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  أبو مازن يعانق أولمرت على دماء الشهداء .1
 اولمـرت   ، الثـاني  هامش مؤتمر البتراء  على  العاهل األردني جمع    أن  :  من عمان  23/6/2006 الحياة   نشرت

، وهو االول بينهما منـذ تـولي        الرجلينووصف احد منظمي المؤتمر لقاء      . وعباس الى طاولة اإلفطار امس    
مـن جانبـه،      قال عباس  فيما   . خالله لحظة دخولهما الى القاعة     ا رئاسة الوزراء، بأنه كان حميماً تعانق      أولمرت

ان يبدأ التحضير ابتداء من     على   مستقبلي   ءتم التحضير للقا  في الشؤون العامة، وهناك فكرة ان ي      أنه تم الحديث    
  .االسبوع المقبل

 اعتذاراً إلى محمود عباس، علـى مقتـل         قدم أولمرت،   أن: األردنمن   22/6/2006 سي ان ان     وذكر موقع 
  . خالل اللقاء.مدنيين فلسطينيين في الغارات التي شنتها مؤخراً الطائرات اإلسرائيلية على قطاع غزة

 إشارة أولمرت في معرض حديثه عن العمليات العسكرية، أن        :  نقال عن وكاالت   23/6/2006 السفير   وردتوأ
 ال الـذي بين الهجمات االرهابية الفلسطينية على اسرائيل وبين عمليات الجـيش االسـرائيلي          ال تكافؤ أخالقي  

  .يقصد إيذاء أبرياء
عبـد اهللا الثـاني شـدد علـى         إلى أن   : البتراء  من 23/6/2006 الشرق األوسط     مراسل محمد الدعمة وأشار  

ضرورة التحرك استنادا إلى خطة خريطة الطريق للسالم، مبينا أن هذه الصيغة تعد السبيل الـواقعي الوحيـد                  
وحـذر  . للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش بأمان إلى جانب إسرائيل               

 تصعيد عسكري في هذه الفترة مما قد يؤدي إلى تعطيل كامل في جهود إحياء العمليـة                 من خطورة القيام بأي   
  .السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 في أولمرت كان قد أشار في كلمته  أن:وكاالت نقال عن االردن من 23/6/2006 الوطن العمانية ولفتت
، إال  المحتلة إلفساح الطريق إلقامة دولة فلسطينيةمستعد للتخلي عن بعض األراضيإلى أنه مؤتمر البتراء، 
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 مجددا على نوايا حكومته االحتفاظ بكتل كدوأ . كما يطلب الفلسطينيون67 لن يقبل االنسحاب إلى حدود انه
ستخليها  التي متصلة السيكون هناك الكثير من األراضيمضيفا أنه . استعمارية كبرى في الضفة الغربية

  .يع الفلسطينيون تحقيق حلم عمرهم ببناء دولتهم المستقلة حيث يستط،إسرائيل
 لكي يكون لدى دعوة أولمرت إلى :عمانمن 23/6/2006عكاظ  مراسل الجبار ابو غربية عبدوأشار 

الفلسطينيين الشجاعة للتخلص من المتطرفين والمتعصبين ووضع اشخاص مناسبين مكانهم للتحرك نحو 
  .عن االرهاب ضد المدنيين  تآثر كثيرا بتصريحات ابو مازنأنه الفتا إلى .االعتراف باسرائيل

اولمرت وصف محمود عبـاس     إلى أن   : البتراء من   23/6/2006 الرأي األردنية     مراسل غيث الطراونه ونوه  
بانه شخص اصيل ولديه نوايا جاده يجب االقرار بها واحترامها وانه يتعاطف معه النه مختلف عن الحكومـة،                 

د بالقول ان السلطة السياسية ليست معه بل مع الحكومة التي تقودها حماس والتي يقاطعها العالم                غير انه استطر  
  .المتمدن
 ،وجـه انتقـادات  كان قـد  أن أولمرت  إلى : من األردن   22/06/2006قدس برس    حسن حيدر مراسل     وبين

 تقر بحـقّ إسـرائيل بـالوجود،        الذعة لمناهج التعليم الفلسطينية التي شدد على أنها تحض على الكراهية وال           
، قال فيها إن مناهج التعليم اإلسرائيلية تحض على العنصرية،           عباس رافضاً في الوقت ذاته تصريحات لمحمود     

 السياق، أن الفلسطينيين هم من يعيق       سواعتبر في نف  . رافضا بشدة مقارنة منهاج التعليم اإلسرائيلية بالفلسطينية      
وحين سؤاله عن مشاعره تجاه حالة      .  إلى أنهم لم يلتزموا بشروط الرباعية ومحدداتها       الحوار والتفاوض، مشيراً  

اإلذالل التي يشعر بها الفلسطينيون؛ استدعى تصريحا لغولدا مائير، قالت فيه أنها لن تغفر للعرب أبداً ألنهـم                  
ني بسبب ظروفهم وتـاريخهم،     وأشار إلى أن اإلذالل الفلسطي    . أجبرونا على تعليم شبابنا كيف يقتلون اآلخرين      

اما حول التنازالت االسرائيلية؛ فلفت إلى أن اإلسـرائيليين         . ألنهم لم يكونوا على استعداد للحوار طوال الوقت       
اليهود يعتقدون جازمين أن أرض إسرائيل التاريخية من نهر األردن إلى البحر، هي أرضهم وتراثهم، ويملكون            

وجدير بالذكر أن هـذه التـصريحات       . ثار التي هي لليهود وليست للفلسطينيين     الحقوق التاريخية، من خالل اآل    
تسببت بحالة من االستياء بين الحضور، حيث عول عدد منهم على أن يكون الخطاب اإلسرائيلي أكثر إيجابية،                 

ء بين  أثارت هي األخرى استيا   والتي  باإلشارة إلى تصريحات محمود عباس التي أبدى فيها مرونة وتنازالت،           
فيما قال مسؤولون أردنيون، أنهم خرجوا بقناعة بعد تـصريحات          . بعض الحاضرين لما رأوه إفراطاً من جانبه      

أولمرت بأن األسرائيليين لن يقدموا شيئاً للفلسطينيين، وأنهم سيتقدمون نحو الحل أحادي الجانب مهمـا كلّـف                 
  .األمر

الفصائل الفلسطينية عبرت عن استهجانها الشديد      ن  أ:  نقال عن مراسلته   23/6/2006 48 عرب   وأضاف موقع 
ان دماء  ،  وقالت لجان المقاومة الشعبية في بيان لها       .محمود عباس من عناق وترحيب الولمرت     عن  لما صدر   

ـ             في   ةقادال و ءنساال و لطفاالأ كـون  ي أن   هكل شبر من فلسطين جفت قبل أوانها من حرارة عناق من يفترض ب
ودعـت   .لعدو والحلقة األولى من مسلسل الكفاح الطويل من أجل الحقـوق الـسليبة            الحربة األولى في صدر ا    

 للنزول للشوارع استنكاراً وغضباً لهذه المهزلة الرخيصة ولهذا التصرف من شخصية يفترض بها              يينالفلسطين
  .مراعاة مشاعر شعبها

 مع أولمرت وعناقـه غيـر       سعباان لقاء   اعتبر  صالح البردويل    أن   :23/6/2006 القبس الكويتية    وجاء في 
، وأشـار   اللقاء المشؤوم بالنسبة للشعب الفلـسطيني     ب إياه اصفاو .منطقي وهو لقاء للبكاء على احزان الصهاينة      

 حتـى   ،ومارس جرائمه من اجل مزيد من الفرقة بين ابناء الشعب الفلـسطيني           ،   ان العدو استغل هذا اللقاء     إلى
  .ات تغطي على مذابح الفلسطينيين يشارك في لقاءات واجتماععباسيقال ان 
البردويل وجه انتقادات حادة لتصريحات عبـاس        أن   : وكاالت نقال عن  23/6/2006الخليج اإلماراتية   وبينت  

 يكن موفقا على االطالق ال في تصريحاته وال         أعتبر أنه لم  و. بخصوص حماس ومطالبتها االعتراف بإسرائيل    
 ،حيث وضع في جو من الصهاينة والمتصهينين الذين ابتزوه بالكلمـات           ، وقع في خدعة كبيرة    وأنهفي لقاءاته،   
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 وتناسى تماما االشارة إلى جـرائم إسـرائيل ونقـضها       ،فلم يسمعوه إال كل ما يدين الشعب الفلسطيني وحماس        
  .للعهود وعدم اعترافها بالشعب الفلسطيني وال بحقوقه

  
   االسرىتذليل واحدة من ثالث عقبات تعترض االتفاق على وثيقة .2

 شهدت جلسة الحوار الخامسة التي عقدت       :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      23/6/2006الحياة  نشرت  
 الخميس تقدماً ملموساً آخر على صعيد تذليل العقبات         - في غزة واستمرت حتى ساعة متقدمة من ليل االربعاء        

وكشف عضو اللجنة المركزية     .احدة من العقبات  وتمت خالل الجلسة ازالة و    . الثالث المتبقية من وثيقة االسرى    
لحزب الشعب وليد العوض للحياة ان حماس وافقت على أن تستبدل بكلمة الدعوة الى تشكيل حكومـة وحـدة                   

وقال العوض ان هـذا     . وطنية كلمة العمل على تشكيل مثل هذه الحكومة، من دون تحديد سقف زمني لتشكيلها             
واعرب عن تفاؤله ازاء التوصـل الـى        . سيكون نتيجة حتمية لنجاح الحوار    التطور يعني ان تشكيل الحكومة      

واعرب عن امله في التوصل الى توافق في شأن هذين البندين اثنـاء              .اتفاق على النقطتين االخريين المتبقيتين    
مـساء  واشار الى ان المجتمعين قرروا ارجاء عقد الجلسة السادسة من الحوار الى             . زيارة الرئيس عباس لغزة   

ولفت الى ان المجتمعين تركوا امر البحث في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الى عباس وهنية التخـاذ                 . السبت
  .القرار المناسب فيها

الى ذلك، اعربت مصادر مشاركة في الحوار عن اعتقادها ان فتح وحماس ترغبـان فـي ان تبيـع الحركـة                     
وتوقعت ان يحصل توافـق علـى       . ي حضور عباس وهنية   لالخرى موافقتها على نقطتي الخالف المتبقيتين ف      

  .هاتين النقطتين في حضور الرئيسين
 االنظار تتجـه اآلن الـى        إلى أن  لندن علي الصالح  نقالً عن مراسلها في      23/6/2006الشرق األوسط   ولفتت  

س الى غـزة    ويأمل البعض، سواء من حماس او فتح، ان تساعد زيارة الرئي          . اللقاء المرتقب بين عباس وهنية    
وعبر ابو مازن لـدى عودتـه       . اليوم، في حلحلة الوضع والتوصل الى صيغة مشتركة تكون مرضية للطرفين          

الى رام اهللا امس عن أمله في أن نصل إلى نتائج إيجابية، حتى نستطيع أن نتقدم للعالم بفكرة جديدة ونمط جديد                     
  . حتى يتقبلنا العالم، وننتهي من الحصارات

وجه النائب مروان البرغـوثي، نـداء       : القدسنقالً عن مراسلها في      23/6/2006ام الفلسطينية   األيوجاء في   
 :عاجالً ألطراف الحوار للتوافق على وثيقة الوفاق الوطني، والتوقيع عليها دون تأخير، وفـي أسـرع وقـت                 

كما دعا البرغوثي كافة    . طراستعداداً لمواجهة العدوان اإلسرائيلي، ومواجهة ما يتهدد القضية الوطنية من مخا          
 :وأكد النائب أن   .القوى الفلسطينية للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي ستتشكل فور التوقيع على الوثيقة            

إقرار وثيقة الوفاق الوطني يجب أن يتم فوراً؛ وفاء للشهداء واألسرى والجرحى، ومن أجل الـتالحم الـوطني           
ثمن البرغوثي التفاف الـشعب      و .ي سياج الثوابت الوطنية الفلسطينية وحامية لها      الفلسطيني، وأكد أن الوثيقة ه    

الفلسطيني في الداخل والخارج حول وثيقة الوفاق الوطني، معبراً عن اعتزازه الكبير بالمساندة والـدعم الـذي      
  .لقيته الوثيقة

ن ا ياسر عبد ربـه قـال         أن ايبيوسف الش نقالً عن مراسلها في رام اهللا        23/6/2006الغد األردنية   وذكرت  
موقف حماس من المفاوضات ورفضها عرض أية اتفاقات مصيرية في استفتاء على الشعب يعرقل التوصـل                

 ان مسؤولي حماس يريدون عرض اي اتفاق حول وثيقة الوفـاق علـى              :وقال عبد ربه   .الى اتفاق في الحوار   
وحـول التـصريحات قـادة       .لى منظمة التحرير  التشريعي أو المجلس الوطني بعد تطويره وانضمام حماس إ        

 لألسف حماس دخلت الحوار في محاولة لاللتفاف حول         :حماس بخصوص قرب التوصل التفاق يقول عبد ربه       
 .االستفتاء، وبعد أن استشعروا أن الحديث عن االستفتاء تراجع قليالً اعتقدوا أن بإمكانهم التراجع في الحـوار                

أنه دون نجاح الحوار في الداخل، لـن   وأكد . بالحماقة الكبرى   االستفتاء تعطيلأية محاوالت ل  ف عبد ربه    صوو
يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص منظمة التحرير، فالمساران متالزمان، وعلينا العمل من أجل إنجاحهمـا                
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 مـن   سوياً، وليس السعي ألخذ حصة كبيرة في منظمة التحرير، ومن ثم ال شيء يتغير على الصعيد الداخلي،                
 .فقر، وجوع، وبطالة، وفلتان أمني

 أشار محمد حوراني الناطق :القدس كامل ابراهيمنقالً عن مراسلها في  23/6/2006الرأي األردنيـة  وأوردت  
  .باسم فتح إلى ضرورة بناء جسر مع العالم إذا تم االتفاق على وثيقة االسرى

قالت مـصادر مـشاركة فـي       :  أحمد رمضان  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      23/6/2006المستقبل  وأضافت  
، يحيـث   36 وزيراً الـى     24 إن رئيس الحكومة اسماعيل هنية قدم اقتراحاً مفاده توسيع الحكومة من             :الحوار

مقابل هذا الرأي تقف فتح، والجبهة الديموقراطية وحزب الـشعب           .تنضم باقي الفصائل، وتبقى برئاسة حماس     
ى أن تكون الحكومة من خارج الفصائل وبرئاسة شخصية مستقلة، ويفضل           وحزب فدا وجبهة النضال، التي تر     

أن تكون حكومة تكنوقراط، حتى يمكن فك الحصار المضروب حول عنق الشعب الفلسطيني، وكذلك فإن فـتح                 
ال تفضل أن تكون هي من يشكل الحكومة أو يرأسها، ألن معظم الوجوه المرشحة لمثل هذا المنـصب غيـر                    

غير أن هذه المصادر لم تستبعد القبول باقتراح أن          .تح سقطت في االنتخابات التشريعية بسببها     شعبية، بل إن ف   
تشكل حكومة معظمها من شخصيات مستقلة باإلضافة الى رئيسها، وأن تشارك فيها الفصائل بما فيها حمـاس                 

مر نفـسه بالنـسبة لبـاقي    وفتح بشخصيات من الصف الثاني، أي بدون األلوان القيادية الفاقعة للحركتين، واأل  
   .الفصائل، لضمان دعم الجميع لهذه الحكومة، أو كما تقول هذه المصادر، ضمان عدم التخريب عليها

رئيس كتلة فتح في التشريعي عـزام        أن   القدس وديع عواودة  في   23/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكر مراسل   
، وإن الرئيس عباس سيصل إلى غـزة السـتثمار          االحمد قال في تصريح للخليج أمس ان الحوار قد استؤنف         

وأكـد االحمـد ان االطـراف        .وزنه لدفع عجلة الحوار لألمام وإلقناع الفصائل بوقف اطالق صواريخ القسام          
المشاركة في الحوار لم تتوصل حتى اآلن إلى اتفاق حول مختلف القضايا الجوهرية، عدا البند المتعلق بمنظمة                 

إلى نقطة خالفية اخرى تتعلق بالصياغة الخاصة ببرنامج االجماع الوطني المتفق عليه            وأشار االحمد   . التحرير
  .1988منذ العام 

 في استطالع للخليج عن تحفظهـم حيـال فكـرة           48أعربت أغلبية القيادات السياسية في فلسطين       من جانبها،   
الحركة االسالمية الـرئيس    شملهم ضمن االستفتاء على وثيقة األسرى، ودعا الشيخ كمال خطيب نائب رئيس             

عباس الى اشراك جميع فئات الشعب الفلسطيني في االستفتاء المطروح بمن في ذلك الفلسطينيون في الـشتات                 
وقال الشيخ خطيب في تصريح للخليج ان االستفتاء المطروح يتعلق بالوطن الفلـسطيني              .48وفي اراضي ال    

هذا الحق ال يملكه فلسطينيو الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            كله سواء كان االرض او االنسان، الفتا الى ان          
 جزء من الوطن الفلسطيني وأن ظروفهم الخاصة ال تبرر سلخ فلسطينيي            48وحدهم، مشددا على ان فلسطينيي      

وأكد ان أي استفتاء يجري يجب ان يقوم على اساس توافق تام بعيـدا              . الداخل عن عمقهم الفلسطيني والعربي    
  .لقناعاتعما وصفه بفرض ا

 شخصية وطنية الـى رفـض       200دعت ست منظمات اهلية واكثر من       : 23/6/2006العرب اليوم   وأضافت  
نحـن الفعاليـات والقـوى       :ستفتاء مطالبة بدعم المقاومة ضد االحتالل واضافت في بيان اصدرته امـس           اال

لـسطينية حاليـا مـن      في ضوء ما يجري على االرض العربيـة الف        .. والشخصيات الوطنية والشعبية العربية   
 وعلى عموم   ،ستكون لها انعكاساتها االكثر خطورة على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية         .. تطورات خطيرة 

 بل هو جزء    ، او صراع بين فصيلين    ،ذلك ان ما يجري اليوم ليس مجرد خالف على السلطة         .. الوطن العربي 
 الفلسطينية والمقاومة العربية الـشعبية فـي عمـوم          ال يتجزأ من الهجمة االمريكية الصهيونية لتصفية القضية       

 وان فلسطين كأرض محتلة وشعب مشرد       ،واكدت بأن قضية فلسطين هي قضية عربية عقدية        .الوطن العربي 
 وان هدف المقاومة ال يمكن ان يكـون اال          ،ال يمكن طرح مشكلتها اال كصراع وجود بين المقاومة واالحتالل         

ضافت ان ما تقوم به سلطة اوسلو اليوم هو امتداد لما يقوم به النظام العربي               وأ .عروبة ارض وشعب فلسطين   
 وان أخطـر حلقـات التـآمر        ، وعلى مجمل القضية العربيـة     ،الرسمي االقليمي من تآمر على قضية فلسطين      
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 ،بديال عن حق الشعب المستفتى    .. التاريخي هي موضوعة استفتاء الشعب الفلسطيني على شرعية وجود الكيان         
 باالضافة  ،وبالتجاوز على قاعدة عدم جواز االستفتاء على الثوابت الوطنية والعقدية واالنسانية وتحريم ارتكابها            

 وحـق ابنـاء     ، فضال عن إسقاطه لحـق العـودة       ،لكونه يشكل جريمة وطنية وقومية غير مسبوقة في التاريخ        
 .ء على حيوية قـضيتها فـي التحريـر        اريحا في االبقا  /  وحق االمة العربية خارج حدود سلطة غزة       ،فلسطين

 وانما هي ملك لكامل االمـة       ، واالوطان ال يملكها جيل بعينه     ،ورفضت االستفتاء ألن الثوابت ال يستفتى عليها      
ان يطـرح مـشروعية الكيـان الـصهيوني         .. كائنا من كان  ..  وال يملك احد   ،والجيالها الماضية والمستقبلية  

 وعلـى  ،وقالت ان العـودة للمقاومـة   .على حساب تحرير ارادتها ووطنها ..  وال تمثيل اجيال االمة    ،لالستفتاء
 واذا كانت هناك حاجـة      ، وهي طريق الوحدة الوطنية    ،هي الطريق الصحيح والسليم   .. رأسها المقاومة المسلحة  

 ،فإنه يجب ان يطرح وان يقوم على ارضية االستمرار في مواجهة الوضع القائم بالمقاومة             .. الي حوار وطني  
وليس على  ,  والعمل على دحر االحتالل خطوة بعد اخرى       ،وبما يكفل حرمان العدو من االستقرار على االرض       

   .اساس برنامج اوسلو وما تبعه من اتفاقيات واستجداء العدو
  

  هنية يسخر من التهديدات اإلسرائيلية باستهداف رموز الحكومة   .3
أكد رئيس الـوزراء الفلـسطيني       :غزة رائد الفي  سلها في   نقالً عن مرا   23/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

إسماعيل هنية أن التهديدات اإلسرائيلية لرموز الحكومة الفلسطينية لن تنتزع منها المواقف السياسية، انطالقـاً               
وقال هنية في تعقيبه على التهديـدات اإلسـرائيلية          .من كون الحكومة ترتكز للمصالح العليا للشعب الفلسطيني       

هذه التهديدات ليست جديدة علينا، والشعب الفلسطيني كله في دائـرة االسـتهداف             : تيال رموز في الحكومة   باغ
المباشر، وباألمس أطفالنا قتلوا بالطائرات وقتل رجال ونساء حتى في داخل بيوتهم، هـذا مؤشـر علـى أن                   

من واالستقرار، مشدداً علـى     وأكد حرص حكومته على أن تنعم المنطقة باأل        .االستهداف طال الكل الفلسطيني   
  .أن اإلسرائيليين هم من يصعد األمر في المنطقة

طالب هنية، الكيان   : الوكاالتعن  غزة و والقدس  نقالً عن مراسليها في      23/6/2006القبس الكويتية   وأضافت  
وقـال  . قـل الصهيوني بوقف القتل والقصف العشوائي الذي طال األطفال واتهمه بإدارة الظهر لكل نداءات الع             

هنية في تصريحات صحفية اثناء جولة تفقدية لبعض مدارس غزة ان هذا التصعيد لم يستثن بيتا او سـيارة او                    
  .حتى مصطافا على شاطئ البحر

  
 ويطالب بوقف إطالق الصواريخ من هدنة طويلة األمد ماسذر حعبد ربه يح .4

ف والصواريخ من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه عبد ربه بوقف إطالق القذائياسر  طالب :رام اهللا، يوسف الشايب
القذائف التي لم تحقق نتائج عسكرية تذكر، تمنح جيش االحتالل المجرم الذي ال يرحم فرصة لممارسة عدوانه 

وحذر عبد ربه من الدعوات المستمرة للحكومة الفلسطينية باتجاه هدنة طويلة األمد،  .على الشعب الفلسطيني
هل يريدون دولة في قطاع غزة، !.. نوا ال يريدون القتال، وال التفاوض، ماذا سيفعلون إذا؟ إذا كا:وقال متسائالً

هل يريدون تحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب متسول، ينتظر ما يقيه خطر .. وشراذم في الضفة، وكفى
  ...الموت من إحسان من هنا أو هناك

  23/6/2006الغد األردنية 
  

   بعد إفشاله عملية للمستعربيناستشهاد ضابط من المخابرات .5
قتلت وحدة من القوات اإلسرائيلية الخاصة المستعربين أمس، الشاب أيمن راتب حبارين             :كتب حسام عز الدين   

الذي يعمل ضابطاً في جهاز المخابرات العامة، وذلك بعد أن تمكّن الشهيد من كشف الوحدة، التي كانـت قـد                    
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وذكـر شهود عيان أن الشهيد أطلق النار باتجاه جنود االحتالل قبل أن             .توغلت في وسط منطقة رام اهللا التحتا      
   .يطلقوا النار عليه بكثافة

  22/6/2006األيام الفلسطينية 
 

   وقف إطالق الصواريخ مقابل كف العدوان  مع صيغةحماس .6
خ كشف مصدر فلسطيني واسع االطالع أن حماس مع صيغة لوقف اطالق الـصواري             : يوسف كركوتي  ،دمشق

وأضاف المصدر ان هذا األمر طرح في اجتماع اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة             .بشرط وقف اعتداءات الكيان   
الحوار في غزة، من قبل ممثلين مستقلين وفتح والجبهة الديمقراطية، باتفاق ضمني مسبق مع حركة حمـاس،                 

بية والجهاد االسـالمي ورحـل هـذا        إال أن اللجنة فشلت في التوصل إلى صيغة بسبب اعتراض الجبهة الشع           
   .الموضوع إلى االجتماع المقبل للجنة

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   المستعمرات قصف تواصل فصائل المقاومة  .7
قصفت االجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المستعمرات االسرائيلية المحاذية لغـزة، رداً علـى جـرائم               : غزة

قالت الوية الناصر صالح    . واصل رجم هذه البؤر االستيطانية بوابل من النيران       االحتالل، وشددت على أنها ست    
وتبنى لواء األقصى التابع لكتائب األقصى قـصف مـستعمرة          . الدين إنها قصفت موقعاً عسكرياً  بصاروخين      

وتوعـد   . واعلنت كتائب أبوعلي مصطفى قصف مستعمرة عزاتـا بـصاروخ جـراد            .كفارعزة بصاروخين 
مواصلة اطالق الصواريخ لتأكيد عجز بيرتيس الذي تعهـد بوقـف           ب ،لقيادي البارز في سرايا القدس     ا ،ابوأحمد

وفي نابلس، تعرضت قوات االحتالل لهجوم بعبـوتين ناسـفتين           .الصواريخ وتوفير األمن لسكان المستعمرات    
 نـشطاء،   9 اعتقـال    حدث عن خسائر، وأشارت إلى    تخالل اقتحامها المدينة، وامتنعت المصادر العبرية عن ال       

  .واصيبت مستوطنة بجروح اثر رجمها بالحجارة لدى مرورها بالقرب من قرية حزمة
  23/6/2006الخليج اإلماراتية 

 
  استشهاد أحد عناصر كتائب األقصى .8

 منطقة رام اهللا التحتا،     ةقوات اإلسرائيلي الحدة خاصة من     و ماقتح على أثر ا   استشهد أحد عناصر كتائب األقصى    
وأفادت مصادر أمنيـة ومحليـة متطابقـة، أن          .لنيران، مما أدى إلى استشهاد أيمن راتب      لق كثيف   وسط إطال 

هرعت بعدها عشرات اآلليات اإلسرائيلية إلـى       والمواطنين اكتشفوا أمر الوحدة الخاصة، وهاجموها بالحجارة،        
        عاف من نقـل المـصاب إلـى        نعت سيارات اإلس  المنطقة وأغلقتها لتأمين إخراج القوة الخاصة من المكان، وم

  .  المشفى وبقي ينزف حتى لفظ أنفاسه
  23/6/2006 48عرب 

 
 إلثقال كاهل المقاومة  االطفال يقتلاالحتالل  :البطش .9

استنكر القيادي في الجهاد االسالمي خالد البطش الصمت الدولي إزاء المجازر التي يتعرض لها قطاع               : أ.ب.د
وأضاف أن االحـتالل االسـرائيلي يريـد أن         .  يقل جرما عن مرتكبيها    الصمت على الجريمة ال   ان  غزة قائال   

وحمـل المجتمـع    . يحول دماء االطفال إلى لعنة على كاهل المقاومين وتحميلهم الذنب بمقتل هؤالء االطفـال             
الدولي والعربي مسؤولية تدهور االوضاع في االراضي الفلسطينية، مطالبا إياهم باالرتقـاء إلـى المـستوى                

  .وب لحقن دماء المسلمينالمطل
  23/6/2006البيان  
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  سيواجه بمقاومة شعبية بكل الوسائل المتاحةغزةاجتياح : البطش .10

 االحتالل سيواجه بمقاومة شعبية   ، ان    القيادي في الجهاد االسالمي    ،قال خالد البطش   : زهير اندراوس  ،الناصرة
 ى المقاومة ان تتـصد    ى وعل ،بدخولها القطاع  اسرائيل ترتكب حماقة ومجزرة كبيرة    وان  اذا دخل قطاع غزة،     

 تصريحات محمود عباس االخيرة     ى وتعقيبا عل  .للعدوان بكل الوسائل حتي يسجل التاريخ ان المقاومة موجودة        
 قال  ،صواريخالالتي حمل من خاللها المسؤولية عن العمليات االسرائيلية للفصائل الفلسطينية التي تقوم باطالق              

فصائل ال وبالنسبة للمآخذ حول استمرار      . يحمل ابو مازن المسؤولية لالحتالل وليس للمقاومة       كنا نتمني ان  اننا  
من غير المعقول ان تكتفي المقاومة بزف الشهداء، نحن ال نقبـل بتجزئـة االرض                انه   صواريخ قال الباطالق  

ر القيادة الفلسطينية التي    نشر صو واعتبر  . وهذا خطر استراتيجي  ايضاً  الفلسطينية الن هذا يعني تجزئة القضية       
نقل انظار االعالم للحديث عن قـادة       لمحاولة  وممارسة سخيفة   بانها  ستكون مستهدفة ضمن سياسة االغتياالت      

 . المقاومة المستهدفين وليس عن االطفال والمجازر
  23/6/2006القدس العربي 

  
  لفتنة يدعون إلى المحافظة على النسيج الوطني ووأد الحمنواب فتح في بيت  .11

 اهمية التعاون بين نواب المحافظـة        على أكد نواب كتلة فتح البرلمانية في محافظة بيت لحم         :حسن عبد الجواد  
والمؤسسات والفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية، وتفعيل العالقات مع الصحافيين، والمؤسسات اإلعالميـة،            

 واالجتماعي، في المحافظة ووأد الفتنـة، بـسبب         بهدف التصدي للمخاطر والمشاكل التي تتهدد النسيج الوطني       
جاء ذلك خالل لقاء مفتوح مـع        .تراكم العديد من القضايا ذات البعد السياسي واالجتماعي واألمني دون حلول          

وأشاد حسن عبد ربه ممثل فتح في لجنـة الطـوارئ            .الصحافيين واإلعالميين نظمته الكتلة في مخيم الدهيشة      
دور الصحافيين واإلعالميين في خدمة القضية الوطنية والتعبير عن هموم ومعاناة الشعب            الوطنية واإلسالمية ب  

وثمن النائب محمد اللحام الدور الذي يقوم به الصحافيون واإلعالميون وتطرق لـبعض المـشاكل               . الفلسطيني
لة فـي االجهـزة   التي تعرضت لها المحافظة في المجال األمني واالجتماعي والسياسي، مشيراً الى وجود مشك       

األمنية، ومشاكل ذات طبيعة اجتماعية وأخرى في مجال القضاء تتطلب تعاوناً جاداً مـن كافـة االطـراف،                  
قراقع عن غياب   عيسى  وتحدث النائب    .موضحاً ان العديد من المشاكل تمت متابعتها، ورفعها للقيادة الفلسطينية         

وانتقد دور االجهزة األمنية وعدم      .طبيق القانون على االرض   القانون، وأهمية تفعيله، داعياً الى تشكيل لوبي لت       
كشفها عن العديد من الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، موضحاً ان استمرار هذا الحال سيؤدي باالوضاع فـي                 

السقا حول الظروف الصعبة التي يعيشها اهالي المحافظة، وقال ان           وتحدث النائب فايز   .المحافظة الى الكارثة  
كتلة تدين كافة الجرائم والخروقات التي تسببت في مزيد من المعاناة للمواطنين، موضحاً انـه حتـى اآلن ال                   ال

يوجد عنوان سياسي محدد لهذه االحداث، ما يتطلب من الجهات المعنية االسراع في الكـشف عنهـا وتقـديم                   
والموضوعية وعدم االنـزالق نحـو      ودعا الصحافيين واإلعالميين الى توخي الدقة        .المتورطين الى المحاكمة  

   .التحريض واالقتتال الداخلي، والعمل من اجل كشف الحقائق
  23/6/2006األيام الفلسطينية 

  
   للحوار  يدعوانالجهاد وأمل  .12

وأدان المجتمعـون   . زار وفد من الجهاد االسالمي برئاسة ابو عماد الرفاعي، المكتب السياسي لحركـة امـل              
االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في ظل صـمت دولـي          الجيش  ونية التي يرتكبها    المجازر الوحشية الصهي  

مريب وتغطية اميركية مستمرة للجرائم الصهيونية، وشددوا على اهمية الوحدة الفلسطينية حرصا على القضية              
معالجـة كـل    وأكدوا على أهمية الحوار اللبناني الفلسطيني الذي أقر على طاولة الحوار الوطني ل            . الفلسطينية
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وجدد المجتمعون تأكيدهم رفض التوطين وجددوا التهنئة للجيش اللبناني ومخابراته علـى            . القضايا المطروحة 
 .كشف شبكة العمالء الصهيونية واعتقالها

  23/6/2006السفير 
  

  سنستمر باالغتياالت حتى لو كان ضرب االبرياء هو الثمن: أولمرت .13
ستستمر في تصفية نشطاء االرهاب حتـى       إسرائيل  ن  ألمؤتمر قيسارية   ، أمس في خطابه الختامي      اولمرتقال  

  .حياة وأمن مواطني سديروت أهم من راحة سكان غزةا على أن شددم. لو كان الثمن قتل االبرياء
  23/6/2006 48عرب 

  
  زعم حدوث خطأ في برمجة مسارات صواريخ استهدفت مدنيين  تإسرائيل  .14

 ان النقطـة التـي      ، استشهاد مدنيين فلسطينيين   هاريرتبجيش اإلسرائيلي ب   ال ريرزعمت تقا  : آمال شحادة  ،القدس
 بسبب الصعوبة في الحفاظ على رؤية مباشرة ومتواصـلة بـين آلـة              ،أطلقت عليها الصواريخ كانت إشكالية    

 من الممكن ان يكون قد حصل خطأ فـي برمجـة مـسار              حيث. الطيران التي أطلقت الصواريخ وبين الهدف     
 .الصاروخ

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  العالم سيقبل بالتجميع في النهاية وأمريكا ستدعمها :رامون .15
وحـسب  . العالم يريد مفاوضات على أساس الشروط الدولية لخارطة الطريق        أن  قال وزير القضاء اإلسرائيلي     
ن ال يقبلون بهذه الطلبـات  يسطينيالفلكما أن .  فإن احتماالت حدوث هذا قليلة جدا،تقديرات الحكومة االسرائيلية 

الجمود السياسي سيؤدي إلى المزيد من سـفك        ، ألن    التجميع بخطةنهاية  ال للقبول في  العالم    مما سيدفع  الدولية،
كما  ة أيضا خطالالواليات المتحدة ستقبل     أن   واضاف .سيرى في الخطة حالً بديالً للواقع غير المحتمل       و ،الدماء
 ألن تجميع المستوطنات يستند إلى رسالة الضمانات التي بعـث بهـا بـوش               ن قبل، مخطة فك االرتباط    قبلت  

  .لشارون
  23/6/2006 48عرب 

  
   ىمستوطني الضفة في الكتل االستيطانية الكبر بيرتس يؤيد تجميع .16

     الذي يـضمن تعويـضات للمـستوطنين        ، يؤيد سن قانون اإلخالء والتعويض     بيريتسذكرت هآرتس اليوم أن 
 التـي اقترحهـا     ،يطالب بتسويق فكرة السكان التوأم     كما   .ين في الضفة الغربية ضمن خطة التجميع      اإلسرائيلي

خطة تبدأ  الن البلدات التي تستوعب مستوطنين أخلوا ضمن        ، بحيث أ  حزب العمل اثناء حملته االنتخابية األخيرة     
سيجبر الحكومة منذ اليـوم      منح تعويضات     فيما نقل عن أحد المسؤولين أن      .أخرىاآلن باستيعاب مجموعات    

  .خطةلعلى االعالن عن الحدود التي ستنسحب اليها في الضفة الغربية قبل اتمام التخطيط التفصيلي ل
  23/6/2006 48عرب 

  
   إلى مسح غزة من الوجود  نتنياهو يدعو .17

الفلـسطينية  طالب نتانياهو بتصفية زعماء حماس في اطار مكافحة ظاهرة اطالق الصواريخ    : وكاالت ،رام اهللا 
   .جيش االسرائيلي يملك القدرة الكاملة على مسح غزة من الوجودال ان الفتا إلى. على االهداف االسرائيلية

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
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   مصري في منع محاولة فلسطينية لتهريب أسلحة–تعاون إسرائيلي  .18

قد جرى مع قوات األمن المصرية، في       كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي النقاب عن تعاون عسكري         : الناصرة
  .منع محاولة قام بها فلسطينيين اثنين لتهريب أسلحة ووسائل قتالية إلى قطاع غزة عبر البحر

  22/06/2006قدس برس 
  

   فلسطينياً في غزة23بتسيلم تطالب بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين عن مقتل  .19
االسرائيلي، امس، من النائب العام العسكري، اصدار امر     طلب مركز بتسيلم    :  عبد الرؤوف ارناؤوط     -القدس  

بالشروع في التحقيق مع المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع                
  .ركان، وقائد سالح الجوالغزة، بما في ذلك التحقيق مع رئيس هيئة ا

  23/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  لية تطالب الجنود برفض أوامر قصف غزة منظمة اسرائي .20
دعت جمعية جرأة للرفض، جنود جيش االحتالل والطيارين وقادة سالح المدفعيـة الـذين يقومـون بقـصف                  

وعدم .  رفض أوامر قادة الجيش واألمتناع عن قصف غزة        ، إلى   المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان في غزة     
  .  ألن األمن الحقيقي لن يأتي عن طريق قتل األطفال،رائيلكسر العمود الفقري األخالقي لدولة اس

  23/6/2006 48عرب 
  

 يهود من تل أبيب والقدس ينضمون إلى حملة المقاطعة إلسرائيل .21
انضم مئات من اليهود االسرائيليين من أنصار السالم الى الحملة الدولية التي بدأت أخيرا لمقاطعـة                : تل أبيب 

وقـال أحـد منظمـي      . نصرية ضد الفلسطينيين في اسرائيل وفي المناطق المحتلة       اسرائيل، بسبب سياستها الع   
  .  حملة نزيهة وعادلة وتخدم مصلحة اسرائيل ألنها تحميها من ذاتهاهاالحملة، ان

  23/6/2006الشرق األوسط 
  

  اسرائيل تستعد لمنع دخول المتضامنين األجانب للمناطق المحتلة  .22
االسرائيلية تستعد في هذه األيام لمنع إقامة مهرجان صيف السالم الذي تنظمه            ذكرت معاريف أن أجهزة األمن      

 العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني والفاعلة داخـل المنـاطق المحتلـة بهـدف مـساعدة                 ISMحركة  
 لمنع دخول نشطاء تابعين للحركـة إلـى          حيث أن هناك إستعدادات    .الفلسطينيين في ظل االحتالل االسرائيلي    

  .إسرائيل وطرد من استطاع الدخول
  22/6/2006 48عرب 

  
 شركات اسرائيلية تبيع اسلحة الكراد العراقالتحقيق مع  .23

 أجرت الشرطة االسرائيلية تحقيقا سريا مع شركات اسرائيلية باعت اسلحة :الناصرة ـ برهوم جرايسي
 . االسرائيليةومعدات لالكراد في شمال العراق دون الحصول على ترخيص من وزارة األمن

  23/6/2006الغد األردنية 
  

  إسرائيل تعرض على المستوطنين شراء أراضي الجوالن المحتلة   .24
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تواصل إسرائيل مخططاتها االستيطانية في الجوالن في محاولة لالستيالء على أكبـر مـساحة               :القدس المحتلة 
 دونم للمستوطنين، شرط ان     2500عرضت ما يطلق عليها دائرة أراضي إسرائيل بيع         حيث  . أرض وتهويدها 

ل هذه المنطقة الى سياحية زراعيـة       يتحولط  يخطمع االشارة إلى أن هناك ت     . يتعهد كل مشتر بزراعتها بالكرمة    
 .على نمط مناطق مشهورة في فرنسا وكاليفورنيا

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ال يخيف أحداإسرائيلاإليدز في  .25
 األشخاص ال يبالون عند سماعهم نبأ إصابتهم بـالمرض          عن صدمته ألن  يل   مدير مركز اإليدز في إسرائ     عبر
حـسب إحـصاءات وزارة الـصحة       ويشار إلى أنه وب     . عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية       ى عل  ، القاتل

  .  شخص حاملين للفيروس أو مصابين بالمرض بالفعل فـي إسـرائيل            4500  يوجد قرابة   2005 اإلسرائيلية عام 
ن مـن  ي أن المصابين بالفيروس بالفعل يتركزون في قطاعات المهاجرى الدراسات االجتماعية والطبية إل   وتشير

  .   الذين هم األكثر نسبة والشواذ ، نيوالمدمن أصول أفريقية
  23/6/2006األهرام المصرية  

  
   ساعة من إغالقه30إعادة فتح معبر رفح بعد  .26

 معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، بعـد ان عـاد المـراقبين               ساعة أعيد الخميس فتح    30بعد اغالق دام    
معبر إن المراقبين االوربيـين وصـلوا الـى         الوقال أبو نحلة مدير      .األوربيين إلى أماكن تواجدهم فى المعبر     

وأوضح ابو نحلة ان العمل سيـستمر علـى          . المعبر قبل قليل وانه تجرى الترتيبات االن من أجل بدء العمل          
حتي الساعة السادسة بالتوقيت المحلى لمدينة غزة موضحا ان جهودا كبيرة ستبذل من اجل إدخال كافة                المعبر  

وقالت مصادر فلسطينية ان اجتماعا عقد بـين ضـباط          . الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من المعبر      
  .مراقبين االوربيينامن فلسطينين واوربيين جرت على معبر كيرم شالوم افضت الى اتفاق بعودة ال

 22/6/2006 48عرب 
  

   طفالً شهيداً خالل االنتفاضة 797 .27
 طفال وفتى دون الثامنة 797ذكر مركز رسالة الحقوق في مدينة غزة أن : غزة، رام اهللا ـ المستقبل ووكاالت 

ـ       2000عشرة استشهدوا برصاص قوات االحتالل منذ اندالع االنتفاضة في العام            اوز ، بينهم أطفـال لـم يتج
وأشار التقرير، إلى أن جميع األطفال الذي استشهدوا لـم يكونـوا مـشاركين فـي أي                  .عمرهم بضعة أشهر  

مواجهات مع قوات االحتالل وإنما كانوا يمارسون حياتهم اليومية سواء أثناء فترة اللعب أو أثناء وجودهم فـي             
تـب تنـسيق المـساعدات      كير اعـده م   واشار تقر  .البيت أو خالل ذهابهم إلي مدارسهم أو حتى خالل نومهم         

 آخرون في هجمات جوية عـسكرية       91 فلسطينيا استشهدوا وأصيب     32االنسانية التابع لالمم المتحدة، الى ان       
اسرائيلية وقصف مدفعي إسرائيلي في داخل قطاع غزة خالل شهر واحد، وأن عشرة من بين الذين استشهدوا                 

  . سن الخامسة من العمرهم من األطفال بما في ذلك ستة أطفال دون
  23/6/2006المستقبل 

  
  نصف تحت األرض ونصف يصارع الموت.. أشقاء هدى غالية .28

مأساة عائلة غالية لم تنته باستشهاد نصف أفرادها فحسب، بل بإصابة النصف اآلخـر                : وديع عواودة  ،القدس
ين بين المستشفيات في حالة     بجروح بالغة فبعد نحو اسبوعين على مجزرة شاطئ غزة ال يزال ستة منهم موزع             
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وأكدت مصادر طبية في مستشفيات ايخليوف وسوروكا والشفاء ان جميع ابناء اسرة غاليـة ال                .غيبوبة كاملة 
يزالون فاقدي الوعي منذ اصابتهم على شاطئ السودانية وأن بعضهم قد بترت اطرافه فيما اصيبت اعـضاؤهم           

 ان اسرة شقيقه علي انقسمت الى نصفين االول تحـت االرض             رمضان ،يقول عم االسرة   .الداخلية بشكل بالغ  
والثاني فوقها داخل غرف العناية الفائقة في ثالثة مستشفيات منوها الى كـونهم حتـى اآلن بحكـم االحيـاء                    

  .االموات
  23/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
 احمونا من القصف االسرائيلي: اطفال فلسطين يناشدون انان .29

تظاهر مئات االطفال الفلسطينيين امام مقر االمم المتحدة في غزة امس احتجاجا على   :أ اف ب ، د ب -غزة 
ورفع االطفال  .الغارات االسرائيلية التى تستهدف المدنيين واسفرت عن استشهاد واصابة عدد من االطفال

 .ت ولماذا نقتل كل يوم؟المشاركون في التظاهرة الفتات كتب عليها لماذا تقتلون اطفالنا؟ واوقفوا صواريخ المو
ووجه االطفال رسالة احتجاج الى كوفي انان جاء فيها اوقفوا قتل ابناء فلسطين ، وان كنتم تسمعوننا احمونا 

واستنكر يوسف رزقة وزيراالعالم الفلسطيني ما أسماه غفلة الضمير العالمي والعربي  .من االحتالل والقصف
وأضاف  .غارات جوية إسرائيلية راح ضحيتها المئات من االطفالإزاء ما تشهده االراضي الفلسطينية من 

رزقة في حديث الذاعة صوت فلسطين نالحظ غياب الضمير العالمي وخاصة الواليات المتحدة التي لم تنطق 
 .بكلمة إدانة للمجازراالسرائيلية فى القطاع

  23/6/2006الدستور 
  

 إضراب احتجاجاً على تأخر الرواتب .30
في المؤسسات الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس اضرابا احتجاجا على نفذ العاملون 

وفيما قالت الحكومة الفلسطينية ان عددا كبيرا ..استمرار تأخر صرف رواتبهم طوال االشهر الثالثة الماضية
وقال االمين  . كان شامالمن الموظفين لم يلتزموا االضراب، اكدت نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية انه

العام لمجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض لوكالة فرانس برس ان االضراب الذي دعي اليه الموظفون لم 
واضاف شهدت الوزارات غيابا لكنه كان .يؤثر على عمل الوزارات ومارس عدد كبير من الموظفين عملهم

ة التي دعت الى االضراب غير مسجلة لدى الجهات واشار عوض الى ان النقاب .ضعيفا ولم يؤثر على العمل
 .المعنية وتمارس عملها في شكل غير قانوني

وفي المقابل، اكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الداعية الى التحرك ان االضراب 
تلفة ان تعميما من مجلس وقال موظفون في وزارات مخ. كان شامال باستثناء بعض الموظفين في وزارة المال

وشمل  .الوزراء صدر االربعاء محذرا اياهم من التزام االضراب تحت طائلة التعرض الجراءات عقابية
ويقدر عدد . االضراب ايضا العاملين في مكتب مجلس الوزراء في رام اهللا، وقال موظفون انهم لزموا منازلهم

 . علما بان االضراب لم يشمل العاملين في االجهزة االمنيةالموظفين في وزارات الضفة الغربية بخمسين الفا،
  23/6/2006البيان 

  
  فتاح تطالب الرباعية بكبح جماح االحتاللؤسسة مم .31

، بيانا اعالميا طالبت فيـه      )مفتاح( أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية         –القدس  
ع قوات االحتالل االسرائيلي من التمادي في إرتكاب جرائم الحـرب بحـق             اللجنة الرباعية بالتدخل العاجل لمن    

 قذيفـة  7،7000وتساءل البيان عن توقيت تدخل العالم، بعد أن أطلقت اسرائيل أكثر مـن      .  الشعب الفلسطيني 
مدفعية منذ االنسحاب االسرائيلي من القطاع في أيلول الماضي بحسب احصاءات امنستي، والتي زهقت ارواح               
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وطالب البيان األمين العام لألمم المتحدة بعدم االكتفاء بمطالبة حكومة          .  فلسطينيا في شهر آيار الفائت لوحده      41
االحتالل باحترام القانون الدولي االنساني، وانما اتخاذ خطوات عملية، من خالل موقعه المسؤول، لضمان عدم               

الصمت الدولي، مسؤولية أي روح فلـسطينية تزهـق         وحمل البيان   . مواصلة استباحة وسفك الدماء الفلسطينية    
كما دعا البيان جميع الفلسطينيين لاللتزام بالتهدئة بحسب ما اتفق عليه في            . وأية جرائم حرب يرتكبها االحتالل    

  . حوار القاهرة
  22/6/2006مفتاح 

  
  وزع آالف الطرود الغذائية للفلسطينييني  اإلماراتيالهالل .32

 ألف دوالر لتنفيذ البرنامج في كل من قطـاع          650 مبلغ    اإلماراتية  الهالل األحمر  رصدت هيئة  : حمد الكعبي 
 ألف دوالر إلى    150 ألف دوالر فيما تبلغ في الضفة        200 وتبلغ تكلفة البرنامج في غزة       ،غزة والضفة الغربية  

تواجـه تحـديات     ألف دوالر على األسر التي تستهدفها الهيئة والتـي           300جانب توزيع كبونات غذائية بقيمة      
  · إنسانية كبيرة بسبب األحداث الجارية على الساحة الفلسطينية

  23/6/2006االتحاد االماراتية 
  

 العربية للتنمية تخصص ثالثة ماليين دوالر لتحديث الصناعة الفلسطينية .33
العربية قال وزير االقتصاد الفلسطيني عالء الدين االعرج ان المجلس الوزاري للمنظمة :  بترا–القاهرة 

للتنمية الصناعية والتعدين خصص مبلغ ثالثة ماليين دوالر لبرنامج تحديث الصناعة في فلسطين في اطار 
وقال  .استراتيجية الصناعة العربية التى اقرتها قمة الخرطوم وخصصت لها مبلغ عشرين مليون دوالر

 . ألف دوالر150موازنة سنوية تبلغ االعرج ان المجلس قرراعتماد برنامج دائم لدعم الصناعة الفلسطينية ب
  23/6/2006الدستور 

 
  الوضع الصحي لألطفال العرب غير مرٍض وسيىء .34

تشير معطيات العديد من االبحاث ان الوضع الصحي لالطفال العرب غير مرض بل وسيئ              :  عبد المنعم فؤاد   
رب في السنة االولى من الحياة هـي        وفقا للعديد من المعايير المعمول بها عالميا ، حيث ان وفيات االطفال الع            

 ثالثة اضعاف كما هو حال االطفال في النقب ، ونـسبة            لىضعفي النسبة بين االطفال اليهود ، واحيانا تصل ا        
هي ضعف النسبة عند االطفال اليهود ، وتـصل         ) شهرا18-9بجيل  ( فقر الدم ، االنيميا ، بين االطفال العرب         

 من قلة االبحاث التحليلية التي قد تفسر هذه الظـواهر ،  وبالرغم ل عرب ، الى نسبة واحد بين كل خمسة اطفا    
فان معظمها قد يعود الى االوضاع االقتصادية الصعبة والفقر والظروف المعيشية الصعبة التي تعـاني منهـا                 

  .نسبة كبيرة من االطفال العرب وعائالتهم
  22/6/2006صوت الحق والحرية 

  
  سطينيون الشبابالالجئون الفل: كتاب جديد .35

صدر عن دار كنعان للدراسات والنشر بدمشق الطبعة األولى، وبدعم من مركز الشباب الفلسطيني جفرا كتاب                
الالجئون الفلسطينيون الشباب للكاتب والصحفي الفلسطيني أحمد مصطفى جابر دراسة فـي علـم االجتمـاع                

 ويدعوها للعمل مع الشباب وتمكينهم وتنميـتهم،  السياسي، يعرض الكتاب لرؤية جديدة يحفز المنظمات الشبابية 
ويبحث الكتاب في معضالت الهوية والمشكالت والعالقة مع المنفى الذي يعيشه الشباب الفلـسطيني الالجـئ،                
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وإذا كان القسم التطبيقي في الكتاب قد تركز حول الالجئين في سوريا إال أن أطروحـات الكتـاب وهـواجس                    
  .لمحدد إلى الهم اللجوئي العامالبحث فيه تتعدى المكان ا

  20/6/2006الراية القطرية 
  
 

 قمة مبارك ـ األسد تؤكد عدم السماح بأي إنقسامات فلسطينية  .36
 ، وبعد المحادثات  .السوريوعقدت أمس القمة المصرية السورية بين الرئيسين المصري         :  جمال فهمي  ،القاهرة

ان ما اسـتمعنا    : أبوالغيطوقال  لمعلم مؤتمراً صحافياً مشتركاً     عقد وزيرا خارجية البلدين أحمد أبوالغيط ووليد ا       
حتى تنـضم   الفلسطينية  اليه في محادثات اليوم يؤكد ان الطرف السوري لديه رغبة اكيدة في مساعدة الفصائل               

نحن ندعم الحـوار الـوطني      : وعلّق المعلم  .الى الحوار الوطني وتالياً المضي في طريق لم الشمل الفلسطيني         
وطالـب  . لسطيني الدائر اآلن على اساس وثيقة االسرى الن هدفنا هو تحقيق الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية               الف

بامهال كل االطراف الوقت الالزم للتوصل الى تفاهم واتفاق في ما بينهم واتخاذ خطوات على االرض تؤكـد                  
ة علـى المحـاوالت    سـوري –ورفض ما سماه مزاعم عن وجود خالفات مـصرية        .وحدة الشعب الفلسطيني  

 السورية في شان حماس والمبـادرة       –اكد ان الرؤية المصرية     والجارية القناع حماس بقبول المبادرة العربية       
وعن وضع المنظمات الفلسطينية في سوريا وانخراطها في الحوار الوطني الفلسطيني، قـال             . العربية مشتركة 

مة الحرير الفلسطينية، واعادة بناء المنظمة مـن بـين           في منظ  – او بعضها    –المعلم ان هذه الفصائل اعضاء      
وامل في التوصل الى توافق داخلي فلسطيني بديالً من         . مسائل الحوار الدائر اآلن تمهيداً النضمام حماس اليها       

فإن لحظة الحقيقة ستفرض هـذا       فكرة االستفتاء على وثيقة االسرى، غير انه الحظ انه اذا ما فشل هذا الحوار             
  .تاءاالستف

  23/6/2006النهار 
 

  الحائزين على نوبل يدعون الحياء االمل فـي حل تفاوضي يؤدي لدولتين .37
 حائزا على جـائزة     25 اختتمت اعمال المؤتمر الثاني للحائزين على جائزة نوبل ، حيث اوصى           : بترا ،البتراء

يين باحتياجـاتهم األساسـية      شخصية عالمية بدعم إنشاء آلية دولية مؤقتة لتزويد الفلسطين         25نوبل إلى جانب    
 يجب اتخاذ خطوات عاجلة إلعـادة احيـاء         هورأى المشاركون ان   .لضمان أن ال يعاقبوا بسبب فشل حكوماتهم      

واقتـرح المـشاركون التحـرك العـالن ان العمليـات            .األمل في حل تفاوضي يصل في النهاية الى دولتين        
حرك لبـذل جهـود مـن قبـل المعلمـين االسـرائيليين             االنتحارية االرهابية جريمة ضد االنسانية وكذلك الت      

كما قرروا انشاء    .والفلسطينيين لمراجعة المناهج الدراسية وحذف المناهج التي تحرض على العنف والكراهية          
مجمع للحائزين على جائزة نوبل لدعوة مؤسسات اسرائيلية وفلسطينية في اجتماع يعقد في تشرين ثاني وكذلك                

جتمع المدني وحكومات محلية مجاورة لنهر األردن في إشارة الى سوريا ولبنان وذلـك              دعوة مؤسسات من الم   
  .للحديث حول موضوعات مشتركة في مجال الصحة والمياه والبيئة

  23/6/2006الرأي األردنية 
  

  المجالي يدعو االتحاد االوروبي الضغط على اسرائيل للعودة لعملية السالم .38
 وزير الدولـة    لدى استقباله ي  عبد الهادي المجال  االردن  د رئيس مجلس نواب      اك :بترا،   حكمت المومني  ،عمان

 ضرورة ان يلعب االتحاد االوروبي دورا اكثـر فاعليـة           علىللشؤون الخارجية الروماني تيودور باكونسكي      
 ضح ووا .ضغط على اسرائيل للعودة الى مفاوضات السالم وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة             لل

من جانبه قال باكونسكي ان رومانيـا   .ان الصراع العربي االسرائيلي ليس صراعا دينيا بل هو صراع سياسي   
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ستستثمر خبراتها وعالقاتها داخل االتحاد االوروبي للمساهمة مع االردن في السعي الى عودة المفاوضات بين               
  .ارات الشرعية الدوليةالفلسطينيين واالسرائيليين وانهاء الصراع بينهما على اساس قر

 23/6/2006العرب اليوم 
  
 

  اللجنة الملكية األردنية للقدس ترفض مزاعم أولمرت .39
أعلنت اللجنة الملكية لشؤون القدس في األردن رفضها لتصريحات أولمرت حول عدم تنـازل الكيـان        : ا.ن.ق

اننـا  : مينها العام عبداهللا كنعان   وقالت اللجنة في بيان أل     .عن أي جزء من السيادة على الحرم القدسي الشريف        
لسنا بحاجة الى اثبات بأن االقصى جزء من عقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم وأنه لم يثبت أن هناك أثـراً                  

وتساءلت اللجنة عن األسـس التـي بنـى عليهـا            .واحداً لليهود في رحابه وقد اعترف بذلك علماء اثار يهود         
خذ هذه التصريحات على محمل الجد لتكون بداية تهدف الى تحريك قـضية             أولمرت مزاعمه، وأكدت أهمية أ    

القدس على مختلف الصعد والمستويات والمحافل الدولية لحمل إسرائيل على التعاطي إيجابيـاً مـع قـرارات                 
   .الشرعية الدولية وثنيها عن تحقيق أهدافها العدوانية التوسعية

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
 

  ي ـ فلسطيني لتغطية قطاع غزة بالطاقة الكهربائيةاتفاق مصر .40
اتفقت مصر وفلسطين علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لربط قطـاع غـزة بالـشبكة الكهربائيـة              : السيد حجازي 

المصرية لتغطية احتياجاته بالطاقة الكهربائية الالزمة لمشروعات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيـة ومـشاريع             
وإعداد كوادر فلسطينية لتأسـيس شـركة نقـل الكهربـاء           ،   أسعار مناسبة للمستهلك الفلسطيني   البنية التحتية وب  

    . الفلسطينية
  23/6/2006األهرام المصرية  

  
  األردن يزود أريحا بالكهرباء .41

وكان . وافق األردن على طلب فلسطيني لتزويد مدينة أريحا بالتيار الكهربائي بدالً من الخط اإلسرائيلي             : عمان
 .رئيس عباس قد طلب من الملك عبداهللا الثاني تزويد المدينة بالكهرباء وتحريرها من شركة كهرباء القـدس                ال

  .وينتظر توسيع الخطة لتشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية
  23/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الصليب األحمرإلى واالسرائيليون ينضمون الفلسطينيون .42

 االسـرائيلية  اإلغاثـة الخميس، علـى انـضمام هيئتـي    /األربعاء، ليل   األحمرب  وافقت الحركة الدولية للصلي   
وتمت الموافقة علـى    .  تصويت بإجراء صفوفها بعد يومين من المحادثات الصعبة التي انتهت          إلىوالفلسطينية  

  .18 وامتناع 54 صوتا في مقابل 237 بـاإلغاثةتعديل القوانين الضرورية لقبول هيئتي 
  23/6/2006المستقبل 

  
   مليون يورو من ألمانيا إلغاثة الفلسطينيين  20 .43

.  مليون يورو في صندوق اإلغاثة األوروبي للفلسطينيين       20أعلنت الحكومة األلمانية أنها ستسهم بمبلغ       : ا.ب.د
وقالت وزيرة مساعدات التنمية األلمانية هايدماريا فيتشوريك تسويل أول أمس أمام البرلمان إن هذه المـساعدة                
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تسهم بقوة في استقرار وسالم المنطقة، وأشارت الى أن إجمالي حجم المساعدات من أوروبا بالكامل سيـصل       س
  .  مليون يورو150 إلى

  23/6/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

 لمختطفين في العراق اناشد مشعل المساعدة في إطالق سراح الروس ت موسكو .44
 الفيدرالية الروسي، رئيس مجلس جمعية التضامن  بعث رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس:موسكو

والتعاون مع بلدان آسيا وأفريقيا ميخائيل مارغيلوف برسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
 وذلك . مشعل طلب منه فيها تقديم المساعدة في تحرير موظفي السفارة الروسية األربعة المختطفين في العراق

مواقع اإلسالمية على اإلنترنت خبرا يشير إلى أن مجلس شورى المجاهدين في العراق قرر  نشر أحد الما عدب
 . قتل المواطنين الروس األربعة بعد انتهاء المهلة التي قدمها للجانب الروسي

  22/6/2006وكالة األنباء الروسية 
  

 تزايد انتهاك حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية: األمم المتحدة .45
 المحتلة جون دوغارد انه األراضي في اإلنسانقال المقرر الخاص لحقوق : ا ف ب،برهوم جرايسي، الناصرة

 االغتياالت المستهدفة للناشطين أن في بيان وأضاف. اإلنسانحصل تدهور كبير على مستوى احترام حقوق 
 القيود االسرائيلية إنرد وقال دوغا . يقتلونأووبطبيعة الحال يصاب شهود لهذه العمليات بجروح . على ازدياد

 500 من أكثرهناك حاليا و الصادرات الفلسطينية، أمامتعرقل تسليم المواد الغذائية في قطاع غزة وتشكل عائقا 
ن بعض أو، حاجز تفتيش على الطرقات ما يجعل مستحيال على الفلسطينيين التنقل في الضفة الغربية نفسها

 رفض حماس االعتراف باسرائيل أن  وأكد. ة الفلسطينيين ومضايقتهمهان وضعت تحديدا إلأنهاالحواجز يبدو 
 . عبر الدبلوماسيةإنماونبذ العنف لن يتغير من خالل عزل الفلسطينيين 

  23/6/2006الغد األردنية 
 

  عرقل إعادة بناء المنظمةيتجاذب الالحرب األهلية على األبواب و: المجيد عبد .46
يس لجنة صياغة المشروعين التنظيمي والـسياسي لتفعيـل منظمـة           الشرق حاور رئ   مندوب   شاكر الجوهري 

  : بداية هذا الحوار احتوت على مفاجأة صدمت عبد المجيد، وذلك عبر سؤالنا األول. التحرير عبد المجيد
نريد أن نبدأ هذا الحوار معك بالوثائق التي توافقت عليها اللجنة التي تترأسها وتتـشكل مـن عـدد مـن                      *  

 ..يث توصلتم إلى مشروع برنامج تنظيمي وآخر سياسي نشرتهما الشرق في األسـبوع الماضـي              الفصائل، ح 
  ؟ .. باألغلبيةوهل تم التوصل إلى هذين المشروعين باإلجماع، أ..  !؟..هل وصلكما هذان المشروعانو
في النهايـة    عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل الشهرين الماضيين، شارك فيها عشرة فصائل فلسطينية، وتم               -

التوافق على مقترحات في الجانب التنظيمي تتعلق بتشكيل المجلس الوطني، وذلك باالنتخاب، وبتشكيل المجلس              
  . وأعتقد أن الوثائق ستنشر كاملة في األسبوع المقبل. المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

  ؟ ..أي وثائق * 
 سننشره هو الصيغة النهائية لهذين المشروعين، بعد أن يقـرا بـشكل          ما و . كل الوثائق التي تم االتفاق عليها      -

 في صيغة سياسية وتنظيمية تتضمن مشروع البرنامج السياسي إلعادة بناء وتفعيل منظمـة              ننهائي، وسيصدرا 
حيـاء هيئـات ومؤسـسات منظمـة     إوفي الجانب التنظيمي هناك مقترحات تتعلق بإعادة    . التحرير الفلسطينية 

لكن  . عضوا 350عضائه عن   أبدءا من تشكيلة المجلس الوطني الذي تم التوافق على أن ال يزيد عدد              التحرير،  
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كل هذه االقتراحات التي تم التوافق عليها بين الفصائل ستطرح على اجتماع اللجنة العليـا لألمنـاء العـامين،                   
نعقد في القاهرة، أو في أي عاصمة       وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئاسة المجلس الوطني عندما ت         

ستضافة التي تتوفر مـن أي     دمشق أو غيرها، حسب ما يتم التوافق على المكان، واال           في سواء.. عربية أخرى 
ألنه بعـد   .. حياء منظمة التحرير  إدولة عربية للحوار الفلسطيني، الذي نعتقد أنه يمثل المحطة الرئيسة إلعادة            

 توضع آلية إلعادة بناء وتفعيل وتطوير المنظمة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني،            اجتماع اللجنة العليا يجب أن    
  . وضرورة تحديد موعد النعقاده

  ؟..عدادهاإ لماذا ستكون هناك تعديالت على مشروعي البرنامجين، وقد انتهت لجنتكم من  * 
جرت مناقشته في جلسة، وستعقد      الجانب التنظيمي تم التوافق عليه بالكامل، لكن مشروع البرنامج السياسي            -

سبوع لوضع الصيغة النهائية له في ضوء التعديالت التي تم النقاش فيها في جلسة الخميس               أجلسة أخرى خالل    
  . قبل الماضي

هل وافق محمد أبو ميزر، ممثل فتح في لجنتكم على الفصل بين رئاستي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر                  *  
  ؟ ..والسلطة الفلسطينية

   .، بما في ذلك محمد أبو ميزر ممثل فتح وافقت على النص جميع الفصائل التي شاركت-
  ؟ ..وهل يوافق عليه محمود عباس * 
 هذه مقترحات ستخضع للحوار في اللجنة الوطنية العليا، التي ستجتمع برئاسة محمود عباس، كمـا جـرى                  -

  . 2005االتفاق على ذلك في القاهرة في مارس 
هناك . لبس يدور في الذهن حول تعدد اللجان التي تبحث إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية             هناك   * 

اللجنة التي انبثقت برئاستكم عن لقاء الفصائل في دمشق، وهنالك لجنة شكلت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمـة                  
 والتفعيل التي قرر تشكيلها حوار القـاهرة        التحرير، ولديها مقترحات في هذا الصدد، وهنالك لجنة إعادة البناء         

ولم تلتق أو تجتمع حتى اآلن، وهناك لجنة رابعة شـكلها رئـيس المجلـس الـوطني                 ) اللجنة الوطنية العليا  (
  ؟..هذه التعددية في اللجان أال تؤدي إلى احتراق الطبخة.. الفلسطيني لتلقي مقترحات الفصائل

ا تم االجتماع مع األخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني            فهمي لهذا األمر ينطلق من أنه عندم       -
في العام الماضي، لدى حضوره إلى دمشق والتقى كل الفصائل الفلسطينية، وتمت مناقشة آلية اإلعداد الجتماع                

ن عداد مقترحـات فـي الجـانبي    إاللجنة العليا، جرى االتفاق على أن يتم البحث واإلعداد وعقد ورشات عمل و            
معلوماتي أن ما يجري اآلن في دمشق، وفي رام          . السياسي والتنظيمي لتصب جميعها في اجتماع اللجنة العليا       

اهللا، وما جرى حتى في رئاسة المجلس الوطني من مراجعة لألوراق التي قدمتها معظم الفـصائل الفلـسطينية                  
نحن في لجنتنا هنا في دمـشق، والتـي          .الرئاسة المجلس الوطني سيصب في النهاية لدى اللجنة الوطنية العلي         

سي اإلخوة في حركتي حماس والجهاد، الذين لم يشاركوا في حوارات لجنـة رام اهللا، أو         أسايشارك فيها بشكل    
. رضية لموقفهم في المرحلـة المقبلـة      أاجتماعات لجنة عمان، وهم يعتبرون أن ما يجري التوافق عليه يشكل            

هذه األوراق التي ستقدم كلها للجنة الوطنية العليا، ستؤدي إلى تكامل الموقف،            ونحن نعتبر أن هذه المحطات، و     
بالنسبة لنا، نحن نفهم أن     . وستطلع اللجنة العليا على كل المقترحات التي قدمت في رام اهللا أو دمشق أو عمان              

واحدة تطرح في لجنـة     .. هناك وجهتا نظر   .هذا سيؤدي إلى تكامل الموقف بغض النظر عن التباينات الحادثة         
رام اهللا ترى أن يتم تطوير وتفعيل منظمة التحرير واإلبقاء على الواقع كما هو، وأن تظل هيئات ومؤسـسات                   

عـضاء للجنـة    أ تعيين، و ة ودعوة حماس والجهاد اإلسالمي لاللتحاق باللجنة التنفيذية الحالي        ،المنظمة كما هي  
هذه الرؤية، األغلبيـة الـساحقة مـن        ). عضاء اللجنة أثلث  (شخاص  أا، وعددهم ستة    التنفيذية بدل الذين توفو   

  . الفصائل الفلسطينية ال توافق عليها
  ؟..من يقترح هذا * 
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 حسب معلوماتنا أن الحوار في اللجنة المشكلة في رام اهللا ينطلق من هذه الرؤيا التي ترى اسـتكمال عـدد                     -
عضاء جدد للجنـة    أضافة  إمجلس المركزي الحالي الجتماع يصادق فيه على        عضاء اللجنة التنفيذية، ودعوة ال    أ

هذه الرؤيـة ال توجـد       .التنفيذية بدال من المتوفين، ودعوة حماس والجهاد للدخول إلى عضوية اللجنة التنفيذية           
لـوطني  موافقة عليها من قبلنا نحن الذين تحاورنا في دمشق، بعد خمسة عشر عاما من انتهاء والية المجلس ا                 

الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وتفريغ منظمة التحرير الفلسطينية لـصالح الـسلطة خـالل                
نحن لسنا مع وجود حالة فراغ دستوري وتنظيمي في التمثيل الفلسطيني، ونعتقد أن الوضع              . المرحلة الماضية 

ـ إ يحتاج إلى إعادة بناء لتشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني، وليس          عضوا في المجلس التشريعي     132ضافة ال
  .  عضوا الحاليين في المجلس الوطني744إلى الـ

نحن دعونا في اللجنة التي تحاورنا فيها إلى إجراء انتخابات ديمقراطية حرة في التجمعات الفلسطينية، ليكـون                 
في . ة بلدان الشتات الفلسطيني   سواء في سوريا، أو في لبنان، أو في بقي        . هناك تمثيل لكل التجمعات الفلسطينية    

وأن يكون هناك قاعدة لتمثيل جميع القـوى والفـصائل الفلـسطينية            . الساحات التي يمكن إجراء انتخابات فيها     
  .وأي فصيل له قاعدة جماهيرية يمكنه الحصول على عدد أكثر من المقاعد من خالل االنتخابات. بشكل رمزي

يجب أن يكون   . وزيع مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني على الفصائل      نحن ضد كوتا الفصائل، بمعنى أن يتم ت       
هناك تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني عبر انتخابات حرة تجرى في كل التجمعات الفلسطينية، كما حـدث فـي                  

ونعتقد أن هذا هو األسلوب الـديمقراطي       . عضاء المجلس التشريعي  أالضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انتخب       
 علـى   تأن نعتمده لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، مع األخذ بعين االعتبار القاعدة التي نـص             الذي يجب   

. تكون هناك مشاركة للجميع   لعلى األقل بعضو أو عضوين لكل فصيل،         تمثيل كل القوى والفصائل الفلسطينية،    
            *  .عـدا ق وضعنا له بندا خاصا في مشروع البرنامج التنظيمي، حيث خصصنا لذلك ثالثـين م قدو
 ساسا من رغبة طرف يريد االحتفاظ بقيادتـه       أبدو الخالفات أعمق من أن تسوى بسهولة، ألن الخالف ينطلق           ت
، كما تكرست قيادتـه     تها كي يتولى قياد   . ف.  ت .، ورغبة طرف آخر بإجراء تغيير في قيادة م        ف. ت.  م -ل

  ؟..وهذه ليست من السهولة بمكان. للحكومة في الداخل
وأنا أعتقد أن األسلوب األنجع لمعالجـة       .  ال شك أن هناك تباينات واجتهادات في الرأي حول هذا الموضوع           -

مكانيـة حـصول    إهذا األمر هو الخضوع النتخابات حرة ديمقراطية تفرز تمثيال شعبيا حقيقيا، وتحدد فيهـا               
ذلك مبدأ التمثيل النسبي الكامل ليعتمد في       وقد حددنا ل  . الفصائل على نسبة من المقاعد تمثل قاعدتها الجماهيرية       

  .االنتخابات التي ستجرى في الخارج
شكالية في إجراء االنتخابات، وسبق لإلخوة العراقيين أن اجروا انتخابات في عـدد             إوأعتقد أنه ال يوجد هناك      

افقة الدول التـي    وهذا يعتمد على مو   . كبير من دول العالم، وشارك مراقبون في اإلشراف على هذه االنتخابات          
قـد تكـون هنـاك      .ضافة إلى هيئات دولية يمكن أن تشرف على هذه االنتخابـات          إيتواجد فيها الفلسطينيون،    

اجتهادات، لكن ال نستطيع أن نقول سلفا أن هذا التنظيم أو ذاك سيسيطر على المنظمة، أو من حقه أن يسيطر                    
ذي سيكون له الحجم األكبر في المجلس الـوطني، أو          االنتخابات هي التي ستحدد من ال     . من خالل كوتا معينة   

  .في المرحلة المقبلة، ومن الذي سيكون له تأثير أكبر في ضوء ذلك
هل تتوقع أن تسير عملية إعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر بـسالسة، أم أن كـال                 . لم تجب على السؤال    * 

سابقة، ومحاولة طرف آخر تحـصيل مكاسـب        في محاولة من طرف لالحتفاظ بمكاسبه ال      . سيتخندق في خندقه  
  ؟ ..على حساب القيادة السابقة

لكن .  أعتقد أنه مطلوب من جميع الفصائل أن تعد ما هو مطلوب منها لالجتماع الموسع للجنة الوطنية العليا                 -
ـ       . قليمية ودولية إ فهي معادلة محلية وعربية و     ).ف. ت. م( –ب  فيما يتعلق    ف وبالتالي هذه تعتمـد علـى كي

   . حياء المنظمة بهذه المعادلة وامتداداتهاإنستطيع جميعا أن نعيد 
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نحن بحاجة إلى موافقة عربية، ومحطة عربية لكـي         . ال نستطيع القول سنعقد المجلس الوطني الفلسطيني غدا       
ال نستطيع أن نفرض على الدول المضيفة لالجئين الفلـسطينيين أن تجـري انتخابـات علـى                 . ينعقد المجلس 

  . يهاراضأ
لذلك، نعتقد أنه إذا توافقنا على اإلعداد إلعادة تشكيل المجلس الوطني، يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى علـى                   

 ئوبالتالي، نحن نعتبر أن المطلوب اآلن هو خضوع الجميع لمبـاد          . نضاج الموقف العربي واإلقليمي   إطريق  
س الوطني، وإعادة ترتيب هيئات ومؤسسات منظمة       ديمقراطية حقيقية تحدد المسار الحقيقي إلعادة تشكيل المجل       

  .التحرير الفلسطينية
لست متفائال بأننا يمكن أن نصل في المدى القريب إلى آلية كاملة إلعادة تشكيل المجلس الوطني الفلـسطيني،                  

ثم إن وضع المنظمة مرتبط هو اآلخر بترتيبات الوضع داخل فلـسطين،            . ألنني أعرف أن هناك مشاكل كثيرة     
إذا استمر هـذا الحـوار       .تحديدا داخل السلطة الفلسطينية، ونتائج الحوار الذي يجري اآلن في رام اهللا وغزة            و

أما إذا تواصلت التجاذبات التي     . أعتقد أن مسيرة المنظمة يمكن أن تستكمل      . ووصل إلى ائتالف وطني عريض    
  . ألمر أو الحوار سيستمران بهذه السهولةموقف معارض لالستفتاء، فال أعتقد أن اوتؤدي إلى إجراء استفتاء، 

لماذا قدمتم، أو بكرتم في التوصل إلى مشروع البرنامج التنظيمي قبل مـشروع البرنـامج الـسياسي، ألن                  *  
   ؟التوافق التنظيمي أكثر صعوبة من التوافق السياسي

ـ                 - مامنـا  أوكانـت   . ه كان الموضوع التنظيمي من وجهة نظرنا هو الجانب األسهل الذي يمكـن أن نبـدأ ب
وراق المنظمات مـا يمكننـا مـن        أخذنا من   أوقد  . مامنا األوراق المقدمة من المنظمات    أاقتراحات، كما كانت    

وإذا كنا قد بدأنا بالجانب التنظيمي، فإنه في نهاية األمر ستصدر وثيقة واحـدة تنظيميـة                . الوصول إلى توافق  
احدة في النهاية هي الوصول إلى المحطة التي ستجتمع فيها          ونحن نعتقد أن األمر سيصل إلى نتيجة و       . سياسية

اللجنة الوطنية العليا، ولكن على ضوء نتائج الحوار، ألن اللجنة التي ستجتمع ستطلع على كل الوثـائق التـي                   
ضافة إلى ذلك، علمت اليوم أنه سيحضر وفد من حركة فـتح            إ. صدرت في رام اهللا أو في عمان أو في دمشق         

حضر القدومي بمفرده بناء    (ة فاروق القدومي، للحوار مع الفصائل بغرض اإلعداد لهذا االجتماع           لدمشق برئاس 
عضاء في اللجنة التنفيذية فـي رام اهللا        أ، وكذلك ستحضر لجنة تفعيل المنظمة المشكلة من         )على طلب الفصائل  

دمشق أنه قد يـصل الـرئيس       وكذلك علمت بعد زيارة أحمد قريع ل      . لمتابعة الحوار مع الفصائل هنا في دمشق      
لكن كل ذلك مرتبط ومنوط بمـا سـيحدث          .محمود عباس للقاء األمناء العامين للفصائل تمهيدا لهذا االجتماع        

هل سيحدث توافق، أم ستصل األمور إلى طريق مسدود، وإلى إجـراء            .. خالل األيام المقبلة في غزة ورام اهللا      
  . السلطة ومنظمة التحريراالستفتاء الذي سيشكل محطة جديدة في مسار 

إن تعدد لجان الحوارات، وليس الحـوار الفلـسطيني   :  وهذا يقودنا إلى تشخيص الواقع الفلسطيني كما يلي * 
ستقواء باألوراق التي بيده، وكذلك بجغرافية المكان، لمواجهـة لجـان           يعكس في الواقع محاولة كل طرف اال      

  ؟ ..الحوارات األخرى
لكن . المغاالة، لكن ممكن أن هذا الذي يجري يساهم في التجاذبات والضغوطات المتبادلة           أنا بعيد عن    .  ممكن -

هل لدينا قناعة بأنه ال بد من إعادة بناء وتفعيـل منظمـة التحريـر               : في النتيجة، نحن جميعا نقف أمام سؤال      
إلحياء المنظمة بأسلوب   ؟ أعتقد أنه إذا لم نقدم كشعب فلسطيني، وليس كفصائل، على بلورة خطوة              ..الفلسطينية

ووسائل ديمقراطية، وبتوافق وطني حقيقي، فإن مسار الوضع الفلسطيني سيكون في خطر حقيقي، وسـتحاول               
ألن تمثيل المنظمة سيتراجع، ونحن كنا نقول دائما        .. القوى المعادية النيل من تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية       

أما اآلن، وفي ضوء التجاذبـات الحادثـة بـين          .. عب الفلسطيني إن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للش      
. الفصائل، فإن نظرة شعبنا لمنظمة التحرير هي غير النظرة التي كانت في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات              

حيائها بهدف ترسيخ مكانتهـا كممثـل شـرعي    إوبناء عليه، يترتب علينا جميعا استحقاق إعادة بناء المنظمة و 
  .يد للشعب الفلسطينيووح
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راضـي  أفـي   .. عمال لجنتكم بنتائج الحوار الدائر في األراضي الفلسطينية المحتلة        أأنت اآلن ترهن نتائج      * 
ويبدو أن فاروق القدومي كذلك يرهن قراراته النهائية بما يجري في الداخل، إلى الحد الذي               . السلطة الفلسطينية 

 تقوم به من تحضير إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير مـن أجـل              يجعل البعض يعتقد أنه وظف لجنتكم وما      
  ؟ ..الضغط على محمود عباس رئيس السلطة كي يقبل مصالحته

 ال نستطيع قول هذا بالشكل المطروح فيه، لكن نعتقد أن هناك وجهات نظر سياسية متباينـة داخـل فـتح،                     -
أبو اللطـف    . وجهتا نظر بشأن الخيارات السياسية     توجد. وداخل الساحة الفلسطينية والسلطة ومنظمة التحرير     

كانت له رؤية سياسية تختلف عن رؤية السلطة حيال المفاوضات التي جرت طـوال الخمـسة عـشر عامـا                    
  .. وبناء عليه، كان يحضر إلى دمشق ويلتقي األمناء العامين للفصائل، وقد شكلت لجنتنا بحضوره. الماضية

  .. وباقتراح منه * 
وأنا عندما تكلـم معـي      . باقتراح منه، وبحضور تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني         و..  نعم -

األخ سليم الزعنون حول اللجنة، وكانت اللجنة مجتمعة، بارك جهد اللجنة التـي قـال إن مـا سـتنجزه مـن            
  .اقتراحات سيوضع أمام اللجنة العليا ليتكامل الموقف الوطني العام

طار ما يجري من تجاذبات، لكن األمر       إ أن األمر استخدم في مراحل معينة لتوظيفات معينة في           وبالتالي، نعتقد 
؟ هذا سؤال مطروح علـى      ..هل سننجح ونقر إعادة بناء وتفعيل المنظمة أم ال        : المطروح اآلن أمام الجميع هو    

، وكذلك األطراف العربيـة     شعبنا يتساءل عن هذا    .اإلخوة في السلطة الفلسطينية، كما على الشتات الفلسطيني       
ال يعقل أن تكون هناك لجنة تنفيذية تمثل قيادة الشعب الفلسطيني دون أن يعاد انتخابها منذ                . واإلقليمية والدولية 

خمسة عشر عاما، وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي اللذان انتهت واليتهمـا منـذ عـام                 
ية قيادة ألي تنظيم، بما في ذلك اإلخوة في فتح الذين يعتبرون انفسهم             هذا أمر أصبح غير مقبول من أ       . 1991

مسيطرين على منظمة التحرير، وهم يقولون إن حماس استطاعت أن تأخذ الـسلطة، ونحـن نقـود منظمـة                   
الموضـوع يتعلـق بكـل الـشعب        . لموضوع ال يتعلق ال بـفتح، وال بـحماس       . مرجعية السلطة .. التحرير

ات الشعب الفلسطيني برأيي، وخاصة في الشتات الفلسطيني، ستقول كلمتهـا إذا تواصـلت              وتجمع. الفلسطيني
المماطلة في هذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك مس في وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلـسطيني،                

  .حياء منظمة التحريرإإذا لم نقدم على الخطوات المطلوب اتخاذها إلعادة 
ير مفهوم أن يجرى استفتاء على وثيقة األسرى، في حين يرفض استفتاء الشعب الفلسطيني، أو               ثم إنه أمر غ   *  

  ؟ ..إعادة األمانة إليه ليختار ممثليه الجدد في منظمة التحرير الفلسطينية
جاللنا لهم وافتخارنا   إ بالنسبة لموضوع االستفتاء نحن بكل صراحة، ومع تقديرنا الكبير وتقديسنا لألسرى، و            -
إخواننا األسرى هم أسرى حرية، واقتراحاتهم تأتي في سياق          .هم، ال نوافق على أن يوضع األمر بهذا الشكل        ب

وثيقة األسرى جاءت لتتوافق مع رؤية سياسية التجاه سياسـي معـين فـي              . االقتراحات والمشاريع التي تقدم   
وبالتـالي مطلـوب أن      .قود إلى حـل   الساحة الفلسطينية، ولتستخدم للضغط على اآلخرين، ال أعتقد أن هذا سي          

قليمية ودولية لدفع األمـر فـي       إوإذا كانت هناك استحقاقات كبيرة      . نخرج خالل األيام القادمة من هذا المأزق      
اتجاهات معينة، أعتقد أننا كفلسطينيين مطالبون بالخروج من هذه األزمة بالتوافق، أو بالوصول إلـى موقـف                 

  . وتر الحاصلائتالفي يؤدي إلى نزع فتيل الت
نحن نقول إن اإلصرار من قبل أي طرف كان على سياسة معينة، واتجاه سياسي معين لفرضه على اآلخرين،                  

هلية، ونحن نتطلع يوميا ونـرى التـوتير        أسيؤدي إلى مزيد من التوتر، وهناك خشية من الوصول إلى حرب            
اإلصرار  .ء في غزة أو في الضفة الغربية      سوا.. والمشاكل التي تحدث بين اإلخوة في فتح، واإلخوة في حماس         

على سياسة معينة سيؤدي إلى تعميق المأزق وزيادة توتير األجواء، ونكون بذلك قد وقعنا في فتنة ينتظر العدو                  
الجميع يؤكد أن الحرب األهلية لن تقع بين أبناء الشعب الفلسطيني، لكن الجميع             . الصهيوني اندالعها فيما بيننا   
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ا، في حين أن الوضع ميدانيا مختلف، وهو شديد التوتر، ومشوب بتوتر دائم ال يمكن نزعه إال                 يؤكد ذلك نظري  
  .بمواصلة الحوار وفتح آفاق جديدة أمام الناس والشعب الفلسطيني

مفيد هنا التذكير بأن الذين يتشبثون اآلن بوثيقة األسرى كانوا قد هددوا ولوحوا بفصل مروان البرغـوثي،   * 
تقول إن الحل   . ثيقة، من عضوية فتح حين اعتزم ترشيح نفسه مقابل محمود عباس لرئاسة السلطة            معد هذه الو  

  ؟ ..الحوار من أجل الوصول إلى ماذا. يكمن في الحوار
وخيار سياسي موحد يمثل قاسما مشتركا بـين الجميـع، وال يفـرض             ..  الحوار بهدف الوصول إلى توافق     -

وبالتالي، نحن نعتبر أن وثيقة األسرى، التي قد تمثـل          . ينه على اآلخرين  برنامج أي فصيل أو اتجاه سياسي بع      
علنـوا  أبنودا منها قاعدة لموقف مشترك تتضمن كذلك بنودا خالفية، وقد تنصل منها أسرى حماس والجهاد، و               

ن مروان البرغوثي في مرحلة سابقة كا       .أنها ال تمثل كل األسرى، وال تمثل موقف حماس والجهاد اإلسالمي          
. عنوانا آلراء متباينة داخل حركة فتح، وهذا شأن داخلي ال نتدخل فيه، وذلك بين يدي انتخابات رئاسة السلطة                 

واآلن أعتقد أن عملية التلميع من خالل هذه الوثيقة ال تنم عن حقيقة المواقف، حتى داخل االتجاهات المتباينـة                   
  . في فتح

  ؟ ..؟ ومن هو هذا االتجاه..ال يؤيد هذه الوثيقةهل تريد القول إن هناك اتجاها داخل فتح  * 
 ليس لدي معلومات، لكن الجميع يعرف أن هناك اتجاها داخل فتح ال يؤيد الوثيقة فحسب، بل ال يؤيد سياسة                    -

  .القيادة المتنفذة في منظمة التحرير وفتح
نة المركزية لحركة فتح كيـف      فاروق القدومي القادم إليكم خالل أيام على رأس وفد في هذه المرة من اللج              * 

هل سيصر مجددا على الفـصل      . تتوقعون أن يتعامل مع مخرجات لجنتكم التي كان صاحب االقتراح بتشكيلها          
  ؟..بين رئاستي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، أم أنه سيعبر اآلن عن موقف آخر مختلف

  . تم التوافق عليه في اللجنة حسب معلوماتي أنه سيبقى ملتزما بما -
  ؟..وما مصدر هذه المعلومات * 
ومع ذلـك، ال     . هو شخصيا ابلغني بذلك، كما ابلغني بذات األمر ممثل فتح في اللجنة األخ محمد أبو ميزر                -

عندما يصل األخ أبو اللطف ووفد فتح سنتحاور معهم، ونستمع لما سـيطرحونه مـن               . نريد أن نستبق األمور   
ه أكد ذلك قبل أيام، وهذا ما أكده الخميس قبل الماضي األخ أبو ميزر من أن ما جرى التوافق عليـه                     لكن. جديد

  .وإن جد جديد، سيكون لكل حادث حديث. سيبقى قاعدة للتحرك في المرحلة المقبلة
  ؟ ..قاعدة للتحرك أم قاعدة لالتفاق * 
  . قاعدة للتوافق-

  23/6/2006الشرق القطرية 
  

   ات أقل إيالماً من مشهد الجثثخيبة المفاوض .47
  افتتاحية هآرتس

طـالق  إلى التفاوض مع الفلسطينيين بدال مـن        إدعت صحيفة هآرتس أمس في افتتاحيتها الحكومة االسرائيلية         
ن أراضيها، ولـيس مهمـا      أطالق القسام على    إن تقبل ب  أالدولة ذات السيادة ال يمكنها      : وجاء فيه . النار عليهم 

ن استمرار القصف على سيدروت وشمال النقب       إ. و سيدروت أو كريات شمونه    أ على جيلو    طالق النار إيكون  
نما لـه صـلة     إلى الحدود الدولية، و   إفقد انسحبت اسرائيل من هناك      . ال عالقة له بأي مطالبة حدودية في غزة       

اآلخـر  ذ يبحث كل طرف عن نقـاط ضـعف          إفة،  ي االسرائيلي الذي يرتدي وسائل عن     –بالصراع الفلسطيني   
طالق من هو التنظيم الذي يقصف، فهناك حكومة منتخبة فـي الـسلطة     وليس مهما على اإل   . خضاعهإويحاول  

  .راضي اسرائيلأطالق النار على إوهي المسؤولة عن منع 
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ن أفـضل   هداف لالغتيـاالت، األ   ن نقرر رفع درجة العمليات العسكرية، وقبل تحديد المزيد من األ          أولكن قبل   
و من بدأ في    أكثر صدقا   ليس مهما من األ   . طالق النار إالتفاوض بدال من    : لحظة ونجرب البديل  نتوقف في كل    

وحتى لـو لـم تنـضج الظـروف         . ستراتيجية للحوار إن نتحاور ووجود فائدة     أطالق النار وال مع من يجب       إ
لـى الحيـاة    إدة  جراء لقاءات مع كل الفئات من اجـل العـو         إنهاء النزاع ال سبب منطقيا لعدم       إللتفاوض على   

لى هدنة واستخالص الدروس من الجولة الجديدة من العنـف          إطالق النار المتبادل والتوصل     إالطبيعية ووقف   
  .التي لم تنته بعد، وذلك قبيل حدوث تدهور جديد

لى سكان اسرائيل، ال في المدى      إمن  طفال والمدنيين الفلسطينيين لن يحمل األ     ن االستمرار في قتل األ    أالواضح  
طفال والمدنيين في سيدروت لن يساعد في تحقيـق         طالق الصواريخ على األ   إن  ألقريب وال البعيد، تماما كما      ا

  .فضل لسكان غزةأمستقبل 
ن يقررا من يجـري الحـوار مـع اسـرائيل           ألدى الفلسطينيين اليوم حكومة منتخبة ورئيس منتخب وعليهما         

. عالن شـروط مـسبقة    إي طرف كما عليها عدم      أطع  ال تقا أمن جهتها على اسرائيل     . وموضوع هذا الحوار  
طراف وتخفيـف قـوة     نما محاولة التقريب بين األ    إفالمطلوب في هذه المرحلة ليس التفاوض على حل النزاع          

مد، و طويلة األ  أن كل محاولة للحوار على هدنة، سواء كانت صغيرة          إ. شعال حرب جديدة  إالنيران التي تهدد ب   
يالما من  إن الخيبة من المفاوضات اقل      إ. مل الضئيل في بدء تطبيع العالقات     تية، واأل غمااتشجع االعتدال والبر  

  .طفالمشهد جثث األ
. لى الواقع الذي نعيشه اليوم    إنهاء النزاع، ترسيم الحدود، كلها كلمات كبيرة بالنسبة         إو االنطواء،   أخطة الفصل   

وما، وفي الطرف المقابل خوف ورغبة متزايدان       ففي الطرف اآلخر ينتشر جوع ويأس لم يرهما االسرائيليون ي         
ولتحقيق هذا الهدف هناك سياسيون يستطيعون رؤية ما هو ابعد من           . علينا وقف عجلة العنف هذه    . في االنتقام 

  .نيران المدافع
  23/6/2006النهار 

  
  بالد المفارقاتاسرائيل  .48

  ألوف بن
 كان نص علـى     1967 األراضي التي احتُلت سنة       الموقف التقليدي للعرب من الخالف حول      :المفارقة األولى 

وهم طالبوا بأن تنسحب إسرائيل مـن       . أنه ليس ثمة ضرورة للمفاوضات، المحادثات أو االعتراف الدبلوماسي        
  ينفذ من تلقاء نفسه، وبذلك ينتهي 242سيناء، هضبة الجوالن، الضفة الغربية وقطاع غزة ـ بحيث أن القرار  

كانت إسرائيل هي من طالب بالمصافحة، أخذ الصور المشتركة ورفع األعـالم ثمنـا              في المقابل   . الموضوع
فأنور السادات جاء إلى القدس وحصل علـى        . وهكذا ولدت صيغة أراض مقابل سالم     . لألراضي التي ستخليها  

  . سيناء، بينما رفض حافظ األسد المجيء وبقي من دون الجوالن
، الذي دعـا فـي      242يد الخروج من معظم الضفة الغربية وتنفيذ القرار         إسرائيل تر . اآلن انقلب هذا الترتيب   

وال يطلب إيهود أولمرت شيئا من العرب مقابل تـالل ظهـر            . إلى االنسحاب من أراض   ) االنكليزية(صيغته  
فهم اآلن من يـشترط بـأن يـتم         . لكن العرب ال يوافقون   . الجبل، ال سالم، ال رسائل محبة وال مؤتمرات قمة        

ويكفي رؤية طلبات محمـود عبـاس       . اب من المناطق الفلسطينية بحصول مفاوضات وصور مشتركة       االنسح
إنـه أمـر    . اهللا الستضافة مثل هذا اللقاء     لحصول لقاء مع أولمرت وجهود الرئيس حسني مبارك والملك عبد         

  غريب، أليس كذلك؟
لضفة، قُدم طوال عشرات السنين علـى        االحتالل اإلسرائيلي وبناء عشرات المستوطنات في ا       :المفارقة الثانية 

وقد كافحت أجيال   . أنه العائق أمام السالم، والتهديد األخطر على أمن المنطقة، إن لم نقل على أمن العالم برمته               
من الدبلوماسيين والناشطين السياسيين والمثقفين، من أجل إنهاء االحـتالل وتفكيـك المـستوطنات، وبـرروا                
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وقد وقف تحالف مكـون     . هاناتاره حرب تحرير ضد سلب األراضي، الحواجز واإل       اإلرهاب الفلسطيني باعتب  
من دول عربية، دول عدم االنحياز، ودول أعضاء في االتحاد األوروبي، كالسور الدولي المنيع لصد محاوالت                

  . إسرائيل لتبرير سيطرتها واستيطانها في األراضي الفلسطينية بحجج تاريخية وقانونية
 ألـف   70 في المائة من الضفة وإخالء       90وها هي تريد اآلن االنسحاب من       .  واقتنعت إسرائيل  أثمر الضغط، 

لكن ماذا يفعل الفلسطينيون وأنـصارهم      . مستوطن، بعد أن برهنت عن جديتها من خالل فك االرتباط عن غزة           
ت إلى أن نـسمح لـك     بق في إيتمار والون موريه وبساغو     ا. كال، ال تتحرك  : في العالم؟ إنهم يقولون ألولمرت    

  . بالخروج
 لقد دعا اليسار اإلسرائيلي دائما وروج للخروج من عقلية االحتالل والتعامل مع الفلـسطينيين               :المفارقة الثالثة 

لكن هذا األمر حصل عندما وقع الفلـسطينيون وعلـى          . كبشر يستحقون االحترام، وليس كرعايا قليلي الشأن      
 الجمهور الفلسطيني حماس في عملية ديمقراطية سليمة ونزيهة ـ انقلـب   لكن عندما اختار. رأسهم زعماء فتح

واآلن، يصر اليسار اإلسرائيلي على التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين وفعل كل ما هو ممكن كي                . النهج
 يريده  فكيف يعقل أن يختار الفلسطينيون من يريدون بدل أن يختاروا من          . بو مازن على السلطة مجددا    أيسيطر  

اليسار اإلسرائيلي؟ فاليسار سيؤيد تفكيك المستوطنات فقط في حال تعززت مكانة أبو مازن كـشريك للتـسوية   
فإذا بقي أبو مازن على ضعفه، من األفضل عندها إبقاء المستوطنات إلى حين عودة فتح إلى الـسلطة                  . الدائمة

  . على األقل
رائيل تريد بلورة حدود جديدة وإعادة المستوطنين إلى أراضـيها،          إذا كانت إس  . في الواقع يتعين تحديد أولويات    

وعليه، فإن اشتراط االنطواء بموافقة فلسطينية في الوقت الـذي تبـدو فيـه الـسلطة                . فعليها فعل ذلك بنفسها   
وحتـى أن الـوهم بأنـه يمكـن         . الفلسطينية ممزقة في صراعات داخلية لن يؤدي إال إلى إجهاض االنسحاب          

يتعين التركيز على   . مستوطنات بيتسهار وايتمار مقابل إعادة فتح إلى السلطة، هو أمر أحمق وخطير           المتاجرة ب 
 في ظل الظروف القائمة، سيكون الموقف العربي معاكسا للموقف          ،الجوهر وإدراك أنه ال يوجد هنا أي مفارقة       

  .اإلسرائيلي، وليس مهما في أي اتجاه
  6/2006/ 22هآرتس 

  23/6/2006المستقبل 
  

  نداء ورجاء .. لنحفظ البيت الفلسطيني .49
  السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المحترم 

سماعيل هنية وجميع وزراء الحكومة الفلسطينية وجميع أعـضاء المجلـس           إالسيد رئيس الحكومة الفلسطينية     
  التشريعي المحترمين 

  السادة رؤساء األحزاب والحركات الفلسطينية المحترمين 
  امدين في كافة أماكن تواجدهم من شعبنا الفلسطيني الكريماألهل الص

  : أما بعد ...  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
فها نحن نرفع إليكم هذا النداء المشفوع بكل معاني الرجاء طامعين أن تتسع صدوركم جميعا للوقـوف علـى                   

ل الفلسطيني الذين باتت يعصر قلـوبهم ألـم         معانيه واالستجابة إليه فهو نداء المحزونين من إخوانكم من الداخ         
الحال المأزوم والمؤسف الذي باتت تعيشه مسيرة شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غـزة قطـاع البطولـة                  

   : وعليه فقد رأينا من حق األخوة الذي يجمع بيننا أن نتقدم إليكم بهذه المالحظات،والصمود
 شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي بات يعـاني فيـه مـن سياسـة                نحن على يقين أنكم توافقوننا القول أن       - 1

حتاللها بدعم كامـل مـن      االحصار والتجويع والمطاردة والتصفية التي تمارسها المؤسسة االسرائيلية وجيش          
ن شعبنا الفلسطيني في    إ ،سالمية وعالمنا العربي  مريكا وصمت مؤسف من أوروبا وضعف محزن من أمتنا اإل         أ
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لى وحدة البيت الفلسطيني والى استقرار المسيرة الفلسطينية والـى تكـاتف            إ هو بأمس الحاجة     مثل هذا الوقت  
  .  علنا بالتالي نحفظ للدم الفلسطيني حرمته،جميع مركباتها لمواجهة هذه السياسة العنصرية والتصدي لجرائمها

ت ملكا ألحد من شعبنا الفلـسطيني        ونحن على يقين أنكم توافقوننا القول أيضاً أن القضية الفلسطينية ليس           - 2 
 ولذلك فإن مصلحة    ، وليست ملكا ألحد من أحزابه وحركاته مهما كانت قوة حضوره وعطائه           ،مهما كان منصبه  

   .القضية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني هي فوق مصلحة كل األحزاب والحركات الفلسطينية
ل حزب من هذه األحزاب الفلسطينية ولكل حركة مـن هـذه             ونحن على يقين أنكم توافقوننا القول أن لك        - 3

الحركات الفلسطينية الشرعية الكاملة بأن تقوم وتمارس دورها وتعلن عن رأيها وتتمسك بقناعاتها وان خالفـت           
قناعات اآلخرين من بقية األحزاب والحركات الفلسطينية شريطة أن ينـضبط كـل ذلـك بـدائرة المـصلحة                   

لثوابت الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وبالحفاظ على           الفلسطينية العليا وا  
   .حق العودة وإطالق سراح كل األسرى

 ونحن على يقين أنكم توافقوننا القول أن شعبنا الفلسطيني لما أختار لنفسه انتخاب قيادته عبـر صـناديق                   - 4 
 وعلينا احترام أيـة     ، شرط مسبق مهما كانت نتيجة أية انتخابات فلسطينية        االقتراع فعلينا احترام خياره دون أي     

لتفاف حول هذه القيادة وتوفير المناخ المناسب        وعلينا اال  ،قيادة اختارها شعبنا الفلسطيني عبر صناديق االقتراع      
   .لها حتى تقوم بمهمتها خير قيام خدمة لشعبنا

ن تسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية       أحركات الفلسطينية    وعليه فإننا نطمع من كافة األحزاب وال       - 5
 وإال فإن تعذر ذلك فإن الواجب يملي علينا اتجـاه شـعبنا أن              ،تلتقي فيما بينها على مصلحة القضية الفلسطينية      
  . نحترم القيادة التي اختارها عبر صناديق االقتراع

 ونسد الطريق علـى     ،ربة الديمقراطية في أنقى صورها     وبذلك فإننا نرسخ في مسيرة شعبنا الفلسطيني تج        - 6
   . ونقف صفاً واحداً في وجه كل القوى الشريرة المتربصة بشعبنا الفلسطيني الدوائر،مثيري الفتنة أياً كانوا

 وإننا إذ نسجل هذه المالحظات فإننا نرجو من الرئيس أبو مازن أن يأخذ دوره طامعين بأن ينجح كرئيس                   - 7
   .الفلسطيني بتحقيق هذه اآلمال التي أوردناها عبر هذا النداءلكل الشعب 

سماعيل هنية رئيس الحكومة ومن الحكومة الفلسطينية ومن المجلس التـشريعي           إ كما إننا نرجو من السيد       - 8
 يبشروننا عما قريب بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية تأخذ بيد          ىن تتضافر جهودهم عس   أالفلسطيني بكل مركباته    

   .لى بر األمانإا الفلسطيني شعبن
فإنه بالصبر  , ن يتحلى بالصبر واليقين دائما    أ وإننا نطمع من بقية شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده            - 9

 وبالـصبر   ،واليقين سينجح شعبنا الفلسطيني بأن يحطم طوق هذا الحصار الظالم الذي فرضته قوى الشر عليه              
 وبالصبر واليقين سـيبزغ فجـر       ،صابراً ومرابطاً ومردداً الجوع وال الركوع     واليقين سيبقى شعبنا الفلسطيني     

لى أرضه وسـيعود  إالدولة الفلسطينية الحرة ال محالة عما قريب وعاصمتها القدس الشريف وسيعود كل الجئ          
   .لى بيتهإسير أكل 
لى جمـع   إذوا دورهم ساعين    ن يأخ أسالمي   وبالمناسبة فإننا نهيب بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإل        - 10

 مع بقية قوى السالم العـالمي       العمل و ،كل األحزاب والحركات الفلسطينية في دائرة حكومة الوحدة الفلسطينية        
 ثم مواصلة مساندته حتى قيام الدولة الفلـسطينية         ،على فك الحصار المضروب على شعبنا الفلسطيني وإغاثته       

  .وعاصمتها القدس الشريف
  22/6/2006ية صوت الحق والحر

  
  المكشوف والمستور في تمويل حماس .50

  أسامة العيسة
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  أم مشروعات خفية يحركها آخرون؟.. مساعدات عربية.. تبرعات أهل الخير
هذا ما قالته فتاة فلسطينية، تضامنا      . أنا طالبة في الثانوية العام، ويتيمة، أتبرع بخاتمي لحركة حماس وحكومتها          

، وهو نموذج لمشاهد تكررت كثيرا في أجواء حماسية خالل مهرجانات           )حماس(مع حركة المقاومة اإلسالمية     
نظمتها الحركة لجمع التبرعات للحكومة الفلسطينية التي تقودها وتعاني من حصار مالي قاس، ومن بين هـذه                 
المشاهد تبرع أطفال صغار بما جمعوه من أموال قليلة في علب خاصة، وتقـديم نـساء لعقـودهن الذهبيـة،                    

ويرى قادة حماس في مثل هـذه       . قتطاع مواطنين جزءا من رواتبهم وتقديمه لحكومة حماس لتقدمه لموظفيها         وا
المشاهد، دليال على ما يطلقون عليه االلتفاف الشعبي حول حركتهم التي حققت فوزا هامـا فـي االنتخابـات                   

  . مانية مريحةالتشريعية الفلسطينية األخيرة، أهلها لتشكيل الحكومة بتأييد أغلبية برل
أما أنور زبون، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قيادات حماس الشابة، فيرى في نموذج الطالبـة                 
التي تتبرع بكل ما تملك تفسيرا لمصادر تمويل الحركة التي تشرف وتقود مؤسسات خيرية وطبية عديدة فـي                  

  . سي هو تبرعات أهل الخير من شعبنا المعطاءاألراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مصدر تمويل حماس الرئي
وفي مهرجان لجمع التبرعات نظمته الحركة في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، على بعد أمتار من كنيسة المهد،                  
فتحت لجنة مستقلة مكونة من شخصيات اعتبارية ترأسها أحد قادة فتح وهو الـدكتور نبيـل عـديلي، بـاب                    

  . تشدت في الساحةالتبرعات، لجماهير غفيرة اح
ولم يكن عقد المهرجان لحركة إسالمية راديكالية بالقرب من أحد أهم المقدسات المسيحية هو إحدى المفارقات،                

  . خرين مستقلين أو من حركة فتح والجبهة الشعبيةآولكن اللجنة نفسها ضمت عضوا مسيحيا و
ا إلى كنيسة المهد، ومقيمين من األجانـب        واسترعت مشاهد المتبرعين المتحمسين أنظار حجاج مسيحيين قدمو       

في فلسطين، فوقفوا يلتقطون الصور ويتابعون التبرعات التي انهالت من طالبات وعائالت أسـرى وشـهداء                
  . قضوا في الصراع الطويل الدامي مع اإلسرائيليين ومن الفئات األكثر فقرا

ة من حماس، جردت اللجنة التي أشـرفت علـى          وفي نهاية المهرجان الذي تخلله أغان قدمتها فرقة فنية مقرب         
جمع التبرعات وال تضم أي عضو من حركة حماس ما تم جمعه من أموال وقطع ذهبية وقطع أراض تبـرع                    

).  شـاقل  4.45: الـدوالر ( ألف شاقل    300بها أصحابها لصالح الحكومة الحماسية، وأعلنت أنها جمعت نحو          
تخابه عضوا في المجلس التشريعي لـالشرق األوسط قائال لـيس  ونظر زبون الذي لم يتقاضى أي راتب منذ ان  

لدينا ما نخفيه عن جماهيرنا، لدينا شفافية عالية، واللجان التي شكلت لإلشراف على جمع التبرعات مكونة من                 
ن المبالغ التي جمعت وضعت فـي      أوأضاف  . شخصيات مستقلة ومن حركة فتح نفسها ومن إخواننا المسيحيين        

مة الفلسطينية، منوها إلى الفصل الذي تصر عليه حماس بين مالية الحكومة وميزانيات المؤسسات              حساب الحكو 
  . التي تقودها ومصادرها المالية المستقلة

لكن وعند الحديث عن مصادر تمويل حماس يبدو زبون الودود صاحب االبتسامة المطمئنـة، متحفظـا يـزن                  
ط إذا كانت هذه التبرعات تفسر الميزانية المالية الكبيرة للحركـة    وردا على سؤال لـالشرق األوس    . كلماته بدقة 

حماس تعتمد على ما تجود به الشعوب التي ترى في هذه           : والتي تظهر من خالل نشاطاتها المتعددة قال زبون       
ويرفض زبون تماما االتهامات بأن تكون حماس تستفيد مـن التبرعـات التـي تـأتي إلـى             . الحركة أمال لها  

ت والمؤسسات أو لجان الزكاة التي تشرف عليها في تمويل نشاطات الحركة كما اتهمت عناصر مـن                 الجمعيا
فتح التقت معها الشرق األوسط، قائال أستطيع التأكيد وأنا كلي ثقة بان حماس تصرف األمـوال التـي تـأتي                    

  . للجمعيات والمؤسسات على المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات والجمعيات
ن نميز بين مؤسسات شعبنا الفلسطيني التي تقودها الحركة وبين المصاريف التنظيميـة للحركـة،               وأضاف نح 

ومن ناحية شرعية فان الصدقة على نية المتصدق، أي أن أموال الصدقات تذهب إلى المحتاجين الذين يحددهم                 
تبرعين توجيه أموالهم إلـى     المتصدقون أو أصحاب أموال الزكاة، وإذا أراد الذين يخرجون أموال الزكاة أو الم            

  . ميزانية الحركة فهذا جائز، أما إذا أرادوها لنشاطات خيرية أخرى، فالحركة ال تمد يدها عليها أبدا
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وتتبع لجان الزكاة في األراضي الفلسطينية وزارة األوقاف وتخضع إلشرافها، وتتحكم بعـض هـذه اللجـان                 
برى مدن الضفة الغربية، التي تمكنت، مـن خـالل إدارتهـا            بميزانيات كبيرة مثل لجنة زكاة مدينة نابلس، ك       

  . المقربة من حماس، من بناء مصنع لأللبان
ونالت هذه اللجنة ثناء متواصال علنيا من وزير األوقاف السابق الشيخ يوسف سـالمة المقـرب مـن فـتح،                    

وقاف، قبل أن يتسلمها الـوزير      ورغم أن وزارة األ   . باعتبارها نموذجا لإلدارة الحسنة ونظافة يد القائمين عليها       
الجديد نايف الرجوب وهو من حماس، كانت تخضع للحكومات الفلسطينية السابقة التي قادتها فـتح، وتـشرف                 
على لجان الزكاة وتراقبها، إال أن عناصر من فتح التقت معهم الشرق األوسط، ابدوا شـكوكا كبيـرة فـي أن     

ات لها، ولم يتمكن هؤالء من إبراز وثائق تؤكد كالمهم للتحقـق            حماس استفادت من لجان الزكاة لتمويل نشاط      
وردا على مثل هذه االتهامات الني نقلناها إلى النائب زبون قال إذا كانت هناك أيـة اتهامـات محـددة                    . منها

ها فلتعلن، رغم تشكيكي في مصداقية هذه االتهامات، ولو كانت فعال حقيقية لكانت الحكومات السابقة أعلنتها ألن               
  . تشرف على ميزانيات لجان الزكاة

ولكن كيف يوصل ما يقول عنهم زبون المتبرعين أموالهم لحركة حماس؟ هل توجد عناوين معينة معلنة لكـي                  
يقدموا أموالهم لها لتصل حركة حماس؟ يجيب زبون بشكل غامض أنا شخصيا ال اعرف أين يمكن تقديم هـذه                   

  .  يستطيع إيصال األموال التي يريد تقديمها لحركة حماساألموال، ولكنني على ثقة بان أي متبرع
ويقول زبون أن معظم المتبرعين خصوصا من األراضي الفلسطينية المحتلة هم من الفقراء ومحدودي الدخل،               
وردا على سؤال إذا كانت حركة حماس تتلقى تبرعات من مسيحيين، نفى علمه بذلك، ولكن مصادر موثوقـة                  

ط بان بعض العائالت المسيحية الثرية قدمت تبرعـات لحركـات إسـالمية فلـسطينية               أكدت لـالشرق األوس  
راديكالية مثل حماس والجهاد باعتبارها حركات مقاومة، وبسبب ما يشاع عن عدم وجود فساد مالي داخلهـا،                 

ـ  . بعكس الشائع عن التنظيمات المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية   اسمصادر متابعة لنـشاط حم
قالت بان الحركة تستثمر بعض أموالها في مشاريع داخل األراضي الفلسطينية، مثل المساهمة فـي مـشاريع                 

  . إسكان أو مصانع أو في تعامالت تجارية دون أن تظهر الحركة بشكل مباشر في مثل هذه االستثمارات
لشفافية، حيث يوكل عادة ألفراد     ن هذا النوع من االستثمار يكتنفه الغموض وعدم ا        أوأشارت هذه المصادر إلى     

  . محسوبين على حماس بمتابعته دون رقابة مالية صارمة من الحركة
وينفي زبون ما أفادت به هذه المصادر، وأكد انه ال توجد أية مشاريع استثمارية تتبع الحركـة لتمـول منهـا                     

فاصيل عـن كيفيـة عمـل       نشاطاتها، بسبب وجود االحتالل، وسرية عمل حركة حماس، وعدم إعالنها أية ت           
  . جهازها المالي السري والمعقد

ويقول زبون أنا شخصيا ليس لدي علم عن كيفية إدارة أموال الحركة، وهو على أية حال أمر سري، ويقر أن                    
إدارة أموال الحركة منوطة بقيادة حماس في الخارج، مشيرا إلى انه من الطبيعي في مثل ظروفنا التي نعيشها                  

ويشير إلى انه خالل اعتقاله لدى سجون االحتالل كـان          . أن تلجأ حماس لهذا النوع من الترتيب      تحت االحتالل   
مثل باقي أسرى حركة حماس وشهدائها يتم وضع مخصصاتهم المالية التي يتقاضـونها مـن الحركـة فـي                   

ب منذ نحو عام    حساباتهم في البنوك داخل فلسطين من قبل قيادة الحركة في الخارج، قبل أن يتوقف هذا الترتي               
  . ونصف العام مع الحصار المفروض على الحركة

ـ ولم يقدم أي من قيادات حماس الذين سألتهم الشرق األوسط أية إجابات عن الطرق التـي لج             وا إليهـا لـسد   ئ
كثر من عام ونصف العام، أو      أاحتياجات ومخصصات أهالي األسرى والشهداء، وتمويل نشاطاتهم األخرى منذ          

وربما بسبب هـذا الغمـوض فـان بعـض          . لتي تدار فيها أموال الحركة ومصادر هذه األموال       عن الطريقة ا  
المصادر في فتح يشيرون إلى انه يوجد فساد مالي داخل حركة حماس، ويقولون إلـى أن المعلومـات التـي                    

م وتـته . توفرت لهم تؤكد أن الذين يتحكمون في الصرف داخل حماس قلة من األشخاص دون رقابـة تقريبـا        
مصادر فتح، نشطاء حماس الذين يتولون مناصب قيادية في الجمعيات الخيرية بـأنهم يوزعـون األمـوال أو                  
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التبرعات العينية على المحسوبين على حماس، وهو ما ينفيه زبون بشكل قاطع، ويقول بـان قيـاديي حركـة                   
  .  مالهم الخاصحماس الذين يقودون هذه الجمعيات يدفعون في كثير من الحاالت من جيوبهم ومن

وفي غمرة الحصار الذي فرضته الواليات المتحدة على حماس والحكومة الفلسطينية التـي تقودهـا، مكنـت                 
السيطرة غير الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح، زعماء من حركة حماس السفر إلى الخارج، ومحاولة                

 الناطق باسم حماس ومعه حزام من األموال        كسر الحصار على طريقتهم، وظهر ذلك بتوقيف سامي أبو زهري         
  . قدرت بنصف مليون يورو

ثار توقيف أبو زهري ومصادرة األموال سجاال، ولكن أبا زهري أكد أن ما كان يحمله هو جزء من تبرعات                   أو
سالمية في دول زارها للشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، ودافع أبو زهري وحماس            إقدمتها شعوب عربية و   

ذا األسلوب في إدخال األموال لكسر الحصار، وتم وفقا ألبي زهري التوصل إلى تسوية مع إدارة معبـر            عن ه 
  . رفح الذي يخضع لسلطة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وتم إيداع األموال في خزينة السلطة

معبر رفـح صـادرت     ن إدارة   أوبعد مصادرة الحزام الذي كان يتمنطق به أبو زهري، سربت معلومات إلى             
أحزمة أخرى كانت بحوزة نواب من حماس قدرت بأربعة ماليين ونصف المليون يورو، كانت بحوزة النواب                
سالم سالمة، ويوسف الشرافي، وصالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم كتلة حماس في المجلـس التـشريعي                

املين في معبر رفح وأنها تندرج ضمن مـا         الذي نفى مثل هذه المعلومات، واعتبر أنها من تسريبات بعض الع          
  . وصفه حملة االستفزاز

وإذا كان الحزام الحقيقي الذي حمله أبو زهري واألحزمة األخرى التي لم تؤكد المعلومات بشأنها كشفت عـن                  
إمكانيات حركة حماس المالية، أو على األقل قدرتها في تجنيد األموال، فان مصادر حماس ال تـرى أن ذلـك                    

أن يجعلها التنظيم األغنى على الساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن التنظيمات الفلسطينية المختلفة لها أيضا               يمكن  
  . ميزانياتها التي ال تجعل أوصافا مثل فصائل فقيرة أو فصائل غنية، إال أوصافا نسبية إلى حد كبير

ذور هذه الحركة التاريخيـة، التـي       ن ما يقال عن التمويل الثري لـحماس يمكن تفسيره، بج         أويرى مراقبون   
 كجمعية متعددة النشاط، ويتضح أنها      1945انبثقت عن جماعة اإلخوان المسلمين، التي تأسست في القدس عام           

القت تشجيعا من سكان القدس ومحيطها، وانضم إليها أعداد كبيرة قدرهم مؤرخ مستقل مثل عارف العرف في                 
ر في أوائل ستينات القرن الماضي باآلالف شـيبا وشـبانا، وتأسـست    الصاد) المفصل في تاريخ القدس   (كتابه  

جمعيات مماثلة في مدن فلسطينية أخرى مثل يافا، وغزة، والرملة، واللد، ونابلس، وخان يونس، وبئر الـسبع،                 
  . والناصرة، وعكا وغيرها

الغربية وقطاع غـزة،    ، واحتالل ما تبقى من فلسطين، توحد اإلخوان المسلمون في الضفة            1967وبعد هزيمة   
وبرزوا في المؤسسات الخيرية والدعوية مثل المجمع اإلسالمي في مدينة غزة الذي أسسه الشيخ احمد ياسـين                 

واستمر تأثير اإلخوان المسلمون في مصر خصوصا على اإلخوان في قطاع غزة الذين بـرز               . مؤسس حماس 
ز الرنتيسي والدكتور محمود الزهار الذي عـاش        كثير منهم من الذين درسوا في مصر مثل الدكتور عبد العزي          

طفولته في مصر الن والدته مصرية، وصالح شحادة مؤسس الجناح العسكري لــحماس وغيـرهم كثيـر،                 
ويعتقد بان تأثير اإلخوان المسلمون في األردن أيضا كان كبيرا على زمالئهم في الضفة الغربية، وكثيرا مـن                  

الغربية فيما بعد تلقت تعليمها في الجامعة األردنية التي خيمـت عليهـا             قيادات حماس التي ظهرت في الضفة       
  . األجواء اإلسالمية، وتأثرت بقيادات اإلخوان في األردن

، أن كثيرا من قياداتها في الخـارج        1987ولذا لم يكن غريبا عندما تم اإلعالن عن تأسيس حركة حماس عام             
وبسبب هذه العالقات الوثيقة مع إخوان مصر وإخـوان         . ألردنكانوا جزءا من جماعة اإلخوان المسلمين في ا       

. األردن، يعتقد بان جزءا من مصادر تمويلها خصوصا في فترة التأسيس كان من قبـل هـاتين المجمـوعتين                  
وحسب مصادر أردنية فان بعض اإلخوان األردنيين يديرون استثمارات لصالح حماس، وطرح اسم زكي بني               

منصب األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين           رشيد الذي فاز مؤخرا ب    
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وباإلضافة إلـى   . في األردن، كأحد الذين يديرون استثمارات لصالح حركة حماس، ولكنه نفى ذلك بشكل قاطع             
ى بدعم من بعض    ما يمكن أن يكون استثمارات في األردن تدار من الباطن لصالح حماس، فانه يعتقد أنها تحظ               

الدول مثل إيران، التي يعتقد أنها تقدم الدعم أيضا لحركات فلسطينية أخرى مثـل الجبهـة الـشعبية لتحريـر                    
وحسب مصادر حـسنة  . فلسطين ـ القيادة العامة التي يتزعمها احمد جبريل، وكذلك لحركة الجهاد اإلسالمي 

لحركة في البلدان العربية واإلسالمية، تشكل مصدرا       االطالع فان التبرعات وأموال الزكاة التي تجمع لصالح ا        
رئيسيا قد يكون األهم في رفد ميزانية الحركة التي تحظى بشعبية كبيرة داخل األراضـي الفلـسطينية ولـدى                   

  . أوساط واسعة من الرأي العام العربي واإلسالمي
تح والفصائل الصغيرة التي تدور في      وشحاذون  عادة ما تشكو الفصائل الفلسطينية، مثل ف        .. وفقراء.. أغنياء* 

، أو فـصائل رئيـسية فـي        )فدا(أو حزب   ) الشيوعي سابقا (فلكها مثل جبهة النضال الشعبي أو حزب الشعب         
منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية من شح األموال لديها، ولكن األموال التي صـرفتها                 

 أو التشريعية التي جرت     2005 كانون الثاني    /الرئاسية التي جرت في يناير    هذه الفصائل سواء في االنتخابات      
  . ، يمكن أن تشير إلى العكس تماما2006 كانون الثاني/ في يناير

ففي االنتخابات الرئاسية، ووفقا لما قدمته فتح للجنة االنتخابات المركزية، فإنها صرفت على مرشحها للرئاسة               
 قالت الحركة إن منها مليون دوالر من ميزانيتها، بينمـا جمـع بقيـة               ،والر د 1423000محمود عباس، مبلغ    

أما المرشح المستقل الدكتور مصطفى البرغوثي، فقد بلغت تكـاليف حملتـه            . المبلغ على شكل تبرعات فردية    
يـة   ووفقاً للتقرير المقدم منه فان مصادر التمويل كانت عبارة عـن تبرعـات مال         ً، دوالرا 806838االنتخابية  

   .هوعينية من قبل أفراد ومؤسسات، إلى جانب تبرع من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي دعمت ترشيح
 298وبالنسبة لمرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، فقد بلغت تكاليف حملته االنتخابية نحو               

راطية، وورد في التقرير المقدم مـن مرشـح         ألف دوالراً، دفعت من الصندوق المالي المركزي للجبهة الديمق        
أما الكـشوف التـي     .  ألف دوالراً  183حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن تكاليف حملته بلغت نحو           

قدمتها القوائم التي خاضت االنتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر يناير الماضي، ونشرتها لجنة االنتخابـات               
را، فحملت عدة مفاجآت وبينت أنه ال توجد عالقة بين حجم الصرف المـالي وعـدد                المركزية الفلسطينية مؤخ  

ويتبين من هـذه الكـشوف أن       . األصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وان األحزاب الفلسطينية ليست فقيرة          
ائمـة  قائمة حركة فتح تصدرت القوائم من حيث المبلغ الذي صرفته على دعايتها االنتخابية، في حين احتلت ق                

التي حازت اكبر عدد من األصوات المرتبة الخامـسة مـن حيـث حجـم               ) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية    
  .الصرف، وجاءت في نهاية القائمة كتلة العدالة الفلسطينية التي حصلت على اقل األصوات

  23/6/2006الشرق األوسط 
  

  خيارات أبو مازن وحماس واحتماالت المستقبل .51
  ماجد كيالي  

 األوضاع المتأزمة في الساحة الفلسطينية العديد من التساؤالت، فهل تقف هذه الساحة في مواجهة مخاطر                تثير
الحرب األهلية؟ وما هي الخيارات التي يمتلكها الرئيس محمود عباس والخيارات التي تمتلكها حمـاس؟ وهـل         

كل واحد من هذه األسئلة يفتح      ثمة مخرج مناسب من االحتقان السائد، بين معسكري حماس وفتح؟  واضح أن              
على عديد من اإلشكاليات واالحتماالت، بحكم تعقيدات الساحة الفلسطينية، ومـداخالتها الدوليـة واإلقليميـة،               
وخصوصا بسبب سيطرة إسرائيل على مختلف جوانب الحياة لدى الفلسطينيين، وضمن ذلـك قـدرتها علـى                 

  . استمرار تأزيم هذه الساحة
االضطرابات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، والتي تضمنت قيام األطراف المعنيـة حمـاس             هكذا، مثال، فإن    

وفتح بتصعيد الوضع، عبر تبادل حمالت التحريض، وتجييش الشارع، واالحتكام للسالح، أثارت مخاوف جدية              
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لـسلطة، بـين    من إمكان انفالت األحوال، وسيادة نوع من االحتراب الداخلي، لحسم واقع االزدواجيـة فـي ا               
وأيضا لكسر التعادل في القوى بين الحركتين الرئيسيتين في هذه الساحة، السيما            .  مؤسستي الرئاسة والحكومة  

وما يعزز من هذه المخاوف واقع ضمور الفـصائل  . في ظل طغيان األجهزة األمنية وفلتان السالح في الشارع       
، اللتين أصبحتا تتقاسـمان النفـوذ فـي الـساحة     األخرى، وغياب قدرتها على ضبط التنازع بين حماس وفتح 

  . الفلسطينية، على المستويين الرسمي والشعبي
 لكن مع كل هذه الحقيقة فإن توصيف ما يجري بين الفلسطينيين بمصطلحات الحرب األهلية هو بعيـد عـن                   

يا، على حامل طـائفي     الواقع تماما، ألن الحرب األهلية تتأسس على االفتراق بين كتل اجتماعية تكونت تاريخ            
، وكل ذلك غير متوفر في الحالة الفلسطينية، التي تـشهد مجـرد             )قومي(ثني  اأو  ) طبقي(أو اقتصادي   ) ديني(

الحاصل أن الساحة الفلسطينية محـصنة ضـد        .  شعاراتي، يتمحور حول الصراع على السلطة     /خالف سياسي 
و ذاك، على أهمية ذلك، وإنما، أوالً، بسبب عدم وجود          الحرب األهلية، ليس بسبب النوايا الطيبة لهذا الفصيل أ        

ثنية أو دينية؛ وثانياً، بسبب توحد الفلسطينيين في مواجهة االحتالل          اقوى اجتماعية مختلفة على خلفية طبقية أو        
  . اإلسرائيلي وسياساته العدوانية والعنصرية

 وهو مجرد احتـراب بـين جماعـات         ،األهليةالمعنى من ذلك أن االحتراب الداخلي الفلسطيني، يفتقد للصبغة          
ومع ذلك فإن هذا النوع من      . سياسية محترفة، تتنازع على السلطة، أو على ماهية المشروع السياسي المطروح          

االحتراب مدمر لكل األطراف، وللقضية الوطنية، وهو يؤدي إلى استنزاف طاقات الشعب وإنهاكه، وصـرفه               
ي تعترضه، فضال عن أن هكذا احتراب يبين استهتار األطراف بتـضحيات            عن مواجهة التحديات الحقيقية الت    

  . الشعب ومعاناته
بالنسبة لسؤال الخيارات المحتملة، لحل ازدواجية السلطة، بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وبين فتح وحماس،              

إن نتائج االستفتاء هـي     ففي حال فشل خيار الحوار ف     . فإن الرئيس الفلسطيني يملك في هذه الحالة عدة خيارات        
فإذا قبل الشعب وثيقة الوفاق الوطني وتقبلت حماس هذه النتيجة، فإن           .  التي ستملي حينها على الرئيس خياراته     

أما في حال رفضت حماس     . الحكومة يمكن أن تستمر، وإن بقدر أقل من التجاذب السياسي مع مؤسسة الرئاسة            
ولما كان  ال يستطيع     .  يبادر الرئيس إلى حّل الحكومة     ربما اضطرابا، و  نتائج االستفتاء، فإن الوضع ربما يزداد     

تشكيل حكومة على هواه، ألن المجلس التشريعي لن يوافق عليها، بحكم أغلبية حماس، فإن الرئيس سيجد نفسه                 
  . مضطراً للجوء إلى خيار تشكيل حكومة طوارئ

ير األحوال، حيث سيجد الرئيس نفسه بعـدها فـي          وبديهي أن هذه الحكومة ستكون مجرد حكومة مؤقتة، لتسي        
مواجهة بديلين، إما إعادة األمر للمجلس التشريعي، أي لحركة حماس، لتشكيل حكومة جديدة، بعـد اسـتتباب                 
الوضع، أو التوجه نحو حّل المجلس التشريعي، بتغطية من استفتاء جديد، أو بتغطية مـن منظمـة التحريـر                   

 شك أن هذا البديل أو ذاك هو رهن بالظروف، كما هو رهن بتطور العالقات بين                ، وال )كمرجعية عليا للسلطة  (
  .  حركتي فتح وحماس

لكن الرئيس الفلسطيني سيجد نفسه في وضع جد معقد وإشكالي في حال لم يصوت الـشعب لـصالح الوثيقـة                    
تخابات رئاسية جديـدة،    المطروحة، وحينها لن يكون أمام الرئيس سوى التوجه نحو االستقالة، واإلعالن عن ان            

  . أو القبول بالنتيجة ما يعني تجميد الوضع الفلسطيني برمته، وإخضاعه لمزيد من التجاذبات واالضطرابات
بالمقابل فإن حركة حماس تبدو في وضع جد صعب ومعقد وإشكالي، فهي تعمل من خارج المنظمة، كما أنهـا                   

 قوانين أساسية، وأصال فإن شرعية حكومة حمـاس ليـست           ال تملك أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، لسن       
أكبر من شرعية الرئيس، بحسب القانون األساسي، وفي ظل النظام الرئاسي الفلسطيني؛ وحتى على المـستوى            

 ألـف   500 ألف صوت، في حين أن الرئيس نـال          440الشعبي فإن نواب حماس في المجلس انتخبوا بأغلبية         
  . ةصوت في االنتخابات الرئاسي
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على ذلك فإذا حصل االستفتاء، وتمخّض عن الموافقة الشعبية على الوثيقة، فإن حماس ستقف أمـام بـديلين،                  
ففي حال القبول، ولو االضطراري، يمكن لحماس أن تختار أحد طريقين فإما التعايش مـع               . القبول أو الرفض  

ءة ومـستقلة، مدعومـة   ا كف ذاتنيةمؤسسة الرئاسة، أو حّل الحكومة، وتشكيل حكومة بديلة من شخصيات وط      
وهذا الخيار يمكن أن يجنبها تبعات الحصار الدولي للوضع الفلسطيني، كمـا يجنبهـا              . منها وتخضع لرقابتها  

أما في حال رفضها النتيجـة، واسـتمرارها فـي          . ة لها أاالستحقاقات أو المطالبات السياسية التي ال تبدو مهي       
وهنا ثمة خيـار    . على إبقاء التجاذب بينها وبين مؤسسة الرئاسة مفتوحة       الحكومة فإن هذا يعني إصرار حماس       

آخر لحماس يتمثل بالمزاوجة بين المعارضة ودورها في السلطة التشريعية، من خالل حل الحكومـة، أيـضا،                 
وبديهي أنه في حال عدم تصويت الـشعب علـى الوثيقـة            .  وتشكيل حكومة مستقلين وكفاءات مدعومة منها     

 فإن حماس ستعتبر أنها حسمت األمر وأن الشعب صوت لصالحها، ولصالح برنامجها الـسياسي،               المطروحة،
  . ولصالح وحدانية القرار في الساحة الفلسطينية متمثال فيها؛ وحينها ستطالب باستحقاقات ذلك

ـ                    ات على ضوء ما تقدم فإن الساحة الفلسطينية معنية بإيجاد طريقة تخرجهـا مـن إطـار التـوترات والخالف
ستنزاف الداخلي، لكن هذا األمر يتطلب أساسا من جميع األطراف إدراك مخاطر هذا الوضع، بالعمل على                واال

وتغليب مصالح الشعب والـوطن     . الخروج من إطار عقلية المنافسات والمزايدات الفصائلية الضيقة والمضرة        
ة العمل المشترك، وتقبل الرأي اآلخر،      على مصالح الفصيل، ومغادرة العصبيات األنانية والوصائية، إلى روحي        

  . وتفهم معنى العمل المشترك الذي يتضمن مقاربات وسط، وتنازالت متبادلة
أما في حال استمر الوضع على حاله من التعقيد واالضطراب والتأزم، فال مناص أمام الساحة الفلسطينية مـن                  

طرق حـضارية وراقيـة وديمقراطيـة لحـسم         تحكيم الشعب، بدال من االحتكام للسالح، والمناص من إيجاد          
هكذا فعلى الرغم مـن كـل التعقيـدات          .الخالفات بدال من حسمها في الشوارع، وبالطريقة العنيفة والغوغائية        

والخالفات والتداعيات، التي يمكن أن تنجم عن االستفتاء، فإن الساحة الفلسطينية معنية بإيجاد مخارج خالقـة                
  . التي وصلت إليهاووطنية وديمقراطية للحال 

ثم إن اإلجماع   . وفي النهاية فإن التعددية والتنوع ليسا سمة سلبية، وإنما هما ظاهرة طبيعية وحيوية وضرورية             
هو مسألة جد طوباوية في مختلف القضايا، فكيف بقضية على غاية التعقيد واإلشكالية وااللتباس مثل القـضية                 

ية الديمقراطية ال تقتصر على االنتخابات فقط، وإنمـا هـي تتـضمن             وفي النهاية أيضا فإن العمل    . الفلسطينية
كما تتضمن تفهم الرأي اآلخر، وتقبل التعددية والتنوع، وخـضوع األكثريـة لألقليـة،              . االستفتاءات الشعبية 

  . ال بديل آخر مناسباً للفلسطينيين. واحترام رأي األقلية، والقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة
ذر التوافق بالحوار، فإن البديل إما اللجوء لالستفتاء، مع احترام مختلف األطراف لنتائجه، مهما كانـت،                فإذا تع 

 الخيار الذي تجمع عليـه      حديدأو اللجوء النتخابات رئاسية وتشريعية في آن معا، لحسم ازدواجية السلطة، ولت           
 األبد أو النزول إلى الشوارع، فهي سـتزيد         غالبية الشعب الفلسطيني، أما البدائل األخرى من نوع الحوار إلى         

  ً.األزمة احتقاناً واشتعاال
  23/6/2006البيان 

  
  إبراهيم الغرايبة أنموذجا: التحريض اإلسالمي ضد إخوان األردن .52

  بقلم مراقب
 أزمـة : لم يكن الزميل والكاتب والمفكر الكبير إبراهيم غرايبة موفقا البتة في مقاله األخير إلخوان والحكومـة               

عابرة أم تحوالت، والصواب الذي جانبه غرايبة هنا، ال عالقة له برؤيته لمآالت العالقة بـين اإلخـوان فـي                    
األردن والحكومة على خلفية أزمة النواب األربعة، وإنما اتكاؤه على عنصر من عناصر التـشكيك والتـرويج    

  .  قيادات اإلخوانلمسألة خارجة تماما عن سياق األحداث، وهي قضية الفساد المالي لبعض
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الزميل واألستاذ حشر مسألة ما يروج عن فساد مالي في أكبر المؤسسات اإلخوانية جمعية المركز اإلسـالمي                 
عنوة في مقاله األخير، ومحاولة إلصاق تهمة الفساد بتلك المجموعة أو التيار المتـشدد، كمـا سـماه، داخـل                    

 هذا التيار في إقصاء الغرايبة عن المـشهد اإلخـواني           اإلخوان لتصفية حسابات شخصية قديمة، مرتبطة بدور      
  . تماما إبان أزمة طرد قادة حماس من األردن

الشق اآلخر من مسلسل تصفية الحسابات، محاولة الدفاع المستميتة من قبل إبراهيم غرايبة عن نهـج وتيـار                  
ل إقصاء التيار المتشدد واالنقضاض     شقيقه األكبر الدكتور رحيل الغرايبة، الذي يقود جبهة اخوانية داخلية تحاو          

  . عليه
التيار المذكور مني بخسارة جسيمة في الحراك الداخلي االخواني مؤخرا، وتلقى ضربات من هن وهناك، فكان                

  . رحيلأعلى إبراهيم غرايبة أن يلعب دور المدافع عن تيار 
ات التشدد والتطرف داخل الجماعة،     يطالب الغرايبة اإلخوان أن يحسموا موقفهم بشكل سريع مما أسماه مجموع          

  . وفي هذا تحريض واضح على شق الصف االخواني ومحاولة يائسة لتحقيق أمانيه ورغباته
ويتجرأ الغرايبة أكثر ليملي على الجماعة ضرورة أن تجتث هذا التيار من جذوره، فال مكان له في صـفوف                   

  . الحركة ال تمثيال سياسيا وال دعويا وال فكريا
 هجومه وخالفه الفكري والسياسي مع هذا التيار، لكن ما نعيبه على الغرايبة محاولـة ربـط       يه نعيب عل  وقد ال 

الغرايبة هذه المرة أسرف     .هذا التيار بقصة التجاوزات المالية واإلدارية في مؤسسات جمعية المركز اإلسالمي          
ا، ووجه سهاما مسمومة إلـى صـدور        كثيرا في جلد من يخالفهم، ولم يضع اعتبارا لحرمة جماعته التي طلقه           

لكن ما أثارنا أن قصة الغرايبة هذه حول الفساد المالي أضحت تقريبا سـيناريو              . رجال يقبعون خلف القضبان   
الحكومة األمثل للتعامل مع اإلخوان، فالمطروح اليوم هو حل جمعية المركز اإلسالمي التابعة لإلخوان، والتي               

 بدل حل الجماعة، على اعتبار أن هذا األمر أقل كلفة سياسيا وأكثر تأثيرا في               تمثل عصبهم المالي واالقتصادي   
لغرايبة روج ويروج لحل جمعية المركز اإلسالمي بدل حل الجماعة، وكأنه يقول بصريح العبارة يا               ا. الجماعة

 وجمعيـة   كيف ال وهي أكثر أذرع اإلخوان قوة وتمددا، وكيـف ال          ..حكومة عليكم بضرب اإلخوان ماليا أوال       
المركز اإلسالمي الخيرية، التي يبلغ رأس مالها نحو مليار دينار أردني، تخضع ومنذ أول أيام األزمة لحملـة                  

  . تدقيق لحساباتها من قبل ديوان المحاسبة
، وتم تسجيلها في سجالت وزارة التنمية االجتماعية        1963هذه الجمعية تأسست في األول من شهر نيسان عام          

وإقامـة  , ددت أهدافها بإنشاء الكليات والمدارس وريـاض األطفـال والمؤسـسات التعليميـة             وح 1965عام  
المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المواقع والمحافظات في المملكة وإنشاء المشاريع اإلنتاجية والتدريبية،             

  .اةلخدمة المجتمع المحلي ومساعدة األسر الفقيرة واأليتام من أموال الصدقات والزك
 مجالس، هي مجلس التربية ومجلس المراكـز الطبيـة          3 فرعا و  43وللجمعية في مختلف محافظات المملكة،      

  . ومجلس الرعاية االجتماعية في العاصمة عمان لوحدها
وحل الجمعية سيتضمن توجيه ضربة موجعة للحركة اإلسالمية التي ستجد كل استثماراتها الماليـة خاضـعة                

مر سنة، وربما أكثر من ذلك ستكون كافية إلجبار الحركة اإلسالمية على تقديم ما تريده               إلدارة حكومية قد تست   
هذا ما أراده الغرايبة، وهـذا مـا       .الحكومة منها من تنازالت من شانها رسم حدود جديدة للعالقة بين الطرفين           

  .روج له
  22/6/2006مجلة العصر 

  
  !عناق بالدم .53

  طالل سلمان
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الـسيد  : يكون حقيقياً، وكان عليك أن تفرك عينيك بكفيك لتتأكد من سـالمة بـصرك          كان المشهد أبشع من أن      
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت في حالة عنـاق حـار،                 

كياً تحفّه  وكان الشاهد مل  .. !كصديقين حميمين التقيا على اشتياق بعد فراق طال حتى بلغت اللوعة حد االحتراق            
  . جوائز نوبل، في قلب بترا التي كانت ذات يوم رمزا، ثم صارت صالة أفراح

أما في غزة فكان المشيعون الذين فرغوا من إقامة الصالة على شهداء مذبحة الصباح من أطفـال فلـسطين،                   
يـد المحـروق    يسارعون إلى حيث دوت تفجيرات صواريخ القتل اإلسرائيلية ليرفعوا من بين األنقاض والحد            

ن يعرفوا الطريق إلى المدرسة، وانطلقوا ليزيدوا مـن         أجساد الطرية لألطفال الجدد الذين نالوا الشهادة قبل         األ
ن آلـة   أثم ينتظم الجمع في موكب التشييع الثاني، وقد أعدوا أنفسهم لتشييع ثالث طالمـا               ... عداد طيور الجنة  أ

  . الموت اإلسرائيلية ال تجد من يوقفها
 الدماء متوهجة بعد فوق رمال بيت لهيا وخان يونس، وشارع صالح الدين في غزة، وكان األطباء قـد                   كانت

عجزوا عن استنقاذ الجنين بإخراجه حياً من رحم أمه التي عادت إلى ربها راضية مرضية، بالنار اإلسرائيلية                 
ن تفـرغ   أت ماضيها أو هي توشك      التي تتمدد ألسنتها حتى لتكاد تحرق حاضر فلسطين ومستقبلها بعدما التهم          

  . منه
وال فـرق بـين     ... الرئاسة منزهة عن العواطف والمشاعر، شخصية كانت أو عامة، عائلية كانت أو وطنيـة             

  ! رئاسة القاتل ورئاسة الشهيد، فالمناصب السامية أرفع من أن تطالها مثل هذه التوصيفات الغوغائية
، عن فلسطين، أما رئاسة الحكومة اإلسرائيلية فإسرائيلية حتى العظم،          الرئاسة الفلسطينية منفصلة، بقرار حازم    

  . وهي منفصلة بالطبع عن فلسطين إلى حد إلغائها تماماً
السيد الرئيس مشغول عن الغارات اإلسرائيلية وعن ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين باالنهماك في اإلعـداد               

  . ستولدتها الخدعة األميركية تحت مسمى الديمقراطيةالالستفتاء الذي سيلغي ببدعته الحكومة التي 
شارون مثل نتنياهو، وبيريـز مثـل       : السيد الرئيس ال يريد له شريكاً إال اإلسرائيلي، ال يهم اسمه، فالكل واحد            

  . ن لم يكن بن غوريون الثانيإباراك، وأولمرت يطمح ألن يكون بيغن 
حيدة من بين أفراد أسرتها الستة، وهو قد قبلها وطيـب خاطرهـا             السيد الرئيس التقى هدى غالية، الناجية الو      

وأعطاها هدية وسمح للمصورين بأن يلتقطوا له صوراً تذكارية معها، فماذا تريد بعد للشهداء الجنّـة وعلـى                  
  ! وألولمرت العناق! األرض السلطة له بال شريك إال اإلسرائيلي
  . ه في ما ال طائل تحتهالسيد الرئيس عملي، براغماتي، ال يضيع وقت

والـسيد  . والشهداء وقود الـسلطة . السلطة فرح دائم. السلطة تذهب بالحزن. ال وقت للحزن عند السيد الرئيس    
الرئيس يعترف للشهداء بأنهم قد أدوا واجبهم فليدخلوا الجنّة راضين مرضيين، وليتركوا القيادة تواصل نضالها               

  ! عناقبال... لتدمير االحتالل اإلسرائيلي
  !كيف يكون االعتذار من الشهداء؟

  23/6/2006السفير 
 

 :صورة .54
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