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  الحوار الفلسطيني يتجه الستبعاد االستفتاء وامكانية توسيع الحكومة .1
اكـدت مـصادر     :محمد يونس  و رام اهللا فتحي صباح   وغزة  نقالً عن مراسليها في      19/6/2006الحياة  نشرت  

مشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني للحياة انه تم التوصل الى مسودة اتفاق وطني شامل على وثيقة األسرى                 
 شمل نقطة الخالف الرئيسة، وهي النقطـة        وقالت ان االتفاق  . قد تُعلن كاتفاق نهائي في الساعات القليلة المقبلة       

واالتفـاق الـذي    .الرابعة التي تحدثت عن قرارات الشرعية العربية والدولية، بما فيها مبادرة السالم العربيـة         
يتضمن اعترافاً ضمنياً باسرائيل ويلغي االستفتاء، سيمهد الطريق امام استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديـدة               

 حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تكنوقراط، بحسب ما افادت مصادر مـشاركة فـي               من المرجح ان تكون   
كما اشار الى انه وزمـالءه      . اعتقد اننا سنوافق على هذه الوثيقة     : الوزير عاطف عدوان قال   ، علماً أن    الحوار

ما لـم يرفـع     في الحكومة يدرسون احتمال تقديم استقالة جماعية ليحل مكانهم خبراء مستقلون من التكنوقراط              
وطاولت التعديالت خمس نقاط في وثيقة االسرى، بينها البند الرابع الذي ينص فـي صـيغته                . الحصار الدولي 

الجديدة على الدعوة الى توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ووضع خطة للتحرك السياسي على أساس برنامج               
كما طاولـت  . ن العربية والدولية المنصفة لشعبنا   االجماع الوطني الفلسطيني في هذه الوثيقة وقرارات الشرعيتي       

التعديالت النقطة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير وتطويرها على اسس ديموقراطية وترسيخ مكانتهـا بـصفتها        
وحسب وثيقة حصلت عليها الحياة ال تزيد التعديالت المدخلة على          . الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    
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 عن كلمتين فقط، وثالثة كلمات على البند الثاني الـذي           67ق باقامة الدولة المستقلة في حدود       البند األول المتعل  
اما البند الثالث فـشطبت     . يعتبر اعادة انتاج للبند المتعلق باعادة تفعيل مظمة التحرير الوارد في اعالن القاهرة            

ر مشاركة في الحوار ان ممثلي فـتح        وقالت مصاد  .67منه عبارة تركيز المقاومة في االراضي المحتلة العام         
وحماس حملوا هذه التعديالت الى قيادتهم للحصول على موافقتها النهائية، وان ممثلي حماس عادوا بمـصادقة                
قيادة الحركة على مسودة االتفاق، بينما ارادت قيادة فتح ادخال تعديل لغوي طفيف على البند المتعلق بالمنظمة،                 

واكدت مصادر في حماس للحيـاة وجـود مـسودة           .رعيا ووحيدا قبل اعادة البناء    بحيث تكون صفتها ممثال ش    
االتفاق، وقالت ان الحركة قدمت تنازالت في الحوار من اجل الخروج من األزمة الحالية التي ال حل لها سوى                   

 وحدة  واوضح مسؤول كبير في حماس ان التوصل الى هذا االتفاق سيمهد الطريق امام تشكيل حكومة              . االتفاق
وألن غالبية، ان لم يكن كـل        .وطنية، مشيرا الى ان البحث في تفاصيل هذه الحكومة قد يبدأ في االيام المقبلة             

بنود الوثيقة، متوافقة مع برنامج فتح ومنظمة التحرير، فان اعتراضات فتح عليها قليلة، ويمكن وصفها بأنهـا                 
 حماس وافقت على معظم بنود الوثيقـة، ويجـري          لكن .مالحظات، على حد تعبير مسؤول في الحركة للحياة       

النقاش حالياً على صيغ جديدة وتعديالت للبنود االول والثاني والثالث والرابع والسابع، فيما تعتـرض الجهـاد                 
 او قرارات الـشرعية  1967على كل ما له عالقة باالعتراف بالدولة العبرية او اقامة دولة فلسطينية في حدود            

وباختصار، فان الجهاد ترفض مضمون الوثيقة رفضاً كلياً، وستستمر علـى           . المبادرة العربية الدولية او حتى    
اعلن رئيس الحكومـة اسـماعيل       من جانبه،    .موقفها هذا مهما كلف الثمن، حسب قال قيادي في الحركة للحياة          

لى كل نقـاط وثيقـة      متفقون ع : وقال الناطق باسم فتح توفيق ابو خوصة      . هنية تحقيق تقدم ملموس في الحوار     
 التوقيـع   : عبداهللا االفرنجي  ،االسرى تقريبا، وتبدو االمور ايجابية جدا، في حين توقع المسؤول الكبير في فتح            

  . على اتفاق مطلع االسبوع المقبل
وحسب مصادر مطلعة، دخل الحوار في مسارين سريين أو شبه سريين، األول تم خالله عقد لقـاء خماسـي                   

وخـالل اللقـاء    . الجبهة الشعبية وفي مقرها في غزة، والثاني مسار ثنائي بين فتح وحماس           يومي بمبادرة من    
، اجتهد قياديو الشعبية    )فتح وحماس والجهاد والشعبية والديموقراطية    (األول الذي ضم الفصائل الخمسة الكبار       

 الحوار الخماسي   وكشفت مصادر مشاركة في    .على وضع صيغ توفيقية تكون مقبولة من فتح وحماس والجهاد         
ـ                  . 18للحياة ان خالفات جمة شهدتها الجلسات بين فتح وحماس على الوثيقة، سواء الديباجة او بقية بنودها الـ

وعرضت في اللقاء الخماسي االخير مسودة تتضمن تعديالت لبعض بنود الوثيقة بما فيها المقدمة، يفترض أن                
ة عقدت مساء أمس في مقر الشعبية وتسبق جلسة موسـعة           تكون الحركات الثالث قدمت رأيها فيها خالل جلس       

ومن بين هذه التعديالت ما يتعلق بالديباجة التي اصبحت مقدمة تمثل جزءاً ال يتجزأ مـن الوثيقـة                   .تعقد اليوم 
 الحقوق ال تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عـدم االعتـراف بـشرعية االحـتالل               :اضيفت اليها عبارة مفادها ان    

  .االسرائيلي
مفتي القدس فـضيلة     إلى أن    القدس وديع عواودة   نقالً عن مراسلها في      19/6/2006الخليج اإلماراتية   لفتت  و

الشيخ عكرمة صبري عبر عن أمله بعدم إجراء االستفتاء متمنياً ان يتم التوصل الى تفاهم بين قطبي الـسلطة                   
في ام الفحـم امـس ان سـلبيات         وحذر الشيخ صبري في حديث خاص للخليج        . الوطنية قبل موعد االستفتاء   

 كنا وال نزال دعاة وحدة واتحاد وتفاهم وننادي الى تغليـب المـصلحة              :االستفتاء ال تقل عن ايجابياته وأضاف     
 :وأبدى صبري تفاؤله بقدرة القيادات الفلسطينية على منع السقوط بالفتنة وأضاف          . العامة على المصالح الضيقة   

ع وهو صحي ولكن ذلك ال يبرر الصراع ألنه على الطرفين االحتكام الى             الخالف في وجهات النظر أمر متوق     
  . المصلحة الوطنية العليا السيما وان هناك نقاطاً غير قليلة متفق عليها

 الشيخ كمال خطيب الرئيس محمود عباس الى        48دعا نائب رئيس الحركة االسالمية داخل اراضي        من جانبه،   
 ضمن االستفتاء الذي اعلن     48كافة في الشتات والوطن بما في ذلك فلسطينيو         لم شمل أبناء الشعب الفلسطيني      

وطالب الخطيب المركزي في مهرجان سياسي جرى مساء امس بعد مظاهرة جماهيرية تمت فـي بلـدة                  .عنه
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 عاما من النضال من اجل استعادة الحقوق باقامـة          58كفركنا في الجليل الرئيسين عباس وهنية بتحاشي تتويج         
واكد خطيـب علـى الهويـة الفلـسطينية         . ة فلسطينية وعاصمتها القدس بدال من تتويجها باقتتال االشقاء        دول

 لن نسمح وال نسامح من يخرجنا من دائرة االنتماء لشعبنا فنحن فلسطينيون كنـا وال                :وأضاف. 48لفلسطينيي  
ح  غير مخول ان يبت مـصير        وشدد خطيب على ان االستفتاء المقتر     . نزال نعيش على ارض اآلباء واالجداد     

 مع احترامنا وحبنا ألهلنا في الضفة وغزة فإن من حق التـسعة             :فلسطين الشعب والجغرافيا والتاريخ وأضاف    
  .ماليين فلسطيني ان يشاركوا في ذلك واال فبئس هذا االستفتاء

في الضفة وصف   احد اقطاب الحوار     إلى أن    رام اهللا أحمد رمضان   في   19/6/2006المستقبل  وأشار مراسل   
حوارات غزة بأنها تجري بعقلية أمراء الزواريب والحارات، وتقاسم النفوذ بينهم على غـزة، فيمـا القـضايا                  

وشكك هذا القطـب فـي ان        .الوطنية الجوهرية موضع الحوار والخالف تتراجع الى المرتبة الثانية او الثالثة          
وكـشف القطـب ايـاه عـن ان         . رئيس عباس الة  تحظى الصيغ المتداولة في بورصة الحوار في غزة بموافق        

االستعدادات الجراء االستفتاء تجري على قدم وساق، وقد تم تشكيل لجان عدة للمباشرة في الحملة االعالميـة                 
والدعائية لالستفتاء، برئاسة االعالمي والكاتب هاني المصري، وعدد آخر من االعالمين الفلسطينيين المؤيدين             

  . من الشخصيات المستقلةلالستفتاء، ومعظمهم 
حماس اكدت امس بأنها وافقت  أن غزة وليد عوض ورام اهللافي  19/6/2006القدس العربي وذكر مراسل 

 . بعدما ادخلت عليها تعديالت حظيت بموافقة جميع الفصائل واصبحت جزءاً من الوثيقةى وثيقة االسرىعل
لبرلمانية في غزة للقدس العربي بان التعديالت واوضح صالح البردويل الناطق الرسمي باسم كتلة حماس ا

 تتمثل في عدم االعتراف بشرعية االحتالل، وعدم القبول باالمر الواقع نتيجة ى وثيقة االسرىالتي ادخلت عل
واكد البردويل بان هده التعديالت ادرجت في  .ما فرضه االحتالل، الن الحقوق الفلسطينية ال تسقط بالتقادم

 اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية والعربية المنصفة ىواصبحت جزءاً منها، اضافة المقدمة الوثيقة 
واضاف البردويل قائال كل ما اعترضت عليه حماس هو الذي تم االتفاق عليه، وهناك  .للحقوق الفلسطينية

 االستعدادات الجراء وفيما يتعلق بمواصلة .توافق حول البنود التي عدلتها حماس من قبل الفصائل الفلسطينية
 قال البردويل نحن ى وثيقة االسرى وان وافقت حماس علىاالستفتاء الشعبي وفق ما اكد ياسر عبد ربه حت

طالبنا ونطالب الرئيس بتنحية امثال عبد ربه من اي منصب يستغله لتوتير االجواء الداخلية وتسميمها، واطالق 
 اكد البردويل بان ىوفيما يتعلق برفض الجهاد لوثيقة االسر. يتصريحات قد تسهم بالتأثير علي الحوار الوطن

  . نقاط في الوثيقة وتعهدت بانها لن تعرقل االتفاق الوطني3الحركة طالبت بتسجيل تحفظها علي 
 مستمرة، ىوأكد عبد ربه امس أن االستعدادات االدارية والعملية الجراء االستفتاء المزمع حول وثيقة االسر

وقال عبد ربه لصوت  .ن القضية االساسية ال تنتهي بمجرد التوصل الي اتفاق حول الوثيقةمشيرا الي أ
همنا االساسي ليس فقط التوصل الي اتفاق حول ما ورد في تلك الوثيقة وإنما بالشروع في خطوات  :فلسطين

 ى جديدة تلقواضاف عبد ربه قائال نريد حكومة .تلي تلك الوثيقة كتشكيل حكومة برئاسة شخصية مستقلة
ترحيبا من الجميع وينحصر عملها في الشأن الداخلي أما الشأن السياسي فيكون من اختصاص الرئيس ورئاسة 

 النهوض باالعباء الداخلية ومواجهة المخططات ىالمنظمة، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة تكون قادرة عل
 .عالقات الدولية واالقليميةالصهيونية ومستعدة للتفاوض السياسي وترميم ما تم تدميره من ال

 كشف قيادي بحمـاس،     :غزة عال عطا اهللا   نقالً عن مراسلته في      18/6/2006اسالم اون الين    وجاء في موقع    
أن ساعات قليلة تفصل الشعب الفلسطيني عما وصفه باالتفاق التاريخي بين فتح وحمـاس، والـذي سيـسمح                  

لتا إلى اتفاق حول النقاط الخالفية الثالث فـي وثيقـة           وأوضح أن الحركتين توص    .بتشكيل حكومة وحدة وطنية   
األسرى، وأن قيادات فتح أكدت بناء على ذلك مشاركة الحركة في حكومة وحدة وطنية، وأنه لم يبـق سـوى                    

أسامة المزيني، توصل القوى والفصائل إلى      .نت أكد د  .ففي تصريحات خاصة إلسالم أون الين      .توقيع االتفاق 
وثيقة، والمتعلقة بمنظمة التحرير، وبمبـادرة الـسالم العربيـة،          اللثالثة المختلف عليها في     اتفاق حول البنود ا   
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 الدخول في تفاصيل صيغة البنود الثالثة التي تم حـسم الخـالف             المزينيورفض   .وبقرارات الشرعية الدولية  
  .حولها، مؤكدا أنها ستنشر على المأل في أقرب وقت

  
  2005ستراتيجي الفلسطيني السنوي مركز الزيتونة يصدر تقريره اال .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقريره االستراتيجي الفلسطيني السنوى الذي يتناول القضية 
ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات .  بالرصد واالستقراء والتحليل2005الفلسطينية خالل سنة 

 الفلسطينية، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية والوضع السكانية واالقتصادية والتعليمية
ويحمل بين صفحاته عشرات الجداول واإلحصائيات والرسوم . االسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية

 . التوضيحية
 التوجه نحو استكشاف  مثل2005 منتهيا الن 2005يناقش الفصل األول الوضع الداخلي الفلسطيني خالل سنة 

 وأنها سنة التحديات الكبري لقيادة حركة ،خيارات جديدة للعمل الوطني والبحث المطّرد عن الوحدة واإلجماع
 .فضالً عن انعكاسات وفاة ياسر عرفات. فتح سواء علي الصعيد التنظيمي الداخلي أو علي الصعيد الوطني

ية واألمريكية واألوروبية وبعض قيادات السلطة في الضغط واالنسحاب االسرائيلي وحملة الضغوط االسرائيل
وانتقل الى االنتخابات البلدية واإلعداد لالنتخابات التشريعية وما أثارته النتائج . علي نزع أسلحة المقاومة

 .المتقدمة التي حصلت عليها حماس في البلديات من مخاوف
ار النه من الناحية اإلستراتيجية كان أبرز حدثين في فى الجزء الخاص بالمشهد الفلسطيني ـ االسرائيلي أش

بدء التراجع االسرائيلي باتجاه الخطّ األخضر من خالل االنسحاب من قطاع غزة، وإنشاء :  هما2005سنة 
 وما شهده هذا العام من ،حزب كاديما بقيادة شارون والذي مثّل انقالباً في الساحة الحزبية االسرائيلية

 .دى وانتهائه دون بدء تنفيذ خطة خارطة الطريقاالستيطان اليهو
 .2005المى والدولى مشيرا الن عام تناول فى أقسام مختلفة القضية الفلسطينية والموقف العربى واالس

لم تختلف بالنسبة للموقف العربي من القضية الفلسطينية كثيراً عن السنوات السابقة، وظلّت حالة العجز 
الخصوصية المحلية هي الحالة الغالبة عربياً اال أن حالة الحراك الشعبي، واالندفاع والتشتت، واالنغالق نحو 

تجاه إقامة أوضاع سياسية أكثر شفافية وديمقراطية، قد يوفّران بارقة أمٍل في دفع األنظمة العربية لتحمل 
 .مسؤولياتها تجاه فلسطين بشكٍل أكثر فاعلية

 في ظروف دعوة األردن إلي 2005) مارس( آذار 23 ـ 22ائر في  في الجز25واشار للمؤتمر العربي الـ 
. 2002التي أقرت في بيروت سنة ) المبادرة السعودية(طرح مشروع من أجل تعديل مبادرة السالم العربية 

وكان قد فُهم من المشروع األردني أنه سيحذف اإلشارة إلي . لكن الزعماء أعلنوا التزامهم بالمبادرة كما هي
وتناول .  حول حقّ عودة الالجئين الفلسطينيين إلي ديارهم، والذي أشير إليه في المبادرة العربية194 القرار

وعلى مستوى موقف منظمة المؤتمر اإلسالمي . دور العديد من الول كال على حدة من ضمنهم مصر وسوريا 
 .تناول معه مواقف ثالث دول هي تركيا وإيران وباكستان

 .2005سكانية والوضع االقتصادى والتعليم فى فلسطين وما تعرض له خالل عام وانتهى بالؤشرات ال
  .بشير موسي نافع. محسن محمد صالح، ود. د: التقرير من تحرير

  9/6/2006 محيط -شبكة األخبار العربية 
  

 التشريعي يعيد فتح ملفي الفساد المالي واألمني  .3
 التشريعي الفلسطيني عبد العزير الدويك، عن ان كشف رئيس المجلس:  ماهر إبراهيم والوكاالت،غزة

الحكومة الفلسطينية تنتظر مليار دوالر في حال سيطرتها على الفساد الذي أعاد المجلس إحياء التحقيق فيه 
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 انه سيدعو النائب العام احمد المغني، إلى جلسة استماع حول الدويكوقال . على المستويين المالي واألمني
 أنه في جلسة االستماع : مليون دوالر، وأوضح700ساد التي أعلن عنها في السابق بقيمة موضوع ملفات الف

. سنطالب النائب العام الذي لم يعد يتكلم عن الموضوع، ونريد أن نعلم كم من المبالغ أعيدت إلى خزينة الدولة
ائما، والتبرعات التي جمعت  الجهاز القضائي كشف قمة جبل الجليد، بينما جبل الجليد اليزال ق:وأشار إلى أن

من قبل األهالي وضعت في أرقام حسابات خاصة لوزارة المالية وتم صرفها إلى اسر الشهداء واألسرى 
 الحكومة الفلسطينية موعودة بمبلغ قيمته مليار دوالر في حال :واألرقام التي فتحت واضحة للجميع، مضيفا ان
 . اتم تأمين وصول القنوات لها دعما الستمراره

  19/6/2006البيان 
  

  وزير الداخلية سيمارس كامل صالحياته على األجهزة األمنية: دحالن .4
أكد محمد دحالن أن الرئيس محمود عباس اتفق مـع           :19/6/2006 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   

جميـع األجهـزة    رئيس الوزراء إسماعيل هنية على مباشرة وزير الداخلية سعيد صيام كافة صالحياته علـى               
وأوضح دحالن أن الرئيس كان تعهـد بتنظـيم          .األمنية التي تتبع وزارته، وذلك بعد وضع األخير خطة أمنية         

العالقة فيما بين وزير الداخلية، ومدير األمن الداخلي العميد رشيد أبو شباك، وذلك علـى أسـاس االحتـرام                   
االتفاق تضمن سحب القوة التنفيذيـة مـن الـشوارع،          وأضاف أن    .المتبادل وااللتزام بما يجري االتفاق عليه     

  .والعمل على دمجها في األجهزة األمنية، واعتمادها مالياً وإدارياً من قبل الرئيس شخصياً
لجنة الرقابة العامة وحقوق    أن  غزة ماهر إبراهيم والوكاالت      نقالً عن مراسلها في      19/6/2006 البيان   وذكرت

المجلس التشريعي أوصت بتشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعـة الوضـع            اإلنسان والحريات العامة في     
األمني وإعادة االنضباط داخل وزارة الداخلية وضبط العالقة بين أركانها المختلفة وااللتقاء بالعديد من قيادات               

.  اللجنـة  ومن ثم التوجه إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لعرض موقف          .األجهزة األمنية لالستماع إليهم   
ودعت اللجنة إلى   . وقررت اللجنة استكمال صياغة تقرير نهائي يتضمن التوصيات ورفعها للمجلس التشريعي          

إعادة حقوق جميع الموظفين الذين تعرضوا للفصل في الفترة السابقة، واستكماالً لمتابعة ما تم التوصـل إليـه                  
وفـي هـذا    .  األمني واالعتداء على الممتلكات العامة     خالل لقاء اللجنة بوزير الداخلية سعيد صيام حول الفلتان        

. الجانب أوضحت اللجنة أن المشكلة تكمن في عدم التزام األجهزة األمنية في االستجابة لتعليمات وزير الداخلية               
وطالبت اللجنة بوضع هذه األجهزة بمنأى عن الصراع السياسي وأخذ دورهـا فـي نـشر األمـن وحمايـة                    

لى تعميق العمل المهني للمؤسسة األمنية وعدم تسييسها وترسيخ ثقافة الحوار واحتـرام             المؤسسات باإلضافة إ  
ودعا بعض أعضاء اللجنة إلى إعادة تأهيل األجهزة األمنية لتصبح قادرة على تطبيق القانون               .العمل المؤسسي 

 طالبوا بوضع المسؤولين    وحماية المواطن وإعطاء وزير الداخلية صالحياته لتمكينه من القيام بمسؤولياته، كما          
في األجهزة في حدود مسؤولياتهم والتزامهم بالقرارات ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزل كل من يتوانى في تأديـة                

 . عمله
  

  نريد من العالم أن يتعامل مع حماس باعتبارها صاحبة فكر وسطي: وزير اإلعالم .5
رزقة المجتمع الدولي الى التعامل مع حمـاس         دعا وزير اإلعالم الفلسطيني يوسف       : جيهان الحسيني  ،القاهرة

باعتبارها حركة تعكس الرؤية الوسطية في الفكر االسالمي ولديها المرونة الكافية للتعامل مع العرب والغرب،               
وعبر رزقة عن قناعته بأن الحصار سيفشل وسيـضطر األوروبيـون            .ولديها براغماتية مناسبة لهذا التعامل    

واعرب عن اندهاشه من دخول المـال الروسـي بينمـا المـال العربـي               .  الحكومة واألميركيون للتعامل مع  
وحول ما   .واالسالمي لم يدخل بعد، متسائال هل أميركا تحاصر العرب والمسلمين وال يمكنها محاصرة الروس             

قرار لقد اتخذنا   : يتردد عن أن حماس تولت الحكومة وهي غير مستعدة وغير مهيأة لتسلم هذا االستحقاق، قال              
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المشاركة في االنتخابات عن قناعة بأن أوسلو انتهت، وكان برنامجنا هو المقاومة وكيفية حمايتها مـن خـالل                  
المشاركة في المؤسسات الرسمية والنظام السياسي الرسمي وذلك بأن نكون معارضة قويـة وبنـاءة للفـساد                 

 بأن الشارع الفلسطيني يريد حماس فـي         مقعدا لكن كانت المفاجأة    50 إلى 40والتسيب ولم نكن نتوقع أكثر من     
   .الحكومة وال يريدها معارضة وحققنا نسبة عالية من الفوز

  19/6/2006الشرق األوسط 
  

  نواب من فتح وحماس يدعون إلى تحريم االقتتال الداخلي .6
لك خالل  دعا نواب وقياديون من فتح وحماس امس الى تحريم االقتتال الفلسطيني الداخلي وذ            : ب.ف. أ ،رام اهللا 

 بمبادرة مـن    :وجاء في بيان صدر عن المجتمعين انه       .اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء امس في رام اهللا          
كوادر قيادية في فتح وحماس عقد اجتماع في رام اهللا لبرلمانيين من الحركتين تمحور حول ضرورة تجـاوز                  

 .هوم السلم االجتماعي واالمـن الـوطني      االزمة الراهنة من خالل صياغة مشروع الوحدة الوطنية وتعزيز مف         
 اتفقوا خالله على تشكيل لجنة متابعة واعتماد خطاب اعالمـي مـشترك مـن               : البيان ان المجتمعين   افواض

 المجتمعين ركزوا على توجيه دعوة للمتحاورين في غزة بضرورة تحمل مـسؤولياتهم             :واضاف ان  .الفصيلين
وطالب المجتمعون برفع الغطاء الشرعي عـن كـل          .دة الوطنية التي تقتضي الخروج بوفاق وطني يحفظ الوح      

وشـدد   . كما تقرر متابعة اطر الحوار الوطني وتعزيز ثقافة الحوار الوطني الفلـسطيني            ،دعاة االقتتال والفتنة  
البيان على ضرورة تحييد االجهزة االمنية الفلسطينية في الصراع السياسي ووجهوا لها التحية وطالبوها بعـدم                

  . واضاف ايضا ان المجتمعين اكدوا على عدم المساس بالمؤسسات العامة وحمايتها نغماس بالصراع الداخلياال
  19/6/2006األيام الفلسطينية 

  
 حماس ليست أفضل حاال من فتح: هآرتس .7

اشارت صحيفة هآرتس الى ان حماس وفتح تستعدان لمواجهـات وصـدامات ضـد              :  أحمد رمضان  ،رام اهللا 
 على الرغم من الحديث االيجابي عن       : عن مراسله في االراضي الفلسطينية آفي زاخروف انه        ونقلت. بعضهما

امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل حماس وفتح اال ان الجانبين يواصالن التحـشيد العـسكري وبكـل                  
لـى نقـل     آالف مسلح تهدف من خاللهـا ا       4السبل، وان فتح في غزة تعمل على اعادة تشكيل قوة مكونة من             

. ان كل شخص من فتح يمس به قبل حماس سنمس نحن باثنين من حماس بـدال عنـه                 : رسالة لحماس مفادها  
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بهذه الرسالة حرفيـا فـي            وعلى ذمة الصحيفة فإن احد قادة فتح ابلغ       

د طالها التمـزق، وان هنـاك       اضافت الصحيفة ان حال حماس ليس بافضل من حال فتح فق          . االسبوع الماضي 
خالفات حادة بين قيادة الداخل والخارج، مشيرة الى ان الناطق باسم حماس سامي ابو زهري ينطق فعلياً بلسان                  
خالد مشعل، ولم يتردد في توجيه نقد للحكومة عندما قال ان موقف الناطق بلسان الحكومة غازي حمـد مـن                    

تت الصحيفة الى ان حماس ومنذ نهاية االسبوع الماضي توقفت          ولف .موضوع وقف النار ال يمثل موقف حماس      
عن اطالق الصواريخ وهو ما يثير االشتباه بأن ابو زهري ومن خالل تصريحاته هذه يأمل ان يوقف تحويـل                   
نشطاء حماس لمنظمة الجهاد االسالمي في حين ان قيادة حماس في الخارج غير معنية اصال ببقاء الحكومـة،                  

م فان تجربة الحكومة قد وصلت الى طريق مسدود وان حماس من االفضل لها ان تخرج من                 ومن وجهة نظره  
وخلصت هآرتس الى ان خالد مشعل حقق انتصارا حين اقنع مسؤول اسرى حماس عبد الخالق النتشة                 .السلطة

ان وزراء  ان يسحب توقيعه عن وثيقة االسرى، اال انه لم يتمكن من اقناع حماس بالعودة للعمليات، خاصـة و                 
وبين مشعل من جهة ووزراء الـضفة مـن         . حماس في الضفة يظهرون اعتداال اكبر بكثير من مواقف مشعل         

جهة اخرى يحاول اسماعيل هنية مع عدد من الوزراء التوسط بين الطرفين، ولكن وزراء الضفة يقولـون ان                  
  . الحكومةقرار العودة لمقاتلة اسرائيل يمكن له ان ينتظر سنوات عدة لحين نجاح 
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  19/6/2006المستقبل 
  

  توقعات بموقع متميز لحماس في هيكلية منظمة التحرير .8
علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة امس ان خالد مشعل يرغب  : وليد عوض،غزة، رام اهللا

. التنفيذية للمنظمة امانة سر اللجنة ىبتولي رئاسة منظمة التحرير بعد اعادة هيكلتها اال انها اكدت بانه قد يتول
 ان مشعل يرغب في ان يتحدث من موقع يمثل جميع الفلسطينيين وليس فصيالً بحد ىواشارت المصادر ال

 .ذاته
  19/6/2006القدس العربي 

  
  الحكومة بصدد إنشاء بنك وخبراء يعتبرونها خطوة غير مجديه  .9

 إنشاء بنك تنموي يساهم في دعـم     كشف مصدر مطلع ومقرب من الحكومة الفلسطينية أن الحكومة تعكف على          
المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم كمحاولة للخروج من األزمة التي تعانيها بمقاطعة البنـوك العاملـة فـي                 

وأوضح المصدر المطلع أن الحكومة عقدت سلسلة اجتماعات مع العديد من الخبراء             .األراضي الفلسطينية لها  
للبحث في إنشاء بنك وطني فلسطيني ممكن أن تستغني به عن البنـوك             الماليين واالقتصاديين وأصحاب الشأن     

ءات ولفت إلى أن الحكومة بصدد إجراءات التراخيص الالزمة لذلك، ولكنه أوضح أن هـذه اإلجـرا                .األخرى
وشدد عمر شـعبان     .وبالتالي لن نرى عملها في األفق المنظور وفي القريب العاجل          :تأخذ وقتاً طويالً نوعاً ما    

  .بير االقتصادي على أن هذه الخطوة ال تجدي في وقت األزمة الحالية التي تعصف بالمجتمع الفلسطينيالخ
  19/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  فتح تشكل محكمة داخلية وتعين النتشة رئيسا لها  .10

 بعد خسارتها فـي      أعلنت فتح أنها شكلت محكمة داخلية في اطار جهودها العادة بناء وتنظيم الحركة             :رام اهللا 
وقد تم تعيين رفيق النتشة رئيس المجلس التشريعي االسبق وأحد أبرز كوادر فتح مـن                .االنتخابات التشريعية 

وأكد النتشة ان المحكمة لن تستثني احدا من اعضاء          .الحرس القديم في الضفة الغربية رئيسا للمحكمة الداخلية       
اضـاف  و .لعاملين في االجهزة االمنية ومنتسبي كتائب االقصي      فتح مهما كان موقعه التنظيمي واالمني حتي ا       

مشددا علي أن القضايا التي ستناقشها المحكمة مقدمة        عباس   المحكمة تسلمت الصالحيات الكاملة من الرئيس        ان
 وتضم المحكمة ثمانية اعضاء هم المحاميان علي مهنـا وعبـدالرحمن نـصر،              .من المواطنين ضد ابناء فتح    

 .اهللا، نجاة ابو بكر، مازن عز الدين، جمال محيسن، احمد نصر ومريم االطرشعبداهللا عبد
19/6/2006القدس العربي   

  
  االجنحة العسكرية تصعد من هجماتها الصاروخية  .11

 اعلنت عدة أجنحة عسكرية لفصائل المقاومة انها تمكنت من تنفيذ هجمات            : سمير حمتو وباسم ابو شارب     ،غزة
دن المحتلة المنتشرة على الحدود مع غزة، وذلك رداً على الجرائم اليومية لقـوات              صاروخية على عدد من الم    

وقامت ألوية الناصر صالح الدين بقصف عدة مدن محتلة بالصواريخ المحلية، مؤكدةً أن القـصف                .االحتالل
جاه عدة   صواريخ بات  7وِأشارت األلوية في بيانها الى انها قصفت        . أدي لفرض إضراب شامل على هذه المدن      

وبينت أن االحتالل اعترف بأن أحد الصواريخ أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البيـوت                 . قعامو
لشهيد جمال أبو سـمهدانة، ورداً      لوأكدت األلوية، أن القصف يأتي وفاء       . في منطقة زكيم المجاورة لسديروت    

ق باسم لجان المقاومة الشعبية ابو مجاهد النقـاب         وكشف الناط  .على سياسة االغتياالت وتمسكا بنهج المقاومة     
عن ان هذه الصواريخ هي باكورة انتاج وحدة الهندسة والتصنيع التابعة اللوية الناصر والتي قام الـشهيد ابـو      
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ومن جهتهـا،    .سمهدانة بتدريبها موضحا انها صواريخ مطورة ويجري العمل على تطوير صواريخ اكثر دقة            
بدورها، أعلنت كتائب األقـصى     . ف مهبط الطيران اإلسرائيلي في كيسوفيم بصاروخين      تبنت سرايا القدس قص   

وعلى الصعيد ذاته أعلنت كتائب أحمد      .وكتائب الغول، التابعتين لفتح، بإطالق ثالثة صواريخ باتجاه سيديروت        
   .أبو الريش مسؤوليتها عن قصف أهداف لالحتالل في مدينة المجدل بأربعة صواريخ

19/6/2006جديدة الحياة ال  
  

  فتح تتجه الى ترتيب الحضور الفلسطيني في لبنان .12
 الخطـوات  ه هذ توقد تجل . تخطو حركة فتح خطوات ثابتة نحو اعادة ترتيب بيتها الداخلي         :  رأفت نعيم  ،صيدا

 . ضابط وكادر من الحركة وأفراد هيئاتها التنظيميـة        700قيادة في لبنان ألكثر من      الفي اللقاء الذي دعت اليه      
وشارك فيه عباس زكي، وامين سر      جنوب لبنان   قد اللقاء في قاعة اللواء زياد األطرش في مخيم عين الحلوة            ع

قيادة الساحة اللبنانية العميد سلطان أبو العينين وعضوا قيادة الساحة لفتح والمنظمة خالـد عـارف ومحمـود                  
لمقدح وممثلون لفصائل المنظمة وضباط وكوادر      األسدي، والمشرف العام على الميليشيا في لبنان العقيد منير ا         

استهل اللقاء بكلمة من خالد عارف       .الكفاح المسلح والميليشيا واعضاء االتحادات واللجان الشعبية في المنظمة        
أكد فيها أن فتح ورغم ما تواجهه من مؤامرات وحصار، ستبقى على العهد الـذي قطعتـه لياسـر عرفـات                     

كي الوضع العام في فلسطين والتطورات المتالحقة سياسياً وأمنياً فرأى ان القضية            ثم تناول ز  . وللرئيس عباس 
وتوقف زكي عند الحصار الدولي على الـشعب الفلـسطيني، فلفـت الـى أن               . الفلسطينية تمر بمرحلة خطرة   

 بل  وقال، ال خالف مع حماس    . الحصار ال يستهدف حماس وإنما الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وأماكن تواجده          
طالب الفصائل بالتمسك بالوحدة من أجل مواجهة المخاطر        و. الخالف مع العالم، ونحن سنحمي شعبنا وخياراته      

وقال أبـو    .شعب، واعداً الالجئين بمعالجة قريبة لكل األزمات خالل األشهر الثالثة المقبلة          ال و ةقضيالالمحدقة ب 
ن وضع الشعب الفلسطيني على الساحة اللبنانيـة يحتـل          العينين أنه التقى الرئيس عباس في عمان، الفتاً الى أ         

مكاناً بارزاً في اهتمامات ابو مازن الذي أكد أن منظمة التحرير والوحدة الوطنية والمبادرة العربية وقـرارات                 
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن أبو العينين       . الشرعية الدولية ال نقاش حولها في أي حوار داخلي فلسطيني         

اط وكوادر فتح ما حمله اياه الرئيس أبو مازن بأنه خالل أيام سيتم صرف راتب شهر أو شهرين مـن                    ابلغ ضب 
وقال عارف أن أبو العينين هو المرشح الوحيد عن الحركة في لبنان             .رواتبهم المتأخرة منذ مطلع العام الحالي     

عام للحركة، وأن هناك عـشرة مـن     لعضوية اللجنة مركزية التي سيتم انتخاب سبعة أعضاء لها في المؤتمر ال           
واكد ان الهدف من اللقـاءات      . بين الكوادر التنظيمية على الساحة اللبنانية مرشحون لعضوية المجلس الثوري         

واالنتخابات التي تجري على صعيد الحركة، ترتيب الوضع الفتحوي الداخلي لالنتقال منه الى ترتيـب البيـت                 
ر ومواجهة المؤامرات على الشعب الفلسطيني وتفعيل دور مكتب المنظمة          الفلسطيني وتفعيل دور منظمة التحري    

  . ولفت الى أن لقاء فاروق القدومي مع عباس في تونس عكس ارتياحاً في األوساط الفتحوية .في بيروت
19/6/2006المستقبل   

 
  أبو عبيدة يتخلى عن الفنون الجميلة لمصلحة تصنيع الصواريخ وتطويرها   .13

 الطالب سابقا في فرع الفنون الجميلة الذي بـدل نـشاطه ليـصنع              ) عاما 28(يقول ابو عبيدة   :ب.ف. أ ، غزة
ويتولى هذا الناشط في لجان المقاومـة       .  في الجنة  هشعر ان ي،  هعمل على صواريخ  يحين  انه  صواريخ في غزة    

توطنات فـي    فنيا يعملون بدون توقف على صناعة الصواريخ التي تطلق يوميا على المـس             14قيادة فريق من    
ويوضح ان ثلث اعضاء الفريق يقوم بصنع القساطل فيما يتولى ثلث اخر صـناعة العبـوات                 .جنوب اسرائيل 

 :وقـال  .ها من المزارعين ويتكفل الثلث االكثر خبرة وتمرسا بصنع الـصواعق          ونسرقيالناسفة بواسطة اسمدة    
 استخدمنا المهارة التـي     ،وتابع. بيب مياه للري   كنا نصنع قذائف هاون بواسطة انا      ،عند اندالع االنتفاضة الثانية   
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. اكتسبها بعض الفلسطينيين في الخارج وخصوصا في لبنان بعد عودتهم الى غزة اثر توقيع اتفاقـات اوسـلو                 
، قام مهندس شهير في حماس يدعى عدنان الغول عند عودته من رحلة الى الخـارج بـصنع                  2002وفي عام   

ابو عبيدة ان الصواريخ في تلك الفترة لم تكن تتعـدى زنتهـا الفعليـة               واوضح   .اول نسخة من صاروخ قسام    
كيلوغراما واحدا وبالكاد يصل مداها الى ثالثة كيلو مترات، في حين انها تحمل اليوم عبوة تزن سـتة كيلـو                    

ـ انهـم   لكنه يرى ان هذه ليست سوى البداية مـضيفا           . كلم 12غرامات ويمكن ان يصل مداها الى         ونكونيس
  .  في مستقبل قريب على اطالق صواريخ اقوى على مدى ابعدقادرين

19/6/2006القبس الكويتية   
  

  تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار شاطىء غزةون يرفضالسرائيليونا .14
اولمرت رفض امس الدعوات أن :  د ب أ ، أ ف بنقال عنالقدس المحتلة  من 19/6/2006 الدستور نشرت

 ان افيض م.كشف مالبسات االنفجار الذي اودى بحياة مدنيين على شاطىء في غزةلتشكيل لجنة تحقيق دولية ل
، مؤكدا  االسرائيلية لكن ال احد يستطيع التشكيك في التحقيقاتالقول االسرائيلي،العالم غير مستعد دائما لقبول 

  .ه الجيشوأنه يؤيد تماما نتائج التحقيق الذي أجرا .انه يدعم بيريتس دعما تاما في هذه القضية
السفير االسرائيلي لدى االمـم     أن   : اف ب  نقال عن الناصرة   و القدسمن   19/6/2006الرأي األردنية   وذكرت  

 . الدعوة الى اجراء تحقيق دولي في المذبحة، معتبرا ان ذلـك سيـشكل سـابقة خطيـرة                 أيضاالمتحدة رفض   
عالم ينتهج الكثير من الطرق لتشويه       زاعما ان ال   ،رفض ايداع مصير اسرائيل بايدي جهات دولية      موضحا أنه ي  
 تشكيل طاقم اعالم برئاسة تـسفي ليفنـي          من جهته،  اما يعقوب ادري من حزب العمل فاقترح      . سمعة اسرائيل 

 فان اسرائيل ليست جاهزة لتقـديم رد مهنـي علـى      ،حسب رأيه ألنه وب  ،لمواجهة ما يسميه الدعاية الفلسطينية    
  .الصادقةالدعاية الفلسطينية رغم ادعاءاتها 

 إلـى أن وزيـر االسـتيعاب        :القدس المحتلة  من   19/6/2006 الخليج اإلماراتية      مراسلة  آمال شحادة ولفتت  
، الى المبادرة لتشكيل لجنة تحقيـق دوليـة         على دعوة رئيسة كتلة ميرتس البرلمانية      من جهته  حمل   االسرائيلي

أن النائب  كما  . يش يعترف عندما يرتكب اخطاء     زاعما ان الج   ،واعتبر ان نتائج التحقيق العسكري موثوقة جدا      
  . واعتبرها طعنة في ظهور االسرائيليينأيضا،دعوة  الهاجم جلعاد اردانالليكودي 

  
   روسيا خائبة األمل من حماس:بيريز .15

روسيا خائبة األمـل مـن      ، أن   بعد لقائه ببوتين  أنه لمس   الحكومة االسرائيلية،   في إجتماع    يزشمعون بير ذكر  
تحويل أمـوال للحكومـة    القيام بعدمب  بوتينلباطأنه  مشيرا إلى. نها لم تنفذ شروط الرباعية الدولية  ال ،حماس

من األجدر التعلم من تجربـة االتحـاد        حيث  ستصل في نهاية المطاف الى المخربين،       ها   زاعما أن  ،الفلسطينية
  .األوروبي

  18/6/2006 48عرب 
  

  وزير إسرائيلي يستبعد تطبيق خطة أولمرت .16
 تناقلت وسائل اعالم اسرائيلية، أمس ، تصريحات لوزير اسرائيلي كبير من كديما :الناصرة ـ  برهوم جرايسي

 .الحاكم، قال فيها إن تطبيق ما يسمى بخطة التجميع هو أمر مستحيل، نظرا لغياب التجـاوب الـدولي معهـا                   
كما أن  يجعل الخطوة أشد تعقيدا،     حادي وعدم االعتراف بالحدود الناشئة، س     ألن االنسحاب ا  أ  موضحا، واضاف

 ان االئتالف الحاكم لن يـصمد عنـد بـدء            في نفس السياق   وأكد .اسرائيل لن تربح من هذه الخطوة أي شيء       
  .حتى في كديما حولها  أحد يضمن اجماعاذلك أن ال في الحكومة والكنيست، هااقرار
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  19/6/2006الغد األردنية 
  

   قتالية من مصر إلى غزة بشكل لم يسبق له مثيل  تهريب وسائلهناك : مصادر إسرائيلية .17
تناقلت تقارير إعالمية إسرائيلية تصريحات مصادر أمنية في السلطة الفلسطينية تفيد أن األيام األخيـرة تـشهد    

أن السبب في ذلك    ، مرجحة   تهريب وسائل قتالية عبر األنفاق من مصر إلى قطاع غزة بشكل لم يسبق له مثيل              
 أنومن جهتها زعمت التقديرات     . تخاذ أي أجراءات ضد مهربي األسلحة في الجانب الفلسطيني        يعود إلى عدم ا   

. ال أحد يستطيع تقدير عدد األنفاق الناشطة اليوم في رفح، سواء من قبل الجانـب المـصري أو الفلـسطيني                   
كمـا   . عن أنفاق  وعالوة على ذلك، ففي كل أسبوع تقوم مصر بإبالغ إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن الكشف             

زعمت المصادر اإلسرائيلية أنه يجري تهريب إرهابيين مطلوبين من قبل مصر، مثـل الخليـة التـي نفـذت                   
  هذه أنموضحة  وتابعت  . العمليات في دهب، بزعم أنها تدربت في غزة وعادت إلى مصر عن طريق األنفاق             

ل الشاعر والجزار والقشطا وأبو سمهدانة، التي       األنفاق ال تعود لتنظيم معين، وإنما لكبار العائالت في رفح، مث          
  . لمن يدفع مبالغ أكبرهاتقوم بتأجير

  19/6/2006 48عرب 
  

  عبداهللا الثاني ومتوقع بين أولمرت ثاني لقاء  .18
 وذلك فـي    ،توقعت تقارير إعالمية إسرائيلية أن يعقد أولمرت لقاء إضافيا مع عبداهللا الثاني           : وائل بنات  - غزة

  .يعقد في البتراء هذا األسبوعسفائزين بجائزة نوبل إطار مؤتمر لل
  19/6/2006الوطن السعودية 

  
  بيرتس يأمر بابقاء اعتبارات مسار الجدار أمنية لتالئم رؤية المحكمة العليا  .19

ذكرت مصادر إسرائيلية أنه في أعقاب توبيخ رئيس المحكمة العليا، لوزارة االمن االسرائيلية نتيجـة إخفائهـا                 
يرة عن مسار جدار الفصل العنصري، والتي تأتي من أعتبارات سياسية وليست أمنية، قرر بيـرتس،     حقائق كث 

من أجـل   ، و يتالئم مع متطلبات المحكمة العليا والحكومة     ه  اعادة النظر في مسار الجدار من اجل التأكد من أن         
  .هتقليص عدد الفلسطينيين الذين بقوا في الجانب الغربي ل

  19/6/2006 48عرب 
  

  تعلمت من القانون الدولي أن قتل المدنيين قانوني بحاالت معينة : حلوتس .20
بروفيسور، دينشطاين، وهو عضو في معهد للقانون الدولي في جامعة هارفرد اثناء ندوة عقدها تحـت                الادعى  

بدأ المعيـار    القانون الدولي يعترف بم    ، أن  في كلية تابعة للجيش االسرائيلي     ،عنوان الجيش والمحكمة االنسانية   
الحاالت التي لم ينو فيها المهاجم إصابة       ، في   الذي ممكن فيه أن يؤدي مقتل مخرب ما إلى مقتل مدني أو اثنين            

حلوتس للتطرق إلى   بدفع  مما  .  بين الجيش من ناحية والمدنيين ليكون هذا المعيار        ، مع ضرورة التفريق   مدنيين
 والتي استشهد من خاللها ثمانية مدنيين،       ، نشيطين فلسطينيين  عملية التصفية التي قادها الجيش االسرائيلي ضد      

  .تعلم من القانون الدولي أن هذا قانوني في حاالت معينة أنه زاعما
  19/6/2006 48عرب 

  
   بالتحريض العنصري لحاخام صفد تلغي الئحة اتهامبموافقة مزوزصفقة  .21
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،  ضد العـرب   ياهو، بتهمة التحريض على العنصرية    تم إلغاء الئحة اإلتهام التي قدمت ضد الحاخام شموئيل إل         
ـ  ، حيث    المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية    ةوافقبمبين النيابة العامة و   بينه و صفقة  بموجب   ـ  س  هيتم منح

  .فرصة إلصدار بيان لتبرير مواقفه العنصرية
  18/6/2006 48عرب 

  
 شروطالمهاجرين اقامة دائمة بالعمال  بمنح اوالد  اسرائيليقرار  .22

اعلنت رئاسة الحكومة االسرائيلية امس ان الدولة ستمنح اوالد العمال المهاجرين :  اف ب-القدس المحتلة 
 ويقيمون فيها منذ ست 14 اقامة دائمة شرط ان يكونوا دخلوا البالد قبل سن الـ،الذين لم تجر تسوية اوضاعهم

 اكثر واكثر على اليد العاملة من  يعتمدونيليوناصحاب العمل االسرائ مع االشارة هنا أن .سنوات على االقل
 . الن عدد الفلسطينيين الذين يرخص لهم بالعمل في اسرائيل تراجع بشكل ملحوظ السباب امنية،الخارج

  19/6/2006الدستور 
  

  ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في إسرائيل بعكس التوقعات  .23
 قد شهدا تحوالً في مجال      ،يل إلى أن شهري شباط ونيسان     أشارت معطيات دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائ      

البطالة، حيث تبين زيادة في عدد العاطلين عن العمل، وذلك بعكس توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل التـي                  
 ألف  246.8، أي ما يقارب     %8.9نسبة في نيسان إلى     ال  حيث وصلت  . في العام الحالي   هاأشارت إلى انخفاض  

وبينما أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن معدل البطالة في العام الحالي سوف يصل إلـى                 .عاطل عن العمل  
في شهري  فيما وصلت   ،  %8.7، فقد بينت المعطيات أن نسبة البطالة في شهر كانون ثاني وصلت إلى              8.5%

بنـسبة  ون ثـاني     عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع منذ كان        األمر الذي يدل على أن    ،  %8.8شباط وآذار إلى    
جزئيـة بـالرغم مـن      الظائف  الووفي المقابل، فقد تم تسجيل انخفاض في نسبة العاطلين في            . شخص 5500

مـن مجمـل    % 5.2ووصلت نسبتهم في الربع األول من العام الحالي إلـى           . رغبتهم في العمل بوظيفة كاملة    
أعقاب الزيادة في عدد الوظائف الكاملـة       في الربع األخير من العام الماضي، وذلك في         % 5.4العاملين، مقابل   

  . في اإلقتصاد، واالنخفاض في عدد الوظائف الجزئية
  18/6/2006 48عرب 

  
  الشاباك يقر بصعوبة تجنيد العمالء بعد انسحابه من غزة: تحقيق .24

 تجنيد   يطلب فيها  ، نشرت وسائل االعالم االسرائيلية اعالنات موقعة باسم جهاز الشاباك         : امال شحادة  -الناصرة
 .وقد حرص اصحاب الفكرة على ابراز تسهيالت ومغريات للمقدمين        . شبان للعمل معه مع تفاصيل المواصفات     

 وعلى الرغم من عدم إعالن      . ليعكس االزمة التي يعيشها    لجهازهذه الخطوة ليست االولى التي يتخذها ا      وتعتبر  
نسحاب من قطـاع    الى تجنيد عمالء فلسطينيين منذ ا     قدرة عل ال الدافع االساسي لها يعود الى عدم        ، إال ان  الخلفية
يعلنون في الجهاز بكل صراحة ان انحسار عدد العمالء يؤثر على نشاطهم االمني فـي                ويشار إلى أنهم     .غزة

 انه في السنوات االخيرة ازدادت اهمية استخدام وسيلة التـصنت للحـصول             يوضحونو. االراضي الفلسطينية 
 اطالعهم علـى    ألن المعلومات التي تأتي من العمالء الفلسطينيين        ال أنهم يفضلون  ، إ على معلومات استخبارية  

التصاريح التي كانـت    أن   تقرير للشاباك حول الموضوع       وأشار .االوضاع ومعرفتهم لالشخاص افضل واقوى    
ـ  بحيث كانوا  ،تقدم قبل االنسحاب ومن ثم الحصار الحالي كانت تسهل عملية تجنيد العمالء         واجز يعبـرون الح

 سيكشف هويتـه امـام      ، حصول أي عميل على تصريح      يعتبر ما اليوم في ،بدون ان تثار من حولهم أية شكوك      
 او البالغه بالشكوك حوله ما قـد يخيفـه          ،المنظمات الفلسطينية وستتم مالحقته وستفشل عملية تجنيده اما بقتله        
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 كان يـشكل نقطـة      باسرائيل قبل االنسحاب  كامل  الالفلسطيني  ارتباط  ويرى معدو التقرير ان     . ويجعله يتراجع 
،  بعد االنسحاب   االجراءات التي يفرضها الفلسطينيون من جهة واالسرائيليون من جهة اخرى          إال أن ،  ضعف له 

  .خففت من هذا االرتباط
  19/6/2006الرأي األردنية 

  
  االحتالل يعاود استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية .25

عاد الجيش االسرائيلي الستخدام الفلسطينيين دروعا      :  امال شحادة - إبراهيم    كامل - الناصرة -القدس المحتلة   
بشرية او المعروف بنظام الجار لتنفيذ مهماتهم العسكرية في الضفة رغم القانون الدولي الـذي يـدرج هـذه                   

م الممارسات ضمن جرائم الحرب، ورغم قرار المحكمة االسرايلية العليا ، الذي يمنع الجـيش مـن اسـتخدا                 
وفي يوم ،امس ، احتجز احد ضباط الجيش على الحاجز الفاصل بين مدينة نـابلس               . الفلسطينيين دروعا بشرية  

وقرية سالم في الضفة الغربية، هويات اربعة مواطنين فلسطينيين واعاق مرور اصحابها على الحـاجز لمـدة                 
حضار احد المطلوبين من قريتهم     اربع ساعات، بسبب رفضهم االنصياع الوامره باستخدامهم دروعا بشرية ال         

وقال احد الجنود ان االوامر التي تلقوها تلزمهم بادخال الجار الى البيت واخراج كل من                . الى الحاجز العتقاله  
ندخل النساء واالطفال الى غرفة واحدة فيما نكبل الشباب والرجال ونلزمهم بالجلوس جانبا             : في داخله واضاف  

وحسب ما يقول الجندي فان اوامـر       . نهي مهمتنا ونطمئن بان ال خطر على احد منا          ويبقى الجار امامنا حتى ن    
  . التنفيذ باستعمال الجار درعا بشريا تاتينا من قائد الجبهة الذي كما نعلم يحصل عليها من المسؤولين عنه

  19/6/2006الرأي األردنية 
  

 الجيش االسرائيلي يواصل حملته العسكرية على نابلس .26
واصلت قوات االحتالل فجر أمس حملتها العسكرية على مدينة نابلس وشنت : جمال جمال-حتلة القدس الم

وقام جنود االحتالل  ،حملة دهم واسعة في البلدة القديمة وأحكمت حصارها وفرضت حظر التجوال عليها
 النار بكثافة فوق بتجميع المئات من األهالي ، بينهم أطفال ونساء ، في ديوان الياسمينة ، ثم أخذوا يطلقون

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل شنّت عمليات مماثلة في منطقة  .رؤوسهم إلرهابهم وترويعهم
 .الفاطمية ، ومحيط مسجد الخضر غربي البلدة القديمة

  19/6/2006الدستور 
  

  !حفريات جديدة تحت األقصى وصفقات الختالس أوقاف مقدسية .27
يام حكومة االحتالل بإجراء حفرياٍت جديدة تحت حرم المسجد األقصى عمرها كشف الشيخ رائد صالح؛ عن ق

كما وتحدث عن مخطّطات . ووصف صالح هذه الحفريات بأنها األخطر على مستقبل المسجد .أسابيع فقط
وصفقات مشبوهة جديدة تشارك فيها أطراف أوروبية تستهدف اختالس األوقاف والمقدسات في القدس 

ياق حديثه عن مواصلة الحرب الصهيونية على مدينة القدس، كشف صالح عن خيوط مؤامرٍة وفي س .الشريف
 .صهيونية أوروبية وصفقة مشبوهة بحق مقبرة آل الدجاني ومحيطها في القدس القريبة من مسجد النبي داوود

 لتهويد القدس كما وأكد الشيخ رائد صالح أن هناك تآمراً بين المؤسسة الصهيونية والمؤسسات األمريكية
 مليون دوالر أمريكي إلقامة 250وضرب الشيخ مثاالً على هذه المؤامرة بتقديم تبرٍع أمريكي قيمته  المحتلة،

  .مشروٍع احتاللي وإزالة مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس المحتلة
وٍق إسالمي عربي فلسطيني إلنقاذ وعليه فقد دعا الشيخ صالح لمواجهة كّل هذه المؤامرات عبر إقامة صند

القدس قبل أن تضيع وجعل تأسيس هذا الصندوق الفوري أمانةً في أعناق كّل الصادقين من المسلمين أفراداً 
وزيادة على االعتداءات المذكورة، ذكر الشيخ أن المؤسسة الصهيونية تعِرض بقوة السالح  .ومؤسسات
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ألقصى وتحويل المسجد األقصى إلى رحاب استعراض آخر صرخات واالحتالل سياحة عارية داخل المسجد ا
كما ذكر أن المؤسسة  .األزياء التي تكشف العورات داخل المسجد األقصى، مدنّسةً بذلك حرم المسجد

الصهيونية قامت بتركيب كاميرات تجسٍس في رحاب األقصى، باإلضافة إلى تركيب تيار كهربائي في بعض 
من أجل تمزيق جموع المسلمين في تشبيه التيار الكهربائي الذي يوضع في حظائر جهات المسجد األقصى 

ودعا الشيخ رائد صالح العالَمين اإلسالمي والعربي إلى التحرك من أجل حفظ حرمة المسجد األقصى  .األبقار
  .المبارك

  18/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  البناء غير المرخص في النقب مهددة بالهدم بحجةى الف مبن42 .28
 تواصل السلطات االسرائيلية حملتها الموتورة لهدم المنازل العربية في الداخل الفلسطيني مستعملة  :الناصرة

وفي هذا  الحجة الممجوجة ان المباني السكنية اقيمت دون الحصول علي الترخيصات من الجهات ذات الصلة، 
لي حي الزهراء في مدينة اللد امس االحد، علي مداهمة المئات السياق وعلي وقع اآلليات المجنزرة افاق اها

 بينما شرعت الجرافات العمالقة في هدم المنازل ،من افراد الشرطة خمسة منازل في الحي واخرجوا من فيها
وتأتي عملية الهدم هذه ضمن حملة منظمة منذ عدة اشهر استهدفت  الخمسة بحجة البناء غير المرخص، 

 امر هدم صدر 600 العربية في المدينة لنفس الذريعة فيما يقول اهالي المدينة ان ما اليقل عن عشرات المنازل
  . مؤخرا لمنازل اخري في عدد من االحياء التي ال تعترف بها السلطات في اللد

في سياق متصل وازاء تصاعد وتيرة هدم البيوت في صحراء النقب ومخططات تهويده اعلن رسميا عن 
ويتطلع  . وع خيمة الحقوق المتنقلة لمساعدة سكانها العرب وذلك بتمويل االتحاد االوروبيانطالق مشر

 الف مواطن عربي 150المشروع التوعوي الي تنظيم الحركة الجماهيرية في النقب الذي يعيش فيه نحو 
ئر الخدمات  قرية ال تعترف اسرائيل بها وهي تعاني من غياب الكهرباء والماء وسا45معظمهم يقيمون في 

 13يشار الي ان اسرائيل صادرت االغلبية الساحقة من االراضي العربية في النقب البالغة مساحتها  .االساسية
 400ولم يبق منها بأيدي العرب سوي )  الف كيلومتر مربع27مساحة فلسطين التاريخية (الف كيلومترمربع 

حنا سويد، ان . وقال النائب العربي في الكنيست د . الف دونم مختلف علي ملكيتها900الف دونم فيما هناك 
  . الف مبني عربي في الجنوب بنيت بدون تراخيص طبقا لمعلومات وزارة الداخلية االسرائيلية42هناك 

  19/6/2006القدس العربي 
  

  األونروا توّسع إطار مساعداتها .29
ألف الجئ فلسطيني اضافي بـسبب       90 قامت وكالة األونروا أمس بتوزيع المؤن الغذائية على نحو           : ب.ف.أ

وشمل توزيع المساعدات اساسا الموظفين الذين لم يتقاضـوا         . تدهور الوضع المعيشي في االراضي الفلسطينية     
وقال المسؤول عن االونروا في قطاع غزة جون جينغ للصحافيين ان الوكالة وسعت             . آذار/رواتبهم منذ مارس  

  . غزة بسبب تدهور اوضاعهم المعيشيةبرنامج المساعدات الطارئة لالجئي قطاع 
  19/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
   يستعرض أوضاع الالجئين الفلسطينيين عشية اليوم العالمي لالجئينتقرير .30

من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية الجئون، وأن % 42.4أظهر تقرير إحصائي رسمي اليوم، أن 
تقرير أن معدل البطالة يرتفع الوأشار  .األسر التي يرأسها غير الجئيناألسر التي يرأسها الجئون أشد فقراً من 
وذكر شبانة، أن عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها  .بين الالجئين مقارنة مع غير الالجئين
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ي حين  مخيماً، ف12 مخيماً، بلغ عددها في لبنان 59وكالة الغوث في األراضي الفلسطينية والدول العربية 
 مخيمات في كل منهما، أما في األراضي الفلسطينية فقد بلغ 10تتساوى عدد المخيمات في األردن وسوريا 

وشكل  . مخيمات في قطاع غزة8 مخيماً في الضفة الغربية و19 مخيماً، موزعة بواقع 27عدد المخيمات 
من إجمالي % 16.2ة الغوث ما نسبته الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكال

من جانب آخر، فقد شكل الالجئون  .يعيشون داخل المخيمات% 26.4الالجئين المسجلين لدى الوكالة منهم 
من إجمالي الالجئين الفلسطينيين % 22.6الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الغوث في قطاع غزة ما نسبته 

وبلغت نسبة الالجئين المسجلين  .يعيشون داخل مخيمات قطاع غزة% 49.0المسجلين لدى وكالة الغوث، منهم 
في حين . يعيشون داخل المخيمات% 15.9من إجمالي الالجئين الفلسطينيين منهم % 41.8في األردن حوالي 

يعيشون % 52.7منهم % 9.4بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في مخيمات لبنان 
من الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث يعيشون في سوريا منهم % 10.0خيمات، مقابل داخل الم

  .يعيشون داخل مخيماتها% 26.6
وعند النظر إلى التركيب النوعي للسكان فإن نسبة الجنس ال تكاد تختلف بين الالجئين وغير الالجئين، إذ تبلغ 

 2004وباالستناد إلى بيانات المسح الصحي الديمغرافي  .ى التوالي لالجئين وغير الالجئين عل102.0 و102.1
 مواليد، كما بلغ معدل 4.6 في األراضي الفلسطينية 2003تشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة الكلي لعام 

 ونظراً الرتفاع معدالت اإلنجاب وانخفاض معدالت الوفيات لدى  مواليد،4.5عدد األبناء الذين سبق إنجابهم 
 19ويتوقع أن يتضاعف عدد الالجئين الفلسطينيين بعد نحو % 3.7الالجئين، فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية 

ويظهر مؤشر  . عاما، وذلك بافتراض ثبات معدالت الزيادة الطبيعية وعدم عودة الجئين فلسطينيين من الشتات
أ حاالً مقارنة بأسر غير الالجئين أن وضع أسر الالجئين أسو%) 34.3(نسبة الفقر بين أسر الالجئين 

، وفي خصوص نسبة األمية، وعلى العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فإن نسبة األمية %)26.1(
بين الالجئين الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية تقل لدى الالجئين مقارنة بغير الالجئين، إذ بلغت 

في حين % 7.5 سنوات فأكثر 10 ولألفراد 2006نيين خالل الربع األول من عام نسبة األمية لالجئين الفلسطي
 سنوات فأكثر الحاصلين على درجة 10وارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين  %.8.6بلغت لغير الالجئين 

 سنوات فأكثر، في حين بلغت لغير الالجئين 10من مجمل الالجئين % 7.0البكالوريوس فأعلى، إذ بلغت 
  .فقط% 6.7

 19/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

 حملة فلسطينية لمعاقبة البنوك ومقاطعتها .31
أفادت مصادر فلسطينية بأن خبراء ونشطاء في المجتمع المدني الفلسطيني   : ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة

همة في فك الحصار الظالم على انتهوا من االستعدادات لتنظيم حملة قريبة لمقاطعة البنوك التي تمتنع عن المسا
وقالت المصادر إن تيارا شعبيا بدأ يتبلور  .الشعب الفلسطيني، وترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة

حول ضرورة اتخاذ مواقف من البنوك التي عملت طوال أكثر من عشر سنوات سابقة على جمع أموال 
وذكرت مصادر بنكية أن ترتيبات تجري إلطالق حملة تدعو . جالفلسطينيين من الداخل وترحيلها إلى الخار

الشعب الفلسطيني إلى سحب أمواله وودائعه من البنوك في الداخل الفلسطيني، ثم االنتقال إلى دعوة الفلسطينيين 
في الخارج إلى نفس األمر، وأوضح أن سحب األموال لن يكون على إجماله، حيث سيسمح ألصحاب الحاجات 

  .  باالستمرار في تعاملهم مع هذه البنوك بالحد األدنىالضرورية
 19/6/2006البيان 
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  !أسيٌر يفقد عينه بعد اعتداء حّراس السجون عليه بالضرب خالل محاكمته .32
تعرض أسير من قرية بيت ريما قضاء رام اهللا، للضرب المبرح من ِقبل حراس المحكمة العسكرية في معسكر 

ولم يكتِف جنود االحتالل بما فعلوه  .ا أدى إلى إصابته بجروٍح خطيرة وفقدانه لعينهعوفر أثناء محاكمته، مم
في قاعة المحكمة، فعند عودته إلى سجن بئر السبع الذي يقبع فيه منذ سنتين بجانب والده وشقيقه نضال، قاموا 

نفار من ِقبل األسرى ليتم نقله بعزله وضربه مرة أخرى، حتى بدأ يتقيأ دماً، وهذا أدى إلى عملية احتجاٍج واست
وكانت المحكمة التي تعرض خاللها األسير للضرب هي األخيرة بالنسبة له، حيث نطق  .إلى المستشفى للعالج

  .القاضي الحكم بالسجن على الريماوي لمدة عشر سنوات، قضى منها سنتين
  19/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   فلسطينًيا في مختلف مدن الضفة الغربية 12اعتقال  .33

 مواطنا فلسطينا بينهم    12قالت مصادر امنية اسرائيلية ان قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم              
وفي رام اهللا اعتقلت قـوة اخـرى         .امراة اعتقلت في بلدة سلفيت في الضفة الغربية بحجة انهم من المطلوبين           

واقتحمت قوة عسكرية مدينة الخليل واعتقلـت        .ن ادعى الجيش انهم ينتمون لحركتي فتح وحماس       اربعة اخري 
  .  اربعة ينتمون لحركة فتح بينما تم اعتقال ناشط في الجهاد االسالمي في مدينة بيت لحم

 19/6/2006 48عرب 
  

  تتزايد.. هجرة أصحاب رؤوس األموال .34
 مجلس ادارة االتحاد العام للصناعات من خطورة انهيار قطـاع           حذّر سامح الخزندار، نائب رئيس     :حامد جاد 

الصناعة وهجرة الـمزيد من أصحاب رؤوس األموال وأصحاب الصناعات المختلفة الى الخارج، موضحاً أن              
 مصنعاً من قطاعي الخياطة والنسيج هاجر أصحابها مؤخراً الى مصر واألردن القامة مـشاريع               50أكثر من   

وناشد الخزندار الحكومتين المصرية واألردنية العمل على فتح         .لصناعية المصرية واألردنية  لهم في المناطق ا   
معابرها أمام المنتجات الفلسطينية كخطوة رئيسة لتصدير هذه المنتجات إلى أسواق الدول العربية واإلسـالمية               

والبحرية لهاتين الـدولتين وتفعيـل      والعمل على تمكين المنتج والتاجر المحليين من االستفادة من المنافذ البرية            
اتفاقاتهما الموقعة مع السلطة، وما تم التوصل إليه مؤخراً من تفاهم حول استخدام معبر رفح للتـصدير عبـر                   

ونوه إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع الـصناعة تقـدر بمئـات                 .الموانئ المصرية 
 ورشة  150ر مباشرة نتجت عن العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف تدمير نحو            مليوناً كخسائ  18الماليين، منها   

  . ومصنعاً سواء بشكل كلي أو جزئي
  19/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  الفلسطينيون يسعون الستقالل كهربائي .35

يـة  بحث وفد من وزارة الكهرباء الفلسطينية بالقـاهرة اإلمكانـات الفن          :  رويترز ، غزة ، محمود علي  ،القاهرة
والتقنية لتزويد قطاع غزة بجميع احتياجاته من الكهرباء عن طريق ربط شبكة غـزة مـع شـبكة الكهربـاء                    

وأعلن سليمان أبو سمهدانة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة الفلسطينية أن الوفد يهـدف لتفعيـل                 .المصرية
ال تدريجيا عن شبكة الكهرباء     االتفاق بخصوص توصيل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة حتى يمكن االنفص           

وسيقوم الجانب المصري بتغطية تكلفة وصول الشبكة إلى الحدود الفلسطينية بينما ستقوم الـسلطة               .اإلسرائيلية
وأوضـح أبـو     .بنقل الكهرباء من الحدود إلى محطات تحويل بالقرب من أرض مطار غزة جنوبي القطـاع              

  . سنتات فقط5لفة الكهرباء وسيصل سعر الكيلووات إلى سمهدانة أنه بعد إنشاء هذا المشروع ستقل تك
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 18/6/20اسالم اون الين 
  

 الصليب األحمر تزيد ميزانيتها في فلسطين .36
قررت اللجنة الدولية للصليب األحمر زيادة ميزانيتها المخصصة لهذا العام بمقدار الربع تقريباً لصالح أنشطتها 

وقال بيان لمكتب اللجنة إن الرقم اإلجمالي  . حكم الذاتي الفلسطينيفي األراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق ال
 مليون فرنك سويسري بهدف توفير االحتياجات األشد إلحاحاً للفلسطينيين 52للموازنة ارتفع إلى أكثر من 

 . المتأثّرين باألزمة الراهنة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية المتداعي
 19/6/2006البيان 

  
   من أطفال قطاع غزة يعانون أمراض نفسية%30أكثر من  .37

أكدت دراسة صحية أن ثلث األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من أمراض نفسيه جراء القصف                : غزة
إياد السراج،  .وأوضحت الدراسة التي أعدها د     .الصهيوني المتواصل بشكل يومي في شمال وشرق قطاع غزة        

لغارات الوهمية تسبب الرعب لألطفال، مشيراً ان ما يزيد على ثالثـين            مدير مركز غزة للصحة النفسية، أن ا      
وأكـد   .بالمئة من أطفال غزة بدأت تظهر عليهم أمراض نفسيه جراء القصف الصهيوني المستمر لقطاع غزة              

السراج في دراسته أن العدوان والعنف الصهيوني ينشر حالة من اليأس وفقدان األمل لدى الفلسطينيين، األمـر                
  .لذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل األطفال الفلسطينيينا

  18/6/2006موقع فلسطين اليوم 
 

   رغبة في موقف عربي للتعاطي مع القضية الفلسطينية :مبارك وعبداهللا الثاني .38
 موقف عربي الجميع في حاجة ماسة إليه        إيجاد رغبة في    األردني والعاهل   المصري أبدى الرئيس    :شرم الشيخ 
وأكد وزير الخارجية المصري أحمـد      . ع التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصاً القضية الفلسطينية       للتعامل م 

 محادثات مبارك والملك عبداهللا تناولـت   أناإلله الخطيب     عبد األردني الغيط في مؤتمر صحافي مع نظيره        أبو
 االسرائيلية  -عالقة الفلسطينية    المساعدات له وال   وإيصالالوضع العربي العام وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني        

 الغيط إن الحديث خالل القمة تركز على كيفية العمل          أبوقال   و . في دفع العالقة   واألردنوالتسوية ودور مصر    
 إلـى  لتفريغ شحنة التوتر الحالية بين حماس وفتح وكيفية دعم العمل الفلسطيني للتوصل              األردني -المصري  

ستبحث الوضع العربي العام    المرتقبة   السورية   -أن القمة المصرية    و الغيط   أبوأوضح   . اصطدام أياتفاق يمنع   
 االسرائيلية كي   - والمسألة الفلسطينية وسبل التحرك في اتجاه تسهيل المفاوضات الفلسطينية           اإلقليميوالوضع  

الرباعية إليـصال    التي أقرتها     نطاق اآللية   وقال أبو الغيط أن    .نتحرك في اتجاه آخر بديالً عن الجمود الحالي       
يجب البناء عليها   و هذه اآللية عموماً تعد خطوة طيبة        أن إلى زمني محدد، مشيراً     إطار همحدود ول المساعدات  

 لعملهـا   أدائهـا  مراقبة هذه اآللية وكيفية      إلىسنسعى  وأضاف  .  الشعب الفلسطيني  إلىحتى تصل كل الحاجات     
إنه لـيس    اقتراح مصري لحكومة تكنوقراط قال أبو الغيط          وعن وجود  .وسنعمل مع الرباعية الدولية لتطويرها    

 توافـق   إلى فلسطينية للتوصل    -لدينا علم بهذا الموضوع، وال ندفع في هذا االتجاه، لكن هناك مساع فلسطينية              
نفى دعم السلطة    كما   . يتعلق بهم  األمر هذا الجهد، فهذا     إلى ما وصل الفلسطينيون     وإذاعلى حكومة فلسطينية،    

من جانبه، قال الخطيب نـرى خطـوة الرباعيـة          . إشاعات هذه مجرد    إن، وقال   األمنيةح لدعم قدراتها    بالسال
 استمرار البحث مع اللجنة الرباعية لتحسين هذه اآللية بما يـصب            إلى أن هناك حاجة     وأشار إلى  ،الدولية جيدة 

اك اهتمامـاً بالوحـدة الوطنيـة     أن هنإلى  وأضاف الخطيب.في مصلحة االستقرار في المنطقة وعملية السالم  
 بين الفلسطينيين، وكان هناك تركيز كبير على ضرورة وقف          األمنيالفلسطينية وضرورة عدم تصعيد الوضع      

وشدد الجانبان على ضرورة استئناف المفاوضـات        . العسكرية االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني     األعمالكل  
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شريك مؤهل وقادر على الدخول في مفاوضات مـع اسـرائيل           بين اسرائيل والسلطة والتأكيد على أن عباس        
  . اتفاقات سالمإلىللتوصل 

  19/6/2006الحياة 
  
 

 الوساطة المصرية بين دمشق وعمان الحتواء االقتتال الفلسطيني  : تحليل .39
 التحرك المصري حيال العالقات السورية األردنية في إطار         دمشقيضع المراقبون في    :  تيسير أحمد  -دمشق  

يئة األجواء اإلقليمية إلنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني ومنع األمور بين حركتي فتح وحماس من الوصول               ته
وترى مصادر عربية متابعة أن أساس الخالف األردني السوري الذي ظهر أخيـراً هـو               . إلى نقطة الالرجعة  

ى المـصادر العربيـة، أن      ومن أجل هذا، تـر    . الموضوع الفلسطيني، وتنامي دور دمشق في هذا الموضوع       
القاهرة أدركت مقدار التأثير السوري على حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وكذلك الجبهـات، ولـذلك كـان                 
المدخل المنطقي للعبور إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية هو بوابة دمشق التي البد وأن تكون العالقات بينهـا                 

وذهبت المصادر إلى أن القاهرة شـعرت بـأن         . اضي الفلسطينية وبين عمان رائقة لتحقيق االستقرار في األر      
الورقة الفلسطينية كادت أن تفلت من يدها عندما دعا أكثر من طرف إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا في                   
دمشق، فبادرت إلى تأكيد دورها المحوري عبر التأكيد على أن لقاء اللجنة الوطنية العليا لـن يعقـد إال فـي                     

اهرة للكثير من االعتبارات، وبعد أن ينجز الفلسطينيون اتفاقاً حول حكومة الوحدة الوطنية التي باتت فرصها                الق
ولكن أي استقرار، حسب المراقبين، سيكون مؤقتاً بسبب عدم إنجاز اتفاقيـات            . اآلن أكبر من أي وقت مضى     

 االحتمـاالت بمـا فيهـا المغـامرات         سالم مع سوريا ولبنان، وهو ما يبقي باب الصراع مفتوحاً على جميع           
سرائيلية جدية مـن    ايكتمل إال بانسحابات     ولذلك يتفق المراقبون على أن حل القضية الفلسطينية ال        . العسكرية

  .  وتوقيع اتفاقات سالم مع دمشق وبيروت1967جميع األراضي المحتلة العام 
  19/6/2006البيان 

   
 هرةتوقع قمة مصرية فلسطينية سورية في القا .40

 سيعقد في القـاهرة خـالل الثمـاني         ة لقاء قمة ثالثي   أنقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى      : القدس المحتلة 
 لقـاء القمـة   أن المصادر وأضافت .عباس بنظيريه المصري والسوري  الرئيس   ساعة القادمة يجمع     واألربعين

يثار خالل لقاء القمـة موضـوع توحيـد         من المتوقع ان     و .هذا له عالقة بتطورات الحوار الفلسطيني الجاري      
 التحديات الراهنة، والطلب من دمشق ممارسة نفوذها على قيادة حماس فـي الخـارج               إزاءالموقف الفلسطيني   

 مزيد من المرونة على مواقفها تجاه الحوارات الجارية، بما يتيح تشكيل حكومة ائتالف وطنـي واسـع                  إلبداء
 .صيات مستقلةبمشاركة كافة القوى، بمن في ذلك شخ

  19/6/2006الدستور 
  

  قمة أردنية فلسطينية تبحث في الشأن الفلسطيني .41
 شـرم الـشيخ،   إلـى  قبيل توجهه :ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي، ا ش ا           من   19/6/2006السفير  نشرت  

 فـي التوصـل     أملهعن  الرئيس الفلسطيني أعرب خاللها عباس      محادثات في عمان مع     أجرى العاهل األردني    
جل التهدئة ووقف االعتداءات االسـرائيلية      أ نوع من التفاهم الفلسطيني االسرائيلي من        إلى آلية تؤدي    إلىيبا  قر

عـن   19/6/2006الشرق األوسـط      وأضافت . الصواريخ وغيرها من العمليات    إلطالق بالنسبة   األمروكذلك  
 خـالل لقائهمـا فـي       األردني أطلع الرئيس عباس العاهل      : سامي محاسنة  ،فارس شرعان مراسليها في عمان    

 الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بالحوار الوطني واالستفتاء المزمـع           األراضي في   األوضاع على   أمس، ،عمان
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 الجانـب   األحـادي  سيعلن رفضه للحل     عباس الفلسطينية أن وأوضحت المصادر   . األسرىإجراؤه على وثيقة    
 وحدة الصف ونبذ العنـف بـين        إلى الفلسطينيين   ردنياألودعا العاهل   . وذلك في أي لقاء مرتقب مع اولمرت      

 بين الفلسطينيين واالسرائيليين    األجواءفصائلهم لتجاوز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والسعي لتهدئة          
 ضرورة تحمل المجتمع الدولي مـسؤولياته مـن         إلىكما دعا    . المفاوضات إلىتمهيدا لضمان العودة السريعة     

 األردن أن إلـى  مشيرا   إنسانية، أزمةفق المساعدات الدولية لألراضي الفلسطينية تجنبا لحدوث        خالل ضمان تد  
 علـى نتـائج     عبـاس  الرئيس   األردنيوأطلع العاهل    .سيواصل جهوده مع المجتمع الدولي لحل هذه المعضلة       

كمـال  مراسـلها   عن   19/6/2006الدستور   وذكرت   . خاللها على حل الدولتين    أكدمباحثاته مع اولمرت التي     
 والرئيس عباس بأنه كان     العاهل األردني وصف السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري اللقاء بين          : زكارنة

 خـالل   أكـد  عبد اهللا الثاني   إنوقال خيري    .مثمرا وبناء واستمرارا للتشاور والتنسيق بين القيادتين في البلدين        
  . الفلسطينية في كافة المجاالت وللسلطة عباس للرئيس األردناللقاء على دعم 

  
  اتصاالت لتحريك جهود تنفيذ مشروع قناة البحرين  .42

 اتصاالت هاتفية مـع نظيريـه       أجرى ظافر العالم انه      األردني قال وزير المياه والري    : كمال زكارنة  -عمان
يث خالل تلـك     الحد أن العالم   أضافو .الفلسطيني واالسرائيلي لتحريك الجهود الخاصة بمشروع قناة البحرين       

 وان  ،االتصاالت تركز على ضرورة البدء في تنفيذ دراسة الجدوى االقتصادية والجوانب الفنية والبيئية خاصة             
 لقاءات  أيوقال العالم انه لم تحصل       . الدراسة متوفر وتم الحصول عليه من دول مانحة        إلجراءالتمويل الالزم   

 األطـراف  يعنـي    إقليمـي  قناة البحرين مشروع     أن فوأضا .مباشرة بهذا الخصوص مع الجانب االسرائيلي     
اللقـاء لبحـث هـذا      و من الحديث والتفـاوض      األطراف وال بد لهذه     - وفلسطين واسرائيل    األردن -الثالثة  
 .المشروع

 19/6/2006الدستور 
 

  مخطط جهنمي لتوطين الفلسطينيين: حراس األرز .43
 حذر فيه من مخطـط جهنمـي لتـوطين الالجئـين            بياناً  حركة القومية اللبنانية   – األرزأصدر حزب حراس    

 هذا المشروع سـائر بخطـى   أن إلى هناك مؤشرات أنورأى  .الفلسطينيين في لبنان وفق برنامج زمني محدد   
 الحوار طرح علـى المتحـاورين       أقطابحد  أحتى ان   .  اعتراضه إلى لم يبادر أحد     إذاثابتة نحو تحقيق أهدافه     

  . مئة ألف فلسطينيإلىالجئين يصل عددهم فكرة القبول بتوطين قسم من ال
 19/6/2006النهار 

  
    غزةى شاحنة محملة بالمساعدات المصرية تصل إل 12  .44

 قطاع غـزة مـن جمعيـة    إلى شاحنة محملة بالسلع والمواد الغذائية المصرية      12  تم إدخال :  أحمد سليم  -رفح
 هنـاك  إنت رئيس جمعية الهالل األحمر المصري      وقال  .قطاعالالهالل األحمر المصري لمساعدة الفلسطينيين ب     

 يقومون بتفريغ حموالت الشاحنات التي تقل المعونات ويتم          ,  شابا من المتطوعين بميناء رفح البري       50 أكثر من 
 أنه أيضا تم افتتاح نقطة طبيـة بمـدخل   وأضافت  ,  فلسطين عن طريق ميناء كرم أبوسالم الحدودي      إلى إدخالها

    . الهالل األحمر لمعاونة الفلسطينيين القادمين والمغادرين للميناءرفح البري من 
  19/6/2006األهرام المصرية 

  
   الماليةاألوضاع يبحث األونروااجتماع استشارية  .45
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 دولـة   22 اجتماعاتها في عمان اليـوم بمـشاركة         األونروا اللجنة االستشارية لوكالة     تبدأ :األميرماجد  ،  عمان
 الوكالة بشكل عام في جميع مناطق       أوضاع تقريرا تستعرض فيه     كارين أبو زيد،  ستقدم   حيث   .مانحة ومضيفة 

 الدول المضيفة ستقدم رسالة خـالل االجتماعـات     من جهته، أن  وقال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية      . عملياتها
   أية ورفض ،دعمال تطالب فيها الدول المانحة بضرورة  للوكالة، رئيس اللجنة االستشارية والمفوض العامإلى
  

 الدول المضيفة ستؤكد على ضـرورة االلتـزام         أن وأضاف،  أخرى جهة دولية    أية مع   األونروامحاولة لدمج   
  .2007-2006 التي اقرت للعامين  الوكالةبموازنة

  19/6/2006الرأي األردنية 
 

  تصريحات لمحامين كانوا وراء اعتقال ضابط اسرائيلي: بريطانيا .46
 شريكين في مكتب محاماة يمثل المركز الفلـسطيني لحقـوق           ن بريطانيين يريحات لمحامي تناقلت معاريف تص  
 ضد الضابط اإلسرائيلي ألموج فـي لنـدن بتهمـة           االعتقالالذين كانوا وراء إصدار أمر      اإلنسان في لندن، و   

ل علـى    هي مثا  ،أن التصعيد المطرد لجرائم الحرب في غزة      ها،  جاء في وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة،       
 فـي   ، أنه قالت المحامية كيت ميينارد   في سياق آخر    و . اإلسرائيلي بسلطة القانون وحياة الفلسطينيين     االستخفاف

 للمحاكمة في إسرائيل، فإن الضحايا سيمارسون الضغوط من أجل           غزة حال عدم تقديم المنفذين لمجزرة شاطئ     
يل عامل رادع أمام تنفيذ جـرائم حـرب فـي           تقديمهم للمحاكمة في هيئات قضائية أخرى، وذلك من أجل تشك         

ن جنراالت الجيش اإلسرائيلي اآلخرين ال يـصلون لنـدن           فقد أشار من جهته، أ     مكوبر أما المحامي    .المستقبل
نه ينتظـر نتـائج   أ أشار إلىأما بالنسبة لما حصل في غزة، ف   ،  خشية أن يتم اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب       

  .قيق اإلسرائيليالتحقيق المحلي، وليس التح
  18/6/2006 48عرب 

 
 الحكومة األردنية نجحت في تأليب الشارع األردني ضد االخوان .47

للمرة االولى تخرج تظاهرة شعبية أردنية تندد بحركة اإلخوان المسلمين فـي األردن،             :   خليل رضوان  ،عمان
 التنديد بحـسب مـا يـرى        على خلفية زيارة أربعة نواب من الحركة بيت عزاء ابو مصعب الزرقاوي، وهذا            

محللون ومراقبون ستكون له انعكاساته على الحركة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل اإلسالمي اذ نجحت               
الحكومة الى حد كبير في تأليب الشارع األردني ضد ما يعرف بتيار الصقور داخل الحزب ومنهم الشيخ أبـو                   

وتكمن خطورة مـسيرة يـوم      . ألربعة بزيارتهم بيت العزاء   فارس، مستغلة الخطأ الفادح الذي ارتكبه النواب ا       
الجمعة التي جابت شوارع العاصمة، في الهتافات التي خرجت من حناجر المتظاهرين الذين هتفوا ضد الحركة                

وازاء التصعيد المستمر من قبل الحكومـة وحـزب         . وبعض رموزها وصوروهم أنهم الوجه الثاني لإلرهاب      
خاصة ان النواب األربعة موقوفون حاليا في سجن الجفر الذي طالما نـادى الحـزب               جبهة العمل اإلسالمي و   

بإغالقه بسبب أوضاعه المزرية ، تبدو األيام القليلة اآلتية مقبلة على تطورات دراماتيكية حيال هذه األزمة بعد                 
ين ترجح سيناريوهات   ان تحقق للحكومة ما تريد تحقيقه من هذه المواجهة مع اإلسالميين، لكن أوساط السياسي             

  .عدة لنزع فتيل األزمة
ويتمثل أحد أبرز السيناريوهات بتأليب مجلس النواب لتوقيع مذكرة لفصل النواب األربعة من المجلس، بعد أن                
أصدر المجلس بيانا شديد اللهجة دان فيه النواب والحزب، لكن هذا السيناريو المطروح قد يكـون لـه ثمـن                    

 17خاصة ان فصل النواب األربعة ستتبعه بالتأكيد استقالة نواب الحزب وعددهم            سياسي باهظ غير محسوب و    
 نواب، وقد يتعاطف بعض النواب اليـساريين والمقـربين مـن            110نائبا من مجلس النواب البالغ عدد أفراده        

مثـل هـذا    الحزب بتقديم استقاالتهم ، سيناريو آخر قد يكون هو األقرب الى الواقعية لنزع فتيل األزمـة، ويت                
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السيناريو بقيام النواب األربعة والحزب باالعتذار العلني واالعتراف بالخطأ الذي ارتكبوه ألهـالي الـضحايا               
وأبناء الشعب األردني عما بدر منهم، لكن الحزب يرفض هذا الخيار ألنه يعني ببساطة اعترافا علنيا بـصحة                  

رضوخ الحركة للضغوط الحكومية المـستمرة عليهـا   الموقف الرسمي من القضية بأكملها، كما يعني االعتذار      
على األخص منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في فلسطين مطلع هذا العـام بعـد أن أظهـرت                    
الحركة اإلسالمية في األردن تأييدا لمواقف الحركة وسياساتها ،وتشكيكا بكافة الروايات الحكوميـة الرسـمية               

  .تهريب أسلحة الى األردن بدعم مباشر من إيراناألردنية حول تورط حماس ب
أما السيناريو الثالث فيتمثل بالمضي في إجراءات محاكمة النواب األربعة أمام محكمة امن الدولـة،  وتـرى                  
األوساط السياسية أن القضية حتى اآلن ما زالت تراوح في بعدها السياسي بين الحكومة والحـزب، كمـا أن                   

يكون بتقديم العزاء ألهالي الضحايا، لكن مع اعتبار اإلسالميين أن االعتـذار يعنـي              محور القضية الرئيسي س   
إيجاد وسيلة أو صيغة للخروج من هذه       ) الحكومة والحزب (االعتراف بارتكاب خطأ ،يبقى اآلن على الطرفين        

وجد نفـسه   األزمة ترضي أهالي الضحايا ،وفي الوقت نفسه تحفظ ماء وجه حزب جبهة العمل اإلسالمي الذي                
وحيدا هذه المرة ومن دون سند من القواعد الشعبية التي لم تتوان عن دعمه ومساندته في كافة المعارك التـي                    

  . خاضها طوال العقود الماضية مع الجهات الرسمية
 19/6/2006المستقبل 

  
   عاماً لضابط إسرائيلي دين بالتجسس لحزب اهللا15السجن  .48

 عاما علـى    15كمة عسكرية إسرائيلية حكمت امس بعقوبة السجن لمدة         محأن  : 19/6/2006 المستقبل   نشرت
وأفادت وسـائل اإلعـالم    . وباالتصال مع عميل أجنبي من حزب اهللا       ،عمر الهيب بعد إدانته بالتجسس الخطير     

 باإلضافة إلـى أنهـا      . من صفوف الجيش بصورة فورية     ه أيضا طردب امحكمة أصدرت قرار  الاإلسرائيلية أن   
  . بتهمتين أخريين تتعلقان بالمتاجرة بالمخدرات لكنها برأته من الخيانةهنت قد داكانت
 انه بريء من التهم الموجهة اليه وانه لم يجـر اي            ،د الهيب يأكتإلى  : الناصرة من   19/6/2006 الحياة   ولفتت

أنـه   و ه النيابة فبركت ملفـاً ضـد      ، موضحا أن   كاذبة هكل االدعاءات ضد  وأعتبر أن   اتصاالت مع حزب اهللا،     
معربـا   ألني عربي،    هالحقوأنهم  وه،   خانت التيهي  إنما  خن اسرائيل   يلم  مؤكدا أنه   . سيسعى إلثبات أنه بريء   

 .عن إفتخاره بعروبته
  

  إيران موجودة في الساحة الخلفية إلسرائيل : آفي إيتام .49
حيث أشـار  نطقة الشمال، قام أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست بجولة في مقر القيادة العسكرية لم          

إيران، فـي الـساحة     الذي يجعل من    العالقة بين حزب اهللا وسورية وإيران،        خطورةإلى   المفدال   منآفي إيتام   
 الحديث ليس عن منظمة إرهابية، فحسب، وإنما عن نـشوء           أن مشيرا إلى ضرورة االدراك   الخلفية إلسرائيل،   

  .منظومة ذات دالالت كبيرة
  18/6/2006 48عرب 

  
  أرقام برسم حماس .50

 عريب الرنتاوي 
 لوقفت عند نتائج االستفتاء الذي انتهى التصويت فيه على موقع الجزيرة يوم ،لو كنت في مكان قيادة حماس

 سجل رقما قياسيا من حيث نسبة ،فاالستفتاء من جهة.  ولتوقفت مليا أمام مغزى األرقام وداللة النسب،أمس
 واالستفتاء من جهة ، الثالثمائة ألف مصوت،ية اليوم األخير بساعات عدة إذ تجاوز قبل نها،المشاركين فيه
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 وهي القناة التي غالبا ما يعطي جمهور ، وليس على غيرها من الفضائيات،يجري على الجزيرة، ثانية
 .مشاهديها أولوية وتفضيال لألصوات المعارضة والمتشددة والرافضة عموما

 وهي نسبة تزيد بكسور ،لوا حماس مسؤولية تدهور األوضاع في فلسطين حم،أربعون بالمائة من المصوتين
 فلم يحملها المسؤولية ، أما حركة فتح والسلطة،عشرية عن نسبة الذين حملوا إسرائيل هذه المسؤولية الثقيلة

بارهما  باعت، وذهبت نسبة االثنين في المائة إلى فتح وحماس معا،سوى ثمانية عشرة بالمائة فقط من الجمهور
 .تتحمالن القسط ذاته من مسؤولية التدهور

 فالقناة عموما تفرد مساحات مهمة من ،وال أحسب أن حماس ستتهم الجزيرة بالتبعية للسلطة وعباس أو دحالن
تغطياتها لصالح وجهة نظر حماس والقوى الفلسطينية المقاومة والمعارضة  واستطالعات القناة غالبا ما تسير 

 وليس لديه منابر ، غالبا ما يكون صاحب قضية، ألن من يكلف نفسه عناء التصويت،ج الشعبيفي ركاب المزا
 . وهذا ما يحصل غالبا، ويريد أن يعبر عن صوته الخالفي،أخرى

 هو هذا الجمهور الهائل الذي يزور موقع ، ومصدر دهشتي األول،أعترف أنني ذهلت فور قراءتي للنتائج
 فيتصل باالنقالب في المزاج ، أما المصدر الثاني للدهشة،ايا ساخنة وحساسةالجزيرة ويدلي برأيه في قض

 إذ بدا واضحا أن تجربة األشهر األربعة الفائتة لم تكن جيدة ،الفلسطيني والعربي العام في غير صالح حماس
بشعارات  واكتفت بإدارة المرحلة ، فال هي احتفظت ببرنامجها المقاوم وال هي امتلكت برنامج حكم،لحماس

 .عامة ومواقف غامضة
 فقيادة ، ولدينا مع يدعو للتفاؤل بأنها وصلت فعال،نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت إلى مسامع قادة الحركة

 ، عادت للتواضع قليال بعد أن مألت األرض والفضائيات حضورا لم يكن في معظمه نافعا،الخارج في حماس
 ، وثمة ريح إيجابية،ة بقرب التوصل إلى توافق حول وثيقة األسرىوقيادة الداخل تطلق التصريحات المتفائل

 .قلما هب مثلها على فلسطين منذ فترة لم نعد نتذكرها
  19/6/2006الدستور 

  
  صوت االعتدال اإلخواني .51

  محمد أبو رمان
اسـي  رغم أن األزمة األخيرة بين المؤسسة الرسمية واإلخوان المسلمين كان لها مقدمات واضحة وسـياق سي               

متصاعد منذ شهور، وربما سنوات، إالّ أن ثمة مفارقة كبيرة؛ إذ تفاقمت األزمة بعـد االنتخابـات التنظيميـة                   
وكـان مـن    . خوانية األخيرة التي قدمت تيار الوسط المعتدل ذي الخطاب اإلصالحي إلى قيـادة الجماعـة              اإل

رسمية واإلخوان، األمر الذي حصل نقيـضه       ات كبيرة بين المؤسسة ال    يالمفترض أن تُفتح صفحةٌ جديدة وتوافق     
  . تماماً

المؤسسة الرسمية، معها العديد من األصوات اإلعالمية والسياسية، تؤكد أن هنالك اختطافاً لإلخوان من قبـل                
تيار متشدد، ال يمثل أقلية، بل أصبح اليوم هو التيار السائد، أما صوت االعتدال اإلخواني المعروف على مـر                   

بقة فقد اختفى تحت وطأة التحوالت داخل الجماعة التي لم تعد شريكا حقيقيا في الحيـاة الـسياسية                  العقود السا 
فوفقاً لمسؤول كبير في الدولة، فإن الحديث عن اعتدال اإلخوان أو التيار الوسطي داخـل الجماعـة                 . األردنية

  . محض هراء
ل في توجهات الجماعة وسياساتها، بعد أن كانت        يرى اتجاه كبير داخل المؤسسة الرسمية أن تغيراً بنيوياً حص         

تنحاز تاريخيا إلى صف الوطن والمجتمع وشكّلت على الدوام صمام أمان حقيقي لالستقرار السياسي واألمـن                
الوطني، فهي اليوم أقرب إلى التقاطع مع أجندة المكتب السياسي لحركة حماس وخدمة محاور إقليمية أخـرى،                 

مع السياسة األردنية، في ظل مرحلة إقليمية عاصفة ال تقبل إالّ االنحياز لخيارات             على اختالف شديد وواضح     
  . الدولة السياسية
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من . أصبح بمثابة سؤال الساعة اليوم في الساحة السياسية واإلعالمية        .. ما مدى قوة صوت االعتدال اإلخواني؟     
تجاهه السياسي والفكري المعتـدل،     اللطيف عربيات، وهو شخصية إسالمية مرموقة، معروف با        بدع. جهته د 

مثّل مع قيادات تاريخية إخوانية مانعة صواعق لألزمات التي كانت تنشب في بعض األحيان بـين المؤسـسة                  
الرسمية واإلخوان، لكن على خالف الرؤية الرسمية يرى عربيات أن الصراع بين التطرف واالعتـدال كـان                 

وات األخيرة شهدت تراجعاً وانحساراً كبيرا للتيار المتـشدد، الـذي           دوماً حاضراً في تاريخ الجماعة، لكن السن      
وما يدلل على قوة االتجاه المعتدل، اليوم، االنتخابـات         . سيطر على قيادة الجماعة فترة السبعينيات والثمانينيات      

 للجماعة  األخيرة التي أفرزت قيادة وسطية؛ إذ ال يكاد يوجد سوى ثالثة أشخاص، في كل من المكتب التنفيذي                
  . والجبهة، ممن يحسبون على التيار المتشدد

المشكلة، وفقاً لعربيات، تكمن في أن اإلعالم يركز على أصوات محدودة ال تمثل منهج الجماعة، في حـين أن                   
التيار العام هو تيار معتدل وفقاً ألصول التربية اإلخوانية المعروفة، التي تميز الجماعة عـن تيـارات الغلـو                   

ويستذكر عربيات لقاءه بالملك حسين عندما كان رئيساً لمجلس األمـة، إذ قـدم لـه الملـك ملفـاً                    . والتطرف
كم هـو عـدد هـذه       : لتصريحات ومواقف سياسية متشددة صادرة عن أفراد من الجماعة، فكان رد عربيات           

خية المـستقرة التـي     ، إشارة إلى العالقة التاري    !األصوات وما هو تأثيرها على مسار الجماعة ومنهجها العام؟        
ويؤكد قيادي إخواني آخر أن النواب األربعة كانوا قد استدعوا إلى قيادة الجماعة              .كانت تصبغ مواقف الطرفين   

لمساءلتهم حول الزيارة والتصريحات واتخاذ موقف داخلي، إالّ أن االعتقال سبق ذلك، وأدت الحملة اإلعالمية               
ر المتشدد، واكتساب شعبية كبيرة لدى قواعد اإلخوان، التي تندفع عادة           والسياسية إلى تقوية صوت التيار اآلخ     

ال يمكن أن نتحدث بلغة     : ووفقاً لقيادي إسالمي آخر   . تحت ضغط الحماس العاطفي، بما يضعف التيار المعتدل       
 التيـار   هادئة متزنة تدعو إلى التراخي، بينما الشباب يواجهون الحملة اإلعالمية والسياسية، بالتأكيد سـيكون             

: عربيات بقولـه  . اآلخر أقرب إلى القواعد وأكثر تماهياً وامتزاجاً معها، وهي المالحظة ذاتها التي يطرحها د             
رحيل غرايبة، أحد أبرز القيادات اإلسالمية، فيـرى أن         . أما د . المعتدلون بحاجة إلى أرضية ثابتة يقفون عليها      

الوسط، الذي بإمكانه أن يخوض معركته، ويثبت وجوده، كما         المواقف الحكومية جاءت بنتائج عكسية على تيار        
حدث في االنتخابات التنظيمية األخيرة، لكن ما يحتاجه التيار هو الوقت الكافي إلدارة األوضاع الداخليـة فـي           

  . الجماعة
اعـة،  رد المؤسسة الرسمية على دعوى تيار االعتدال، أنّها ال تملك الوقوف مكتوفة األيدي أمام تحـول الجم                

وأمام استفزاز مؤسسات الدولة، وزيارة النواب األربعة إلى بيت عزاء الزرقاوي تمثل تحدياً حقيقيـاً صـارخاً          
لهيبة الدولة ومواقفها وسياساتها، المسألة، وفقاً لمسئولين، ال تدخل في سياق حق االختالف والمعارضة، فهـي                

 إذ كادت تفجيرات عمان أن تؤدي إلى ضرب الـسياحة           مرتبطة بدماء أردنية وبتهديد ألمن الدولة واقتصادها،      
  . واالستثمار في األردن، وهو ما يعود بالضرر على مئات اآلالف من المواطنين

هل من المصلحة الدفع باتجاه األزمة المشتعلة بين الطرفين؟         : خارج سياق المناظرة الحالية ثمة أسئلة صريحة      
لى النظام السياسي وتوازناته الداخلية واإلقليميـة نتيجـة الفجـوة           وهل بالفعل أصبحت جماعة اإلخوان عبئاً ع      

الكبيرة بين مواقفها ومواقف المؤسسة الرسمية؟ أم أن هنالك إمكانية لبناء قواعد جديدة للعالقـة تبنـى علـى                   
  .. التوافق على أسس المرحلة القادمة واستحقاقاتها ومسار اللعبة السياسية والدور السياسي للجماعة؟

ؤكد أمين عام جبهة العمل اإلسالمي، زكي سعد في مقابلة مع القدس العربي، لن نقبل التوظيـف ونريـد أن                    ي
نكون شركاء، لدينا وجهات نظر ينبغي أن تحترم وسنحترم بالمقابل المواقف الرسمية ومعياري هو المـصلحة                

قيقي، لكن السلطة الرسمية، بحاجة إلى      ابتداء ال جدال في حق الحزب بالمشاركة والتمثيل السياسي الح         . الوطنية
ضمانات ورسائل واضحة حول أجندة الحزب الوطنية وقدرته على قراءة التوازنات الواقعية التي تحدد شروط               
الحركة السياسية للدولة، قبل السماح للحزب باستعراض قوته السياسية، وإالّ، وفقا لمسئولين، سـيدخل األردن               
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اب ألصوات خطابية تحسب علـى الـسياسة األردنيـة، دون أن تمتلـك القـراءة      في دوامة جديدة وسيفتح الب   
  . الصحيحة لمحددات المصلحة الوطنية األردنية
إسحاق الفرحان، أحد الرموز التاريخيـة للحركـة اإلسـالمية،    . على العموم، ال بديل عن الحوار، كما يرى د   

ا يرى الفرحان، انحازت دوماً خالل سـتين عامـاً          المعروف بفكره المعتدل، أما عن جماعة األخوان فهي، كم        
لصف الدولة، وتقدر الظروف السياسية المختلفة، ولها مناهجها الثابتة، فال أحد تغير ال النظـام وال الجماعـة،         
ربما هنالك اختالف كبير في قراءة السياسة المطلوبة في التعامل مع المتغيرات المختلفة، لكن يجب أال يفـتح                  

يريدون االصطياد بالماء العكر وتصفية حساب مع الجماعة على حساب الحكومة أو مع الحكومـة               الباب لمن   
  . من خالل الجماعة

  18/6/2006مجلة العصر 
 

 أدركوا الشعب األردني المستهدف .52
   لمجلة العصرالمحرر السياسي

ـ                دموا العـزاء لعائلـة     ما أشد غفلة الحكومة األمريكية، ومن يقف وراء قرار اعتقال أربعة نواب أردنيـين ق
الزرقاوي في مصابهم، تقدم صريح الضرر على صحيح النفع، تلفق األباطيل وتحـط مـن قيمـة البرلمـان                   

إنه . وتستهين بممثلي الشعب، سابغا على إجراءاتها أوصاف الكمال، ثم ما تلبث أن تتأذى بها بوجه من الوجوه                
يات المشروعة، ومنها حرية الرأي والتعبير للتنفـيس        ال حديث عن اإلصالح في أي بلد عربي إال بإقرار الحر          

  . عن حالة االحتقان السياسي، والحجر األساس في عملية اإلصالح هو كرامة اإلنسان وحرية االختيار
إن الحكومة بهذا االعتقال التعسفي عمقن الهوة بينها وبين القوى الشعبية، وداست على الحريات العامة، وبـدال       

  . ة الحكم التي تتخبط فيها، راحت توري عن تناقضاته العميقة بمصادرة حقوق اآلخرينمن أن تعالج أزم
ال أعتقد أن الحكومة بهذا اإلجراء التعسفي، استهدفت ردع مواقف النواب وتأديبهم، وإنما المستهدف الحقيقـي                

ي التفاف شعبي أقوى    هو الشعب األردني برمته، من خالل إشاعة الرعب في كيانه، والتلويح بالعصا تحسبا أل             
  . وأكثر وعيا واتزانا مع خيار المقاومة في العراق وفلسطين

عزل المقاومة شعبيا خيار إستراتيجي تبنته الخطط األمريكية منذ البدء، بالتشويه والتفجير من الداخل واإللهاء               
ية ليست مـع الزرقـاوي      ألن صانع القرار الفعلي يدرك أن المعركة الحقيق       ..والعقاب الجماعي والتهديد وهكذا   

وجماعته، وإنما في مواجهة الوعي العام المشترك، وهذا االلتفاف غير المسبوق بقـضايا األمـة ومعاركهـا                 
  . الحقيقية ال الوهمية

الشعب األردني مستهدف في عقله ووعيه وخياره، فالقدر اختاره ألن يتوسط مقاومتين، عراقيـة وفلـسطينية،                
 واشنطن وأمريكيا إخضاعه وترويعه وإسكاته ليقطـع صـلته بالمقاومـة وأهلهـا              ويراد له داخليا من وكالء    

  . وهمومها وتحدياتها ومستقبلها
النظام األردني ملتزم باالمالءات األمريكية، وما قصر منذ انخراطه في الحرب على اإلرهاب، ورهن أوراقـه              

 انضباطه هو أولمرت، الذي يحسب لـه        بيد صانع القرار في البيت األبيض، لكن المشكل أن الذي ينغص عليه           
ألف حساب، عندما يفجرها مدوية ويكفر بالشريك الفلسطيني وينسف التعهدات وااللتزامات بالمجازر، ويستمر             
في بناء الجدار غير مبال ال بالوفاء األردني الرسمي وال بالتزامات غيره، ثم صناع الموت في واشنطن، الذين                  

فغانستان وقريبا ربما في الصومال والسودان، من خالل إسـتراتيجية الفوضـى            يزرعون الموت في العراق وأ    
وأثبت اعتقال النواب األردنيين األربعة، بسبب ما قدموه من عزاء لعائلة أبو مصعب الزرقـاوي، أن   .  الخالقة

ام الحكم  راية اإلصالح التي يلوح بها النظام موجهة المتصاص الضغط الخارجي واالستهالك الداخلي، وأن نظ             
الزال مشبعا بجرعات االستبداد، وأن المجتمع يعيش حالة ال توازن تتجذر يوما بعد يوم، نتيجة تضخم وتغول                 

الدولة هي المجتمع وال يوجـد  : السلطة وأدواتها الوظيفية على حساب المجتمع، طبقا لمقولة موسوليني الشهيرة 
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تفاضل بينهما هو إحـدى حيـل أنظمـة القمـع           وتضخيم الواجب على حساب الحق أو ال      ! ... شيء خارجها 
  . واالستبداد، تستعملها لتفرض عليك دوما مقايضة تجعل حقوقها أكبر من واجباتها وواجباتك ال تقارن بحقوقك

. وقوى اإلصالح في األردن ستقع في وهم كبير وخطأ جسيم إذا قبلت بتسمية األمور كما تقدم لها ال بمسمياتها                  
 ال الوهمية التي ال يمكن القفز عليها أو تخطيها دون خوضـها هـي معركـة الحريـات                   إن المعركة الحقيقية  

المشروعة، إذ إنه ال أقسى على النفس البشرية من مساومة الشخص في أفكاره وقتل الرأي واإلرادة فيـه، إن                   
  . هذا فيه مذلة وقتل لكرامته وإنسانيته

مؤشر واضح على أن الحكومة إنما تنفذ جـدول أعمـال، أو            واالعتقال الظالم الصادر لهؤالء النواب األربعة،       
على األقل بعض البنود ال عالقة لها بهموم المجتمع األردنـي وال بأمنـه القـومي وال بمـستقبله المحفـوف                     

  .وأيا يكن، فإنه ال توجد قوة في العالم قادرة على منع األفكار من الدفاع عن وجودها بكل استماتة. بالمخاطر
  18/6/2006 مجلة العصر

 
  سماعيل حمودة تاريخ حافل بالعطاءإيحيى  .53

   حازم نسيبة
 المناضل الوطني والعروبي الصلب وثاني رئيس لمنظمـة التحريـر           ،سماعيل حمودة إعندما قرأت نعي يحيى     

 حيث كنت تلميذا في الجامعة      ،1940لى عام   إ رجعت بي الذاكرة كومضة برق       ،الفلسطينية بعد احمد الشقيري   
 وكان يجلس معنا في مطعم فيصل وكان منتدى النشاط الفكري والسياسي رجل مربـع               ،ة في بيروت  مريكياأل

 فأصبحنا جميعا نناديـه     ، وكان البعض يناديه بـالخال    ، كان يكبرنا سنا بكثير    ، مفعم الحركة بليغ اللسان    ،القامة
خال المرحوم المهنـدس المقـاول      وقد تبين لنا فيما بعد انه       . بذلك دون معرفة ما وراء هذا االسم من معطيات        

 ومعنا ناصر الـدين النـشاشيبي       ، وكنا نسافر بالسيارة معا    ،عارف النجار الذي كان زميلنا الجامعي من القدس       
 ومنـه نتـابع     ، اللبناني –لى نابلس وحيفا والناقورة مركز الحدود الفلسطيني        إوالمرحوم عمر صدقي الدجاني     

 وكان االنجليـز يبنـون      ، مرورا بصور وصيدا وحتى بيروت     ،خاذي األ لى بيروت على الطريق الساحل    إالسفر  
داء سـنة جامعيـة     لى الجامعة أل  إجاء يحيى حمودة    . ليه مصيرها إسكة حديد موازية للطريق ال ادري ماذا آل         

 والذي خـرج    ،بان االنتداب البريطاني على فلسطين    إتؤهله لاللتحاق بمعهد الحقوق الشهير في القدس الغربية         
صيلة التي كان جيلنا قد     كان شعلة وضاءة من الوطنية العربية األ       . من خيرة المحامين العرب الفلسطينيين     الًتارأ

  .تربى عليها في كنف الثورة العربية التي نادت باستقالل العرب ووحدتهم
 في نهاية    ولم يكن احد منا يتصور  حتى في أحلك كوابيسه  ما سيحل بها              ،هلهاكانت فلسطين عربية خالصة أل    

قول الدول العربية الن معظمهـا  أقطار العربية وال  كان هم جميع شباب العرب القادمين من كافة األ     ،ذلك العقد 
تمام التخرج للمساهمة فـي     إ وكنا نتعجل    ، هو تحقيق االستقالل الناجز والوحدة التامة      -لم يكن قد نال استقالله      

  .تحقيقهما
نشطة تتصدرها الحركة القومية العربية التي كان يديرها من وراء ستار           كانت الجامعة تمور بحركات سياسية      

الدكتور قسطنطين زريق موجهها الفكري والعقائدي ورئيس دائرة التاريخ في الجامعة وصاحب كتاب الـوعي               
 حكام العرفية التي صاحبت   وقد ورثت هذه الحركة حركة العروة الوثقى العروبية التي انحلت بفعل األ           . القومي

  .الحرب العالمية الثانية
 عقدت هذه الحركة اجتماعا عاما في قاعة وست هول الكبيرة في الجامعة تحت شعار اليتيمـان                 1941في عام   

 ثم  ، تحدثت في هذا االجتماع    ،وقد حضرته الجمهرة العظمى من طالب الجامعة      ) سيدنا محمد وخالد بن الوليد    (
 وكـان   ، وفتاة زميلة من لبنان ال يحضرني اسمها       ،لنجار عن العراق  القادر ا   ثم عبد  ،سماعيلإبو  أتحدث فقيدنا   
  .صيال مشهوداأعرسا قوميا 
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السالم البرغـوثي المـؤرخ      سماعيل وعبد إبو  أ ، كنت التقي مع فقيدنا       1943لى القدس عام    إوعندما رجعت   
اخذ يدنو من الصدارة    راء حول مصير فلسطين ومستقبل فلسطين الذي        الالمع في لقاءات دورية نتبادل فيها اآل      

كان ثالثتنا يحب   . رجون وشتيرن وغيرهما  رهاب الذي كانت تقترفه عصابات اآل      بفعل اإل  ،والعجالة والخطورة 
خرين على  ن يعلو صوت احدنا فيجبر االثنين اآل      ألى  إنفسنا متحدثين في آن معا      أن نجد   أالحديث وكان مضحكا    

لسطين الصاعدين من الجيل الثاني ومنهم احمد الشقيري وفريد         وسع تضم رجاالت ف   وكانت الحلقة األ  . االستماع
 وحلقة وصلهم موسى العلمـي رئـيس        ،نور نسيبة وخلوصي الخيري وبرهان الدجاني ووليد الخالدي       أالسعد و 

  .راضي فلسطينأنشائي للحفاظ على  والمشروع اإل،المكاتب العربية الشهيرة
و طموحـات   أنانيـات   أية  أكانت وطنيته صادقة خالية من       و ،كان يحيى حمودة قطب رحى في تلك النشاطات       

قصى حي عربي في القـدس الغربيـة        أ كان ابن لفتا البار وهو       ،مكنأ كان همه العطاء ثم العطاء ما        ،شخصية
 -1929 في انتخابات بلدية القدس الموحدة عـامي         ،ي شأن أ وكان لهذين الحيين شأن و     ،وامتداداته حتى رميما  

قوال الموجعة التي نطق بهـا بـن غوريـون رئـيس وزراء      ومن األ،ة قوتهما االنتخابية   و نظرا لكثاف   1934
: لى القدس بعد اتفاقيات الهدنة قوله وهو يمر بهذين الحيـين العـربيين            إبيب  أاسرائيل عندما كان عائدا من تل       

  .ي عربي بل جميعهم يهودألفي عام لم يعد يوجد فيهما أول مرة في التاريخ منذ أل
ن أ حتـى    ،سماعيل رام اهللا حيث كان منزله فيها مركزا لكل نشاط وطني وقـومي            إبو  أ سكن فقيدنا    ،لنكبةبعد ا 

 تـم   ، تحت وهم العمل الستئناف القتال وتحرير فلسطين       ،1949حزب البعث الفلسطيني الذي ولد مستقال عام        
وزراء الداخلية لترخيصه حزبـا     لى  إمينا للسر وقدم طلبا     أديب العامري   أتدشينه في منزله وانتخب فيه محمد       

  . ولكن الطلب يومها لم ينل القبول،شرعيا
 ولـم تعـد     ،لى القدس وعمان منخرطا في الخدمة الحكومية      إ وعدت   ،تمام دراستي مريكا إل ألى  إسافرت بعدها   

ة الناس فـي    عظم شهادة الستقامة ووطنية وثق    أ ولعل   ،ال قليلة بين الفينة والفينة    إسماعيل  إبو  ألقاءاتي مع فقيدنا    
 لـم يجـد الفلـسطينيون       ، وتنحي احمد الشقيري عن رئاسة منظمة التحرير       1967يحيى حمودة انه بعد زلزل      

 ،عقبت تلك النكبة ومتابعة النـضال     أعاصير التي   نسانا يودعون فيه ثقتهم لتجاوز األ     إخلص من يحيى حمودة     أ
  .فاختاروه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية

 مع الـشهداء    ،متهأمة العربية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء لقاء ما قدم لوطنه و           لسطين واأل  اهللا فقيد ف   مرح
  .ولئك رفيقاأوالصديقين وحسن 

  19/6/2006الدستور 
  

  !شهود يهود .54
    احمد عمرابي

وهناك شخصيات فلسطينية تـضع نفـسها فـي خدمـة           . هناك شخصيات يهودية تعارض السياسة اإلسرائيلية     
الشخصيات اليهودية الفريدة تنطلق من استقاللية فكرية وذهنية موضـوعية تـرى الحـق حقـاً            إسرائيل، هذه   

والباطل باطالً، أما الشخصيات الفلسطينية فإنها تنطلق من دوافع طموح ذاتي غير شرعي يفضي بصاحبه إلى                
ع الماضـي فـي     فقد طالعت في األسـبو    . الحديث ليس بغير مناسبة   .  الخيانة والعمالة دون أن يرف له جفن      

ويستـشهد  .. صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية مقالة تحليلية تدافع بقوة عقالنية عن حقوق الـشعب الفلـسطيني              
طرح مثل هذا الموقف في وسائل اإلعـالم الغربيـة   .  الكاتب بآراء شخصية أخرى غير فلسطينية وذات وزن  

ربيين من أمثال ديفيد هيرست وروبرت فيسك ووليـام         بل وإن هناك عدداً من الكُتَّاب الغ      .. ليس مثار استغراب  
الغريب أن صاحب مقالة فاينانشيال     .  فاف ممن اشتهروا بالتخصص في الشؤون العربية كمدافعين موضوعيين        

  . تايمز والخبير المتخصص الذي استشهد بآرائه كليهما يهوديان
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 إسرائيل مصممة على عدم االعتراف بـأي  الكاتب هنري سيغمان ـ يهودي أميركي ـ يقول إنه بات ثابتاً أن  
ولدعم مالحظته يستـشهد سـيغمان بـرؤى        . حق للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة حقيقية في الضفة وغزة         

  . وهو يهودي إسرائيلي.. ومالحظات أفريم هاليفي
يلي خـالل عهـود   فقد كان رئيساً سابقاً لجهاز الموساد اإلسـرائ . هاليفي ليس شخصية يهودية إسرائيلية عادية   

في سياق محاضـرة ألقاهـا      .  خمس حكومات إسرائيلية وعمل كمستشار لألمن القومي في عهد آرييل شارون          
على مؤتمر لرؤساء المنظمات اليهودية األميركية في نيويورك الذي عقد مؤخراً قال هـاليفي إنـه يعتقـد أن                   

ير موفقة، بل أنها تـضر بمـصالح إسـرائيل          الجهود اإلسرائيلية واألميركية لإلطاحة بحكومة حماس جهود غ       
وفي إشارة إلى مكانة حماس يقول إن أي أحد يعتقد أن من الممكن تجاهل مثل هذا التنظيم األساسي                  .  الحيوية

  . في المجتمع الفلسطيني هو ببساطة مخطئ
 أربعين عامـاً    لماذا تصر إسرائيل على ضرورة اعتراف حماس بحقها في البقاء بينما لمدى           : ويتساءل هاليفي 
 وحتى اآلن تمنع إسرائيل قيام دولة فلسطينية؟، والسؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطـرح               1967بعد حرب عام    

  .  هو عما إذا كانت إسرائيل تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة وليس العكس- يواصل هاليفي-إذن
وقة يقول الكاتب هنري سـيغمان إن حكومـة        وفي تعليقه على هذا الطرح الصريح من شخصية إسرائيلية مرم         

إسرائيل عاقدة العزم على أنه حتى لو نجح االستفتاء الذي يتبناه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأسفر عـن                  
سـتفتائية فـإن    تأييد األغلبية الشعبية الفلسطينية لالعتراف بإسرائيل، وحتى لو شاركت حماس في العمليـة اإل             

  . وبالتالي ستواصل رسم الحدود بطريقة أحادية.. اس لعملية سالمإسرائيل لن تقبل به كأس
هذان يهوديان من أهل الفكر والخبرة ال يترددان في فضح مرامي الـسياسة اإلسـرائيلية بينمـا نجـد                   .. وبعد

 .شخصيات قيادية فلسطينية اختارت لنفسها الجلوس في خندق واحد مع إسرائيل والواليات المتحدة ضد شعبها              
  !من يعش يرو... 

  19/6/2006البيان 
  

  !!بدون المرور بحماس .55
  سلطان الحطاب
. سيبقى الشعب الفلسطيني يعاني من الحصار والعزلة بسبب موقف حكومة حماس التي تتولى اآلن المـسؤولية               

ق عداء الشعب الفلسطيني المزيد من المبررات لمواقفهم المتعنتة والرافضة للتسليم بحقو          أوسيجد االسرائيليون و  
  .. قرتها الشرعية الدوليةأالشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف والتي 

بمواقفها المعلنة تمارس حماس موقفا وكأنها تعاقب الشعب الفلسطيني فلو كانت تـؤمن بالمقاومـة كأسـلوب                 
ى موقع السلطة   لإرض الفلسطينية لما انتقلت من موقع المقاومة حتى وان كانت في خندق المعارضة              لتحرير األ 

الذي له اشتراطاته وهي بانتقالها لم ولن تقاوم وفي نفس الوقت سببت ومازالت تسبب للشعب الفلسطيني المزيد                 
عداء والمقاطعة والحصار والتجويع وتحويل قضيته من قضية سياسية عادلة يتعـاطى معهـا              من استقطاب األ  

توصيل شيء من الغذاء والدواء والمساعدات ويصرون       نسانية يقتصر المتعاطفون معها على      إلى قضية   إالعالم  
  ... ن تصل عبر قنوات غير قناة الحكومة أي بدون المرور بحماسأ

ن يـديروا دولـة ومجتمعـا       أهل يعتقدون أنهم يستطيعون     .. نهم فاعلون أماذا يعتقد زعماء حماس في الداخل       
ن أوكـم يـستطيعون     .جتمع بهذه الطريقة  موال كما فعلوا وهل يدار م     وحكومة وعالقات عن طريق تهريب األ     

وماذا لو صادرت اسرائيل المعابر ورحل المراقبون الدوليون وألقت القبض على األموال            .. يهربوا والى متى؟  
موال التي تدخل بشكل شرعي ووصـول المـساعدات         استبدال األ .. هي الشطارة في هذه النقطة     وما..المهربة

رواتبهم وغير ذلك من بنية اقتصادية ومالية رسمية فلسطينية بشكل مـن            للفلسطينيين بشكل رسمي واستالمهم     
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نهـا محاصـرة وذلـك      ن هذا أسلوب تريد حماس فرضه أل      أن يكون هناك مقابل سوى      أأشكال التهريب دون    
  ..سلوب سابق رفضته ألنها اعترضت باعتباره يأتي عن غير طريقهاأ

فلسطينيين وان يساعدوا حتى عن غير طريق حماس يجدون         موال لل أن تمر   أحتى الفرنسيون الذين عملوا على      
صعوبة في إقناع المجتمع الدولي الذي اتخذ قرارا يمكن وصـفه بالجـائر فـي مقاطعـة حمـاس واتهامهـا                     

ن وهل يقف فـي وجهـه أم أن          هل يحارب العالم جميعه اآل     ،ن يعمل أماذا على الشعب الفلسطيني      ..باإلرهاب
جتراح الوسائل كل الوسائل الممكنة بالعودة بالقضية الفلسطينية        إوالعمل على كسبه و   المطلوب تحييد هذا العالم     

  ...لى الحركة والحيوية بعدما جمدت وقتلت ويجري اآلن معاقبة شعبها على ذنب لم يقترفهإ
ابيـة  عمالها اإلره أوجود حماس في السلطة الفلسطينية يعطى اسرائيل ذريعة لمواقفها العدوانية القائمة ويبرر             

ستقطاباته ضد شعب اعزل جرى العدوان عليه منذ قـرن          إمام المتعاطفين معها ويفتح باب الصراع الدولي و       أ
خطاء الماضي والحل هو لدى الـرئيس محمـود         أومازالت قياداته تعتبر وال تتعلم من       ... من الزمان ومازال  

لـى تـسوية    إو الوصول مع حمـاس      أو الذهاب لنتائج استفتاء     أعباس في حل الحكومة وتكليف رئيس محايد        
  .. وقبولها لبرنامج الرئيس عباس

مين الحسيني مع هتلر وعالقة جرى افتعالها وجرى الترويج لها من جانب            ألقد جرى لصق تهمة تعامل الحاج       
ظهار الشعب الفلـسطيني  إلى الحضيض وإ 1948الحركة الصهيونية للوصول بالقضية الفلسطينية عشية حرب    

خطاء نفسها فقيـادة حمـاس تعقـد عالقـات          واليوم يجري تكرار األ   .. لو انه متحالف مع النازية    وقيادته كما   
ن العالقة معها من جانب شعب كالشعب الفلـسطيني مـسألة           إيران يرى العالم    إقليمية مثل   إوتحالفات مع قوى    

لخميني وتقبيـل يديـه     فعله خالد مشعل من زيارة ل      وما..خطرة تذهب بالتعاطف معه وتصنفه في معاداة العالم       
يقلب وضـع   ..يران النووي إيرانية والدفاع عن برنامج     هداف اإل ووضع نضال الشعب الفلسطيني في خدمة األ      

ظهاره كما  إمين الحسيني رحمه اهللا والذي جرى ظلمه و       أحدث زمن الحاج     ذهان ما القضية الفلسطينية ويعيد لأل   
  ..لو انه كان حليفا لهتلر
ية حساسة ال تقبل هكذا مغامرات وقد اختار قادتها وخاصة الـرئيس عرفـات الـذهاب         القضية الفلسطينية قض  

وسلو وعمل جاهدا على استعادة القرار الفلسطيني ومـع ذلـك           ألى  إباتجاه التسوية ومسيرة السالم من مدريد       
 اليـوم   نجز على هذا الطريق لم ترحمه اسرائيل ولم تمكنـه فكيـف           أبالكاد استطاع كسب العالم وهو بكل ما        

ين أوالسؤال بحساب الربح والخسارة     .. لى نقطة الصفر  إعادت الكفاح الفلسطيني    أبحماس وقد وفرت الذرائع و    
  .. ين وصلنا ألم تضع حماس الحالة الفلسطينية كحالة المستجير من الرمضاء بالنارأكنا والى 

فلسطيني والذين يرون غير ذلـك ال       حماس توفر غطاء الستمرار اغتيال القيادات الفلسطينية وتجويع الشعب ال         
قليم ويساعد على رهنـه     يضا يخل بموازين كثيرة في اإل     أفتعطش حماس للسلطة    .. يفكرون انطالقا من الواقع   

  ..والتدخل فيه
  19/6/2006الرأي األردنية 

  
  الجيش على حبل دقيق .56

  زئيف شيف
عد أن تم لجم الجيش من قبـل وزيـر          نطباع خاطئ وكأن إسرائيل نجت من ضائقة كبيرة ب        اتولد هذا األسبوع    

من المشكوك فيه أن يكون الجيش رغب في شن         . الدفاع والحيلولة دون تنفيذ خطة عسكرية الجتياح قطاع غزة        
عملية كبيرة خالل تواجد رئيس الحكومة خارج البالد، فالتقارير دفعت ايهود اولمرت المتواجـد فـي لنـدن                  

مر الجوهري هو أن هذه الخطة المزعومة لم تُطرح مـن قبـل              واأل .مر هذه الخطة  أنه ال يعرف ب   أللتصريح ب 
وحقيقة األمر هي أن الجيش عرض قائمة أهداف خالل النقاش الذي جرى بوجود وزيـر               . الجيش اإلسرائيلي 

  . الدفاع عمير بيرتس في ظل الهجمة الصاروخية الفلسطينية ولم تطرح خطة لالجتياح المكثف للقطاع
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ن أكان من المفترض    .  اقترحها الجيش استهداف عناصر أخرى في منظومة إطالق القسام         من بين األمور التي   
كما تم بحث كيفية التعاطي مع قادة حماس المشاركين في قرار إطـالق             . ينفذ هذا االقتراح منذ مدة من الزمن      

غزة في المستقبل،   ركان بان الجيش قد ينفذ عمليات تغلغل مكثفة في          قوال رئيس هيئة األ   أوفهم من   . الصواريخ
نطباع بأن وزير الدفاع احتاج     كما أن اال  . خرىأرغم انه كان قد قال في السابق انه يعارض العودة للقطاع مرة             

طـالق رسـائل    إبل إنه ركز على الضرورات العمليـة و       . إلى لجم طموحات الحرب في الجيش ليس صحيحا       
ة المؤسسة األمنية ثمة مجموعة مطالب بعدم تأجيـل         ومع ذلك يتوجب القول انه في قياد      . تحذيرية للفلسطينيين 
التعليل لهذا االدعاء هو أن ما يمكن القيام به اليوم ضد التنظيم الساعي لتدمير اسـرائيل                . المواجهة مع حماس  

  .ربما لن يكون متاحا في الغد
طالق هنـا   قد تحصل إصابة لمجموعة إ    . حتى اآلن فشل الجيش في حربه ضد صواريخ القسام من قطاع غزة           

من جهة أخرى، لم يتمكن الجـيش       . أو هناك، وقد يصاب أحيانا أشخاص أبرياء، كما حصل األسبوع الماضي          
  . من تصفية مصانع إنتاج الصواريخ، فضالً عن ورش الخراطة المعدودة والمخازن والمهندسين

وت تـدهور بعـد فـك       النتيجة هي أن مستوى أمن المواطنين اإلسرائيليين في منطقة غالف غزة وفي سدير            
  .يمكن أن نتفهم تظاهراتهم وتبريرها. رتباطاال

ولكن يتوجب القيام بكل ما هـو       . الجيش يسير على حبل دقيق في كل ما يتعلق برده اقتراحات عدم الرد بالقوة             
ن فشلنا فـي ذلـك      إ. ية تسوية ألممكن حتى ال تظهر اسرائيل في نظر الجمهور الفلسطيني كعدو قاس رافض             

نما يوجهـون   إحتى اليوم ال يتهم الفلسطينيون حماس بالمصاعب االقتصادية و        . الدعم الفلسطيني لحماس  سيزيد  
ـ         . صابع االتهام السرائيل والواليات المتحدة    أ جراء إوفي الخلفية يبرز وعد اولمرت لرئيس الواليات المتحدة ب

  .بو مازنأمفاوضات مع 
يلي أن يتنازل عن النشاط المدفعي الذي ينطوي على إمكانيـة           في المرحلة الحالية يبدو أن على الجيش اإلسرائ       

فغانستان ال يستطيع الجيش االسرائيلي     أنفسهم في العراق و   ميركيون أل فما يسمح به األ    .حصول أخطاء متكررة  
نتقال إلى التصفيات المركـزة     إزاء ذلك، إذا واصلت حماس حربها ضد إسرائيل، فيجب اال         . أن يسمح به لنفسه   

فهذا ما دفع حماس في حينه إلى الموافقـة علـى   . القيادة الذين يجيزون الحرب ضد مواطني إسرائيل   ألعضاء  
لقد حقق الشاباك واالستخبارات العسكرية انجازات كبيرة في هذا الصراع ونحن الذين نستطيع تحديـد               . الهدنة

  .ولئك الذين يخوضون الحرب ضدناثمن باهظ أل
  17/6/2006هآرتس 
  19/6/2006المستقبل 

  
  وثيقة االسرى الفلسطينيين واالستفتاء .57

  خالد الحروب
ـ   ، أيار 15وثيقة الوفاق الوطني التي أطلقتها قيادات األسرى في السجون اإلسرائيلية يوم             مـازن  ي   ودعمها أب

  .وتحفظت عليها حماس، صالحة ألن تكون أساس الحوار الوطني الفلسطيني المطلوب والملح
.  مع نشر القوات األمنية هنا وهناك وتحـت مـسميات مختلفـة            ،طر الحرب األهلية  الفلسطينيون يقفون أمام خ   

 يء بل بـين الـس     ء، وهي ليست بين الحسن والسي     ،الخيارات المطروحة أمام حماس وفتح ليس فيها أي ترف        
إلطـار  فهي وثيقة توافقية فعالً من ناحيـة ا       . ووثيقة الوفاق الوطني تمثل قاعدة معقولة للجميع      . واألكثر سوءاً 

 الجبهـة   ، الجبهـة الـشعبية    ، حمـاس  ،فـتح ( وكذا من ناحية شمولية الموقعين عليها        ،العام لألهداف الوطنية  
  ..). الديمقراطية 

 هو أن القيادة العليا ألسرى حماس وقعت عليها ودافعت عنها، وطالبت على لـسان               ، عملياً ،أهم ما في الوثيقة   
ورغم أن قيـادات    . يها من قبل القائمين على مؤتمر الحوار الوطني       الناصر عيسى أن يتم تبن     منسقها العام عبد  
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حماس في الخارج تحفظت عليها بهذه الدرجة أو تلك، إال أنها تظل منطلقاً وطنيا حظي على األقل بتفهم مـن                    
وأهمية هذا االقتناع تنبع من أن الوثيقة تطالـب         . تشير إلى جزء من حماس مقتنع بها      . قبل كثيرين في حماس   

 وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعيا وحيـداً         ،1967ولة فلسطينية في حدود ما تم احتالله عام         بد
   ،للفلسطينيين

وتنيط مهمة المفاوضات بالرئيس الفلسطيني، في الوقت الذي تطالب فيه بأن تتم المصادقة الـشعبية علـى أي                  
ال أحـد  .   أو عن طريق استفتاء عام،لمجلس التشريعي وا، عن طريق المجلس الوطني الفلسطيني ،اتفاق نهائي 

وعلى عمـل   , يستطيع أن يزايد على وطنية ومسؤولية األسرى الفلسطينيين وحرصهم على الحقوق الفلسطينية           
لذلك فإن قيادات الفصائل    .  خاصة وأنهم ضحوا بحياتهم وأغلب سنوات عمرهم من أجل فلسطين          ،وطني موحد 

ـ أ.  ال تستطيع رفض هذه الوثيقة جملة وتفـصيال        ،يادات حماس بما فيها ق  , خارج السجون  مـازن وضـع    ي  ب
 أو يدفعها لالستفتاء الشعبي على      ،الفصائل أمام خيار اعتماد تلك الوثيقة كمحور للحوار الوطني والموافقة عليها          

وحماس تتحـاوران    وفتح   ،مشكلة الفصائل الفلسطينية أنها تتحاور معاً من يوم تشكيلها        . الفلسطينيين في الداخل  
لهـذا  .  وعند كل منعطف وإشكالية ينطلق حوار ما ثم عملياً ال ينتهي إلى شـيء              ،منذ بداية االنتفاضة األولى   
 فإنه من المفروض    ،مازن لسقف زمني للحوار   ي  نفرادية التي ال تغيب عن وضع أب      ورغم السمة التهديدية واال   

  ماذا سيكون الحل إن فشل الحوار وبقيت األطراف مختلفة؟ إذ . وطنياً أن ال تترك األمور مفتوحة وبال نهاية
 ،تفـاق وطنـي   ااألفضل فلسطينيا ووطنيا لحماس وللفصائل أن يتم التوافق على صيغة ما وأن يخرج الحوار ب              

 حماس أن تدرك أن إحالة الوثيقة لالستفتاء على ما فيها من إقرار بالـشرعية               ىوعل. وأن يتم تفادي االستفتاء   
ومن األفضل أن ال يدفع الـشعب       . االعتراف الضمني بإسرائيل على الشعب الفلسطيني هو تحد كبير        الدولية و 

فلو حصل وحدث فمـا     .  ومن األفضل أن تمارس حماس مرونة أكبر لتفادي االستفتاء         ،الفلسطيني لذلك الموقف  
  فائدة موقف حماس المتصلب إن كانت نتيجة االستفتاء مؤيدة لوثيقة األسرى؟ 

إن لم يكن من خيار سـوى       . ر أن تتنازل حماس أفضل ألف مرة من أن يتنازل كل الشعب الفلسطيني            باختصا
وهي نفسها كانت قد نظـرت      , اللجوء لالستفتاء فإن حماس ال تستطيع أن ترفض ما يقبل به عموم الفلسطينيين            

ولم تتردد قيادات   .  العام أكثر من مرة لفكرة طرح المسائل الكبرى الخاصة بالمصير الفلسطيني على االستفتاء           
وإن كـان   , حماس في التأكيد على أن الحركة تلتزم بالخيار الديمقراطي وال ترفض ما تقبل به غالبية الـشعب                

أن رغبـة   ) 1988(مخالفاً لقناعاتها وأفكارها؛ فالشيخ أحمد ياسين رأى ومنذ العام األول من االنتفاضة األولى              
حتى لو وصلت تلك الرغبة بأن      , وإن خالفت ما تراه حماس    , تقدم وتحترم الشعب  الفلسطيني هي التي يجب أن        

إذا أعرب الشعب الفلـسطيني عـن       : وقد قال مرة بوضوح   . يرفض الشعب الشكل اإلسالمي للدولة الفلسطينية     
وفـي  ). 1989 نيسان 30مقابلة مع النهار المقدسية (رفضه للدولة اإلسالمية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته       

ففي أحد بياناتها   . ستكناه رغبة الشعب وتوجهاته   جراء استفتاء عام إل   أوقات الحقة دعت حماس أكثر من مرة إل       
 تناولت حماس مسألة التفاوض مع إسرائيل وقالت ال بد أن يكون عبر استفتاء شعبي عـام                 1992الدورية سنة 

 كل ما يمس مستقبله ويحدد مصيره        ليقول كلمته في   ،في الداخل والخارج وسط جو نزيه ودون ضغط أو إكراه         
وفي السنوات الالحقة تكررت تصريحات رموز وقادة حماس التي تدعو العتماد مبدأ            . ومصير األجيال القادمة  

  . ستفتاءاال
فسياسياً . على ذلك فإن نتيجة أي استفتاء على وثيقة الوفاق الوطني يفترض أن يكون مرحباً بها من قبل حماس                 

 وهي ال تستطيع أن تحشد كل قواها        ،طيةاع الحركة التعبئة ضد فكرة االستفتاء من ناحية ديمقر        وفكرياً ال تستطي  
وإذا قررت حمـاس أن تأخـذ       . ضد مضمونه خاصة وأن قيادات حماس األسيرة تدعم الوثيقة المستفتى عليها          

 وعزيز دويك المرحبـة     وهو غير متوقع استناداً إلى تصريحات إسماعيل هنية       , موقفاً معارضا قوياً من الوثيقة    
 فإن الحركة تخاطر بمواجهة احتمال حدوث تملمالت قوية داخل حماس قـد تـصل إلـى         ،بتحفظ بما جاء فيها   

لكن ليس من الوارد أن تصعد الحركة ضد الوثيقة وهي تواجه معضالت ومآزق علـى كـل                 . درجة االنشقاق 
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ففي حال موافقة غالبيـة الفلـسطينيين       . مبادئهاوربما توفر  الوثيقة حالً ال يضطر حماس للتنازل عن           , الصعد
 مع حقها في إعـالن تحفظهـا         ،على ما جاء فيها يكون بمقدور حماس إعالن قبول ما رغبة الشعب الفلسطيني            

  . بل وعدم قبولها كحركة لما جاء في بعض بنود الوثيقة
ئتالفية وفق  ا على أساس حكومة     إذا نجح الحوار الوطني يغدو على حماس أن تعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية           

ويكـون  .  وبحيث تترك مسافة أكبر بين حماس الحركة وحمـاس الحكومـة           ،ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني     
, برنامج الحكومة متضمناً اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شـرعي ووحيـد للـشعب الفلـسطيني               

وبهذا المسار تلقي حماس الكـرة لـيس فـي         . 2002 بيروت   وبقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية في     
ويصبح مطلوبا من دول كبرى     .  بل في ملعب الدول العربية التي طالبتها بمواقف أكثر ليناً          ،ملعب فتح وحسب  

مثل مصر والسعودية واألردن لعب دور أكبر وأوضح بشأن دعم الحكومة الفلسطينية ليس فقط على مـستوى                 
  . بل األهم منه التصدي لخطة أولمرت المدعومة اآلن من بوش لفرض حل أحادي الرؤية ،ينيمعيشة الفلسطين

 ،وترفع عـن الفـصائلية    , يحتاج األمر إلى سوية عالية من اإلحساس بالمسؤولية       , في خضم وغضون ذلك كله    
تقوم بـه  إذا سارت حماس وفق ما ذكر أعاله ال يتبقى أي عذر لفتح لمواصلة ما . سواء من قبل فتح أو حماس 

  اآلن من 
وإذا سارت األمور وفق ذلك المسار      .  ولن تعذر إن رفضت المشاركة في حكومة وطنية        ،إعاقة لحكومة حماس  

 وذات عالقة بجوهر    ،فإن على حماس أيضا أن تنظر لمسألة الحكومة الوطنية كمسألة إستراتيجية وليس تكتيكية            
كما يجب استبعاد أية رؤى ما      .  وفك الحصار عنه    وليس لتخيف الضغوط عن حماس كتنظيم      ،المشروع الوطني 

 فلماذا ال تجني هي وحدها ومباشرة       ،فوق براغماتية من مثل أنه إذا قررت حماس القبول بوثيقة الوفاق الوطني           
  . وال تتسرع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، عن طريق االعتراف اإلقليمي والدولي بها،ثمار ذلك القبول

  18/6/2006الدستور 
 

  كاريكاتير .58
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  19/6/2006البيان 
 

  


