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 وحماس تحاول االلتفاف على وثيقة األسرى... فتح تخطط إلطاحة هنية: الشرق األوسط .1
 علمت الشرق األوسـط مـن       :لندن علي الصالح  نقرالً عن مراسلها في      16/6/2006الشرق األوسط   نشرت  

حركة تخطط لما أسمته بهبة شعبية جماهيرية واسعة ضد حكومة حمـاس            مصادر موثوقة في حركة فتح ان ال      
. في محاولة لإلطاحة بها اذا ما فشل الحوار الوطني في التوصل الى اتفاق في غضون االيام القليلـة المقبلـة                   

وحسب ما قالته المصادر للشرق االوسط فان هذه الهبة ستشمل، كما حـصل فـي األيـام القليلـة الماضـية                     
، احتالل المكاتب الحكومية والوزارات ومقار المجلس التشريعي في خطوة متزامنـة فـي              ) من فتح  بتحريض(

وعلى صعيد آخر قالت مصادر قريبة من حماس إن الحركة قـد تقبـل بمبـادرة                . الضفة الغربية وقطاع غزة   
ـ            ق بـالحق  األسرى ومن دون تعديل إذا ما استمر الرئيس عباس في رفضه اقتراح حماس بإضـافة بنـد يتعل

وقد تعلن حماس قبولها للوثيقة في نهاية جلسات الحوار الوطني الجديدة التي بدأت             . التاريخي للشعب الفلسطيني  
وإذا ما تم ذلك فانه سيشكل تراجعا عن موقف حماس          .  يونيو الجاري  / حزيران 20أول من امس، وتنتهي في      

ووفـق  . لب بإضافة بعض التعديالت على الوثيقـة       مايو الماضي، الذي كان يطا     / أيار 25في بداية الحوار في     
وأكد . المصادر فقد تبرر حماس هذا التغير في الموقف بأن نص الوثيقة قابل للتأويل وقابل لمختلف التفسيرات               

. وثيقـة الهذا التوجه منيب المصري رجل األعمال الفلسطيني الذي مثل الرئيس في المفاوضات مع هنية بشأن                
  .  يمكن أن توافق حماس على الوثيقة كما هي:االوسطفقال المصري للشرق 
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أكد مسؤول أميركي رفيع المـستوى للحيـاة أن          :واشنطننقالً عن مراسلها في      16/6/2006الحياة  وأضافت  
االدارة األميركية سترحب بحدوث تغيير حكومي ايجابي في األراضي الفلسطينية، وأبدى دعم واشـنطن ألي               

  . اخلي فلسطيني، بينها عملية االستفتاء على وثيقة األسرىخطوة ديموقراطية وحوار د
  

  عباس يبدي تفاؤله بنجاح الحوار  .2
حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس : نابلسنقالً عن أ ف ب من  16/6/2006القدس العربي نشرت 

ك العزلة الدولية الفصائل الفلسطينية علي التفاهم حول ارضية سياسية من شأنها ان تمكن الفلسطينيين من ف
وفي كلمة القاها في جامعة النجاح بنابلس اعرب عباس  .المفروضة عليهم منذ تولي حماس شؤون الحكومة

 التوافق حول وثيقة وئام بعد انتهاء الحوار ىعن تفاؤله بفرص توصل مختلف الفصائل ال سيما فتح وحماس ال
الل اسبوع وهذا يجعلنا نستبشر خيرا بان الكل يشعر  قرر الجميع انهم سينهون الحوار خ:وقال عباس .الوطني

كلما مر يوم زادت الضائقة واشتد الخناق علي رقابنا ولذلك كلما اسرعنا في انقاذ شعبنا كلما . بالمسؤولية
  .اسرعنا في الوصول الي اهدافه

السـتفتاء لـيس    ان ا : عباس قـال  أن  رام اهللا محمد هواش     نقالً عن مراسلها في      16/6/2006 النهار   وذكرت
 الحصار ليس مفروضا على الحكومـة       :واضاف أن . مطلبا، آمالً ان يتوصل الجميع الى اتفاق فى أقرب وقت         

 الرئيس  :ولفت الى أن  . وال على المجلس التشريعي وال على الرئيس، بل انه مفروض على الشعب الفلسطيني            
وسط، ومع ذلك حاصـره االسـرائيليون       الراحل ياسر عرفات هو رجل السالم األول في فلسطين والشرق األ          

  .أربع سنوات، رافضا أن يتنازل عن حقوق شعبه
وعلمت النهار من مصادر فلسطينية ان مصير الحوار مرتبط الى حد كبير بحسم صراعات داخل حماس وبين                 

غزة، وقيـادة   قيادة الخارج، وقيادة الحركة في      : قيادتها في الخارج واربعة اتجاهات سياسية متباينة داخلها هي        
وبينما يرتبط الجناح العسكري بخالد مشعل في الخارج، تتصارع ثالثة          . الحركة في الضفة، والجناح العسكري    

ويتصارع خطان رئيسيان هما مـشعل مـن جهـة           .محاور سياسية على تحديد اتجاه العمل للحركة في الحكم        
وفي حين يرى هنية انه البد مـن        . ةواسماعيل هنية من جهة اخرى على تحديد وجهة عمل حماس في السلط           

ترجمة النصر الى برنامج عمل واقعي واجراء بعض التغييرات التي تسمح بقيـادة عمليـة للحيـاة اليوميـة                   
الفلسطينية، يقدم مشعل البعيد عن الميدان، مبادئ الحركة العامة وتحالفاتها االقليمية على حاجة الحركـة الـى                 

وثمة تيار ثالـث فـي      . ها واسقاطها من السلطة بوسائل ديموقراطية سلمية      تأييد الجمهور ونزع فتيل معارضت    
الضفة يمثله عدد من وزراء الحركة مثل وزير التربية ناصر الدين الشاعر ووزير المال عمر عبـد الـرازق                   
 وحتى رئيس التشريعي عزيز الدويك الذين يعتقدون انه ال يمكن التقدم وكسب ثقة الجمهور الفلسطيني من دون                

انهم : وقال احدهم في هذا الصدد    . مثل قبول المبادرة العربية   ) اليسمونها تنازالت عن مواقف   (اجراء تغييرات   
  .على استعداد لالعتراف باسرائيل، لكن الوقت ال يزال مبكراً

أكدت  :وكاالتالجهاد القواسمي و   القدسونابلس  نقالً عن مراسلها في      16/6/2006الشرق القطرية   وأضافت  
 عبـاس ر موثوقة في حماس، ان حالة من االرتياح تسود في أوساط الحركة على ضوء تأكيدات الرئيس                 مصاد

 - الحكومة والرئاسة    -ان وثيقة األسرى ال تهدف الى االنقالب على الحكومة الفلسطينية، كما يسعى الطرفان              
مع استمرار حماس بالتأكيد على     الى استغالل الوثيقة لتحويلها الى ورقة يمكن تسويقها خارجيا لكسر الحصار            

. تحفظها خصوصا على البند المتعلق بالشرعية الدولية ومحاولة إيجاد تفسير له انه ال يعني االعتراف بإسرائيل               
وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء إن اشارات وصلت من اطراف دولية بإمكانية فكفكـة الحـصار، مـع                   

نقة وانه يجري نقاش للتوصل الى اتفاق حول وثيقة االسرى مقابل           اعتراف المصدر ان الحكومة تعيش ازمة خا      
وفي هذا السياق، نـصح مقربـون مـن         . وعود بقيام الرئيس عباس بالمساهمة في التخفيف من وطأة الحصار         

رئيس الوزراء هنية باتخاذ مواقف ايجابية تجاه الرئيس ابو مازن بهدف قطع الطريق على البعض من بطانتـه            
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وتظهـر  . توسيع الهوة بين حماس والحكومة من جانب وبين حماس والرئيس مـن جانـب آخـر               التي تحاول   
المشاورات األخيرة ان تباينا في وجهات النظر بدأ يظهر في أوساط حماس خصوصا تجاه وثيقة األسرى فـي                  

  . اطار الموافقة عليها مع تسجيل تحفظات على بند او اثنين في سبيل الخروج من االزمة الحالية
من ناحية اخرى، عقدت شخصيات في ديوان رئيس الوزراء لقاءات مع النائب محمد دحالن، بهدف نزع فتيل                 
التوتر بين الطرفين وترميم العالقات التي وصلت الى مستويات سيئة، حيث توجه حماس اتهامـات لـدحالن                 

ن لقاءات داخلية يـتهجم     بالوقوف وراء مؤامرة إلسقاط الحكومة، وقد قامت بنشر تسجيل صوتي تم تسريبه م            
وتشير المصادر إلى أن دحالن أكد خالل اللقاءات عدم نيته عرقلة عمل الحكومة وانه علـى                . فيه على الحركة  

وتأتي بـوادر   . استعداد كامل للتعاون مع رئيس الوزراء الذي يرى انه يحوز احتراما من الجميع بما فيهم فتح               
اع فتح والرئاسة من جانب، وحماس والحكومة من جانب آخر، بعد           انفراج في أزمة العالقات بين فريقي الصر      

  . سلسلة من االشتباكات المسلحة والهجوم على المؤسسات سقط خاللها قتلى وإصابات، وتسببت بأضرار مادية
أشار الرئيس عباس إلى أنه يـتحفظ        :16/6/2006األيام الفلسطينية    في   حسن جبر  و كتب غازي بني عودة   و

سة بنود من وثيقة األسرى، ولكن أهميتها تكمن في أنها صادرة عن ضـمير شـعبنا، وكـذلك          على حوالي خم  
  .لكونها شاملة ألفكار مختلفة

إن فرص التوصـل إلـى      : قال إبراهيم أبو النجا، أمين سر لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية          من جانبه،   
 .ى اتفاقات مبدئية حول عدد من القضايا الخالفيـة        اتفاق وطني، خالل أسبوع، أصبحت كبيرة، بعد التوصل إل        

وأكـد أبو النجا لأليام أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الوقت كاٍف للتوصـل                   
وقال أبو النجا إن ممثلي القوى والفصائل، الذين شاركوا في الجلسة الثانية مـن               .إلى اتفاق قبل الموعد المقرر    

تي عقدت أمس، في مقر اللجنة التنفيذية بغزة، إنه تـم تجاوز الكثير من القضايا التي كانـت تـدور    الحوار، ال 
ولفت إلى أن ما تحقق مهم ومفيـد، وسـتتم           .حولها خالفات مثل منظمة التحرير والشرعيتين العربية والدولية       

  . مواصلة الحوار
ب الشعب ان االجتماع الثاني من جلسات الحـوار         من جهة ثانية قال وليد العوض عضو اللجنة المركزية لحز         

كان ايجابياً، مؤكداً ان صياغات متعددة تم نقاشها وجرى التوصل الى توافق ايجابي حولها، خاصة ما يتعلـق                  
وقال انه تم التأكيد على ان الشعب الفلسطيني يسعى ويناضل           .بالبند االول ومنظمة التحرير والخطاب السياسي     

ضه وازالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وانجاز حقه في الحرية واالستقالل بما في             من اجل تحرير ار   
م وعاصـمتها  1967ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع االراضي التي احتلـت العـام           

اداً الى حق شـعبنا     القدس وضمان حق الالجئين في العودة وتحرير كافة االسرى والمعتقلين دون استثناء، استن            
التاريخي في ارض االباء واالجداد والى ميثاق االمم المتحدة وما كفلته الشرعية الدولية بمـا ال ينـتقص مـن     

وفيما  .واشار الى ان كافة القوى ابدت موافقة على هذه الصياغة بما في ذلك موافقة مبدئية من حماس                 .حقوقنا
ا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتم تقديم صيغة توافقيـة           يتعلق بمنظمة التحرير تم التأكيد على انه      

واتفق المشاركون على ان     .وافق عليها الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد وابدت فتح مرونة عالية فيها             
علـى  واكد العوض انه تم التوافـق        .يتم ترسيخ هذه الصيغة في اللقاء المقبل والذي يعقد مساء يوم غد السبت            

ضرورة وضع خطة سياسية فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي على اساس برنـامج               
االجماع الوطني وقنوات الشرعيتين العربية والدولية المنصفة للشعب الفلسطيني وبما يضمن حقوقـه وثوابتـه               

 المجتمع المدني من اجل اسـتمرار       تنفذها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة وفصائل ومنظمات        
وتحسين الدعم العربي واالسالمي والدولي في كافة المجاالت السياسية والمالية واالقتصادية واالنـسانية بمـا               
يدعم حقوق شعبنا في تقرير المصير والحرية واالستقالل والعودة ومواجهة خطة اسرائيل في فـرض الحـل                 

الحصار الظالم، واشار الى ان الجهاد االسالمي ابدت مالحظـات علـى            االسرائيلي االحادي الجانب ومواجهة     
  .هذا البند وطالبت باعادة نقاشه في الجلسة المقبلة
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 2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني للعام الزيتونة يصدر مركز  .3

في مجال البحث االكاديمي بإصداره  اطلق مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مشروعه الجديد :عمان
 ، وهو تقرير شامل وتخصصي في الوقت نفسه، يغطي مختلف 2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 

الشؤون الفلسطينية، من السياسة الى العالقات االقليمية والدولية، باالضافة الى معالجة وتحليل االوضاع 
تعليمية تحليال علميا موثقا بالمعلومات واالحصاءات، ومدعما بما يزيد السكانية وال/ االقتصادية واالجتماعية

 صفحة من القطع الكبير، وهو مقسم الى ثمانية فصول 282ويقع التقرير في . عن ستين جدوال ورسما بيانيا
احمد سعيد نوفل، .محسن صالح، ود.بشير نافع، ود.شارك في كتابتها ثمانية اساتذة متخصصين، هم د

ابراهيم ابو جابر، وشارك في .محمد مقداد، ود.سلمان ابو ستة، ود.رائد نعيرات، ود. سعداوي، ودعمرو.ود
االستاذ الدكتور أنيس الصايغ، واالستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري، : مراجعته عدد من االساتذة الكبار امثال

 . ق السياسيةواالستاذ منير شفيق، وذيل التقرير بملحق يشتمل على مجموعة من الوثائ
التغيير والبحث عن االجماع، ويذكر ان : الوضع الفلسطيني الداخلي: جاء الفصل االول من التقرير بعنوان

السمة الرئيسية للوضع الفلسطيني الداخلي خالل هذا العام الطويل كانت التوجه نحو استكشاف خيارات جديدة 
تطرق فيه الى ابرز التطورات التي طبعت المشهد للعمل الوطني، والبحث المطرد عن الوحدة واالجماع وي

 .الفلسطيني الداخلي، مثل التشقق الذي حدث داخل حركة فتح، وانهيار االجماع الوطني عليها
ويناقش الفصل االنسحاب من غزة، وتأثيره على المشهد الفلسطيني الداخلي، كما يتطرق الفصل ايضا الى 

 .ملته من دالالت هامة على الساحة الفلسطينيةاالنتخابات التشريعية والبلدية وما ح
في الفصل الثاني من التقرير، تم تقديم صورة عامة مدعمة باألرقام والبيانات عن المشهد االسرائيلي الداخلي 
وانعكاساته على الوضع الفلسطيني ، فتطرق الى الوضع السكاني والوضع االقتصادي، والوضع العسكري ثم 

 .سياسي، والعالقات الفلسطينية واالسرائيليةانتقل الى المشهد ال
تحدث الفصل الثالث عن المواقف العربية من القضية الفلسطينية، وخاصة موقف القمة العربية، والمبادرة 
السعودية، ثم تطرق الى مواقف دول الطوق من القضية الفلسطينية، ومن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، 

لتطبيع بين الدول العربية واسرائيل وقارن بين الموقف العربي الرسمي، والموقف ومن التطورات في مجال ا
 .العربي الشعبي وتوجهاته

وتطرق الفصل الرابع لالعتبارات التاريخية التي تحكم العالقات الفلسطينية مع العالم االسالمي، وقدم امثلة 
ؤتمر االسالمي، وكل من تركيا وايران على ذلك من خالل تحليل العالقات بين الفلسطينيين ومنظمة الم

 .وباكستان، ثم تطرق الى عملية التطبيع الهادىء الذي تقوم به اسرائيل مع الدول االسالمية
وعرض الفصل الخامس موقف الواليات المتحدة من خطة خريطة الطريق، ومفهوم الواليات المتحدة لالمن، 

ة عن تعاطي االتحاد االوروبي والصين والهند واليابان وموقفها من الوضع السياسي الفلسطيني، وقدم صور
والبرازيل واالمم المتحدة مع الشأن الفلسطيني، سواء من الناحية السياسية او من الناحية االقتصادية وتطور 

 .العالقات التاريخية
ال اكثر من  انتهت وما يز2005الفصل السادس من التقرير تحدث عن االوضاع السكانية، واشار الى ان سنة 

نصف شعب فلسطين يعاني مرارة اللجوء والعيش القهري في الخارج، كما انه ما يزال اكثر من مليون و 
اما الفصل السابع . الف فلسطيني آخرين مشردين، لكنهم يعيشون في االطار الجغرافي لفلسطين600

ى مجمل الصورة االقتصادية فيستعرض الوضع االقتصادي الفلسطيني، ويتطرق فيه بالبيانات واالرقام ال
الفلسطينية، ويتحدث عن ابرز المؤشرات االقتصادية، وعن ميزانية السلطة الفلسطينية وانعكاسات االحتالل 
االسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني، كما يعرض خسائر القطاعات االقتصادية مثل الصناعة والزراعة، 
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تنموية الفلسطينية، وما تقدمه الدول المانحة من مساعدات ، ويتطرق الى موضوع البطالة والفقر، والخطط ال
 .وآلية تقديم هذه المساعدات، ثم يقدم صورة عن الفساد المالي الذي يسود السلطة الفلسطينية

اما الفصل األخير من التقرير فيتطرق الى الوضع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتحدث فيه بلغة 
 واالحصاءات عن قطاع التعليم الرسمي ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والتسرب بين االرقام والجداول

الطالب في مدارس السلطة الفلسطينية، واثر االحتالل االسرائيلي والجدار العازل على التعليم الفلسطيني، كما 
ضرورة اتخاذ خطوات عملية تطرق الى مناهج التعليم في عهد السلطة الفلسطينية، واكد في نهاية بحثه على 

 .تنهض بالتعليم الفلسطيني مما يعانيه من مشاكل
  12/6/2006الرأي األردنية 

  
  سرائيل  االرئاسة الفلسطينية تنفي تسلم أسلحة من  .4

ساد لغط في الساحة الفلـسطينية       :غزة رائد الفي  نقالً عن مراسلها في      16/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
طات االحتالل تسليم أسلحة لعناصر األمن الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهـو  أمس بعد إعالن سل 

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تساحي هنيجبي انه تم نقل أسـلحة                .ما نفته الرئاسة  
ونوت فان ثالث شاحنات    وبحسب يديعوت احر  . الليلة قبل الماضية بموافقة إسرائيل إلى القوات الموالية لعباس        

 عبرت جسر اللنبي وتمت مواكبتها مـن قبـل          16- رشاشا أمريكيا من نوع ام     950جاءت من االردن وتنقل     
إال أن عبـاس نفـى       .سرائيل وقطاع غزة  االجيش اإلسرائيل حتى رام اهللا وحتى معبر ايريز على الحدود بين            

وحذر في الوقـت    . لى المناطق الفلسطينية من دون علمي     ال يعقل أن تدخل أسلحة إ     : سرائيلية، وقال التقارير اال 
سامي أبو زهري    من جانبه، انتقد الناطق باسم حماس      .نفسه من أن تكون سرائيل تهدف إلى إشعال فتنة داخلية         

  . سرائيلية عن تسليح قوات األمن الموالية لعباس، واعتبره خطيراالتقارير اال
صائب عريقات شكك بنيات اسرائيل من      . إلى أن د  رام اهللا   سلها في   نقالً عن مرا   16/6/2006الحياة  وأشارت  

، مشيرا الى انها تهدف الى اضعاف مكانة الرئيس عباس في عيون ابناء              تسليح أمن الرئاسة   وراء تسريب انباء  
واشار الى ان السلطة كانت طالبت اسرائيل قبل االنتخابات السماح بدخول اسلحة فردية الجهزة االمـن                . شعبه

واعتبر ان اثارة االمر في هذا الفترة التي تشهد توترا بين فتح وحمـاس وسـيلة                . لكن اسرائيل عارضت ذلك   
  .الذكاء نار الفتنة

لمركز الفلسطيني لإلعـالم نقـل عـن        أن ا غزة  نقالً عن مراسلها في      16/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  
خالل األيام الماضية إلى رام اهللا وتم تخزينهـا   أن شحنة أسلحة كبيرة دخلت ،مصادر وصفها بالمطلعة في فتح 

وقالت تلك المصادر لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم، إن شحنة األسلحة التي تمت بواسطة             . في مقر الرئاسة  
وأعربت هذه المصادر عن خـشيتها      . تاجر أسلحة إسرائيلي تضمنت قاذفات صورايخ وأسلحة رشاشة وذخيرة        

 سماح المخابرات اإلسرائيلية لتجار إسرائيليين بإدخال شحنات كبيرة من األسـلحة            من الهدف الذي يقف وراء    
  . إلى الضفة، مشيرة إلى السعي اإلسرائيلي الدائم لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإثارة حرب أهلية

  
  رفح  معبر المراقبون يدرسون اغالق ... وزراء ماليين الدوالراتالردا على إدخال  .5

أعلنـت  : القدس عبدالرؤوف أرنـاؤوط   ورام اهللا   نقالً عن مراسلها في      16/6/2006طن السعودية   الونشرت  
 ماليين  4مصادر فلسطينية أن وزير اإلعالم الفلسطيني يوسف رزقه وصل إلى معبر رفح الحدودي وبحوزته               

حويلها إلى المباحـث    دوالر تم جمعها لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على هذه األموال وت              
   .التخاذ القرار بشأنها فيما تم السماح للوزير بالمرور بعد سؤاله عن مصدرها ووجهتها

قال رئيس فريق المراقبين األوروبيين المشرفين : وكاالتنقالً عن ال 16/6/2006الوطن العمانية وأضافت 
ذا استمر تدفق األموال بطريقة غير انه ال يمكن لفريق المراقبين مواصلة عمله ودوره إ :على معبر رفح
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وأكد . صائب عريقات.دجاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الفريق إلى  .رسمية مما يهدد بإغالق المعبر
ووصف عريقات الرسالة بأنها . المراقبون رفضهم لدخول اموال إلى الحكومة الفلسطينية عبر هذا المعبر

ورفضت . دمة النسحاب فرق المراقبين تمهيدا إلغالق المعبرخطيرة جدا، معبرا عن أمله في أال تكون مق
وقال غازى حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ان  .الحكومة الفلسطينية بشدة احتجاج رئيس فريق المراقبين

معبر رفح هو معبر فلسطيني ال معبرا إسرائيليا وأنه بوابة القطاع وأبناء القطاع مع العرب والعالم الخارجي 
  .ي ظل الحصار البحري والجوي والبريف

مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قالت ان      أن  غزة  نقالً عن مراسلها في      16/6/2006القبس الكويتية   وذكرت  
ل بشأن ما تسميه انتهاكات وزراء حكومة حمـاس         يالدول االوروبية تتشاور حاليا مع الواليات المتحدة واسرائ       

في ادخال اموال غير مسجلة وغير شرعية وال تمر عبر اي قنـوات ماليـة               ، حيث يقومون     رفح لقوانين معبر 
  .وقالت هذه المصادر ان احد الخيارات التي تدرس من قبل هذه االطراف اغالق المعبر. رسمية
. وزير اإلعالم الفلسطيني، د أن نابلسنقالً عن مراسله في  15/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 

 ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بأن المراقبين الدوليين على معبر رفح قد هددوا باالنسحاب يوسف رزقة نفى
وأوضح أنّه عند وصوله إلى المعبر أوضح للمراقبين أنّه يحمل مبلغاً من المال ويريد إيصاله إلى  .من المعبر

مبلغ الذي هو نصف ما تردد في خزينة وزارة المالية ولم يكن هناك أي اعتراٍض على ذلك، وقام بإدخال ال
وطالب الوزير وسائل اإلعالم ومن يقوم بتزويدهم بالمعلومات  .وسائل اإلعالم وهو مليون دوالر فقط ال غير

أن يتوخّوا الدقة في وصف األحداث وأالَّ يتم تضخيمها بعيداً عن الواقعية، ألن ذلك من شأنه أن يخلق بلبلة في 
الشارع الفلسطيني.  

عباس في كلمة القاها في محمود  الرئيس  قال:16/6/2006 األيام الفلسطينية  فيتب غازي بني عودةكو
انهم : جامعة النجاح بنابلس ، في اشارة منه الى الحصار المالي ومحاوالت الحكومة ايجاد منافذ لدخول االموال

نا لن اقبل ان احتجز او اصادر أي يهربون النقود بالمليون والنصف مليون وانا ال اعتراض لي على ذلك وا
قرش طالما هو موجه للحكومة، ولكن هذا االمر ال يحل المشكلة والى متى يمكن ان يتم وهل يمكن ان يسير 

   .عمل الحكومة بالتهريب؟
  

   مليون دوالر 300حماس تهرب إلى القطاع : إسرائيل .6
 حماس قامـت خـالل الـشهرين األخيـرين          ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن    : اإلذاعة االسرائيلية الثانية  

 مليون دوالر عبر معبر رفح الحدودي إلى األراضي الفلسطينية، كما تقول جهات أمنية              150بتهريب أكثر من    
  . مليون دوالر300أما مصادر فلسطينية أمنية فترجح أن المبلغ المهرب يصل إلى حوالي . في إسرائيل

  15/6/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
 

 المحاكم الفلسطينية تعلق عملها احتجاجاً على االعتداء على رئيس محكمة بغزة .7
 وتوجه العديد مـن     ،أقدم مجهولون أمس على تفجير عبوة ناسفة في سيارة رئيس محكمة بداية غزة أمام منزله              

اسـتنكارهم   لإلعراب عن تضامنهم معه وهالقضاة والمحامين والعاملين في السلك القضائي الفلسطيني الى منزل 
وأعلن عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء األعلى في فلـسطين تعليـق العمـل فـي المحـاكم                   . الحادث

  .الفلسطينية، احتجاجاً على االعتداء
  16/6/2006الشرق األوسط 
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   في لبنانحل قريب للسالح خارج المخيمات: القدومي .8
 أوضاع الالجئين الفلـسطينيين وملفـات النقـاش          جال فاروق القدومي على مسؤولين لبنانيين طارحاً       :بيروت

وأكد العمل على معالجة مشكلة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، كاشفاً انه           . المطروحة مع السلطات اللبنانية   
 ألننا ال نريد شيئاً يمكن أن يمس العالقات بيننا وبـين            :كان يعالج هذه المشكلة في دمشق التي زارها قبل أيام         

والتقى القدومي أمس، رئيس الجمهورية إميل لحود ووزير الخارجية فوزي صلوخ يرافقـه              .ي لبنان اخواننا ف 
وشدد القدومي في تصريح له على ان حل مـشكلة          . رئيس مكتب ممثلية منظمة التحرير في لبنان عباس زكي        

وأشار بعد لقائه صلوخ     .السالح خارج المخيمات سيتم بطريقة يرضى بها اخواننا اللبنانيون وقريباً إن شاء اهللا            
مشيراً الى ان تـشكيل الوفـد       . الى أن زكي سيقود الحوار مع الجانب اللبناني وستكون لديه لجنة من الفصائل            

وكان زكي جال من جهته، على النائبـة بهيـة الحريـري             .سيتم قبل تشكيل منظمة التحرير في حلتها الجديدة       
  . ر المصري في لبنان حسين ضرارمنظمة، والسفياليرافقه وفد من فتح وفصائل 

  16/6/2006الحياة 
  

    دكتوراه فخرية بالقانون لمحمود عباس .9
ليكون . منحت جامعة النجاح الوطنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس درجة الدكتوراه الفخرية في القانون

 األعمال المعروف منيب الشخصية الفلسطينية الثالثة التي تحصل على هذه الدرجة من جامعة النجاح بعد رجل
  .المصري والشاعرة الراحلة فدوى طوقان

  16/6/2006الدستور 
  

   73واشنطن غضت الطرف عن دور عرفات في قتل دبلوماسييها عام : معاريف .10
 اجيز نشرها أخيرا في الواليات المتحدة، 1973 امس، مزاعم عن وثائق استخبارية منذ سنة معاريفروجت 

 إال انهاعرفت بمشاركة ياسرعرفات في قتل دبلوماسيين اميركيين في السودان، تتحدث عن ان واشنطن 
  من فتح ومنظمة التحريرا أفرادأنذكرت ان االستخبارات االميركية كتبت في سجالتها  و. غضت النظر

 . في العملية واشارك
  16/6/2006البيان 

  
  سرايا القدس تطلق عملية التحدي واالنتقام .11

 أن السرايا أطلقت عملية عسكرية      ،أبو أحمد الناطق اإلعالمي باسم سرايا القدس        أعلن :حمن أنس عبد الر   ،غزة
ضد جيش االحتالل ومستوطنيه ُأطلق عليها عملية التحدي واالنتقام وتستهدف قـصف البلـدات الـصهيونية                

وت، فـي أول    سرايا أربعة صواريخ باتجاه سـيدير     الهذا وأطلقت    .المحاذية لقطاع غزة بالصواريخ المطورة    
ضربات عملية التحدي واالنتقام، وكان متحدث باسم جيش االحتالل قد اعترف بسقوط الـصواريخ وإصـابة                

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخ قسام تجـاه          .بيرتسأربعة مستوطنين وسقوط صاروخ قرب منزل       
وقامت الوحدة   .يم بصاروخين معبر صوفا شرق رفح، وكانت قبل منتصف الليلة الماضية قصفت معبر كوسوف           

الصاروخية المشتركة في لواء الهندسة والتصنيع التابعة لكتائب األقصى وكتائب سامي الغول التابعتين لحركة              
  .فتح بإطالق صاروخين باتجاه اسديروت

16/6/2006الوطن القطرية   
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   مقاومين من سرايا القدس 3 استشهاد .12
  جراء إطالق طائرة إسرائيلية صاروخاً واحـداً       ، جنوب شرقي دير البلح    ،استشهد ثالثة مقاومين   :فايز أبوعون 

 على مـا يبـدو       حيث كانا  وأوضحت المصادر الطبية أن الشهيدين هما من سرايا القدس        . على األقل باتجاههم  
 لم يتم العثور على جثة الشهيد الثالث حتـى فجـر            فيما.  شهود عيان  هذكروفقاً لما   يحاوالن زرع عبوة ناسفة     

  .اليوم
16/6/2006األيام الفلسطينية   

  
  حماس مستعدة لوقف شامل للنار: حمد .13

 مستعدة لوقف اطالق نار شـامل اذا        حماسان   غازي حمد اعلن  ان   :رام اهللا  من 16/6/2006الحياة  نشرت  
 الهدوء   يريد الذي أكد له أنه   تحدث مع اسماعيل هنية     انه  وقال لالذاعة االسرائيلية    . كانت اسرائيل مستعدة لذلك   

.  في التحدث الى الفصائل في غزة بهدف اقناعها بوقف اطالق الـصواريخ هرغبكما اشار الى ال   في كل مكان،    
قالت مـصادر  في نفس السياق،   و . اضاف ان على اسرائيل وقف جميع اشكال هجماتها ضد الفلسطينيين          إال أنه 

 عناوين يومية ثابتة لالغتيـال، امـا اذا         في حماس ان الحركة لن تغامر بتعريض قادة الحكومة المكشوفين في          
  . لن تتردد في مغادرة مقاعد الحكومة والعودة الى مربع المقاومةها استمرت اسرائيل في هجماتها فان

 حكومة حماس نفت ان يكون اسماعيل هنية طلب من إلى أن: والوكاالت غزةمن  16/6/2006البيان ولفتت 
 جاء بعدتراجع اطالق الصواريخ من القطاع من أن عى جيش االحتالل  اد كما كان قدكتائب القسام التهدئة

  . من الحركةزعماءبإغتيال تهديد مسؤولين اسرائيليين 
 

  تقر بسلبيات المرحلة الماضية وتعترف بأن دحالن رجل فتح القويحماس .14
لوضع الراهن أكدت مصادر مقربة من حماس أن إعادة تقييم شاملة للحركة حول ا: عبد القادر فارس، غزة

 .إسماعيل هنية كانت سبباً لالتفاق المفاجئ بين حركتي حماس وفتح والذي أعلن عنه بين محمود عباس و
إعادة تقييم داخلي لتجربة حماس : أوالً: وحسب المصادر فإن الدافع لالتفاق بين الحركتين تمثل بالنقاط التالية

عتراف حماس داخليا بأن محمد دحالن هو الرجل األقوى في ا :ثانياً .في الحكومة في األشهر األربعة الماضية
فتح وبالتالي لن يصمد أي اتفاق وحدوي من دونه ومن دون رعايته مهما عقدت حماس اتفاقات أخرى مع 

رفض ابو مازن تدهور األوضاع واندالع المواجهات واالعتداء على المقرات الن : ثالثا .جهات فتحاوية ثانية
غضب قيادة حماس من : رابعا .طيم فتح وحماس لبعضهما البعض وتحطيم السلطة معهماذلك سيؤدي إلى تح

إعالن كتائب القسام وقف التهدئة الن ذلك سيؤدي إلى تذرع إسرائيل بخرق حماس للشرعية السلطوية وبالتالي 
ئة الموظفين، حالة التململ في الجمهور الفلسطيني وبالذات ف: خامسا . وقادة حماس السياسيينهنيةاغتيال 

والمهانة التي يتعرض لها كبار موظفي السلطة وهم ال يستطيعون تأمين الخبز ألطفالهم وشعورهم بالحنين 
نجاح مفاوضات سرية بين دحالن وحماس على تهدئة األوضاع وسحب المسلحين : سادسا .أليام حكومة فتح

ح والذي يطالب باالنتقام من قادة حماس في اتساع التيار داخل حركة فت: سابعا .ووأد الفتنة في شوارع غزة
   .الضفة إذا ما مست حماس بقادة فتح في غزة

16/6/2006عكاظ   
 

  اسرائيلية آليةتنسف كتائب المقاومة الوطنية  .15
كتائب أبوعلي مصطفى، مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير عبوة ناسفة  أعلنت كل من كتائب المقاومة الوطنية و

وأضافت الكتائب أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم . لية شرقي مخيم البريج في غزةبآلية عسكرية اسرائي
االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعلى اغتيال عدد من مقاومي سرايا القدس وقائد كتائب األقصى 
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ة كان يقوم استشهد مقاوم من سرايا القدس متأثرا باصابته جراء انفجار عبوة ناسف الى ذلك،. في جنين
وكان عماد ابوالعينين قد أصيب قبل ثالثة أيام بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح حيث . باعدادها

  . اعلن امس عن استشهاده
16/6/2006البيان   

 
   استشهاد قيادي من القسام متأثرا بجراح أصيب بها مطلع الشهر الحالي  .16

 توفى صباح اليوم متـأثرا بجراحـه        ،بان، القيادي فى كتائب القسام    أعلنت مصادر طبية فلسطينية ان ياسر الغل      
وأصيب الغلبان بجراح خطيرة في حين قتلت زوجتـه          .الخطيرة التي كان قد أصيب بها مطلع الشهر الجاري        

ريم الغلبان التي كانت حامل ثمانية أشهر وشقيقه عطية الغلبان في إطالق نار من قبل مسلحين مجهولين على                  
ونقل الغلبان جراء صعوبة إصابته الى مشفى الشفاء في          .كان يستقلها وبعض أفراد عائلته فى خانيونس      سيارة  

  . اعلن عن وفاته صباح اليوم هالقطاع اال ان
16/6/2006 48عرب   

 
 مقاومون فلسطينيون يخلون سبيل مستوطنة  .17

ر من اختطافها بالقرب من مدينة أفرج مقاومون فلسطينيون عن مستوِطنة إسرائيلية بعد وقت قصي: يو بي أي
 .وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن ثالثة فلسطينيين اختطفوا المستوطنة فيما كانت برفقة زميلة لها. نابلس

 من الفرار من المكان فيما أدخل المسلحون الفلسطينيون المستوطنة األخرى إلى السيارة اهماوتمكنت إحد
طنة على جانب طريق حيث أصيبت بجروح طفيفة، وبعد وقت بالقوة، وعثرت دورية شرطة على المستو

  .قصير ألقت قوة عسكرية إسرائيلية القبض على ثالثة شبان فلسطينيين لالشتباه في تنفيذهم العملية 
16/6/2006البيان   

  
  اسرائيل وراء اغتيال الحريري وتويني وقصير وحاوي: القيادة العامة .18

 القيادة العامة في الجنوب ابو وائل عصام ان اكتشاف –رير فلسطين قال المسؤول عن الجبهة الشعبية لتح
شبكة االسرائيلية التي نفذت اغتيال جهاد جبريل وعدد من قيادة حزب اللبناني للمديرية المخابرات في الجيش 

اءت اهللا والجهاد االسالمي، يكذب ادعاءات بعضهم، الذين شككوا بعملية اغتيال جبريل حينها وقالوا انها ج
 في جنوب لبنانوقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجبهة في مخيم البرج الشمالي . نتيجة خالفات داخلية

ان العدو ال يزال يتربص بنا وبالساحة اللبنانية وان جميع االغتياالت او معظمها التي وقعت على الساحة 
ت ارهابية زرعتها في لبنان من اجل زرع اللبنانية قامت بها اجهزة المخابرات االسرائيلية عن طريق شبكا

وأضاف ان االجهزة المتطورة التي اكتشفتها . بذور الفتنة بين لبنان وسوريا وضرب المقاومة الفلسطينية
وراء كانت مخابرات والتي كانت في حوزة الشبكة االرهابية تؤكد ان دوالً كبرى، وخصوصاً اسرائيل، ال

 .ي وسمير قصير وجورج حاوياغتيال رفيق الحريري وجبران توين
16/6/2006النهار    

  
  الفصائل الفلسطينية وأسرة حسين خطاب تتبرأ منه .19

فيما تواصل االجهزة والقوى االمنية اللبنانية عمليات البحث والتحري عن افـراد الـشبكة المرتبطـة                 :صيدا
   واالسالمية الفلسطينية في مخيم بالموقوف محمود رافع والتابعة للموساد، اعلنت جميع القوى والفصائل الوطنية
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براءتها من الفلسطيني حسين خطاب المتواري عن االنظـار منـذ اعتقـال             جنوب لبنان   عين الحلوة في صيدا     
رافع، وكذلك فعلت عائلة خطاب في المخيم، وطالبت بانزال اقصى العقوبات في حقه في حال ثبـوت تهمـة                   

  . العمالة والتفجيرات عليه
16/6/2006النهار   

 
  أولمرت يكابر للتغطية على فشله في إقناع األوروبيين بخطته االحادية .20

فيما تؤكد التقارير الصحافية في كـل       أنه  : الناصرة من   أسعد تلحمي  عن مراسلها    16/6/2006 الحياة   نشرت
حرص مـن خـالل ايجازاتـه       فإنه   ته،من لندن وباريس على أن العاصمتين أبلغتا اولمرت عدم تأييدهما لخط          

نان في نهايـة المطـاف   للصحافيين االسرائيليين الذين رافقوه على بث االنطباع بأن زعيمي هذين البلدين سيع        ل
ألوف بن لـم    إال أن   .  أو عدمه  محتومة سواء بوجود شريك فلسطيني    ها   بعد أن أوضح لهما ان     ،دعمهما للخطة 

 أخفقه  ان، الفتا إلى     دروسه جيداً   ان بلير أرسله ليحضر     في هآرتس،  يقبض هذا الكالم على محمل الجد وكتب      
 ان  موضـحا . اي في اقناع الصحافيين البريطانيين بجدوى خطته ما يعكس حقيقة فشله في ترويجها أوروب             حتى

الرأي العام األوروبي، خالفاً لألميركي، غير مقبل على هضم خطة سياسية تشرع ضـم منـاطق فلـسطينية                  
 فإنه سيكون أصعب علـى سـائر الـدول          ،ى هذا النحو في بريطانيا    نه اذا كان الوضع عل    وأشار إلى أ  . بالقوة

نسحاب الكامل  الوأضاف ان لندن تدرك ان االنسحاب الجزئي من الضفة، تختلف عن ا            .األوروبية قبول الخطة  
 على شيك على بياض قبل ان يعرض تفاصيل خطته والحـدود التـي              ه بلير لن يوقع ل    ، كما أن  من قطاع غزة  

، لذا فـإن    ضمن تواصال جغرافياً للدولة الفلسطينية العتيدة     تيتبقى من أراض    س ما   إذا و ،اليهاستنسحب اسرائيل   
فـي   ترويج خطته،    تهيكون باستطاع ل ،يجري تقويمات لألوضاع ويقر عمق االنسحاب     أن   الطلوب من أولمرت  

  .اأوروب
أولمرت أشاد خـالل   إلى أن :القدس المحتلة   من16/6/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  وأشارت

فـي حـين    .  بجهود جاك شيراك في اطار مكافحة ما أسماه معاداة الـسامية           ،ممثلي اليهود الفرنسيين  مع   ئهلقا
. إلى السماح ألطفالهم بالذهاب إلى إسرائيل للتعرف إلى البلد ومتابعة الدراسة واالستقرار فيه يوما مـا               دعاهم  

 اذا كان ال بد من االختيار بـين إسـرائيل الكبـرى             موضحا، أنه  ،حادية بصوابية خطته األ   همسعى إلى اقناع  و
 إال  .نحاز إلى الخيار الثـاني    ي هنإ تعيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها ف       ،ودولة ديمقراطية ذات غالبية يهودية    

ـ         ،اليمين اإلسرائيلي المتطرف  يسعى  ،  ةخطهذه ال وفي إطار مواجهة    انه   الء  حاليا لرد ال سابق له في حال إج
 علـى   خطتهمتنص  حيث  . ذلك اذا ما اقدم على      ،المستوطنين من الضفة الغربية، متوعدا اولمرت بنار الجحيم       

علـى تـدوين    ، والتـشجيع    مهاجمة قرى فلسطينية وتخريب حقول زراعية وقطع المياه والكهرباء عن سكانها          
بئة في صفوف الجيش وترجئ خطة       تحدث تع  ، بهدف اثارة انتفاضة ثالثة    ،شعارات مهينة لإلسالم في المساجد    

  . لن تعرف حدوداحربستكون  من أنها واحذركما . اإلخالء إلى اجل غير مسمى
فار من بأنه اولمرت أن حاخاما يمينيا اتهم  :ا ف ب نقال عن القدسمن  16/6/2006 الغد األردنية وجاء في

تحول الى اداة تدمير ما اذا د الجيش  وهد. وهو يساعدهما على تنفيذ خططهما المدمرة،صفوف حماس والقاعدة
الرد المزمع على خطة  وذكر أنه وفي سياق .عتبر كل جندي عدوا بكل معنى الكلمةفسيوتطهير عرقي، 

تعمل فرق من الناشطين اليهود في مرحلة اولى على احراق مستودعات الجيش وبث مواد سامة في ساولمرت 
تراهن على اثارة غضب شديد بين الفلسطينيين ما أن الخطة  ك.مياه الثكنات العسكرية لشل حركة الجنود

يحملهم على التظاهر باعداد كثيفة في باحة المسجد االقصى ورشق المصلين اليهود عند حائط البراق 
  .بالحجارة
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 مصادر أمنية في اسـرائيل  ه قالت إلى ما:تل أبيب  من   16/6/2006 الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  وأشار
، إال  ها تنفيذ وا، مع انها تستبعد أن يستطيع     تهديدات اليمين ادة العسكرية تأخذ ببالغ الجدية ما ورد في         ن القي من أ 

  .انها ستتخذ اجراءات احتياطية كبيرة لمواجهتم
  

   محمود عباس حيال مستقبلتشاؤمهشيراك أبدى : اولمرت .21
 تـشاؤمه حيـال مـستقبل     لهى أبد عن أولمرت، أن شيراك نقلت يديعوت احرونوت:الناصرة ـ  أسعد تلحمي

  .محمود عباس، مذكراً بأنه حض واشنطن، عبثاً على عدم اجراء انتخابات في أراضي السلطة الفلسطينية
  16/6/2006الحياة 

  
  عناصر فلسطينية طورت صاروخا بعيد المدى يشبه الكاتيوشا: معاريف .22

ة بدأت في الفترة االخيرة في إنتاج أن عناصر مسلحة في قطاع غز  ذكرت معاريف:وكاالت –القدس المحتلة 
 وأن أول قذيفة من هذا النوع أطلقت باتجاه النقب الغربي قبل ،قذائف صاروخية بعيدة المدى تشابه الكاتيوشا

 مما يعنى أنها تشكل تهديدا لمدينة عسقالن والعديد ، كيلومترا20 ذات محركين قد يبلغ مداها  وذكرت أنها.أيام
  . األخرىمن التجمعات السكنية

  16/6/2006الغد األردنية 
  

   غير القانونية االستيطانيةاالستعداد إلخالء البؤرأمر ببيرتس ي .23
قالت مصادر إسرائيلية أن بيرتس، أصدر تعليمات، باستكمال االستعدادات خالل أسبوعين من أجل إخالء مـا                

من المتوقـع   حيث  . لتنفيذلموعد المحدد ل   ا ، دون تحديد  يسمى البؤر اإلستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية       
أن تناقش هذه المسألة مرة أخرى مع أولمرت، كما أنه لن يتم تنفيذها إال بعد صـدور قـرار مـن المـستوى             

  .!! بذلكالسياسي
  16/6/2006 48عرب 

  
  المحكمة اإلسرائيلية العليا تأمر بتفكيك مقطع صغير من الجدار في قلقيلية .24

الـضفة الغربيـة    في  اإلسرائيلية العليا أمس بتفكيك مقطع صغير من الجدار الفاصل          أمرت المحكمة   : الناصرة
 في المنطقة المحيطة بقرى في قلقيليـة        هبعد أن تبين لها أن ممثلي النيابة العامة ادعوا كذباً أن مسار           ،  والقدس

مزارعين الفلسطينيين لغرض    في الواقع يلتهم ألف دونم من ال       فيما هو يتجاوب واالحتياجات األمنية اإلسرائيلية،     
قضاة من الحكومة إقامة مسار بديل للمقطع       الوطلب  . ضمها الى منطقة نفوذ مستوطنة قريبة مقامة منذ سنوات        

  .المذكور بطول خمسة كيلومترات
  16/6/2006الحياة 

  
   نقول الحقيقة ألنناال حاجة ألن تقوم األمم المتحدة بالتحقيق في أحداث غزة : يزبير .25

ن ال حاجة ألن تقوم المتحدة بـالتحقيق        أ في مؤتمر لرؤساء دول وسط آسيا في كازخستان،          يزون بير قال شمع 
 اإلسرائيليين، الفتا إلى أنهـم       األدلة في أيدي   فيما هناك،   ال تملك أدوات للتحقيق      ألنها ،في أحداث شاطئ غزة   

قتلـت  فيمـا   ،  16:15 سقطت في الساعة     قذيفة المدفعية االسرائيلية   واشار إلى أن     . قول الحقيقة  دوما يلتزمون 
زعم أن  وفي سياق آخر    .  نتيجة شيء ما دفن تحت األرض      مما يدل أن ذلك حدث       ،17:00العائلة في الساعة    

 مـن   منتخبابأنه انسان معتدل وشريك للمفاوضات و     إياه   اصفا و ،إسرائيل ستبدأ قريبا المفاوضات مع ابو مازن      
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مـع  . طرف ال يعترف بإسرائيل لن ينال معونة من الخارج        أكد أن أي    ،  وفي حديثه عن حكومة حماس    . شعبه
  .اهتمامأي قتراح حماس وقف اطالق النار إلم يعر اإلشارة إلى أنه 

  16/6/2006 48عرب 
  

  أديبا إسرائيليا يعتبرون قصف غزة غير أخالقي18 .26
التي أوقعت ضحايا فـي صـفوف        أديبا ومبدعا اسرائيليا بيانا أدانوا فيه عمليات القصف          18أصدر  : تل أبيب 

ان من حق اسرائيل ان تدافع      وأشاروا إلى   . المدنيين الفلسطينيين وحذروا بيرتس، من االستمرار في هذا النهج        
ان الـضغط علـى     وأضـافوا   .  لكن عليها ان تفرق بين الدفاع الشرعي وسفك دماء األبريـاء           ،عن مواطنيها 

العقوبات الجماعية هي أساليب غير أخالقية وغير مجدية سياسيا         الفلسطينيين كوسيلة لمكافحة االرهاب وسائر      
  .وفي نهاية المطاف تؤدي الى زيادة التأييد لالرهاب

  16/6/2006الشرق األوسط 
  

   فلسطيني منذ بداية العام الحالي2500تم اعتقال : ديختر .27
 فلسطيني تم 2500لكنيست، أن  قال وزير األمن الداخلي في سياق رده على استجواب في ا          : اإلذاعة االسرائيلية 

  .اعتقالهم في البالد منذ بداية العام الحالي، إلقامتهم فيها دون الحصول على تصاريح الزمة
  15/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
 جيشال الى بنك اسرائيل واذاعة يصل  مشبوهمسحوق أبيض .28

يان على مسحوق أبيض مشبوه وصال الى  أعلنت الشرطة االسرائيلية أمس ان مغلفين يحتو:القدس ـ اف ب
 القول ما  باسم الشرطة االسرائيليةرفض المتحدث فيما .بنك اسرائيل في القدس والى مقر اذاعة الجيش في يافا

 .  من احتمال وجود الجمرة الخبيثة في المسحوقونتخوفي وااذا كان
  16/6/2006القدس العربي 

  
  اد في نسبة الوالدة في الوسط العربيانخفاض ح: االسرائيلي اإلحصاء المركزي .29

أشارت أحصائيات أجرتها دائرة االحصاء المركزية في إسرائيل إلى أن نسبة الوالدة في الوسط العربي داخـل      
وذكرت أن المعطى االكثر أهمية في هذا الـصدد         . إسرائيل انخفضت بشكل حاد في السنوات الخمس االخيرة       

 1985 في العام    ت وانخفض ، تسعة أطفال في الستينيات    ت بمقدار كان، التي   يةهو انخفاض خصوبة المرأة العرب    
 اطفال  4.74االنخفاض تجدد في السنوات الخمس الماضية من        إال ان   .  عاما 15بقيت كما هي لمدة     و،  4.7إلى  

 يعنـي   ، والذي  في العام الحالي   2.66 إلى   ، ومن ثم  2004 في العام    4.36 إلى   2000للمرأة الواحدة في العام     
 لأللف في العـام     ة حال 18.7من    ان نسبة الوالدة عند اليهود ازدادت      واوضحت بالمقابل، %. 8انخفاضا بنسبة   

 37.5 انخفض في الوسط العربي من       والدةعدد لأللف   مع االشارة إلى أن ال    . 2004 في العام    19.2 إلى   2000
  %. 11، أي ما نسبته 33.2الى 

  16/6/2006 48عرب 
  

   من أصل عراقي الستعادة أمالكهملإلسرائيليين حملة: تحقيق .30
األمل بأن يحصل يهود الدول العربيـة القـاطنين فـي إسـرائيل علـى               يتجدد  :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

ولم يعد الموضوع مقتصراً على يهود ليبيا، بل بات         . تعويضات عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم يوماً بعد يوم        
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واذا كان يهود مصر والمغرب والجزائر وسورية ينتظرون، بأمل كبيـر، سـاعة             . عربيشمل جميع اليهود ال   
وفي خطـوة لـم   .  اقرب من اي وقت مضى ذلكالسالم في الشرق األوسط، فان يهود العراق يرون ان تحقيق    

ـ             ونيخوضفإنهم  ،  أحديسبقهم عليها    ا  هذه األيام معركة قضائية مع الحكومة اإلسرائيلية يحـاولون مـن خالله
يتحدثون في االلتماس الذي     التي   الزامها بإجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية الجديدة حول هذه التعويضات         

 بليون دوالر، فيمـا تتحـدث       20  و 10 تتراوح بين    قيمة سالم وتعويضات، عن     –قدمته باسمهم جمعية شمس     
 بقبول  وهم من جهتهم يأملون   . هودي ألف ي  900 باليين دوالر بكثير لحوالي      10األوساط الرسمية عن اقل من      

يبنون ، كما    بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتي تتمتع بديموقراطية حقيقية، بحسب ما يشيرون            ،االلتماس
 همأملهم أيضاً على تصريحات بعض الشخصيات العراقية التي لها مكانة بارزة في الحكومـة، المؤيـدة مـنح                 

 فهي األولى من نوعها منذ قيام إسرائيل، والملتمـسون          ، ستكون مثيرة للغاية   ويبدو ان هذه القضية    .تعويضات
ويتعاملون معها بحذر شديد ويمتنعون عـن المقـابالت الـصحافية           . مستعدون كل االستعداد لخوضها وكسبها    

  .جواً من الكتمان والحذر، وبخاصة الموقعين على االلتماسقيمون عليها، ويفرض ال
تمام يهود الدول العربية بالحصول على تعويضاتهم ازداد مع تأكيد الحكومة اإلسـرائيلية             اهويشار هنا إلى أن     

 إضافة الى توثيـق العالقـة   ، توثيق العالقة مع عدد من الدول العربية   يالسابقة، والحالية ايضاً، على رغبتها ف     
. ت بينها وبين إسـرائيل    التي تراجعت مع اندالع انتفاضة األقصى، مع بعض الدول التي سبق ان قامت عالقا             

 حيث أنـه    .والى جانب ذلك تتواصل الجهود القناع اليهود الموجودين في الدول العربية للمجيء الى إسرائيل             
بالنسبة للعراق، وفي ظل الظروف التي عصفت به منذ الحرب، تبذل الوكالة اليهودية الجهود لجلب من تبقـى                  

يتمتعـون  و متزوجون من مسلمات     هم الى ان معظم   يث أشارت ح. ةمحاوالت غير مضمون  ال ، إال ان   هناك هممن
 الحاجـات  يـضمنون بأوضاع اقتصادية جيدة ولهم كنس وحوانيت ومصالح عدة ويهتمون بالمسنين من بينهم و          

خالفاً ليهود الدول العربية الذي وصلوا الى إسرائيل، لم يكن معظم اليهـود             جدير بالذكر، أنه و   و .األساسية لهم 
 إسرائيل نجحت آنذاك في ترهيب اكثر من مئة ألف يهودي ما دفعهم الـى               إال ان . غب في الهجرة  العراقيين ير 

 الى إسرائيل، انه كان واحـداً مـن العمـالء           وا وصل نكشف أخيراً أحد كبار الذي    حيث  . ترك بيوتهم وامالكهم  
، احة كنيس في بغداد    في س  1951 وقد اعتقل مع آخرين بتهمة وضع عبوة ناسفة في عام            ،الناشطين في العراق  

في القرار ان العملية نفـذت لخدمـة أهـداف          حينها  وقيل  ،  عشرة يهود   السلطات العراقية   على إثرها  اعتقلت
في سياق حديثه عن جرائم أخرى ارتكبهـا الموسـاد،          كما أنه كشف    . الحركة الصهيونية لترحيل يهود العراق    

  .تهم في تسريع هجرةساهمالملترهيب اليهود و، آنذاك
 ان إسرائيل لم توفر لهم الحد األدنى من الحياة االنسانية وقد            العراقيون اليهود، يؤكد الباحثون   على صعيد آخر    و

ما أدى الى تدهور أوضاعهم إضـافة الـى أنهـا رفـضت االعتـراف               ،  استغلت االموال التي حملوها معهم    
إسرائيل الى البحث عـن     ب ما دفع    م، منه قادها الشيوعيون ،  وقد ولدت هذه السياسة معارضة واسعة      .بشهاداتهم

 سمحت لهم بالسكن في مدن وبلدات يهودية اخرى، وهكذا بدأ العراقيون يتوزعون فـي               هم، حيث   طرق البعاد 
مختلف البلدات ثم عادوا ليندمجوا بالحياة اليومية وحققوا نجاحات في المجاالت الثقافية واالقتصادية وبـرزوا               

وعنـد  .  حنين العودة الى العـراق     واعلى مدار اكثر من خمسين سنة عاش       انهم و   إال .أيضاً في الحياة السياسية   
  .اإلعالن عن االنتخابات وصل بعضهم الى األردن لإلدالء بصوته وهذا ما ولد لديهم الشعور باالنتماء

  16/6/2006الحياة 
  

  اسرائيل في سباق مع الزمن لفصل القدس بشكل نهائي عن الضفة  .31
كشف خبير الخرائط في جمعية   : وليد عوض عن مراسلهارام اهللا من  16/6/2006 القدس العربي ذكرت

الدراسات العربية خليل التفكجي امس بان اسرائيل تعيش في حالة من السباق مع الزمن لفصل القدس بشكل 
الً واوضح التفكجي بان اسرائيل تضخ اموا .2008نهائي عن الضفة الغربية قبل نهاية والية جورج بوش عام 
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واكد  .ضخمة لالستيطان في القدس لتحقيق رؤية ايهود اولمرت، وذلك بموافقة امريكية من ادارة بوش الحالية
التفكجي بان الحركة االستيطانية التي تجري في كتلة معاليه ادوميم االستيطانية الي الشرق من القدس، وشروع 

 في قلب اسرائيل 2008دينة ستجعل المدينة عام سلطات االحتالل في بناء الف وحدة استيطانية في شمال الم
ومحاطة بمدن استيطانية يصبح التفاوض عليها امر مستحيل بعد ان تحولت علي ارض الواقع لمدينة يهودية 

 االف وحدة سكنية في المنطقة 5وقال التفكجي بان اسرائيل جهزت البنية التحتية لبناء  . تعيش فيها اقلية عربية
ية من القدس لتحويلها الي مدينة معظم سكانها يهود، بعد اخراج احياء عربية خارج محيط الشرقية والشمال

واعتبر الدكتور جاد اسحق مدير عام أريج تجمع معاليه  .المدينة بواسطة الجدار الفاصل واالحياء االستيطانية
موجودا ضمن محافظة أدوميم من أكبر وأخطر التجمعات االستيطانية الموجودة في الضفة الغربية لكونه 

القدس فضالً عن أنه يشكل خطراً جغرافياً علي تواصل جنوب و شمال الضفة الغربية وعازالً لمنطقة القدس 
عن باقي محافظات الضفة ما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل 

 .جغرافي عاصمتها القدس
دائرة االوقاف االسالمية في مدينة القدس المحتلة،  الى أن الناصرة من  16/6/2006 الغد األردنية وأشارت

 عن معارضتها وقلقها من المشروع االستيطاني الخطير،  على لسان مديرها عدنان الحسيني،أعلنت أمس،
مدينة الذي أعدته بلدية االحتالل في المدينة المحتلة، وقال إن هذا المشروع هو اعتداء احتاللي فظ على ال

  .المحتلة
 

  تقرير أممي يؤكد المعاناة الشديدة لالجئين الفلسطينيين في لبنان  .32
أكد تقرير صدر حديثاً في بيروت عن وكالة األونروا، أن جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان والبالغ عددها 

المسجلين لدى األونروا  وأشار التقرير أن جميع الالجئين الفلسطينيين ، مخيماً تعاني من مشكالت خطيرة12
ولفت التقرير، إلى أنه ليس  .من سكان لبنان% 12، أي حوالي 404170في لبنان داخل وخارج المخيمات بلغ 

وأكد التقرير المعاناة الشديدة التي يعيشها  .هناك بنية تحتية مالئمة داخل هذه المخيمات، كما أنها تكتظ بالسكان
طالة، مؤكداً أنه وفي لبنان العدد األكبر من الجئي فلسطين الذين يعيشون في الالجئون ومعاناتهم من الفقر والب

فقر مدقع، والمسجلون لدى الوكالة في برنامج حسب إحصاءات الشؤون االجتماعية، هم تحت حاالت العسر 
ؤها أو ، مشيراً إلى أن ثالثة مخيمات تعرضت للتدمير خالل سنوات الحرب اللبنانية دون أن يعاد بنا.الشديد

كما أكد   .مخيم النبطية في جنوب لبنان، ومخيمات تل الزعتر وجسر الباشا في بيروت: استبدالها، وهي
فليس لديهم حقوق اجتماعية ومدنية، . التقرير، أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من مشكالت خاصة

امة إال بالقدر اليسير، وال يمكنهم استخدام وليس في إمكانهم االستفادة من المرافق الصحية والتعليمية الع
المرافق االجتماعية العامة، وتعول األغلبية على األونروا بالكامل بوصفها المصدر الوحيد للتعليم والصحة 

وأضاف أنه يحظر القانون على الجئي فلسطين بوصفهم أجانب العمل في أكثر  .واإلغاثة والخدمات االجتماعية
ولفت التقرير، إلى أن اللجان  .لك إلى نسبة عالية جداً من البطالة بين السكان الالجئين حرفة، وأدى ذ70من 

الشعبية الفلسطينية تناقش هذه المشكالت بانتظام مع الحكومة اللبنانية أو مسؤولي األونروا، وتطالب بظروف 
 ، أما المدارس الثانوية 87: وذكر التقرير، أن عدد المدارس االبتدائية واإلعدادية، معيشية أفضل لالجئين

  . مدارس5فعددها 
  15/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  قاضي قضاة فلسطين يرفض تصريحات اولمرت  .33

رفض قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي تصريحات ايهود 
تنازل عن أي جزء من السيادة على الحرم القدسي أولمرت والتي عبر فيها عن مواقف حكومته برفضها ال
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إن هذه المواقف ال تعبر إال عن نفسية وقلية عدائية ال تعترف إال  وقال التميمي في بيان اصدره اليوم .الشريف
إن هذه التصريحات تعتبر مساساً  واضاف ..بلغة القوة والغطرسة في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومقدساته

ولن يقف المسلمون مكتوفي األيدي إزاء هذا ، مين في كل أنحاء العالم واستفزازاً لمشاعرهمبعقيدة المسل
ودعا المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته إلى التدخل . التصعيد الخطير الذي يستهدف عقيدتهم ومقدساتهم

رة عليه وعلى كل المقدسات العاجل من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لالنتهاكات االسرائيلية المتكر
اإلسالمية والمسيحية ووقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحرمان والحصار الجائر 

  .الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي عليه
  15/6/2006بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  أطفال فلسطين في دمشق يتظاهرون ضد المجازر .34

 طفالً فلسطينياً أمام مكتب الصليب األحمر في دمشق احتجاجاً علـى المجـازر،              75حو  تظاهر أمس ن  :  ا ب.د
ورفع األطفال االعالم الفلسطينية والالفتـات التـي         .التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين      

الصهيوني البغيض ونعـم    تقول اتركوا أطفال فلسطين لكي يعيشوا عيشة سليمة وأنقذوا الطفولة وال لالحتالل             
  .للحرية وأوقفوا قتل أطفال فلسطين ولنا الحق أن نتلقى العلم ال الرصاص

  16/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إضراب عام ومسيرة حاشدة في شفاعمرو تضامناً مع المعتقلين .35
ة علـى خلفيـة     شارك اآلالف من مواطني شفاعمرو في المسيرة اإلحتجاجية على اعتقال سبعة من أبناء المدين             

مقتل اإلرهابي نتان زادة، منفذ العملية اإلرهابية التي أودت بحياة أربعة من سكان المدينة وأدت إلـى جـرح                   
وقد ساد اإلضراب الشامل المدينة حيث أغلقت المؤسسات العامة والمحال التجاريـة ولـم          . العشرات، قبل سنة  

ة من خيمة االحتجاج التي أقيمت في ساحة البلدية، وبعد          وانطلق اآلالف في مسيرة حاشد    . تفتح المدارس أبوابها  
وقـد رفعـت المـسيرة       .أن طافت في شوارع المدينة، اختتمت في المكان الذي وقعت في العملية اإلرهابيـة             

  .الشعارات الوطنية وشعارات تدعو إلى إطالق سراح المعتقلين فوراً، كما دعت إلى الوحدة بين سكان المدينة
  15/6/2006 48عرب 

  
  نقابة الموظفين الحكوميين تقرر تعليق الدوام رداً على تصريحات مسؤولين من الحكومة .36

قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعليق الدوام يومي السبت واالحد من الساعة الواحـدة وحتـى                  
لى تصريحات مسؤولين حكوميين وأعـضاء فـي المجلـس          نهاية الدوام في كافة المؤسسات الحكومية رداً ع       

وأكد المجلس في بيان     .التشريعي حول مطالبة الموظفين برواتبهم ووصفهم بالغوغائيين والعصابات والقطعان        
  .صحافي، امس، ان هذه المصطلحات توجه ضد االحتالل وليس ضد ابناء الشعب الواحد

  16/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  ضع إجراءات لحماية المنتجات الزراعية الفلسطينيةالدعوة إلى و .37
شكك رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين السابق، أمس، في إمكانية تطـوير           :  سائد أبو فرحة   ،رام اهللا 

القطاع الزراعي، في غياب قوانين وسياسات واضحة في هذا المجال، داعيا في الوقـت ذاتـه، إلـى وضـع                    
ونوه إلى ضرورة زيـادة المخصـصات الموجهـة للقطـاع            .ات الزراعية الفلسطينية  إجراءات لحماية المنتج  

  .الزراعي من قبل الحكومة الفلسطينية، عالوة على إيجاد بنوك خاصة باإلقراض الزراعي
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  16/6/2006األيام الفلسطينية 
 

 ستفتاء االمرشد االخوان في مصر يهاجم قرار عباس تنظيم  .38
مسلمين في مصر مهدي عاكف امس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاجم مرشد االخوان ال :اف ب

تنظيم استفتاء على وثيقة االسرى التي تعترف ضمنا باسرائيل معتبرا انه التفاف على الحكومة المنتخبة لحركة 
لة ورأى عاكف ان التهديد باجراء استفتاء على هذه الوثيقة في ظل حا .حماس وال يخدم اال العدو الصهيوني

الحصار وفي ظل العدوان الصهيوني المتواصل وفي ظل الترويع االمني الداخلي من شأنه ان يعمق الشرخ 
  .  بين الفصائل الفلسطينيةويذكي نار الخالف

16/6/2006الغد األردنية   
  

  المحامون العرب يدينون المجازر اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني   .39
كارهم للمذبحة البشعة التي ارتكبتها العصابات الـصهيونية ضـد أبنـاء            أعلن المحامون العرب غضبهم واستن    

 جانب العديد من الجرحي     إلي فلسطينياً بينهم ثالثة أطفال،      11الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وراح ضحيتها        
  والتدمير والخراب والتي مازالت مستمرة في الضفة والقطاع، 

16/6/2006الوفد المصرية   
  

  ة تدرس تحويل التبرعات إلى الفلسطينيينالجامعة العربي .40
تدرس مع المسؤولين في البنك العربي كيفية تحويل أمـوال التبرعـات            العربية  قال عمرو موسى إن الجامعة      

وأشار إلى أن تحويل االموال، قد يتم في إطـار اآلليـة            .  مليون دوالر  70األهلية للفلسطينيين التي بلغت نحو      
وقال مساعد األمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلـي إن الهـدف األساسـي                .يينالدولية لمساعدة الفلسطين  

وقد يتم إنشاء مكتب خاص تحت سلطة الرئيس محمـود  . والعاجل هو كيفية توصيل هذه األموال إلى مستحقيها 
ـ          . عباس، يتم من خالله توزيع هذه االموال       ب أن  وشدد على أن االموال الموجودة لدى الجامعة كتبرعـات يج

 .تصل مباشرة إلى مستحقيها، وليس عن طريق طرف ثالث
16/6/2006الحياة   

  
  األردن يبدأ محاكمة خمسة حاولوا تنفيذ عملية ضد إسرائيل .41

 متهمين حاولوا تنفيذ عملية 5 بدأت محكمة امن الدولة األردنية أمس بمحاكمة:  عبد الجبار أبو غربية،عمان
وأسندت الئحة االتهام إليهم ثالث تهم  .ي االلتحاق بالمقاتلين في العراقعسكرية ضد إسرائيل بعد أن فشلوا ف

هي حيازة سالح ناري دون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال لم تجزها 
ومحاولة التسلل من األراضي األردنية وبحوزتهم سالح  الحكومة تعرض األردن لخطر أعمال عدائية،

 .اعفى المتهمون الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة ألول مرة التهم المسندة إليهم بحضور وكالء الدفون. اتوماتيكي
16/6/2006عكاظ   

  
  معوض تستقبل مسؤولين فلسطينيين .42

استقبلت وزيرة الشؤون االجتماعية نايلة معوض، في منزلها في الحازمية، رئيس دائرة شؤون الفلسطينيين 
 الحديث تركز على أنوقالت معوض  .منظمة التحرير في لبنان هشام دبسيمستشار ممثل وصالح صالح، 

 موضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأيضاالوضع الراهن في فلسطين المحررة الذي يشغل بالنا جميعا، 
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هناك عزيمة لدى .  مزيد من التعاونإلىوهو شائك ويحتاج الى دراسة في اكثر من جانب والسبل الرامية 
حكومة اللبنانية، وطبعا في هذا الموضوع وزارة الشؤون االجتماعية هي الرائد في التدابير حول تحسين ال

. االوضاع المعيشية واالنسانية واالجتماعية داخل المخيمات، والتي تشكل انتهاكا فظيعا للحقوق الدنيا، لالنسان
  .ومن واجبات الحكومة اللبنانية تحسين اوضاع الفلسطينيين

16/6/2006تقبل المس  
 

  لمنع بيع جرافات السرائيل ايلينوي واليةفي تظاهرة  .43
 منظمة سلمية يهودية أمس في شيكاغو في والية ايلينوي           إلى تظاهر عشرات األشخاص الذين ينتمون       :ب.ف.أ

 قاد التظـاهرة والـدا    حيث  . للمطالبة بوقف شحن الجرافات الى اسرائيل     ،   مقر مجموعة كاتربيلر للمعدات    أمام
  . إسرائيلية بينما كانت تحاول االعتراض على هدم بيوت فلسطينيين راشيل كوري التي سحقتها جرافة عسكرية

  16/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   إلى االعتدال في دفاعها المشروع عن النفس  إسرائيلإيطاليا تدعو  .44
جلسي الشيوخ والنواب االيطـاليين      وزير الخارجية االيطالي أمام لجنتي الشؤون الخارجية في م         دعا.: ب.ف.أ

 هذا  إزهاقلتفادي  ،   االعتدال في ممارستها المشروعة تماما لحقها في الدفاع عن النفس          إلىالحكومة االسرائيلية   
  .  البشريةاألرواحالعدد من 

  16/6/2006الخليج اإلماراتية 
 

   مسبقإذنحملة التضامن مع فلسطين تدافع عن حق التظاهر من دون  .45
 مسبق من الشرطة، نظمت حملة التضامن مع        إذن الدفاع عن حق التظاهر من دون        إلىي خطوة تهدف    ف: لندن

 خمـسة   إلـى  محكمة في لندن قبيل بدء جلسة للنظر في االتهـام الموجـه              أمام اعتصاماً   أمسفلسطين صباح   
   . لي لسجن أريحا احتجاجا على االقتحام االسرائي بشكل غير قانونيواتظاهركانوا قد  ناشطين بريطانيين 

  16/6/2006الحياة 
  

   آلية التمويل الفلسطينية  فيبحث تالقمة األوروبية  .46
ـ  ستقدم   أنها أعلنت رئيسة المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية        :أ ب، أ ف ب، د ب أ         قـادة االتحـاد     ىإل

  .حاد في بروكسل خالل انعقاد قمة االتمقترحاتها آللية تقديم مساعدة مالية للفلسطينييناألوروبي 
  16/6/2006السفير 

  
 البنك الدولي يجري محادثات بشأن تقديم مساعدات للفلسطينيين .47

 يسهل أنن البنك يود أ في بيان له حول المساعدات الفلسطينية، ،رئيس البنك الدولي  قال:، رويترزواشنطن
لشعب الفلسطيني من نقص في  المساعدات التي يود عدد من المانحين تقديمها حتى ال يعاني اإيصالعملية 

 لجنة أعضاء مفاوضات حثيثة بين ونخوضي وأوضح أنهم. الخدمات االجتماعية وباألخص في الصحة والتعليم
 إلى  وأشار. حلول تكون فورية وطويلة المدى في الوقت ذاتهإليجاد  للبنك،مجلس التنفيذيالالوساطة الرباعية و

 .المساعداتهذه  خطة لتقديم أيسيكون لها القول الفصل في  في المجلس التنفيذي األعضاء الدول أن
16/6/2006الغد األردنية   
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  حزب موريتاني ينسحب من ائتالف سياسي بسبب التطبيع مع الكيان   .48
أكدت قيادة حزب الصواب القومي الموريتاني انسحاب الحزب من الكتلة الـسياسية             :المختار السالم ،  نواكشوط

 حزبا سياسيا، وذلك بسبب موقف بعض أحزاب الكتلـة مـن            11لها قبل شهر وتتألف من      التي أعلن عن تشكي   
  .العالقات مع إسرائيل

16/6/2006الخليج اإلماراتية   
  

  خطب كلينتون أغلى من الذهب .49
أظهر كشف عائدات هيالري كلينتون الذي قدمته إلى مجلس الشيوخ األربعاء الماضي، أن زوجهـا                :واشنطن

 ألف دوالر إللقاء خطاب، وان خطبه األغلى ثمناً يلقيها في الخـارج             350 و 100اضى ما بين    بيل كلينتون يتق  
 ألـف   650، إذ نال    2005 مليون دوالر عام     7,5ودرت موهبة بيل كلينتون في فن الخطابة عليه نحو           .عموماً

الغـاري خـالل     أكتوبر الماضي، عند إلقائه كلمات فـي تورونتـو وك          /دوالر خالل يومين في تشرين األول     
التي تدعو شخصيات معروفة إلى إحياء ندوات تكون        ) القوة الداخلية (مؤتمرات نظمتها جمعية ذي باور ويثين       

  .مصدر إلهام وتحفيز
  16/6/2006الحياة 

  
  على هنية التحلي بالصبر فالحكم ليس نزهة أو معارضة: دحالن .50

 خطورة اسـتمرار الوضـع الـراهن فـي          حذر النائب محمد دحالن، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من         
األراضي الفلسطينية، مطالبا الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة، التي شكلتها حركة حماس، بتحمـل مـسؤولياتها               

  .واالبتعاد عن سياسة المؤامرة والتهرب واالتهام
سماعيل هنية في   وانتقد دحالن بشدة، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء رامتان، سياسة حكومة رئيس الوزراء إ              

التعاطي مع الوضع في األراضي الفلسطينية، وتحديداً القوة التنفيذية لوزارة الداخلية، التي انتشرت في شوارع               
  .غزة، حيث حملها المسؤولية عن تدهور األوضاع الداخلية

وثيقة األسـرى،   وشدد على ضرورة صيانة الوحدة الداخلية كأولوية في المرحلة الراهنة، مثمناً في الوقت ذاته               
  .التي اعتبرها مخرجاً من المأزق الذي يعيشه الفلسطينيون

وقال دحالن في رده على إمكانية أن تكون حكومة هنية في مأزق حاليا، بالقول إن من ال يرى هـذا المـأزق                      
يكون أعمى، نحن جميعا في مأزق، حكومة وسلطة ومعارضة وشعباً، ال يوجد أحد منتصر في هذا الوضع، ال                  
على المستوى السياسي وال األمني وال االقتصادي، جميعنا في كارثة، وللخروج من هذه الكارثـة بـادر لنـا                   
األسرى مشكورين بأن أسقطوا علينا سلماً لننزل جميعاً عليه من الوضع الذي علقنا به جميعا، ونحن بانتظـار                  

لى نهج سياسـي مـشترك وبرنـامج        األخوة في حماس على مدى األسبوع، والقوى األخرى، لتتوافق بينها ع          
وأضاف إذا استمر الوضع الحالي على ما هو، فنحن نسير نحو المجهـول             .اقتصادي وأمني لينقذنا من الوضع    

ونحو الفراغ ونحو الظالم، وهذا سيعم على الجميع والفصائل جميعها بال استثناء، ولكن الذي يتحمل المسؤولية                
ومة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وأيـضا األخ أبـو مـازن بحكـم        كاملة بحكم الموقع هي الحكومة، فالحك     

ومضى يقول، ومن يعتقـد أن      . مسؤوليته الرئاسية، ولكن الحياة اليومية واالقتصادية واألمنية هي بيد الحكومة         
البطء وتسجيل موقف هنا وهناك وإصابة ضابط أمن وقائي يعتبر انجازاً، يكون مخطئاً، نحن حتـى اللحظـة                  

  .يداً رويداً، نحو المجهول، حيث ال كاسب وال منتصر، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهمنسير رو
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إنني أتحدث من العقل إلى القلب، حتى نـستطيع أن          : وعبر دحالن عن أمله في أن تفهم حماس الرسالة، قائال         
ـ                 م بـدأت   نخرج الشعب الفلسطيني من المأزق، وأن ال يسجل في تاريخ حركة حماس أنها حين استلمت الحك
  . الحرب األهلية والمطاحنات، ال أقبل ذلك ال لحكومة حماس وال أقبل ذلك تحديداً لألخ إسماعيل هنية

  القوة التنفيذية
وعلى صعيد القوة التنفيذية، التي شكلتها وزارة الداخلية، فإن دحالن وجد فيها ميلشيات قادت لمزيد من القتـل                  

  .والخراب للوضع الداخلي
 شهيدا، من حركة حماس، ومن فتح، ومواطنين أبرياء، منهم سـائق            20ة، منذ أن جاءت، فقدنا      هذه القو : وقال

السفير األردني، استشهد وهو يسير في سيارته، إذا كانت هذه القوة ستجلب األمن ليذهب ضحيتها سائق السفير                 
  .منية بمزيد من الفوضىفال يجوز أن نعالج هذه الفوضى األ.. األردني، ثم سائق السفير المغربي، ثم سائق

. وتابع نحن مع أي حل، ولكن ال نعالج القانون المدمر بمزيد من تدميره بميلشيات، وبالتالي الفوضى األمنيـة                 
كانت هناك فوضى أمنية شارك فيها الجميع، وعلى رأسها حركة حمـاس حـين قـصفت مراكـز الـشرطة                    

للجميع، لحركة فـتح ولحركـة حمـاس ونحـن          الفلسطينية، وبالتالي عالج هذه الفوضى هو مصلحة وطنية         
جاهزون، غير أنه استدرك قائال أما بالنسبة لتدمير ما تبقى من المؤسسات القائمة إلنشاء مؤسـسات جديـدة،                  
حماس لم تأت للسلطة بانقالب بل بانتخابات شرعية، وبالتالي هذا ال يخولها تدمير المؤسـسة القائمـة وبنـاء                   

  .مؤسسة جديدة
ى أن الكرة اآلن في ملعب الحكومة ووزير الداخلية بعد أن تمكن من الحـصول علـى كافـة                   وشدد دحالن عل  

  .صالحياته، مشيراً إلى أن االجتماع األخير بين هنية وعباس خلص إلى إعطاء الحكومة كافة صالحياتها
فـي ملعـب   نزعت كل الذرائع واالدعاءات في أن وزير الداخلية ليست له أية صالحيات، اآلن الكـرة               : وقال

  .الحكومة الفلسطينية، ونحن سنكون لها سنداً في تثبيت األمن واألمان، ولكن بطريقة قانونية وشرعية
إذا نفذ ما تم التوافق عليه، نكون قد طوينا صفحة من الفوضى وبدأنا إن شـاء اهللا بـشكل جمـاعي                     : وأضاف

يذ هي أن ال نرى مليشيات ومسلحين فـي         بتجاوز هذه األزمة، ولكن األمر يجب أن ينفذ، وأولى عالمات التنف          
  .الشوارع، سواء من حماس أو من فتح

وفي رده على سؤال حول اتهام حركة حماس لجهاز األمن الوقائي، بالوقوف خلف االضطرابات الداخلية فـي                 
  .قطاع غزة، جدد دحالن اتهاماته للحركة بارتكاب أخطاء جسيمة ضد الجهاز ومهاجمة مقاره بالقذائف

 وقد غلبت عليه عالمات االستهجان واالستنكار، أصل الموضوع هو عمليات االغتيال، التي بدأ ينفـذها                وقال،
عناصر حركة حماس ضد عناصر ضد أفراد األمن الوقائي، وقصف مقر الجهاز كان سبباً في إثارة حفيظـة                  

وبالتالي، ال تستطيع   . األسبابال تستطيع أن تعالج نتائج دون أن تعالج األصول و         . أبناء فتح في الضفة الغربية    
أن تحاسب على نتائج، رغم أن البدايات والنتائج خطأ، وبالتالي األصل في الموضوع أن تتـصرف الحكومـة                  

  .بمسؤولية كاملة
إذا كانت المشكلة الوقائي، لماذا تم اغتيال أو محاولة اغتيال طارق أبو رجب فـي المـرة األولـى،                   : وتساءل

أبو رجب يعرف من حاول اغتياله في المرة الثانية باألسماء، يعـرف            ! هو من المخابرات؟  والثانية، والثالثة، و  
من الذي وضع له العبوة، وأنا ال اعرف إذا كانت لديه المعلومات الدقيقة عن المرة الثالثة، لكن فـي المـرتين                     

  .األولى والثانية هو يعرف، وبالتفصيل الممل، والرئيس يعرف ذلك، وباألسماء
: توجيه االتهام لحركة حماس بالتورط في محاولة اغتيال أبو رجب، واكتفى بالرد على السؤال بالقول              ورفض  

ليس من واجبي أن أقول، فأنا عضو مجلس تشريعي، وهناك األجهزة األمنية، وبإمكـانكم أن تـسألوا جهـاز                   
  .المخابرات

 خلف بعض األحداث الداخلية التـي       ولم يستغرب دحالن انتقادات حماس له بالوقوف، ولو بشكل غير مباشر،          
أوالً هذا ضعف، وثانياً هذا إحساس بالفشل، وثالثاً هذا         : شهدتها األراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، وقال      
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حركة حماس تبحث عن عنوان؛ أحيانا الدحالن، أحيانـاً الوقـائي، وأحيانـاً             . عدم جرأة في مواجهة المشاكل    
الرئيس نفسه، وإستراتيجية البحث عن عدو أو خصم تعتمـد كـي ال يواجهـوا               المحيطين بأبي مازن، وأحياناً     

اإلشكاالت الحقيقية والجدية، التي قللوا من شأنها في البداية، أنا ما زلت أذكر كل تصريحات حماس، وقـولهم                  
فتح أبـواب   إن األزمة المالية سهلة وسنحلها، ليطمئن الشعب الفلسطيني، ال تقلقوا، إذا أغلقت أبواب الغرب ست              

الشرق، ثم أغلقت أبواب الشرق والغرب، والذي يدفع الثمن الموظفون، ومعظمهم من أبناء فتح، ال من أبنـاء                  
  .حماس

  بناء حركة فتح
ولم ينف دحالن رغبته بالبقاء في المعارضة، والتفرغ لبناء تنظيم حركة فتح ليصبح أكثـر فاعليـة، معتبـرا                   

  .الخروج من الحكومة راحة نفسية
، لم أشعر براحة نفسية إال حين خرجت من العمل الحكومي، على            )الماضية(على مدى السنوات العشر     : لوقا

  .الرغم من أن العمل الحكومي هو العمل األكثر قدسية
قلنا، إن الحكومة تمارس عملها كالمعتاد، ونحن نمارس دورنا كمعارضة، ونتفرغ لحركة فتح، هناك              : وأضاف

حركة، وهناك توحيد لألجهزة العسكرية، وشكلت لجنة لتنفيذ هذه الخطط، وأيضا اللجـان             تقدم في إعادة بناء ال    
  .األخرى التي تنسب وتؤطر في الحركة، حيث تسير بشكل مقبول وان كانت ليست بالطموح

وطالب دحالن حركة حماس بشكره على اتفاقية معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والتـي مكنـت                  
ال أموال عبره، مستشهدا بتمكن الدكتور محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية، من إدخال             الحكومة من إدخ  

  .عشرين مليون دوالر عبر المعبر
هذا مدعاة ليقدموا لي شكراً، ألنني بذلت جهداً في أن يكون المعبر فلسطينياً بدل التـصريحات القديمـة                  : وقال

موم أنا آمل أن تبدأ األزمة بالتفكك، السيما باألموال التي جلبها           التي كانت تقول إن هذا المعبر مهين، وعلى الع        
نأمل بأن تساهم في فك األزمة المالية بشأن الرواتب، وأيضا المبالغ التي سبقتها، وان تجـد                .. الدكتور الزهار 

  .هذه المبالغ طريقها لخزينة الدولة وليس لخزينة حركة حماس
  رسالة إلى هنية

ه رسالة إلى رئيس الوزراء، الذي يعرفه شخصياً منذ شبابه، حين احتـضنت أسـوار               ولم ينس دحالن أن يوج    
الجامعة اإلسالمية هنية ودحالن كقائدين للذراعين الطالبيين لكل من فتح وحماس في الثمانينيات، وما شـهدته                

: اً حديثه له  تلك المرحلة من إستقطابات وخالفات تطورت إلى اشتباكات في كثير من األحيان، حيث قال موجه              
أتمنى أن يتحلى بالصبر، فالحكم ليس نزهة، والحكم ليس معارضة، فالمعارضة قل كلمتك وامشي، أما الحكـم                 
فهو تفاصيل، ولكن أنا أكن لألخ إسماعيل هنية كل االحترام، ولكن واضح أن حركة حماس تضع حقائق على                  

مة، وسياسة الرئاسة، وعمليات القتل هـي       األرض، وتفرض سياساتها على األرض، والتي تفوق سياسة الحكو        
  .ابرز نموذج

  16/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  حذاٍر من حرب أهلية وقودها أهداف فئوية  .51
  أحمد الحاج 
صراع فتحاوي حمساوي بلبوس فئوية وحركية تضيف لمعاناة شعبنا الرازح تحت االحتالل جلد الـذات وبلـع    

مهزلة، الشعب الفلسطيني مطالب داخل وخارج الوطن برفع الـصوت          وحتى ال تستمر ال   . الموسى على الحدين  
  .مطالباً الحركتين بوقف نزيف الدم الفلسطيني وهدر طاقات شعبنا لصالح المستفيد األول، إسرائيل
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 أال يكفينا الحصار الجغرافي والسياسي واالقتصادي الذي يطبق أكثر فأكثر علينا            :وبالتالي نسأل فتح وحماس   
ل اإلسرائيلي واألميركي، واألوروبي الخجول؟ وهل مصالحنا الذاتية فوق المصلحة الوطنية لشعبنا            من االحتال 

  .لنتصارع على السلطة السياسية؟ وأي سلطة تلك ونحن جميعنا تحت االحتالل؟
وحتى تتضح أهداف فتح وحماس من هذا الصراع، ال نجد غـضاضة بتـسميته صـراع المـصالح الفئويـة                    

ضد مصالح الشعب الفلسطيني وتدمير ما تبقى له من مقومات الصمود في وجـه االحـتالل       والحزبية، صراع   
اإلسرائيلي، صراع يعطي إسرائيل الضوء األخضر لتكريس حدودها اإلحتاللية تبعاً لمـسار جـدار الفـصل                

ود  من مساحة الضفة الفلسطينية والقدس العربية، ويجعـل حـد          58العنصري الذي سيقضم بالنتيجة أكثر من       
دويلتنا التي ستولد بعملية قيصرية داخل حدود إسرائيل الشرقية أي مع األردن، وبعد ذلك، لن تكـون هنـاك                   

صراع تباركه أميركا بينما أيدي إسرائيل التي تخط وترسـم          . سلطة فلسطينية أو حكومة لدولة وال هم يحزنون       
الرئاسـية  (فلسطيني، بينما تتحارب سلطتاه     من جانب واحد سياستها التوسعية، مغيبة الشريك اآلخر للصراع، ال         

  .تناقضات وفوضى مارقة يستفيد االحتالل اإلسرائيلي منها بالكامل. على الهيمنة والنفوذ) والحكومية
 شخصية  150الذي شارك فيه أكثر من      ( في الحوار الفلسطيني     25/5/2006شعبنا توجه للمؤتمرين منذ يوم      

أن ينجحوا هذا الحوار ويتوصلوا لنتائج إيجابية تجمـع         ) ة واقتصادية من منظمات وفصائل وشخصيات أكاديمي    
. ما بين الثوابت الوطنية ومقاومة االحتالل ورفع راية منظمة التحرير الفلسطينية الجامعة والممثلة لشعبنا عالياً              

  .وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية
قي النظام السياسي الفلسطيني الرسمي فـي غرفـة         الحوار الوطني يشكل الفرصة األخيرة للخالص بينما يستل       

اإلنعاش حيث النتيجة موت أو حياة وتداعيات ذلك على قضيتنا الوطنية، نعم الفرصة األخيـرة سـتكون فـي                   
الحوار الفلسطيني الذي انعقد على أسس المبادرة الوطنية لإلنقاذ المقدمة للجنة التحضيرية للمؤتمر على أساس               

 األسيرة داخل المعتقالت اإلسرائيلية ومنهم أسرى الحركتين فتح وحماس، التـي حملـت           وثيقة الشرف للحركة  
أصوات شعبنا داخل وخارج الوطن المحتل مطالبة المؤتمرين التوصل إلى نتائج تلبي المصالح الوطنيـة مـن                 

نظمة التحريـر  خالل برنامج القواسم المشتركة السياسية المقاومة واإلصالحات الديمقراطية وتفعيل مؤسسات م         
الفلسطينية، محذرة في الوقت عينه من فشل هذا الحوار الذي سيزيد التعقيد تعقيداً ويسعر لهيب االقتتال داخـل                  
الشارع الفلسطيني كله، عندها تكون أميركا وإسرائيل على حق حيث ال يوجد شريك فلسطيني، ولنمضي قـدماً     

نية أكثر فأكثر وليستمر التأزم وحالة الالسـلم والالحـرب          في خطواتنا أحادية الجانب ولتهدر الحقوق الفلسطي      
لعقود قادمة ضبابية وعندها تنتهي قضية أسمها فلسطين ـ حلم إسرائيلي لن يتحقق ـ فـالمطلوب مـن فـتح      
وحماس تحمل المسؤولية واإلقرار باألخطاء واستحضار الحقوق والثوابت الفلسطينية المؤتمنين عليها جميعنا،            

لحنا الخاصة وتفعيل الصالح العام بذلك نلتقي جميعنا على القواسم المشتركة بعناوينها المقاومـة              واستبعاد مصا 
واإلصالحية وندعم صمود شعبنا ونلتف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ويصبح الحلم اإلسرائيلي كابوسـاً ال              

  .س وعودة الالجئينصحوة منه إال بإنجاز االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القد
جميعنا نناشد المتحاورين خاصة فتح وحماس لجعل الحوار مدخالً للوحدة الوطنية وجبهة تقاوم سـيناريوهات               
إسرائيل وتفشل خططها وتقول نعم الشريك الفلسطيني حاضر برؤيته السياسية للتسوية على أسـس قـرارات                

  .زم شعبنا باستفتاء يدين من خالله النظام الفلسطيني كلهالشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم، حتى ال نل
   16/6/2006المستقبل 

  
  الصراع بين فتح وحماس .52

  حمادة فراعنة
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اإلسالم منزه عن الغرض، حد اليقين، وهو فوق الشبهات وال يحتمل الصواب أو الخطأ ولهذا نؤمن به ونعتقده                  
ة والنبل والقيم الرفيعة، وهي ليست موقـع الجـدل بـين            ألنه رسالة السماء لبني البشر، ورسالته تحمل الهداي       

  .الخطيئة والصواب
أما المسلمون، فسلوكهم وممارساتهم ومواقفهم فتحتمل االجتهاد، واالجتهاد قد يلمس الصواب وقد يقـع عكـس          
ذلك، وعلى أرضية هذا الفهم يمكن النظر وتقييم مواقـف وخيـارات األحـزاب والـسياسات ذات المنهجيـة             

لية، على أنها تقع بين االحتمالين، وأنها غير معصومة عن ارتكاب المعصية أو الخطيئة أو الوقوع فـي                  األصو
االجتهاد الخاطئ، ولهذا يجب رفض ادعاءها بالقدسية أو االحتماء بالدين أو توظيف اإلسالم كمظلـة لتبريـر                 

  .السياسات وتسويق المواقف
كرس لمساندة حركة حماس، قوله عن حركة حماس علـى أن           ما قاله يوسف القرضاوي في مؤتمر الدوحة الم       

فشلها هو فشل لألمة يحمل هذا المعنى المتطرف غير الموضوعي في التعامل مع حركة سياسية حزبية تجتهد                 
في نضالها وسلوكها السياسي حيث وظف موقعه ومكانته كرجل دين إلضفاء الهالة والقدسـية علـى حركـة                  

كة حماس على موقعها القيادي بفضل تضحياتها وبفعل صناديق االقتراع، وقـد            فقد حصلت حر  . سياسية حزبية 
يجدد الفلسطينيون في الضفة والقدس والقطاع ويكرروا انحيازهم لها في جولة صناديق االقتراع المقبلـة وقـد                 
يحجب عنها أصواتهم وثقتهم، وتعود إلى صفوف المعارضة مثلها في ذلك مثل أي حـزب سياسـي يكـسب                   

  .  في االنتخاباتويخسر
وقد تفلح حركة حماس في إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وقد تفشل في ذلك، وهـذا ال يعـود إلـى نوعيـة        
ومضمون المنهج الفكري العقائدي الذي تتبناه فالمنهج ثابت ولكن التعامل معه وتطبيقه يحمل في طياته اإلخفاق                

ها يعود لسبب تخبطها وعدم قدرتها على وضـع األولويـات           أو النجاح، فنجاحها يعود لصواب خياراتها وفشل      
  . المناسبة

، وقبلت بدولة فلسطينية علـى      15/3/2005لقد أوقفت حركة حماس عملياتها العسكرية ضد االسرائيليين منذ          
أقل من ربع مساحة فلسطين أسوة بمواقف فتح والديمقراطية والشيوعيين والبعثيين وغيرهم مثلما أعلنت عـن                

ها إجراء مفاوضات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع االسرائيليين وقالت إنها لن تقف في طريـق                 تأييد
التفاوض وأكثر من ذلك قال إسماعيل هنية رئيس الوزراء انه سمح لوزرائه الحزبيين مـن حركـة حمـاس                   

ا هي حماس تجـدد نـشاطها     بالتفاوض واللقاء مع االسرائيليين لتنظيم احتياجات الشعب الفلسطيني اليومية، وه         
العسكري بإطالق الصواريخ على مدينة سديروت بعد المجزرة التي اقترفتها قوات االحتالل على شاطئ غـزة      

، فكيف يمكن تفسير كل ذلك هل هذا أو ذاك خروج عن الثوابت أو عـن العقيـدة أو                   2006/ حزيران   9يوم  
  التزام بها أو العودة لها ومن يقرر ذلك؟؟ 

 تنظيم سياسي حزبي، بقي فترة طويلة أثناء مرحلة البناء والنضوج خارج دائرة الفعل وال يقـوم                 حركة حماس 
 1967بأي عمل كفاحي ضد العدو االسرائيلي منذ أن وقع االحتالل االسرائيلي للضفة والقدس والقطاع عـام                 

ات الـسياسية الفلـسطينية    ، خالفا لباقي االتجاه   1987حتى تشكيل حركة المقاومة اإلسالمية حماس نهاية عام         
فـتح والـشعبية    (الوطنية والقومية واليسارية، التي بادرت بالمقاومة ردا على االحتالل منذ بداية أيامه األولى              

  ، فكيف كان حال حماس آنذاك وكيف يمكن تقييمها؟؟ )والديمقراطية والصاعقة والتحرير العربية وغيرهم
فشال وإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية طوال العـشر سـنوات    حماس وقفت ضد اتفاق أوسلو، وعملت على إ       

، ووجهـت اتهامـات وافتـراءات       20/1/1996الماضية، منذ االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى فـي         
 وحققـت تفوقـا فـي       25/1/2006وإشاعات ضد حركة فتح وقياداتها ورموزها ونجحت في برنامجها يوم           

ة وشكلت الحكومة فماذا تتوقع من حركة فتح؟ هل تتوقع من حركة فتح إسناد حماس               االنتخابات التشريعية الثاني  
ودعمها أم ستعمل على إفشالها وإسقاط حكومتها؟ هل الذي كان مسموحا لحركة حماس أصبح محرمـا علـى                  
حركة فتح؟ هل كان مصرحا لحركة حماس أن تقول وتفعل إلسقاط حكومة فتح وحلفائها من حـزب الـشعب                   



 

 25

دا وجبهة النضال، أصبح ممنوعا على حركة فتح أن تقول وتفعل إلسقاط حكومة حمـاس االنفراديـة      وحركة ف 
  اإلستئثارية؟

كم مرة خرقت حماس اتفاقات وقف إطالق النار بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟ وكم مـرة سـعت حمـاس                   
لمتكررة للواليات المتحـدة بتنفيـذ   لتخريب المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية بل وخدمة شارون لدى زياراته ا  

  عمليات موجعة ضد المدنيين االسرائيليين إلظهار الفلسطينيين بالتطرف وأنهم ضالعين باإلرهاب؟
المطلوب احترام الديمقراطية وتداول السلطة شرط أن يتم ذلك بالوسائل الجماهيرية والمدنية والسلمية والحزبية              

ذلك بوسائل العنف واالقتتال والتصفيات واالغتيال والتخريب سواء تم ذلـك           والقانونية والدستورية وان ال يتم      
من قبل عناصر فتح أم من قبل عناصر حماس، فكالهما مدان ومرفوض وهي هزيمة للطرفين أوال وللـشعب                  

  . الفلسطيني ثانيا ولقيم العدالة والديمقراطية وتداول السلطة ثالثا
  16/6/2006الرأي األردنية 

  
  عتدال فـي نظر جبهة العمل واإلخوان المسلمين؟ما هو اال .53

  الرأي األردنية رأي
سمحت التصرفات التي أقدم عليها بعض نواب جبهة العمل اإلسالمي في األيام األخيرة سواء في زيارتهم لبيت                 
عزاء اإلرهابي أبو مصعب الزرقاوي أم في إنكار حق الشهادة على ضحايا تفجيرات فنـادق عمـان الثالثـة                   

صنيفهم لإلرهابي قاتل األطفال والنساء وقاطع الرؤوس بأنه شهيد ومقاتل ومجاهد وشفيع إلـى آخـر تلـك                  وت
بأن يوضع تحت المجهر مفهوم االعتدال في نظرهم ومـا هـي            .. األوصاف التي جاءت في فتاويهم المضللة       

رين على االستمرار في وضعه     مقاصدهم الحقيقية في التخفي خلف هذا القناع الذي بدأوا بنزعه ولم يعودوا قاد            
  .على وجوههم

االعتدال بما هو رؤية وطريق وممارسة ميدانية تتوسل مقاربات تقوم على اتخاذ مواقـف ال تتبنـى العنـف                   
بأشكاله المادية والمعنوية بما فيها العنف الكالمي وال تحض على التحريض أو العنصرية وال تذهب بعيدا فـي                

 تسعى إلى الحلول الوسط التي تحفظ حياة الناس ونسيج المجتمع وال توقظ الفتنـة               اختيار المواقف المتطرفة بل   
أو تفرق بين الناس معتمدة على فرز مصطنع قد يكون طائفيا أو مذهبيا أو عرقيا وتتوخى في خطابها ما يجمع                    

  ..التحريضالناس ال ما يفرقهم وما يحفظ بينهم المشتركات والمراكمة عليها بعيدا عن التشنج والشحن و
من السهولة بمكان أن يرصد المرء السلوك اإلزدواجي بل والمعايير األكثر من مزدوجة التـي يقيـسون بهـا               
خطواتهم ويصيغون بها مواقفهم سواء فيما يتعلق باحتكارهم اإليمان والنطق باإلسالم على قاعدة تكفير كل من                

الفتوى والنطق بالشريعة وليس أدل على ذلك من        ال يتفق مع وجهة نظرهم واألدهى أنهم يجلسون على مقاعد           
رفعهم شعار اإلسالم هو الحل الذي يحصر اإلسالم في ما يرونه هم وبالتالي بالتصويت لهم وحدهم ألن مـن                   
يختارهم يعني انه اختار االصطفاف إلى جانب اإلسالم فهل هذا اعتدال أم تطرف واحتكار للحقيقـة وإصـدار                  

  !للذين صوتوا في االنتخابات البرلمانية أم النقابات أم الجمعيات الخيرية؟صكوك غفران ومفاتيح جنة 
كذلك تبدو االزدواجية واضحة في مواقفهم فهم يصدرون البيانـات ضـد االحـتالل االسـرائيلي لفلـسطين                  
واألميركي في العراق ويعتبرون كل من يحاربه مجاهدا وإذا ما ذهب هؤالء المجاهدون إلى مواقع وسـاحات                 

رى وراحوا يشيعون الفتنة الطائفية ويذبحون األطفال والنساء ويدمرون المـساجد والمـدارس والمـشافي،               أخ
غضت جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان المسلمين الطرف عن ذلك وصمتت ولهذا لم يكن مفاجئا ألحـد            

  ..ئم واإلرهاب الذي مارسهأن يتم نعت الزرقاوي بالشهيد والمجاهد والشفيع وإدارة الظهر للمذابح والجرا
  فأين هو االعتدال وكيف يمكن التفريق بين االعتدال والتطرف واإلرهاب والمقاومة؟

لم يعد هامش المناورة واسعا أمام جبهة العمل وجماعة اإلخوان المسلمين كما كان سابقا ألن خطـابهم الـذي                   
 وهم مدعوون اآلن قبل الغد لتحديد طبيعة هـذا          تميز باالزدواجية والباطنية والمعايير المتناقضة، بات مكشوفا      
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الخطاب إن كان يريد أن يتبنى االعتدال بمفاهيمه السياسية واالجتماعية والدينية وعدم استغالل قواعـد اللعبـة       
الديمقراطية للقفز إلى المقاعد المتنافس عليها ثم إدارة الظهر لمفاهيم الديمقراطية من تعددية وتـداول سـلمي                 

  .اخل الحزب نفسه واحترام حقوق اإلنسان بما فيها حقوق المرأةللسلطة ود
واالعتدال يعني نبذ العنف وإعالء شأن الحياة واالنخراط في أعمار األرض التي أرادنا اهللا سبحانه وتعالى أن                 

  .نعمرها ال أن نزرعها بالموت والدمار والحرائق والمذابح
 طريق العنف واإلرهاب وخطاب الفتنة ونعتقد أن التصدي لذلك          والبديل لذلك هو التخلي عن االعتدال واختيار      

في ذلك الغضب العارم الذي عبر عنـه األردنيـون          ) األخوان والجماعة (سيكون مهمة الشعب كله والذي رآه       
 99جميعا من مختلف شرائحهم ومواقعهم وكانت آخرها تلك المسيرة الحاشدة التي جرت أمس بمشاركة ممثلي                

  .ف مناطق المملكةبلدية من مختل
  16/6/2006الرأي األردنية 

  
  فلسطين ليست لكم وحدكم   .54

  سليم الحص  
  : أّيها الفلسطينيون

هذا الشعب الصغير، بإمكاناته المادية الهزيلة، ال بـل         : أنتُم الذين كُنّا نعتز بكم ونُفاخر أمام العالم أجمع، فنقول         
ق األوسط على امتداد أكثر من نصف قرن، فلم يستسلم، لم           شبه المعدومة، صمد في مقاومة أعتى قوة في الشر        

يرفع الراية البيضاء، بل ما زال يقاِوم بأظافره غاِصب حقّه وأرضه الذي يمتلك قوة عسكرية ال تُبارى، تغلّبت                  
على الجيوش العربية النظامية مجتمعة ومتفرقة في جميع الحروب التي سـجلها تـاريخ الـصراع العربـي                  

وتنعم هذه القوة العسكرية المتفوقة بدعم ال محدود من الدولة العظمى في كل مجال وعلـى كـل                  . لياإلسرائي
  . مستوى، مادياً وعسكريا، سياسياً ودبلوماسياً وإعالميا

أنتم أيها الفلسطينيون ذاك الشعب العظيم الذي أثبت للعالم أن شعباً صغيراً وضعيفاً قادر على التصدي ألعتـى                  
 في العالم، فبقي صوته مدوياً في الذود عن حقّوقه العادلة في وجه من يتسلّحون بأحدث ما توصلت                  قوى الظلم 

إليه تكنولوجيا الحرب المتطورة من أدوات الفتك والتدمير، ال بل ويختزنون أسلحة الدمار الشامل الماحقة على                
 بقوة الحقّ وقوة الشرعية، الشعبية والدوليـة،        لقد أثبتم أن قضيتكم العادلة لن تموت ما دامت محصنة         . أشكالها

  . وقوة الوحدة الوطنية متمثّلة بإرادة شعبية موحدة
ومنذ هبوب رياح الفتنَة في العراق في ظل االحتالل األميركي وبفعله، ونحن نناشد الشعب العراقـي التأسـي                  

الغاشم، مهما تمادى، بـسالح التـصميم واإلرادة        بكم، أيها الفلسطينيون، وأنتُم ِنعم القدوة في التصدي للعدوان          
  . واالستعداد للتضحية بال حدود

فما بالنا نراكُم اليوم تُبددون هذا الرصيد العظيم إذ تتناسون قوة الحقّ في قضيتكم وتتخلّون عن ِدرعكم األمنـع                   
  . وهو قوة الوحدة الوطنية، قوة اإلرادة الوطنية الموحدة

كان ينبغي أن نقدم لكم أكثر مـن        . بي، من أقصاه إلى أقصاه، نشعر بالذنب الجسيم حيالكم        نحن في الوطن العر   
  . كان يجب أن نعاِيشكم همكُم، الذي هو همنا، يوميا. مجرد التأييد اللفظي

فكان من هؤالء من استشهد على أرض فلسطين، ومنهم من لم يزل في             . بعضنا خاض معترك الجهاد والنضال    
ولكن كل هذا لم يكـن كافيـا،        .  األسر في المعتقالت الصهيونية، ومنهم من لم يقتّر في البذل والعطاء           غياهب

. قياساً إلى ما قدمتُم وتُقدمون من تضحيات، وقياساً إلى ما يتطلّبه صون المصير القومي مـن بـذل وعطـاء                   
  . كزيةقصرنا في حقّ قضية فلسطين، مع التسليم بأنّها قضية العرب المر

فخرجـت مـصر عـن      : كان من آيات تقصيرنا أن سمحت الجماهير لحكّامها التنكّر لقضية العرب المركزية           
وانفتحت بعض األنظمة العربيـة علـى       . الصفّ في كامب دايفيد، وخرج األردن عن الصفّ في وادي عربة          
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ام الطّوق، فـي دول المواجهـة،       وأعلن حكّ . التعاطي مع العدو المشترك مباشرة أحياناً ومواربةً أحياناً أخرى        
فكانت المبادرة العربية التي أعلنتهـا قمـة   : استعدادهم للتسِوية غير العادلة في ظل خلٍل فادح في ميزان القوى        

أميركـا وروسـيا وأوروبـا      ( وكانت خريطة الطريق التي تبنّتها الرباعية الدولية         2002,بيروت العربية عام    
ق على تبنّي المشروعين، ويا للغرابة، بلسان المسؤولين العـرب، فكـان إعـالن              ، وكان تساب  )واألمم المتحدة 

متكرر من رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أعرب فيه عن استعداده للتفاوض وبالتـالي للتوقيـع،            
 آخر وليس   وفي لبنان شبه إجماع على أنّه سيكون      . وكذلك فعل الرئيس السوري الدكتور بشّار األسد غير مرة        

  . أول من يوقِّع على تسوية مع العدو، والمفهوم أن ذلك يعني استعداد لبنان للتوقيع بعد ساعات من توقيع سوريا
وقصرنا في حقّ قضية العرب المركزية شعبياً، إذ استرخى الشعب العربي في كل مكان واستكان، فلـم نعـد                   

لعربي في الخمسينيات والستينيات من القرن العـشرين،        نشهد تظاهرات عارمة كالتي كان يغص بها الشارع ا        
فمن باب االعتذار من دون اقتناع      . ولم نَعد نسمع صيحات الدعم المدوية من حناجر المواطنين العرب الطيبين          

يجب أن نتفهم الواقع الرديء الـذي أوصـل الحكـام           ... ومن باب التفسير وليس التبرير    ... منّا بعذر مشروع  
فكان قمع للحريات العامة ومنها حرية الرأي وحرية التعبير، وكان أن انـشغل اإلنـسان               : عوبهم إليه العرب ش 

نحن نردد القول، مصداقاً لحقيقة أن اإلنسان إن واجه مـشكلة وقـضية غلبـت               . العربي بمشكلته عن قضيته   
: فجوابها سيكون . ع كيف تحرر القدس   ال تَسْل ُأما تبحث عن قوت لطفلها الجائ       : المشكلة في نفسه على القضية    

  . هاِت قُوتاً لطفلي
وكان آخر الشواهد على التخلّي العربي الرسمي عن القضية، وربما أخطر تلك الشواهد، تقـاعس الحكومـات                 
العربية، والسيما القادرة منها مادياً، عن نجدة السلطة الفلسطينية باإلمداد المالي للوفاء بما يتوجب عليها مـن                 

تحقّات األجور والرواتب لموظّفي السلطة وأجرائها، وكان ذلك رضوخاً معيباً فاضحاً إلرادة الدولة العظمى              مس
أميركا التي أعلنت محاصرتها السلطة المنتخبة التي انبثقت من انتخابات شهد العالم أجمع بنزاهتها وشـفافيتها                

فما سمعنا رداً عربياً يرد تهمة اإلرهاب إلـى         . بيوسالمتها، وكان ذلك بدعوى أن الفريق الفائز، حماس، إرها        
نحر الدولة العظمى والدولة العبرية الغاصبة بما تمارسانه من فظائع في فلسطين والعراق وأفغانستان ال حدود                

  . لها
هذا الحصار األميركي الجائر، مشفوعاً بتخاذُل عربي فاِجر، كان من شأنه إطالق موجة من التجويـع تُنـذر                  

ة الجياع في وجه السلطة المنتخبة، ولما كانت الشدة تُولِّد التنافر والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فإنّنـا                  بثور
مشهد التنازع والصراع على السلطة بين أكبر حركتـي مقاومـة فـي             : نجد أنفسنا اليوم أمام مشهد َأليم فاجع      

  . فلسطين، هما حركة حماس وحركة فتح
هذا المشهد المروع إالّ أن نستحضر عناصر القوة التي قامت عليها قضية فلسطين، وهـي قـوة                 ال يسعنا أمام    

أمام مشهد التفكُّك الذي يسيطر على الساحة الفلسطينية نُسجل بـَألم           . الحقّ وقوة الشرعية وقوة الوحدة الوطنية     
. لمشكلة مرشّحة ألن تتغلّب علـى القـضية       من جهة، أن قوة الحقّ تتبدد تحت ضغط الحاجة والجوع، فا          : بالغ

فأخشى مـا نخـشاه أن يـؤول        . ومن جهة ثانية، إن قوة الشرعية مهددة بانفراط عقد الشعب من حول القضية            
هناك من يتحين هذه    . تالشي الشرعية الشعبية إلى سحب بساط الشرعية الدولية من تحت أقدام أصحاب القضية            

ومن جهة ثالثة، أن قوة الوحدة      . وتها الدولة العبرية الغاصبة ومعها الدولة العظمى      وهذه فرصة لن تف   . السانحة
  فإلى أين المصير؟ . الوطنية، والتي تتجلّى في وحدة اإلرادة بين أصحاب القضية، مهددة بأن تَغدو سرابا

 بنيتموه بالعرق والـدم، وأن       ليس من حقّكم أن تهدروا الرصيد التاريخي العظيم الذي         :أّيها األخوة في فلسطين   
  . تبددوا اآلمال الِعراض المعلّقَة عليكم من أمتكم في صون المصير القومي

ال كان حكـم وال     .  من حقّكم أن تتناحروا على السلطة بعد ما كُنتُم تتنافسون على شرف المقاومة والجهاد              ليس
  . كانت سلطة إذا كان الثمن فتنَة بين أبناء الشعب الواحد
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هـل  .  من حقّكم أن تدعوا رصاصة واحدة تُوجه من فلسطيني إلى فلسطيني آخر في حال مـن األحـوال                  ليس
  ضاعت البوصلة فلم نَعد نعِرف العدو من الشقيق؟ 

وقد ذكّركم بنفسه في قصف شاطئ غزة منذ أيام، فلم يتورع عن إبادة عائلة بكاملها فقتل                : العدو ما زال هو هو    
إنّكم فـي انقـساماتكم     . ثم َأتبع ذلك بمجزرة مماثلة بعد يومين غير هياب وال وجل          . الشيوخاألطفال والنساء و  

  . تُشجعونه على المضي قُدماً في غَيه وجرائمه المتمادية
ولكن باللَّه عليكم ال تنسوا أن لكم شـريكاً         . َأنتُم أصحاب الحقّ واألرض بال منازع     . فلسطين ليست لكُم وحدكم   

فـالعرب جميعـاً    . لب كل عربي، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، من المحيط إلى الخليج            أصيالً في ق  
  . شركاؤكُم في الهم والحقّ والمصير

مصير فلسطين الوطني ومصير العرب     . إنّها لكم ولألمة العربية جمعاء على السواء      . فلسطين ليست لَكم وحدكم   
  . القومي ِصنوان، ال فصام بينهما

 .رشدكم باإلشاحة عن منطق الصراع على السلطة واالحتكام إلى منطق المقاومة والجهادعودوا إلى 
  16/6/2006السفير 

  
  الحصار المزدوج: فلسطين .55

  روجر هيكوك، فرنسوا بورغا وآالن غريش     
لنـزاع  أوالً وبالطبع مصير أو استمرار ا     : تحديان رئيسيان يواجهان األوضاع في األراضي المحتلّة منذ أسابيع        

 االسرائيلي، لكن أيضاً ما ستؤول إليه عملية االنفتاح الديمقراطي وتجاوز األشكال السلطوية في هذه               -العربي  
وإذا كان الداعمون للمعسكر االسرائيلي يقومون بـأدوارهم المعهـودة مـن دون مفاجـأة،      . المنطقة من العالم  

  .اسرائيليين وأيضاً فلسطينيين، يتخلّفون عن دورهمفأنصار المعسكر الديمقراطي، من أميركيين وأوروبيين و
فهؤالء أنفسهم الذين دفعوا باتجاه انتخابات حرة ولو في ظـّل االحـتالل،             : إننا نشهد في الواقع ظاهرة غريبة     

فإذا نجحوا سيدفع الشعب الفلسطيني الـثمن،    . يتصرفون اآلن بطريقة تمنع تثبيت النتائج ال بل تؤدي غلى قلبها          
يمكنكم االقتراع لكن علـيكم التـصويت       : تكون حدود قد رسمت أمام التجربة الديمقراطية في العالم العربي         وس

  .للمرشّحين الذين يقبل بهم الغرب
اتّخذت الواليات المتحدة مسافة إزاء التزامها المسلّح بالديمقراطية في الشرق األوسط، تحت وطأة الـضربات               

 الكارثة في العراق واالنتخابات الرئاسية فـي إيـران وصـعود األخـوان              - المتالحقة الناجمة عن المغامرة   
فاألولويـة  . المسلمين في مصر، وعلى وجه الخصوص النتيجة غير المتوقّعة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية           

باتت تُعطى اليوم للـ خطوات الصغيرة، ويمكن لمصر واألردن وتونس أو المغـرب االكتفـاء بإصـالحات                 
يلية ال تمنعها من تعزيز دولة المخابرات ذات التطلّعات التوريثية أحياناً، والمفترض أن تحول دون بـروز                 تجم

  .بديل، إسالمي بطبيعة الحال
فالواليات المتحدة هي التي أعلنت مقاطعة السلطة الفلسطينية، وهو فـي الواقـع حـصار منهجـي للـشعب                   

متحدة، إلى التسبب بالجوع في أوساط الفئات الهامشية من المجتمع،          الفلسطيني، مما أدى، وفق مصادر األمم ال      
ويشكّل هذا الحصار إعالن حـرب فـي        . أي تلك التي طردت الطبقة الحاكمة السابقة بانتخاب الحكومة الحالية         

 لكن واشنطن تُدرج سياستها هـذه فـي إطـار         . نظر القانون الدولي، مما دفع سويسرا إلى عدم المشاركة فيه         
  .الحرب على اإلرهاب

بيد أن هذه التوجهـات     . لألسف، شارك االتحاد األوروبي بإجراءات الحصار على رغم طابعها غير اإلنساني          
واحتمال حدوث تفسخ في الجدار الخارجي يثير قلـق         . تطرح أسئلة وتثير مقاومة، السيما في فرنسا وبريطانيا       

  .مضاعفة الضغوط إلسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية بأسرع وقتأصحاب القرار في أميركا، مما يدفعهم إلى 
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. وما يجعل الوضع أكثر تعقيداً أن الحصار الدولي يترافق مع حصار داخلي تفرضه غالبية الطبقـة الـسياسية                 
 وكونه من المعلوم أنها   . فقبل أن تُشكّل حماس الحكومة، بدأت الضغوط عليها من أجل تعديل توجهها السياسي            

لن تتمكّن من هذا التغيير بسرعة كونها انتُخبت على قاعدة هذه المبادئ، فإن الهدف الحقيقي للهجمة الـسريعة                  
  .هو زعزعة السلطة الجديدة بوضعها في موقف الدفاع قبل التخلّص منها

 ، الـذي تبنّـاه المجلـس الـوطني    1988فبعد أن طلبت فتح من حماس الموافقة على إعالن االستقالل عـام            
في الوقت الذي ال تشارك فيه حماس فـي منظمـة   (الفلسطيني وهو الهيئة العليا في منظّمة التحرير الفلسطينية    

، أعلنت موافقتها على مذكّرة المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية، والتي تقول بقيـام دولـة                )التحرير
. 1967لمقاومة المسلّحة باألراضي المحتلّة عام      فلسطينية في الضفة وغزة، تكون عاصمتها القدس، وحصر ا        

يجدر التذكير بأن الموافقة على هذا النص ال تلبي الطلبات الغربية وقد ال تؤدي إلى رفع الحصار عن الـشعب               
الفلسطيني.  

. مع ذلك، فإن االختالفات بين حماس وفتح حول هذا النص قليلة، وبعض حسن اإلرادة قد يـسمح بتجاوزهـا                  
حول اإلقرار بالدور المركزي لمنظّمة التحرير، تطالب حماس بإصالح مسبق لما بات جهازاً إداريـاً غيـر                  ف

فتح وحماس متّفقتان مبـدئياً علـى       . ديمقراطي، فيما تطالب فتح بانضواء غير مشروط من قبل حركة حماس          
حماس االعتراف بإسرائيل، ضمن    ال أحد في فلسطين يطالب      . احترام الشرعية الدولية، يبقى حصر الموضوع     

وفيما يخص المقاومة، فإنهـا تلقـى       . أي حدود في كّل حال؟ دون شروط، وهو الخطأ القاتل الذي ارتكبتْه فتح            
من جهتها، تقترح حمـاس وقفـاً       . هكذا تأييداً من الرئيس عباس ولو أنها تبقى محصورة في األراضي المحتلّة           

  من هو األكثر عدائية؟. يل وهي الوحيدة التي تحترمهغير محدد إلطالق النار مع اسرائ
 الدولة، ال تسمح بممارسة السلطة لمـن أزاحهـا عـن طريـق              -ويؤكّد المأزق الحالي واقع أن فتح، الحزب        

. فأطلقت هجوماً تستخدم فيه كّل ما لديها من وسائل لشّل الحكومة ونـزع الـشرعية عنهـا     . صناديق االقتراع 
يالية حركت فيها فتح الموظّفين لمطالبة الحكومة بدفع رواتبهم، كأنها هي المـسؤولة عـن               فشهدنا حاالت سور  

: تحالفَ الرئيس عباس مع خصومه السابقين داخل فتح، وبات هناك توجهان داخل الـسلطة الـسابقة               . الحصار
  .لطة الجديدةالمستعجلون ومن يقبلون االنتظار إلى أن تُثمر األفعال الخارجية فتنزع شعبية الس

ينـاير  /  كـانون الثـاني    25فاالنتخابات التي جرت في     . إنّه ليس فقط صراعاً على السلطة بين فتح وحماس        
والتي ال يمكـن    ( حسمت هذه المسألة، مما سمح لكّل طرف باختيار معسكره وفق أفضلياته وحساسياته              2006

كمـا كانـت    ). وبوليتية و سلفية متعصبة وانعزاليـة     تحديدها فقط بأنها مواجهة بين علمانية براغماتية وكوسم       
إنهم األقل تمتّعاً باالمتيازات، وبـالطبع      . االنتخابات استفتاء على سنوات فتح العشر في السلطة وانتهاك السلطة         

ت األقّل كوسموبوليتية، أولئك الذين اقترعوا لصالح السلطة الحالية ضد سلطة فاسدة وعاجزة عن بناء المؤسسا              
  .التي تحتاجها فلسطين

فمن قدموا أنفـسهم    . بل األكثر إثارة للتساؤل هو موقف المثقّفين والسياسيين المستقلّين        . ليس سلوك فتح مفاجئاً   
على أنهم ليبراليون، تقدميون أو مستقلّون في االنتخابات، وتميزوا بنسبة معينة عن سلطة فتح، نجحوا معاً في                 

بعد تفاوض أولي مع حمـاس، قـرروا، ألسـباب          .  في المجلس التشريعي الجديد    الحصول على عشرة مقاعد   
هذا مـا حـصل أيـضاً مـع         . ، عدم المشاركة في الحكومة االئتالفية     )وأبرزها الخوف من المقاطعة   (مختلفة  

  .الشخصيات المستقلّة التي تفاوضت هي أيضاً ثم رفضت المشاركة
لنسبة إلى البعض عدم التعاطف مع اإلسالميين وجوانـب مختلفـة مـن             إذا اعتبرنا أن الخوف من العزلة، وبا      

برنامجهم، دوافع كافية لالمتناع، فإن ذلك ال يفسر حماستهم اإلنتقادية المتزايدة تجاه الـسلطة الجديـدة فـور                  
 فالخطـاف . تنصيبها، مما يكمل آلية الحصار المفروض من الخارج ويبرره ويجعله غيـر قابـل لالختـراق               

  .المتصاعد بدأ، للمرة األولى في التاريخ الفلسطيني، باإلشارة إلى صراع الحضارات بين العلمانيين والدينيين
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فبدل التضامن مع سلطة فلسطينية محاصرة من قبل أعدائها الخارجيين، بغية خلق الشروط لكـسر الحـصار                 
  ميين والمستقلّين المعروفين       (الدوليهؤالء التقد في الخارج والقادرين على التأثير فـي الـرأي العـام           ذلك أن

التقـدميون، عـن طريـق      / ، يقدم المـستقلّون   )والحكومات للقطع مع سياسة الواليات المتحدة في هذا المجال        
وهم اليوم يدعمون، في غالبيتهم،     . المقاطعة الداخلية، أفضل تبرير لسياسة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة        

  .ستفتاء الذي عن طريقه ستسترد فتح ورئيسها الشرعية التي حرموا منها في االنتخابات األخيرةمشروع اال
. يبرر هذا الموقف المقولة التي تدعي بأن المقاطعة الدبلوماسية الراهنة مردها إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة              

فحكومة .  وفاة عرفات ولم يعترف به كمحاور      لكن يجب التذكير بأن الرئيس أبو مازن مارس كل السلطات بعد          
ايهود أولمرت ليست مستعدة للتفاوض وتتأهب، مهما كان الحّل للقضية، لتطبيق برنامجها لالنسحاب األحـادي               

  .والمضي في سياستها االستيطانية
 وما يزيد الخيبـة أن  .مؤسف هذا التطور الفلسطيني كونه يخيب اآلمال في تعزيز االنتقال الديمقراطي المنطلق         

كما كان يمكنها أن    . يناير بدت كأنها إعادة توزيع للقوى وفق تطور المجتمع الفلسطيني         / انتخابات كانون الثاني  
تمثّل نموذجاً للعالم العربي، عن طريق خلق بنية سياسية قوية وذات مصداقية تتمتّع بثقة الجماهير والنخبة، من                 

لتناوب في مجتمع مدني ذي مؤسسات قوية وشفّافة وديمقراطيـة تـؤمن العـيش              خالل قدرتها على استيعاب ا    
الكريم للمواطنين، بمقاومتها ضربات االحتالل وتوجيه البالد نحو مستقبل يكون فيه االستقالل الـذاتي واقعـاً                

  .معاشاً وليس مجرد حلم
  15/6/2006الحياة 

  
  )2 من 2(آخر فرصة للسالم؟ : حماس .56

  ن      هنري سيغما
يعتقد اإلسرائيليون، ما عدا استثناءات نادرة، أنه إذا ما تعين القبول بـ حماس كـ شريكة للسالم، فعليها قبـل                   
ذلك أن تعترف باسرائيل، بما أن إسرائيل قبلت، منذ أمد بعيد، بحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم في الضفة                   

دق هذه الكذبة صحافي واسـع اإلطـالع مثـل سـيفر            ولكن أن يص  . إال أن هذا غير صحيح    . الغربية وغزة 
وفي مقالة نشرها أخيـراً فـي صـحيفة         . بلوتزكر، فهو أمر يشير إلى مدى سيطرتها على الخيال اإلسرائيلي         

هآرتس، كتب بلوتزكر أن ما وجه اإلسرائيليين منذ اتفاقيات أوسلو هو افتراضهم األساسي بعدم قيام جدل حول                 
 كدولة يهودية وحق الفلسطينيين في الوجود كدولة فلسطينية، فيما قد يحدث جدل مـع               حق إسرائيل في الوجود   

  .ووفقاً لبلوتزكر، فقد اهتز تماماً هذا االفتراض األساسي بفوز حماس. الشعب الفلسطيني حول الحدود والقدس
لى الفلسطينيين الذين   يبدو أنه لم يخطر لبلوتزكر أن الجدل حول الحدود والقدس ليس ممارسة كالمية بالنسبة إ              

رأوا األرض تُسحب من تحت أقدامهم، بالمعنى الحرفي للتعبير، إذ راح شارون، بأحاديته، يضم إلى إسـرائيل                 
  .أجزاء واسعة مما كان يفترض أن يشكل دولة فلسطين

ميزت حماس  في الواقع، ال تدعو حماس إلى قيام مملكة أو خالفة إسالمية، بل هذا برنامج تنظيم القاعدة الذي                  
  .نفسها عنه صراحة

 في المائة من المناطق التي حددتها لها منظمة األمم المتحـدة            50لقد وسعت إسرائيل حدودها بما يتجاوز نسبة        
 في المائة وكل هذا قبل أن نأخذ فـي          60، فيما تقلصت األراضي المحددة للفلسطينيين بما يقارب         1947سنة  

  .ضي التي صادرتها إسرائيل في الضفة الغربيةاالعتبار أياً من المستوطنات واألرا
إذا أعلنت حماس قبولها بمشروعية إسرائيل، ولكن فقط على نصف األراضي التي شكلت الدولة اليهودية قبـل                 

ولكـن هـذا    . ، فلن يعتبر أحد في إسرائيل هذا اإلعالن اعترافاً جدياً بحق إسرائيل في الوجـود              1967حرب  
. ئيليون إعالناً مقبوالً من حكومتهم بالذات بالنسبة إلى مـشروعية دولـة فلـسطينية             بالتحديد ما اعتبره اإلسرا   

 1967اإلعالن المطلوب يجبر الفلسطينيين على االعتراف ليس فقط بنصف، بل بكل أراضي إسرائيل ما قبل                
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 علـى أي    ولهذا السبب، قال إسماعيل هنية إن االعتراف الفلسطيني بإسرائيل سـيتوقف          . وأكثر من ذلك بكثير   
، أم أنها إسرائيل التي استولت على أكثر        1967هل هي إسرائيل بحدود ما قبل       . إسرائيل تطلب هذا االعتراف   

وأضاف أنه، إلى أن    . من نصف أراضي الفلسطينيين المتبقية؟ إن كانت األخيرة، فلن تعترف حماس بإسرائيل           
ب باالعتراف الفلسطيني، فال يعتبر ذلك طلباً يستوجب        يقال للفلسطينيين أي من هذين الكيانين اإلسرائيليين يطال       

  .رداً من الفلسطينيين
ما هو غير المنطقي في موقف كهذا؟ ما هو أساس انتقاد إسرائيل والواليات المتحدة لسياسة حماس هذه، بينما                  

ة يتصدى لتحديد   هي الصورة المطابقة للسياسة التي تنتهجها إسرائيل حيال دولة فلسطينية؟ إن طرح هذه األسئل             
المبدأ المحوري المنظّم لحكومة تقودها حماس، وهو ليس إزالة الدولة اليهودية، األمر الذي قـال عنـه سـابقاً     

، بل هو   )وهو في كل األحوال أمر يتجاوز قدرة حماس       (الكثير من قادة حماس إنه ليس مبدأ تلتزم به الحركة،           
  .ومةمطالبة اسرائيل بمعاملة بالمثل ال تقبل المسا

المطالبة بالمعاملة بالمثل هي أيضاً جواب حماس على الشرطين اآلخرين اللذين وضعتهما إسرائيل للتعامل مع               
  .قبول كل االتفاقات السابقة ونبذ العنف: سلطة فلسطينية بقيادة الحركة

. ة مع الفلـسطينيين   ولكن اإلسرائيليين ال يظنون حقا أن حماس غير مدركة أن إسرائيل لم تقبل باتفاقاتها السابق              
كان شارون، كلما تكلم عن قبول إسرائيل المزعوم بخريطة الطريق مع الرئيس بوش وغيره مـن الرؤسـاء،                  
يضيف تعبير كما قبلتها الحكومة اإلسرائيلية، التي أضافت لدى قبولها خريطة الطريق أربعـة عـشر شـرطاً                  

طة الطريق صراحة أن يقـوم الطرفـان بتنفيـذ          على سبيل المثال، تفرض خري    . أفرغتها من بنودها األساسية   
وقـف بنـاء    :  بالنسبة إلى إسرائيل   -الواجبات المترتبة على كل منهما بغض النظر عما ينفذه الطرف اآلخر            

أعلنـت  . إنهاء اإلرهـاب  : المستوطنات وإزالة النقاط الحدودية غير الشرعية، وبالنسبة إلى السلطة الفلسطينية         
تنفذ أياً من واجباتها قبل أن ينهي الفلسطينيون كل أعمال العنـف والتحـريض ضـد                حكومة إسرائيل أنها لن     

  .إسرائيل وأن يفككوا البنية التحتية لإلرهاب
االتحاد األوروبي والحكومة األميركية أيضاً على علم بأن مصادرة إسرائيل لمساحات كبيرة في الضفة الغربية               

  .ات األمم المتحدةتنتهك القانون الدولي وخريطة الطريق وقرار
أما بالنسبة إلى قضية العنف، فقد عرضت حماس تهدئة طويلة األمد منذ حوالي سنة، والتزمت بها إلـى حـد                    

  .بعيد، على الرغم من عودة إسرائيل إلى االغتياالت المحددة األهداف، وهي تنتظر الرد اإلسرائيلي
، أم لم تحلّه، فمن المحتمل جداً أن تكون الجهـة           وسواء حلّت حماس جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام        

المسؤولة عن الحكم وعن مصالح الشعب الفلسطيني كياناً مختلفاً جداً عن الحركة التـي كانـت سـابقاً فـي                    
  .المعارضة

والحقيقة أنه إذا اعترفت حماس غدا بدولة إسرائيل وحلت بنيتها التحتية اإلرهابية، فال يوجد احتمـال لمتابعـة                  
ة السالم من دون ضغط كبير تمارسه الواليات المتحدة على إسرائيل، واحتمال حدوث مثل هذا الـضغط                 عملي

فقد تمادت إسرائيل كثيرا في قراراتها األحادية كي تعود مجدداً للمشاركة في عملية سـالم               . األميركي ضعيف 
ولن توافق حماس على أي     . غربيةتتطلب موافقة الفلسطينيين على أي استمرار للوجود اإلسرائيلي في الضفة ال          

عملية سالم تتخلى عن مبدأ الموافقة الفلسطينية التي أقرتها االتفاقات السابقة وأعـاد التأكيـد عليهـا الـرئيس              
  .األميركي والمجلس األوروبي

لكن، وللمفارقة، فقد تكون احتماالت قيام تسوية مؤقتة، قد زادت بدل أن تتراجع نتيجـة فـوز حمـاس فـي                     
فحماس والحكومة اإلسرائيلية تعتقدان أن مصالحهما العليا تُحفظ بأفضل شكل، ليس بعودة سـريعة              . اباتاالنتخ

فاالستراحة من الـضغوط    . إلى عملية السالم، بل بمرحلة مديدة من تعايش ال يتم الكالم عنه وال االعتراف به              
يذ المزيد من االنسحابات األحادية الجانب      لمتابعة عملية السالم ستسمح إلسرائيل بمتابعة هدفها المعلن وهو تنف         

من بعض مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، فتضمن بذلك أغلبية سكانية يهودية في الجانب               
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أما بالنسبة إلى حماس، فسيفسح لها المزيد من االنسحابات اإلسرائيلية المجـال الـذي              . اإلسرائيلي من الحدود  
 بناء المؤسسات الفلسطينية وإعادة تأهيل الحياة االجتماعية واالقتصادية التي دمرها االحتالل            تحتاج إليه لمتابعة  

  .اإلسرائيلي
وفي ما يخص اإلسرائيليين، فسيكون وقف إطالق النار المديد متناسقاً مع رغبـة حكـومتهم فـي أن تـسبق                    

حماس، سيكون وقـف إطـالق النـار         ب وفي ما يتعلق  . لية طويلة األمد  مفاوضات الوضع النهائي ترتيبات انتقا    
  .متناسقاً مع موقفها القائل إنها غير مستعدة، في هذه المرحلة، ألن تقدم إلسرائيل أكثر من هدنة طويلة األمد

في حال ثبتت مثل هذه التسوية غير الرسمية، فقد تؤدي مع الوقت إلى اتفاقات يتم التفـاوض بـشأنها ثنائيـاً                     
وربما حتى إلى معاهدة سالم، ولكن فقط إذا التـزم الطرفـان بمجموعـة مـن                واالعتراف بها بشكل أوسع،     

فيجب على حماس أن تعزز الهدنة التي قدمتها وأن تمنع العمليات، ليس تلك التي يقوم بها مجاهدوها                 . الشروط
ولكن، وحتى تستطيع حماس لجـم  . وحسب، بل أيضاً حركة الجهاد اإلسالمي و كتائب شهداء األقصى وسواها     

بل واألهـم مـن ذلـك،       . هذه العمليات، فيجب أن توقف إسرائيل اغتياالتها وغاراتها على المناطق الفلسطينية          
ينبغي على إسرائيل أن تعلن على المأل أن الخطوط التي تتراجع إليها نتيجة انـسحاباتها األحاديـة ال تـشكل                    

كما على إسـرائيل التوقـف عـن        . لسطينيينالحدود النهائية التي يجب أن تُحدد فقط بنتيجة المفاوضات مع الف          
  .توسيع وجودها في الضفة الغربية والذي يهدف إلى ضمان استحالة التراجع عن خطوطها المؤقتة

إن تسوية كهذه تترك الباب مشرعاً أمام حل للصراع يتخذ صفة أكثر رسمية بعد بضع سنوات، ليست ممكنـة                   
ماس تستطيع أن تبرر قبولها مرحلة انتقالية كونها تتوافق مـع           ألن ح . إال في ظل سلطة فلسطينية بقيادة حماس      

. رفضها اإليديولوجي تقديم تنازالت رسمية إلسرائيل ال تستند إلى االعتراف اإلسرائيلي بالحقوق الفلـسطينية             
فلطالمـا شـددت    . وخالل المرحلة االنتقالية، تتمكن حماس من التركيز على إصالح المؤسـسات الفلـسطينية            

إصالحيين فلسطينيين غير إسالميين أيضاً، على أن حكماً فلسطينياً نزيهاً وفعاالً هو شـرط مـسبق                حماس، و 
  .لتحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية

ولكن التصريحات األخيرة التي أدلى بها العديد من قيـاديي          . قد يتضح أن توقعات اعتدال حماس كانت خاطئة       
فعلـى سـبيل المثـال، صـرح        . ة إلى أن طريقة تفكيرهم بدأت تتغير      حماس حول أولوياتهم الجديدة تشير بقو     

الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن الحكومة الجديـدة ال تـرفض            
لكن مـسارعة حكومـة     . التنسيق والتعاون مع أي كان، بما في ذلك إسرائيل، من أجل حل المشاكل الروتينية             

لى دفع حكومة حماس إلى السقوط تضعف إمكانية اكتشاف الحقيقة، كما أنها تهـدد بالقـضاء علـى                  إسرائيل إ 
  .احتماالت االعتدال التي قد تتواجد لدى حماس

لقد حذر الجنرال اإلسرائيلي شلومو بروم، الذي كان حتى وقت قريب نائب مستشار األمن القـومي للتخطـيط                  
لت حكومة حماس بسبب سياسة العزل من جانب اسرائيل، فلن ينـسب            االستراتيجي في الجيش، من أنه إذا فش      

وقد يؤدي ذلك   . الفشل والضيق اللذان سيعاني منهما الشعب الفلسطيني إلى حماس بل إلى إسرائيل وإلى الغرب             
 ومن جهة أخرى، قد تشجع    . على األغلب إلى توسيع الهوة بين الواليات المتحدة والفلسطينيين والعالم اإلسالمي          

سياسة إسرائيلية وغربية قوامها التعامل والتفاوض مع حماس على إحداث تغييرات أساسية في سياسات هـذه                
وإحدى أكبر حسنات اعتماد سياسة التعامل مع حماس بدل عزلها تتمثل فـي             . الحركة، وربما في إيديولوجيتها   

وقد يكلّف الفشل نهاية    . ن التعامل قد فشل   قدرة إسرائيل مستقبلياً على االنتقال إلى سياسة المواجهة إذا اتضح أ          
الحلم بحل للنزاع يقضي بقيام دولتين، مع كل ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى مستقبل الدولة اليهودية التي تقـع فـي                     

  .منطقة ربما كان صدام الحضارات قد بدأ فيها
  16/6/2006الحياة 
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  16/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 


