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***  

  
   إلجراء انتخابات مبكرةنشر قوات دولية في غزةب يصر على عزل حماس ويطالبعباس  .1

نفى امس الـرئيس الفلـسطيني      :  سمير تويني  ،باريس نقالً عن مراسلها في    30/6/2007النهار  نشرت  
ـ . محمود عباس وجود وساطة عربية بين السلطة الفلسطينية وحماس         للـسلطة  " الدعم الواضـح  "واشاد ب

. ي تلقاه من فرنسا في المحادثات التي اجراها مع الرئيس ساركوزي في قـصر االليزيـه               الفلسطينية الذ 
الذي جرى في غزة هو انقالب دموي شرس على الشرعية الفلـسطينية، وقـد              "وصرح عقب اللقاء بان     

. اوضحنا موقفنا في المجلس المركزي لفتح الذي اتخذ موقفا بعدم التحاور مع من انقلب على الـشرعية                
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شرحنا موقفنا ورؤيتنا لألشقاء العرب ونقدر دعمهم للشرعية الفلسطينية الذي عبروا عنه فـي              : "فوأضا
" دعم فرنسا للشعب الفلسطيني في كـل المجـاالت        " عن ساركوزي تأكيده      عباس ونقل". مناسبات مختلفة 

وميـة  الرئيس الفرنسي حيال ضرورة التوصل إلى حل سياسي ومعالجة المـشاكل الي  " حزم"وتحدث عن   
 في كل المواضيع، وخصوصا ما جرى في        هواوضح انه بحث مع    .التي تجري في األراضي الفلسطينية    

أكدنا للرئيس ساركوزي تمسكنا بالمسيرة الديموقراطية على رغم كل ما حـصل  : "قمة شرم الشيخ، وقال  
ئيليين وفق خريطـة    وبحثنا في األفق السياسي والمفاوضات السياسية التي يجب أن تتم بيننا وبين اإلسرا            

  ".الطريق ورؤية الرئيس بوش ومبادرة السالم العربية
ساركوزي أكد دعمه لعباس وجهوده من أجل السالم وذكره بأن          "وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفرنسية أن       

ـ  ". هدف فرنسا هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وأنها تؤيد مبادرة السالم العربية              ى وأشار إل
تأييد فرنسا لمعاودة المساعدات المالية المباشرة للفلسطينيين، الى جانب المساعدة المالية المباشرة بقيمـة              

وقال إن ساركوزي لفت عباس الى ان اإلفراج        .  مليون اورو التي ستمنحها باريس للسلطة الفلسطينية       15
رية فرنـسية للـسلطة     وكشف أن عباس تحدث عن مساعدات عـسك       ". أمر اساسي "عن الجندي شاليت    

  .الفلسطينية، لكنه لم يقل ما إذا كانت فرنسا قدمت هذه المساعدات
 قال برنار كوشنر وزير الخارجية الفرنسي بعد محادثات مع          :باريسمن   29/6/2007رويترز  وأضافت  

قـد  نعت"وأضاف   ."في هذا الوقت نقف بجوار السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني          "عباس  
كي يتجـدد األمـل فـي تحقيـق الـسالم بـين االسـرائيليين        .. أن هذه األحداث المؤسفة هي الفرصة 

  ."والفلسطينيين
 مـع   ئـه في ختام لقا  أوضح محمود عباس    : وكاالتنقالً عن ال   30/6/2007االيام الفلسطينية   وجاء في   
 ".ت دولية في قطاع غزة    نشر قوا "على ساركوزي كما على أولمرت وبان كي مون         " اقترح"أنه  : كوشنير

إنه اقتراح له مكانه ويجب أن يدرس وينفذ ألننا ننوي إجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية               : "وتابع عباس 
  .في األراضي الفلسطينية" وال بد من ضمان األمن
األخيرة في قطاع غزة وفي التقارب األخير       " األحداث األليمة "إن فرنسا ترى في     : من جهته، قال كوشنير   

االستفادة من هذه اللحظـة     "ودعا الوزير الفرنسي إلى      .للسالم" فرصة"ين إسرائيل والسلطة الفلسطينية     ب
  ".ألن هذه الفرصة ستبتعد خالل األيام واألسابيع المقبلة

عدم الدخول فـي    "ولدى خروجه من اإلليزيه أعلن عباس أن الهيئات القيادية في منظمة التحرير قررت              
  .في حماس" نحوار مع االنقالبيي

أكـد  : عبد الـرؤوف أرنـاؤوط     رام اهللا،  نقالً عن مراسلها في    30/6/2007الوطن السعودية   وأوردت  
 40ال أظننا في حاجة إلـى       "،  242 عاماً على صدور قرار      40محمود عباس على أنه بعد مرور قرابة        

وضات مباشرة تحت   عاما أخرى حتى ندرك أن معادلة حل الصراع تكمن في تطبيق هذا القرار عبر مفا              
االحتالل كان وال يزال أساس كل الصراعات فـي         "، مشددا على أن     "إشراف دولي مناسب يقبله الطرفان    

وفي خطاب له أمام اجتماع لالشتراكية الدولية في جنيف وزع مكتبه           ". المنطقة وسبب تفاقمها وانفجارها   
ة المؤقتة لحماس على قطاع غزة يجـب  االنقالب الدموي والسيطر"في رام اهللا نصه، أكد عباس على أن   

أال تكون ذريعة لتجميد كامل لعملية السالم، وهو الهدف الذي سعت إليه القوى المتطرفة منـذ سـنوات                  
 ".ولن نتردد في أن نقوم بكل الخطوات التي تعزز المسيرة الديموقراطية"وتابع ". طويلة في الجانبين

 محمود عباس قال خالل اجتمـاع االشـتراكية         لى أن  إ بيت لحم من   29/6/2007وكالة معا   وأشارت  
الدولية ان الحكومة الفلسطينية مصرة على عزل حماس وحرمان كافة الميلشيات المسلحة من الـشرعية               

واضاف ابو مازن ان حماس ارتكبت جـرائم القتـل           .واعادة النظام والقانون لكافة االراضي الفلسطينية     
الشعب الفلسطيني لذلك فان الحكومة الفلسطينية مصرة على عزل         واستخدمت العنف ضد كل ما يؤمن به        

 .من وصفهم باالنقالبيين وضرب شرعية الميلشيات
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  خالل اجتماع االشتراكية الدولية    أكدمحمود عباس     إلى أن  لندنمن   30/6/2007الشرق األوسط   ولفتت  
س تصميمنا على تحقيق السالم     يجب أن يكون واضحاً أن هذا االنقالب الدموي رغم آثاره الضارة لن يم            "

العادل عبر المفاوضات، وال إصرارنا على بناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات تعتمد الـشفافية وتعيـد                
وأؤكد لكم أيها األصدقاء أننا لن      "وتابع القول   ". األمن والنظام وتخلص شعبنا من الفقر والجوع والتخلف       

 لنا ومساندة دولكم الصديقة في المجاالت المختلفـة لـه،           نتراجع عن هذا البرنامج، وكلنا ثقة من دعمكم       
ليس فقط إلحباط أغراض االنقالب الذي يهدف الى إقامة إمارة ظالميـة متطرفـة ومعزولـة، وإنمـا                  
لمساعدتنا في إقامة دولة ديمقراطية مزدهرة ومتقدمة تساهم في نشر قيم التنوير الحضاري في المنطقـة                

  ".بأسرها
  

 رفض نزع سالح الفصائل الفلسطينيةفاروق القدومي ي .2
 أكد فاروق القدومي رفضه الدعوات التي أطلقـت لتجريـد           :غزةمن   29/6/2007وكالة سما   نشرت  

المقاومة الفلسطينية من سالحها ودعا إلى توحيد الصفوف الفلسطينية وتوجيه البنـادق إلـى االحـتالل                
 بتونس أن السالح سيبقى بأيدينا طالما االحـتالل         وأكد القدومي، في بيان وزع اليوم الجمعة      . اإلسرائيلي

وشدد القدومي،  . جاثم على أرضنا، رغم تزايد الدعوات لتسليم السالح بحجة توفير مناخ مالئم للتفاوض            
على أن مقاومة االحتالل هي حق مشروع مؤكدا أن الممارسات اإلسرائيلية، التي وصفها بـالوحـشية               

ودعا إلى االبتعاد عن كل ما       .ن إصرارنا وعزيمتنا على مواصلة النضال     والجبانة ال يمكن إال أن تشد م      
 .يسيء للوحدة الوطنية ولحرمة الدم الفلسطيني واالنحراف عن األهداف الوطنية

لـن ننخـدع بالـشعارات االسـرائيلية        " قال فاروق القدومي     :تونسمن   29/6/2007رويترز  وأضافت  
 شرم الشيخ مؤخرا في الوقت الذي يقوم فيـه جيـشه بقـصف        ولمرت في أالجوفاء كتلك التي تشدق بها      

  ".قطاع غزة والضفة الغربية واقتراف المجازر بدم بارد
  

 النظام السياسي الفلسطيني ال يقوم دون التيار اإلسالمي:  حوار غير مشروطو إلىهنية يدع .3
 علي موقفـه الـداعم      أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الجمعة       :  أشرف الهور  -غزة  

وقال هنية فـي    .  الساحة الفلسطينية  ىللحوار غير المشروط مع حركة فتح لحل الخالفات التي طرأت عل          
 ينجح هذا الحوار    ى نريد حوارا فلسطينيا بال شروط وحت      : بها عقب أدائه لصالة الجمعة     ىتصريحات أدل 

ن ال يكون هذا الحـوار خاضـعا        وطالب بضرورة أ   .فإنه يحتاج إلرادة مشتركة وتوجه وطني مشترك      
وقـال   .وشدد هنية علي بقاء التيار اإلسالمي في عمله في األراضي الفلسطينية          . لتوجه طرف دون آخر   

 .النظام السياسي الفلسطيني ال يمكن أن يقوم دون التيار اإلسالمي المتجذر في األراضي الفلسطينية
جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق سـكان قطـاع غـزة           ذلك فقد استنكر هنية االعتداءات التي ينفذها         ىال

 .والضفة الغربية، موضحاً أن هذه االعتداءات تستهدف النيل من إرادة الشعب الفلسطيني وخلط األوراق             
  .وقال يجب أن يتوقف العدوان اإلسرائيلي الشامل في األراضي الفلسطينية

 30/6/2007القدس العربي 
  

   ريحات حول أحداث غزةهاني الحسن ينفي إقالته بسبب تص .4
نفى هاني الحسن أن يكون تلقى أي قرار رسمي يفيد بإقالته من منصبه كمستشار للرئيس محمود عباس                 

وقد استغرب الحـسن، الـذي       .في قناة الجزيرة  " بال حدود "على خلفية تصريحاته التي أدلى بها لبرنامج        
 .ت حول تصريحاته بشأن أحـداث غـزة       كان ضيفا على نشرة الحصاد في الجزيرة، الزوبعة التي أثير         
الخطط الرامية إلنهاء القـضية الفلـسطينية       "ودعا الحسن األطراف الفلسطينية إلى توحيد الصفوف أمام         

ونفى الحسن أن يكون أبلغ خالـد        ".عبر جر مختلف األطراف إلى االقتتال الداخلي الذي تريده إسرائيل         
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 واسعة ضد حماس في قطاع غزة، مؤكدا أنـه بـذل            مشعل بأن جهة فلسطينية كانت تحضر لشن عملية       
  .جهدا كبيرا لكي ال تقع أي احتكاكات بين أنصار فتح وحماس في القطاع

   30/6/2007الجزيرة نت 
  

  عباس اتفق مع اسرائيل للذهاب للحل الدائم من خالل عزل حماس .5
نائـب وزيـر الجـيش       اجتماعاً مع كل من      ، يوم الجمعة  ، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس     :عمان

اإلسرائيلي افرايم اسنيه ورئيس حزب ميرتس يوسي بيلن وعضو الكنيست كوليت افيتالل على هـامش               
 عن مصادر مطلّعة    "يديعوت أحرنوت "ونقل موقع صحيفة     .المؤتمر االشتراكي العالمي المنعقد في جنيف     

 ومنـع  ، من خالل عـزل حمـاس  إن عباس اتفق مع اسنيه على الذهاب التفاق حول الحل الدائم     ": قولها
  ."وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة

  29/6/2007فراس برس 
  

  بيد مصر فقط توملف شالي.. حل األزمةهناك اتصاالت عربية ودولية ل: أحمد يوسف .6
 قال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق اسـماعيل هنيـة ان              : تقرير معا  - بيت لحم 

ية واسالمية، تتوسط وتتحرك وتحاول اجراء اتصاالت مع جميع االطراف في محاولة            دوال اجنبية وعرب  
 فـي   رفض يوسـف  و .لتقريب وجهات النظر والبحث عن مخرج لحالة االنقسام على الساحة الفلسطينية          

اجراء اي حوار مشروط من قبل الرئاسة، وردا على سؤال حـول اصـرار              " معا"حديث خاص لوكالة    
ي حوار مع حماس اال اذا تراجعت عما فعلته في غزة، تساءل يوسف عن جـدوى                الرئيس على رفض ا   

وضع شروط للتحاور مع حماس في الوقت الذي يذهبون للتحاور مع االسرائيليين من دون اي شـروط                 
ان استمرار اصوات داخل فتح بعدم الحوار يؤكد ان تلك االصـوات ال             " وزاد   ".ويلهثون للجلوس معهم  

 خدمة االجندات الخارجية وهذا ال يخدم اي طـرف مـن االطـراف وال القـضية                 زالت مصممة على  
وسئل يوسف عن امكانية استجابة حماس لطلبات الرئيس وفتح باالعتذار عما جـرى فـي                ".الفلسطينية
ان حماس قبلت بان يكون هناك لجان تحقيق فيما حصل وما ستخرج به تلك اللجـان سـوف                  "غزة، قال   

بعد ممكن ان تدين اللجان فتح وتطالبها هي باالعتذار عن فضائح ذلك التيار             "اضاف  تلتزم به الحركة، و   
ان ما فعلته حماس لم     "ويضيف   ".ما تم الكشف عنه من وثائق خطيرة داخل جهازي الوقائي والمخابرات          

يكن ضد فتح، بل كان ضد تيار داخل الحركة كان يعمل الجندات خارجية، وكشفت الوثائق مدى تورط                 
 التيار مع االجنبي واالسرائيلي، والخطوة االستباقية التي فعلتها حماس ضد ذلك التيار حقـن دمـاء                 ذلك

المئات كان باالمكان ان تسيل لو تاخرت حماس عن القضاء عليه النه كان يخطط الراقة دم اكثر مـن                   
ي الـسر وفـي    االف انسان لو نفذ مخططه، وهناك الكثير من كوادر فتح ايدت ما قامت به حماس ف  10

وعن امكانية تراجـع     ".العلن وتصريحات هاني الحسن االخيرة قطعت الشك باليقين وكشفت ذلك التيار          
حماس عن سيطرتها على المؤسسات والمقرات، اوضح ان حماس ال تنوي البقاء فيها والذي يبقيها االن                

قتنيات منزل الـرئيس    ونفى يوسف ان تكون حماس قد استولت على م         ".هو الخشية من تعرضها للنهب    
ان حماس لم تدخل منزل الرئيس عرفات واالشـياء         " الراحل عرفات او منزل الرئيس ابو مازن، وقال         

 ".التي نهبت من قبل المواطنين تم استرجاع الكثير منها
 اال ان حمـاس     تاوضح يوسف ان دوال اوروبية تحاول التوسط في ملف الجندي االسـرائيلي شـالي             و

 الالعب الـرئيس فـي هـذا        - ت لجميع االطراف ان هذا الملف في يد المصريين        رفضت ذلك واوضح  
ان النرويج حاولت الدخول واتصلت بنا لكننا اوضحنا لها ولغيرهـا           "واضاف   . حسب قوله  - الموضوع

 ".من الدول االوروبية بان الملف في يد المصريين وهي الجهة التي تفاوض في ذلك
  29/6/2007وكالة معا 
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  اإلسالم السياسي وصراعنا هو مع .. مبكرةالنتخابات ستخسر االحماس  :رونبيل عم .7

 نبيل عمرو محمود عباس،قال المستشار اإلعالمي ل: 30/6/2007الراي الكويتية  في كتبت هبة الحنفي
، رغم ان هذا هو العنوان الذي يكرسه اإلعالم مما "حماس"و" فتح"ان األمور ليست مجرد صراع بين "

لصعب تغييره او حتى تفسيره، فالصراع الدائر اآلن بين االتجاه الديموقراطي الوطني يصبح من ا
الباحث عن حل سياسي مع اسرائيل، ممثلة في فصائل منظمة التحرير، وبين اإلسالم السياسي الذي يعد 
ما من حيث المبدأ ضد التباحث مع اسرائيل كما يعلن وضد كل ما يترتب على هذا االتجاه، ولذلك عند

حاليا ال تملك " فتح"وبين عمرو في مؤتمر صحافي ان  ."كان االقتتال في غزة كان بين حماس والسلطة
النفوذ بل هي تسيطر على قوات األمن ولكن ليست سيطرة مطلقة، فقوات األمن تضم عدة فصائل من 

ظام وتقوم بتسليح فتح وحماس وغيرها باالضافة للمستقلين، وبالتالي كانت هناك منظمة قوية تعيش بانت
حماس اال وهي كتائب القسام، ثم القوة التنفيذية، مقابل قوة ) ميليشيا(نفسها وتطوير قدراتها ممثلة بـ 

للسلطة من الصعب جمعها، او التنسيق للعمل بينها وبالتالي لم يكن هناك قتال مبني على الجدية، بل في 
لكن عندما اتسع نطاق القتال الحظنا حدوث مبادرات البداية كان هناك اغتياالت متبادلة وخطف متبادل، 

، وبتقديري المبني على االستجوابات التي قمنا بها والتي )فتح(فردية فقط من جانب قوات السلطة 
، وبالتالي ال توجد وحدة قتالية تتبع "حماس"اشارت إلى دخول نسبة كبيرة اثناء التجنيد العشوائي من 

ان "ورأى  ."، باالضافة إلى ان السالح كان يوزع بطريقة غير دقيقة"حماس "السلطة اال وتضم افراداً من
كانت تتمتع بواقع قوي أكثر من السلطة ألنهم يملكون التعبئة والتنظيم والتطلع ألن يكونوا " حماس"

المسيطرين في غزة، وأحذر من رغبتهم التي صرحوا بها في اقامة دولة إسالمية فهذا يدق جرس 
على غزة فتقوى مكانتها أمام اآلخرين، ولذلك هم " حماس"إذا سيطرت "وتابع  ."كل مكاناالنذار في 

يطالبون بحوار مع أبو مازن بعد استيالئهم على السلطة، وبدأوا يمدون خطوطاً لالستعداد للتحاور مع 
اس اننا ال يمكن ان نتجاهل اعتراف حم"وأضاف  ."اسرائيل في ما يتعلق بالخدمات وهو حديث خطير

كان يتسلم " حماس"بوجود دعم مادي لها والذي تم استخدامه للقتال، ولم تقم بتقديمه للسلطة، فالجندي في 
راتبه دائماً، فضالً عن تجهيزه بشكل أفضل عن جندي السلطة، فألول مرة في التاريخ تتمتع المعارضة 

 مليون دوالر من 400 تسلمه لقد أعلن اسماعيل هنية شخصياً: "وأردف قائالً .بقوى أكبر من السلطة
قطر، والتي ذهبت لحماس، باالضافة لألموال التي ارسلتها ايران لهم بالتهريب عبر األنفاق وعبر 

الفتاً إلى ان هذا هو تفسيري لسرعة ما حصل، وشخصياً تفهمت األسباب وقلت . "الطرق غير القانونية
تح تتحمل وغزة تم االستيالء عليها من قبل ، فف)يسجل على فتح هزيمة، وال يسجل عليها حرب أهلية(

االنتخابية، قال عمرو نحن ال نتحدث باسم فتح بل باسم " فتح"وحول استعدادات  ."حماس وأصبحت رهينة
الشعب الفلسطيني كافة، كما أنني هنا ال أمثل فتح بل الشعب بصفتي مستشار الرئيس الفلسطيني، ولذلك 

 يعني ضرورة اجراء االنتخابات المبكرة، فال وجود لالنتخابات فنحن نفكر موضوعياً بمصلحته، مما
ففي عهدها دلت األرقام على تراجع "ارتكبت باسم االنتخابات جرائم، قائالً " حماس"معتبراً ان ". أبدية

الوضع االقتصادي بشكل مدهش باالضافة للتراجع األمني والدعم السياسي والحركة السياسية حول 
، مرجحاً كل ما سبق لكون العالم ال يرغب في حماس على الرغم من أنها حكومة "ةالقضية الفلسطيني

أنا ال عالقة لي في موقفهم، فليس بالضرورة ان يعترف العالم بها لكونها ... اسألوا العالم"منتخبة، مفيداً 
بين من وجود حكومة فلسطينية واحدة على ارض الواقع، فثمة فرق بين األولى و"وأكد على  ."منتخبة

وأبدى عمرو استياءه من الموقف  "..تدعي بأنها قائمة، فحكومة هنية لم يعترف بها احد ولن يعترف
 ."فهو مرتبط بالسقف األميركي"العربي، واعجابه بموقف االتحاد األوروبي الذي وصفه بالممتاز قائالً 
ي حال اجراء انتخابات مبكرة وف .وأعرب عن تأييده الختيار بلير لتمثيل اللجنة الرباعية كمبعوث لها
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فإذا فازت حماس بعد كل الذي !! سنقول هكذا يريد الفلسطينيون"بتعاطف الشارع، قال " حماس"وفوز 
 .حصل، سيدفع كل شخص ثمن خياره، وفي تقديري ان حماس لن تفوز بل ستأخذ حصتها الطبيعية

االنتخابـات  "قال نبيل عمـرو     : نديم قطيش  نقالً عن مراسلها،   30/06/2007 جريدة الجريدة وأضافت  
، وال يستبعد عمرو جلب قوات دولية لإلشراف        "المبكرة أصبحت ضرورة للخروج من المأزق الفلسطيني      

يقول عمرو قبل أن يضيف بثقـة       " االنتخابات مخرج بمعزل عن النتائج، هذا في المبدأ       " .على االنتخابات 
دث، فهنـاك إذاً إشـكال جـوهري فـي الواقـع      حماس ستخسر االنتخابات، إن فازوا، بعد كل الذي ح        "

يقول عمرو أن الخسارة الكبرى التي تعرضت لها حماس هي خسارة أبو            و". الفلسطيني ال نعرف ما هو    
ويضيف " منعنا االقتصاص من جماعة حماس في الضفة رداً على اإلعدامات التي نفذتها في غزة             . "مازن

حماس عندها مشروع تـستغل     " ويضيف   ".وا ذلك عملياً  سهل على حماس ومارس    الدم الفلسطيني "بمرارة  
يـذكر  و" ألجل تنفيذه األخطاء التي تحصل، وهي مرتبطة بحلفاء لهـا فـي الخـارج وليـست وحيـدة               

إن للحركة مشروعاً إلقامـة دولـة       "بتصريحات نقلتها صحيفة ديرشبيغل عن محمود الزهار يقول فيها          
قامة دولة تلحق الضفة بغزة وتتمدد الى األردن وتنتقـل          إن المشروع جزء من إ    "ويقول عمرو   " إسالمية

وتساءل إن كان هناك تنسيق بين حمـاس        " الى مصر، ولكن هذا مشروع انتحار ألن ظروفه غير مهيأة         
تحتاج موافقة إسرائيل حتـى إن أرادت أن تـشرب          "وإسرائيل في هذا المشروع على اعتبار أن حماس         

ام مباشر إليران برعاية االنقالب في غزة بشكل رسمي، ويبدي          ، وإذ يرفض عمرو توجيه اته     "كوب ماء 
ال نخـشى   "يقول بشيء من السخرية والغضب      " الجيدة"حرصاً على وصف العالقة بطهران ودمشق بـ        

رداً على سؤال عن تصريحات الرئيس اإليراني التي خون فيها القيادة الفلسطينية            " أن تهدر طهران دمنا   
عندما جلسوا  . "بسخرية يستل من جعبته المفردات الخمينية     . لرباعي في شرم الشيخ   لمشاركتها في اللقاء ا   

نجـاد بطلعلـوش    "... "مع الشيطان األكبر لم يعد يحق لهم أن يسألونا لماذا جلسنا مع الشيطان األصغر             
 .يضيف بلهجة فلسطينية حازمة" يحكي

نبيل عمـرو الـذي تحـدث فـي         القبس التقت   : 30/6/2006القبس الكويتية    في   كتب محمود حربي  و
كان اهللا بعـون    : عن وضع غزة تحت سيطرة حماس، قال       :موضوعات كثيرة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء     

غزة، نأمل اال تستمر هذه السيطرة لفترة طويلة، نأمل ان يكون هناك تحرك شعبي سلمي العادة السلطة                 
وفيمـا يتـردد عـن الـسعي         .م في غزة  الشرعية الى غزة، ألنه ال أحد يمكن ان يعترف بالوضع القائ          

هناك دعوات من البعض في القوى التنفيذية من ان تكون          "االسرائيلي إلقامة فصل الضفة عن غزة، قال        
غزة إمارة إسالمية، قادة من حماس يفكرون في ذلك، لكن في الواقع فصلوا غزة عن القطاع، واسرائيل                 

 وغزة جزء ال يتجزأ من الدولة الفلـسطينية القادمـة ان            سعيدة، ونحن لن نقبل الفصل إداريا أو سياسيا،       
وحول ما يتردد عن     .شاء اهللا، وسنعمل على انهاء احالم كل من يتصورون اقامة دولة إسالمية في غزة             

دحـالن ادخـل    "ادخال محمد دحالن لكميات كبيرة من السالح الى غزة وتأثير ذلك في االحتقان، قـال                
 النه كان المسؤول رقم واحد عن الوضع في غزة منذ ان كـان مستـشارا                سالحا بالتأكيد وهذه وظيفته   

لالمن القومي، وكان مسؤوال عن تدريب وتسليح االجهزة االمنية، وكل ذلك في اطار اتفاقيـات سـابقة،           
وال يوجد شيء لمواجهة حماس، بل جاء ربما متأخرا عن االتفاقيات السابقة وضمن االليات المعروفـة                

  .لطةلدعم قوات الس
  

  مصر عزيزة على قلوبنا وهناك من يصطاد في الماء العكر إلبقاء الحصار : يونس األسطل .8
يونس األسطل، اعتزازه بمكانة مصر، نافياً أن يكون قد أطلق أي تهديـدات أو            . د  النائب  أكد :خان يونس 

منذ فترة  "وأوضح في تصريح له     . دعوات الستهداف المعبر الحدودي، كما روجت بعض وسائل اإلعالم        
طويلة دأبت بعض وسائل اإلعالم وألغراض مشبوهة ومشكوك فيها على نقل تصريحات وفتاوى محرفة              
على لساني، نقالً عن عسس وكتبة تقارير لم يوقفوا تحسسهم وتجسسهم حتى بعد استتباب األمن بفـضل                 
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ونقلتهـا بعـض    أحدث لموجة من التصريحات المحرفة جاءت يوم الجمعـة          "وقال  ". اهللا في غزة هاشم   
وسائل اإلعالم التي تأبى إالّ أن تكون مطية لمشاريع هزيلة ثبت فشلها وانهزامها أمـام شـعبنا وأمتنـا                   

وأكد أن ما ورد في بعض وسائل       ". العربية واإلسالم، حاملة مزاعم بإطالق تهديدات تجاه الشقيقة مصر        
األسطل أنه تحدث خالل الخطبة عـن       .د، وأوضح   "جزء محرف أو مؤول تأويالً في غير محله       "اإلعالم  

معاناة آالف الفلسطينيين العالقين على معبر رفح، وضرورة أن يكون هناك حل لمـشكلتهم، كمـا دعـا                  
الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها ألن تستثمر عالقاتها التاريخية واإليجابية مع األشقاء في مصر مـن               

ا كلنا ثقة وأمل أن مصر التي ال يمكن إنكار وقفاتها الخيرة مـع  تحدثت أنن"وقال  . أجل إنهاء هذه المعاناة   
ندرك أن إقدام العسس على نقل حـديثي   "، وأضاف   "شعبنا حريصة على إنهاء هذه المعاناة بالشكل الالئق       

ومسارعة بعض وسائل اإلعالم على نقله على عالّته وتحميله مـن           " ال تقربوا الصالة  "مجتزأ على قاعدة    
  . ، حسب تحذيره"لتفسير ما لم يحتمل؛ له أغراض سياسية دنيئةالتأويل وا

  30/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 دعوة مبارك للحوار قائمة علي القبول بشروط عباس: مصادر فلسطينية .9
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة للقدس العربي أن الدعوة التـي أطلقهـا الـرئيس              :  أشرف الهور  -غزة  

 شرم الشيخ األخيرة، والتي طالب بها فتح وحماس باستخدام الحـوار كلغـة لحـل                المصري خالل قمة  
وأكـدت المـصادر أن      .الخالف، تأتي في سياق إقناع حماس بمطالب الرئيس عباس قبل بدء الحوارات           

عباس تباحث مع مبارك حول هذا الموضوع، خالل قمة شرم الشيخ، وأكـدت لـه أي عبـاس موقفـه                    
ولفتت تلك المصادر الـي أن عـودة الوفـد األمنـي             .وضات قبل تنفيذ مطالبه   الرافض إلجراء أي مفا   

وقالت المصادر سيعمل الوفـد      . دعم هذه الجهود   ىالمصري الي األراضي الفلسطينية قريباً، ستركز عل      
 إقناع حماس بقبول شروط عباس، مقابل التزام المصريين بتليين مواقف فتح إذا ما تمـت                ىالمصري عل 
 . قواسم مشتركة بين هذين التنظيمينى بهدف الوصول الأية مفاوضات

 30/6/2007القدس العربي 
  

  عباس يعتزم إقالة كافة القيادات الفتحاوية في غزة: دنيا الوطن .10
رجحت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني سيقيل كافة القيادات الفتحاوية التـي كانـت خـارج                : غزة

 . تمثلت في سيطرة حماس على المقارات األمنية بالحسم العسكري         قطاع غزة أثناء األحداث األخيرة التي     
وأكدت المصادر أن القرار سيشمل القيادات الفتحاوية من قطاع غزة الذي كـانوا خـارج الـبالد فـي                   

وأضافت المصادر أن الناطق باسم فتح في غزة عبد الحكيم عوض سـيكون ضـمن               . األحداث األخيرة 
 .األشخاص الذين سيتم إقالتهم

  29/6/2007الوطن  دنيا
  

  دول عربية تطالب عباس بتحييد دحالن من صفوف قيادة السلطة: فراس برس .11
 ذكرت مصادر خاصة لشبكة فراس اإلعالمية أن دوالً عربية طالبت من الرئيس عباس              : خاص –عمان  

رط ، وفصله من المجلس الثوري لفـتح، كـش        ةأن يحيد محمد دحالن من صفوف قيادة السلطة الفلسطيني        
  .العتراف حماس بحكومة الطوارئ

  30/6/2007فراس برس 
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   مصرية إلعادة فتح معبر رفح-اتصاالت فلسطينية  .12
عن اتصاالت تجري مع مصر العادة فـتح        " الحياة"صائب عريقات لـ    .كشف د  : محمد يونس  -رام اهللا   

  .معبر رفح وحل مشكلة الفلسطينيين العالقين على الحدود
  30/6/2007الحياة 

  
 " فتح اإلسالم"مفتعل لدعم مخيم البداوي تصعيد : زكيباس ع .13

كل الذين يهـددون او يتوعـدون       " حذر ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي          :جنوب لبنان / صيدا
بإرباك الجيش أو بمحاوالت تجر الفلسطينيين واللبنانيين الى خنادق متقابلة، إننا نرفع عنهم الغطاء ونقول               

ان نقف الى جانب الجيش والشعب اللبناني، ويجب أن يكون هذا درساً وكفى ان يكـون                إن رأسمالنا هو    
ما حصل في   "ووصف  ". هناك كل يوم تحريكاً الفعال دينشكوتية ال فائدة لها ال للبنانيين وال للفلسطينيين            

ـ                 وت مخيم البداوي بالتصعيد المفتعل في منطقة الشمال، بدأ عندما كانت فلسطينية تحـاول إسـماع ص
الفلسطيني بضرورة اإلسراع بإنجاز مهمة نهر البارد وعودتهم، نظراً للعذاب الطويل الذي دام اكثر من               

وهنا نرفض رفـضاً    .  يوماً، وتسلل البعض الى هذه المسيرة فأخرجها من البداوي الى الشارع العام            40
ـ                  صابة البـارد   قاطعاً حرف مسار أي عمل سلمي، وال نقبل تحت أي ظرف أن يوضع الجيش بـين ع

فالجيش يجب أن يأخذ كل فرصه الجتثاث هـذه الظـاهرة التـي هـددت               . وفوضويين من خارج البالد   
الفلسطينيين واللبنانيين، وللجيش دين في أعناق الفلسطينيين واللبنانيين ويجب ان ال يربـك وأن ال يبـدأ                 

  ".التعاطي معه بهذه االشكال الفوضوية
  30/6/2007السفير 

 
  لحديث عن خطط أمنية للعودة إلى غزة على ظهر الدبابات محاولة يائسةا: أبو زهري .14

يأتي استجابة "رئيس عباس على رفض الحوار الاعتبر سامي أبو زهري، القيادي في حماس بأن إصرار 
 -إلمالءات صهيونية وأمريكية رغم الموقف العربي الواضح بضرورة العودة للحوار الفلسطيني 

الحديث عن خطط أمنية للعودة إلى غزة على : "زهري، في تصريح صحفي لهوقال أبو . الفلسطيني
الدبابة الفلسطينية أو الصهيونية هذا أمر غير وارد، ولعل تجربة غزة كانت درساً للجميع، فقط الرئيس 

أما إذا كانت المسألة هي قضية تحدي، "وأضاف ". محمود عباس مطالب بالحوار إن كان راغباً في ذلك
أن يتلقى الدرس لما حدث في غزة، ألنه حماس ليست تنظيماً وال حركة، بل ) رئيس السلطة( له فاألولى

هي الشعب وكل شعبنا يحتضنها وهي ذات امتداد عربي وإسالمي كبير وأي محاولة إلجهاضها 
قلته ما تنا" حماس"من جهة أخرى، نفى القيادي في ". وااللتفاف عليها بات من الواضح أنها محاولة يائسة

بعض الصحف ووسائل اإلعالم حول أن الوزير المصري عمر سليمان طلب من رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية إعادة الوثائق التي تم ضبطها في مقرات األجهزة األمنية، وإخالء المقرات األمنية والتي 

  . قامت كتائب القسام بإنهاء حالة التمرد بداخلها
  30/6/2007وكالة معا 

  
  لكنها ليست ضعيفةالضفة آثرت ضبط النفس في حماس : يمز تانيويورك .15

 حماس في خطوة هامة قررت االلتزام بالهدوء والنزول  حركة ان تايمزقالت صحيفة نيويورك: لندن
ومن هنا فان لرجال حماس في الضفة ، ، تاركة فتح تسيطر علي الوضع في الضفة الغربيةتحت االرض

ولكن الصحيفة . ثيرا فيما اغلقت مؤسسات اعالمية تابعة لحماسخاصة الملتحين منهم ال يتحركون ك
اكدت انه في عدد من اللقاءات التي اجرتها في نابلس وعدد آخر من مدن الضفة اظهرت ان حماس 

وقالت ان حماس لها  . ليست ضعيفة في الضفة وان الصورة عن سيطرة كاملة لفتح عليها امر مبالغ فيه
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ويري ناشطون ان حماس يمكنها . و تم تحجيمها من قبل اسرائيل وفتححضور قوي في الضفة حتي ل
وقال عامل ذو ميول اسالمية انه . تدمير جهود امريكا واسرائيل الساعية لبسط سيطرة فتح علي الضفة

واضاف ال اعتقد . لو ارادت حماس تخريب اية صفقة سياسية فما عليها اال ان تقوم بمواجهة مستوطنة
فحماس انتصرت في االنتخابات بسبب . وتبقي مصداقية فتح علي المحك. في الضفةان حماس ضعيفة 

 . فساد فتح
  30/6/2007القدس العربي 

  
  "غزة"تتصاعد في " المقاومة"و.. شهيد بالضفة واالحتالل ينهي توغله في نابلس .16

القـصى يـوم    شطا فلسطينيا من كتائب ا    ا قتلت القوات االسرائيلية ن    :نابلس 29/6/2007 رويترز   ذكرت
الجمعة في اليوم الثاني من هجوم عسكري واسع النطاق يستهدف المسلحين الموالين لعباس الذي يدعمه               

   .الغرب
أنه انهى عملية " االسرائيلي "الجيشأعلن :  أمين أبوردة-نابلس  30/6/2007 خليج اإلماراتية ضافتأ

 عربة مدرعة الى 50وم الخميس وأرسلت وبدأت اسرائيل الهجوم ياجتياح نابلس بعد يومين من بدئها، 
فجر الجمعة حظر التجول على مخيم بالطة شرق نابلس " االسرائيلي"وفرض الجيش  .منطقة نابلس

وفي القطاع اعلنت ألوية الناصر صالح الدين عن قنص . واستمر في عملياته العسكرية في المدينة
ت حانون شمال القطاع، واعلنت كتائب القسام في منطقة النصب التذكاري في بلدة بي" اسرائيلي"جندي 

عن قصف تجمع لجيش االحتالل شرق بيت حانون بسبع قذائف هاون، فيما تبنت سرايا القدس عملية 
  .في المنطقة ذاتها" اسرائيلية"اشتباك مع قوة 
أعلن جيش االحتالل صباح أمس أن قواته اكتشفت        : 30/6/2007 الغد األردنية    ذكرت في سياق متصل  

معمال لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وفيه ثالث عبوات جاهزة للتفجير وعـدة بنـادق رشاشـة                
  .ومخازن للذخيرة ومواد أخرى بمدينة نابلس بالضفة الغربية في ساعة متأخرة من اول من أمس

  
  "مع أو ضد"ترفض الحوار وتطالب بموقف " فتح .17

يجب أن يكون موقف القوى "ي عقد في رام اهللا  حسين الشيخ في مؤتمر صحاف"فتح"ادي في قال قي
أعلن عن  و".الفلسطينية والدول العربية بإدانة انقالب حماس على الشرعية أو أن تكون مع انقالب حماس

وطالب كافة المستويات . دعم فتح الكامل للرئيس محمود عباس وقراراته ولجنة التحقيق التي شكلها
  . نة التحقيق على المستويين األمني والتنظيميالتنظيمية بالتعاون الكامل مع لج

  29/2007 48 عرب
  

  الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبحت مطلباً عربياً كمخرج لألزمة": فتح"أوساط  .18
إن الوحدة الوطنية "في القاهرة امس " الحياة" لـ" فتح" قال قيادي في : جيهان الحسيني-القاهرة 

لدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية ترى أن المخرج الوحيد الفلسطينية أصبحت مطلباً عربياً، وا
لألزمة الحالية في الساحة الفلسطينية هو عقد حوار بين حركتي فتح وحماس ألن الوضع الحالي صعب 

وعزا إرجاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لقاءه الرئيس محمود عباس ". ومعقد
 ".تشدد عباس وتصلبه ورفضه فكرة الحوار مع حماس"كان مقررا في عمان، إلى الذي ) ابو مازن(

: هاني الحسن، فأجاب" فتح"وسئل عن اإلجراء الذي سيتخذه عباس بحق عضو اللجنة المركزية لحركة 
أبو مازن يمكن أن يعزل الحسن من منصب كبير مستشاريه، لكنه ال يستطيع أن يمس مركزه في "

  ". تنفيذيةالحركة كعضو لجنة
  30/6/2007الحياة 
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   يطالب بتفعيل المنظمة إلحباط المخطط األميركي"سعدات" .19

شبكة فلـسطين   "األمين العام للجبهة الشعبية، واألسير لدى إسرائيل، احمد سعدات في تصريحات ل           دعا  
 تشكيل قيادة تـشكل مرجعيـة عليـا       "من خلف قضبان سجن هداريم اإلسرائيلي إلى ضرورة         " اإلخبارية

وتكون بمثابة هيئة انتقالية إلعادة بناء منظمة التحرير من اجل تـدارك األخطـار المحدقـة بالقـضية                  
كل التجاوزات واالنتهاكات للمحرمات الفلـسطينية      "وعن أحداث غزة، قال سعدات انه يدين        ". الفلسطينية

نطق الحكمة والحوار   إلى تغليب م  " حماس"و" فتح"، ودعا قيادتي حركتي     "في قطاع غزة والضفة الغربية    
  . على لغة الصراع والقتال

 30/6/2007السفير 
 

  تحديات للحرب المقبلة6تحدد  استراتيجية" إسرائيلية"دراسة  .20
أشار رئيس المجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنـرال غيـورا           :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

دودة يفوق عدد الحروب التقليدية فـي العـالم منـذ            في دراسة إلى أن عدد المواجهات المح       ،أيالند أمس 
جديدة أن ستة تحديات جديدة تواجه الكيان في حربه القادمـة           الدراسة  في ال أكد   و .الحرب العالمية الثانية  

 من حرب تقليدية بـين دول       1973تشرين االول   / نتيجة تغير طبيعة الحروب تدريجيا منذ حرب اكتوبر       
 يقضي بتحليـل وتنـسيق       هذه التحديات،  أولأن  وأكد أيالند    . ومنظمات إلى مواجهات محدودة بين دول    

وأوضح أن هناك بعدا سياسـيا فـي هـذا           .المتغيرات في حرب غير متوازنة تنشب في منطقة مأهولة        
التحدي الفتا إلى تغير هوية العدو عدة مرات في المواجهات مع الفلسطينيين خالل الـسنوات األخيـرة                 

حلفاء يحاربون اإلرهاب لكنها أصبحت فـي        نة اعتبرنا قوات السلطة الفلسطينية    في فترات معي  "وأضاف  
ورطت نفسها في الحرب اللبنانية الثانية ووثقت يـديها      " إسرائيل"وأشار إلى أن     ."أحيان أخرى هي العدو   

  .بنفسها عندما رأت بالعدو حزب اهللا فقط ال لبنان كدولة راعية له
اسة فيتّمثل بنظام العالقات بين المؤسسة العسكرية وبين المستوى السياسي          أما التحدي الثاني بحسب الدر    

الفتا إلى أن التخاطب بين الطرفين في حالة الحروب غير المتكافئة أصعب مما تكون عليه في الحـرب                  
واعتبر آيالند أن التحدي الثالث يتجسد بالحاجة بتغييرات تنظيمية وتراكمية معا نتيجـة تغيـر               . التقليدية

الظروف الناجمة عن اختالط الحرب بالسالم والتي تلزم بتوزيع جديد للصالحيات والتنسيق بين جهـات               
  .مختلفة

وقال آيالند إن التكنولوجيا تشكل التحدي الرابع وأوضح عدم أهميـة الوسـائل الحربيـة التكنولوجيـة                 
  .المتطورة مقابل محاربين بواسطة الكالشنيكوف والسكين واألحزمة الناسفة

أمـا التحـدي الـسادس      . "إسرائيل"وأكد آيالند على أن اإلعالم وخاصة التلفاز يشكل تحديا خامسا أمام            
بموجب آيالند فيتمثل بالحاجة لردم الهوة بين التوقعات من الجيش وبين قدرته على تنفيذ قدراتـه علـى                  

  .األرض
  30/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رائيلية تتطلب استقالة أولمرتالمصلحة اإلس": كديما"أحد مؤسسي حزب  .21

" كديما"تلقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود اولمرت ضربه قوية من احد أقطاب ومؤسسي حزب 
الحاكم، المحاضر ارئيل ريخمان، الذي دعا في افتتاح فرع للحزب في مدينة بيتح تكفا شرق تل أبيب، 

المصلحة الوطنية "وأكد ريخمان أن  .لعام الحاليإلى إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب حتى نهاية ا
اإلسرائيلية تتطلب أن يقدم اولمرت استقالته من رئاسة الحكومة، حيث أن بقاء اولمرت يشكل مشكلة 

من شعبيته خالل اقل % 80للدولة والحزب الحاكم، فلم يكن في تاريخ إسرائيل أن يخسر الحزب الحاكم 
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في التراجع الخطير الذي يشهده الحزب، فحتى قبل مرض ارييل من عام ونصف، واولمرت هو السبب 
 نائب، وأالن وبسبب 40من مجمل الجمهور االسرائيلي مع % 25شارون، كانت شعبية كديما تفوق 

الجمهور يعاقب "وقال ريخمان  ".سوء إدارة اولمرت هبطت شعبية كديما إلى ما يوازي ثمانية نواب
ضايا الفساد، وخسارته لحرب لبنان وغيرها من القضايا التي تربط حزب كديما كون اولمرت متورط بق

الحزب برئيسه، وهذا التراجع نابع من التدهور الخطير الذي وصلت إليه المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، 
وهناك تراجع في مكانة الدولة في أوساط األسرة الدولية، واالهم من كل ذلك فقدان الجمهور ثقتهم 

  ".م، وكل ذلك بسبب ممارسات اولمرت والمجموعة التي تدور في فلكهبالجهاز الحاك
  30/6/2007المستقبل 

  
  غضب إعالمي وقضائي على صفقة كتساف مع القضاء اإلسرائيلي .22

 عاشت اسرائيل أمس موجة من الغضب الشعبي واإلعالمي والقضائي علـى         : برهوم جرايسي  -الناصرة
 الرئيس اإلسرائيلي موشيه كتساف، الذي استقال امس من منصبه،          الصفقة التي أبرمتها النيابة العامة مع     

من الجمهور يعارض الصفقة، فيما     % 69وأظهر استطالع أن     .تتضمن الئحة اتهام مخففة ومتفق عليها     
وحملت كبرى الصحف اإلسـرائيلية التـي        .اعترف النائب العام انه لم يتوقع حركة احتجاج بهذا الحجم         

ة تحتج على الصفقة، التي تم فيها شطب بنود اتهام كتساف باغتصاب اثنتين             صدرت أمس عناوين صارخ   
، "صفقة العار "،  "يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة    .من موظفاته السابقات، وتهم باعتداءات جنسية خطيرة      

وحملت الصحف مقاالت لكبار الكتاب والمحللين في إسرائيل، ينتقدون باإلجماع هذه الصفقة ويطـالبون              
أمس، عن مصادر مسؤولة في جهاز التحقيق في الـشرطة          " هآرتس"ونقلت صحيفة    .ء بعدم قبولها  القضا

اإلسرائيلية، امتعاضها واستغرابها من هذه الصفقة، خاصة وأن هذه المصادر كانت قريبة وحتى شريكة              
ـ           .في عملية التحقيق مع كتساف     ساف وأكدت المصادر أن شكوى المشتكية االساسية التي عملت لدى كت

في ديوان رئاسة الدولة، واتهمته باغتصابها، مدعومة بأدلة قاطعة، وهناك أساس جيد إلدانة كتساف بهذه               
  .الجريمة، وكذلك األمر بالنسبة لموظفة أخرى عملت لدى كتساف حين كان وزيرا للسياحة

   30/6/2007الغد األردنية 
  

  رية المعادية للعربوزيرة التعليم اإلسرائيلية تتعهد بمراجعة المواد العنص .23
تعهدت يولي تامير وزيرة التعليم اإلسرائيلية بمراجعة المواد العنصرية المعادية للعـرب فـي المنـاهج                

 في حوار أجراه مندوب األهرام يحيي غانم ـ  - وقالت الوزيرة  , الدراسية بالمرحلة االبتدائية في بالدها
 وأقرت الوزيرة بأن بالدها مارست التفرقة        .  وتعديلها  فإنها ستقوم بتصحيحها   ،إنها إذا وجدت هذه المواد    

 إال أنها تحدثت عن مشروع إلنهـاء         ,  بخفض ميزانية التعليم العربي     , في التعليم ضد مواطنيها من العرب     
   . هذا التمييز

  30/6/2007األهرام المصرية 
  

  مهاجرون روس يرفضون االنتماء إلسرائيل .24
من % 45أمس، أن   " هآرتس" استطالع علمي نشرت معطياته صحيفة       أظهر:   برهوم جرايسي   -الناصرة

مـنهم  % 35المهاجرين الروس الشباب في إسرائيل ال يرون مستقبلهم في إسرائيل، في حين ال يعتبـر                
ويقول معد االستطالع الـدكتور      .أنفسهم إسرائيليين، حتى بعد مرور سنوات على هجرتهم إلى إسرائيل         

ك إمكانية الندماج المهاجرين الشباب في المجتمع اإلسرائيلي، ولكنهم يحـاولون           ليونيد فريدمان، إن هنا   
وجاء ايـضا، أن     .دائما ان يكونوا منعزلين عن هذه األجواء، من أجل الحفاظ على ثقافة وطنهم األصلي             

من الشباب الروسي ال يجدون ضرورة تعلم التقاليد اليهودية واألصول الدينية والتـوراة، وقـال               % 40
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إنـه ال حاجـة لـتعلم وتبنـي          % 90منهم أنه ال يمكن تعلم شيء من الثقافة اإلسرائيلية، وأفاد           % 82
من الذين شـمهلم االسـتطالع يوافقـون علـى          % 65ويظهر أيضا أن     .التصرفات السائدة في إسرائيل   

 ."وسي ر -إسرائيلي"من الذين شملهم االستطالع يفضلون وصفهم بـ        % 88تسميتهم إسرائيليين، إال أن     
 وحتى اليـوم يبلـغ      1990يشار الى ان عدد الذين هاجروا من دول االتحاد السوفييتي السابق منذ العام              

  . مليون نسمة1,1قرابة 
   30/6/2007الغد األردنية 

  
  صواريخ إيرانية لسوريا لمواجهة إسرائيل وهجوم محتمل على طهران": يديعوت" .25

س السابق الدارة الدفاع ضـد الـصواريخ فـي وزارة      أمس عن الرئي  " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة   
السوريين يحصلون من إيران على صواريخ بعيدة المدى تغطي كل          "الدفاع االسرائيلية عوزي روبين ان      

مضيفا ان طهران تزود دمشق بعدد كبيـر        " أراضي دولة اسرائيل في اطار التغيير في مفهومهم االمني        
". 110الفـاتح   " كيلومترا وبعدد كبير ايضا من صـواريخ         250ه  الذي يبلغ مدا  " 2زلزال  "من صواريخ   

 فهو صاروخ دقيق يمكن له أن يحدث أضـرارا          110أما الفاتح   "هو ذو دقة متدنية،     " 2زلزال  "وتابع ان   
، وطورته الصناعات العسكرية االيرانية ويطلق من وسيلة إطالق تشبه وسـيلة إطـالق              "في غاية الشدة  

االنباء من مصادر االمم المتحـدة      "ورأى روبين ان     ". 2ايه  .اس" للطائرات   الصاروخ الروسي المضاد  
"  ليست منطقية3,وتقول ان ايران ستنقل الى سوريا صواريخ أرض ـ أرض متطورة من طراز شهاب  

أن " يـديعوت "وذكرت   ".ليس لدى السوريين ما يفعلونه بصواريخ يتعدى مداها الف كيلومتر         "معتبرا انه   
م المتحدة شددت على أن نقل الصواريخ االيرانية هو جزء من االستعدادات التي تقوم بهـا                مصادر االم "

لدي انطباع بأن السوريين يخلقون النفـسهم       "وقال روبين    ".طهران لهجوم عسكري على منشآتها النووية     
قوة صاروخية كبيرة سيستخدمونها اذا قرروا الشروع في معركة عسكرية ضـد اسـرائيل ليـستعيدوا                

  .المحتل" السيطرة في الجوالن
  30/6/2007السفير 

  
  اسرائيل راضية عما اسمته تدهور االوضاع في ايران .26

 ىقالت صحيفة جيروزاليم بوست الجمعة في عنوانها الرئيسي ان المستو : زهير اندراوس-الناصرة 
 حد تعبير ىن، علاالمني االسرائيلي راض عن التطورات االخيرة في ايران، وان قيام مواطنين ايرانيي

 ان ىمسؤول امني تحدث للصحيفة، باحراق محطات للوقود في مناطق مختلفة من ايران، يؤكد عل
 ان االمور ستزداد تعقيدا في ى ايران بدأت تؤتي ثمارها، مشددة علىالعقوبات االقتصادية المفروضة عل

حاكم في طهران، ومن غير  النظام الى حد تعبيرها علىالمستقبل المنظور، االمر الذي سيؤثر عل
 انه في حال ىهذا التطور ايجابيا للغاية، الفتا الأن المستبعد بتاتا ان يتم االنقالب عليه، واعتبر المسؤول 

 ايران، فان الهبة الشعبية ضد ىقبول االقتراحات االسرائيلية بتشديد العقوبات السياسية واالقتصادية عل
 . حد قولهىالنظام ستقوم وبقوة، عل

أفيغدور ليبرمان، الذي يقوم بجولة  وزيرالأفادت التقارير اإلسرائيلية الجمعة أن ،  صلة بما سلفىعل
 إقامة محطة إذاعة وقناة ىعل) الناتو(اوروبية، قد اتفق مع كبار المسؤولين في حلف شمال األطلسي 

لمئة من سكان الجمهورية  با25 األقلية األذرية في إيران، والذين يشكلون ىتلفزيونية تبث برامجها ال
 .االسالمية في طهران

  30/6/2007القدس العربي 
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   شاحنة معبأة بالغذاء يوميا175غزة بحاجة لـ  :األمم المتحدة .27

حذرت األمم المتحدة أمس من أن المساعدات التي تم تقديمها الى قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في                  
وأعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان      . إنسانية خطيرة فيه    حزيران، ال تكفي للحؤول دون حصول أزمة       15

 طنا من علف الحيوانـات  569 طن من الطحين و400 طن من المواد الغذائية، بينها      1500ان أكثر من    
ان ) االونروا(واعلنت وكالة    . الف ليتر من الحليب، تم نقلها امس من اسرائيل الى غزة           300فضال عن   

بالمقارنة مع الحاجات اليومية من المواد الغذائية والتجهيزات الطبية واالسـمنت           هذه الكميات قليلة للغاية     
وقال كريـستوفر غـونيس المتحـدث باسـم         . الالزمة لمنع حصول ازمة إنسانية في هذا القطاع الفقير        

.  شاحنة محملة بالمواد االساسية الى غزة يوميا لمنع حـصول ازمـة إنـسانية              175االونروا يجب نقل    
 بالمئة مـن    80لمساعدات المقدمة حاليا لن تكفي لمنع حصول ازمة في قطاع غزة حيث يعتمد              وأضاف ا 

مليون نسمة، على المساعدات االنسانية التي يتم نقلها الى القطاع بشكل أساسي            1,5السكان البالغ عددهم    
حا وعامال علـى    مفتو) المنطار(وأشار المتحدث الى الحاجة الى االبقاء على معبر كارني           .عبر إسرائيل 

الى ذلك أعرب الـسكرتير العـام لألمـم          .الدوام، وهو المعبر األساسي للبضائع بين القطاع وإسرائيل       
جاء ذلك في رسالة تلقاها االمين       .المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء األوضاع المأساوية في قطاع غزة           

  .العام للجامعة عمرو موسى من كي مون
  30/6/2007فراس برس 

  
   تستغرب تصريحات ممثل منظمة التحرير"لجنة األهلية في نهر الباردال" .28

التـصريح الـصادر عـن      "في مخيم نهر البارد استغرب      " اللجنة االهلية "بالفاكس بيانا من    " النهار"تلقت  
وأنه مسؤول عن الالجئين الفلسطينيين     ) عباس زكي (شخص يدعي انه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية        

 ".افع عن حقوقهم وقضاياهم، وقوله ان اهلنا في نهر البارد والبداوي حفنة من الفوضـويين              في لبنان ويد  
حقنا في القيام بكل االنشطة السلمية من اجل العودة الى مخيم نهر البارد في اقرب فرصـة                 "واكد البيان   

ابنـاء  بكل صراحة ووضوح براءتنا من عباس زكي وامثاله الـذين يتـاجرون بـدماء               "، معلنا   "ممكنة
المخيمات الفلسطينية في لبنان لحسابات فئوية خاصة ويتجاهلون ان اهم مطالبنا اليوم هي وقـف القتـال           

  ".والسماح بعودة االهالي الى المخيم واعادة اعماره
  30/6/2007النهار 

  
   عدد قتلى اإلنتفاضة5766:  لفرانس برساحصائية .29

برصاص القوات االسرائيلية التي توغلت في المدينة       استشهد سائق سيارة اجرة فلسطيني في مدينة نابلس         
وانسحبت القوات االسرائيلية في وقت الحق امس من وسط نابلس وتوجهـت الـى               .منذ صباح الخميس  

مخيم بالطة لالجئين على مشارف المدينة بحثا عن مسلحين، وبهذا يرتفع عدد االشخاص الذين قتلوا منذ                
معظمهم من الفلسطينيين، حسب احـصاءات       ،5766 الى   2000بتمبر  اندالع االنتفاضة الفلسطينية في س    

  .وكالة فرانس برس
  30/6/2007القبس الكويتية 

  
   مؤسسة مقدسية تعلن عن تأسيس بلدية58 .30

، وأعلـن   )الحياة للقدس ( مؤسسة مقدسية حملة     58أطلق التجمع المقدسي للمؤسسات األهلية، الذي يضم        
للقدس العربية، خالفاً للبلدية الصهيونية في المدينة التي تعمـل علـى            خاللها عن تأسيس بلدية فلسطينية      
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وسلمت قيادات التجمع، في مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الرئيسي فـي حـي                .تهويدها
الشيخ جراح في مدينة القدس، رسالة موجهة إلى بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، أبلغته فيهـا                  

جمع المقدسي باشر العمل على تأسيس بلدية خاصة بالقدس العربية، مطالباً األمم المتحدة بتمكـين               بأن الت 
وأكدت الرسالة بأن كافة قرارات األمم المتحـدة،         .أهالي القدس من ممارسة حقهم في إنشاء بلدية عربية        

طات االحـتالل   تنص على أن القدس منطقة محتلة تسري عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وال يحـق لـسل               
بموجبها اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير وضعها القـانوني، أو طبيعتهـا الجغرافيـة أو تركيبتهـا                  
الديموغرافية، كما أن من حق سكانها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم حياتهم المدنية وتـسيير أحـوالهم                

 هذه القرارات وسعت لتغييـر معـالم        ولفتت الرسالة النظر إلى أن سلطات االحتالل تجاهلت        .المعيشية
المدينة وتهجير أهلها منها، واالستيالء على أراضي سكانها وأمالكهم، مؤكدةً أن سلطات االحتالل تقـوم               
حالياً بتنفيذ سلسلة مكثفة ومتتالية من اإلجراءات العنصرية الهادفة إلى إحداث تغيير نهائي وشامل فـي                

  .وضع المدينة
  1/7/2007فلسطين المسلمة 

  
  ؤكد على اهمية وقف االنتهاكات في قطاع غزةيتقرير حقوقي  .31

قطاع < اوصى تقرير حقوقي اصدرته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بعنوان           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
،  بضرورة تحييد الجهاز القضائي والنيابة       "الحريات والحقوق في غياب سلطة القانون      :غزة بعد االقتتال  

بارها جزءا ال يتجزأ منه، وأن يكون القضاء مستقالً في كل الظروف واألحوال، بعيـداً عـن      العامة باعت 
كما طالب  التقرير النائـب       .الخالفات السياسية، وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين وأمنهم االجتماعي        

اع غـزة وكـذلك     العام، باعتباره القيم على الدعوى العمومية، بضرورة إعادة عمل النيابة العامة في قط            
على الشرطة المدنية العودة للقيام بواجباتها كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، وضرور وقف كافـة االنتهاكـات                
على الوسائل اإلعالمية وحماية مقراتها وإعادة كافة معداتها، ووقف كافة التهديـدات المباشـرة وغيـر                

ريضية من خالل وسائل اإلعالم، وضرورة      ووقف الحمالت التح  . المباشرة للعاملين في المجال اإلعالمي    
العمل على تحييد الجهاز الوظيفي عن كافة الخالفات والصراعات السياسية، وعـودة مـوظفي ديـوان                

  .الموظفين للعمل
  30/6/2007الحياة الجديدة 

  
 مطالبة إسرائيل باالفراج عن النوَّاب والمسؤولين بعد عام من اختطافهم .32

اليوم، باإلفراج الفوري وغير المشروط " فاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينيةالحملة الوطنية للد"طالبت 
وقالت الحملة في بيان لها، إن  .عن النواب والمسؤولين، بعد عام من اختطافهم من قبل سلطات االحتالل

 هدف االحتالل من خالل اعتقال ممثلي الشرعية الفلسطينية هو القضاء على الحياة البرلمانية وتقويض
وطالب البيان بضرورة تدخل المؤسسات  .عمل المجلس التشريعي وشل الحياة السياسية في فلسطين

ومنظمات حقوق اإلنسان والوقوف عند مسؤولياتها أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الشرعية 
صفاً منيعاً ودعا أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف  .الفلسطينية واالنتهاك الصارخ بحق القيادات الوطنية

وشدد البيان على  .أمام ما يتعرض له النواب والوزراء السابقون المختطفون في السجون اإلسرائيلية
ضرورة تركيز وسائل اإلعالم المحلية والخارجية على ملف األسرى والمختطفين، وجعل هذا الملف 

  .على رأس أوليات العمل الوطني
  29/6/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  يناشد أمير الكويت منحه وابنته تأشيرة دخول للكويتيفلسطين .33
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التي تنظمها " مسابقة الملكة"ناشد والد المرشحة الفلسطينية الوحيدة في مسابقة ملكة جمال األخالق 
فضائية اقرأ الزميل رومل شحرور السويطي، أمير دولة الكويت والجهات الكويتية ذات العالقة منحه 

 . دخول للكويت لحضور الحفل النهائي للمسابقة، والذي سيقام االربعاء المقبل في الكويتوابنته تأشيرة
ان ابنته تمكنت بفضل اهللا من التقدم بقوة نحو امكانية الفوز بمركز متقدم في : "وقال السويطي في بيان

بالغ أسفه وحزنه المسابقة التي شاركت بها االف الفتيات المسلمات من مختلف أنحاء العالم، معربا عن 
من حرمان ابنته المشاركة في الحفل النهائي، خاصة وأنها المرشحة الفلسطينية الوحيدة، داعيا الجهات 
ذات العالقة لضرورة األخذ بعين االعتبار الوضع الخاص بابنته حيث أنها تعتبر من ذوي االحتياجات 

 ".الخاصة
  30/6/2007وكالة معا 

 
  "االنقالب" إلى إعالن حسن نوايا بعد حماس بحاجة: مصدر دبلوماسي .34

شدد مصدر دبلوماسي مسؤول على ضرورة دعم الشرعية ووحدة األراضي : نادين النمري -عمان 
الفلسطينية ومساندة السلطة الفلسطينية ورئيسها، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يعطي الذريعة 

وقال المصدر أن االجتماع الرباعي العربي . لإلسرائيليين في عدم وجود طرف فلسطيني مؤهل للتفاوض
اإلسرائيلي الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ حقق نتائج ايجابية، رغم انه لم يكن يصل لدرجة الطموح 
العربي المتمثل بضرورة وضع جدول زمني للسير بعملية سياسية جادة تحقق حال عادال وشامال للقضية 

ضل عدم ذكر اسمه، ان الهدف من القمة كان دفع العملية السلمية واشار ذات المصدر الذي ف. الفلسطينية
الى االمام، مشيرا الى انه استكماال لهذه الجهود سيتوجه وزير خارجية عبداالله الخطيب ونظيره 

إال أن . يوليو المقبل للترويج للمبادرة العربية للسالم/ المصري احمد ابو الغيط الى اسرائيل في تموز
وبين المصدر أن الوضع في . ن استمرار إسرائيل في المماطلة في دفع العملية السياسيةالمصدر حذر م

غزة وفصلها عن الضفة الغربية ادخل عوامل جيدة في الصراع، معتبرا انه ليس من مصلحة أي طرف 
وقال المصدر أن . من االطرف وحتى إسرائيل االستمرار في هذا الوضع على المدى البعيد

وشدد ". ة العربية واالسرائيلية واضحة، نحن نريد دولة فلسطينية مستقرة وانهاء الصراعاالستراتيجي"
على أن اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مصلحة استراتيجية اردنية، مشيرا إلى أن األردن اكثر 

لى ازمة وفيما يتعلق بإعادة الحوار بين فتح وحماس، أشار إ. االطراف التقاء مع المصلحة الفلسطينية
واعتبر انه ال يمكن استئناف الحوار قبل ان تعود . الذي قامت به حماس" االنقالب"عدم الثقة التي شكلها 

وقال أن الخطوة . االمور في القطاع الى ما كانت عليه االمر الذي يتطلب اعالن حسن نوايا من حماس
غزة لسيطرة السلطة واالعتراف بالرئاسة االولى إلعادة الحوار تتمثل في إعادة مقار االجهزة االمنية في 

واضاف أن ما حدث في غزة سبب خيبة امل للدول العربية، خصوصا أن . والسلطة والفلسطينية
وتابع انه رغم اعالن حماس التزامها بحكومة . االطراف الفلطسينية نكثت بوعدها باقامة حكومة الوحدة

واشار إلى االدانة العربية .  ذلك على ارض الواقعالوحدة الوطنية في اتفاق مكة إال انها لم تمارس
االنقالب الذي قامت به حماس على "الواسعة في اجتماع وزراء الخارجية العرب االخير في القاهرة لـ

  ".الشرعية الفلسطينية
، اكد المصدر ان هذه 1700وحول قوات بدر الفلسطينية المتواجدة في االردن والمقدر عددها بحوالي 

وتابع انها قوات جيش التحرير الفلسطيني وهي ". أمر خاطئ"فلسطينية وان اعتبارها اردنية القوات 
  .بضيافة االردن لحين عودتها الى االراضي الفلسطينية

   30/6/2007الغد األردنية 
  

 في مظاهرة وصدام مع الجيش اللبناني" البارد" من نازحي 50 وجرح 3مقتل  .35
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 آخرون، أمس، فـي  50قتل ثالثة أشخاص وجرح    :من بيروت  30/6/2007الخليج اإلماراتيـة    ذكرت  
محيط مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان إثر تقدم متظاهرين فلسطينيين، قيل إنهـم مـن                 
النازحين من مخيم نهر البارد باتجاه حاجز الجيش اللبناني في مخيم البداوي، تحت شعار العـودة إلـى                  

 مئات األمتار، طلب منهم عناصر الحاجز العودة فرفضوا ورموا الجيش بالحجارة            مخيمهم، وبعد تقدمهم  
والعصي، فاضطر الجيش إلى إطالق النار في الهواء، لكنهم لم يرتدوا، ما أدى إلى تدخل بعض األهالي                 

 أدى إلـى     مـن الجـيش    اللبنانيين من بلدة البداوي، وحصلت مواجهة مع المتظاهرين تخللها إطالق نار          
في الشمال أركـان    " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "ط الضحايا، وعلم أن بين الجرحى مسؤول        سقو
بينما استمرت االشتباكات بعنف في مخيم البارد واعلن الجيش سقوط اثنين في صـفوفه متـاثرين                . بدر

وتال رئـيس   تعليق مساعيها لحل أزمة مخيم البارد،       " علماء فلسطين "وأعلنت رابطة    .بجراح اصيب بها  
أن الجـيش اللبنـاني     "..الرابطة الشيخ داود مصطفى في مؤتمر صحافي في بيروت أمس بيانا جاء فيه              

حقق إنجازا عسكريا ينبغي التأسيس عليه لبلوغ عدم إطالة أمد المعركة، إال أنه أكد أن انسداد أفق الحـل     
 الحل السياسي سيؤدي إلى مزيـد       السياسي حال دون الوصول إلى الحل المنشود، واعتبر أن انسداد أفق          

  ..."من التأزيم واستمرار النزف للجيش اللبناني وللمدنيين الفلسطينيين
في ردود الفعل، أكد مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال ابـو لـؤي              30/6/2007 السفير   واضافت

لبارد، انه أثناء برنامج    اركان الذي يعالج في المستشفى االسالمي بسبب إصابته خالل مسيرة العودة الى ا            
التحركات الذي دعت إليه المؤسسات والجمعيات االهلية الذي بدأ باعتصام مفتوح داخل مدرسة كوكب،              
انطلقت تظاهرة سلمية بمشاركة مئات النازحين للمطالبة بالعودة السريعة الى المخيم، وقبـل أن تنتهـي                

 وعند وصولها الى مقربة من حـاجز الجـيش          المسيرة قام بعض المتظاهرين بسلوك الطريق الرئيسية،      
طلبنا من الجيش اللبناني إعطائنا بعض الوقت العادة المتظاهرين الى المخيم، وفي هذه األثنـاء اطلـق                 
الجيش عيارات نارية في الهواء، ثم قام طرف مجهول بإطالق النار على المتظاهرين وعلى الجيش من                

ى إطالق النار بغزارة، ما ادى الى سقوط قتيلين وعدد كبير من            داخل المباني المجاورة، فبادر الجيش ال     
من جهته حمل مسؤول حركة فتح االنتفاضة       . الجرحى، مطالبا بفتح تحقيق بالحادث وتوقيف المتورطين      

في الشمال أبو ياسر مسؤولية الدم الذي أريق الى من أخرج الناس من المخيم، مطالبـا بفـتح تحقيـق                    
كل ما يحصل هو محاولة لتغيير ساحة الصراع وأطراف الصراع مـن             واعتبر ان    ،لمعرفة مطلقي النار  

 كما اكـد هـذه      . خالل زرع الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين وهي مسألة مرفوضة ومدانة من الجميع           
  .التي نظمت المظاهرة" الجمعيات والمؤسسات األهلية الفلسطينية واللبنانية"المعلومات بيان صادر عن 

 ، في بيان أصدرته مساء أمس     ، آذار 14شددت قوى    : جويس كرم  -بيروت  من   30/6/2007فادت الحياة   وا
ال يتحمل مسؤولية سـقوط الـضحايا بـل         "على ان الجيش أثبت حرصه على المدنيين الفلسطينيين فإنه          

 لـديها   تتحمل هذا الوزر المجموعات التي كانت تقود التظاهرة وأقحمت أبناء المخيم ألهـداف سياسـية              
تنفيذ لمخطط سوري باسـتغالل     "ورأت ان ما حصل هو      "). فتح االسالم " ("بهدف فك الحصار عن القتلة    

 كما  ".معاناة الفلسطينيين لضرب االستقرار وحماية القتلة وتحريض أبناء المخيمات على أشقائهم اللبنانيين           
الجريمة المجزرة التي ارتُكبت بحـق       "بياناً ليالً دانت فيه   " قوى التحالف الفلسطينية في لبنان    "واصدرت  

اجـراء  "، وطالب البيان الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش بـ         "أهالي مخيم نهر البارد النازحين الى البداوي      
تحقيق عاجل ومحاسبة مطلقي النار على المسيرة خصوصاً ان قيادة الجيش في الشمال أبلغت الفـصائل                

سيرة انما هناك مسلحون لبنانيون أطلقوا النار وهم معروفو االنتمـاء           انها لم تطلق النار مباشرة على الم      
 فلسطينية تخدم المشاريع االميركية     –وجود جهات لبنانية تسعى لفتنة لبنانية       "وحذر البيان من    ". السياسي

ودعا الى حل سياسي ألزمة نهر البارد يوقف القتال ويحفظ المخيم وأهله ويمنع تداعيات              ".  الصهيونية –
  ".سلبية لألحداث
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 والمخيم يجب أن يخضع للسلطة اللبنانية ليست سريعة" البارد"العودة الى : مكاوي .36
 الفلسطيني السفير خليل مكاوي ان عودة الالجئين الى مخيم نهر البارد            -أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني      

ي المخيم، مؤكدا ان العمل جـار       لن تكون بالسرعة التي يتوقعها البعض بعد انتهاء العمليات العسكرية ف          
 وقال في حديث صحافي   . لدراسة االمر لوضع رؤية واستراتيجية حول كيفية معالجة إعادة إعمار المخيم          

تنظيفه من قبل فريـق نـزع       : نؤكد ان أحدا من سكان المخيم ال يمكن ان يعود اال بعد سلسلة خطوات             "
ما بات معلوما مزروع بااللغام، كشف اولي مـن قبـل           والجيش اللبناني حيث ان المخيم ك     " الماغ"االلغام  

والشركة االستشارية والجيش على االبنية المتصدعة والمعرضة لالنهيار واجراءات الـسالمة           " االونروا"
العامة كافة، كشف ميداني على مدى االضرار التي اصابت المخيم بشقيه الجديد والقديم بحيث يصار الى                

كمـا ان  . م ما هو متصدع، وكذلك الكشف على البنيـة التحتيـة للمخـيم         اصالح ما يمكن اصالحه وهد    
 ."االضرار الفادحة الالحقة به فتحت الباب امام إعادة إعماره بشكل منظم وفق معايير التنظـيم المـدني                

 .اعتقد ان ال مشكلة في تأمين المال الالزم الن المخيمات هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسـره             : اضافو
 .أمن المخيم يجب ان يخضع كليا لسلطة الدولة اللبنانية:  انشدد علىو

  30/6/2007المستقبل 
  

  بوضع حد لمن يعتمد االزدواجية في خطابه األحدب يطالب الفصائل الفلسطينية .37
النائب مصباح االحدب، تعليقا على اشكال البداوي امـس،         " حركة التجدد الديموقراطي  "اكد نائب رئيس    

 اعادة زعزعة الوضع من خالل فتح جبهات اخرى الحداث فتنة فلسطينية ـ لبنانية  ان هناك من يحاول"
من خالل زج المدنيين الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش لتوريطه في الوقت الذي احرز فيه الجـيش                 

ألي "واكـد رفـضه      ". تقدما كبيرا في مخيم نهر البارد وشارف القضاء على عناصر عصابة العبـسي            
العقـالء  "ودعا ". نانية ـ فلسطينية يخطط لها اعداء لبنان من المتاجرين في القضية الفلسطينية مواجهة لب
تحكيم العقل والعمل انطالقا من الحرص على حسن العالقة بـين الـشعبين اللبنـاني               "إلى  " الفلسطينيين

 ".القضية الفلسطينية المضياف والفلسطيني، وعدم ادخال الفلسطينيين في تعقيدات محلية واقليمية ال تخدم            
جميع الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف واضح مما يجري ووضع حد لمن يعتمـد االزدواجيـة               "وطالب  

 ".عنوانا لخطابه وممارساته ويحرض ضد الجيش والمدنيين
  30/6/2007المستقبل 

  
   إلى أميركاة وسوريةلبنانيشخصيات بوش يمنع دخول  .38

المتحدث باسم مجلس األمن القـومي االميركـي   على  لسان مياً أعلن الرئيس االميركي جورج بوش رس     
 حظراً على عدد من الشخصيات السورية واللبنانية، وعائالتهم، يمنعهـا مـن             ، امس ،غوردون جوندرو 

تورطوا، أو يمكن أن يكونوا تورطوا في زعزعـة الحكومـة           "دخول األراضي االميركية، وذلك ألنهم      
 أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان، معتبراً أنهم بذلك             "اإلرهاب"، ورعاية   "اللبنانية

وقال مصدر مـسؤول فـي وزارة الخارجيـة األميركيـة           ". يلحقون الضرر بمصالح الواليات المتحدة    "
هناك قائمة أخرى سرية بأسماء مسؤولين لبنانيين وسوريين سابقين، وكذلك أفراد مـن             "، إن   "السفير"لـ

ولكن . لن يتم السماح أيضا بدخولهم للواليات المتحدة ألنهم يمثلون تهديداً لسيادة لبنان واستقراره            البلدين،  
وتضم الالئحة التي أعلنها البيت األبيض عدداً مـن         ". هي تلك التي قررنا نشرها علناً     ) الواردة(األسماء  

احة وأسعد حردان وعاصم قانصوه     الوزراء والنواب اللبنانيين السابقين، هم عبد الرحيم مراد وميشال سم         
ت العسكرية في سوريا آصف شوكت، ومستـشار        مدير االستخبارا وكذلك  . ووئام وهاب، وناصر قنديل   
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الرئيس السوري هشام اختيار، التي كانت وزارة الخزانة جمدت موجوداته في الواليات المتحدة، ورئيس              
جهاز األمن واالستطالع في القوات السورية في لبنان سابقا العميد رستم غزالة ومعاونه العميـد جـامع                 

  . جامع
  30/6/2007السفير 

  
  نتهاكات االتضّمن معلومات عن تهريب السالح و: 1701 ال حولن كي مونباتقرير  .39

 مون عن قلقه من استمرار االزمة السياسية في لبنان الـذي            –أعرب االمين العام لالمم المتحدة بان كي        
وندد بعد عام   ". يواجه هجمات مستمرة تهدف الى زعزعة سيادته وسالمته االقليمية واستقالله وتقويضها          "

الـى  " الننا لم نستطع التوصل   "وقف الحرب بعدم وجود وقف نار دائم بين لبنان واسرائيل، واسف            على  
ـ  . وقف النار  " حـزب اهللا  "عدم تحقيق تقدم نحو اطالق الجنديين االسرائيليين اللذين أسرهما          "كذلك ندد ب

لرابع لالمين العام لالمم    جاء ذلك في التقرير ا     .وكذلك حيال مسألة انتهاك اسرائيل للمجال الجوي اللبناني       
ودعا لبنان واسرائيل وكذلك دوالً رئيـسية مثـل         . 1701المتحدة حول تطبيق قرار مجلس االمن الرقم        

سوريا وايران الى المساهمة في تطبيق جميع بنود هذا القرار، معرباً عن قلقه خصوصاً من المعلومـات                 
ولفت الـى المعلومـات     .  السورية –د اللبنانية   الدائمة حول انتهاك الحظر على االسلحة على طول الحدو        

المفصلة التي قدمتها الحكومة اللبنانية وجمعها الجيش اللبناني عن نشاطات عناصر ومجموعات مـسلحة              
  .فلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية

  30/6/2007النهار 
  

  ق العربية تقرير لألمم المتحدة عن األوضاع بغزة يحال للجنة تقصي الحقائ .40
تلقت الجامعة العربية، أمس، تقريراً، لم تكشف عن فحواه، من األمم المتحدة، يتعلق باألوضاع : لقاهرةا

اإلنسانية في قطاع غزة الخاضع بالكامل لسيطرة حركة حماس بعد معارك دامية مع الموالين لحركة فتح 
المنبثقة عن االجتماع " الحقائقتقصى "وقررت الجامعة العربية إحالة التقرير إلى لجنة . واالجهزة االمنية

  .الوزاري الذي عقد في القاهرة قبل حوالي االسبوعين، المكلفة متابعة األوضاع في األراضي الفلسطينية
وتلقى عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية التقرير ضمن رسالة من بان كي مون االمين العام 

  .لألمم المتحدة، حول األوضاع في القطاع
  30/6/2007رق األوسط الش

  
  !شريط مصّور ومكالمة وخريطة غّيرت التعامل المصري مع حماس .41

 أمس، إن القاهرة غيرت تعاملها مع حماس بعد سيطرتها على ،قالت مصادر فلسطينية مطلعة :غزة
الوثائق التي نقلتها الحركة إليها وتكشف في مجملها عن عالقة تيار القيادي الفتحاوي محمد دحالن 

وأشارت المصادر المقربة من حماس، التي  .سرائيل وإضرار هذا التيار باألمن القومي المصريبإ
فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن من الوثائق التي وصلت إلى االستخبارات المصرية شريطاً مصوراً 
ة يظهر عناصر أمنية مقربة من دحالن يتباحثون في كيفية وضع كاميرات حساسة قرب الحدود المصري

مع قطاع غزة لكشف تحركات الجنود المصريين المرابطين هناك بناء على رغبة إسرائيلية، ذلك أن 
الكاميرات كان يفترض أن ترتبط بغرفة التحكم اإلسرائيلية في معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح 

ي في غزة ألحد كما سلّمت حماس المصريين شريطاً صوتياً استولت عليه من مقر األمن الوقائ .الحدودي
مساعدي دحالن يتحدث فيه مع اإلسرائيليين عن تحركات مريبة للجنود المصريين قرب الحدود، 

  .وخصوصاً في المنطقة الشرقية القريبة من خط التماس المصري مع إسرائيل
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ك ومن الوثائق أيضاً، خريطة عليها توقيع مدير األمن الداخلي الفلسطيني السابق العميد رشيد أبو شبا
وهناك وثيقة أخرى . تُظهر إحداثيات مكتب الوفد األمني المصري، الذي كان يرابط في قطاع غزة

موقَّعة من أبو شباك عن آلية عمل كاميرات المراقبة التي تحيط بالمقر األمني المصري، وزيارات 
  .الفصائل للوفد، التي ال تتعلق بالعمل الرسمي

  30/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   من دعوة لتأسيس جمعية صداقة امازيغية اسرائيلية بالمغرب استياء .42
وصف ناشطون مغاربة دعوة لتأسيس جمعية صداقة امازيغية اسرائيلية :  محمود معروف-الرباط 

بـالمبادرة المشؤومة وغير المسبوقة، وقالوا ان دعاة الجمعية الذين اعلنوا عن عقد مؤتمرها التأسيسي 
لجاري بمدينة تارودانت خدام اإلرهاب الصهيوني ويعملون علي الدعاية لهذا يوليو ا/ في منتصف تموز

 .اإلرهاب وعلي الدوس على مشاعر المغاربة
ودعا ناشطون امازيغ الى تأسيس جمعية اطلقوا عليها اسم جمعية سوس العالمية للصداقة االمازيغية 

. عوة لالمازيغية وجمعيات اسرائيليةاالسرائيلية تعقد مؤتمرها التأسيسي بحضور جمعيات تنشط في الد
وحدد الداعون لهذه الجمعية اهدافها في المطالبة بتدريس تاريخ اليهود المغاربة في المدارس المغربية 
وادماج الثقافة اليهودية في وسائل االعالم المرئية والمسموع واعادة االعتبار للمكون اليهودي في الهوية 

جمعيات االمازيغية المغربية وجمعيات اليهود المغاربة ودعم التبادل الثقافي المغربية ودعم التعاون بين ال
  .بين الشباب االمازيغي والشباب اليهودي

  30/6/2007القدس العربي 
  

 لالراضي الفلسطينية وفي جعبتها خطط جديدةقادمة رايس في زيارة  .43
 ان االدارة االمريكية ابلغت  صباح اليوم السبتىأكد مصدر فلسطيني رفيع المستو:  حكمت يوسف-غزة

رئاسة السلطة الفلسطينية بان وزيرة الخارجية االمريكية كوندليزا رايـس سـتقوم بزيـارة االراضـي                
الفلسطينية واسرائيل منتصف الشهر المقبل وفي جعبتها العديد من المقترحات والخطط العادة الثقة بـين               

 حقيقة ولقاءات سيتم عقدها بين الطرفين تثمر عـن          الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي من خالل مفاوضات     
 الخامسة لالعالن عن ىان الوزيرة رايس وفي الذكر" سما"وكشف المصدر لمراسل وكالة  .نتائج ايجابية

وذلك من اجل تطبيق رؤية بـوش فـي اقامـة دولتـين             ،  خطة الطريق تود اعادة صياغة بعض بنودها      
 مدونا في تاريخه ولتغطي علـى       ى ليصنع من نفسه رجل سالم يبق      فلسطينية واسرائيلية قبل نهاية واليته    

وقال المصدر ان الوزيرة رايس ستستغل الواقع الفلـسطيني الجديـد           . الهزيمة التي لحقت به في العراق     
عقب سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة وستعمل بكل الوسائل والجهود وستستعين بـبعض الـدول                 

احة الفلسطينية من اجل عزل حركة حماس ووضعها في مواقف محرجـه            العربية التي لها تأثير في الس     
 الجانب االسرائيلي بكل الوسائل من اجل رفـع  ىواضاف المصدر ان الوزيرة رايس ستضغط عل .للغاية

المعاناة عن الشعب الفلسطيني وبالتحديد في الضفة الغربية المحتلة وخلق تسهيالت يشعر بها المـواطن               
ة للحواجز وتوقيف االجتياحات االسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية وعدم مالحقة          الفلسطيني من ازال  

ـ                الرئاسـة   ىنشطاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة واالستمرار في تحويـل االمـوال ال
وتطبيـق مـا وعـد      . الفلسطينية واالسراع في انهاء ملف الجندي االسرائيلي المحتجز في قطاع غـزة           

 اسير فلسطيني كباردة حسن نيه من الطرف االسـرائيلي لـدعم الـرئيس              250اولمرت باطالق سراح    
 .الفلسطيني محمود عباس

  30/6/2007وكالة سما 
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  استمرار تصنيف حماس وحزب اهللا ضمن القائمة السوداء األوروبية  .44
حزب "و" حماس"لفلسطينية   قرر االتحاد األوروبي استمرار تصنيف حركة المقاومة اإلسالمية ا         :وكاالت

وأصدر االتحاد االوروبي قائمة ضمت     . اإليرانية كمنظمات إرهابية  " مجاهدي خلق "وحركة  " اهللا اللبناني 
 منظمة جمدت جميع أرصدتها بناء على معايير استحدثت بعد قليل من الهجمات التي تعرضت لهـا                 30

 األوروبي لقائمة المنظمات اإلرهابية كنـوع       ويأتي تحديث االتحاد  . 2001الواليات المتحدة سبتمبر عام     
من التأكيد على أن جميع األسماء المذكورة في القائمة علمت، أنها ال تزال مقيدة على القائمة كمـا أنـه                    

  . يضع في االعتبار أيضا اعتراضات بعض المنظمات أو الشخصيات
  30/6/2007البيان 

 
 ى إقامة دولة فلسطينيةدور بلير بتنسيق المساعدات الرامية إل: سوالنا .45

كشف المنسق األعلى للشئون األمنية والخارجية باالتحاد األوروبي خافيير سـوالنا أن            :  د ب أ   -مدريد  
دور رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في منصبه الجديد كمبعوث خـاص للجنـة الرباعيـة                 

وقال سـوالنا فـي      .رائيليين والفلسطينيين الدولية للسالم في الشرق األوسط لن يكون الوساطة بين اإلس         
الصادرة امس في مدريد إن بلير حصل على تفـويض محـدد مـن اللجنـة            " البايس"حديث مع صحيفة    

كمـا أشـار أن      .تنسيق المساعدات السياسية واالقتصادية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية        :هو و الرباعية
 .طبلير لن يعد مسودة لخطة سالم في الشرق األوس

  30/6/2007الدستور 
  

 هل تم اتفاق علي حل نهائي للقضية الفلسطينية؟  .46
   القاسممصطفىأنيس . د

فكما يتضح مما يلي في هذه المقدمة، فان .  نرجو أال يسيء أحد فهم توقيت نشر هذا المقال- 1
 مطروحا الموضوع ال ارتباط بينه علي االطالق وبين االحداث المؤلمة التي وقعت في غزة، وأنه كان

فقد أشرت اليه بمنتهي الصراحة في مقال نشرته القدس العربي في . للبحث والتدقيق قبل تلك االحداث
، أي قبل أحداث غزة بأكثر من شهر كامل، وأحجمت عن التعليق عليه في 2007) مايو(العاشر من ايار 

. أشرت اليها أيضا في ذلك المقالانتظار نفيه أو تأكيده من ذوي الشأن تجنباً للتسرع نظرا ألهميته التي 
والموضوع يتجاوز في . ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وانتظرت أن يصدر نفي أو تأكيد طوال هذه المدة

أهميته أحداث غزة، ويتجاوز الخالفات التي تقع بين الحين واآلخر بين الحركات والمنظمات، ويتجاوز 
ية الفلسطينية التي تهم كل فلسطيني، وال يصح أبداً الحركات والمنظمات جميعاً ألنه يمس صميم القض
. فمصير الخالف بين فتح وحماس هو الحل بالحوار. اغفاله أو اهماله بسبب ظروف طارئة، مهما كانت

ولكن القضية تبقي، ويبقي واجب حمايتها، سواء كانتا هما أو غيرهما من التنظيمات في حالة خالف أو 
والكل يعلم، خاصة من مواقفي في المجلس . ف الحركات الفلسطينية جميعاويقيني أن هذا هو موق. وفاق

الوطني الفلسطيني، أنني ال أنتمي الي أي تنظيم أو حركة، وأنني ال أناصر فريقاً علي فريق، وانتمائي 
وعلي هذا فانني أرجو أال ينظر الي هذا المقال نظرة ضيقة أو أن توقيت نشره . الوحيد هو لقضية الوطن

فالطروحات االسرائيلية التي يتعرض لها هذا المقال، وما زعمته . عبر عن موقف من الفريقين المختلفيني
الصحافة االسرائيلية من موافقة الجانب الفلسطيني عليها، قد يشجع اسرائيل علي المضي في نهجه في 

 شباك ما تنطوي عليه أي وقت من االوقات استغالال للظروف الراهنة، وقد يقع المفاوض الفلسطيني في
ولذا فاننا . هذه الطروحات من خدع ومناورات، بغض النظر عمن من يكون هذا المفاوض الفلسطيني
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نرجو أن ينظر الي هذا المقال فقط من زاوية واحدة وهي التنبيه الموضوعي لمخاطر تحيط بالقضية من 
 . أو لم يصحتطور المناورات االسرائيلية سواء صح الخبر موضوع هذا المقال،

 خبرا تحت عنوان 5 صفحة 2007) ابريل( نيسان 24 نشرت القدس العربي في عددها الصادر في - 2
عباس ونائب وزير األمن االسرائيلي أعدا سرا اتفاقا لحل النزاع الفلسطيني االسرائيلي يضمن يهودية 

. 2007) أبريل( نيسان 23اسرائيل وذلك نقال عن صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر في 
ووفقا لما جاء في ذلك الخبر فان الصحيفة االسرائيلية كشفت النقاب عن وجود اتفاق للحل النهائي للنزاع 

) أبو مازن(كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ) وقعه(الفلسطيني االسرائيلي وقعها 
وقال الصحافي االسرائيلي، الذي ذكر انه حصل علي . ونائب وزير األمن االسرائيلي أفراييم سنيه 

نسخة من االتفاق بين الطرفين ، إن الرئيس عباس وافق علي الطرح القائل إن دولة اسرائيل هي دولة 
الشعب اليهودي، وال يجوز في أي حال من األحوال التنازل عن هذا التعريف، األمر الذي يعني بصورة 

وجاء . 1948ودة الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة العام مباشرة أن عباس تنازل عن حق ع
في الخبر أن الصحافي االسرائيلي شدد علي أن االتفاق كان جاهزا وحاضرا للنقاش فيه، ولكن 
االنتخابات التشريعية الفلسطينية وفشل حركة فتح وصعود حركة حماس الي السلطة بعد االنتخابات أفشل 

وبحسب الصحيفة االسرائيلية فان المفاوضات . عباس ودفعهما الي تأجيل النظر فيه المخطط بين سنيه و
 بين سنيه وعدد من مستشاري عباس، وبعد االنتهاء من اعداد مسودة االتفاق قام 2005بدأت عام 

ر وبعد ذلك قام سنيه بالسف. الطرفان بتسليمه الي أحد أبناء محمود عباس الذي قام بدوره بتسليمه لوالده
شخصيا الي مقر عباس في المقاطعة حيث اتفق علي أن يقوم رئيس السلطة بارسال مندوب رسمي عنه 

ويقول الخبر إن أحد كبار قادة فتح قد وصل الي اللقاءات بايعاز من أبو مازن وقضي . الي المحادثات
عرضت علي عباس مع سنيه ثالثة أيام متواصلة وتمكن االثنان من التوصل الي الصيغة النهائية التي 

ولكن االتفاق لم يخرج الي حيز التنفيذ كما خطط عباس وسنيه بسبب خسارة فتح . وأعلن موافقته عليها
 .في االنتخابات 

 ومع األسف فإن الصحافي االسرائيلي لم ينشر النص الكامل لالتفاق الذي تحدث عنه، واكتفي -3
أن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأنه ال ففضال عن االعتراف ب. باالشارة الي بعض ما ورد فيه

يجوز بأي حال من األحوال التنازل عن هذا التعريف، فقد جاء فيه، حسبما ذكره الصحافي االسرائيلي، 
أن الوطن التاريخي للشعبين االسرائيلي والفلسطيني يقع بين نهر االردن وبين البحر األبيض المتوسط، 

يحتم عليهما تقسيم األرض بينهما، وأن الحدود بين الدولة العبرية وبين وأن حل النزاع القائم بينهما 
) يونيو(الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن يكون علي أساس الوضع الذي كان قائما قبل عدوان حزيران 

 ولكن مع ذلك، أكد االتفاق والكالم للصحافي االسرائيلي، أنه ال محال بأن تقوم اسرائيل. 1967من العام 
والفلسطينيون بعملية تبادل أراٍض، بحيث أن االراضي التي ستضم الي الدولة العبرية في الضفة الغربية 

أما بالنسبة للقدس فقد جاء في االتفاق . المحتلة، تحتم علي اسرائيل دفع التعويضات عنها للفلسطينيين
سرائيل وأيضا عاصمة مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي مدينة سالم، بحيث تكون عاصمة ال

 .للدولة الفلسطينية، وأن السيطرة السياسية علي االحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان 
وقد اطلعنا علي هذا الخبر .  هذا ما نشرته القدس العربي نقال عن صحيفة معاريف االسرائيلية- 4

العربي بنشره في العاشر من ايار ونحن نعد مقاال عن أزمة المبادرة العربية، وهو مقال تكرمت القدس 
ونظرا لخطورته، فقد قلنا اننا نحجم عن التعليق عليه الي أن .  ، واشرنا فيه الي هذا الخبر2007) مايو(

وحيث أنه لم يصلنا نفي أو تأكيد كما لم يصدر . يصدر نفي أو تأكيد له من جانب الرئاسة الفلسطينية
ا المقال نفي بما وعدنا به، حيث أنه يجب أال يمر خبر كهذا بيان رسمي في هذا الخصوص، فاننا في هذ

وكأنه خبر عادي نقرؤه ثم ننساه، ذلك ان ما جاء فيه يجب أن يكون محل نظر كل فلسطيني ألنه يعبر 
عن موقف اسرائيلي طُِرح أو سيطرح علي الجانب الفلسطيني في مفاوضات سرية شبيهة بتلك التي 
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وما تاله من اتفاقيات، واذا كان االتفاق قد حصل فعال فانه يعبر عن استسالم انتجت اعالن مبادئ اوسلو 
كامل للطروحات االسرائيلية والصهيونية ومنحها الشرعية الفلسطينية التي طالما حرصت علي الفوز 

ليس هذا فحسب بل انه يضفي الشرعية الفلسطينية علي وعد بلفور وقرار التقسيم وما أحدثته . بها
 من تغييرات وانتهاكات للشرعية الدولية منذ قيامها وفي مستقبل االيام، ويجعل من النضال اسرائيل

باالضافة الي هذا ، فان . الفلسطيني طوال قرن كامل ويزيد نضاال عبثيا لم يكن له أي مبرر حقيقي
ينية الحالية علي االتفاق، اذا كان فعال قد حصل، يؤكد السرائيل مدي التنازالت التي تكون القيادة الفلسط

استعداد لتقديمها للوصول الي ما يسمي بالحل النهائي، وهو اتفاق تستطيع اسرائيل أن تشرعه في وجه 
اننا نرجو مخلصين أال يكون اتفاق من هذا القبيل قد حصل، وأن ما نشرته . المبادرة العربية السقاطها

لجس نبض القيادة الفلسطينية والشارع الصحيفة االسرائيلية ال يعدو أن يكون مناورة اسرائيلية 
وسواء حصل االتفاق أو لم يحصل فان الواجب يفرض علي كل فلسطيني وعربي أن يدقق . الفلسطيني

 .. فيه، ولو للتعرف علي ما يدور في أفكار الجانب االسرائيلي
 علي تسميته بالحل النهائي االطار الموضوعي لما اصطلح

نقاط التي زعمت الصحيفة االسرائيلية أنها كانت محل اتفاق، ال بد من  قبل الدخول في تفاصيل ال- 5
هذا التحديد له أهميته، . تحديد االطار الموضوعي للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية في هذه المرحلة

ولهذا السبب نجد أن المتفاوضين . ألنه هو الذي يحكم جدول االعمال الذي علي الجميع االلتزام به
وهو . وقتا طويال في تحديد جدول االعمال، أي تحديد الموضوعات التي سيتفاوضون بشأنهايصرفون 

أو /أمر مهم بوجه خاص في التفاوض مع اسرائيل التي تسعي دائما الزاحة المفاوضات عن هدفها و
الموضوع االساسي . الزج بموضوعات تحرص هي علي اقتناص الفرصة لتحقيق مكاسب معينة

ويجب أن يبقي، تطبيق الشرعية الدولية علي الوضع القائم، بحيث تتم ازالة ما هو غير للمفاوضات هو، 
وقد تكفلت محكمة العدل الدولية بتحديد . شرعي وفقا لمرجعية قانونية محددة خارجة عن اطار التفاوض
حكمة، هي وهذه المرجعية، وفقا لفتوي الم. هذه المرجعية في فتواها التي أصدرتها بشأن الجدار الفاصل

الوضع القائم هو احتالٌل غير شرعي وممارسات من . مبادئ القانون الدولي التي أعلنتها في نفس الفتوي
قبل الدولة المحتلة واجراءات اتخذتها كلها غير شرعية ويجب أن تزال، وحقوقٌ للشعب الفلسطيني يجب 

تهاد فيها من أحد بعد فتوي محكمة ومبادئ الشرعية الدولية الواجبة التطبيق ال محل لالج. أن تُحترم
العدل الدولية واعتماد تلك الفتوي من الغالبية الساحقة للجمعية العامة لالمم المتحدة، بما في ذلك جميع 
دول االتحاد االوروبي وروسيا والصين، باسثناء أمريكا واسرائيل وثالث دول هامشية ال وزن لها في 

مع الدولي واالمم المتحدة أصبحا ملزمين بمفهوم محدد لمبادئ ومعني هذا أن المجت. المجتمع الدولي
وعلي المفاوض الفلسطيني أو . القانون الدولي الذي يجب أن تتم التسوية للنزاع الحالي علي أساسه

العربي أن يكون متفهما لها تفهما كامال وملتزما بها، وأن ال يوافق علي ما قد يسبغ الشرعية علي ما هو 
 . أن ينقاد موضوع المفاوضات الي نقاط ال شأن لها بتطبيق هذه المبادئغير شرعي، أو

 وهذه المبادئ التي أشارت اليها المحكمة واعتمدتها الجمعية العامة هي التي سبق وأن اعتمدها - 6
، فضال عن قرار الجمعية 1967وطبقها مجلس األمن والجمعية العامة بشأن ما جد نتيجة لحرب عام 

ووفقا لهذه القرارات .  بعودة الالجئين، حيث أن هذه القضية بقيت عالقة حتي اآلنالعامة الخاص
والمبادئ التي أعلنتها محكمة العدل الدولية فان عناصر الحل تتمثل في انهاء االحتالل، حيث أن احتالل 

 غير أراضي الغير بالقوة، عمل يخالف القانون الدولي، وازالة ما ترتب عليه من آثار لكونه عمال
ويدخل في ذلك . 1949ويعني هذا، في رأي محكمة العدل الدولية، العودة الي حدود هدنة عام . مشروع

 الذي تحدث عن 242وهذا هو التفسير القانوني الملزم للقرار رقم . االنسحاب الكامل من القدس الشرقية
 القرار باللغة االنسحاب من اراض محتلة حسب النص االنكليزي أو األراضي المحتلة حسب نص

 خارج حدود هدنة 1967فالمحكمة قضت بأن االراضي المحتلة تشمل كل ما تم احتالله عام . الفرنسية
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فالتفاوض اذن يجري حول الترتيبات العملية لالنسحاب الي تلك الحدود، وليس التفاوض حول . 1949
رض من واقع بالمخالفة لمبادئ الحدود أو تبادل االراضي أو الموافقة علي ما خلقته اسرائيل علي اال

القانون الدولي، أو فرض قيود علي السيادة الفلسطينية علي أراضيها أو تصرفاتها ألي حجة كانت، مثل 
ادعاءات ضروريات أمنية السرائيل تترك دولة فلسطين تحت احتالل جديد يحد من سيادتها، ولكن 

 . بموافقتها هذه المرة
أن ) بمن فيها القاضي االمريكي الذي تحفظ علي أمر اجرائي( كذلك  وقرر مجلس األمن والمحكمة- 7

أي أنه ال توجد مستوطنات شرعية يجب أن تبقي وأخري غير شرعية يجب . المستوطنات غير شرعية
المستوطنات كلها، ثابتها ومتنقلها، صغيرها وكبيرها، غير شرعية ويجب أن تزال، وال قيمة . أن تزال

 بين مستوطنات شرعية أي أقرتها الحكومة االسرائيلية، وأخري عشوائية أقامها للتفرقة االسرائيلية
ولذا فإن . المستوطنون، فالذي يطبق علي الشرعية هو القانون الدولي وليس القانون االسرائيلي
وفي أثناء . المفاوضات بشأن المستوطنات تنحصر فقط في اعطاء الفرصة الزمنية لرحيل المستوطنين

 .ة الزمنية يكون المستوطنون والمستوطنات تحت السيادة الفلسطينيةهذه الفتر
 القدس

 وأما بخصوص القدس، ففضال عن أن ضمها واالستيطان فيها مخالفان للقانون الدولي من حيث - 8
 بوصفها أرضا محتلة يجب االنسحاب منها، فان مجلس األمن 1967المبدأ، وأنها تدخل ضمن حدود عام 

 اضافية خاصة بها أعلن فيها عدم شرعية ضمها، وطالب اسرائيل بالغاء كل ما اتخذته قد اتخذ قرارات
جميع هذه . من اجراءات أو تشريعات لتغيير الوضع القانوني للمدينة أو تغيير البنية السكانية فيها

االجراءات والتشريعات تعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس األمن وفتوي محكمة العدل 
ومؤدي هذا ليس فقط عودة القدس الشرقية بكاملها وانما الغاء جميع التصرفات التي قامت بها . الدولية

اسرائيل من نقٍل للسكان الفلسطينيين أو توطيٍن السرائيليين أو استيالٍء علي أراض، أو محاولِة منح 
الة ما أحدثه االحتالل من ويكون من حق الدولة الفلسطينية از. حقوق دائمة فيها للمحتل أو لمواطنيه

 . تغييرات أو منشآت ألنها كلها غير شرعية
 واضح في حق الالجئين في العودة الي بيوتهم 194 وبشأن عودة الالجئين فان القرار رقم - 9

واراضيهم، اينما كانت، والتعويض عما أصابهم من ضرر بسبب حرمانهم من ممارسة هذا الحق 
ال هذه الفترة، أو تعويض من ال يرغب في العودة عن أمالكه وعن الضرر واالستفادة من ممتلكاتهم طو
 . الذي لحق به حتي يوم قراره

 وبطبيعة الحال فقد ترتبت علي االحتالل وما ارتكبه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي - 10
، وهذه يجب أن تكون محل االنساني اضرار كثيرة لحقت بابناء الشعب الفلسطيني وبالكيان الفلسطيني

تفاوض أو تحكيم دولي للحصول علي تعويضات عنها ألنها كلها أفعال غير مشروعة، وهذا المبدأ أقرته 
محكمة العدل الدولية عندما ألزمت اسرائيل بالتعويض عن االضرار التي ترتبت علي بناء الجدار غير 

 .الضرار تنفيذا لفتوي المحكمةالشرعي، وبدأت االمم المتحدة في اعداد ملف خاص بهذه ا
وواضح منه أنه ال محل لفرض طرف علي الطرف اآلخر بحث .  هذا هو اطار المفاوضات- 11

ونالحظ أن قرارات مجلس األمن ذاتها التي عالجت القضية وقرارات . موضوع خارج عن هذا االطار
من بعيد لموضوع اعتراف متبادل الجمعية العامة وفتوي محكمة العدل الدولية لم تشر ال من قريب وال 

مثال، فاالعتراف حق من حقوق السيادة تمارسه كل دولة وفقا لتقديرها وليس في القانون الدولي ما يلزم 
دولة بأن تعترف بدولة أخري أو بحقها في الوجود مثال أو بالتسمية التي تريد أن تطلقها علي نفسها، 

وهذا يتحقق بانهاء االحتالل الذي هو السبب في االزمة . اوانما أشارت فقط الي حدود آمنة ومعترف به
والسوابق الدولية في هذا . القائمة حاليا، كما ال يشترط لقيام السالم اعترافات متبادلة أو تطبيع كامل

 . 242الشأن كثيرة، ولذا فان مجلس األمن تجنب االشارة اليها في القرار رقم 
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 ال الزامية في االتفاقات
 مسألة كثيرا ما تغيب عن االذهان، وهي أن أي اتفاق يبرمه الفلسطينيون في الظروف  وثمة- 12

الراهنة ال يكون ملزما لهم في المستقبل ويستطيعون التنصل منه وفقا للقانون الدولي، ولذا فان أي اتفاق 
ي ظل ظروف والسبب في ذلك أنه سيكون اتفاقا تم تحت االكراه وف. جائر لن يحقق األمن والسالم ألحد

احتالل قاسية جدا تفقد المفاوض الفلسطيني حرية االرادة البرام اتفاق تتوفر فيه عناصر االلزام، 
وهذه وسائل اكراه يعاني منها . واالكراه هذا قائم بشكل خطير، بسبب االحتالل وممارساته والتواطؤ معه

ولهذا اذا أريد . قد تم بارادتهم الحرةالفلسطينيون يوميا بحيث ال يمكن االدعاء بأن أي اتفاق يبرمونه 
. ابرام اتفاق يكون له حظ من الدوام فال بد أوال من ازالة جميع هذه العناصر قبل أن يتم أي اتفاق

واالحتالل في حد ذاته هو السبب المنتج لكل هذه العناصر، يضاف اليه االستجابة التلقائية تقريبا لكل ما 
وتجدر االشارة الي أن انهاء . انهاء االحتالل أوال وقبل كل شيءالمطلوب هو . يخطط له االحتالل

تحررت المستعمرات دون . االحتالل يجب أال يكون مقيدا بأية شروط، وهذا ما حصل في جميع الحاالت
شروط مسبقة، مثل االعتراف بالدولة المستعمرة أو بحقها في الوجود أو بفرض قيود علي الدولة الجديدة 

وأصبحت الدول الجديدة عضوا في المجتمع الدولي تمارس من السيادة ما تمارسه . اتحد من سيادته
 . الدول األخري وتخضع للقانون الدولي شأنها شأن الدول االخري

 ننتقل بعد هذا للنظر في النقاط التي زِعم أن االتفاق قد تم عليها، ونعتمد في هذا علي ما أوردته - 13
ا بأن الصحيفة لم تنشر االتفاق بكامله، مع أن الصحافي الذي تحدث عنه أشار الصحيفة االسرائيلية، علم
ولكن . ولهذا فانه ليس باالمكان التعليق علي كل ما جاء في االتفاق لعدم نشره. الي أن لديه نسخة منه

مية مما تجدر مالحظته أن الصحفي االسرائيلي ربما تعمد االشارة فقط الي النقاط التي اعتبرها ذات أه
ولكن قبل أن ندخل في التحليل، ال بد من االشارة الي أنه نخشي أن يكون . خاصة بالنسبة لالسرائيليين

هذا االتفاق هو اتفاق مبادئ كاتفاق اوسلو، حيث أن االمور التي أشار اليها يبدو عليها تعمد االبهام 
اء يتسلح المفاوض االسرائيلي والعمومية بحيث تحتاج الي اتفاقيات الحقة لتفسيرها، وفي هذه االثن

أي أن . بمبادئ هي حتما في صالحه، ويستمر في ممارساته تماما كما حصل بعد اتفاق مبادئ أوسلو
االتفاق هذا لن يكون حال نهائيا وانما هو خطوة أخري، ولكنها بالغة الخطورة، في تنفيذ المخططات 

سيتم نتيجة لما يسمي بتحريك عملية السالم، الصهيونية، ونخشي كذلك أن يكون هذا االتفاق هو الذي 
فينتهي هذا التحريك باعتماده ومواجهة الشعب الفلسطيني به في غياب مؤسسات فاعلة لمنظمة التحرير 

 . الفلسطينية تعكس الوضع الراهن للنضال الفلسطيني وتقوده
 يهودية اسرائيل 

لطرح القائل ان دولة اسرائيل هي دولة  قال الصحافي االسرائيلي ان الرئيس عباس وافق علي ا- 14
الشعب اليهودي، وال يجوز في أي حال من االحوال التنازل عن هذا التعريف مضيفا األمر الذي يعني 

  . 1948بصورة مباشرة أن عباس تنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة عام 
 شأن له بقضية االحتالل وانهائه، وانه ليس فقط التفافاً علي  وأول ما يالحظ علي هذا الطرح أنه ال- 15

والواقع أن رئيس السلطة الفلسطينية قد استدرج، علي ما . حق العودة، كما قال الصحافي االسرائيلي
أما ورود عبارات . يبدو، الستعمال عبارات مشابهة في مناسبات رسمية سابقة لفتت االنظار في حينها

مية فأمر له خطورته، وأولها تقرير واقعي والتزام فلسطيني أبدي بهذا الطرح كهذه في وثيقة رس
فهو ال يقضي فقط علي حق . فاسرائيل قامت في أرض فلسطينية، وليس في فراغ ال أهل له. االسرائيلي

العودة الذي أشار اليه الصحافي االسرائيلي، بل يشكك علي األقل في شرعية الوجود الفلسطيني علي 
لتاريخ في أرض فلسطين، وبالتالي فان وجود ما يقارب من مليون من ابناء الشعب الفلسطيني في مدي ا

هؤالء ليسوا جزءاً من . ذلك الجزء من وطنهم الذي اصبح يعرفُ باسرائيل هو وجود غير شرعي
رائيليون الشعب اليهودي، مهما كان تعريفه، وال تعترف لهم اسرائيل بهذه الصفة، وانما هم مواطنون اس
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يناضلون من أجل الحصول علي الحقوق الكاملة للمواطنة، وهو موضوع قيد البحث في الدوائر الرسمية 
والموافقة علي نص من هذا القبيل تعني الموافقةَ علي التمييز ضدهم واعطاء غطاء الشرعية . االسرائيلية

أن الصهيونية تقوم أساساً علي ليس هذا فحسب، اذ . الفلسطينية لهذا التمييز، ويدعم موقف دعاته 
فوعد بلفور . الحصرية العنصرية التي ال تقبل اآلخرين، ونص كهذا يتجاوز وعد بلفور وقرار التقسيم

حافظ علي األقل علي بعض حقوق غير اليهود في الوطن القومي لليهود، وقرار التقسيم انشأ دولة 
الفلسطينيين ويحفظ حقوق مواطني هذه الدولة بغض يهودية يتساوي عدد السكان فيها تقريبا بين اليهود و

كما أن نصا كهذا يدعم الموقف الحصري العنصري للصهيونية . النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية
ويوفر لها ركيزة القتالع الفلسطينيين من أرضهم، تماما كما حصل في الماضي، مع الفارق بأنه سيكون 

وال نريد أن ندخل في نقاش حول تعريف الشعب اليهودي، . شعب الفلسطينيهذه المرة بموافقة ممثلي ال
سامي (ويكفي أن نقول إن الذي يجمع اليهود هو الديانة، واال ما الذي يجعل من المغني االمريكي األسود 

موافقة أو المغنية مادونا أو يهود أوروبا الشرقية يهودا غير اعتناقهم الديانة اليهودية؟ وال) ديفيز جونيور
علي هذا النص تعني الموافقة علي أن الدولة ليست دولة دينية فحسب وانما هي التباع ذلك الدين أينما 

وعندما يقترن هذا بما جاء في االتفاق من أن فلسطين من النهر الي البحر . وهذا ال يجوز اصال. وجدوا
بح بذلك وبموافقة الفلسطينيين هي وطن تاريخي للشعب اليهودي، فان ما تستطيع اسرائيل احتالله يص

 . وطنا ابديا وعلي سبيل الحصر للشعب اليهودي
 فلسطين وطن تاريخي للشعبين

 قال الصحافي االسرائيلي انه جاء في الوثيقة إن الوطن التاريخي للشعبين االسرائيلي والفلسطيني - 16
تدعيه الحركة الصهيونية من حق وهذا اعتراف بما . يقع بين نهر االردن وبين البحر األبيض المتوسط 

تاريخي في فلسطين كلها، يتساوي مع الحق التاريخي لشعبها، سكانها االصليين الذين تمتد جذورهم في 
في اتفاقية أوسلو كانت االراضي الفلسطينية أرضا متنازعاً عليها . أعماق التاريخ ولم ينقطع بقاؤهم فيها

هكذا . هذا التنازع باالعتراف بأنها وطن تاريخي لالسرائيليين، واذا بها في هذا االتفاق الجديد تحل 
ينتهي التنازع عليها باقرار من الجانب الفلسطيني بالمقولة الصهيونية التي ال تقوم علي اساس، بالرغم 

انهم يعرفون أن جميع الحفريات . من المحاوالت الصهيونية العتمادها أساسا لشرعية وجود اسرائيل
لسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين وكذلك تلك التي تمت في عهد االحتالل التي جرت في ف

االسرائيلي لم تعثر علي أثر واحد يؤيد هذا الزعم، بل إن اساتذة علم اآلثار في جامعة تل أبيب يشكون 
 والهيكل الذي يدعون لم يعثروا علي أي أثر يدل عليه، مع أن. في كل شيء حتي وجود داوود وسليمان

وحاول بعضهم . آثارا بالضخامة التي يصورونها للهيكل لم تندثر اندثارا كامال في أي مكان في العالم
التزوير فاكتشف تزويره، وأذاعت فضائية الجزيرة فيلما وثائقيا عن محاوالت التزوير هذه من انتاج ال 

دي في فلسطين كله من التاريخ اليهو. فيما أذكر، وأرجو من الفضائية أن تكرر اذاعته. سي.بي.بي
ليس هذا فحسب بل إن هذا . صنعهم ولم ينهض عليه دليل في الحفريات بالرغم من كل ما بذل من جهود

وال . التاريخ الذي كتبوه بأنفسهم يدل بوضوح علي أنهم جاؤوا غازين محتلين وليسوا من ابناء الوطن
حت فلسطين من النهر الي البحر الوطن وال ندري كيف أصب. أحد اآلن يقرهم علي التاريخ الذي كتبوه

التاريخي ليهود أوروبا الشرقية مثال من الخزر الذين اعتنقوا الديانة اليهودية أو للمغني والمغنية سامي 
واذا كان التفسير هو االشتراك في الديانة الواحدة، فمؤدي ذلك أن فلسطين هي . دايفيز جونيور ومادونا

وإنه لمن المغالطات أن . ر الذين يعتنقون المسيحية واالسالم واليهوديةالوطن التاريخي لباليين البش
يوضع الشعبان الفلسطيني واالسرائيلي في وضع متساو، والهدف من ذلك هو االشعار بعدم التحيز، أو 
أنه يمثل تنازال كريما من الجانب االسرائيلي، في حين أن هدفه األساسي هو تسجيل اعتراف رسمي 

 تزعمه الحركة الصهيونية من أن فلسطين هي الوطن التاريخي لليهود، حيث أنه ال ينازع فلسطيني بما
ووراء هذا التعريف هدف آخر وهو اضفاء . أحد في أن فلسطين هي الوطن التاريخي للفلسطينيين
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 فالشعب ال يعتبر. الشرعية ليس فقط علي وجود اسرائيل بل وأيضا علي االحتالل االسرائيلي وممارساته
وكذلك فان المستوطنات تصبح شرعية، ألن . محتال في وطنه التاريخي، فوجوده فيه هو الوضع الطبيعي

من حق االنسان أن يقيم في أي مكان في وطنه، واذا دخل أرضا غير أرضه وبني فيها فان الذي يطبق 
. قرارات االمم المتحدة عليه هو القانون المدني العادي وليس القانون الدولي والقانون الدولي االنساني و

هذه مناورات علي الشرعية . وهذا التصوير للوضع يستبعد تماما تطبيق هذين القانونين وتلك القرارات
 . وعلي التاريخ ال يمكن القبول بها بأي حال من األحوال

 حل الدولتين
) لسطيني واالسرائيليأي بين الشعبين الف( وتمضي الوثيقة الي القول بأن حل النزاع القائم بينهما - 17

يحتم تقسيم األرض بينهما، وأن الحدود بين الدولة العبرية وبين الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون 
اذا كانت فلسطين  . 1967من العام ) يونيو(علي أساس الوضع الذي كان قائما قبل عدوان حزيران 
ن الحدود هي التي كانت قائمة قبل عدوان وطنا تاريخيا للشعبين فلماذا تقسم؟ ولماذا يجب أن تكو

فالشريك الفلسطيني سيحصل . ؟ هذه قسمة جائرة ال يرضي بها شريك في الوطن1967) يونيو(حزيران 
علي أقل من عشرين في المئة، بينما يبقي الشركاء الذين أرغموا علي مغادرة وطنهم التاريخي، وهم 

 من العيش في وطنهم التاريخي، في حين يحق لغيرهم الالجئون، بفعل الشريك اآلخر محرومين وحدهم
اذا كانت فلسطين وطنا تاريخيا للشعبين فإن . ممن لم تكن فلسطين وطنا تاريخيا لهم أن يستوطنوا فيه

أول ما يجب االلتزام به هو عودة الالجئين والغاء مصادرات االراضي والغاء االحتكار العنصري 
حتكار الذي يحصر تملك هذه االراضي والعمل فيها علي فئة واحدة لالراضي داخل اسرائيل، هذا اال

ثم لماذا ال يكون التقسيم علي اساس قرار التقسيم مثال؟ أو علي أساس التوزع السكاني بين . وهي اليهود
الشعبين عند انتهاء االنتداب البريطاني علي فلسطين؟ الهدف واضح، وهو االعتراف بالحق التاريخي 

 ما عدا ذلك فهو اقرار ما قامت به اسرائيل واضفاء شرعية تاريخية عليه أوال لما قامت به لليهود، أما
اسرائيل من رسم حدود لنفسها، أي تحكمها في القسمة المزعومة، وثانيا اضفاء الشرعية علي ما أنشأته 

 . من مستوطنات واستمالكات لالراضي الفلسطينية
 والصرار العرب 242سوي للتظاهر باالستجابة للقرار رقم  ليست 1967 االشارة الي حدود عام -18

وهذا واضح من أن االتفاق أكد أنه ال . ، هذه مناورة دعائية فقط وخداع علي الحقيقة1967علي حدود 
محال بأن تقوم اسرائيل والفلسطينيون بعملية تبادل أراض، بحيث أن االراضي التي ستضم الي الدولة 

لماذا ال مفر . ية المحتلة تحتم علي اسرائيل دفع التعويضات عنها للفلسطينيين العبرية في الضفة الغرب
من تبادل لالراضي؟ هذا التبادل الذي يبدو غريبا في نوعه، اذ أنه ليس تبادال لالراضي، وانما هو بيع 

محال فاالتفاق يقول اسرائيل ال . لالراضي، لجزء من الوطن، من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني فقط
. لها من ضم أراض من الضفة الغربية ، أما دولة فلسطين فليس لها أن تضم اية أراض من اسرائيل

لماذا ال تضم فلسطين المدن الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل مثل يافا وعكا وبئر السبع واللد والرملة 
ذا هو المقصود، واستعمال وصفد مثال في عملية التبادل هذه في الوطن التاريخي المشترك؟ طبعا ليس ه

عبارة تبادل مغالطة كبيرة تخفي حقيقة المقصود منها، حيث أن الذي سيحصل عليه الفلسطينيون في 
أي أن اسرائيل تشتري من . عملية التبادل الغريبة هذه هو تعويضات يتحتم علي اسرائيل دفعها 
ولم يحدد . 1967ذته داخل حدود الفلسطينيين جزءا من وطنهم التاريخي وتضمه اليها فضال عما أخ

ولكن من . االتفاق علي ما يبدو هذه االراضي التي ستتبادلها اسرائيل مع الدولة الفلسطينية وتضمها اليها
المؤكد أنها ستطالب بضم المستوطنات وضم ما استولي عليه الجدار وضم اراض أخري إلحكام قبضتها 

لغور لتأمين سالمتها، وضم مصادر المياه، الي غير ذلك ما علي القدس وتفتيت الدولة الفلسطينية، وضم ا
وال نستبعد أبدا أنه لم يرد نص يحدد االراضي التي . دام أن مبدأ هذا النوع من التبادل قد تم االتفاق عليه

تجري مبادلتها وأن تستمر االوضاع علي ما هي عليه لسنوات بحيث تصبح أمرا مفروضا، ولكنه 
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سطينيين يرفضون تنفيذ ما اتفقوا عليه من تبادل أو يغالون في السعر الذي شرعي، بحجة أن الفل
 ومن حق كل فلسطيني أن يتساءل هل أصبح الوطن الفلسطيني معروضا للبيع؟ . يريدونه
 القدس

 وعالج االتفاق وضع مدينة القدس، اذ جاء فيه مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي يجب أن - 19
 بحيث تكون عاصمة السرائيل وأيضا عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن السيطرة تكون مدينة سالم،

هكذا ببساطة، وباغراء واضح للجانب . السياسية علي االحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان 
لن يكون هناك تقسيم للمدينة علي ما يبدو، بحيث . الفلسطيني، الذي يريد أن تكون القدس عاصمة له

. س الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وانما تبقي المدينة موحدة، طبقا للطرح االسرائيليتكون القد
وهكذا تريد اسرائيل أن تتخلص من التزاماتها بالغاء ضم القدس وجميع ما اتخذته من اجراءات 

ركيبة السكانية واذا كان الحديث عن السيطرة السياسية مرتبطا بالت. وتغييرات في البنية السكانية للمدينة
لشعبين يعيشان في وطنهما التاريخي ، فهل سيسمح لفلسطينيي القدس بالعودة الي ممتلكاتهم وبيوتهم 
وأماكن سكناهم الطبيعية التاريخية في شطريها الشرقي والغربي، وهل سيسمح البناء القري الفلسطينية 

ينية؟ النص يبدو بريئا ومعقوال، ولكنه بالعودة الي قراهم، ويخضع هؤالء جميعا لسيطرة الدولة الفلسط
يتجاهل تماما ما احدثته اسرائيل من تغييرات في القدس، وخاصة فيما يتعلق بالبنية السكانية وما رافق 
ذلك من هدم لالالف من البيوت الفلسطينية وتشريٍد ألهلها وتوطيٍن السرائيليين في المدينة، وهي عملية 

من القدس ليكون تحت سيطرة الدولة الفلسطينية اال أقل القليل، هذا اذا ما زالت مستمرة بحيث لن يبقي 
لم يذكر الصحافي االسرائيلي ما اذا كان االتفاق قد تعرض لالماكن . بقي في المدينة فلسطيني واحد

وأغلب الظن أنه لم يتعرض لها، حيث أن المسجد االقصي قد أصبح مطوقا ومعزوال، تحيط به . المقدسة
واالسرائيليون من كل جانب بما ضم من أراض وأحياء، وبالتالي فقد خرج عن دائرة التركيبة اسرائيل 

السكانية الفلسطينية، مع العلم بأن اسرائيل قد اقامت كنيسا تحت المسجد في نفق من االنفاق، كما اننا ال 
ديس تنفيذا هل ستصبح عاصمة فلسطين هي فعال قرية أبو. ندري ماذا يجري تحت الحرم الشريف

التفاٍق أكد السياسي االسرائيلي بيلين أنه تم بينه وبين عباس، بضم هذه القرية الي القدس وبحيث يمكن 
 االدعاء بأن للدولة الفلسطينية عاصمة هي القدس؟

 والنتيجة
 هذه بعض المالحظات العامة علي هذا االتفاق الذي قال عنه الصحافي االسرائيلي بأنه تم بين -20
، وهو العام الذي سبق أن حدده الرئيس 2005س محمود عباس ونائب وزير األمن االسرائيلي عام الرئي

االمريكي لتحقيق حل الدولتين، ولكن تنفيذه قد تأجل بسبب فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي، 
ة التي يريدانها علي حد قول الصحيفة االسرائيلية، وهو اتفاق يمنح اسرائيل والحركة الصهيونية الشرعي

ويواجهان بها العرب والمسلمين والمجتمع الدولي لتحقيق المشروع الصهيوني، وتصنيف كل مقاومة له 
وال يخفي مدي الدهاء . علي أنها ارهاب واعتداء علي الشرعية يستوجب العقاب من المجتمع الدولي

وقتا طويال من عقول خالقة، االسرائيلي في صياغة هذا االتفاق، وهي صياغة ال شك أنها استغرقت 
خبيرة بالمفاوض الفلسطيني، وتتميز بالمكر والدهاء، غير أن هذا كله ما كان ليخفي أهدافه الحقيقية لو 

وال شك أن المفاوض االسرائيلي، وقد . كان المفاوض الفلسطيني يتحلي بأبجديات الكفاءة التفاوضية
قتنع بأن في مقدوره أن يمرر هذه النصوص عليه اختبر كفاءة المفاوض الفلسطيني فيما مضي، قد ا

واذا كان هذا االتفاق قد حصل فعال، فانه يؤكد أن تقييم المفاوض االسرائيلي للمفاوض . بسهولة
 . الفلسطيني كان صحيحا

 توقع جابوتنسكي، المنَظِّر الصهيوني المركزي 1923) نوفمبر( تشرين الثاني 4 في مقال نشر في - 21
سرائيلي، مقاومةً شديدة للمشروع الصهيوني من جانب العرب سكان فلسطين االصليين، أسوة لليمين اال

كما توقع أن موافقتهم علي هذا المشروع الذي يسميه هو . بكل سكان اصليين تتعرض بالدهم لالستعمار
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 لالضطهاد مشروعا استعماريا ال يمكن أن تتم اال اذا بلغ بهم اليأس حدا يرغمهم علي االستسالم نتيجة
فهل بلغ الفلسطينيون هذا الحد من . والضيق االقتصادي الذي يتعرضون له بفعل المستعمر الصهيوني

اليأس؟ ان شعبا واصل نضاله علي مدي قرن كامل، جيال بعد جيل، وتتجدد فيه قوة النضال في تصاعد 
ذي نرجوه مخلصين أن وال. مستمر، ال يمكن أن يقال إنه قد وصل حد اليأس المطلق الذي تحدث عنه

يكون هذا الخبر الذي أوردته صحيفة معاريف االسرائيلية مجرد بالون في الهواء لمعرفة رد الفعل 
فاذا كان قد يئس المفاوض الفتحاوي . الفلسطيني، اما اذا كان غير ذلك، فاألمر ال يمكن السكوت عنه
طيني لم ييأس، ولم تيأس الشعوب العربية الكبير الذي تحدث عنه الصحافي االسرائيلي، فان الشعب الفلس

مرة أخري نرجو أال يكون هذا الخبر صحيحاً، ونرجو أال يكون الرئيس الفلسطيني قد . واالسالمية
 . ورطه مفاوضوه، وفي هذه الحالة ندعوه الي عدم الموافقة علي ما ورطوه فيه

طيني والشعوب العربية، اذا كانت الرواية وندعوه الستنكار ما نشر ونفيه نفيا قاطعا، لطمأنة الشعب الفلس
كما ندعوه في جميع االحوال الي اعادة النظر جذريا فيمن يتولون التفاوض . االسرائيلية غير صحيحة

باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، وأن يستعين بدال منهم بفريق من الخبراء الفلسطينيين واألجانب، 
 العدل الدولية، الجراء المفاوضات وعرض نتائجها عليه، وأن كالفريق الذي مثََّل فلسطين أمام محكمة

يستعين كذلك بأهل المعرفة في جميع القضايا، خاصة الحساسة منها، فيستعين مثال بشأن القدس بالجهات 
التي تتابع أوال بأول وتسجل كل ما يجري في المدينة أوال بأول وتستطيع توضيح ما تؤدي اليه 

 . رض الواقعالنصوص من نتائج علي أ
وكذلك فانه ال يكفي اطالقا عرض اتفاق قد تم ابرامه من غير ذوي تخصص وخبرة علي هؤالء الخبراء 
البداء رأيهم فيه في ساعة أو ساعتين، أو قبل التوقيع عليه بليلة، ألنهم أوال يحتاجون الي وقت كاف 

ي العديد من جوانبه بعد أن يكون للدراسة والتحليل وابداء الرأي، وثانيا ألنهم قد يعترضون عليه ف
المفاوضون من غير ذوي الكفاءة قد وافقوا عليه أو يكون هو قد تورط في الموافقة عليه بناء علي 

المفاوضات علم ومهارة وكفاءة ومعرفة، ولها أهلها، وهم الذين يجب االستعانة بهم، خاصة . نصيحتهم
 .  فيها للهواة أو لالرتجال، وحيث يكون الخطأ قاتالفي قضية خطيرة كالقضية الفلسطينية، حيث ال مجال
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 بشير موسى نافع. د

طبقاً للدعوى الرسمية لسلطة رام اهللا، وللخطاب السائد في كتابات كثير من المعلقين العرب الديمقراطيين 
واألسوأ، أن االنقالب . ب عسكري على الشرعية الفلسطينيةوالليبراليين، فإن حماس مسؤولة عن انقال

الذي نفذته حماس في قطاع غزة قد هبط بالقضية الفلسطينية إلى هاوية جديدة، قدم المسوغ لتنصل الدولة 
فوق ذلك كله، . العبرية من التزاماتها الدولية، ويهدد بالفصل السياسي لقطاع غزة عن الضفة الغربية

س دليالً إضافياً علي حقيقة ما تعنيه القوي اإلسالمية السياسية بمطالبتها بالديمقراطية يقدم انقالب حما
ثمة مالحظات تفرضها تداعيات الشأن الفلسطيني، والصدى الذي أثارته هذه التداعيات في . واالنتخابات

 . الفضاء العربي السياسي
، كان عملية حسم )يونيو( حزيران 14 و8أوالً، ما قامت به حماس في قطاع غزة خالل الفترة بين 

عسكري مع األجهزة األمنية، سيما جهازي األمن الوقائي والمخابرات، وليس مع جسم السلطة الفلسطينية 
 . ككل، اللهم إال إذا اعتبرنا أن السلطة يمكن اختصارها بعدد من أجهزتها األمنية

هادات األهل هناك، فإن قوات حماس وكما يفيد أغلب المراقبين ألوضاع قطاع غزة، بما في ذلك ش
اضطرت في النهاية للسيطرة علي مباني السلطة األخرى لحمايتها من النهب والسرقة، بعد أن غادرتها 

 . الوحدات األمنية المكلفة بحراستها بدون أن تكون هذه الوحدات قد تعرضت لهجمات من أي طرف
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ية سيبقي محل جدل؛ ولكن من عدم الموضوعية مبررات الحسم الذي قامت به حماس ضد األجهزة األمن
تجاهل المؤشرات المتزايدة منذ مطلع هذا العام علي تبلور مخطط عمل تتعهده قطاعات أمنية فلسطينية، 

 . وتعاون بعض الدول العربية، لتقويض نفوذ حماس في قطاع غزة) وربما أوروبي(بدعم أمريكي 
من اتفاق القاهرة إلي وثيقة التفاهم (اهمات الفلسطينية الداخلية والحقيقة، التي يصعب تجاهلها، أن كل التف

قد فشلت في إخضاع األجهزة األمنية ) الوطني وصوالً إلي اتفاق مكة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية
 . لقرار الحكومة الفلسطينية، بغض النظر عن هوية الحكومة وهوية وزير داخليتها

ستقلة، ولم تتوقف خالل الفترة السابقة ألسبوع الحسم عن تفجير بقيت األجهزة كأنها إقطاعيات م
الصدامات مع عناصر قوات حماس والقوة التنفيذية الموالية لها، في الوقت الذي استمرت االستعدادات 

 . لتعزيز قدرات األجهزة علي تقويض وضع حماس العسكري والسياسي
اس مع هذه األجهزة، وهو ما يجب أن تعترف هناك مالحظات كثيرة حول األسلوب الذي حسمت به حم
ولكن هذا شيء، ومجمل العملية شيء آخر . قيادة حماس به، وتتعامل مع عواقبه اإلنسانية والقانونية

 . مختلف
ثانياً، أن ما قامت به حماس في قطاع غزة، ومهما كان الموقف منه، ال يجب أن يبرر ما قام به الرئيس 

 . لتالية لنجاح حماس في السيطرة علي قطاع غزةمحمود عباس خالل األيام ا
طبقاً للقانون األساسي الفلسطيني، يمتلك . وهنا تأتي مسؤولية المتباكين علي الديمقراطية الفلسطينية

الرئيس حق إقالة الحكومة وإعالن حالة الطوارئ؛ ولكن الرئيس ال يملك حق تشكيل حكومة طوارئ، 
من إعالن حالة الطوارئ العودة إلي المجلس التشريعي إن رغب في كما يتحتم عليه بعد ثالثين يوم 

الرئيس لم يتجاوز صالحياته في هاتين المسألتين وحسب، بل قام بتجاوز صالحياته في تعطيل . تمديدها
 . مواد من القانون األساسي، وفي إطالق حملة ضد الجمعيات والمؤسسات األهلية والمدنية

أجهزته األمنية في الضفة الغربية لتشن حملة شعواء ضد شخصيات وباسم حالة الطوارئ، ترك 
وجمعيات ومؤسسات، تتبع أو ترتبط بحماس، بما في ذلك تلك العاملة في مجاالت التعليم والعمل 
الخيري، ولتهاجم وتحرق منازل قيادات حماس، بما في ذلك منزل رئيس المجلس التشريعي المعتقل منذ 

 . ائيليةشهور لدي السلطات اإلسر
واألخطر هو مجموعة المراسيم التي تهدد وحدة الشعب في الضفة والقطاع، مثل منع موظفي السلطة 

 . وشرطتها في القطاع من ممارسة عملهم ومصادرة حقوقهم
إن كانت مواجهة حماس لعبث إقطاعيات األجهزة األمنية في غزة انقالباً، فكيف يمكن وصف ما قام به 

ان عمل حماس يستدعي الشجب، فلماذا الصمت عن ما قام به الرئيس عباس؟ الرئيس عباس؟ وإن ك
كافية ) الذي نسي الفلسطينيون وجوده منذ زمن طويل(اللهم إذا كانت مسرحية انعقاد المجلس المركزي 

 . لتبرير ما تشهده رام اهللا والضفة الغربية ككل
تلو األخرى، تشهد هي أيضاً علي وجود مخطط الحقيقة، أن اإلجراءات التي اتخذها عباس، الواحدة منها 

فعلي لتصفية حماس وإخراجها من جسم الحكومة، وأن الرئيس كان ضالعاً في هذا المخطط، وأنه يحاول 
 . بمراسيم الحكومة الجديدة، وما ينجم عنها، تحقيق ما فشلت أجهزته األمنية في قطاع غزة القيام به

الصغيرة الملتفة حوله، والمعروفة بعالقاتها ووالئها الخارجي، ليس ثالثاً، عباس، ومجموعة المستشارين 
 . وحده المسؤول عن انقالب رام اهللا

شريكه المباشر في المسؤولية هو سالم فياض، الذي قبل رئاسة حكومة غير شرعية، ال تحظى بإجماع 
 . وطني، وتهدد وحدة الشعب في فلسطين المحتلة

، ومنذ جيء به لتقليص سلطات الرئيس عرفات ومحاصرته، حاول فياض طوال السنوات القليلة الماضية
تقديم نفسه للفلسطينيين باعتباره أكاديمياً متخصصاً وخبيراً محايداً، ال هم له إال مصلحة شعبه وضبط 
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وبالرغم من بروز العديد من الشواهد على أن فياض لم يكن تماماً كما قدم نفسه، . شؤون سلطته الوطنية
 . ح على نحو ما، في الحفاظ على الحد األدنى من صورته المحايدةفقد نج

اليوم، يظهر فياض في صورته الحقيقية، صورة المرتبط بسياسات معادية للقضية الوطنية ووحدة 
هذا أكاديمي، خبير، فلسطيني آخر، يسقط . الشعب، واألداة في يد مجموعة مستشاري عباس األمريكية

 والنفوذ، في فترة من أكثر فترات التاريخ الفلسطيني حساسية وحرجاً، الوقت ضحية وهم السلطة والحكم
 . الذي يجب فيه علي الحريص والحذر أو يكون أكثر حرصاً وحذراً

رابعاً، إن كان هناك في حماس من يعتقد أن بإمكانه إخراج فتح من الساحة الوطنية، فهو مخطئ بال 
الفلسطيني، ولكنها ستبقي قوة رئيسية في الساحة الوطنية فتح لم تعد قائدة المشروع الوطني . شك

 . السياسية ألسباب ال مجال هنا لتعدادها
ولكن من . تراجع فتح عن مواقعها الحالية، أتى بفعل نهجها وإخفاق قياداتها، وليس بقرار من حماس

اس، هو أكثر من يعتقد في مقر الرئاسة الفلسطينية ودوائر مستشاري الرئيس، أن بإمكانه تدمير حم
واهم، ليس فقط لقوة حماس الحاسمة في قطاع غزة، بل أيضاً ألن نتائج االنتخابات الفلسطينية التشريعية 

 . األخيرة أوضحت بما هو كاف، أن حماس هي أيضاً قوة شعبية رئيسية في الضفة الغربية
 إلى الحوار بين فتح ورئاسة الطريق الوحيد للخروج من هذه األزمة، مهما كان ثقل وطأتها، هو العودة

السلطة وحماس، على أن تكون القوى الفلسطينية األخرى طرفاً مباشراً وشريكاً في هذا الحوار، وأن 
يتطرق الحوار ليس فقط إلى إعادة بناء األجهزة األمنية على أساس وطني، ولكن أيضاً إلعادة بناء 

عليه الرئيس عباس في كل االتفاقات السابقة، ولم يقم وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، البند الذي وقع 
 . بمسعى جاد لتنفيذه على اإلطالق

التصريحات التي أطلقها الرئيس في اجتماع المجلس المركزي، والتي تنم عن رفض كلي للحوار، هي 
ة تصريحات غير مسؤولة، وتبعث الشك في نوايا الرئيس والتزامه الوطني، سيما وأن األجواء العربي

الرسمية، بما في ذلك أجواء القاهرة والرياض، تظهر وعياً عربياً بالخطر، وتوجهاً نحو ضرورة 
 . الخروج بالوضع الفلسطيني من مربع األزمة الداخلية

رفض الرئيس القاطع للحوار، وتصميمه علي هذا الرفض، يشير إلى ذهاب السياسة الرسمية الفلسطينية 
حو الواليات المتحدة والدولة العبرية؛ كما البد أن يثير أسئلة حول ما إن كان بعيداً عن الدائرة العربية ن

الرئيس عباس يسعى فعالً لفصل الضفة عن القطاع، ومن ثم العمل على إيجاد تسوية ما للضفة الغربية، 
 . أو ما تبقى منها، وترك القطاع إلشراف دولي أو للغرق في البحر

 المحيط العربي غير الرسمي به، كتاباً وقادة رأي وأحزاباً وتجمعات، وإن كان هناك ما ينبغي أن يقوم
باتجاه مزيد من ) أو الشرير(فهو الحث على الحوار والعمل على إنجاحه، ال الدفع األيديولوجي الساذج 

 . التوتر الفلسطيني الداخلي والقطيعة
ط أجنبية، في حصار طوال عام ونصف العام، شارك النظام العربي، رغبة أو استجابة لضغو

وقد وقف قطاع ملموس من الرأي العام العربي، سيما . الفلسطينيين ودفعهم إلى حافة األزمة واالنفجار
الديمقراطيون والليبراليون العرب، موقف المتفرج إزاء تأزم الوضع الفلسطيني، والنهاية القريبة 

 . لديمقراطية األصوليين الفلسطينيين
جوا في السابق التوقف عن العبث األيديولوجي، إدراك حقائق الواقع الفلسطيني اليوم، علي الذين تفر

 . ومتغيراته، والمساعدة في إعادة التوافق بين القوى السياسية الفلسطينية
وبعد، فإن من الضروري رؤية ما شهدته الساحة الوطنية الفلسطينية من انقسام في إطاره الصحيح 

 . نتيكية ساذجةوالتاريخي، دون مبالغات روما
الصراع بين حماس وبعض أجنحة فتح والسلطة، ليس األول في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وال 

 . في تاريخ حركات التحرر الوطني
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، شهدت الثورة الفلسطينية الكبرى صراعات واسعة النطاق، بالغة الحدة والدموية، 39 ـ 1938في 
 . م1983كان الوضع في البقاع والشمال اللبناني في وكذلك . استمرت لفترة طويلة نسبياً

وقد مرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بحملة تصفيات بشعة في صفوف قادة ووحدات المقاومة 
الجزائرية بعد مؤتمر الصمام؛ كما ظلت جنوب أفريقيا ساحة صدام مستمر بين أنصار المؤتمر األفريقي 

 . فريقية طوال سنوات نضال األكثرية السوداء ضد الحكم العنصريوخصومه من المنظمات السياسية األ
الكتابات حول نهاية القضية الفلسطينية، انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية، افتقاد الفلسطينيين لمقومات 

 . الشعب والهوية الوطنية، وما شابه ذلك، هي تعبيرات متسرعة في أفضل األحوال
 كتالً مصمتة، ومراحل التحرر الوطني هي أكثر المراحل تعقيداً في الشعوب وحركات التحرر ليست

وعندما يكون الصراع علي فلسطين، بكل أبعاده العالمية، محور حركة التحرر، تكون . تاريخ الشعوب
 . األوضاع بالغة التعقيد حقاً

لتخلص جماعة ثمة ضرورة ملحة إلعادة بناء الثقافة الوطنية في صفوف حماس، وحاجة أكثر إلحاحاً 
حديث النهايات . ولكن تلك مسألة أخرى على أية حال. السلطة من عقلية االستئصال والتفرد واالمتيازات

الحالي يذكر بالفعل بحديث نهايات مشابه، شهدته الساحة العربية الفكرية والسياسية بعد توقيع اتفاقية 
للموقع المركزي الذي تحتله فلسطين في ولكن أوسلو لم تضع نهاية للقضية الفلسطينية، وال . أوسلو

 . واألزمة الحالية، لن تكون مطلقاً بحجم أوسلو. الحركة العربية واإلسالمية
الفلسطينيون سيجدون طريقهم إلعادة بناء التوافق الوطني، والضمير العربي واإلسالمي الجمعي، يدرك 

 .لفلسطينية من تعقيدحجم التحديات التي يواجهها في فلسطين، مهما أحاط بالقضية ا
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  أحمد المرشد
على ما يجـري    " اإلسرائيلية"هذا هو التشبيه الذي أطلقته صحيفة معاريف        ".. األفعى التي ابتلعت بقرة    "

فحماس .  فتح على السلطة   في األراضي الفلسطينية، منذ استيالء حماس على قطاع غزة في صراعها مع           
فما إذاً مصير   . قد وجدت نفسها مثل أفعى صغيرة تورطت فابتلعت بقرة ال تستطيع هضمها أو تصريفها             

تلك األفعى سوى أن تنفجر على نفسها؟ فسوف تجد حماس نفسها بعد نصرها المدوي في مواجهة مشكلة                 
الرعاية الصحية واألمن، يعيـشون فـي       مليون ونصف مليون فلسطيني يريدون الحد األدنى من الغذاء و         

. بحراً ويغلقون كل منافذه البرية إلى الضفة الغربية ومصر        " اإلسرائيليون"قفص مغلق األبواب يحاصره     
، التي سـوف    "إسرائيل"وأياً كانت األموال التي يمكن أن تحصل عليها حماس، فسوف تجد نفسها أسيرة              

  .وتحت شروط قاسية تستهدف إذاللهاتحكم غلق األبواب ولن تمرر إال ما تريده 
وثمة أزمة  . فالقضية الفلسطينية لم تعرف تعقيدات مماثلة لما يجري اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة             

عمل وطني فلسطيني وتخل دولي عن قضية فلسطين منذ زمن، وضغوط وتـدخالت دوليـة لـم تكـن                   
والخالصة هي أن   . لواليات المتحدة األمريكية  ايلول في ا  /  سبتمبر 11لمصلحة هذه القضية بعد تفجيرات      

الفصائل الفلسطينية لم تنجح بعد غياب ياسر عرفات في التوصل إلـى برنـامج نـضالي موحـد، وأن                   
كما أن الضغوط الخارجيـة للجنـة الرباعيـة         . الحكومات العربية بوجه عام لم تتفق على هذا البرنامج        

وبات الفلـسطيني   . المزعوم" األمن اإلسرائيلي " فيه منطق    الدولية جاءت على الفلسطينيين، في وقت ساد      
حروبهـا  " إسـرائيل "صاحب القضية يتعرض للضغط اليومي والحصار االقتصادي والمالي، بينما تشن           

  .على لبنان والضفة والقطاع وتهدد بشن حروب إقليمية شرقاً وغرباً، تحت ستار األمن
لى أقصى الحدود ليس فقط من مواقف حماس، وإنما أيضاً من           من جانبها استفادت، كالعادة، إ    " إسرائيل"و

. مواقف تبنتها اللجنة الرباعية المكونة من الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسـيا             



  

  

 
 

  

            34 ص                                    768:                                 العدد30/6/2007 السبت: التاريخ

احترام االتفاقات السابقة ونبذ العنـف واالعتـراف        : هذه الرباعية فرضت ثالثة شروط على حماس هي       
لالتفاقـات،  " إسـرائيل "وتجاهلت اللجنة الرباعية عدم تنفيـذ       . مسبقة للتعامل معها  كشروط  " إسرائيل"ب

وانتهاكاتها المستمرة لها وللقرارات الدولية وللقوانين الدولية، ومنها المضي في بناء المستوطنات غيـر              
حمـاس أي   الشرعية وتشييد الجدار العازل، على الرغم من تنافيها مع القانون الدولي، لكن عدم إبـداء                

استعداد لوضع هويتها الوطنية كحكومة فلسطينية فوق هويتها االسالمية كحركة عقائدية، هو الذي تحكم              
ثم جاء قرارها البائس باالنقالب على مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي هي جزء            . بها وهي في الحكومة   

  .إلى الحكممنها، والتي سمحت لها بالترشح إلى االنتخابات ومكنتها من الوصول 
 فياض فإن األمر المهم في الوقت الراهن هو ليس استعادة قطـاع             - حكومة عباس     وأيا كانت أولويات  

هذا ال يعني التخلي عن     . غزة، وإنما ضمان عدم انزالق الضفة الغربية إلى مصير مشابه لمصير القطاع           
هذه . الة األمنية في الضفة الغربية    غزة، انما يعني أن هذه الحكومة تفهم تماماً عواقب فشلها في ضبط الح            

العواقب ال تترتب فقط على انهيار السلطة الفلسطينية كاملة، وانما أيضاً المصير الفلسطيني تحت قيـادة                
  .الحركة االسالمية والفصائل الفلسطينية األخرى

م الشيخ يـوم    ان هذه النقطة تحديداً كانت من أسباب الدعوة المصرية للقمة الرباعية التي عقدت في شر              
فالقمة التي بدأت في أجواء يظللها التشاؤم بسبب التداعيات الفلسطينية األخيرة في قطاع             . االثنين الماضي 

 كانت نتائجها بمثابة نقطة تحول في مـسار عمليـة             إذ  ،"المفاجأة" أسفرت عما يمكن أن نسميه        غزة،
يس المصري حسني مبارك جـدد دعـوة مـصر        فالرئ  ".اإلسرائيليين"السالم المجمدة بين الفلسطينيين و    

الفرقاء الفلسطينيين إلى استئناف الحوار الوطني وتوحيد موقفهم الداخلي، ليعكس بذلك التأكيـد الموقـف               
العربي المطلوب العمل به مع كافة األطراف الفلسطينية، والتعاطي مع المواقف من منطلق المـسؤولية               

انت معظم التحليالت السياسية قد اتهمت العرب، وتحديداً مصر          وك  .بعيداً عن االنحياز لطرف دون آخر     
  .باالنحياز لمصلحة فتح ضد حماس

ويجب أال نغفل في سياق تحليلنا للتطورات السياسية الجديدة على القضية الفلسطينية أن محمود عبـاس                
 حظه أن االعالم    على السواء، بل من سوء    " اإلسرائيليين"نفسه تعرض التهامات كثيرة من الفلسطينيين و      

نشر الكثير من التقارير التي وصفها بأنها سرية أشاعت جميعها أن عباس تآمر مع الحكومة               " اإلسرائيلي"
واإلدارة االمريكية لإلسراع بإسقاط حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية، وذلـك عبـر             " اإلسرائيلية"

  :من بينهاتسهيل عملية استيالئها على غزة من خالل وسائل عديدة 
 حل حكومة الوحدة وإعالن حالة الطوارئ، لنزع الشرعية الدولية عن كل مؤسـسات الحكـم التـي       -1

  .تسيطر عليها حماس حالياً في قطاع غزة
 فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع كمشكلة منفردة، وأن تقـوم اإلدارة األمريكيـة                  -2

والقوى اإلقليمية واالتحاد األوروبي لعـالج هـذه المـشكلة، وال           " إسرائيل"ومحمود عباس بالتشاور مع     
  تستبعد الخطة أن يتم إرسال

  .قوات دولية إلى القطاع
 فيـاض الـذي يقـوم       -باإلفراج عن عوائد الضرائب وتحويلها إلى حكومة عباس         " إسرائيل" تقوم    -3

جانب محاولة الواليات المتحدة إقنـاع      الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى      " رفاهية"باستثمارها في زيادة    
بتحسين ظروف األهالي في الضفة الغربية، وذلك من أجل أن يشعر الفلسطينيون فـي قطـاع                " إسرائيل"

غزة بأن اوضاعهم لم تزدد إال سوءاً في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك عن طريق مقارنة                  
 يزيد من فرصة تململ الجمهور الفلـسطيني فـي          أوضاعهم مع اوضاع إخوانهم في الضفة، األمر الذي       

  .القطاع ضد حماس، وبالتالي التمرد عليها
لما اعلنته خاللها مـن     " إسرائيل"لقد انتهت قمة شرم الشيخ، ويبقى في النهاية االنتظار لرؤية مدى تنفيذ             

 الفلـسطينية،   كانت من أهم مسببات التدهور االخير فـي األوضـاع         " اإلسرائيلية"التزامات، فالتصرفات   
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وعليها أن تعلم أن انزالق األمور إلى أبعد من ذلك سيعود عليها هي بالضرر، فالسحر دائماً ينقلب على                  
  .ال يتعلمون من التاريخ" اإلسرائيليين"ولكن يبدو أن . الساحر

 هل هذا البرنـامج   : وعلى الفلسطينيين تدشين برنامجهم الوطني، حتى ال يتعرضوا لتساؤالت من نوعية          
  ضرورة أم وهم؟

  30/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ماذا يعني حل الميليشيات؟ -سؤال اليوم  .49
  عمر حلمي الغول

وحظـي  . قبل أيام ثالثة اصدر الرئيس مرسوماً بحل الميليشيات الفصائلية، واعتبارهـا غيـر شـرعية              
ضـوا ورفـضوا    المرسوم بردود فعل متباينة، البعض رحب به وأصحاب الميليـشيات المختلفـة اعتر            

ال سيما وأن الميليشيات شكلت بالنسبة لهـم البقـرة          . المرسوم، ألنه يتعارض مع مصالحهم وامتيازاتهم     
  .الحلوب، التي تدر عليهم الحظوة والسلطة واألرباح من جيوب المواطنين

القراءة الموضوعية للمرسوم تفرض على المراقب توخي الدقة والمسؤولية في معالجة هـذا الموضـوع              
والرتباط هذه الميليشيات   . االشكالي والمعقد، لوجود تداخل بين الميليشيات والمقاومة لالحتالل االسرائيلي        

وكونها باتت تمثل مصدر رزق للمنتسبين لها، وبات المئات واآلالف          . بفصائل العمل الوطني واالسالمي   
الي فإن حلها فـي ظـل نـسبة         وبالت. من الشباب وعائالتهم مرتبطاً بها كمصدر منتظم للراتب الشهري        

البطالة المرتفعة في محافظات الوطن المختلفة ومحافظات غزة تحديداً في سوق العمل الفلسطيني، وفـي               
ظل استمرار الحصار الظالم المفروض على الشعب العربي الفلسطيني مـن قبـل سـلطات االحـتالل                 

الفلسطينية، وعدم استعداد الـدول العربيـة       االسرائيلي، واغالق سوق العمل االسرائيلي أمام اليد العاملة         
وخاصة الخليجية لفتح أسواقها أمام الشباب الفلسطيني، فضالً عن غياب االسـتثمار وتـدمير المـصانع                
وتجريف المزارع وخنق مجال البناء وغيرها من مجاالت العمل امام كل هذه العوامل فإن حلها يـؤدي                 

  .ة، ويهدد مصير آالف العائالت بالمزيد من االفقار والضنكالى تعميق األزمة االجتماعية واالقتصادي
في المقابل لم تمثل ميليشيات الفصائل وخاصة التابعة لحركتي فتح وحماس صورة ايجابية في الـشارع                
الفلسطيني، بل العكس صحيح، وعاثت بعضها فساداً وتخريباً، وضربت مصالح الشعب الحياتية اليومية،             

من واألمان، وأمست عصا غليظة بأيدي مجموعة من المتنفـذين فـي أوسـاطها،              وأفقدت المواطنين األ  
وأسهمت اسهاماً مباشراً في تكريس وتعميق ظاهرة الفلتان األمني وفوضى وتجارة السالح، وباتت عبئاً               
على الشعب والسلطة الوطنية والفصائل المختلفة من خالل فرض الخـوات علـى التجـار وأصـحاب                 

دية واالجتماعية اضافة الى ممارسة اللصوصية مـن الـبعض لـسيارات ومـصالح             المؤسسات االقتصا 
  .المواطنين

فضالً عن االعتداء على المقار األمنية، والتعدي على صالحيات االجهزة االمنيـة، وتهديـد وابتـزاز                
 علـى   المسؤولين في االجهزة االمنية والمدنية، وآخرها اشتراك القوة التنفيذية في االنقالب الحمـساوي            

  .الشرعية الفلسطينية
في ضوء هذا الواقع كان المرسوم الرئاسي مفهوماً ومقبوالً ويعتبر منطقياً ومقبوالً من األغلبية الـساحقة                

  .من المواطنين باستثناء المستفيدين مباشرة من الميليشيات
حاجـة ماسـة    وال يستطيع أي عاقل وطني إال أن يكون مع روحية المرسوم، ألن الساحة الفلـسطينية ب               

وفورية الى اعادة االعتبار ألمن المواطن وأمان الوطن، واستعادة السلطة الوطنيـة وأجهزتهـا دورهـا         
  .ومكانتها في الشارع الفلسطيني، وتعزيز عناصر الصمود لمواجهة مخططات العدو االسرائيلي

لتصدي لقـوات االحـتالل     لكن كل ما تقدم، ال يلغي ان هناك بندقية مناضلة، هدفها الرئيسي المقاومة وا             
االسرائيلية التي لم تتوقف يوماً عن اجتياحاتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، هذه البندقية يفترض              



  

  

 
 

  

            36 ص                                    768:                                 العدد30/6/2007 السبت: التاريخ

العمل على حمايتها ورعايتها شرط أن تلتزم بالرؤية البرنامجية الوطنية، وتخضع آلليات العمل الوطني              
ويمنع . ثلي االذرع العسكرية للفصائل واالجهزة األمنية     المشترك، وتتبع لغرفة عمليات مشتركة تضم مم      

على المناضلين النزول للشارع بأسلحتهم أو استخدامها في الحروب العائلية أو لحساب بعـض ادعيـاء                
وفي حال استخدم أي مناضل سالحه في األعراس أو تظاهرات االستعراض أو للخـوة              . النضال الوطني 

مة، ويخضع الجراءات القضاء والقانون بغض النظر عن اسمه أو موقعه           وابتزاز المواطنين يقدم للمحاك   
  .أو تابعيته لهذا الفصيل أو ذاك

مع ذلك تفرض الموضوعية التأكيد، ان هناك اشكالية حقيقية في الفرز بين المناضل الحقيقي وبين اللص                
ر الذي يـستدعي التـدقيق      أو قاطع الطريق، كون هذا وذاك ينتميان لألذرع والميليشيات الفصائلية االم          

المسؤول من قبل الجهات المسؤولة عن تلك االذرع والميليشيات وقادة االجهزة االمنيـة، ال سـيما وان                 
وبعد الفرز الجدي يتم    . العديد من منتسبيها باتوا معروفين للقاصي والداني بتجاوزاتهم ومثالبهم وعيوبهم         

  .تنسيب العناصر الصالحة لألجهزة األمنية
النسبة للقوة التنفيذية التابعة لحركة حماس، فأوالً ال بد من حل هذه القـوة تمـشياً مـع المرسـوم                    أما ب 

الرئاسي، وثانياً يتم البحث في كيفية استيعاب من يمكن استيعابه في االجهزة األمنية ايضاً وفق معـايير                 
كونـات وأسـماء هـذه      وطنية وعلى أرضية االصالح الجذري للمؤسسة األمنية كلها، وإعادة النظر بم          

  .االجهزة، وتقليصها فعلياً الى ثالثة أجهزة فقط
قضية حل الميليشيات ليست عملية بسيطة، وتحتاج الى دراسة معمقة للوصول الى الهدف المنشود، وهذا               

  .يحتاج الى وقت
          30/6/2007الحياة الجديدة 
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