التابعين لحماس عن طريق البنوك مباشرة

مناطق الضفة الغربية خاصة في مدينة الخليل وان هناك خطط جاهزة للتنفيذ باقامتها الحداث تغيير 
ا بحل كتائب االقصى وحسب يعاري فان ابو مازن سيتخذ قرار .اقتصادي في مستوى المعيشة في الضفة

 .وذلك لتقوية االجهزة االمنية في الضفة الغربية 
  23/6/2007وكالة معا  

  
  إسرائيل تطور طائرة تطلق من المروحيات .23

أمس عن تطوير طائرات من دون طيار تكتيكيـة،         ) رفائيل(كشفت هيئة تطوير وسائل القتال اإلسرائيلية       
وقال مصدر امني لموقع معاريف اإللكتروني       .ن المروحيات ، يتم اطالقها م   "سكيليت بي "جديدة من نوع    

، ويسيطر عليها من حجرته ويكون قادراً من خاللها على          "سكيليت"ان طيار المروحية يستطيع أن يطلق       
 40 إلـى    30ويمكن هذه الطائرة أن تمسح له منـاطق بمـدى           . جمع معلومات بالبث المباشر لصالحه    

ق المناطق من دون التعرض لخطر االنكـشاف للـصواريخ المـضادة     كيلومتراً وتوجهه للدخول في عم    
 أن تحلّق على علو منخفض وتقدم معلومات في لحظة الحقيقة حتـى             "سكيليت"وفي استطاعة   . للطائرات

  .في ظل وجود ضباب وغيوم
 23/6/2007األخبار اللبنانية 

  
   في غزةيريستنكر تحريف تصريحه بخصوص االعتداء على د راعي كنيسة الالتين .24

 مـن تحريـف   التابعة لحمـاس،     استنكر المنسنيور مناويل مسلم، ما قامت به فضائية األقصى        : رام اهللا 
وأوضح في حـديث مـع تلفزيـون         .قواله بخصوص االعتداء على دير راهبات الوردية بمدينة غزة        أل

ه علـى خطـاب      قامت بمغالطة وفبركة مقصودة، لتوهم مشاهديها وكأنه يرد في تصريح          ها أن ،فلسطين
 وقـوف المـسيحيين     ىوشدد في هذا الصدد عل     .محمود عباس، أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير      

الفلسطينيين إلى جانب الشرعية الوطنية الفلسطينية، وعلى ثباتهم في أرضهم، الفتاً إلى أنهم كرجال دين               
ب تقدير الخسائر التـي لحقـت        باسم نعيم طل   أشار إلى أن  و .سيظلون يقفون إلى جانب الحق ضد الباطل      

  .بالدير، حتى تقوم حماس بإصالحه وإغالق هذا الملف
  22/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  حرم جامعة القدس المفتوحة في خانيونسلن يمسلحأنباء عن إقتحام  .25
فـي مدينـة    أبلغ شهود عيان، أن مجموعة من المسلحين اقتحموا حرم جامعة القدس المفتوحة             : رام اهللا 

  وسرقوا بعض التجهيزات، وحطموا صور ياسر عرفات وصور أبو جهـاد           ،خانيونس جنوب قطاع غزة   
  .الوزير

  22/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ألف الجئ فلسطيني في مصر محرومون من المدارس الحكومية والعمل ٥٠ .26
 ألف ٥٠ هناك نذكر أ الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم المتحدة لتنسيقأن : كتب محمد عبدالخالق مساهل

ال يستطيعون التعلم في المدارس الحكومية وال ، ونروااالمصر مسجلون في وكالة في الجئ فلسطيني 
نهم أ باحثة أجرت بحثا موسعا عن الالجئين في مصر والشرق األوسط، تأكيدونقل  .يسمح لهم بالعمل

من جهة أخرى وأكد  . غير شرعية وبدون أي حقوقيعاملون كأجانب وكثير منهم يسكن مصر بصورة
 ٦٠ مليون فلسطيني اليزالون الجئين منذ ٤،٤في تقرير له بمناسبة يوم الالجئين العالمي، أن هناك نحو 

 المعونة هميتلقي جزء كبير من، حيث  أن حوالي ثلث هذا العدد يعيش داخل المخيماتى مشيرا إل،عاما
  .واونراألوالخدمات اإلغاثية من 

  22/6/2007المصري اليوم 
  

  االحتالل يردي فلسطينيا بعد ادعاء اقترابه من نقطة مراقبة عسكرية .27
كان جيش اإلحـتالل    ، بعد أن    لفظ شهيد الخليل، أنفاسه األخيرة في المشفى الذي نقل إليه متأثرا بجروحه           

 اقترب إلى نقطة مراقبة     وادعى الناطق بلسان الجيش أن الشاب قد       .قد أطلق النار وأصابه بجراح خطيرة     
لم يتوان أفراده عن إطالق     ، الذي   جنود في الموقع  ال قرب بلدة حلحول، بشكل يشكل خطرا على         عسكرية

  .النار
  22/6/2007 48عرب

  
  الضفة الغربية ضد الجدار العازل في تظاهراتاالحتالل يقمع  .28

ن ي اسرائيلي اجنودأن  :  المحتلة القدس  مراسلها من     كامل ابراهيم  عن   23/6/2007 الرأي األردنية    نشرت
 واجانب كانوا يتظاهرون ضد جدار الفصل العنـصري الـذي تقيمـه             فلسطينيين  مواطنين  على وااعتد

مـن  انطلقـت   قد  الفعالية في قرية ام سلمونة      كانت   حيث   . واعتقلوا اثنين منهم   ،اسرائيل جنوبي بيت لحم   
من و. جدارالن اشجار الزيتون في موقع بناء       م يوم عمل تطوعي تم خالله زراعة العشرات م        ينظت خالل

، بعد   الغربية ناحية ثانية انسحبت قوات االحتالل االسرائيلي، صباح امس، من مدينة نابلس، شمال الضفة            
  . من النشطاء ، احدهم مصاب4 خاللها تعملية عسكرية استمرت عدة ساعات، اعتقل

 خمسة متـضامنين مـع      أن: رام اهللا  من   23/6/2007 القدس الفلسطينية    مراسلزياد ابو يوسف    وذكر  
 برصاص الجيش االسرائيلي الذي فرق بـالقوة المـسيرة          أمس أصيبواّأهالي قرية بلعين، قضاء رام اهللا       

كما اصيب عشرات المواطنين بحاالت اغماء واختناق جراء االسـتخدام           .االسبوعية التقليدية ضد الجدار   
 .تاللالمفرط لقنابل الغاز من قبل جنود االح

  
  مع استمرار اغالق معبر رفحعالقون داخل مصر خمسة االف فلسطيني  .29

ن عدد الفلسطينيين العالقين قد زاد الى نحو خمـسة          مصريون، أ قال مسؤولون أمنيون    :  مصر – العريش
 .االف مع استمرار اغالق معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة منذ سيطرت حماس علـى القطـاع                 
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 درجة االستعداد وسط توقعات بزيادة عدد العالقين مـع اسـتمرار            تزة االمنية رفع  االجهمشيرا إلى أن    
  .معبرالاغالق 

  22/6/2007رويترز 
  

   السطوح للحفاظ علي اقاماتهم ىالمقدسيون يعيشون في المخازن وعل: تحقيق .30
لي غرفـة   مع اطفالها السبعة في دكان حولته افلسطينيةتعيش  : اف ب  -  ماجدة البطش  -القدس المحتلة   

 وذلك بعد ان ابلغتها السلطات االسرائيلية بتجريدها من حق          ،للسكن في احد ازقة البلدة القديمة في القدس       
،  الضواحي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من الـضفة الغربيـة          ىاالقامة في المدينة بسبب سكنها في احد      

اختـارت  ارتفاع االيجارات في المدينة      وبسبب   . مقيمة في حدود الدولة    هانأثبات  وذلك بعد أن طالبوها بإ    
 إلى ذلك فإن المقدسيين بـاتوا       .بت قضيتها يصغير كاثبات لوجودها بانتظار ان      المخزن  هذا ال السكن في   

، ممـا    اسطح منازلهم بيوتا من الصفيح ليسكن ابناؤهم المتزوجون فيها الثبات مكان اقامتهم            ى عل ونيبن
وصفت محامية اسرائيلية ما تقوم بـه        ومن جهتها فقد     .لالجئين منظر القدس القديمة مثل مخيمات ا      جعل

احـداث تغييـر    تريد   اسرائيل    وأشارت إلى أن   .اسرائيل بتجريد المقدسيين من اقامتهم بالتطهير العرقي      
 تضيق عليهم قانون المواطنة، وجعلـتهم مقيمـين         حيث ،ديموغرافي للسكان، وتفريغ المدينة من العرب     

ن ال يقـدمون للـسكان العـرب        ياالسرائيلي مضيفة أن    .بمجرد تغيير مكان سكنهم   مؤقتين يتغير وضعهم    
كل وخدمات تعليمية وال يوفرون لهم نظافة في الشوارع او فرص عمل جيدة وال يعطونهم رخص بناء،                 

 مـدير مركـز القـدس للحقـوق          في هذا الـسياق    قال في حين    .ذلك لدفعهم الي الهجرة خارج البالد       
 . هوية اقامة من المقدسيين    1360 اكثر من    2006وزارة الداخلية االسرائيلية سحبت عام      ان  ،  االجتماعية

، ىواوضح ان الداخلية االسرائيلية توجه رسائل لمن حصلوا علي جنسية اجنبية او اقامة في دول اخـر                
كـل  أن   ،قال تقرير لمركز بيتسيلم   على هذا الصعيد    و .وتطلب منهم تسليم الهوية االسرائيلية خالل شهر      

من لم ينجح في ان يثبت، في الحاضر وفي الماضي، انه من سكان القدس يطلب منه مغادرة بيتـه الـي     
وفي هذه الحالة يفقد حقه في السكن والعمل في اسرائيل، ويتم سحب الحقوق االجتماعية منه ومن                . األبد
م تحذير الفلسطينيين الذين غـادروا       ولم يت  ،لم يتم مطلقا نشر هذه السياسة علي المأل        الفتا إلى أنه     .عائلته
عدد سكان القـدس الغربيـة       يذكر في هذا السياق أن       . انهم يخاطرون بمكانتهم وحقهم في العودة      ،القدس

  .عدد السكان اليهودهم  الفا 475مقابل الف فلسطيني، 245 الف نسمة منهم 720والشرقية يبلغ حاليا 
  23/6/2007القدس العربي 

  
   الخامس في شفاعمرو عرس تحد وصمودموقراطي الديمؤتمر التجمع .31

 حيـث  .في شـفاعمرو ،  الخامس الديموقراطيمؤتمر التجمعوبغياب عزمي بشارة،  ، مندوب 400افتتح  
 هو الوصفة لحماية وصون منجزات األقلية العربية فـي          حزبأجمع المتحدثون على أن صالبة وثبات ال      

الفلسطيني، بين فتح وحماس تحديدا، هو الطريق الوحيد         -ي على أن الحوار الفلسطين    واكما اتفق  .إسرائيل
  .لتجاوز األزمة الراهنة في احتراب األخوة

  22/6/2007 48عرب
  

  األردن يسعى إلى شراء أراضي البطريركية األرثوذكسية: معاريف .32
، أمس، أن األمير األردني غازي، ابن عم العاهل "معاريف"كشفت صحيفة :  فراس خطيب-حيفا 
ني عبد اهللا الثاني، عرض على مسؤولين في البطريركية اليونانية في القدس خطة لشراء عقارات االرد

ووصف التحقيق الموسع . تابعة لها في المدينة المحتلة، بدالً من شراء هذه العقارات من جانب يهود
بعة للبطريركية ، علماً بأن ملكيتها تا"محاولة استيالء عربية على أراض إسرائيلية"بأنها " الصفقة"
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جسم "بل كـ. أما الرد البطريركي، فاقتصر على رفض التعاطي مع الكنيسة كوكالة عقارات .اليونانية
  ".األسف لتدخالت خارجية في مسائل داخلية ال تخص سوى المؤسسة الكنسية"، مبدياً "كنسي مستقل

 23/6/2007األخبار اللبنانية 
  

    األردن يمنع خريشة من عبور أراضيه  .33
منعت السلطات األردنية، أمس، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني : يو بي آي، أ ش أ

كنت في طريقي الى بروكسل عبر عمان "وقال خريشة . حسن خريـشة مـن الدخـول إلى أراضيها
 من دون للمشاركة في مؤتمر، ولكن السلطات األردنية أعادتني ومنعتني من دخول األراضي األردنية

  ". إبداء األسباب
  23/6/2007السفير 

  
  تنتظر تثبيت وقف النار فلسطين علماء رابطة  في مبادرة "النقاط السبع" .34

   :التي بقي بعضها سرياًعلماء فلسطين رابطة بنود مبادرة 
  : أن المبادرة تتضمن سبع نقاط مكتوبة هي" السفير"تؤكد المعلومات لـ

لى داخل المخيم، وهذه النقطة تحققت ميدانياً بتمكن الجيش من السيطرة           انكفاء مسلحي فتح اإلسالم إ     .1
  . على جميع المواقع المحيطة بالمخيم

وقف إطالق النار، وهذا ما تحقق على مستوى القرار ولم تؤثر الخروقات المتتاليـة أمـس علـى                   .2
  . االلتزام به

  . عودة النازحين .3
  . شاورات بين الفصائل خارج منظمة التحرير وداخلهاتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة تنتظر الم .4
  . إخراج جرحى تنظيم فتح اإلسالم من داخل المخيم وتسليمهم إلى الجيش اللبناني .5
  . مصير العناصر العرب من التنظيم .6
  : حركة فتح اإلسالم .7

  . تسليم سالح الحركة الثقيل والمتوسط  -أ 
  . إعالن حّل الحركة  -ب  
  . لحركة إلى الجيش اللبنانيتسليم العناصر اللبنانية في ا  -ج  

  . إضافة إلى تفاصيل أخرى ترتبط بهذه البنود ومنها ما يتعلّق بمصير قياديي الحركة وباقي عناصرها
لكن إمكانية السير بمتابعة هذه النقاط ووضعها موضع التنفيذ تباعاً ينتظر التطبيق الفعلي لوقف إطـالق                

ا وفد رابطة علماء فلسطين أمس رفضهم الستمرار تفجير         النار، خصوصاً أن مسؤولي فتح اإلسالم أبلغو      
ـ . األبنية على أطراف المخيم وطلبوا إلى الوفد نقل تأكيد إلى الجيش أن هذه األبنية غير مفخخة                سب وبح

ـ  ، أكد القائد الميداني والمفاوض عن الحركة شاهين شاهين لوفد الرابطـة  "السفير"المعلومات التي نقلت ل
االلتزام بعدم الرد إلعطاء فرصة أكبر للحلول السلمية، لكنه حذّر أنه إذا استمرت هذه الخروقات، وإذا لم                 

    شاهين بلجنة تحقيق إسالمية مؤكداً اسـتعداد  وطالب. تأخذ المبادرة طريقها نحو التنفيذ فإنها ستعاود الرد 
  . الحركة لتسليم من تقوم اللجنة بإدانته

  23/6/2007السفير 
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  بكثافة رغم إعالن انتهاء المواجهات " البارد"الجيش اللبناني يقصف  .35
واصل الجـيش اللبنـاني أمـس العمليـات         : وكاالت األنباء -نهر البارد  23/6/2007 الدستور   ذكرت

 في مخيم نهر البارد على الرغم من إعالن وزير الدفاع اللبناني إلياس المر انتهـاء المعـارك                  العسكرية
واستخدم الجيش طائرات الهليكوبتر ومدفعية الدبابات والهاون والرشاشات الثقيلـة،           .الليلة قبل الماضية  

بـارد لالجئـين    حيث اطلقت النيران على مقاتلي فتح اإلسالم الذين انسحبوا الى عمـق مخـيم نهـر ال                
لكن المخيم شهد بشكل عام يوما       .الفلسطينيين بعد ان سيطر الجيش على كل المواقع عند اطراف المخيم          

 172 يوما ضد فتح اإلسالم تسبب في مقتـل  33هادئا بعد ان أعلن الجيش النصر في القتال الذي استمر    
وقـال الـشيخ    .  اطالق النيران  ولم يتضح ما اذا كان عناصر جماعة فتح االسالم يردون على            .شخصا

محمد الحاج عضو وفد رابطة علماء فلسطين الذي كان يفاوض فتح االسالم للتوصل الى حل ان شاهين                 
واشار الحاج الـى     .شاهين مسؤول الجماعة أبلغ الوسطاء ان الجماعة ترحب باعالن لبنان انتهاء العملية           

ت مع تنظيمات فلسطينية اسالمية خـصوصا مـع         ان وفدا من الرابطة توجه الى بيروت الجراء اتصاال        
من جهة ثانيـة    ". توصال الى حل نهائي   "حركتي حماس والجهاد االسالمي لتتدخال مع السلطات اللبنانية         

قال الداعية االسالمي عمر بكري محمد الذي منع من االقامة في بريطانيا منذ سـنتين بـسبب افكـاره                   
واوضح الخميس في مقابلـة     . ن المحاصرين في مخيم نهر البارد     المتطرفة انه سيتم القضاء على المسلحي     

لقد ارتكبوا  . مهاجمة الجيش اللبناني بالطريقة التي قاموا بها كان امرا خاطئا         "مع وكالة فرانس برس ان      
اعتبر عمر بكري ان هزيمـة المـسلحين    و".خطأ كبيرا واالن عليهم دفع ثمن ذلك ، سيتم القضاء عليهم        

سيرون انهم اذا لم يحظوا بدعم من الـسكان المحليـين           "وقال  . هاديين في اماكن اخرى   ستشكل درسا للج  
 ".فانهم سيقتلون

االمـين العـام للجماعـة      " رابطة علماء فلـسطين   "زار وفد من     23/6/2007 الشرق األوسط    واضافت
الزيارة هـي   ان  : "االسالمية الشيخ فيصل المولوي، وبعد االجتماع قال رئيس الوفد الشيخ داود مصطفى           

 ".جزء من المساعي للوصول الى مبادرة تحمل في عناوينها المتعددة الحل الذي يحقق المصلحة للجميـع               
الزيارة كانت بطلب من السفير خوجه للقاء ولحرصه علـى          "وعن اللقاء مع السفير السعودي اوضح ان        

د ابلغنـا الـسفير خوجـه ان        لق. استطالع الوضع في نهر البارد ودور الرابطة والمبادرة التي تطرحها         
المبادرة من شأنها ان تحقق السالم ألهلنا ولمخيم البارد وتساهم في عودة المهجـرين وتـضمن الحـق                  

فتح "الوفد اطلع السفير خوجه على وجود عناصر من جنسيات متعددة في            "وكشف ان   ". والسالم اللبنانيين 
  "ومنها خليجية" االسالم
إنه لم يبق فـي     "قالت مصادر عسكرية    :  علي بردى  -بيروتمن   23/6/2007 البيان اإلماراتية    وافادت

أما العناصر المسلحة والمعروفة باألسـماء فموزعـة        .  مدنياً 280 شخص بينهم    500هذا المخيم سوى    
 مـن   15،  "أبو نبيـل  "بإمرة محمد خليل الملقب     " الجبهة الشعبية " من   35،  "فتح" من حركة    125: كاآلتي

ويعتقد ان هؤالء يمثلون مربـع الحمايـة        ". فتح اإلسالم " من   45مرة مصطفى الدلو،    بإ"المجلس الثوري "
 .الشخصية األخير للعبسي

  
  الوفد العربي ينهي مهمته في لبنان بإعالن الفشل عن تحقيق التفاهم بين اللبنانيين 

ـ         مـة الوفـد    ، عن فـشل مه    "دبلوماسية مفرطة "أعلن االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ب
العربي في التوصل الى تحقيق تفاهم بين الفرقاء اللبنانيين على القضايا المختلف عليها، وقال صراحة ان                

إال ان موسى قال ان تقدما قـد        . الوفد مستعد للعودة عندما تكون الظروف واالوراق جاهزة عند الجميع         
وكـان  . ودولية بينها سوريا وإيران   حصل ويحتاج الى مزيد من االتصاالت، تشمل قوى عربية وإقليمية           

حيـث  الوفد العربي برئاسة موسى كثف اتصاالته في الساعات االخيرة بعدما مدد مهمته يوما كـامال،                
ـ    ، كما زار   شارك فيه الوزيران السعودي والقطري    والسيد حسن نصر اهللا     " حزب اهللا "التقى االمين العام ل
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بيانـا عـن    " حزب اهللا "در مكتب العالقات االعالمية في      وأص. النائب سعد الحريري والرئيس السنيورة    
في مختلف المسائل والقضايا العالقـة وسـبل        " حزب اهللا "قدم السيد نصر اهللا وجهة نظر       : اللقاء قال فيه  

وعن رأيه بـالموقف    . زار الوفد الرئيس نجيب ميقاتي    كما  . واتسم اللقاء بالوضوح وااليجابية   . معالجتها
باللقاء المقرر بين الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة االميركية رايـس فـي بـاريس              االميركي المتحفظ و  
هذه اللقاءات مفيدة، لكن مهما كانت قوة ونفوذ أي دولة، فإن مصير لبنـان              :  موسى االسبوع المقبل قال  

خـوة  انني على ثقة ان تحرك اال     : قال أما ميقاتي ف   .يتحدد في جانب كبير منه من قبل أبناء لبنان أنفسهم         
العرب لمساعدة لبنان يمكن ان يشكل القاطرة التي تحرك عجلة الحل، إذا ُأحسن التعاطي معه من قبـل                  

  . المواالة كما المعارضة
  23/6/2007السفير 

  
   الباردال موافقة بعد على دخول قوة فلسطينية إلى مخيم: أبو العينين .36

فـي  " فتح"يل قاووق ، مع أمين سر حركة        الشيخ نب " حزب اهللا "بحث مسؤول منطقة الجنوب في      : بيروت
لبنان سلطان ابو العينين، تطورات االحداث في مخيم نهر البارد ومشكلة النازحين من المخيم، وقال ابو                

حتى هذه اللحظة، لم تتم الموافقة على إدخال قوة معززة لكل الفـصائل مـن كـل                 : "العينين في تصريح  
وناشـد   ".ل على الموافقة والقبول بإدخال قوة تعزز دور الجيش        ولم نحص . االطياف السياسية الفلسطينية  

اللبنانيين جميعاً ان يتناسوا خالفاتهم للحظة ويوم واحد حتى يتم اقرار ادخال قوة تسهم فـي                "أبو العينين   
لو كان هناك وفاق سياسـي      "واعتبر أنه   ". إلغاء هذه الظاهرة ألن في ذلك المصلحة الفلسطينية واللبنانية        

واعتداءاتها كنا وفرنا على انفسنا فلسطينيين ولبنـانيين        ) فتح االسالم (ني قبل وجود هذه المجموعات      لبنا
  ".جهداً كبيراً الستئصال هذه الظاهرة وعدم بقائها في مخيم نهر البارد

  23/6/2007الحياة 
  

  أحداث غزة تُحرج إخوان مصر .37
في " اإلخوان المسلمين"باً على جماعة على قطاع غزة سل" حماس"أثّرت سيطرة : يو بي آي، رويترز

  .مصر، التي تواجه أصالً حصاراً سياسياً
في " حماس"بنفسها عن أي علم مسبق بما قامت به حركة " اإلخوان المسلمين"في القاهرة، نأت حركة 

  .في مصر" اإلخوان المسلمين"قطاع غزة، كما رفضت أي محاولة لربط ذلك بوضع 
قادة حماس لم يستشيروا أو يطلعوا " لإلخوان، محمد سيد حبيب، على أن وشدد نائب المرشد العام

  ".اإلخوان فوجئوا بما قامت به حماس"وأشار إلى أن ". الجماعة على قرار سيطرتهم على القطاع
اإلخوان "، معلّالً أن "فتح"من أعمال انتقامية طالت كوادر " حماس"ورفض حبيب إدانة ما نسب إلى 

واستبعد انعكاس األحداث في غزة على ". لكون معلومات دقيقة عما جرى في غزةالمسلمين ال يمت
األوضاع في مصر أو إمكان استخدامها من جانب الحكومة المصرية للقيام بالمزيد من الحمالت ضد 
اإلخوان، مشيراً إلى أن الجماعة حريصة من جهتها على عدم التصعيد مع الحكومة، وستواصل عملها 

  .ضاري عبر القنوات الدستورية والقانونيةالسلمي والح
  23/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  البرلمان العربي يؤكد حرمة الدم الفلسطيني .38

دعا البرلمان العربي االنتقالي في ختام أعمال دورته االستثنائية، أمس، في القاهرة : ا.ن. ق-القاهرة 
 وبصفة خاصة حرمة الدم الفلسطيني وااللتزام بوثيقة الفرقاء الفلسطينيين إلى االلتزام باتفاق مكة المكرمة

الوفاق الوطني والتمسك بوحدة الموقف وضرورة إعادة التكامل في المسؤولية بين رئيس السلطة 
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مسؤولية ما يجري في األراضي " إسرائيل"ووفي بيانه الختامي حمل البرلمان . والمجلس التشريعي
وفرض الحصار االقتصادي وإقامة الحواجز وغلق المعابر وإقامة الفلسطينية المحتلة من تقتيل وتدمير 

 .جدار الضم العنصري ومحاوالتها المستمرة لتهويد مدينة القدس
وقال عضو المجلس الوطني االتحادي أحمد محمد ناصر الخاطري، إن قادة فلسطين خيبوا اآلمال عندما 

  .إلسرائيل نصرا بال ثمنحولوا الساحة إلى صراع على السلطة، والمناصب، وأعطوا 
  23/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المغرب مع الشرعية الفلسطينية وفق قرارات منظمة التحرير: عضو في البرلمان المغربي .39

وصف محمد االخصاصي عضو المجلس الوطني لحزب االتحاد االشتراكي، عضو البرلمان : الرباط
وقال في مداخلة قدمها باسم . تطرح اشكالية كبيرةالمغربي، ما جرى في قطاع غزة بأنه نكبة جديدة 

الفريق االشتراكي في البرلمان، نشرت اليوم، إن هذه التطورات انتهكت المقومات األساسية للقضية 
وعبر عن قلق الضمير الوطني . 1967 ونكسة 1948الفلسطينية وإن ما جرى ال يقل خطورة عن نكبة 

يراً إلى أن هذه التطورات تسببت في تعميق األزمة السياسية المغربي غزاء ما يجري في فلسطين، مش
وبعد أن استعرض ما جرى من . واالجتماعية واالقتصادية التي يئن تحت وطأتها الشعب الفلسطيني

استخدام السالح للسيطرة على األجهزة األمنية وتعريض الممتلكات العامة والخاصة إلى النهب 
س الراحل ياسر عرفات، أكد أن الشعب المغربي يجدد دعمه للشرعية والتخريب، بما فيها منزل الرئي

النضالية والديمقراطية والدستورية الفلسطينية التي تستند إلى قرارات ومقررات منظمة التحرير 
  .الفلسطينية ومقتضيات القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية

   22/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  يصل قال إن بالده طالبت المجتمع الدولي بدعم حكومة الوحدة الفلسطينيةالف .40
انتقد وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل عدم تأييد األسرة الدولية :  رندة تقي الدين-باريس 

ولية حذرت األسرة الد"لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي شُكلت بعد اتفاق مكة، وقال ان السعودية 
ووصف اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ". من هشاشة االتفاق الذي يتطلب الدعم والتأييد

  ".ألن عباس قائد منتخب وشرعي"إلحدى المجموعات بمحاولة قتله بأنه خطير جداً، 
  23/6/2007الحياة 

  
  زوبعة سياسيةالكشف عن زيارة احد قياديي حزب العدالة والتنمية المغربي السرائيل تثير  .41

اثار سؤال وجه في برنامج تلفزيوني لزعيم حزب العدالة والتنمية المغربي :  محمود معروف-الرباط 
حول زيارة قام بها احد قيادييه للدولة العبرية زوبعة في اوساط الحزب االصولي المشارك بالبرلمان 

زب ان يوضح مسألة زيارة قام بها ويحاول الح. وهو الذي يندد بأي شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل
ابو بكر بلكورة احد قيادييه وعمدة مدينة مكناس الي مدينة القدس المحتلة التي وضعته في مأزق واثارت 

سبتمبر / في داخله وحوله غضبا قد يؤثر علي وضعيته في االنتخابات التشريعية المقررة في ايلول
  .علي عدد اكبر من المقاعد في مجلس النوابالمقبل والتي يجري الحديث عن امكانية حصوله 

  23/6/2007القدس العربي 
  

   جهود قطرية وسعودية للحوار تجابه برفض من عباس  .42
جهوداً عربية حثيثة تقودها السعودية "ذكرت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى ان : وكاالت

وأشارت الى ان ".  الحوار بينهماوقطر تجري بهدف رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس وإعادة إحياء
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هذه الجهود العربية التي تحظى بقبول من حركة حماس، تجابه برفض من عباس والفريق المحيط به 
  .  ممن كانوا يعارضون الحوار مع حماس واالتفاق معها منذ البداية

  23/6/2007السفير 
  

  طهران تقرُّ بدعم حماس مالياً فقط .43
، تقارير إعالمية إسرائيلية اتهمتها بتكثيف دعمها لحركة حماس في نفت طهران، أمس: مهدي السيد

وقالت صحيفة معاريف، . قطاع غزة بالمال والخبرات والسالح، لكنها أقرت بتقديم أموال للحركة الشعبية
أمس، إن تقديرات إسرائيلية رسمية تعتقد أن طهران كثفت جهودها الرامية إلى مساعدة حكم حماس 

ع غزة وترسيخ وجوده، وأنها تعمل على إرسال األموال إلى الحركة الفلسطينية، فضالً الجديد في قطا
  .عن الخبراء اإليرانيين الذين أصبحوا اآلن في غزة

  23/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  قرار امريكي في مجلس األمن لعزل حماس وتأييد فياض وعباس .44
لجمعية العمومية لالمم المتحدة بالعمل بشكل مكثف       في الوقت الذي تقوم به ا     :  زهير اندراوس  -الناصرة  

على تقوية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس واالعتـراف الكامـل بحكومـة الطـوارئ                
الفلسطينية التي تشكلت برئاسة سالم فياض، افادت تقارير صحافية اسرائيلية الجمعة ان الواليات المتحدة              

 تجنيد مجلس االمن الدولي لهذا الهدف وعزل حركة حماس عن المشهد            االمريكية فشلت فشال ذريعا في    
واضافت التقارير ان اعضاء في مجلس االمـن الـدولي رفـضوا االقتـراح              . السياسي العام في العالم   

االمريكي جملة وتفصيال، االمر الذي دفع السفير االمريكي إلى سحبه من جدول االعمال قبل الـشروع                
وحسب مسودة االقتراح االمريكيـة     . ر تراجعا مهينا للسياسة الخارجية االمريكية     في نصه، وهو ما يعتب    

فان مجلس االمن الدولي عليه ان يصدر بيانا رسميا يعبر فيه عن دعمه وتأييده الكاملين لعباس ولحكومة                 
 الطوارئ التي شكلها فياض، واالعالن ايضا عن حركة حماس منظمة ارهابية وقطع كافة االتصاالت او              

  .العالقات معها، وقد انضم إلى امريكا في دعم هذا االقتراح كل من فرنسا وبريطانيا
  23/6/2007القدس العربي 

  
  لقضاء على حماسلهناك من يحاول تأجيج حرب أهلية : روسيا .45

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في تصريح نقلتـه قنـاة التلفزيـون اإلخباريـة                : موسكو
إن روسيا، بصفتها أحد رعاة التسوية في الشرق األوسط، تعتبر منع الكارثـة             " 24 - فيستي"الروسية    

هنـاك مـن يـود      "وقال وزير الخارجية الروسي إن       . اإلنسانية في األراضي الفلسطينية من أولوياتها     
 الحيلولة دون استعادة  الوحدة الفلسطينية وهناك من يحاول تأجيج حرب أهلية حقيقية في فلسطين أمـال                

 ". كحركة" حماس"بكاملها، ال على الراديكاليين وحدهم وإنما كل " حماس"على " القضاء"بتيسر 
  23/6/2007وكالة نوفوستي 

  
  وسطاء يجتمعون في القدس بعد انفصال غزة .46

اتفق مبعوثون عن القوى الدولية التي تحاول التوسط من أجل إحالل الـسالم             :  اليستر مكدونالد  -القدس  
وسط، يوم الجمعة، على إجراء محادثات في القدس االسبوع القادم بعد يوم من عقـد أول                في الشرق اال  

  .اجتماع منذ شهرين بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت
  23/6/2007رويترز 
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  قلق أممي بشأن أوضاع سكان قطاع غزة .47
 العديد من المنظمات الدولية عن بالغ قلقها من أوضاع سـكان            ، اليوم ،أعربت:  تامر أبو العينين   - جنيف

قطاع غزة، السيما مع ارتفاع درجات الحرارة والنقص الشديد في المواد الغذائيـة األساسـية والوقـود                 
 ، اليوم ،وفي تصريح للجزيرة نت أعرب المفوض اإلعالمي لبرنامج الغذاء العالمي في جنيف            .واألدوية

وال يتوقـع أن    ) الممر التجاري األساسي للقطاع   (ه الستمرار إغالق معبر المنطار      سيمون بلويس عن قلق   
يتم استعماله قريبا، نظرا للدمار الشديد الذي أصابه، والحاجة الماسة إلجراء ترميم شامل له، وإذا كانت                

 أنه  ، إال أنه يرى   )بيت حانون (بعض المنظمات قد نجحت في نقل بعض اإلمدادات من خالل معبر إيريز           
  .غير مهيأ لمرور الشاحنات الكبيرة الستعياب احتياجات المدنيين هناك

    22/6/2007الجزيرة نت 
  

  المعابر للتعامل مع أزمةيجب أن نبحث عن وسائل: قنصل أميركي .48
أعلن جيك واالس، القنصل األميركي العام في القدس، لأليام، أن الواليات المتحدة األميركية في              : القدس

ولكنه أشار إلى أن إعادة فتح المعابر       . تمر مع الوكاالت اإلنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة        تشاور مس 
لن تكون سهلة في ظل الظروف القائمة ألنه ليس واضحاً كيف سيكون هناك أمـن           "كما كانت في السابق     

د بأنـه علينـا أن      دون أمن من الصعب لهذه المعابر أن تعمل ولكن أعتق         : "وقال" على الجانب الفلسطيني  
نكون خالّقين في البحث عن وسائل للتعامل مع هذه األزمة وهذا ما نتحدث عنه جميعـاً وأعتقـد بـأن                    

  ".الجميع مجمع على هذا الهدف ولكن السؤال هو كيفية إيجاد الطرق والوسائل للقيام بذلك
يل الالجئين الفلـسطينيين    وفي هذا الصدد فقد استبعدت كارين أبو زيد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغ            

، لأليام، أن تقوم الوكالة الدولية التابعة لألمم المتحدة بدور الوساطة بين حمـاس والحكومـة                )األونروا(
لـدينا مؤشـرات إيجابيـة علـى الـسماح          : "اإلسرائيلية إلدخال االحتياجات اإلنسانية إلى غزة، وقالت      

دوا إلى عملهم هناك في الجانب الفلسطيني وإذا مـا          لألشخاص الذين اعتادوا على حراسة المعبر بأن يعو       
  ".هذا االمر يتطلب بعض العمل إال أنه ممكن: "وأضافت" حدث ذلك فإنه قد ينجح

  23/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   اليونيسف تحذر من تفاقم مأساة األطفال في غزة .49
، أمس، إن وضع األطفـال      )يونيسف(قالت مصادر الفرع األلماني لمنظمة األمم المتحدة للطفولة         : أ.ب.د

وقال متحدث باسم المنظمة في مدينة كولونيا األلمانية إن نقـص المـواد             . في قطاع غزة يزداد تدهورا    
الغذائية وتدهور الظروف الصحية يهدد بانتشار األمراض وهو ما دفع المنظمة لنقـل أدويـة ولقاحـات        

ظمة فإن ثلث العائالت في المنطقة يعيشون تحـت خـط          ووفقا لبيانات المن  . للمنطقة خالل األيام الماضية   
الفقر عالوة على تعرض األطفال لمخاطر واضحة بسبب تناول مياه الشرب الملوثة وانتشار األمـراض               

  . المعدية
  23/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال يجوز أن يدفع جونستون ثمن العنف في غزة: مراسلون بال حدود .50

أن األزمـات   "، في بيان لها أمس الجمعـة،        "مراسلون بال حدود  "كدت منظمة   أ : الشرق -القدس المحتلة   
العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة، ينبغي أال تنسى المسؤولين الفلسطينيين قضية اختطـاف الـصحفي                

 التي تتولى السيطرة على غزة بذل قصارى جهدها لضمان          "حماس"، وحثت حركة    "جونستون"البريطاني  
ال يجوز أن يدفع جونستون ثمن عدم االستقرار الـسياسي فـي            " وقالت المنظمة في بيان      ."اإلفراج عنه 
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 مشيرة إلى أن األحداث األخيرة في غزة،        "2005األراضي الفلسطينية التي كان يغطي مجرياته منذ عام         
  .تصعب المفاوضات الجارية بخصوص عملية االختطاف

  23/6/2007الشرق القطرية 
  

   ويعطي نصائح حول االقتتال الفلسطينيلباردا م لمخيشعبوال يغني .51
يبدو أن المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم، أطلق البوماً جديداً يتناول فيه االقتتال الداخلي              : ضحى شمس 
األلبوم أن شعبوال يتخذ موقفاً سياسياً عبر إسدائه نصائح لحمـاس  دون             هذا  لكن الجديد في    . في فلسطين 

 في تشكيل موقف شعبي مصري من القـضايا        ه حول استخدام سياسي محتمل لنفوذ     ما يطرح تساؤالً  . فتح
كما أن شعبوال لم ينسى     . اإلعالم.. الراهنة، أم أن هذا التوجه السياسي في أغانيه يأتي من تأثره بما ينقله            

  . لالجئين الفلسطينييننهر الباردمخيم أحداث ..  أغنية عناالحداث في لبنان فكانت هناك
 23/6/2007 السفير

  
  ان كرة القدم عوضا عن نشرات األخبارأولمرت يشاهد وبوش .52

نشرت يديعوت احرونوت أمس، مقطعاً من الحديث الذي دار بين بوش وأولمرت في واشنطن الثالثـاء                
، األمـر الـذي أكـد        كرة قـدم   ، ويكتفي بمشاهدة  شاهد نشرات األخبار  ي ال   هأن بوشحيث أكد   . الماضي

  .ضاأولمرت القيام به أي
  23/6/2007السفير 

  
 أسرارها العائلية كشفعلن عن السي آي إيه ت .53

 أعلنت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية انها قررت إزالة الـسرية عـن ملـف ضـخم                 :ب.ف.أ
 ويتضمن تفاصيل بعض اضخم العمليات التي قامـت         73معروف باسم مجوهرات العائلة، يعود الى عام        

سبق ان نشر الكثير من مضمون الملف فـي الـصحافة ومعظمـه ال              أنه قد    لةوكاعلق مدير ال  قد  و .بها
  .هذا هو تاريخ السي آي ايه، إال أن يعكس صورة جميلة

  23/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  قراءة في اإلشكالية الديمغرافية اإلسرائيلية .54
  محسن محمد صالح.د

لخمسين إلنشائه، بينما يحيي الفلسطينيون الذكرى      يحتفل الكيان اإلسرائيلي هذه األيام بالذكرى التاسعة وا       
  .نفسها بالحزن واأللم واألمل في العودة والتحرير

بنى المشروع الصهيوني فكرته على أساس هجرة اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين، وعلـى تـشريد                 
لصهاينة في فلـسطين    هل يشعر ا  .. واآلن، وبعد كل هذه المدة    . الفلسطينيين وانتزاع ممتلكاتهم وأراضيهم   

  باالطمئنان على مشروعهم ومستقبله، ولو من ناحية سكانية ديمغرافية؟
  هجرة اليهود وتهجير الفلسطينيين

، وبدؤوا باإلشراف بأنفسهم علـى إنـشاء وطـن     1918عندما أكمل البريطانيون احتاللهم لفلسطين سنة       
من مجموع الـسكان مقابـل      % 8ألفا أي   قومي لليهود في فلسطين، كان عدد اليهود فيها حوالي خمسين           

  .هي نسبة السكان العرب في فلسطين% 92
 ألـف   483وخالل ثالثين عاماً من الرعاية والحماية البريطانية للمشروع الصهيوني، هاجر إلى فلسطين             

مـن مجمـوع    % 31.9أي  ( ألفـاً    650 كان قد بلغ عدد اليهود نحو        1948يهودي، وعند اندالع حرب     
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ولم يكن  ). من مجموع السكان  % 68.1( ألفاً   390 الفلسطينيون العرب فبلغ عددهم مليوناً و      ، أما )السكان
  .من أرض فلسطين% 6اليهود يملكون سوى نحو 

، ورغم كل مـا     1947تشرين الثاني   /ولذلك، عندما صدر قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين في نوفمبر         
طين للمنطقة التي يفترض أن يـسيطر عليهـا         من فلس % 54فيه من بطالن وظلم وإجحاف حين أعطى        

 ألف يهودي مقابـل     500اليهود، فإن الصهاينة وجدوا أنفسهم أمام حقيقة أن هذه المنطقة يسكن فيها نحو              
سيتجاوز عددهم عدد اليهود    ) لو افترضنا نظرياً أنه لن تكون هناك حرب       ( ألف عربي؛ وأن العرب      497

  .نشاء دولة يهوديةفي بضع سنين، ولن يكون هناك فرصة إل
عبر تنفيذ أحد أبـشع عمليـات التطهيـر العرقـي           " المشكلة الديمغرافية "ولذلك، قام الصهاينة بحل هذه      

 ألـف   800من أرض فلسطين، وهجروا نحو      % 77والمذابح في القرن العشرين، وقاموا بالسيطرة على        
.  األخرى التي اسـتولوا عليهـا   فلسطيني، سواء من تلك األراضي التي قررت لدولتهم، أم من األراضي          

وهذا يعني أن العنصر األساسي في إنشاء الدولة اليهودية لم يكن الهجرة اليهودية بقدر ما كـان عمليـة                   
  .اقتالع وتهجير الفلسطينيين من أرضهم

 كان الصهاينة قد أعادوا صياغة البنية االجتماعية والديمغرافية لألرض التـي أنـشؤوا              1948في نهاية   
 ألـف   156و%) 82.2( ألف يهودي    716 ألفاً منهم    872كيانهم اإلسرائيلي، فبلغ عدد السكان فيها       عليها  
  %).18.8(عربي 

القـضم  "، وعلى أسـاس فكـرة       "أرض أكثر وعرب أقل   "بنيت النظرية التوسعية الصهيونية على أساس       
جرة اليهودية، بحيث   ؛ بما يعني تفريغ األرض من أهلها العرب وتهجيرهم بشكل يترافق مع اله            "والهضم

  .تحدث عملية إحالل اليهود مكان الوجود العربي
أرض عربية جديدة ليـتم بعـد   " قضم"وتحققت األغلبية اليهودية، يتم احتالل    " الهضم"فإذا ما تمت عملية     

  .ذلك تهويدها تدريجياً وهكذا
ألـف فلـسطيني،     300، عندما قامت بتهجير أكثر مـن        1967وهذا ما حاولت إسرائيل فعله بعد حرب        

 مـستوطنة  160وضمت رسمياً القدس والجوالن، وقامت بهجمة استيطانية شرسة بنت فيها أكثـر مـن    
  . ألف مستوطن يهودي460وأسكنت فيها أكثر من 
  نضوب الهجرة اليهودية

، فإنه يواجه عدداً مـن التحـديات الـسكانية          "إنجازات"وعلى الرغم مما حققه المشروع الصهيوني من        
ويشكِّل هاجس نضوب الهجرة اليهودية إلى فلسطين أحد أبرز هذه التحـديات، إذ تمكـن               ". رافيةالديمغ"

 ألف مهاجر يهـودي إلـى   900 من استجالب نحو مليونين و2006-1948الكيان اإلسرائيلي في الفترة   
  .ومن خاللهم تمكن من المحافظة على أغلبية ساحقة لليهود في إسرائيل. فلسطين

رئيسي الذي استقدمت منه إسرائيل مهاجريها اليهود في الفترة التي تلت إنشاءها مباشرة،             كان المخزون ال  
  .وخصوصاً خمسينيات القرن العشرين هو العالم العربي واإلسالمي

 ألف يهـودي جـاء      687تضاعف عدد اليهود في فلسطين بهجرة       ) 1951-1948(فخالل ثالث سنوات    
  .العربي واإلسالمي ألفاً من بلدان العالم 442منهم نحو 

في توفير المادة البشرية واليد العاملة التي رسخت وجود الدولة العبرية           " يهود العرب "وقد أسهمت هجرة    
  .وأمدتها بعناصر النمو والحماية

وبغض النظر عن المؤامرات التي حيكت لتهجير يهود العرب، وتواطؤ بعض األنظمة العربية في ذلك،               
  .دة المشروع الصهيونيفإن هؤالء شكلوا أحد أعم

  .ومع النصف األول من ستينيات القرن العشرين كان مخزون اليهود العرب قد أشرف على النفاد
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 ألـف يهـودي     493 كانت اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية تشير إلى وجود         2005وللعلم فإنه في سنة     
 تونـسي وجزائـري،      ألف يهودي  122 ألف يهودي يمني، و    142 ألف يهودي عراقي، و    239مغربي، و 

 ألف يهودي سوري ولبناني، فضالً عن يهـود         36 ألف يهودي مصري، و    57 ألف يهودي ليبي، و    69و
  .تركيا وإيران وغيرها

. ومع انهيار االتحاد السوفياتي لجأ الصهاينة إلى استنفاد المخزون الهائل لليهود هناك وفي شرق أوروبا              
  . ألفاً معظمهم من تلك البلدان224إلى إسرائيل مليون و هاجر 2006 وحتى نهاية 1989وفي الفترة من 

كان واضحاً أن زخم الهجرة من روسيا وشرق أوروبا قد أخذ بالتراجع خصوصاً في السنوات األخيرة،                
 ألفاً سنوياً، بعد أن كان هذا المعدل يقترب         25 أو   20ألن معدل الهجرة الكلي إلى إسرائيل كان في حدود          

  .نوياً خالل العقد الماضيمن حاجز مائة ألف س
)  ألف 700نحو خمسة ماليين و   (وقد واجه الصهاينة مشكلة أن اليهود الذين يعيشون في الواليات المتحدة            

ال يرغبون في الهجرة إلى إسـرائيل       )  ألف 300 ألف، وبريطانيا    600فرنسا  (وفي دول أوروبا الغربية     
  .بسبب أوضاعهم االقتصادية الجيدة

ى استجالب يهود الفالشا من الحبشة، بينما ينصب كثير من االهتمام هذه األيام على مـا                ولذلك اتجهوا إل  
غير أن الحقيقة تُظهر أن استجالب اليهود إلى فلـسطين قـد         . يدعون أنه إحدى القبائل اليهودية في الهند      

  .وصل إلى مداه أو يكاد
  إشكالية التكاثر السكاني

إذ يبلـغ   .  في ضعف نسبة التكاثر لدى اليهود مقارنة بالفلـسطينيين         أما الهاجس الديمغرافي الثاني فيكمن    
وهي تقريباً نصف معدل الزيادة السنوية للفلـسطينيين        % 1.85معدل الزيادة السنوية لليهود في إسرائيل       

  %.3.4البالغة 
الفلسطينية فتلد  ، أما المرأة    ) نساء 10 طفالً لكل    26( من األطفال    2.6وتلد المرأة اليهودية حالياً ما معدله       

  ). نساء10 طفالً لكل 42( أطفال 4.2ما معدله 
أن معدل الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية في الضفة        ) حسب المركز الفلسطيني لإلحصاء   (ومن المالحظ   

، بينما انخفض في قطاع غزة مـن  2003 أوالد سنة 4.1 إلى 1997 أوالد سنة 5.6الغربية انخفض من    
  .فترة نفسها في ال5.8 إلى 6.9

ويضع بعض الباحثين عالمات االستفهام واالتهام حول أسباب تناقص خصوبة المرأة الفلسطينية، ويعـده              
  .باحثون أمثال يوسف كرباج وسلمان أبو ستة مسألة نادرة جدا

وال يستبعد أبو ستة استخدام إسرائيل أسلحة بيولوجية سرية تستهدف خفض أعداد الفلسطينيين، ويستشهد              
قارير الصحفية التي تحدثت عن حاالت إغماء وهستيريا جماعية بين طالبات المدارس، وعن ضحايا              بالت

استنشاق الغازات السامة، وعن تقارير وزارة الصحة الفلسطينية حول زيادة حاالت اإلجهاض والسرطان             
  .وإلى أن يثبت ذلك أو عكسه تبقى عالمات االستفهام قائمة. بشكل غير مسبوق

  .بقى معدالت الزيادة السكانية لدى الفلسطينيين أكبر من مثيلتها لدى اإلسرائيليينومع ذلك ت
 إسـرائيل،   1948فلسطين المحتلة سـنة     (وحسب التوقعات فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية         

 600نحو خمسة ماليين و   ( تقريباً بتجاوز عدد اليهود      2010سيبدأ في سنة    ) والضفة الغربية وقطاع غزة   
  ).ألف لكل من الفلسطينيين واليهود

 فيتوقع حسب اإلحصاءات اإلسرائيلية نفسها أن يصل عدد الفلسطينيين إلى ثمانية ماليين             2020أما سنة   
  . ألف يهودي300 ألف، مقابل ستة ماليين و200و

وصـف  ، وهـو    "قنبلة ديمغرافيـة  "نظر الصهاينة بقلق عميق إلى تزايد أعداد الفلسطينيين، وسموا ذلك           
مغلوط يستكثر على الفلسطينيين تكاثرهم الطبيعي على أرضهم ويعده خطـرا، بينمـا يبـيح الـصهاينة                 
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 لغة ليتضاعف عدد اليهود فـي إسـرائيل منـذ           82 بلدان يتحدثون    110ألنفسهم أن يستجلبوا يهودا من      
  .إنشائها تسعة أضعاف

لتي دفعت إسرائيل إلـى التفكيـر فـي         كان الخوف من الخطر الديمغرافي الفلسطيني أحد أهم األسباب ا         
االنسحاب أحادي الجانب، وأحد األسباب التي أدت إلى تصاعد أصوات إسرائيلية متطرفة تنادي بطـرد               

  . أو بما يسمى فكرة الترانسفير1948الفلسطينيين من األرض المحتلة سنة 
قطاع غزة فـي أوضـاع      وفكرة الترانسفير هي أيضاً دون شك أحد األسباب في وضع الضفة الغربية و            

  .بئيسة قاسية إلجبار أكبر عدد من الفلسطينيين على الهجرة منها
كانت فكرة االنسحاب األحادي الجانب التي تبناها شارون وتأسس حزب كاديما الذي يحكم حاليا ألجـل                

بأكبر تنفيذها؛ مبنية على أساس التخلص من العبء السكاني الفلسطيني في الضفة والقطاع، مع االحتفاظ               
  .قدر من األرض، وخصوصاً الكتل االستيطانية، وما وراء جدار الفصل العنصري ومنطقة القدس

وقد ترافق ذلك مع بروز مخاوف إسرائيلية من أن يتوقف الفلسطينيون عن المطالبة بفكرة الدولتين بعـد                 
لمدنية فيها، مـع الـسعي      أن يصبحوا األغلبية ويعودوا للمطالبة بإقامة دولة واحدة وبحقوقهم السياسية وا          

إلزالة النظام العنصري اإلسرائيلي الذي يميز اليهود عن غيرهم، والنضال على طريقة السود في جنوب               
) ولـو نظريـا   (أفريقيا، مما قد يفتح المجال إلنهاء الطبيعة اليهودية للدولة وفق قواعد واعتبارات يقبلها              

  .المجتمع الدولي
ثير من العقبات والتعقيدات، خصوصاً وأن جوهر المشكلة ليس في إقنـاع            غير أن هذا الخيار تكتنفه الك     

المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، حيث حصلت حتى اآلن على مئات القرارات الدولية الداعمة،              
وإنّما في انعدام اإلرادة الدولية في تنفيذ القرارات وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم بسبب الموقف األميركـي               

  .ومواقف الدول الغربية
  حق العودة لالجئين الفلسطينيين

وافقت األمم المتحدة على دخول إسرائيل في عضويتها شرط أن تسمح بعودة الالجئين الفلسطينيين إلـى                
أرضهم، وهو ما لم تفعله إسرائيل إطالقاً، على الرغم من أن قرار حق العودة تكرر إصداره أكثر مـن                   

  !مائة مرة
تنفيذ قرار العودة بالنسبة لإلسرائيليين يعني القضاء على المشروع الصهيوني وعلى الدولة            ببساطة، كان   

اليهودية، ألن الفلسطينيين في حال عودتهم سيشكلون غالبية السكان ويسيطرون على الدولـة عبـر أي                
التفـاوض  ولذلك فربما كان التفاوض بالنسبة لليهود على القدس أهون مـن            ! انتخابات ديمقراطية نزيهة  
  !على حق العودة للفلسطينيين

 ممـن تـم     1948ووفق المعطيات اإلحصائية، فإن عدد الفلسطينيين من أبناء األرض المحتلـة سـنة              
  . ألف300تهجيرهم، يبلغ حالياً نحو خمسة ماليين و

يونـاً  فإذا ما عاد هؤالء وتم ضمهم إلى الفلسطينيين الذين بقوا فيما يعرف بإسرائيل والبـالغ عـددهم مل                 
 ألـف   400 ألفاً مقابل خمسة ماليـين و      450 ألفاً، فإن مجموع الفلسطينيين سيصبح ستة ماليين و        150و

  .لليهود% 45.6للفلسطينيين مقابل % 54.4؛ أي 2006يهودي حسب إحصائيات نهاية سنة 
 سياسية أو   ولذلك فإن اإلسرائيليين ال يتعاملون مع قضية عودة الفلسطينيين إلى أرضهم باعتبارها مسألة            

تفاوضية يمكن حلها وفق القانون الدولي أو وفق حقوق اإلنسان، وإنما باعتبارها مـسألة وجوديـة، ألن                 
كيانهم عندما تشكل كان يعني إلغاء اآلخر الفلسطيني، وألن عودة اآلخر تعني إنهاء مشروعهم حتى لـو                 

  .ظل كل اليهود في فلسطين
لحاضرة التي تقض مضاجع المشروع الصهيوني ما اسـتمرت         ويبقى الفلسطيني الالجئ الضحية الحية ا     

في التمسك بحقها، ألن حق العودة حق فردي ألي الجئ، وهو حق مقدس، كما أنه حق ممكن التنفيذ من                   
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ناحية قدرة األرض على االستيعاب، ومن ناحية أن معظم القرى التي خرج منهـا الالجئـون ال تـزال                   
  .خالية

قوانين الدولية وقرارات األمم المتحدة، ولذلك فإن السبب الوحيد في تعطيله هو            وحق العودة أيضا تكفله ال    
  .اختالل ميزان القوى لصالح العدو اإلسرائيلي المدعوم من أميركا

  الهجرة المعاكسة
ويعيش المشروع الصهيوني إشكالية ديمغرافية أخرى مرتبطة بالهجرة اليهودية المعاكسة من إسرائيل، إذ            

 ألـف إسـرائيلي     750 و 700 إلى أن ما بين      2006تشرين األول   / ات نُشرت في أكتوبر   أظهرت تقدير 
  .في أوروبا الغربية% 25منهم في أميركا الشمالية و% 60يعيشون خارج إسرائيل، يقيم 

كما أشارت معطيات السفارة اإلسرائيلية في موسكو إلى أن خمسين ألفا من المهـاجرين الـروس إلـى                  
  .لماضي قد عادوا إلى روسياإسرائيل في العقد ا

وقد لعبت االنتفاضة الفلسطينية واألوضاع األمنية دورها في هجرة هؤالء، كما أن للعوامل االقتـصادية               
  .وضعف اإليمان بالمشروع الصهيوني أثرها في دفع هؤالء إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل

ة التي يعاني منها المشروع الصهيوني، ولكن ال        هدفَ هذا المقال إلى اإلشارة إلى بعض المشاكل السكاني        
ينبغي المراهنة على هذه اإلشكالية وحدها، إذ إن جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني ليس في عـدد                 

  . مليون500 مليون، والمسلمون نحو ألف و300السكان أو في نسب التكاثر ألن العرب يبلغون نحو 
والعرب والمسلمين على تحديد منهج سـليم للعمـل قـادر علـى             والمشكلة أساساً في قدرة الفلسطينيين      

  .استنهاض األمة وتحرير إرادتها، وتعبئة إمكاناتها وتوحيد جهودها
كغثاء السيل، وستظل األمم تتداعى عليهم كما تتـداعى اَألكَلـة علـى             " غثاء"وإال فإنهم سيكونون مجرد     

  .قصعتها
    21/6/2007الجزيرة نت 

  
  ألمريكي على الضفةالمندوب السامي ا .55

  عبدالستار قاسم. د
  واليس) جيك(جيكوب 

من فلسطين، ماذا سنخـسر اآلن بوجـود        % 76كان لدينا مندوب سامي بريطاني سابقا وخسرنا حوالي         
  .مندوب سامي أمريكاني

ظهر على الشاشة مباشرة بعدما حـصل       . واليس) جيك(لدينا اآلن مندوب سامي أمريكاني وهو جيكوب        
اتصل بالمسؤولين في الضفة، وكذلك فعلـت       . ذ يتصرف وكأنه صاحب البالد ورب النعمة      في غزة وأخ  

وعد بفك الحصار عن الحكومة، وأخـذ       . رئيسته رايس، ووعد بأن األموال ستتدفق من جديد إلى الناس         
  .يجتمع مع وزراء وزارة حكومة الطوارئ على اعتبار أنهم موظفون لديه

نحن والتي جلبت لنا الخزي والعار على كافة المستويات، أريد التأكيد علـى             بعد التأكيد على سوء أفعالنا      
  :نقطتين

 األمريكيون ال يكترثون بالحقوق الفلسطينية، وهم يتعاملون مع الفلسطينيين كقطيع مـن المتوحـشين       -1
اهتمامهم منصب على بث الفتن بيننا، ليس في فلـسطين فحـسب            . الذين يمكن تدجينهم من خالل المال     

  .وإنما في كل الوطن العربي
غـدا سيحـصل    .  التعاون مع األمريكيين ال يجلب حسن السمعة، وال يأتي ألحد بالمزيد من الشعبية             -2

الناس على أموال أمريكية، لكن على المسؤول أن يحذر ألن الناس يساوون بين التعامل مع األمـريكيين                 
  .ازالتهم سيدفعون المال، ونحن علينا أن نقدم تن. والخيانة
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لو اهتم األمريكيون بالسالم لما أرسلوا السالح أصال إلسرائيل، أو لتوقفوا عن إرسـال عبـوات الغـاز                  
  .المسيل للدموع

  21/6/2007 الحقائق
 

  ما أفسده الدهر؟" باراك"هل يصلح  .56
  عبد الوهاب المسيري. د

ي الكيـان الـصهيوني؟     ، فهل من جديد في المشهد السياسي ف       "إيهود باراك "، وجاء   "عمير بيرتس "ذهب  
ووزارة الدفاع أن ينتـشل هـذين المـوقعين مـن           " حزب العمل "وهل يستطيع القادم الجديد إلى زعامة       

إلى هـذين   " باراك"الحضيض الذي انحدرا إليه على مدى السنوات األخيرة؟ وإلى أي مدى يؤثر وصول              
  ي لرئيسها إيهود أولمرت؟ المنصبين على الحكومة اإلسرائيلية الحالية، وعلى المستقبل السياس

هذه هي بعض التساؤالت التي تثيرها عودة إيهود باراك بقوة إلى الساحة السياسية بعد غياب دام زهـاء                  
ست سنوات، شهدت خاللها هذه الساحة أحداثاً كبرى خلفت تغيرات جوهرية على الخريطـة الـسياسية                

" حزب كـديما  "وتشكيل  " حزب الليكود "نشقاق  ا: ومن أبرز هذه األحداث   . والحزبية في الكيان الصهيوني   
، وما صاحب ذلك من استقطاب بين       2005بزعامة رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، في نهاية عام          

األحزاب المختلفة، حيث اجتذب الحزب الجديد بعض الشخصيات، التي كانت لعقود عدة مـن الرمـوز                
ن الساحة السياسية تحت وطأة المرض وانتقـال        الراسخة في أحزاب أخرى منافسة؛ ثم غياب شارون ع        

ورئاسة الوزراء إلى إيهود أولمرت، وما أثاره ذلك من مخـاوف بـشأن افتقـار               " حزب كاديما "زعامة  
الزعيم الجديد للحنكة وللمواهب القيادية وللخبرة العسكرية والسياسية، التي اتسم بها سلفه؛ ثم تزايد نفوذ               

دينية متشددة ويقدم نفسه بوصفه المعبر عن مصالح اليهود الشرقيين،          الذي يرفع شعارات    " شاس"حزب  
 ، حيث تقدم الحزب إلى المرتبـة الثالثـة بـين            2006وهو ما انعكس في انتخابات الكنيست في مارس         

بزعامة بنيـامين   " حزب الليكود "األحزاب الصهيونية من حيث عدد المقاعد التي فاز بها؛ ثم تزايد شعبية             
صاعد األصوات، التي أصبحت ترى فيه منقذاً من التدهور الذي آلت إليه األوضاع في الكيان               نتانياهو وت 

، والتي انتهت إلى هزيمة فادحة، كـان        2006في صيف عام    " حرب لبنان الثانية  "الصهيوني؛ ثم اندالع    
خفـاق  لها وقع الزلزال في الكيان الصهيوني، حيث أبرزت على نحو جلي كثيراً من أوجه القصور واإل               

التـي شـكلتها الحكومـة      " لجنة فينوجراد "على المستويين العسكري والسياسي، وهو األمر الذي كشفته         
اإلسرائيلية في أعقاب الحرب، وخلصت في تقريرها األولي إلى توجيه أصابع االتهام إلـى عـدد مـن                  

، "عميـر بيـرتس   "فاع  ، ووزير الد  "إيهود أولمرت "قيادات الدولة الصهيونية، في مقدمتهم رئيس الوزراء        
  ". دان حالوتس"ورئيس األركان السابق 

نفسه، حفلت السنوات األخيرة بتحوالت كبرى فـي قيادتـه وفـي مكانتـه     " حزب العمل "وعلى مستوى   
" عمـرام متـسناع  "و" بنيامين بـن أليعـازر  "السياسية، حيث تعاقب على رئاسته عدد من الزعماء، مثل        

، دون أن يفلح أي منهم في استعادة، ولو قدر يسير من بريق الحـزب          "عمير بيرتس "ثم  " شيمون بيريز "و
 وحتى عام   1948القديم، الذي سيطر منفرداً على مقاليد السلطة في الكيان الصهيوني منذ قيامه في عام               

، ودفع به إلى موقع التابع الذيلي، الذي يقتصر طموحه على الفوز            "حزب الليكود "، عندما أطاح به     1977
انم السلطة، وما يعنيه ذلك من استعداد الحزب لتقديم التنازالت والتراجع عن شعاراته األساسية              ببعض مغ 

المرة تلو المرة، وهو األمر الذي أدى بدوره إلى مزيد من الهامشية في موقع الحـزب، وخاصـة مـع                    
، حيـث   2006في انتخابـات عـام      " رافي إيتان "بزعامة  " حزب المتقاعدين "النجاح المفاجئ الذي حققه     

استطاع ببرنامجه الذي يركز على القضايا االجتماعية ومشاكل الفقراء والمهمشين أن يسحب البساط من              
، الذي طالما ادعى أنه المعبر عن مصالح وتطلعات الشرائح االجتماعية الـدنيا             "حزب العمل "تحت أقدام   

لتوجه ضربة أخـرى لقيـادة      " انيةحرب لبنان الث  "ثم جاءت تداعيات    . من التجمع االستيطاني الصهيوني   



  

  

 
 

  

            34 ص                                    761:         العدد                        23/6/2007 سبتال: التاريخ

يشغل منصب وزير   " عمير بيرتس "ولسمعته وجماهيريته، حيث كان زعيم الحزب السابق        " حزب العمل "
الدفاع أثناء الحرب، مما جعله هدفاً رئيسياً لالنتقادات التي وجهت إلى القيادة العسكرية، سواء من حيـث   

  .  الميداني الذي أفضى إلى الهزيمةالتخطيط للهجوم على لبنان، أو من حيث السلوك
ووسط هذه األجواء التي تعج باألزمات، ينظر البعض بتفاؤل إلى إيهود باراك باعتباره حبل النجاة الذي                

من التدهور المتواصل وأن يحسن من سمعة المؤسسة العسكرية الصهيونية،          " حزب العمل "يمكن أن ينقذ    
نتفاضة الفلسطينية ومع االنتصارات التـي حققتهـا المقاومـة          التي تأثرت إلى حد كبير مع استمرار اال       

والمالحظ أن هذه النظرة المتفائلة ال تستند إلى معطيات موضوعية على أرض الواقع بقدر مـا                . اللبنانية
نفسه، مما يجعلها أقرب إلى األمنيات المجـردة منهـا إلـى التحلـيالت              " إيهود باراك "تستند إلى تاريخ    
  . واقعية وعمليةالمدعومة بأدلة 

، مثل اغتيال ثالثة من أبـرز       "الناجحة"فمن الصحيح أن اسم باراك، قد ارتبط بعدد من العمليات الدموية            
؛ 1973القادة الفلسطينيين، وهم كمال عدوان وكمال ناصر ومحمد يوسف النجار، فـي بيـروت عـام                 

" عنتيبـي "لتي اختُطفت في مطار     وعملية تحرير بعض الرهائن اإلسرائيليين على متن إحدى الطائرات ا         
؛ فضالً  1988في تونس عام    ) أبو جهاد (؛ ثم اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير        1976في أوغندا عام    

، "انتفاضة األقـصى  "عن التعامل بأقصى درجات العنف والوحشية مع المتظاهرين الفلسطينيين في مطلع            
إال أن سـيرة بـاراك ال       . شارون إلى المسجد األقصى    إثر زيارة    2000التي اندلعت في نهاية سبتمبر      

فقد كان باراك نفسه، من موقعه كرئيس للـوزراء         . وال تخلو من العثرات   " اإلنجازات"تقتصر على هذه    
، هو الذي أقر بعجز الدولة الصهيونية عن مواجهة ضربات المقاومة اللبنانية، ومـن ثـم       2000في عام   

كمـا اسـتمرت االنتفاضـة      .  عامـاً  22ان منهياً االحتالل الذي دام      اتخذ قرار االنسحاب من جنوب لبن     
الفلسطينية وحققت مكاسب ال يستهان بها رغم ما القته من قمع على أيدي باراك ثم على أيدي خليفته في                   

وباإلضافة إلى هذا، فإن األزمات السياسية واالقتصادية والعسكرية التـي          . رئاسة الوزراء أرييل شارون   
 األوضاع في الكيان الصهيوني خالل السنوات الماضية، والتي تجسدت في فـشل العـدوان               طرأت على 

حالياً مختلفاً تمام االختالف عـن الواقـع، الـذي شـهد            " باراك"على لبنان، تجعل الواقع الذي يواجهه       
ـ " بـاراك "السابقة في صفوف الجيش واالستخبارات، مما يثير شكوكاً قوية حول قـدرة             " إنجازاته" ى عل

وينطبق األمر نفسه على ما يمكن أن يحققه في         . تحقيق تحوالت جوهرية من خالل منصبه كوزير للدفاع       
، وخاصةً في ظل التحديات التي يواجهها الحزب على مستوى ترميم التصدعات فـي              "حزب العمل "قيادة  

مـات بـين    بنيته الداخلية، وهي تصدعات عكسها الصراع العنيف على رئاسة الحـزب وتبـادل االتها             
المتنافسين على الرئاسة، وتزايد االستقطاب بين الكتل المختلفة، فضالً عن التحديات التي يمثلها التحـول               

وزيادة نفوذ أحزاب غير تقليديـة،      " حزب كديما "في الخريطة السياسية في الكيان الصهيوني بعد تأسيس         
  ". حزب إسرائيل بيتنا"و" حزب المتقاعدين"و" حزب شاس"مثل 
، التي تـصاعدت الـدعوات      "إيهود أولمرت "، أن يكون بمثابة حبل نجاة لحكومة        "باراك"ما استطاع   ورب

، إذ يمكنه أن يطيل من عمرهـا لـبعض          "حرب لبنان الثانية  "الرامية إلى استقالتها في أعقاب الفشل في        
ة، ومـن ثـم     في االئتالف الحكومي، مما يحول دون انفراط عقد الحكوم        " حزب العمل "الوقت باستمرار   

" حـزب العمـل   "أما إنقاذ   . إجراء انتخابات جديدة قد تحمل مزيداً من الهزائم لطرفي االئتالف الرئيسيين          
والمؤسسة العسكرية من األزمات المستعصية التي تعصف بهما، فأمر يبدو أنه يتجاوز بكثير قدرات فرد               

  . اهللا أعلمو. مثل تاريخ إيهود باراك" تاريخ حافل"بعينه، حتى وإن كان له 
  23/6/2007االتحاد االماراتية 

  
  التخلي عن نهج الحسم السياسي والعسكري.. فلسطين .57

  منير شفيق
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ثمة مجموعة من األبعاد تفرض نفسها عند تناول ما حدث ويحدث في قطاع غـزة والـضفة الغربيـة                   
ات الفلسطينية ليفـسر    ففي لحظة واحدة تداخل التاريخ الحديث لتطور ألوان الصراع        . وامتداداته المتشعبة 

  .ما الذي حدث، ألنه في كل األحوال جاء تتويجا لتلك الصراعات ولم يهبط فجأة هكذا
وفي اللحظة نفسها تداخلت إشكاالت الوضع العربي والصراعات العربية وسياسات كل دولة فـي ذلـك                

ماع الطـارئ الـذي   االجت(الذي حدث، وهو ما عبر عن نفسه بداية في اجتماع وزراء الخارجية العرب              
  .، ثم في ما تاله من مواقف لهذه الدولة أو تلك، أو عدم إعالن موقف)عقده مجلس الجامعة العربية

وفي اللحظة نفسها تدخلت فورا وقبل الجميع اإلدارة األميركية ومعها ومن بعـدها أوروبـا والرباعيـة                 
قرارات، بما فيها اإلعالن عن فـك       وبالطبع الدولة العبرية، فحددت مواقف وأطلقت تصريحات واتخذت         

  ".حكومة إنفاذ حالة الطوارئ"الحصار وتقديم المساعدات لـ
. وأخيرا وليس آخرا كان التدخل الشعبي الفلسطيني العربي اإلسالمي ليطلق ألوانا من المشاعر والتعبير              

  .وقد اختلطت فيه الدموع بالقلق واألسى مما حدث والخوف من اآلتي
 والقوى الشعبية السياسية خصوصا، فقد اشتبكت مواقفها امتدادا بمواقفها وانحيازاتهـا            أما النخب عموما  

وهذا ما ينطبق أيضاً علـى وسـائل اإلعـالم          . السابقة مع نقد هنا وهناك لتفاصيل يصعب الدفاع عنها        
  .ومراسليها ومن استدعتهم للتعليق على األحداث

اً لحدثين حكما الوضع الفلـسطيني الـداخلي خـالل          ما حدث من انفجار للصراع الفلسطيني جاء تتويج       
فالبداية كانت مع محاصرة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في مقـره            . السنوات الثالث الماضية  

برام اهللا من قبل الجيش اإلسرائيلي وبدعم أميركي مباشر، وبمواقف أوروبية وعربية لم تبدأ متطابقة مع                
  .ي، ولكنها لم تقف إلى جانبه لفك الحصار عنه، بل أسهمت في الضغط عليهالموقف األميركي اإلسرائيل

إزاء تقليص صالحياته ودوره وتحويله إلى مجـرد        " الفتحاوية"واألهم هو ما وقع من انقسام في المواقف         
بينما نقلت إلى رئيس الـوزراء آنـذاك محمـود عبـاس تلـك              ) تغطيتها(للتوقيع على االتفاقيات    " رمز"

  .ت وذلك الدورالصالحيا
والكل يذكر ما حدث مـن      . ياسر عرفات قاوم بكل ما أوتي من قوة هذا التوجه الدولي العربي الفتحاوي            

نزول قوات األمن الوقائي في قطاع غزة للتظاهر بالسالح ضده، كما يذكر ما حدث من تجاذبات داخلية                 
  .وصلت إلى استخدام السالح ولو على مستوى فردي وضيق

انتهى إلى تعديل النظام األساسي بانتزاع عدد من الصالحيات السابقة التي كـان يعطيهـا               هذا الصراع   
واألهم من ذلك أنه انتهى برفع الغطاء       . للرئيس، وقد عزز صالحيات رئيس الوزراء والمجلس التشريعي       

  .عن عرفات مما سمح لشارون باغتياله وسقوطه شهيدا
قطاع غزة والضفة من دون الرجوع إلـى ذلـك الـصراع            ومن هنا ال يمكن قراءة الوضع الراهن في         

وأدت إلى تـشكيل    . ونتائجه ال سيما داخليا على فتح، وعلى االنتخابات التشريعية التي فازت بها حماس            
  .وهذا هو الحدث الثاني. وزارة برئاسة إسماعيل هنية

مـا تقـرر فـي النظـام     لقد نجم عن تقاسم الصالحيات بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء ك           
األساسي المعدل صراع بين شرعيتين مثلت فتح أوالهما عبر الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس،              

  .والثانية حماس عبر أغلبيتها الكبيرة في المجلس التشريعي والحكومة
يس والمدهش أن الشرعية األولى استندت دستوريا إلى كل ما رفض الشهيد ياسر عرفات تـسليمه لـرئ                

الوزراء بينما استند المجلس التشريعي والحكومة دستوريا إلى كل ما انتزع من صالحيات عرفات فـي                
  .النظام األساسي المعدل

هو الذي تطور من حيث الشكل إلى ما حدث اآلن من انقـسام   ) فتح وحماس (وهذا التنازع بين شرعيتين     
  .الة الطوارئحول إقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إنفاذ ح
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وكان األمر كـذلك فـي      , االنقسام في الموقف نبع من اختالف سياسي متعدد األوجه        /لكن جوهر الخالف  
الخالف الذي وقع داخل فتح إزاء صالحيات عرفات وإن كان البعد السياسي لم يظهر إلى العلـن كمـا                   

فـي  ) سراً( مباشرة   لكنه وراء حصار عرفات الذي تدخل بصورة مباشرة وغير        . ظهر بين حماس وفتح   
  ".عسكرة االنتفاضة"االنتفاضة والمقاومة بينما الطرف اآلخر كان ضد ما أسماه 

وهذا يفسر لماذا تحسنت العالقات وتواصلت االتصاالت في األشهر األخيرة قبل اغتيال عرفـات بينـه                
ات بينه وبـين    وكان قد سبق ذلك تعزيز العالق     . وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل       

  .زعيم حركة حماس ومؤسسها الشهيد أحمد ياسين
الصراع بين الشرعيتين بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة دار في أساسه حول                

وقد أدى ذلك إلى سلسلة من االشتباكات المسلحة األمر الذي أثار مشكلة كبرى في وجه               . األجهزة األمنية 
  .سطينية التي أجرت انتخابات حرة ونزيهةالديمقراطية الفل

ويرجع الفضل األول في ذلك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكنه امتنع عن تدوير الـصالحيات        
  .األمنية أو توجيه األجهزة األمنية إلى وزارة الداخلية

ية والحصار المـالي    هذا الصراع بين الشرعيتين مع عدم إغفال البعد السياسي والتدخالت العربية والدول           
التجويعي الذي ضرب على الشعب الفلسطيني إلسقاط حكومة حماس وإلغاء نتائج االنتخابات التشريعية،             
هو العامل الذي راح يفعل فعله في ما حدث من اقتتال فلسطيني كـسر نبـذ االقتتـال وتحـريم الـدم                      

  .الفلسطيني
 الجانبين مع كل قطرة دم تسفك وكل اعتـداء          واألخطر أنه راح يراكم طوال أشهر األحقاد والجراح في        

  .يحدث
وأخطر من ذلك أن كل محاوالت العودة عن هذا المسار عبر التوافقات لوقف إطالق النار وعدم اللجوء                 
إلى السالح لم تمنع من تكرار االقتتال، فقد كان هنالك إصرار على إسقاط حكومة حماس وإصرار مـن                  

  .شرعية االنتخابية التي منحها إياها المجلس التشريعيجانب حكومة حماس على التمسك بال
 وصل قمته مع اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة    -اقتتال ثم اتفاق لوقفه ثم اقتتال     -فهذا المسار   

ولكن إرادة اإلطاحة بحكومة الوحدة الوطنية وإلغاء اتفاق        . وقد تفاءل الكثيرون خيرا   . لكي يوضع له حد   
  .تتال في قطاع غزة من جديدمكة أعادت االق

وهنا تدخلت المحاولة المصرية لرعاية حوارات جديدة بين الفصائل للوصول إلى اتفاق جديـد، لتـصبح             
وهكذا حتى وصل األمر إلى الحسم الذي كانـت فيـه           ". اقتتال فاتفاق فاقتتال  "بدورها أمام تكرار معادلة     

راع الشرعيتين إلى نقطة الحسم التي ووجهـت بعـد          الغلبة للقوة التنفيذية التابعة لحماس مما أوصل ص       
الحسم العسكري في قطاع غزة بحسم سياسي عسكري عبر إقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة               

  .إنفاذ حالة الطوارئ
وقد راح يغذّي هذه المعادلة التي يجـب أال         . وهكذا وصل الوضع الداخلي إلى ما يشبه وضع الالرجعة        

ا حدث من ارتكابات في ما دار من اقتتال بين كل من القوات العسكرية التابعة لحماس                يسمح بتكريسها م  
  .وفتح في قطاع غزة والضفة الغربية

وهو ما تجاوز ضراوات المواجهات العسكرية الميدانية ليصيب اآلمنين ويقتل بالدم البارد ويعتدي علـى               
  .البيوت والمكاتب

ومعنوية راحت الـصورة المنقولـة بالتلفزيونـات والـصحف          األمر الذي صاحبته استفزازات سياسية      
والمجالت واإلنترنت تعبئ بها في كل اتجاه، لتوظف سياسيا في خدمة الذين يريـدون تكـريس حالـة                  

  .الالرجعة بين فتح وحماس
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هنا دخلت األبعاد األخرى وأولها السياسات األميركية اإلسرائيلية وبعض السياسات األوروبيـة لتـذهب              
. اع الفلسطيني إلى منتهاه وللحيلولة دون عودة التعايش بين الشرعيتين والتفاهم بـين الحـركتين              بالصر

  .ولألسف راحت تجد في الداخل الفلسطيني سماعين لها
اجتماع مجلس الجامعة العربية جاء متوازنا إلى حد بعيد وكانت المفاجأة التجرؤ على رفضه من جانـب                 

وهذا االتجاه يجب عزله تماما وعدم السماح       . في الشأن الداخلي الفلسطيني   ياسر عبد ربه واعتباره تدخال      
له بالصيد في الماء العكر، وذلك ألن التدخل العربي بمختلف أشكاله يجب أن يتجه إلـى رأب الـصدع                   

  .وإنقاذ الموقف وعدم السماح بتكريس سياسات الالعودة عن الحسم النهائي
اح والعودة إلى الحوار ورفض سياسات الحسم العسكري والسياسي         إن موقف تجاوز األزمة ولملمة الجر     

سواء أكان في قطاع غزة أم في الضفة الغربية، وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإغالق البـاب فـي      
وجه التدخالت األميركية اإلسرائيلية وعزل األصوات التي تتجاوب معها، هو ما يلتقي مـع المـصالح                

سطيني وفي المقدمة فتح وحماس والشرعيتين وكل الفصائل والغالبيـة الـساحقة مـن              العليا للشعب الفل  
  .المستقلين

وفي هذا مصلحة عليا أيضا لكل الدول العربية لو حسب جيدا ما يمكن أن يحدث إذا بقيت النار الداخليـة    
  .الفلسطينية مشتعلة لتسود الفوضى وكل ألوان الضربات الخبيثة تحت الحزام

موقف لملمة الجراح والعودة إلى الحوار والتعايش والتفاهم يلتقي مع مقاومة االحـتالل وردع              واألهم أن   
المشروع اإلسرائيلي األميركي الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإقامة شرق أوسطية تحت الهيمنة             

 ألمـا اآلن وهـي      وفي هذا مصلحة عليا للشعوب العربية واإلسالمية التي تتمزق        . اإلسرائيلية األميركية 
  .ترى ما يحدث من صراع دموي فلسطيني

. هذه السياسة هي التي يجب أن تسعى إليها حماس وفتح وكل القوى الشعبية فلسطينيا وعربيا وإسـالميا                
  .فليس هنالك حالة في الظرف الفلسطيني اسمها الالرجعة أو عدم إمكان التجاوز

 يقتنع الجميع بأن الحسم السياسي والعسكري غيـر         وإلى جانب كون هذه السياسة هي الصحيحة يجب أن        
  .ممكن مع وجود االحتالل وما يفعله في فلسطين، وهو غير مقبول في كل األحوال

فالتعايش والتفاهم بينهما ال مفر مـن       . فال حماس قادرة على إنهاء فتح وال فتح بقادرة على إنهاء حماس           
وإال كان الصراع الالمتناهي، والفوضى     . د منهما كذلك  منه، وحتى الوحدة الوطنية والعمل المشترك ال ب       

  .الدائمة، والجراح النازفة، والخسارة المحتمة لكليهما
تبقى نقطتان، األولى هي أن ما يحدث في فلسطين اآلن يدخل بشكل أو بآخر في اإلطـار نفـسه الـذي                     

  .د العربيةيحدث في لبنان والعراق وفي ما يحدث من انقسامات داخلية على مستوى البال
األمر الذي يوجب أن تتحول حماس وفتح إلى نموذج في حل الخالفات الداخلية والخـروج مـن وهـدة                   

  .االنقسامات التي ال يفيد منها غير أعداء األمة
ضرب آخر مسمار في نعـش      "أما النقطة الثانية، فهي أن هناك من قال إن ما جرى من اقتتال فلسطيني               

نسي أصحاب هذا القول أن القضية الفلسطينية تبقى فوق أية صراعات داخليـة،     وقد  ". القضية الفلسطينية 
  .وهي عابرة لألجيال تحملها من جيل إلى جيل حتى التحرير الكامل

فاالقتتال واالنقسامات الحادة عرفتهما كل مراحل القضية الفلسطينية كما عرفتهمـا تجـارب الـشعوب               
  . كما بقيت القضايا العادلةاألخرى، ومع ذلك بقيت القضية الفلسطينية

فما دام هنالك اغتصاب لفلسطين واحتالل وعدو صهيوني ستظل هنالك قضية فلسطينية حية مقاومـة ال                
. فهي قضية األجيال وقـضية األمـة      . تخبو وال تهزم، وإال لما وصلت إلى فتح وحماس وستبقى بعدهما          

  فلماذا هذا التوظيف لما يحدث من اقتتال وانقسامات؟
    21/6/2007يرة نت الجز
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  شرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  .58
  عمر صبري كتمتو

ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاقـدة        :  حين قال  "أبو اللطف "صدق السيد فاروق القدومي     
مؤسساتها بالكامل  للشرعية، علما بأنه عضو أصيل فيها منذ أن استطاعت فصائل المنظمة السيطرة على              

وتسيير شؤون هذه المؤسسات التعليمية واالجتماعية والعسكرية والسياسية، والتي تحولت في ما بعد الى              
كان ذلك قبل القرار العربي القاضي بأن منظمة التحرير الفلسطينية هـي الممثـل              . مؤسسات دبلوماسية 

  . ي الشتاتالشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وف
بعد اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي لم ترغب القيادة الحالية للمنظمـة فـي التحقيـق بوفاتـه                   
الغامضة، بل لم تجرؤ على طَرق هذا الموضوع ولو من باب حفظ ماء الوجه، تسلم سدة القيادة الـسيد                   

ستوري في نظام الحركة    ليس له أساس د   ) فتحاوي(محمود عباس بمباركة القدومي الذي رضي بمنصب        
الداخلي وهو لقب رئيس الحركة مقابل مباركته لعباس بتسلمه رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولم يـذكر                
القدومي في حينها أي شيء عن عدم شرعية اللجنة التنفيذية ورضي بقسمة الكعكة التي خلّفها عرفـات                 

حياته السياسية والدبلوماسية لـصالح وزيـر       ليفتح النار في ما بعد على عباس الذي جرده من كل صال           
خارجية السلطة الفلسطينية، الذي لم يهنأ بها لقصر مدتها الزمنية، ومجيء حركـة حمـاس بانتخابـات                 

  . ديموقراطية نزيهة
وبمجيء السيد عباس رئيسا للجنة التنفيذية وللسلطة الوطنية أيضا بانتخابات ديموقراطية، قبل الـصعود              

ات واضحا أن على رأس السلطة اآلن رجال هو مـن أكثـر الشخـصيات الفلـسطينية                 القوي لحماس، ب  
معارضة للمقاومة وأقربها للسياسة األميركية ـ االسرائيلية، وهذا ليس تشكيكا في وطنية ابـي مـازن    
وانما هذا رأي جاء نتيجة لتحليل شخصيته التي كانت دائما تؤكد على أن فلسطين ال يمكـن أن تـستعاد                    

  .  والمقاومة بل بالمفاوضات السلمية ليس االبالقوة
ولسنا هنا في معرض تفنيد هذا الفهم الخاطئ الذي تميزت به الرؤية السياسية لهذا الرجل، ولكن ال بـد                   
من االشارة السريعة الى أن الدماء الزكية التي سالت على أرض فلسطين وخارجها هـي التـي أبقـت                   

وهي دماء أبنـاء فلـسطين وبناتهـا، أطفالهـا          . لى خارطة العالم  القضية الفلسطينية خاتم شمع أحمر ع     
وكهولها، وليس الفلسفة الساذجة لحمامة السالم المقتنعة بأن الرئيس بوش سوف يسمع هديلها فيرأف بها               

ولو لم يقاتل هوشي منه االستعمار الفرنسي واالحتالل األميركـي          . ويمنحها عشا تقضي آخر أيامها فيه     
  . فاوضات سالم أصال ولما تحولت العاصمة الفيتنامية سايغون الى مدينة هوشي منهلما كان هناك م

في وجه  ) بق البحصة (واآلن نعود الى اللجنة التنفيذية فاقدة الشرعية، ونقول هذا ليس ألن السيد قدومي              
قـة  عباس بعد أن جرده من صالحياته، وال نقوله ارضاء له في مواجهة عباس، لكننا نقولـه ألنـه حقي                  

  . ساطعة الوضوح
فقد فقدت هذه اللجنة شرعيتها بالتقادم، وتجاوزها المدة القانونية التي حددها النظام األساسـي للمنظمـة،                
وألنها ال تملك النصاب الكافي التخاذ القرارت نظرا لوفاة أكثر من ثلث أعضائها، كذلك فـإن المجلـس                  

القانونية من جهة ولعدم عقد دورة له منـذ عـشرة           الوطني الفلسطيني فاقد للشرعية نظرا لتجاوزه مدته        
  . أعوام، وهو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية بدوراته العادية بحسب األصول

وبالتالي، فإن جميع القرارات التي اتخذها أو سيتخذها عباس باسم المنظمة هي قرارات غيـر شـرعية                 
نظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك كل التسميات      وخارجة عن األطر القانونية والتنظيمية للنظام األساسي لم       

المضحكة الجديدة ألعضائها الذين يغسلون كل صباح هياكل أسنانهم المهترئة ويصبغون شعرهم كي يبدو        
  . المناطة بهم) المسؤوليات الوطنية(أنهم ما زالوا شبابا وقادرين على حمل 

يضا، كتسميته على سبيل المثال ال الحصر       ان هذه التسميات ليست غير قانونية فحسب بل هي مضحكة أ          
  عن أي لجنة تنفيذية يتحدثون؟ . لياسر عبد ربه، أمين تاسر للجنة التنفيذية
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كل هذه الخروقات الواضحة وضوح الشمس لنظام المنظمة األساسـي يمكـن أن نـضعها فـي كفـة،                   
  . ومحادثات عباس ـ أولمرت السرية في كفة أخرى

ن لقرارات عباس صفة تمثيلية لشعب فلسطين بكامله، وهـو ذاتـه غيـر              فعلى أي أساس يمكن أن يكو     
  شرعي؟ وكيف تقبل فصائل منظمة التحرير أن يتم التفاوض باسم منظمة قيادتها غير شرعية؟ 

ان أوروبا وأميركا ال تريـدان منظمـة تحريـر    . وهنا، ال بد من الحديث عن النفاق اليورو ـ أميركي 
العربية، خاصة تلك التي تدور في فلك وبوصلة السياسة الصهيو ـ أميركية  فلسطينية، وكذلك جل الدول 

وكمثل للتأكيد على ما نقول، فقد نص اتفاق اعالن المبادئ المعروف باتفاق أوسلو علـى               . داخل المنطقة 
أنه ال يحق للسلطة الفلسطينية التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وأن المنظمة هي التي تحتفظ بهذا الحـق،                 
فماذا حدث بعد أن تولى السيد عباس زمام القيادة؟ ألغى الدور السياسي والدبلوماسي للـدائرة الـسياسية                 
للمنظمة التي يرأسها القدومي، وسلم صالحيات هذه الدائرة لوزارة خارجيـة الـسلطة، وتعـرض رأس          

ذي عقد خريـف عـام      لالهانة خالل مؤتمر وزراء الخارجية العرب ال      ) القدومي(الدبلوماسية الفلسطينية   
 في الجزائر، ما حدا به للخروج غاضبا من قاعة المؤتمر باتجاه مطار الهواري بو مدين مغـادرا        2005

الى المملكة المغربية لزيارة نجله هناك، وبدأت معركة بين الرجلين عباس وقدومي، ال زالـت رحاهـا                 
  . ا أحايين أخرىدائرة بدرجات حرارة متفاوتة وأصوات ترتفع أحيانا ويتراجع صداه

أين النفاق األوروبي من كل هذا اذاً؟ انه في السكوت الذي جعل التمثيل الدبلوماسي للسلطة حقيقة واقعة                 
طالما فيه تهميش لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفريغ لدورها، بل ان اسرائيل نفسها، لم تحتج على هـذا                 

ين وكندا وأوستراليا واليابان وكذلك الدول العربية،       األمر، وقد وافقت كل الدول األوروبية وأميركا والص       
وافقت جميعا على رسائل تنقالت لسفراء فلسطينيين قدامى وتعيينات لسفراء جدد، وكانت جميـع هـذه                
الرسائل غير القانونية من دون توقيع، وصادرة عن وزارة خارجية السلطة وليس عن الدائرة الـسياسية                

الرغم من سيل الرسائل التي وجهها القدومي لهذه الـدول شـارحا فيهـا              وب. للمنظمة، كما جرت العادة   
األسباب والمسببات، بل مطالبا بعض السفراء بعدم االلتزام بالقرارات الجديدة لمخالفتها النظام األساسـي              
 للمنظمة، فانها لم تجد نفعا، وال حياة لمن تنادي فقد بدأ العد العكسي لوأد المنظمة الذي باشـره حمامـة                   

  . السالم الفلسطينية محمود عباس
وباعتقادنا، فإن مجمل هذه التحركات والتفاهمات بين الدول المذكورة ورئيس الـسلطة الوطنيـة الـسيد                
محمود عباس، لم تكن محض صدفة، ألن األخير استمر بتصفيته للمنظمة بارساله مسؤولين مـن وزارة                

طني الفلسطيني هناك كمقدمة الغالق الصندوق في       مالية السلطة الى تونس الغالق مكاتب الصندوق الو       
عمان أيضا، فضال عن القوائم التي حضرها الحالة أعداد من مناضلي المنظمة علـى التقاعـد دون أن                  
يكون هناك صندوق أو طرف مالي يصرف لهم تقاعدهم بعد سنوات خدمة دامت أكثر من ثالثة عقـود                  

يش وال مورد لهم وال معيل، بحيث بدا األمر كأنه انتقـام            في العمل الوطني، وهم اآلن يعانون صلف الع       
  . منهم لسني نضالهم الطويلة

في هذا الجو المحموم للقضاء على المنظمة انتصرت حماس على السيد عباس وحركته فتح في انتخابات                
خر خسر  المجلس التشريعي، وفقد عباس نتيجتها الجزء األهم فيها، أال وهو المجلس التشريعي، وبمعنى آ             

  السلطة أيضا فما العمل؟ 
ندم أبو مازن لمحاولته االجهاز على السلطة، فبدأ باعادة نبض الحياة اليها بلجوئه الى لجنتـه التنفيذيـة                  

وحدها مضطرة قرارا ال يتناسب وال      ) حماس(فاقدة الشرعية، فكلما اتخذت الحكومة األولى التي شكلتها         
ازن قرارا مغايرا ومناقضا للحكومة باسم اللجنة التنفيذية، باعتبار         يتماهى مع البيت األبيض، أصدر أبو م      

أن المنظمة التي كان يسعى لوأدها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسلم هـذه المهمـة                 
غير النظيفة لشخص محب لألضواء وشاشات التلفزة، هو السيد ياسر عبد ربه، وأسبغ عليه ألقابا مثـل                 

اللجنة التنفيذية، وأمين السر لها، والذي راح يهدد ويتوعد الحكومة الشرعية التـي انتخبهـا         الناطق باسم   
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شعب فلسطين في الداخل، وأعطاها حق تمثيله، ويحدد لها أيامها وعمرها ما لم تفعل هذا وذاك، وما الى                  
وات كـان مـن   كم من األص: هنالك من الهرطقة السياسية، ما يحدو بي الى طرح سؤال ملح، هو التالي   

الممكن أن يحصل عليها السيد عبد ربه لو أنه ترشح لعضوية المجلس التشريعي كي يجعل منـه الـسيد                   
  . محمود عباس ممثال لشعب فلسطين وناطقا باسم لجنتها التنفيذية؟ أي عبث هذا

ب وحتى ال يساء فهمنا، فإننا نؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هـي مؤسـسة نـضالية بناهـا الـشع                   
أمـا  . الفلسطيني بعرقه ودمه ولم يبق منها اآلن اال هيكلها الذي يجري التآمر عليه، وهو هيكل شـرعي                

اللجنة التنفيذية فهي فاقدة للشرعية وغير قانونية لألسباب التي أوردناها آنفا، وبالتالي فكـل القـرارات                
 ربما تصدر عـن لقـاءات       الصادرة عنها هي قرارات غير شرعية وغير ملزمة، وكذلك القرارات التي          

عباس ـ أولمرت السرية منها أو العلنية هي أيضا غير شرعية وغير ملزمة لشعبنا الفلـسطيني، لكنهـا    
تصبح كذلك بعد اصالح المنظمة واعادة تفعيلها واجراء انتخابات حرة وشفافة لمجلـس وطنـي جديـد                 

ره الرساء سالم عادل يعيد الحـق       ينتخب بدوره لجنة تنفيذية شرعية يمكن أن تجلس مع أولمرت أو غي           
ألصحابه، بعد مراجعة دقيقة للتجارب التي خضناها مع الخصم في مجاالت التفاوض، فنحـصل علـى                

وال بد مـن دراسـة هـذه        . ضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه، ونضع آليات للتنفيذ وليس هياكل للتوقيع فقط           
نا من هذه التجربة الصعبة والمرة فإن اسرائيل        التجربة بعمق، أقصد تجربة المفاوضات، ألنه كما يبدو ل        

وأميركا ال تريدان دولة فلسطينية حقيقية، وان الهروب الى األمام على شاكلة هـاني الحـسن ومحمـود       
عباس ونايف حواتمة باللجوء الى الخيار األردني، هو اساءة للشعبين الفلسطيني واألردني، وهذا الهروب              

ند للحقائق السياسية الموجودة على أرض الواقـع، وال حتـى للمواقـف             هو موقف قصير النظر وال يست     
السياسية للطرفين، علما بأننا ما زلنا نؤكد عدم شرعية القيـادة الرسـمية الحاليـة لمنظمـة التحريـر                   
الفلسطينية، في حين أن الموقف األردني الرسمي يستند الى مؤسساته التقليدية والتشريعية المنتخبة، وهذه              

ات لم تطرح الخيار األردني لحل القضية الفلسطينية، حيث إن موقفها المعلن، كما هو معـروف،       المؤسس
  . يستند الى حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة أوال، ومن ثم لكل حادث حديث

  23/6/2007السفير 
  

  اسرائيل عازمة كما يبدو على حفر قبرها بيديها .59
  باتريك سيل

ئيل بإعادة النظر في موقفها من جيرانها العرب وباألخص من الفلـسطينيين؟ وال             كيف يمكن إقناع إسرا   
في غزة هو إشارة جلية إلى ضرورة تغيير إسرائيل لوجهتها علـى وجـه              " حماس"ريب في أن انتصار     

  .السرعة
ـ       " حماس"فكل الجهود التي بذلتها إسرائيل بغية كسر حكومة          ؤِد المنتخبة ديموقراطياً باءت بالفشل ولـم ت

سياساتها في المقاطعة والحصار والتجويع والتفجير والقصف والقتل بـال محاكمـة وحجـب عائـدات                
الضرائب والتدمير المنهجي للمؤسسات الفلسطينية سوى إلى صنع قنبلة موقوتة مـن الجـوع والقنـوط                

عي إلى الـسالم    فبدالً من الس  . والتحدي للجانب اإلسرائيلي، ومع ذلك ال يبدو أن إسرائيل استقت أي عبر           
مع العرب وبدالً من اإلمساك بيدهم الممدودة ها هي تستمر في رفضها لكل مبـادرات الـسالم محبـذة                   

فقد نجح رئيس الـوزراء     . االتكال على القوة والمزيد منها وعلى قدرتها على التالعب بحليفها األميركي          
ة أميركية الستئناف المفاوضـات     اإلسرائيلي إيهود اولمرت هذا األسبوع في واشنطن في إجهاض مبادر         

الفلسطينية، وأقنع جورج بوش االبن وهو الرئيس غير المتعمق لألسف في سياسات الشرق             -اإلسرائيلية  
ويعد تعيين إسرائيل   . األوسط بأن الزمن ليس زمن محادثات السالم ال مع الفلسطينيين وال مع السوريين            

لعسكري الذي يضع إعادة قدرة إسرائيل الردعية على قائمة         إليهود باراك رئيس الوزراء السابق والقائد ا      
  .أولوياته وزيراً للدفاع نذيراً ينبئ بأن المستقبل يخبئ حروباً ال محادثات سالم
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 - 1999وتفيد مصادر إسرائيلية بأن باراك لن يقر وال حتى في السر بارتكابه بعض األخطاء في العام                 
لسالم مع كل من الزعيم الفلسطيني ياسـر عرفـات والقائـد             عندما فوت كرئيس وزراء فرصة ا      2000

وهذه بداية سيئة لرجل من المرجح أن يؤدي دوراً بارزاً في السياسة اإلسـرائيلية              . السوري حافظ األسد  
أما كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االميركية غير المحظوظة التي ظـن           . في األشهر واألعوام المقبلة   

 اإلسرائيلية من جديد، فتفوق عليهـا الـصقور الموالـون           -فع المحادثات العربية    البعض أنها تخطط لد   
  .إلسرائيل على غرار إيليوت أبرامز في مجلس األمن القومي

ما زالت أولى أولويات أميركا وإسـرائيل وقـد تلقـى           " اإلرهاب"ويشيع اعتقاد في واشنطن أن مكافحة       
الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين على قرابـة ثـالث أو         الرئيس محمود عباس الذي يحكم نتيجة كرم من         

أربع مناطق مطوقة ومفصولة في الضفة الغربية أوامر باالنضمام إلى مقاتلة أشقائه الفلسطينيين إذا شاء               
  .لملمة بعض الفتات من على طاولة األقوياء

لعدائية والجائرة قـد ولـدت   ويبدو بالنسبة إلى غالبية المراقبين المستقلين أن سياسات إسرائيل التوسعية ا         
فهي اكتسبت بل قل صنعت أعداء لها على جبهـات عـدة مـن              . تدهوراً ثابتاً في محيطها االستراتيجي    

في غزة وعدد كبير من الفلسطينيين الذين حرمتهم إسرائيل من أمالكهم           " حماس"في لبنان و    " حزب اهللا "
مخيمات الالجئين إلى سـورية فـي الـشمال         وزادتهم قسوة وتطرفاً وجعلتهم يعيشون بشق األنفس في         
في أماكن أخرى كثيرة، مـا يعكـس        " القاعدة"وإيران غير البعيدة تماماً ومجموعات متطرفة على غرار         

ومن الجدير أن تدفع ميول أخرى إسرائيل إلـى         . الغضب المعتمل في نفوس العالمين العربي واإلسالمي      
زداد غضبه من سلوك إسرائيل في حين يـزداد العـرب           قرع ناقوس الخطر فالرأي األوروبي المثقف ي      

ثقافة وتسلحاً وغنى يفوق ما كانوا عليه بأشواط وينتج تزايد عدد السكان الهائل في العالم العربي عشرات                 
اآلالف بل ربما مئات اآلالف من المقاتلين للحرب غير المتكافئة التي ليست إسرائيل مستعدة لخوضـها                

وإن لم تدفع هذه الميول إسرائيل فحري بها ربما أن تولي جـل             .  ذلك نمط المستقبل   تماماً والتي تبدو مع   
اهتمامها الى ميل يتجسد في انشغال حليفتها الرئيسية، أي الواليات المتحدة، بحـرب ال يـسعها ربحهـا              
 وشنتها إلى حد كبير بسبب اعتقاد أصدقاء إسرائيل من المحافظين الجدد في واشنطن بأن سحق أميركـا                

للعراق سيحرر إسرائيل من خوفها من الشرق ما سيتيح لها االستمرار في االستيالء على األراضي فـي                 
ويـضغط  . الضفة الغربية وتدمير المجتمع الفلسطيني من دون المخاطرة بأي رد فعـل عربـي جـدي               

ذرع المحافظون الجدد بشدة اآلن بغية شن حرب أميركية على إيران كما لو أنهم غير مـدركين ضـيق                   
  .الجمهور األميركي الذي طالت معاناته بجرجرة بالده إلى حروب نائية ومكلفة نيابة عن إسرائيل

إذاً هل تعيد إسرائيل النظر في استراتيجياتها؟ ما من إشارة على ذلك فهي تغمض عينيها عن ميزان قوى            
فـي غـزة    " حمـاس "ن و   في لبنا " حزب اهللا "إقليمي متغير وتستمر في االعتقاد بقدرتها على استئصال         

وكي تتالفى محادثـات    . وهزيمة سورية وإيران أو إقناع الواليات المتحدة بالقيام بهذه المهمة نيابة عنها           
مصممة " منظمة إرهابية "كـ  " حماس"السالم التي قد تتضمن التخلي عن أراض فإنها تستمر في تصوير            

، "حماس"وهل  " كيف تتفاوض مع من يريد قتلك؟     : "على تدمير إسرائيل، الجئة بالتالي إلى العبارة البالية       
واقعاً، منظمة إرهابية أم أنها حركة مقاومة مشروعة لالحتالل والقمع؟ لقد ألغـى األميركيـون الخـط                 
اإلرهابي شأنهم شأن االتحاد األوروبي الخجول والجبان على رغم ندم العديد من أعـضائه اآلن علـى                 

ات انتحارية على مدنيين إسرائيليين إبان االنتفاضة الثانية التـي          شنت هجم " حماس"وال شك في أن     . ذلك
 ما يؤهلها للوصم باإلرهاب لكن إسرائيل أيضاً قتلـت إبـان االنتفاضـة مـن                2000تفجرت في العام    

. وغيرها من الفصائل مجتمعـة مـن اإلسـرائيليين        " حماس"الفلسطينيين أكثر بأربعة أضعاف مما قتلت       
 2006) ينـاير (في االنتخابات في كانون الثاني      " حماس" شهراً الماضية من فوز      وأخيراً في الستة عشر   

 فلسطينياً بينهم العديـد مـن األطفـال فـي حـين قتـل               712 قتلت إسرائيل    2007) أبريل(إلى نيسان   
اض وإذا ما اعتبر قتل المدنيين األبرياء ألغر      .  إسرائيلياً عسكرياً ومدنياً   29الفلسطينيون في الفترة عينها     
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فهل تريد تدمير إسرائيل؟ ال شك في أنها تـود          " حماس"سياسية إرهاباً فأيهما أشد إرهاباً من اآلخر؟ أما         
اآلن مشغولة بإعادة النظام    " حماس"فـ  . ذلك تماماً كما تريد إسرائيل تدميرها لكن العواطف غير السياسة         

رار عصابة دغمش التي تحتجز     إلى غزة وهي تنزع سالح العصابات التي عاشت على االبتزاز على غ           
آالن جونستون، وهي تهتم باالحتياجات الملحة لمليون ونصف المليون تقريباً          " بي بي سي  "مراسل محطة   

من السكان الممتحنين أشد االمتحان المكدسين بكثافة في بقعة صغيرة حولتها إسرائيل إلى أكبر سجن في                
والحاكم الفعلـي لغـزة اآلن      " حماس"يس وزراء حكومة    وإليكم ما صرح به رئ    . الهواء الطلق في العالم   

برنامجنا واضح فنحن نـسعى إلـى       : "في األسبوع المنصرم  " لوفيغارو"إسماعيل هنية للصحيفة الفرنسية     
وتبقى .  أي في غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية        1967إنشاء دولة فلسطينية في حدود العام       

سؤولة عن المفاوضات حول هذه المسألة ونحن نتعهد باحترام كل االتفاقات           منظمة التحرير الفلسطينية م   
". الماضية التي وقعتها السلطة الفلسطينية ونود أن نرى بداية هدنة متبادلة ومتتابعة وشاملة مع إسـرائيل               

 فأين كالم إيهود أولمرت أو أي من زمالئه من هذا الكالم؟ وفي المقابل تخطط إسرائيل لالستمرار بـل                 
فكما جاء على لسان وزيرة الخارجيـة اإلسـرائيلية         . وحتى لتكثيف سياستها القاضية بإغالق قطاع غزة      

علينا أن نستفيد مـن     : "تسيبي ليفني لوزراء خارجية االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ االثنين المنصرم         
وحثت الـوزراء   ". طرفيناالنقسام بين غزة والضفة الغربية إلى أقصى حد فهو يفرق بين المعتدلين والمت            

عبر إنهـاء المقاطعـة الماليـة التـي         " فتح"مع تخفيف الضغط على     " حماس"على االستمرار في عزل     
لكن هل سيكفي هذا إلنقاذ محمود عباس؟ وهل يعقل أن تـنجح            .  شهراً على الضفة الغربية    15استمرت  

ألمنية اإلسرائيلية لن تقبـل بنـزع       فالمؤسسة ا . سياسة إطعام الضفة الغربية وتجويع غزة؟ ال يبدو ذلك        
مئات الحواجز التي تجلب المشقة للفلسطينيين ولن توافق حركة االستيطان القوية في إسرائيل على تجميد               

وسيجوب القادة السياسيون اإلسرائيليون األرض والسماء لتالفي التفاوض        . المستوطنات فما بالك بتفكيكها   
وكنتيجة لذلك سيزيد مع الوقت اعتبـار محمـود         . 1967 العام   على السالم مع العرب على أساس حدود      

بانحدارها النهائي وسيتحتم على إسرائيل وجيرانها العـيش لعقـود          " فتح"عباس حليفاً السرائيل، وتستمر     
الشرق األوسط اليوم شبيه    : "وكما أشار لي مراقب ثاقب النظر هذا األسبوع       . إضافية في العنف والحرب   
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