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  حماس طريق مترددة نحو االعتدال: تحقيق .1
في الجلسة األولى لحكومة حماس، كان اول موضوع على جدول البحث، بعد تعـارف               : محمد يونس  ،رام اهللا 
المبرر الذي ساقه نائب رئـيس      . الضفة وغزة عبر شاشة الفيديو، هو فكرة تبني مبادرة السالم العربية          وزراء  

ناصر الشاعر المعروف باعتداله المفرط، في طرح المشروع كقضية بحث عاجلة هو البحث عـن               .الحكومة د 
ديم الحد االدني من الخدمة     مخرج للحصار االسرائيلي الغربي على الحكومة الوليدة والذي يهدد قدرتها على تق           

لم يعارض الفكرة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، في الجهة االخرى من الشاشة، لكنه طلـب مهلـة                  .للجمهور
ما لم نقر المشروع في الجلسة المقبلة، فسنقره حتمـاً فـي            : ومما قاله ذلك اليوم   . اسبوع او اسبوعين القرارها   

على معسكر الحمائم في حماس اراد الحصول علـى موافقـة المكتـب       لكن هنية المحسوب     .الجلسة التي تليها  
الرد من دمشق لم يأت بالسرعة المطلوبة، وحينما جاء حمل معـه         .السياسي للحركة الذي كلفه رئاسة الحكومة     

التحفظ االكبر كان في اشكالية تبن علني ومنذ اليوم االول في الحكومة لمشروع يتحدث              . الكثير من التحفظات  
ولتين، وعن اعتراف متبادل وتطبيع، ليس فقط بين الدولة العربية والدولة اليهودية بل بين الدول العربية                عن د 

كان الرهـان   . لم يكن المكتب السياسي لحماس مدركاً في ذلك الوقت حجم الحصار           .مجتمعة والدولة اليهودية  
، وقال الكثير من اعضاء المكتب وفي       عالياً على سرعة تفكيك ما يطلقون عليه في الحركة اسم جبهة الحصار           

نحن واثقون ان العالم لن يسمح بتجويع شعبنا تحت االحتالل واذا اغلقـت ابـواب               : مقدمهم رئيسه خالد مشعل   
لكن التطورات الالحقة بينت ان الحصار اكثر شدة مما كان متوقعا، وان مفـاتيح               .الغرب ستفتح ابواب الشرق   

ياسية دولية واقليمية شديدة الدقة والتعقيد، وان ابواب بنوك الشرق مرهونـة         ابواب الشرق مرهونة بمعادالت س    
ربما كانت ردة فعل حادة مـن        .بقوانين دولية قادرة على القاء كل من يغامر بالخروج عنها في هاوية االفالس            

ـ                    اك شدة الحصار، وربما كانت حسابات سياسية غير دقيقة هي التي قادت مشعل الى طهران ليطلـق مـن هن
لكن الخطوة جرت   . تصريحات عن استعداد حركته للدفاع عن الجمهورية االسالمية في وجه اي عدوان غربي            

حماس للوقوع في الخطأ األول واألكبر، الخطأ الذي يصفه خبراء بارزون من طراز سكوت أتران الباحث في                 
 تلك الزيارة أثارت مخاوف     : يرى ان  معهد البحوث الوطنية في باريس بالخطأ االستراتيجي االول للحركة، فهو         

االوروبيين ودفعتهم لتبني الموقف االميركي من الحصار على حكومة حماس، وأثارت أيـضاً مخـاوف دول                
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ويشير سكوت الى زيارة طويلة     . الخليج العربي، خصوصا المملكة العربية السعودية وجعلتها تتردد في دعمها         
  .مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيزقام بها مشعل للرياض ولم يحظ خاللها ب

ومن وسط االزمة الماضية    . اشتدت ازمة الحصار، واخذ موظفو السلطة في التململ جراء عدم توفير رواتبهم           
لم يتردد رئيس الحكومة التواق لممارسـة مهامـه      . في االشتداد، ظهر طوق نجاه نادر تمثل في وثيقة االسرى         

 مارس الماضي في قبول الوثيقة، لكن القيادة ارادت قراءة الكلمات والمعاني            / آذار 30وليه هذا الموقع في     منذ ت 
: وقال احد قادة الحركة   . وما بين السطور واجراء تعديالت عليها على نحو يقربها من برنامج الحركة ومواقفها            

يد نقبل وثيقة االسرى وربما سنقبل ما هـو اقـل           كنا وما زلنا قلقين جدا من تقديم تنازالت مجانية، نحن بالتأك          
  .منها، لكن هذا يتم في المفاوضات وفي الصفقات وليس عبر اعالنات في وسائل االعالم

غير ان اعتبارات الحكم تختلف عن اعتبارات الفصيل السياسي، فإن كان الموقف المـتحفظ لحمـاس جنَّـب                  
وي على السواء، اال انه زاد من ازمة حكومتها العاجزة عـن            الحركة انتقادات الداخل الحماسي والخصم الفتحا     

تقديم اي خدمات لجمهور تؤكد استطالعات الرأي انه اختارها لتفوق شعارها االصالحي والخدماتي اكثر ممـا                
  .هو لتفوق شعارها السياسي

التجاوب، فالغرب،  وفي الجانب اآلخر، اي في جبهة الحصار، لم تلق الرسائل التي وجهتها الحركة الكثير من                
التلميحات وحدها ال تكفي، وحماس ما زالت غير        . خصوصاً الواليات المتحدة، ال يؤمن سوى بالشيء المكتوب       
واكثر من ذلك، فان هـذا الديبلوماسـي يعتبـر          . جاهزة لتقديم شيء مكتوب ومعلن، حسب ديبلوماسي غربي       

مدعاة الستمرار الحصار، الن هذا يثبت ان الحصار        المواقف المعتدلة التي قدمتها الحركة في رسائلها للغرب         
  .مثمر

ويقول مسؤولون في   . وامام شدة الحصار وتماسك جبهة المحاصرين، وجدت حماس نفسها تضع خطة التراجع           
الحركة انهم وضعوا خطة متدرجة للتعامل مع الحصار تبدأ من اظهار مرونة سياسية عالية وتنتهي بمغـادرة                 

  .الحكومة
في المرحلة االولى سنتبنى وثيقة االسرى بعد اجراء بعض التعديالت الطفيفـة            :  رفيع في الحركة   وقال مسؤول 

عليها، ثم ندخل في منظمة التحرير التي تتبنى برنامجا سياسيا معتدال واعترفت رسميا باسرائيل بموجب وثائق                
ض الغرب رفع الحـصار     وفي حال رف  . تبادل االعتراف في مفاوضات اوسلو، ثم نشكل حكومة وحدة وطنية         

عن السلطة رغم تبنيها هذه المواقف المعتدلة بحجة عدم اعترافها رسميا باسرائيل وعدم اعالنها نبـذ العنـف،          
فان خطة حماس ستمضي الى المرحلة التالية الحاسمة وهي الخروج من الحكومة وتشكيل حكومة تكنـوقراط                

لحكومة غير آسفين، لكننا سنبقى نعمل فـي المجلـس          في هذه الحالة سنخرج من ا     : واضاف المسؤول  .مستقلة
ولم يستبعد ان تقدم حكومة التكنوقراط هذه فـي حـال           . التشريعي ونضبط ايقاع اي حكومة جديدة من الخارج       

الحكومـة  : وقـال . تشكيلها على االعتراف باسرائيل واعالن نبذ العنف واقرار االتفاقات السابقة مع اسرائيل           
م الخدمات واالصالح االداري والمالي، اما الدور السياسي للحركة فانها تلعبـه مـن خـالل                بالنسبة الينا لتقدي  

موقعها كحركة سياسية مقاومة، ومن خالل موقعها في توجيه دفة الحكومة من المجلس التشريعي، ومن خالل                
   .وجودها في منظمة التحرير

فالتجربة التي شـهدتها    . سبيال الى العودة للوراء   والمرجح ان مسيرة االعتدال التي انطلقت في الحركة لن تجد           
الحركة في غضون اشهر قليلة في الحكم، كانت كافية لوضع الفوارق الكبيرة بين مواقع ومسؤوليات من هـم                  

   .في المعارضة ومن هم في الحكم
حرمات ويقول مسؤولون في الحركة ان تجربة الحكم ادخلتهم في مساحات حوار بقيت حتى وقت قريب من الم                

مثل المشاركة في المفاوضات مع اسرائيل واالعتراف بمبدأ الحل القائم على اساس الدولتين واالستعداد لتبادل               
أراض وقبول مبدأ التفاوض على حق العودة والوصول الى شراكة مع الواليات المتحـدة، وهـي مواقـف ال                   

  .تختلف من حيث الجوهر عن مواقف فتح
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ان الحكومة قد تتبنى مواقف معتدلة ومقبولة من الغرب من هذا الطـراز، وان              ويؤكد مسؤول رفيع في حماس      
المكتب السياسي للحركة وجد نفسه اخيرا مضطرا لمنحها تفويضاً بذلك، لكنه تفويض مشروط برفع الحـصار                

  .وباالعتراف بالحركة العباً رئيسياً
  24/6/2006الحياة 

 
 ءي وفاق فلسطيني إللغاء االستفتاعباس يأمل ف .2

كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن      :غزة رائد الفي  نقالً عن مراسلها في      24/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
فتح وحماس، وفصائل العمل الوطني واإلسالمي األخرى، تجاوزت النقاط الخالفية، وتوصلت إلى توافق حول              

أمام توقيع اتفاق وطنـي، والبـدء فـي         برنامج اإلجماع الوطني، استناداً إلى وثيقة األسرى، بما يمهد الطريق           
 الفلسطيني انتهى رسمياً مـساء      -وأوضح المصدر المطلع للخليج، أن الحوار الفلسطيني         .تشكيل حكومة وحدة  

الخميس، بتوصل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى اتفاق وطني، سيتم إطالع الرئيس عباس عليه، عنـدما                
ن الفلسطينيين في انتظار التوقيع على االتفاق، واإلعالن عنـه فـي حفـل              قطاع السبت، ما يعني أ    اليصل إلى   

وأوضح المصدر ذاته، مفضالً عدم الكشف عن اسمه،         .بروتوكولي بحضور عباس وهنية وقادة الفصائل قريباً      
 في جلسة   أن النقاط الخالفية الثالث، التي كانت تعيق التوصل إلى االتفاق، قد تم تجاوزها فعالً، والتوافق عليها               

مساء الخميس، مشيراً إلى انه تم االتفاق على ضرورة إجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يتم التوصـل إليـه                    
بين منظمة التحرير وإسرائيل، على أن يشارك الفلسطينيون في الداخل والخارج في عملية االسـتفتاء، الـذي                 

بموضوع المقاومة، قال المصدر إنه تم االتفاق على        وفيما يتعلق    .سيتم العمل على اعداد قانون خاص به الحقاً       
 وحول منظمة التحرير فقد تم االتفاق على        ،67أن يكون التركيز على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي على أراضي        

، والتي تنص على تعديل برنامج منظمـة التحريـر الـسياسي            2005الصيغة التي تمت في اتفاق القاهرة عام        
وأشار المصدر إلى أن فتح وحماس، ومعهما باقي الفصائل، اتفقت           .ستوعب حماس والجهاد  وبنائها التنظيمي لت  

حول موضوع تفويض الرئيس عباس إجراء مفاوضات مع الجانب االسرائيلي، وحال التوصل إلى أي اتفـاق                
كمـا تـم    يتم عرضه على المجلس الوطني الجديد الذي سيتم تشكيله بعد إعادة إحياء وهيكلة منظمة التحرير،                

  .االتفاق على الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومشاركة ما ترغب من الفصائل الفلسطينية فيها
أعرب الرئيس : وكاالتال  وعنغزةورام اهللا نقالً عن مراسليها في  24/6/2006الوطن العمانية وأضافت 
ن شأنه أن يلغي االستفتاء عن أمله في أن يتوصل الحوار الوطني إلى اتفاق وطني ألن ذلك م أمس، عباس،

 .إذا لم نصل إلى اتفاق فاالستفتاء قائم: وقال عباس .على وثيقة األسرى
عبر اسماعيل هنية عن :  أ ف بوعنغزة ورام اهللا نقالً عن مراسليها في  24/6/2006الدستور وجاء في 

، مشيرا الى انه من المتوقع ان امله في االعالن قريبا عن اتفاق بين الفصائل في جولة الحوار الحالية في غزة
وقال هنية بعد صالة الجمعة للصحفيين ان االجتماع مع عباس . يلتقي عباس مساء بعد وصوله الى غزة
ملف الحوار الوطني، التصعيد االسرائيلي والعالقات بين الرئاسة .. مخصص لمتابعة واستكمال ملفات عديدة

وحول ما اذا كان يتوقع  .ة المحافظة على الشعب الفلسطيني وايضا كيفي،والحكومة على قاعدة الصالحيات
 ال يوجد تغيير دراماتيكي في مواقف :تغييرا في موقف حماس ازاء الحل القائم على اساس دولتين قال هنية

 .القوى والفصائل بما فيها موقف حماس
توفيق ابو خوصة قلـل مـن     الناطق باسم فتح     إلى أن    غزة نقالً عن مراسلها في      24/6/2006الحياة  وأشارت  

، وقال انه رغم االجواء االيجابية والنيات الحسنة، فـان           عباس مع هنية   التوقعات بتحقيق تقدم كبير خالل لقاء     
وما تزال الخالفات قائمة في خصوص مـن سـيتولى أي مفاوضـات مـع                .نقاط الخالف ظلت من دون حل     

 اعضاء فتح من اجل تشكيل حكومة من الفنيـين،          فيما يضغط بعض  . اسرائيل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية    
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وهو مطلب ترفضه حماس التي تصر على قيادة اي حكومة ائتالفية، في وقت هددت االدارة االميركية بأنهـا                  
  .ستحد اتصاالتها مع فتح وغيرها من االطراف التي تنضم الى حكومة حماس

أكدت مصادر مطلعة أن الفصائل والقـوى،        :24/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق بشأن وثيقة األسرى، غير مستبعدة إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون                  
الساعات المقبلة، حيث يتضح من النصوص الحرفية التي قدمتها حماس والنصوص المقترحة من قبل فـتح أن                 

ولم تستبعد هذه المصادر إمكانية      . باإلمكان التوصل إلى اتفاق بشأنها     الخالف هو على صياغة كلمات وعبارات     
أن يصل خالد مشعل، خالل الساعات المقبلة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المـصريين السـيما اللـواء عمـر                   
سليمان، رئيس المخابرات المصرية، وذلك في إطار الجهد الذي تقوم به مـصر للتقريـب بـين األطـراف                   

  .ية فضالً عن االتصاالت التي تملكها مصر مع العالم السيما الواليات المتحدةالفلسطين
  :وفيما يلي النص الحرفي للصياغات التي قدمت من جانب حماس والتعديالت المقترحة عليها من قبل فتح

ة التحرير   فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظم     2005ـ اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة في آذار             
الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسـس                
ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا فـي كـل أمـاكن                 

اتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنـافي وفـي          ف على القيام والنهوض بمسؤولي    .ت.وجوده وبما يعزز قدرة م    
تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسانية في كل الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية،              

 بما يضمن تمثيل جميع القوى      2006وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام            
زاب الوطنية واإلسالمية وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسـسات والفعاليـات             والفصائل واألح 

والشخصيات كافة، باالنتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابـات               
إطاراً جبهوياً عريضاً وائتالفاً    ف  .ت.وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على م           

  .وطنياً شامالً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في امـاكن وجـوده          (وبصدد هذا البند فإن فتح تطالب برفع صفة         

 وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الـشرعي        بتطوير(إلى مقدمة هذه الفقرة مباشرة بحيث تكون        ) كافة
  .فيما قالت مصادر مطلعة إنه تم بالفعل إنجاز هذا البند وال خالف عليه...) والوحيد

ـ حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة االحتالل بمختلف الوسائل إلـى جانـب العمـل                  
مقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلـف أشـكاله ووجـوده           السياسي والدبلوماسي واالستمرار في ال    

وسياساته واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا فـي هـذه المقاومـة                
  .الشعبية

حق الشعب الفلـسطيني فـي مقاومـة االحـتالل     (وفي هذا الصدد فقد علم أن النص المقترح من قبل فتح هو         
تلف الوسائل إلى جانب العمل التفاوضي السياسي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية             بمخ

ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات             
 وإخراج المـدنيين مـن دائـرة        1967ي  وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية وتركيز المقاومة في أراض         

  ).الصراع
ـ وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل توحد الخطاب السياسي الفلـسطيني علـى اسـاس برنـامج           
االجماع الوطني الفلسطيني في هذه الوثيقة وقرارات الشرعيتين العربية والدولية المنصفة لشعبنا بمـا يحفـظ                

السلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة والفـصائل الوطنيـة واالسـالمية           ف و .ت.حقوقه وثوابته، تنفذها م   
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة من اجل استحضار وتعزيز وحشد الـدعم العربـي               
واالسالمي والدولي السياسي والمالي واالقتصادي واالنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعما لحـق شـعبنا فـي                
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رير المصير والحرية والعودة واالستقالل ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل االسرائيلي علـى شـعبنا                تق
  .ولمواجهة الحصار الظالم علينا

وضع خطة فلسطينية للتحرك    (وقد علم ان االختالف مع فتح هو بشأن مقدمة هذه الفقرة لتكون المقدمة كما يلي                
ي الفلسطيني على اساس برنامج االجماع الوطني الفلسطيني ووثيقـة          السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياس    

  ..).االسرى والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا
ف ورئيس السلطة الوطنية على قاعـدة التمـسك ببرنـامج           .ت.ـ ان ادارة المفاوضات هي من صالحيات م       

م عرض اي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الجديد من           االجماع الوطني والعمل على تحقيقه على ان يت       
  .اجل التصديق عليه

على ان يتم عـرض اي  (..فتح تريد اضافة كلمة المصيري على هذه الفقرة لتصبح      وقد علم في هذا الصدد ان     
  ..).اتفاق مصيري بهذا الشأن على

  .هااما فيما يتعلق بجميع الفقرات االخرى في الوثيقة فال خالف علي
مـؤتمر رؤسـاء المنظمـات      أن  :  أحمد عبدالهادي  ،واشنطنفي   24/6/2006الوطن السعودية   وذكر مراسل   

اليهودية الرئيسية في الواليات المتحدة نظم اجتماعاً أعربوا فيه عن رفضهم ألي تعامل إيجابي سواء من قبـل                  
 الوثيقـة ال    :ائب رئيس مؤتمر الرؤسـاء    وقال مالكولم هوينلين ن    .إسرائيل أو الواليات المتحدة لوثيقة األسرى     

تدعو إلى االعتراف بإسرائيل وال تدعو إلى وقف اإلرهاب وال تدعو إلى التفاوض مع إسرائيل، إنهـا ليـست                   
 كان علينا أن نبلغ اإلدارة رفضنا لهذه الوثيقة، فالقول بأنها اعتراف ضمني من حمـاس                :وأضاف .وثيقة سالم 

وأوضح  . ال يصلح العتبار الوثيقة أساساً للمفاوضات      67دولة فلسطينية في حدود     بإسرائيل بحكم قبولها بإقامة     
وضرب مثالً على هذه المواقـف  .  أن وثيقة األسرى تعد تراجعاً من فتح عن بعض المواقف اإليجابية   :هوينلين
ارة الحـق    هناك تراجع عن موافقة السلطة الضمنية على موقف مرن بشأن حق العودة وهناك تكرار لعب               :بقوله

وقال هوينلين إن استقالة الحكومة الفلسطينية بصورة جماعية وتعيـين           .في المقاومة التي نراها تقنيناً لإلرهاب     
  . حكومة تكنوقراط ال ينتسب أعضاؤها لحماس ليسا كافيين للتفاوض مع هذه الحكومة

 
  ونهاإذا لعبوا لعبة المعبر فسيفتح الشعب المعبر بالطريقة التي يعرف: الزهار .3

محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، من مغبة قيام فئاٍت أو أشخاص بلعب دوٍر . حذّر د:غزة
مشبوٍه في قضية المعبر من أجل منع الحكومة الفلسطينية من التنقّل إلى الخارج أو جلب األموال عبر المعبر 

لمعبر فسيخرج الشعب الفلسطيني ليفتح المعبر إذا لعبوا لعبة ا: وأضاف الزهار قائالً .للشعب الفلسطيني
 جمعنا المال، ولكن أسوأ معاملة تلقيناها : الخميس،وأوضح الزهار في لقاٍء جماهيري .بالطريقة التي يعرفونها

في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكّداً رفض وزارته في األيام القادمة التعامل مع ما يسمى تلفزيون 
يام مراسله بتوجيه اإلهانات لوزارة الخارجية في مؤتمٍر صحافي عقدته قبل أيام بمقر الوزارة في فلسطين بعد ق

نحن في وزارة الخارجية من اآلن فصاعداً لن نستقبل تلفزيون فلسطين، حتى يتمكّن إعادة : وأضاف .غزة
ن الدول ومنها المغرب وتونس وكشف النقاب عن قيامه في األيام القادمة بجولٍة إلى العديد م. ترتيب سياساته

وليبيا والجزائر، مؤكّداً أن الذين قام بزيارتهم أكّدوا دعمهم الكامل للحكومة والسلطة الفلسطينية بمختلف 
سنرسل أبناءنا إلى إيران وباكستان والصين واليمن وليبيا والسودان؛ ليتعلّموا؛ ألنّنا حصلنا : وقال .إمكانياتهم

 في الطب البشري واألسنان والطيران وغيره، ولكن هذه المنح لن تُباع كما كانت تباع على أكثر من مائة بعثة
 على األمة العربية واإلسالمية فرهانه -بعد اهللا سبحانه وتعالى-وأكّد الزهار أن من يراهن  .في الماضي

  .سطيني وقضيته العادلةكاسب، مشيراً إلى أن األمتين العربية واإلسالمية شعوباً وقادة يدعمون الشعب الفل
  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  قوات من الحرس الرئاسي تنتشر عند المنطار   .4
ن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ نـشر قـوات          ا  فلسطينيون قال مسؤولون  : عبد الرازق أبو جزر    ،غزة

حكومة التي تقودها حماس ويرأسـها      موالية له عند معبر المنطار في قطاع غزة لدعم األمن والحد من دور ال             
 على األقل من أفراد الحرس الرئاسي الخاص اتخذوا مواقـع           35وقال دبلوماسيون غربيون أن      .إسماعيل هنية 

وبدأ نشر هذا العدد القليل من القوات في هدوء قبل نحو عشرة أيام ويتوقع أن يتزايد خالل                 . لهم قرب المنطار  
يات المتحدة وقوى غربية أخرى أن يكون معبر المنطار وغيره من المعابر تحـت              وتريد الوال . األسابيع المقبلة 

ويعمل مكتب عباس بمساعدة من الواليات المتحدة على إعداد خطط الحكام السيطرة            . السيطرة المباشرة لعباس  
 وقال مصدر غربي علـى    . سلطة حماس لاألمنية عند المنطار وتعزيز جهاز خاص بالحدود يخضع لسلطته ال           

اطالع بالمناقشات أن إسرائيل تتعاون على ما يبدو فيما يتعلق بنشر الحرس الرئاسي وأن مسؤولين إسرائيليين                
وتولى . يقولون أن هؤالء األفراد جيدون وينبغي أن يتولوا السيطرة على أكبر عدد ممكن من المواقع الحدودية               

 كيلومتر بين معبري رفح وكرم سـالم        2.8الحرس الرئاسي الخميس السيطرة األمنية على ممر حيوي بطول          
  .بين جنوب غزة وإسرائيل

 24/6/2006القبس الكويتية 
  

  االحتالل يفرج عن نائب من حماس .5
 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة اإلصالح والتغيير              :وام

يم نور شمس المحاذي لطولكرم، بعد اعتقال دام تسعة          الشيخ فتحي محمد قرعاوي، وهو من سكان مخ        )حماس(
إننا نحمل رسالة وأمانة من كـل األسـرى علـى اخـتالف             : وقال قرعاوي في تصريح صحافي أمس     . اشهر

فصائلهم أال وهي رسالة المحبة، وهم يهيبون بكل الفرقاء على الساحة الفلسطينية أن يسارعوا إلى إنجاز اتفاق                 
  .فتيل األزمة مع المحافظة على إنجازات الشعب الفلسطيني وثوابته الشرعية والوطنيةالوحدة والتوافق ونزع 

  24/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   االسرائيليطالب بتدخل اإلدارة األميركية لوقف التصعيدعباس ي .6
جيـة  تلقى الرئيس عباس، بعد ظهر أمس، اتصاالً هاتفياً من رايـس، وزيـرة الخار             :  وكاالت ،غزة، رام اهللا  

أن الرئيس أطلـع رايـس، علـى تطـورات          : وذكر نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة        .األميركية
األوضاع في األراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد اإلسرائيلي المتواصل، وطالبها بتدخل اإلدارة األميركيـة              

ضع رايس فـي صـورة األوضـاع        وأضاف أن الرئيس، و    .لوقف هذا التصعيد من أجل الحفاظ على التهدئة       
وأشار إلى أن االتـصال، تنـاول    .االقتصادية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل عدم وصول المساعدات         

موضوع الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني وما وصل إليه، وأن رايس وعدت ببذل جهود مع الجانب اإلسرائيلي  
  .هوده من أجل الحفاظ على التهدئةلوقف التصعيد، ودعت الرئيس إلى االستمرار في ج

  24/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  مكاوي مراحل الحوار  وناقش مع زكي زار السفير اإليراني  .7
. اجتمع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي بوفد من منظمة التحرير برئاسة عباس زكي               

مع قوى التحالف الفلسطيني الى ان اللجنة على تواصل مـع  واشار مكاوي ردا على سؤال عن اجتماعات تعقد  
 . الجميع وتجري اتصاالت دائما مع مسؤولي حماس والجبهة الشعبية وفتح االنتفاضة وباقي الفصائل

وأفاد بيان للـسفارة،    . ، محمد رضا شيباني السيد عباس زكي       في لبنان  سفير االيراني الاستقبل  ،  من جهة اخرى  
 وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، واتفقا على وجوب دعم الشعب              ان الطرفين تبادال  
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كما توافقا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية        . الفلسطيني للتغلب على المشاكل والصعوبات التي يعانيها      
 .الفلسطينية واستمرار المقاومة

24/6/2006السفير   
 

  دة كوماندوز الختطاف قادة فتحمشعل يرأس وح: على ذمة معاريف .8
صحيفة معاريف زعمت ان حركة حماس واصلت اعداد         ان   رام اهللا من   24/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  

خططها السياسية والعسكرية للمرحلة القادمة، وذلك خالل سلسلة اجتماعات سرية لم يتردد خاللها قادة التنظيم               
اذا اردنا فإننا قادرون على قتـل أبـي         : د عباس نفسه، حيث قال أحدهم     محمووعن توجيه التهديدات لقادة فتح      

 واضافت الصحيفة انه تبين من خالل الوثائق التي حصلت عليها، ان اجتماعين عقدا االسبوع الماضـي                 .مازن
لقادة الحركة في نابلس، ترأس االول منهما النائب عن الحركة ياسر منصور، واتصل اثناء االجتمـاع رئـيس          

وحسب الصحيفة طلب مشعل من المجتمعين العمل       . كتب السياسي خالد مشعل هاتفيا ونقل اوامره للمجتمعين       الم
على احباط خطة االستفتاء العام بأي ثمن، حيث وصفه بالشوكة في حلق حماس مؤكدا لهم بأنه شخصيا يقـوم                   

 الـصحيفة أن منـصور قـال        واضافت. باتصاالت عديدة مع األطراف الفلسطينية األخرى لتحقيق هذه الغاية        
ال احد يستطيع اسقاطنا، ونحن نالحظ تصدعات كثيـرة فـي الحـصار             : للمجتمعين فور انتهاء مكالمة مشعل    

 وشدد على ان الحركة تسعى في هذه األيام الى شراء ذمم نواب من حركة فتح وعناصـر                  .الدولي المفروض 
تخباري حول رجال األمن الفلـسطينيين وخاصـة        من األجهزة األمنية، كما تعمل الحركة على اعداد ملف اس         

وحسب مـزاعم   . رجال محمد دحالن ورشيد ابو شباك وتوفيق الطيراوري وذلك استعدادا ليوم صدور األوامر            
الصحيفة، بحث المجتمعون مسألة تطبيق تكتيك االختطاف المتبع في غزة في مناطق الضفة الغربية، واكـدوا                

ن مـن   اوقالت معـاريف    . امر مشعل لهذه الغاية في حال استدعى األمر       اقامة وحدة اختطاف خاصة حسب او     
سيتولى قيادة هذه الوحدة الخاصة هو خالد مشعل نفسه، يساعده ضابط ميداني يدعى عالء فضة، هذا عدا عن                  
 تعزيز الجهاز األمني التابع لحماس ودعمه باألموال، كونه تابعاً ايضا لرئاسة مشعل مع ضباط ارتباط للتنسيق               

وتابعت الصحيفة ان االجتماع الثاني ترأسه الناطق بلسان الحركة في الضفة           . مع المستوى السياسي في الحركة    
 16 بندقية ام  3000عدنان منصور، الذي تطرق خالل االجتماع الى االشاعات المتعلقة بتلقي الحرس الرئاسي             

ح الموجود في اميركا فإنه لن يتمكن مـن    نه حتى لو أحضر ابو مازن جميع السال       ا: والكثير من الذخيرة، وقال   
واضـاف أن   .  في فناء منزله ولكننا اذا اردنا قتله فسنقتله        16افشال حماس وبمقدور ابو مازن وضع طائرة اف       

وتصرفات رجال الطيراوي في الـضفة، وكـذلك         حماس لن تنسى تصرفات محمد دحالن وجماعته في غزة،        
 . والطيب عبد الرحيم، وسنجعلهم يندمون على كل ما قاموا به ضدناكبار مسؤولي فتح من امثال عزام االحمد

 النائب منصور نفى بشدة صحة ما نشرته  أننابلسمن  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم واورد 
عاٍر عن الصحة تماماً، وما نشرته يهدف إلى إشعال نار الفتنة بين أبناء  شروأكّد أن ما نُ .الصهيونية معاريف

 كان هو موجود في رام ،صحفيةال اشارت اليها وأشار إلى أنّه في تواريخ االجتماعات التي .شعب الفلسطينيال
صحفية مفبركة الاهللا لحضور جلسات المجلس التشريعي ولم يكْن في نابلس، وهذا ما يؤكّد أن معلومات 

- إعالن نتائج الحوار الفلسطينيونوه إلى أن نشر هذا التقرير في هذا الوقت بالتحديد عشية  .ومكذوبة
الفلسطيني يعزز االعتقاد بأن الصحيفة الصهيونية أرادت توجيه ضربٍة إلى جهود الحوار وتوتير الساحة 

وأكّد أن . كما نفى عدنان عصفور صحة ما جاء في التقرير جملة وتفصيالً. الداخلية الفلسطينية من جديد
فيذ عمليات اغتياٍل بحقّ قادة وأبناء الشعب الفلسطيني خاصةً وأن الحوار ال يمكن لها أْن تُقِدم على تن حماس

الداخلي يحقق تقدماً كبيراً وهاماً، مضيفاً بأن االغتياالت الداخلية خطّ أحمر بالنسبة لحماس العتبارات دينية 
  . ووطنية
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  أجنحة عسكرية تعلن عدم التزامها التهدئةأربعة  .9
اعلنت اربعة اجنحة عسكرية فلسطينية في الضفة الغربية عـدم التزامهـا            : وكاالت عالء المشهراوي وال   ،غزة

 وعقد رمزي عبيد الذي عرف عن نفسه بانه القائد العام لكتائب االقصى في الضفة               .باتفاق التهدئة مع اسرائيل   
ابـو علـي    مؤتمرا صحافيا في رام اهللا، مع عدد من المسلحين يمثلون كتائب فتح وكتائب القـسام وكتائـب                  

 تم االتفـاق  وقال انه بعد التشاور مع القيادات الميدانية واالجنحة العسكرية االخرى           . مصطفى، وسرايا القدس  
اسـماعيل  ومحمود عبـاس    انه على   واضاف  . شيوخالوء  نساالطفال و االهدنة ردا على سفك دماء      على وقف ال  

على انه  وتابع  . ر الى الخالفات السياسية الحالية    قفا صفا واحدا لمواجهة العدوان دون النظ      يتحدا وان   يهنية ان   
 ودعا حركتي حماس وفتح الـى       ،ا مشرعة ضده  هاالجنحة العسكرية التوحد ضد االحتالل ويجب ان تبقى بنادق        

 ان االجنحة العسكرية ستشن حربـا ضـد عمـالء    واشار الى .وقف االقتتال الذي يدور بين الطرفين في غزة   
   .يات القتل واالغتيالاسرائيل الذين يسهلون عمل

24/6/2006االتحاد االماراتية   
  

 نطالب أبو مازن باإلعتذار العلني: أسامة حمدان .10
أسامة حمدان أعلن عن لقاء عقد أخيراً جمع ممثلي فصائل منظمة ان  24/6/2006البلد اللبنانية نشرت 

ي، وأكد انه تم التوافق على عباس زك التحرير الفلسطينية مع تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بحضور
نحن جاهزون لبدء الحوار مع الجانب : لقاو .استكمال الحوار الفلسطيني الداخلي وصوالً الى تشكيل وفد موحد

كالم حمدان جاء  .اللبناني ونأمل ان ننجح في إعادة تنظيم العالقات الثنائية بعد المراحل المتقلبة التي مرت بها
أقامته حماس على شرف إعالميي صيدا تقديراً لدورهم في دعم القضية الفلسطينية في الحفل التكريمي الذي 

حضره مسؤول العالقات السياسية علي بركة، عضو قيادة لبنان أبو ياسر عبد الهادي، الشيخ علي يوسف، 
س عقب لقاء عباو .مسؤول االعالم رأفت مرة وممثل الحركة في صيدا أبو أحمد فضل وحشد من االعالميين

ر علناً للشعب الفلسطيني عن االهانة التي وجهها الى اعتذاال الى حمدان الرئيس أبو مازن ادعاولمرت 
المقاومة والشهداء والمقاومين وان يقول بوضوح للعالم انه لن يضع يده في يد قاتل الشعب الفلسطيني االرهابي 

 .ها سيكون موضع ثقة عند الشعب الفلسطينيأولمرت بل انه مستعد ان يتشرد من أجل الحقوق الفلسطينية، عند
حمدان تساءل عن سر ادخال السالح الى رئاسة السلطة، داعيا الى كـشف              ان   24/6/2006السفير  واوردت  

مصدر هذا السالح وعن استخداماته، ولفت الى ان التحقيقات التي أجرتها لجان فلسطينية مع أشخاص اعتقلـوا        
تعلة مؤخرا في قطاع غزة، أظهرت ان مسؤوال رفيعا سابقا في جهاز األمـن              على خلفية األحداث األمنية المف    

  . الوقائي هو المحرك لهذه األعمال التخريبية
  

  الفلسطينيينهناك اطراف غير اسرائيل تغتال : محمد نزال .11
 كشف محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن وجود طرف آخر غير :عبد القادر فارس، غزة

 .إلسرائيلية تشرف عليها جهات فلسطينية تقوم بعمليات إغتيال ضد الفلسطينيين ثم ينسبوها لحماسالقوات ا
 .وأكد أن حكومته تعرف هؤالء جيداً وأنها لن تعلن عنهم حتى ال ينفجر الوضع الداخلي الفلسطيني

24/6/2006عكاظ   
 

  ابإسرائيل ال تستطيع اإلعتماد على أبو مازن في مكافحة اإلره: رامون .12
ن إسرائيل ال تستطيع اإلعتماد على محمود عباس، بشأن ما أسـماه            أقال وزير القضاء اإلسرائيلي، يوم أمس،       

   اهددم. بنفسهابذلك إسرائيل ستقوم ، لذا فال يستطيع فرض سيادته حتى على ناشطي فتح، ألنه مكافحة اإلرهاب
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  .  غزةبالمزيد من جرائم الحرب واإلغتيال في صفوف الفلسطينيين في
  24/6/2006 48عرب 

  
  أولمرت يخير المستوطنين بين العودة إلسرائيل أو البقاء في الدولة الفلسطينية .13

، مستوطني وسط    خير أولمرتأن   :تل أبيب  مراسلها من     نظير مجلي  عن24/6/2006 الشرق األوسط    نشرت
. لحدود أو البقاء في الدولة الفلـسطينية      إما العودة الى تخوم اسرائيل ومستوطناتها القريبة من ا        ،  الضفة الغربية 

من  و .ان حكومته مصرة على تغيير الواقع السياسي في المنطقة وخلق دينامية جديدة لعملية السالم             على   مؤكدا
 عددا كبيرا من الوزراء والمـسؤولين       ساعد  التي جهة أخرى أعلن وزير العلوم، اخالء المستوطنات العشوائية       

  .كواليس من وراء التهاعلى اقام
 بإمكانيـة  بعـدم اعتقـاده  تـصريحات،  عقب على هذه الأن حاييم رامون    : 24/6/200 48 عرب   وذكر موقع 
  .نسحابال اإلستيطان في الضفة الغربية في حال امواصلة

  
  الحكومة اإلسرائيلية تمدد قانون منع لم شمل الفلسطينيين    .14

تصادق في جلستها المقبلة غدا، على تمديد فترة التعديل         قالت هآرتس امس، أن الحكومة اإلسرائيلية س      : رام اهللا 
 لم يطرأ تغيير على الواقع األمنـي الـذي          ألنه .على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين        

  .أدى أصالً إلى سن مثل هذا القانون
  24/6/2006االتحاد االماراتية 

  
  ليفني تروي لرايس قصص أطفال سديروت .15

اتصلت تسيبي لفني، أمس، مع رايس، تشكو أمامها من األوضاع المأساوية التـي يعيـشها سـكان                  :أبيبتل  
 أطفال البلدة، وقرأت لها رسالة وجهتها طفلة الى اهللا تتساءل           من خالل قصص   ،سديروت بسبب صواريخ قسام   

  .فيها إن كان يعرف ان الفلسطينيين يطلقون على بلدتها صواريخ قسام
  24/6/2006سط الشرق األو

  
    ين لمحاربة الفلسطينيشركات تحويل االموالإسرائيل استفادت من  .16

 كشف كتاب جديد نشر هذا األسبوع أن جهاز الشين بيت، استعان بمعلومات حصل عليها من شركة                 :يو بي أي  
  .تحويل األموال، عن طريق مكتب االف بي أي، للقبض على ناشطين فلسطينيينلوسترن يونيون 

  24/6/2006 السفير
  

     السواحل الرومانية قبالةإسرائيل تشارك في تدريبات للناتو  .17
ن إسرائيل تريد تفعيل تعاونها مع حلف شمال أ ،قالت جيروزاليم بوست امس : د ب أ-القدس المحتلة 

  ويشار.االطلسي عن طريق جعل قوات البحث واالنقاذ في حالة تأهب للمشاركة في العمليات الدولية للحلف
 في تدريبات الناتو التي ستجري قبالة السواحل الرومانية في  ستشاركسفينة تابعة للبحرية االسرائيليةإلى أن 

 .لمرة االولىلالبحر االسود 
  24/6/2006الدستور 

  
  



 

 12

  
  حاخام يتمنى مصير شارون ألولمرت   .18

 تنفيـذ خطـة   تـه ني تمنى حاخام يهودي أن يكون مصير أولمرت مثل مصير شارون على خلفيـة           :آي.بي.يو
ن طـاقم حاخامـات إلنقـاذ أرض إسـرائيل          أ ، إلـى  وسائل إعالم إسرائيلية أمس    وأشارت   .التجميع األحادية 

  .عشوائية وخطة التجميعالستيطانية البؤر اال يستعدون لخوض معركة ضد إخالء ،المتطرفين
  24/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
    من التمييز العنصري رسميا العرب في اسرائيل يعانون : اقتصادي أميركي .19

قال روبرت سولو الحائز على جائز نوبل في االقتصاد في مؤتمر هرتسليا  : خليل العسلي-رام اهللا المحتلة 
 من تمييز خطير يشبه ما تعاني منه ونن في اسرائيل يعاني الفلسطيني، أناالقتصادي المنعقد في القدس المحتلة

كثير من  االمر الذي يخشى ال.هذا اشارة الى سياسة عنصريةفي م الثالث، واالقليات العرقية في دول العال
 . عالنيةهاالقتصاديين والسياسيين االسرائيليين االفصاح عن

24/6/2006الدستور   
 

   بالمائة من الفلسطينيين بين الجٍئ ومهجرسبعون .20
المسح : المهجرون الفلسطينيونالالجئون و(أصدر مركز بديل لحقوق المواطنة والالجئين تقريراً بعنوان 

، قُدر تعداد الالجئين الفلسطينيين بحوالي 2005وجاء في التقرير أنّه في العام  ).2005-2004الشامل لعامْي 
. 1948فلسطيني مهجرين داخل األراضي المحتلة عام )  ألف400(، إضافةً إلى ما يقارب من ) مليون6.8(

وتظّل ).  مليون9.7(من مجمل تعداد الشعب الفلسطيني حول العالم  % 70وتشكّل هذه األعداد ما نسبته 
آخرين غير واضحة، لكنّهم على األرجح يدخلون ضمن دائرة )  ألف فلسطيني400(الوضعية القانونية لحوالي 

  .اللجوء أيضاً
  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 قصى طفالً فلسطينياً خالل انتفاضة األ951إسرائيل قتلت  .21

 طفالً فلسطينياً استشهدوا على يد قوات االحتالل خالل 951 أعلن تقرير رسمي فلسطيني أن :آي.بي.يو
نشر ، وبحسب التقرير، الذي أعده مركز المعلومات الصحية الفلسطيني التابع لوزارة الصحة. انتفاضة األقصى

 طفالً في قطاع غزة، في حين 564و في الضفة الغربية، 387ن عدد الشهداء من األطفال وصل إلى أأمس، 
 في قطاع غزة، خالل انتفاضة 6874 في الضفة الغربية، و11937 طفالً، بينهم 18811بلغ عدد الجرحى

وذكر التقرير أن عدد الشهداء من األطفال في أراضي السلطة جراء االعتداءات اإلسرائيلية من . األقصى
 طفال في قطاع غزة وأوضح أن عدد الجرحى من 21، بلغ 2006-6-21 وحتى تاريخ 2006-5-1تاريخ 

 . في قطاع غزة46 في الضفة الغربية، و71 طفالً، بينهم 117األطفال، خالل الفترة نفسها بلغ 
24/6/2006البيان    

  
  والدولة التحرك> األونروا<نتائجها كارثية وعلى : تقرير عن الظروف السكنية للمخيمات .22

، تقريرا مفصال عن أوضاع المنازل غير الصالحة في )شاهد(ق االنسان أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقو
مخيم برج الشمالي، كعينة تمثل باقي المخيمات، تناولت خالله االوضاع المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في 

 في مخيمات وأشار التقرير الى ان هذه المشكلة تعد من االزمات الحياتية االساسية لالجئين الفلسطينيين . لبنان
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 متر 100 شخصا في كل 13.9ولفت الى تكاثر سكان المخيم حتى بلغ ، الجنوب خاصة في برج الشمالي
   .2 الفا لكل كم139 في المخيم يبلغ 2مربع، أي ان مقياس كثافة السكان لكل كم

ويعمل . عتبر كارثيةوتشير الدراسة الى ان نتائج هذا االكتظاظ وعدم مالءمة المنازل وفقا للمعايير المعروفة، ت
 في 55.4 في ينعملوا مياوميمعظم سكان المخيم بأعمال الزراعة الموسمية حيث ان أصحاب هذه المنازل 

وقالت ان معظم المنازل . وهو ما يعني صعوبة أكيدة في ترميم أو إعادة بناء هذه المنازل. المئة من الحاالت
 في المئة تعتمد بشكل كامل أو 87.6في حين ائم اصال، ال ينطبق عليها تعريف المنزل الد، وغير الصالحة

وأعلنت ان هذا االمر يترتب عليه بالتاكيد آثار خطيرة على صحة . جزئي على ألواح الزينكو المعدنية
 وقالت ان نسبة انتشار االمراض المزمنة، خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي .المقيمين، يضاف ذلك الى الفقر

 كما أوصى ان تسمح الدولة ،بتحرك عاجل> االونروا<ى التقرير بضرورة ان تقوم وأوص مرتفعة جدا،
اللبنانية بتسهيل إدخال مواد البناء دون القيود واالجراءات االدارية المعقدة احيانا، وان تسمح بتوسعة مساحة 

 طريقة تنفيذ وأوصى ايضا اللجنة الشعبية بالتفاعل بشكل أكبر مع المتضررين ومواصلة مراقبة. المخيم
  .المشروع

  24/6/2006السفير 
  

  مسيرة بلعين االسبوعيةخالل  مواطن بجروح وعشرات بحاالت اختناق ةبااص .23
بجروح، وعشرات آخرين بحاالت اختناق بالغاز خالل مسيرة ضد   اصيب مواطن: نائل موسى-رام اهللا 

واستخدمت قوات االحتالل  .تظاهرينالجدار في بلعين اعقبها اقتحام قوات االحتالل للقرية لمطاردة الم
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريق مسيرة الجمعة ضد الجدار ما قاد الى وقوع 

وسعى متظاهرون محليون واجانب شاركوا في المسيرة السلمية امس الى لفت انتباه  .مواجهات مع المتظاهرين
بعة مجريات المونديال الى ما تقترفه قوات االحتالل من جرائم ومجازر دول وشعوب العالم المنهمكة في متا

 .بحق آمنين ابرياء عزل مستغلة االهتمام االعالمي والشعبي
  24/6/2006الحياة الجديدة 

  
  تكثيف عمليات االحتجاز والتنكيل بالمصلين في محيط الحرم االبراهيمي .24

يمي بالبلدة القديمة من الخليل، ظهر امس، تدابيرها القمعيـة          كثفت قوات االحتالل المتمركزة في الحرم االبراه      
وقال مواطنون تعرضوا لعمليات احتجاز      .ضد المواطنين والمصلين، قبل وبعد تأدية صالة الجمعة داخل الحرم         

وصلب على الجدران تحت الشمس ان عمليات االحتجاز التي طالت العشرات من المواطنين، شملت احتجـاز                
الفتة الى ان االخيرين ممن احتجزت بطاقاتهم قبل وصولهم الحـرم وتأديـة             .. خصية لعدد منهم    البطاقات الش 
م بعـضهم   يسلوتم ت احتجزوا مرة اخرى لفترات طويلة تحت الشمس بعد خروجهم من الحرم،            ... الصالة فيه   

  .استدعاءات خطية للمثول الى مقر الحكم العسكري االسرائيلي بالمدينة
  24/6/2006ية األيام الفلسطين

  
   على اسقاط مشروع قرار حول المسيحيين الفلسطينيينالكونغرساللجنة العلمانية تحث  .25

حثّت اللجنة العلمانية في االرض المقدسة، الكونغرس األمريكي على اسقاط مشروع قرار حول المسيحيين 
ارسات والسياسات االسرائيلية الفلسطينيين، مؤكدة على أن خروقات حقوق المسيحيين الفلسطينيين تنبع من المم

وقال بيان صادر عن اللجنة، إننا نحثكم على اسقاط هذا القرار، وعلى أن  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأضافت أن المسيحيين الفلسطينيين ممتنون للذين يتخذون اجراءات لحقوقهم  .تهتموا بشكل فعال بمعاناتنا

 أن أكثر الخروقات لحقوقهم تنبع من السياسات والممارسات االساسية، لكننا نشدد في نفس الوقت على
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االسرائيلية، وبالتالي إن أكبر دعم يقدم للمسيحيين الفلسطينيين هو أن يتحقق هدفهم بإنهاء االحتالل من 
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطلعت على القرار المقترح المتعلق بمعاناة الفلسطينيين وهي  .االراضي الفلسطينية

مضيفاً أن مشروع القرار قد صيغ بدون تشاور  .تعبر عن خيبة أمل المسيحيين لهذا القرار الذي ال يعبر عنهم
مع المسيحيين في المنطقة، ويبدو أنه معد ليضلل الكونغرس عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الجالية المسيحية 

  .الفلسطينية
  24/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  في بلدة حوارةلمواطنين سيارات 6ن يحرقون مستوطنو .26

 أقدم عدد من المستوطنين مساء أمس االول على إحراق ست سيارات في :  رومل شحرور السويطي-نابلس 
بلدة حوارة تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، وخالل ذلك قام عدد من السكان بمالحقة احدى سيارات 

قا بأن هذه المجموعة قامت بعدة اعتداءات على ممتلكات المواطنين في  كما تبين الح،المستوطنين وطاردوهم
 .قرية بورين، وحسب المواطنين فقد قامت قوات االحتالل باحتجاز المستوطنين ونقلهم الى معسكر حوارة

  24/6/2006الحياة الجديدة 
  

   فتح والجهاد اثر تعرض األخيرين لشخص الرئيس عباسىشجار بين اسر .27
 من حركة فتح ىقال مصدر في مصلحة السجون االسرائيلية ان شجارا وقع بين اسر:  بي آيتل أبيب ـ يو

وقالت اذاعة الجيش  .وآخرين من حركة الجهاد االسالمي اثر تعرض األخيرين لشخص الرئيس محمود عباس
الجهاد  من ىاالسرائيلي ان الشجار وقع في سجن شطة شمال شرق مدينة جنين في أعقاب مهاجمة أحد االسر

وسيطر  . خلفية اللقاء الذي جمعه الخميس مع ايهود أولمرتىخالل خطبة الجمعة الرئيس الفلسطيني عل
وقال مصدر ان توترا  . في زنازين انفرادية كاجراء عقابيى الشجار وتم وضع عدد من االسرىالسجانون عل

 .ى خلفية الحوار حول وثيقة االسرى خالل هذه الفترة علىيسود بين االسر
  24/6/2006القدس العربي 

  
   أسيرة ُينْهين إضرابهن عن الطعام56 .28

   . أسيرة فلسطينية في تلموند، إضرابهن المفتوح عن الطعام، بعد أن استجابت إدارة السجن لمطالبهن56أنهت 
  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  

  قوة صهيونية خاصة تعتقل شقيقين وتعتدي بوحشية على والدهما .29
فادت مصادر محلية أن قوة صهيونية خاصة، بتغطية طائرتي أباتشي، توغلت فجر اليوم في خانيونس، على أ

 وأضافت تلك المصادر أن جنود االحتالل، لم يكتفوا ،بعد كيلو متر من معبر صوفا، وقامت باعتقال شقيقين
لى المستشفى األوروبي في رفح، باعتقال الشقيقين بل قاموا بضرب والدهما ضرباً مبرحاً، نقل على إثرها إ

  .واقتادوا الشقيقين إلى جهة مجهولة
  24/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في لبنانالفلسطينيةمعرض فني على امتداد المخيمات  .30

، >مؤسسة غسان كنفاني الثقافية<، الذي تنظمه >المعرض الفني السنوي لالطفال<افتتاح  يجري: فاتن قبيسي
لى الغياب، المعروضات التي تتضمنها معارض المخيمات الفلسطينية الستة في لبنان هي من  سنة ع34بعد 
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في مخيم مار الياس والروضة في مخيم برج  . توقيع أطفال، تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة فقط
انها تقوم بتأهيل ورداً على سؤال توضح . الرشيدية، نهر البارد، البداوي، عين الحلوة: مخيماتو. البراجنة
 معلمة روضة في المخيمات في إطار دورات تدريبية سنوية، بعدما خضعن الى دورة مكثفة في 22حوالى 

    .1995العام 
  24/6/2006السفير 

 
   2 -مؤتمر البتراء  اللختشدد اولمرت استياء أردني من : تحقيق .31

 استياءهم الشديد من التصرف غيـر       2 -اء   لمؤتمر البتر  األردنيونال يخفي المنظمون    :  نبيل غيشان  –عمان  
 فرصة ثمينة للحديث من منبر عربي الظهار االعتدال         أهدراللبق الذي ظهر به اولمرت خالل المؤتمر، حيث         

يرى  فيما   . اختار هذا الطريق مدفوعاً بدعم وتشجيع المشاركين اليهود في المؤتمر          هويبدو ان  .والنية في السالم  
، والـذي    الحـوار  أدار في المضي بتشدده، هو ايلي فيزل، الذي         هلمسؤول عن تشجيع   ا أن ،المشاركون العرب 
ول زعـيم فلـسطيني     أ على اعتبار أنـه    ، حيث قدم عباس   صوتال المستخدمة ونبرة    األسئلةانعكس في نوعية    

ـ    األمرولم يقتصر   .  عاما 30 منذ   ه صديق هان إلى    في تقديم اولمرت   أشارقابله، بينما   ي ة التـي    على هذه المجامل
  اولمـرت   مـن  ه طلب إلى المتشددين في اسرائيل، بل تعداها       إلىكشفت عمق انحياز حامل جائزة نوبل للسالم        

 اعتبره مشاركون عرب    ما معسكر التنازل والمساومة، وهو      إلى تحوله من التطرف وانتقاله      أسبابالتحدث عن   
 على صـيغة  م تحفظهواابد كما .المتشددين اولمرت ما زال على رأس معسكر  أن على الحقيقة التي تؤكد      ياتجن

 من دون   عباس، وهو ما وافق عليه      اإلنسانية العمليات االنتحارية جرائم ضد      أن التي اعتبرت     المؤتمر، توصية
 الهجوم الشرس المنظم الذي حاول      هموكذلك لم يعجب   . عبارة ضد المدنيين للمصطلح المعروف     بإضافةالمطالبة  

   الذي تصدى له وزيـر التربيـة والتعلـيم          األمره على مناهج التعليم العربية،      بعض اليهود ومناصروهم صب 
 الحديث  عن تجنب   ثقافة العنف والعنصرية في الغرب والمناهج االسرائيلية، متسائال        إلى أشارعندما  األردني،  

 األميركيةلجنة  حاول تجديد مطلبه بعودة ال     عباس مع اإلشارة هنا إلى أن       . المسيحية والصهيونية  األصوليةعن  
 وفـي   . االسرائيلية لدرس المناهج االسرائيلية والفلسطينية بقصد تشذيبها من الحقد والتطـرف           - الفلسطينية   -

 جاء بعد النجاح المهم في كسر حاجز الجمـود  ، انجازات المؤتمر أهم أنالجميع بانطباع   خضم ذلك كله، خرج     
  .في العالقات بين اولمرت وعباس

 24/6/2006الحياة 
  

   كارثة لنا جميعاسطينيينلالفحصول مواجهة بين :  األردنملك .32
 أسوأ مـا    إن  ،شبكة األنباء األميركية سي ان ان     ، في مقابلة مع     عبداهللا الثانـي األردن  قال ملك    : بترا -عمان

 نأوأكـد   .يمكن أن يحدث هو حصول مواجهة بين الفلسطينيين أنفسهم، ألن هذا األمر سيكون كارثة لنا جميعا      
عبد اهللا الثاني   أشار   كما   .سرائيليين يدركون أن الفلسطينيين بحاجة إلى تشجيع حتى يتمكنوا من المضي قدما           اال

 يشير إلى أن هناك التزاما من كال الطرفين      في البتراء أولمرت  وإلى أن اللقاء الذي استضاف فيه محمود عباس         
ن كال الجانبين بحاجة إلـى دعمنـا ودعـم          إوقال  . ةلالجتماع معا في محاولة للمضي قدما في العملية السلمي        

 التحدي الصعب الذي نواجهـه اآلن       أن  وأضاف الملك  .المجتمع الدولي لضمان تحقيق نجاح في الفترة المقبلة       
 ويجب أن يعي الناس     ،هو كيفية جعل الناس في الشرق األوسط والعالم أن ال يتقبلوا اإلرهاب أو يتسامحوا معه              

 حمـاس فـي     أسـلحة شأن قضية    وب . وفي رأيي أنه ليس مقبوال     ،ن دعم اإلرهاب مقبوال أم ال     حقيقة ما إذا كا   
في مسألة القدوم إلينا وبحث هذه المسائل معنا وما زالت الدعوة           الفلسطينية   إننا ننتظر رد الحكومة      األردن قال 

  .مفتوحة
  24/6/2006الدستور 
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    ين األردن وإسرائيل والسلطة بمشروع اقتصادي ضخم  .33
 كم  400على طول     مشروعا اقتصاديا  إنقالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية      :  تغريد سعادة  -رام اهللا 

 بدفعة مهمة بانـضمام المليـونير ورجـل         األول والسلطة الفلسطينية، حظي أمس      واألردنيربط بين اسرائيل    
منطقة صناعية مشتركة، ومواقع    ، حيث سيشارك في المشروع بإقامة       إليه الفلسطيني صبيح المصري     األعمال

 األردنوخالل لقائه بيريز في البتراء، أعطى ملـك         . سرائيل في العقبة  ا و لألردنسياحية ومطار دولي مشترك     
   .ضوءا أخضر لتنفيذ الخطة

 24/6/2006االتحاد االماراتية 
  

34. للتنمية يدعو إلى تكثيف العمل المشترك لدعم الشعب الفلسطيني البنك اإلسالمي  
 دعا البنك اإلسالمي للتنمية، العالم اإلسالمي إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك لدعم ومساندة              :لقدس المحتلة ا

الشعب الفلسطيني في ظّل تردي الظروف االقتصادية والمعيشية، وذلك في ختام مشاركته في أعمـال الـدورة            
كمـا ناشـد المـؤتمر       .مة األذربيجانية بـاكو   الثالثة والثالثين للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في العاص       

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وغيرها من الجهات المانحة إلى مواصـلة تقـديم المـساعدات للـشعب                 
وعلى  .وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من األوضاع اإلنسانية الـمتدهورة في األراضي الفلسطينية           . الفلسطيني

تقريراً خاصاً حول القضية الفلسطينية والقـدس،         العام لـمنظمة الـمؤتمر اإلسالمي    الصعيد ذاته، قدم األمين   
شمل مجمل تحركات ونشاطات المنظمة خالل العام المنصرم لحشد الـدعم للقـضية الفلـسطينية، ومواجهـة                 

  . المحاوالت الصهيونية لتهويد القدس المحتلة
  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عين الحلوة  مخيمد الوزاري يحضر لزيارة الوف: لبنان .35

 الوفد الوزاري اللبناني هو في طـور التحـضير          أنأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي         
 بعد لقاءه وفداً من منظمة      وقال مكاوي  . الفلسطينية مؤاتية لتنفيذها   األجواءلزيارة مخيم عين الحلوة بعدما باتت       

 على المساعي التي نبذلها بتوجيه مـن رئـيس الحكومـة             الوفد  أطلعنا ينية برئاسة عباس زكي   التحرير الفلسط 
لى إوأشار   . الالزمة من الدول المانحة لنتمكن من تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة داخل المخيمات            األمواللتأمين  

لى اتفاق في شأن تشكيل وفد فلـسطيني موحـد          إ المساعي مستمرة في الداخل والخارج في سبيل الوصول          أن
 اللجنـة   أنلى  مكاوي إ وعن االجتماعات التي تعقد مع قوى التحالف الفلسطيني، لفت           .بحسب الوفد الفلسطيني  
   .على تواصل مع الجميع

  24/6/2006المستقبل 
  

  حزب مغربي يطالب الحكومة بوقف التطبيع   .36
في البرلمان المغربي الحكومة بالوقف الفوري والـشامل         اإلسالميطالب نواب حزب العدالة والتنمية      : الرباط

مقاطعة الصادرة عن المنظمـات العربيـة       السرائيل، وااللتزام بمقررات    اللعالقات الرسمية وغير الرسمية مع      
وأعرب الحزب عن أسفه لموقف الحكومة المغربية تجاه الوضع المتأزم في األراضـي              .واإلسالمية المختصة 

لى عـزل  إلى االنفتاح على الحكومة الفلسطينية لإلسهام في إفشال المخطط الدولي الرامي          إنية، ودعاها   الفلسطي
  .لى القيام بإجراءات عاجلة لتقديم المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطينيإهذه الحكومة سياسياً، و

  24/6/2006الخليج اإلماراتية 



 

 17

  
 

    ف عزل حماسقانوناً يستهد  يتبنىاألميركيمجلس الشيوخ  .37
، مشروع قانون يستهدف عزل حركة حمـاس وذلـك   أمس، باإلجماع، األميركيتبنى مجلس الشيوخ  : ا ف ب  

ويتـيح  . بالشروط الدوليـة الثالثـة    عبر منع الواليات المتحدة من مساعدة السلطة الفلسطينية طالما لم تعترف            
ومساعدات تسمح  ) وأدويةمواد غذائية ومياه    ( اإلنسانيةمشروع قانون مجلس الشيوخ مواصلة تقديم المساعدات        

  . للرئيس محمود عباس بالقيام بواجباته
  24/6/2006السفير 

  
   الصهيوني بمعلوماٍت الكيانكشف تورط شركاٍت أمريكية في تزويد  .38

يتّضح من معلوماٍت كَشَف عنها كتاب صدر هذا األسبوع في أمريكا، أن شركات أمريكية قدمت : بيت لحم
ووفقاً لما نشرته  .لوماٍت للكيان الصهيوني في حربه المسعورة ضد نشطاء فصائل المقاومة الفلسطينيةمع

) الشاباك(، تمكّن جهاز المخابرات الصهيوني 2004 إلى خريف 2003صحيفة هآرتس العبرية، فإنّه من ربيع 
 الواردة من شركة ويسترن يونيون من تعقّب خاليا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبفضل المعلومات

وأورد الكتاب معلوماٍت حول تعاون كبرى شركات  .لتحويل األموال، عبر مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي
القطاع الخاص األمريكية مع جهات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية، 

 أيلول 11تصاالت، فيما يتعلق بمسيرة التحويالت المالية بعد ووكالة األمن الوطني وحرس مراقبة اال
 إلى أن الرئيس بوش أراد تقديم كّل مساعدة ممكنة وأشار الكتاب .، في عمليات مشكوك في قانونيتها)سبتمبر(

  . الصهيونيللكيان
  23/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ماليين يورو10 بنحو للفلسطينيينبروكسل تؤكد تخصيص مساعدات  .39

 ماليين 105 الفلسطينيين بقيمة إلى الجمعة تخصيص مساعدات األوروبية المفوضية أعلنت:  ب، أفبروكسل
 ).يوليو( منها بحلول مطلع تموز األول يتم تقديم القسم أنيورو من دون المرور بالحكومة الفلسطينية، علي 

  24/6/2006القدس العربي 
 

  لسالم مشاريع تهدف إلى تعزيز فرص ا .40
 مجالس بلدية في فانكوفر، عن أعضاءأعلن مسؤولون محليون اسرائيليون وفلسطينيون ومنظمة تضم : ا ف ب
، بينما رحبت واشنطن بانضمام األوسط السالم في الشرق إقامة تعزيز فرص إلى منظمة جديدة تهدف إنشاء

 األوسطالتحالف البلدي للسالم في الشرق وينوي . األحمر منظمة الصليب إلى فلسطينية واسرائيلية إغاثةهيئتي 
 العمل إلى معالجة المياه المبتذلة لحمل االسرائيليين والفلسطينيين أو مشاريع مثل تبادل زيارات الشباب إطالق

 فيم ديتمان رئيس بلدية الهاي ورئيس اللجنة الدولية للمنظمة أفادمعا على برامج محلية وملموسة، على ما 
 . الجديدة

 24/6/2006 البيان
  

   خطوة نحو السالم األسرىيهود أمريكا ال يعتبرون وثيقة  .41
ـ واشنطن نظم مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في الواليات المتحـدة اجتماعـاً   :  أحمد عبدالهادي 

 جماعة يهودية أمريكية وأعربوا فيه عن رفضهم ألي تعامل إيجابي سواء من قبل إسـرائيل                52حضره ممثلو   
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أحـد  وأوضـح    . ليست وثيقة سالم    بإعتبار أنها  .و الواليات المتحدة لوثيقة األسرى التي يناقشها الفلسطينيون       أ
موافقـة الـسلطة    ، مـن خـالل      وثيقة تعد تراجعاً من فتح عن بعض المواقف اإليجابية        ال أن   كبار المشاركين، 

ن استقالة الحكومـة    أ أضافو .مقاومةتكرار لعبارة الحق في ال    الالضمنية على موقف مرن بشأن حق العودة و         
ليسا كافيين للتفاوض مع هـذه      ،   بصورة جماعية وتعيين حكومة تكنوقراط ال ينتسب أعضاؤها لحماس         الحالية
  . الحكومة

  24/6/2006الوطن السعودية 
  

 األمم المتحدة تحتضر: مسؤول دولي .42
المم المتحدة منظمة تحتضر وتعاني من قال جين تسيغلر المنسق الخاص لألمم المتحدة بأن ا:  د ب أ،مدريد
وأشار تسيغلر إلى أن العام الماضي  .وأدلى بهذه التعليقات في مقابلة نشرتها صحيفة إل موندو االسبانية .الشلل

 ألف شخص من 100 شركة تتحكم في أكثر من نصف النمو االقتصادي العالمي بينما يموت 500كان هناك 
وقال أن الشركات العمالقة غزت االسواق مثل أباطرة الحرب بحيث استغلت  .الجوع يوميا في أنحاء العالم

 .الدول النامية دون مراعاة االبعاد الخاصة بحقوق االنسان والعدالة االجتماعية بينما موقف االمم المتحدة خطير
 .لرأي العامورغم ذلك وصف االمم المتحدة بأنها الخندق االخير للدفاع عن الحضارة ودعا إلى حشد شعبي ل

24/6/2006الدستور   
  

 الجيش األميركي بدأ االنسحاب سراً  .43
أعلن السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، عن أن اإلدارة األميركية اتخذت القرار بسحب القوات األميركية من 

ية هذا العراق، وأن العملية جارية اآلن بالفعل لسحب عدد مهم من القوات، وخفض عددها إلى مئة ألف مع نها
ولفت بايدن إلى أن تقريرا صحافيا قدم إليه يقول إن اآلليات  العام، وأن الجيش يفرض تعتيما على العملية،

 . المصفحة بدأ شحنها وعودتها إلى أميركا، وشدد على أن إدارة بوش اتخذت قرارا باالنسحاب وبدأ التنفيذ
24/6/2006البيان   

 
  لبشري علماء يعارضون نظرية داروين للتطور ا .44

 عالم من جميع أنحاء العالم بياناً عبروا فيه علناً عن تشكيكهم في نظرية التطور               600 وقع أكثر من     :يو بي أي  
نشكك : وذكر المسؤولون في معهد ديسكوفري أنه جاء في البيان الذي جرى نشره على موقع المعهد              . البشري

ي واالختيارات الطبيعية المتعلقـة بتعقيـدات الحيـاة         في المزاعم التي تتحدث عن القدرة على التحول العشوائ        
وتضمنت الئحة الموقعين علـى البيـان       . ويجب التشجيع على التدقيق في مزاعم النظرية الداروينية       . البشرية

علماء من المعاهد العلمية الوطنية في روسيا وجمهورية التشيك وهنغاريا والهند ونيجيريا وبولونيا والواليـات               
.  معارضة نظرية داروين أصبحت عالميـة       ان وقال رئيس معهد ديسكوفري بروس شابمان     . ميركيةالمتحدة األ 

 بدأنا نكتشف اليوم أن هناك مئات بل آالف العلماء في جميع أنحاء العالم ال يوافقون علـى نظريـة                    :أضافو
لمبـدأ تعلـيم     وكان يـروج     1990ومعهد ديسكوفري، معهد مسيحي محافظ لألبحاث أسس في العام          . داروين

وتقول فكرة التصميم الذكي إن الطبيعة بالغة التعقيد وال يمكن أن تكون ظهـرت           . التصاميم الذكية في المدارس   
 بل يجب أن تكون     1859عن طريق انتقاء طبيعي عشوائي كما قال داروين في نظريته النشوء واالرتقاء العام              

 . نتاج سبب ذكي
24/6/206السفير   

 



 

 19

   سنتكلم مع حماس إذا كان الحوار مثمرا : سلطانوفروسية وكيل الخارجية ال .45
ما هو تصورك للموقف الروسي الرسمي في حال تنفيذ إيهود اولمرت رئـيس وزراء إسـرائيل وعيـده                  *   

  ؟بالمضي قدما في خطوات أحادية علي طريق ترسيم الحدود
اعية باعتبار روسيا جزء منها وأيـضا        صعيد إطار عمل اللجنة الدولية الرب      ى لقد أوضحنا من قبل سواء عل       - 

  .  صعيد روسيا كدولة أننا لن ندعم أية خطوات أحادية الجانبىعل
 ؟ هذا هو موقفكم ولكن ماذا عن رد فعلكم*  
 االتصاالت مع جميع األطـراف      ىمن المبكر التحدث عن رد فعل ولكن ما يمكن عمله حاليا هو اإلبقاء عل               - 

في ظل تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بأنه سيحاول التفاوض مع الفلسطينيين           بما في ذلك إسرائيل وخاصة      
  .  أنا لست أبالغ في التشاؤم كما أنني ال أبالغ في التفاؤل ولكنني واقعي .  خطة خارطة الطريقىبناء عل

ـ       ا ما هو موقفكم من إعالن الرئيس الفلسطيني عن إجراءه           *   ـ  ستفتاء الشهر القادم في حال عدم التوص  ىل إل
 عملية  ى الفلسطيني وخاصة أن نتيجة هذا االستفتاء أيا كانت ستؤثر بشدة عل           ،نتائج من خالل الحوار الفلسطيني    

  ؟السالم وعمل اللجنة الدولية الرباعية
 ولكن دعني أقول     .  فيه وتحديدا في الشرق األوسط     يء أنت تسألني عن توقعات في عالم من الصعب توقع ش            - 

 أرضية صنع السالم مـع      ىات الرئيس محمود عباس ونظن أن لم شمل الفصائل الفلسطينية عل          إننا نؤيد تحرك  
  .  مطلوب بشدةيءإسرائيل هو ش

 موسـكو   ىرتفعت لمستوي الشجاعة ودعت وفدا رسميا من حماس إل        اروسيا الدولة الوحيدة في العالم التي       *  
ـ        ستياء أمريكي شديد ب   ا لقد ترددت أنباء عن       . للتحاور معه   ىسبب مبادرتكم فهل سيؤدي االستياء األمريكـي إل

  ؟عدم تكرار مثل هذه الدعوات
 قد يكون األمريكيون شعروا باالستياء إال إنني ال أذكر أنهم أعربوا مباشرة سواء عن االستياء أو رغبـتهم                    - 

ـ      وقد شرحنا لألمريكيين قصدنا من الدعوة لنقل موقف اللجنة الرب           . في أال تتكرر الدعوات     ىاعيـة الدوليـة إل
 إن فوز حماس في االنتخابات خلق واقعا يوجب علينا أن نتعامل معه وذلك إذا أردنا الخير بدفع عملية                    . حماس

 وفي رأينا الرد علي وصول حماس للحكم بقطع المساعدات بدال من التواصل لـيس هـو                  . السالم في المنطقة  
  . د لغة مشتركة وذلك من خالل إفهام شريكك المطلوب منه وإنما الطريق السليم هو إيجا . الطريق السليم

  ؟ ولكن هل لديكم استعداد لتكرار الدعوة في حال إمكان أن تسفر عن نتيجة في هذا االتجاه*  
تصاالتنا مع حماس لم تتوقف سواء من خالل وجودنا الدبلوماسي في رام اهللا أو في العاصـمة الـسورية                   ا   - 

  . دمشق
 أين أنـتم     .. قة تتطلع لدور لروسيا أكبر من مجرد جهودها كعضو في اللجنة الرباعية الدولية             شعوب المنط  *  

  ؟من تلك التطلعات
 نحن عضو في اللجنة الرباعية ولكننا في الوقت ذاته نحن روسيا التي تتمتع بعالقات ثنائية مع الفلسطينيين                   - 

 كافة األساليب اإليجابية الممكنة لخير المنطقـة فـي           نحن نحاول أن نستخدم     . ومصر وسوريا ولبنان وإسرائيل   
 ومفهومنا أنه إذا كان الحوار مع حماس سيؤتي ثمارا إيجابية فإننا سـنلجأ               . إطار الرباعية وفي اإلطار الثنائي    

  . إليه
24/6/2006األهرام المصرية   

 
 صوليسالمي األ أمام الطوفان اإلحاجز الصغير  عباسصبعإ .46

 عكيفا الدار
رييل شارون من غيبوبته وشاهد صور ولي عهده وهو يحتسي كوبا من القهوة مع أبو مازن لفرك أا لو صح

 ىشارون بذل قصار.  مالحظاته الالذعة التي كان يحتفظ بها جاهزة للمتمردين في مملكتهىحدإعينيه وأطلق 
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ينية كشريك لخطة فك جهده وسنوات عمره األخيرة في السياسة لتنفيذ عملية بيع التصفية للسلطة الفلسط
 يتناول مأدبة مع الرئيس الفلسطيني علي طاولة الملك ى البتراء حتىاالرتباط، وها هو ايهود اولمرت يصل حت

 .من الجدير التدقيق جيدا في هذه الصورة. ردنياأل
 كل ذا سارإ. من المحتمل أن تكون هذه أول صورة في المعركة القادمة حول الحوار االسرائيلي الفلسطيني

يضا أن تُسمي هناك حدود مؤقتة ولكنها حدود أما يرام فسيالئمها اسم عودة الشريك ، من الممكن ى شيء عل
 .متفق عليها

جراء محادثة في ديوان رئيس الوزراء قاموا بتهدئة المراسلين الصحافيين قائلين أن اولمرت ال يخطط إل
 .فطار دعوة ملكية لتناول مأدبة اإلسياسية مع أبو مازن، وأوضحوا بأنه ليس من الالئق رفض

خطة االنطواء، ) بما في ذلك من خلف ظهر الوزراء(وزير العدل حاييم رامون الذي يبلور من خلف الكواليس 
 صد ىلإيِعد من ناحيته بأن كل أحاديث اولمرت حول المفاوضات مع الفلسطينيين حول االنطواء تهدف 

والدليل علي ذلك ـ أين الطاقم الذي وعد اولمرت بتعيينه . ة الجانبانتقادات غير اليهود ضد الخطوات أحادي
للتحضير للمباحثات مع مساعدي أبو مازن؟ الطاقم غير موجود، ولكن التحضيرات للمباحثات موجودة وقائمة، 

 .كل ذلك ينتظر نتائج المباحثات بين فتح وحماس حول وثيقة األسري . عمالأ جدول ىيضا حتأوهناك 
 خطة شاملة علي أساس عدد من ىلإاألمن القومي وفي وزارة الخارجية يبلورون الفكرة لتتحول في مجلس 
 :الفرضيات

خالء، وخالل واليته الحالية، كل المستوطنات الواقعة شرقي الجدار، إ ى ـ رئيس الحكومة مصمم عل1
 .واالفتراق عن السكان الفلسطينيين

 ى المدى اتفاق دائم علىلإالسلطة الفلسطينية ال يتيحان التوصل  ـ الفجوة في مواقف الجانبين والوضع في 2
 .المنظور

خالء أحادي الجانب للمستوطنين سيعزز من موقف األطراف المتطرفة في المجتمع الفلسطيني  ـ اإل3
 .ويضعف دعم الجمهور في البالد للخطوة ويصطدم بتحفظات األسرة الدولية

  . المعسكر الفلسطيني البراغماتي، الذي ينادي بالخيار السياسي ـ اسرائيل ما زالت معنية بتعزيز4
 الالعبين الرئيسيين في المنطقة وفي األسرة ى ـ خريطة الطريق هي الخطة السياسية الوحيدة المقبولة عل5

 .الدولية
ية  التحتيةتفكيك البن( في خريطة الطريق بصورة كاملة ىول ـ ليس من الممكن اآلن تنفيذ المرحلة األ6
 ).بما في ذلك حل مشكلة القدس والالجئين( المرحلة الثالثة ىلإوليس من الواقعي الوصول مباشرة ) رهابلإل
 ـ المرحلة الثانية من خريطة الطريق ـ دولة فلسطينية مستقلة مع حدود دائمة داخل عملية مفاوضات 7

فقة الجمهور االسرائيلي والعالم وتعزيز اسرائيلية فلسطينية ـ هي الصيغة الوحيدة التي يمكنها أن تحظي بموا
وفقا لخريطة الطريق، يفترض أن تعقد الرباعية الدولية .  سدة الحكمىلإعادة فتح إ ىمكانة أبو مازن، وربما حت

 األمام، بما ىلإ دفع االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ى تنفيذ المرحلة الثانية وحتىشراف علمؤتمرا دوليا لإل
 .مم المتحدةعضوية المحتملة في األفي ذلك ال

سماعيل هنية بلي ذراع أبو مازن وقيادته نحو حكومة الوحدة، فلن يكون اليوم الذي يدعي فيه أبو إذا لم يقم إ
نما إليست مفاوضات حول خط الجدار، و. قامة الدولة الفلسطينية المؤقتة، ببعيدإمازن لمباحثات تنسيق حول 

الملك عبد . راضي الضفة للسيطرة الفلسطينيةأئة من ا في الم90لمنظم لقطاع غزة وحوارا من اجل التسليم ا
 . صفقة بين الضيفينىلإمكانية التوصل إفطار يبدي نهما خاصا بصدد اهللا الذي يستضيف مأدبة اإل

القيود (ردن  اسرائيل لرفع سياسة فصل غور األىوروبي بتخفيض الضغط علردني من االتحاد األأطلب 
 قلق الملك من اقتراب حماس المفرط من حدود ىلإيشير بعض الشيء )  دخول الفلسطينيينىفروضة علالم

ربعة لبيت ردنيين األعضاء البرلمان األأزيارة . خوان المسلمينالمملكة الهاشمية والتحاقها بالفرع المحلي األ
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الزرقاوي هو كبير .  أطوارهردن أخرجت القصر الهاشمي عنالعزاء الذي أقامته عائلة الزرقاوي في األ
 .ردنيةالمخربين الذي كان قد أرسل أتباعه لتنفيذ العمليات في قلب العاصمة األ

وروبا، أن أبو أردن، مثلما تعلم من رحالته للواليات المتحدة ومصر واولمرت تعلم منذ زيارته السابقة لأل
رئيس . صوليسالمي األر أمام الطوفان اإلصبعه الصغير الحاجز األخيأمازن يعتبر في كل مكان كطفل يعتبر 

 ىلإن حسني مبارك وطوني بلير يعرفان كيف يميزان بين المحاولة الحقيقية للتوصل أيضا من أالوزراء تحقق 
خفاقات الكفاح إ بأن يدرك جورج بوش أن التوبيخ بسبب ىهناك خطر حت. التسوية وبين المسرحيات المفبركة

 مازن في اللقاءات التي عقدها معه، يك التوبيخ الذي اعتاد شارون توجيهه ألبرهاب، وكذلالفلسطيني ضد اإل
 .ال يعتبران مفاوضات 

 سيوافق رئيس حزب العمل علي لعب ى متىلإ. يضا يفهم شيئا أو اثنين في نظرية التفاوضأعمير بيرتس 
عرف أنه ال يوجد حل بيرتس قال في محادثة خاصة قبل حين إنه ي. دور كيس اللكمات للجيران في سدروت

عسكري لصواريخ القسام وأن مفتاح الحل السياسي ليس موجودا بيديه، ولكن ما العمل؟ ليس من الممكن 
 . االنتخابات كل شهرينىلإالتوجه 

عاموس جلعاد، هو نفسه ) احتياط(لشدة المفاجأة، رئيس الشعبة السياسية ـ األمنية في وزارة الدفاع، الجنرال 
 جانب المؤيدين لفكرة مد ىلإظّر خالل السنوات األخيرة لتصفية السلطة الفلسطينية، ووقف الذي كان قد ن

قامة دولة فلسطينية في حدود  مازن من خالل تنسيق خطة االنطواء وعقد اتفاق معه إلىخشبة الخالص ألب
ن غرب الجدار في جهاز الدفاع سمعوا باستغراب شديد أن اولمرت يفكر بجدية بسحب المستوطنين م. مؤقتة

ليس عليهم أن يحدثوا اولمرت عما سيحدث لسكان كفار سابا . خراج الجيش و الشاباك من المناطقإوكذلك 
 .فسكان سدروت يحدثونه حول ذلك صبح مساء عبر شاشات التلفزة). ب(غداة تنفيذ خطة فك االرتباط 

لة الفلسطينية المؤقتة والمتفق عليها في تسيبي لفني، وزيرة الخارجية، لن تواجه مشكلة في تسويق خطة الدو
لقاء المفاتيح في الشارع سيكون خطأ إلفني ال تخفي رأيها بأن االنسحاب من الضفة الغربية و. عواصم العالم

.  أنه انتقاد للطريقة التي نفذ فيها شارون فك االرتباط عن قطاع غزةىيضا علأمن الممكن فهم األمر . فادحا
مريكيين، تحدثت لفني بصورة مطولة عن أن الدولة ل لقاء مع مجموعة من الضيوف األسبوع، خالفي هذا األ

الفلسطينية هي مصلحة حيوية لكل من يؤمن بأهمية دولة اسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي وكدولة 
ا وزيرة الخارجية قالت إن الوقت والصراع يصبان في غير مصلحة اسرائيل التي تفقد شرعيته. ديمقراطية

 .كدولة يهودية في العالم شيئا فشيئا
من هنا كان طريق تسيبي لفني قصيرا التخاذ قرار بمقابلة أبو مازن ـ الزعيم الفلسطيني الذي يكرر التزامه 

اليوم شريك لالتفاق حول الحدود المؤقتة، وغدا، ربما، حول . بحل الدولتين ـ الشريك المرغوب لالتفاق
 عملي للرسالة الهامة التي ىضفاء مغزإ ى هذه التسوية وحدها هي القادرة علهي تدرك أن. االتفاق الدائم

لذلك . طار حق العودةإأعطاها بوش لشارون قبل عامين بصدد الكتل االستيطانية وحل مشكلة الالجئين خارج 
ات موال التبرعأوروبي الذين رفعوا الحظر عن تجميد  قادة االتحاد األىسبوع علغضبت لفني في هذا األ

هي ال توافق علي .  من الشارع بالقوة ، اشتكت الوزيرةىخرهم قرروا تمرير العجوز للجهة األ. للمناطق
 .االعتقادات بأن الضغط االقتصادي يعزز من مكانة حكومة حماس ويبعد أبو مازن عن موقف الحسم

د الدولة ضمن الحدود  رفض الفكرة، ويؤكدون أن بنىأبو مازن وأتباعه يحرصون بصورة رسمية وعلنية عل
 االسرائيليون من أن يحول الفلسطينيون كل اتفاق ىومثلما يخش. المؤقتة وارد في خريطة الطريق كخيار فقط

.  االسرائيليين أمر ثابت أكثر من التسوية المؤقتةى وضع مؤقت، يعرف الفلسطينيون أنه ال يوجد لدىلإدائم 
ديدة بدأ أتباع فتح المهزومون في التداول في هذه المسألة ومع ذلك منذ أن تحدثت هآرتس عن الفكرة الج

 .ذا وعدتهم األسرة الدولية بربطها بالتسوية الدائمة فهناك ما يمكن التحدث عنه، كما قال أحدهمإ. باهتمام كبير
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ص الدستور الفلسطيني ن. صبعه في ثقب السدإالسؤال الكبير هو كم من الوقت يمكن لهذا الطفل المتعب إبقاء 
ذا أصيب أبو مازن، ال سمح اهللا، بجلطة دماغية، فان رئيس المجلس التشريعي الذي هو من قادة إ أنه ىعل

وتلك ستكون صورة ال يوجد لها مثيل الستهالل . حماس، سيحل محله في الديوان الرئاسي في المقاطعة
 .المعركة الجديدة في المأساة

 23/6/2006) هآرتس(
  24/6/2006القدس العربي 

 
  نعم وال لالستفتاء الفلسطيني: إسرائيل .47

 ماجد عزام
جراءه في الضفة الغربية وقطاع غزة حول ما بـات يعـرف            إأسال االستفتاء الذي قرر الرئيس محمود عباس        

بوثيقة األسرى حبراً كثيراً في الصحافة اإلسرائيلية التي أبدت كعادتها اهتماماً كبيراً بهذا التطـور الفلـسطيني                 
لى رؤية أو ردود فعـل كبـار المـسؤولين          إضافة بالطبع   إر نشر العديد من التحليالت والتعليقات       الخطير عب 

ن ثمة موقفين اسرائيليين من االسـتفتاء       أوعموماً وبعيداً من التفاصيل يمكن القول       . والسياسيين وصناع القرار  
معلقون السياسيون، بينمـا كـان      األول مرحب ومؤيد، وعبر عنه المحللون وال      : الفلسطيني حول وثيقة األسرى   

  مبالياً األمر الذي ظهر بوضوح في تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي  أو الاًالموقف الثاني متحفظ
  .أولمرت وكبار وزرائه

التأييد أو مباركة االستفتاء انطلق من وجهة نظر ترى أن خطوة الرئيس محمود عباس هي فعل قيادي شـجاع                   
ازات في مواجهة حماس بحسب التعبير اإلسرائيلي الـشائع، وهـذه النقطـة تحديـداً               وأن أبو مازن نزع القف    

) 2006-6-18(استحوذت اهتمام المتابعين اإلسرائيليين للشأن الفلسطيني كما فعل آفي سيخروف في هآرتس             
لـذي  والذين فهموا االستفتاء كخطوة أو إجراء حاسم ضد حركة حماس وتحييد لالنتصار االنتخـابي الكبيـر ا                

 حققته في االنتخابات التشريعية األخيرة ووسيلة جدية الستعادة المبادرة والفعل من قبل الرئيس 
  .عباس وحركة فتحفي شكل عام

ن معظم المعلّقين اليساريين أو المحسوبين على معسكر الـسالم اإلسـرائيلي أيـدوا       ألى  إيجب اإلشارة بالطبع    
طيني بنعم على وثيقة األسرى سيقدم دفعة معنوية هائلة للرئيس محمود           ن التصويت الفلس  أاالستفتاء على اعتبار    

ن ثمـة   أعباس ولمفهوم ونهج التفاوض في شكل عام وينسف من الجذور النظرية األحادية اإلسرائيلية ويثبت               
 ساس خريطة أشريكاً فلسطينياً وأن ثمة فرصة الستئناف المفاوضات بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على             

وبصرف النظر عن وثيقة األسرى التي نظر إليها هؤالء بصفتها وسيلة لتقوية أبو مازن وإعادة إنتاج                . الطريق
ن ثمة إجماعاً إسرائيلياً    أساساً صالحاً للتفاوض على اعتبار      أوتجديد شرعيته وإمساكه الفعلي بدفة القيادة وليس        
 دنهم وقراهم التي شردوا لى مإواسعاً على رفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

  . وهو األمر الذي أحتل حيزا مهماً ومركزياً من وثيقة األسرى1948منها عام 
أجراه مركـز   (أمر آخر أثار انتباه المعلقين اإلسرائيليين وهو استطالعات الرأي الفلسطينية التي أشار آخرها              

لـى تأييـد    إ يونيو الجاري    /في منتصف حزيران  ) يالدراسات البحثية والمسحية في رام اهللا بإدارة خليل الشقاق        
كبير للوثيقة في صفوف الفلسطينيين، مع انقسام واضح في شأن طرحها لالستفتاء العام، وقد حـاول هـؤالء                  

يونيو / ن البند المتعلق بالدولة الفلسطينية ضمن حدود األراضي التي احتلت في حزيران           ألى  إالمعلقون اإلشارة   
جماعاً إسرائيلياً آخـر  إن ثمة أساساً صالحاً للتفاوض مع بعض التعديالت على اعتبار أ يشكل هو اآلخر   1967

لى تلك الحدود وضرورة إجراء التعديالت عليها بما يتالءم مع المصلحة الحيوية واألمنيـة              إعلى رفض العودة    
  .اإلسرائيلية، بحسب التعبير اإلعالمي اإلسرائيلي الشائع
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لصورة مختلفة ويكفي مراجعة تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت الـذي           على المستوى الرسمي تبدو ا    
لى التصريح المهم اآلخر لوزير     إاعتبر فيه أن ال أهمية تذكر لالستفتاء وأنه شأن داخلي فلسطيني بحت إضافة              

قـة  ن إسرائيل ترفض التفاوض علـى أسـاس وثي        أالعدل حاييم رامون أحد المقربين من أولمرت الذي اعتبر          
األسرى، وترفض في شكل خاص البند المتعلق بحق عودة الالجئين الفلسطينيين األمر الذي لـن تـسمح بـه                   

  .إسرائيل بأي حال من األحوال، بحسب تعبيره
  24/6/2006الحياة 

 
  .. على المسيحيينبالغيرةيبيعون قبر المسيح ويتظاهرون  .48

   دجورج حدا
جمهـوري وديمقراطـي فـي الكـونغرس        :  قيام عضوين  ،يونيةآخر فتّاشات التمويه والتضليل واإلفك الصه     

جراء التحريـات المتعلقـة بممارسـات الـسلطة         إ ب ،دارة الرئيس بوش  إميركي بتقديم مشروع قرار يطالب      األ
 فان السلطة   ، وبحسب ما ورد في المشروع المقترح من قبل العضوين         ،الفلسطينية حيال المسيحيين الفلسطينيين   

  .سالماعتناق اإل.. جبارهم علىإ.. وأ الهجرة ىلإلى اضطهاد المسيحيين ودفعهم الفلسطينية عاكفة ع
 وبين  ،سالمين قطاريز اليهودية العالمية يحاولون الربط بين حكومة حماس ذات االتجاه اإل           إ ، هنا ،اغلب الظن 

مة صراعاً طائفيـاً  ن ث أثبات   في محاولة حقيرة مكشوفة الدالالت إل      ،بناء فلسطين أغير المواطنين المسلمين من     
ن عـدم   أال  إ ،ن مشروع القرار لم يذكر حكومة حماس باالسـم        أبين الفلسطينيين بعضهم ضد بعض، وصحيح       

حزاب وحركات وجماعات   أي تعميم التهمة لتشمل حماساً وغير حماس من         أ.. التحديد هنا ، جاء بقصد التعميم     
نمـا هـي    إ و ،حتالل واغتصاب ارض وتشريد شعب     مشكلة ا  ،ال تكون المشكلة في فلسطين    .. فلسطينية، وبهذا 

  .نفسهمأمشكلة صراع طائفي بين الفلسطينيين 
مواطن فلـسطيني   ،   وهو بالمناسبة  ،مم المتحدة عفيف صافية   ووفقاً لما صرح به ممثل السلطة الفلسطينية في األ        

بعث بهـا الـسناتور      جاء رداً على الرسالة التي       ،مسيحي، فان مشروع القرار المقدم من عضوي الكونغرس       
ن أ مـن شـأنها      ،ن ممارسات االحتالل الصهيوني وسياساته    ألى  إميركي يشير فيها    لي الرئيس األ  إهنري هايد   

ن الناخبين في والية السناتور هايـد هـم         ألى حد كبير ، الوجود المسيحي في القدس وفلسطين، ويبدو           إتقلّص  
الالفت في مشروع القرار المقترح من العضوين ، ليس في           .لى بوش إلى كتابة رسالته    إالذين كانوا وراء دفعه     

 ولكن في ذهابهما كل هذه المسافة من الجرأة على الكـذب الفاضـح       )ستر السموات بالقبوات  (محاولته اللئيمة     
ميركيين العاديين البسطاء قبـل غيـرهم مـن مـواطني           المفضوح فضالً عن االستخفاف بعقول المواطنين األ      

وحتى القضائية في كثير من     ،  ميركا وسلطاتها التنفيذية والتشريعية   أالذين باتوا ال يرون في       ،خرىألالشعوب ا 
تيـان  نسانية النبيلة الكبيرة لإل   على قدرة التزوير والتلفيق والتضليل واستخدام الشعارات اإل       .. ال مثاالً إ ،حياناأل

شـد   األ ،رض بنظر شـعوب األ    ،ميركاأو  ن تغد أال غرابة وال استهجان في      . بعكس مضامينها الحقيقية، ولهذا   
نسانية والمواثيق الدولية المتحضرة، وهذا لـيس       كثر تهديداً وانتهاكاً للحقوق اإل    خطراً على السالم العالمي واأل    

 فضالً عن المظاهرات الـشعبية االسـتنكارية        ،نما هي استطالعات الرأي العالمي    إو مرتجالً و  أاجتهاداً متعسفاً   
نعـود لموضـوعنا    .  وحتى واشنطن ونيويورك   ،لى لندن إد بها شوارع المدن من طوكيو       الصاخبة التي تحتش  

  .لى هجرتهمإساس حول االدعاء الكاذب المتهافت عن اضطهاد المسيحيين الفلسطينيين والدافع األ
 رض المقدسة التي ولد وبشر فيهـا      ن يكون هناك قلق على الوجود المسيحي في األ        أ ،جميل ورائع وبادرة جيدة   

 ال منـافقين    ، صادقين مخلصين وجادين   ،صحاب هذه المبادرة  أن يكون   أروع  جمل واأل  ولكن األ  ،السيد المسيح 
  .و انتخابية وقطاريز للصهيونية العالميةأودجالين ودهاقنة صفقات تجارية 

 ىالغيار ظل   ،1967ي منذ احتالل فلسطين كلها عام       أ ،ربعين عاماً أ منذ نحو    ،تحديداً.. منذ سنوات وسنوات و   
 ،على الوجود المسيحي ينبهون ويحذّرون ويستجيرون من ممارسات االحتالل االسرائيلي وهمجية ممارسـاته            
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صـدروا مئـات البيانـات      أ ، ولكن بدون طائل، رجال الدين المـسيحي       ،ما هو غير يهودي   .. ضد كل من و   
الّ بـآذان الطـين     إ ،يـام أل هذه ا  ،يندعياء الغيرة على الوجود المسيحي في فلسط      أ فلم تُستقبل من     ،والتحذيرات
و مستقالً عن وجود غيره من المـواطنين        أوهذا األهم من قال بأن ثمة وجوداً مسيحياً منفصالً          .. ثم،  والعجين

ن أالّ صاحب غرض ومصلحة فـي       إ ،و طائفة كانوا؟ هل هناك من يقول غير ذلك        أي دين   أ من   ،الفلسطينيين
و سوى ذلك من النزعات التفتيتية والنعرات المخربـة         أو عرقية   أائفية   مجموعة جزر ط   ،يكون الشعب الواحد  

  الهدامة؟
 وال  ، بعد اغتصاب فلسطين   ،ن نفصل هنا ، الن المقام ال يتسع لذكر عدد الكنائس التي انمحت وزالت             أال نريد   

إقـرت  (دورهم وقراهم   لى  إو منعهم من العودة     أعدد المواطنين الفلسطينيين المسيحيين الذين شردهم االحتالل        
 وهـو   ،قـل  على األ  ،مكانهمإن ب إ ،ولكن نكتفي بتذكير الغيارى الجدد على الوجود المسيحي       ) وكفر برعم مثالً  

لى كنـائس   إسيادهم الغزاة المحتلين بأن يسمحوا للمسيحيين الفلسطينيين بالوصول         أن يقنعوا   أ ،يماناضعف اإل 
ن من باع قبر المسيح ومغـارة مـيالده لمـن           أ ، ونحن واثقون  ..نقول هذا . الصالة.. القدس وبيت لحم لمجرد   

  .ن تكون غيرته صادقة ونياته نظيفةأال يمكن ) قرار الكونغرس(صلبوا المسيح 
  24/6/2006الدستور 
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   عمار نعمة
يع المطروحة على الساحة المحلية، وموضع تجاذب       ال يزال السالح الفلسطيني في لبنان واحداً من أهم المواض          

كبير بين القوى السياسية المختلفة والمتنوعة ومحل استقطاب فعلي بين هذه القوى تبعاً للتطـورات المتالحقـة                 
    .المتصلة به بشكل أو بآخر

 خاصـة ذلـك     لى الواجهة، إن كشف الشبكة اإلسرائيلية األخيرة قد أعاد من جديد قضية هذا السالح             أوالحال  
الخاص بالفصائل الفلسطينية خارج المخيمات، وان كانت تلك الفصائل تقارب هذه القضية بشكل متكامـل وال                

لى حل  إتقر بمبدأ الفصل المتفق عليه في الساحة اللبنانية بين السالح خارج المخيمات وداخلها، داعية في العلن                 
   .إلنسانية المشروعةشامل لتلك القضية عبر ربطها بالحقوق الفلسطينية ا

ن الفصائل الفلسطينية المعنية بمسألة السالح خـارج        ألكن الكالم المباح هو غيره على ما يبدو في الواقع، ذلك            
 المخيمات لديها مقاربتها الخاصة للحل غير الممكن من وجهة نظرها سوى عبر ربطه بشكل وثيق بالتوصـل                

ن األمر ال يتعلق    أ المتعلق بهم، وهو ما يعني       194 تنفيذ القرار    لى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، أي      إ
   .بمسألة حقوق الفلسطينيين الطبيعية في المخيمات وخارجها، بل بما هو أكبر من ذلك بكثير

لعّل اإلنجاز األهم الذي تمثل أخيراً بالكشف عن الشبكة اإلسرائيلية الخطيرة التي يبدو ان لها عالقة بالعديد من                  
جيرات التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة األخيرة، قد أعاد إحياء قـضية كيفيـة حمايـة لبنـان مـن                     التف

االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة التي ما زالت تستهدف فصائل المقاومة من دون كلل وربما قد يكون لها دور                 
وتزامن ذلك مع قيام البعض بإعـادة       . ةفي العبث الحاصل في الساحة عبر عمليات التفجير واالغتياالت الداخلي         

لى المطلب اإلسرائيلي المزمن والمتمثل في نزع       إطرح الموضوع من زاوية التخلص من هذا السالح وصوالً          
    .لمقاومة   اسالح 

 ثمة مخاوف جدية أكثـر مـن أي         أنلى  إويشير متابعون لحقيقة موقف الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات،         
لى بعض األطراف   إبموضوع توطين الفلسطينيين في لبنان الذي يبدو انه بات حتى بالنسبة            وقت مضى تتعلق    

المسيحية، بمثابة أمر واقع ال مجال لتجنبه نتيجة الضغوط الدوليـة الهائلـة، األميركيـة منهـا علـى وجـه                     
 الـسالح   لـى إالخصوص، والمستجيبة دوماً لطلب اسرائيلي في هذا الصدد، والتي تثبت من جديـد الحاجـة                
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الفلسطيني الذي بات عليه أن يشكل الرادع األساس لتلك المـؤامرة ذات األوجـه المتعـددة، الـداخلي منهـا                    
   .والخارجي، اإلقليمي منه والدولي حسب هؤالء

لـى  إن الفلسطينيين يربطون مخاوفهم بالخشية من شطب حق العـودة           ألى  إويلفت المتابعون على هذا الصعيد      
لى البعض من الزاويـة  إبالنسبة > فزاعة<ن موضوع التوطين لم يعد يشكل    ألى  إاط معنية   ديارهم، وتشير أوس  

   .غرافية، وهنا تكمن الخطورة مع التسليم بأن هذا الموضوع بات أمراً واقعاً من غير الممكن مقاومتهوالديم
 نفسه فـي داخـل أو       ن لهذا السالح الفلسطيني، المغزى    أخرى تشدد على    أليها أوساط   إالخالصة نفسها تذهب    

خارج المخيمات، كون محاولة حلّه بالقوة خارجها غير منفصل في حقيقة األمر عـن النيـة بنزعـه داخـل                    
ن البالد اليـوم    أومرد الخشية هنا يكمن في      . ياتوالمخيمات، مع انتظار التوقيت المناسب والظرف الدولي الم       

لى السالح ليـست    إن الحاجة   أوري من البالد، ما يثبت      باتت مكشوفة أمنياً أكثر من السابق اثر االنسحاب الس        
   .يضاً لبنانيةأفلسطينية فقط، بل هي 

وبينما يؤكد هؤالء على عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإبعاد موضوع السالح عن التجاذبات الداخلية،                
رج المخيمات وذلك فقط عبر     يبدون االنفتاح على أي حل قد يساعد في إزالة أي لبس حول موضوع السالح خا              

لى ضبط هذا السالح أو ترتيب وجوده فـي لبنـان بمـا ال    إتفعيل الحوار البناء مع الحكومة اللبنانية، كاللجوء     
تحديده كداللة معنوية وبادرة حسن      يتعارض مع السيادة اللبنانية أو حتى تنظيمه عبر االحتفاظ بالخفيف منه أو           

   .نية تجاه لبنان
 قوى األكثرية قدر اإلمكان استثمار التطورات الفلسطينية األخيرة لصالحها، تضع بعض الفصائل             وبينما حاولت 

الموضوع في إطار تكريس بعض األطراف مواقعها وتحالفاتها في لعبة الضغوطات الخارجيـة علـى لبنـان                 
 بعض التراجع فـي     لىإوللداللة على صعوبة المرحلة، يشير المتابعون       . ومقاومته وربطها ذلك بعوامل مادية    

على سبيل المثال، بـرغم تثمـين هـؤالء        > حزب اهللا <موقف بعض الحلفاء الوثيقين لهم في الداخل اللبناني ك        
لموقف الحزب الرافض للوصاية األميركية المستجدة على البلد ومواجهته المستمرة لها ومحافظته على الثوابت              

بناني في سبيل تغريب لبنان وإعادة صياغة تكوينه الـسياسي          في ظل هذا االجتياح الهائل والعبث في الداخل الل        
   .وإعادة صياغة تحالفاته

  24/6/2006السفير 
 

  شروط أمنية لالنطواء .50
  زئيف شيف

يحتمل أن تشجع اسرائيل نفسها في الختام على تنفيذ خطة االنطواء الغامضة لرئيس الوزراء ايهود اولـمرت                
يضاح للجمهور أن كل    حادي الجانب، فمن الـمهم اإل    أهو انسحاب   ولـما كان جوهر الخطة     . من طرف واحد  

والزعيم الـذي يـوهم نفـسه ويـوهم         . ن تكون خطوط االنطواء هي الخطوط القتالية السرائيل       أالفرص هي   
   .الجمهور في هذا الـمجال يبدي عدم مسؤولية

ـ ان  إ بعـد    -ة جديدة   لى خطوط قتالي  إفقد تحولت   . هذا ما حصل في خطوط فك االرتباط عن قطاع غزة           يثن
حـادي الجانـب، دون     أخالء الـمستوطنات تـم بـشكل       إف. العالـم بأسره على ارئيل شارون لهذا االنسحاب      

ما اسرائيل فقـد    أ. مفاوضات، كان يمكن للفلسطينيين ولـمحمود عباس أن يسجلوا فيها ألنفسهم انجازا سياسيا           
 .ي مقابلأانسحبت دون أن تحصل على 

. لى االنـسحاب  إ تكون حماس سجلت لنفسها انجازا عسكريا كمن استخدم القوة ودفع اسرائيل             من الطبيعي أن  
حساس النصر اشتد بسبب الفشل الـمتواصل للجيش االسرائيلي فـي          إو. مر في ناظر الفلسطينيين   هكذا يبدو األ  

  .ما انتصار حماس في االنتخابات فمجد انتصارهم أكثر فأكثرأ. مكافحته لصواريخ القسام
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ركان السابق موشيه بوغي يعلون الذي      أول من ادعى بأن فك االرتباط جرى دون دراسة جذرية كان رئيس األ            
ما غيورا ايالند، رئيس مجلس     أ. ركانبعاده عن منصب رئيس األ    إساسا جرى   أوبسبب ذلك   . حذر من العوائق  

يش االسرائيلي قصر الخطوط ووفـر      وفي فك االرتباط مع أن الج     . من القومي سابقا فقد كرر ما قاله يعلون       األ
 على تحصين الــمباني فـي       -ثار حفيظة مراقب الدولة     آ مع تسويف    -نفقت  أموال التوفير   أالـمال، ولكن   

    .القرى والـمدن غالف غزة
ليس واضحا، مـن  . مرا لـم يحصلأحادي الجانب جديدة، وكأن أ انسحاب -واآلن يتحدثون عن خطة انطواء     

    . بحثت في كل مكان عن الخبراء فلـم أجدهم. فصلة، حتى كخطة احتياطية، عن االنطواءاليوم يعد دراسة م
كبر للتنازل عن تجريد الـمنطقة الفلـسطينية التـي         حادي الجانب جديد ستكرر اسرائيل الخطأ األ      أفي انطواء   

يين وجـرى   فالتجريد كان موضوعا رئيسا في كل مشروع للتسوية مـع الفلـسطين           . تنسحب منها من السالح   
سـتكون  . حادي الجانب فسيعطي زخما جديدا لحماس، وليس لعباس       أما انطواء   أ. الحديث معهم كثيرا عن ذلك    

  .ردن والنظام الهاشمي للخطر األستراتيجية فاشلة ألن اسرائيل ستعرض بذلكإهذه خطوة 
ن الحـديث يـدور عـن       أوهو يفهم   . حادي الجانب أردن يطالب بكل لسان ممكن بأال تمارس اسرائيل شيئا          األ

وفي اسرائيل ستعزز عمليـة كهـذه مـن         . ردناستمرار القتال؛ ما من شأنه أن يعمق انعدام االستقرار في األ          
ومع أن الرئيس بوش وصف الخطة بالشجاعة، ولكن مـن يخـشى            . ردنيطالبون بعدم االنسحاب من غور األ     

   .حادية الجانب كهذهأمتناع عن خطوة ردن، يجمل به أن يمارس الضغط على اولـمرت لالعلى مستقبل األ
نها ستكون مسألة وقت فقط حتى يعـود الجـيش          فإ -عندما تصبح خطوط االنسحاب الخطوط القتالية الجديدة        

وضرب صواريخ  . يكفي قسام واحد على مطار بن غوريون      . لى الغزو بكامل قواته للضفة ومدنها     إاالسرائيلي  
تاريخ النزاع يدل علـى     . تيجي قد يلزم بالـمس دون تمييز بالفلسطينيين      القسام لـمدن الشاطئ هو تهديد استرا     

هذه الـمرة يمكـن    . رهابيةإانه لدى الفلسطينيين سيكون هناك دوما متطرفون وافقوا على االنتحار في عملية             
   .قليميران أن تساعدهم بإرادتها في ضعضعة الوضع الراهن اإلإل

يبدو أنه مستعد للحديث معه،     . دارة مفاوضات مع عباس   إ يريد حقا    ن اولـمرت ال  ألكل ذلك ينبغي أن يضاف      
ذا كـان اولــمرت مـستعدا       إ. يخشى أزمة سريعة في الــمفاوضات       فهو ما يبدو وك.  ولكن ليس التفاوض  

 فليفعل ذلك بالـمفاوضات، انطالقا من الفهم الـمتبادل والتنازالت         -لالنسحاب، لالنطواء ولتصحيح الخطوط     
لـى  إضـافة   إخالء مستوطنات منعزلة    إ فليبدأ ب  -خالء مستوطنات   إذا كان يرغب في     إ. شخصيلعباس بشكل   

   .زالة الـمواقع االستيطانية غير القانونيةإ
  هآرتس

 2006 /24/6األيام الفلسطينية 
 

  اللبناني... من تاريخ الموساد .51
  سليم نصار

. زون على ضرب الجوامع والكنائس     لسلسلة عمليات إرهابية كان مفتعلوها يرك      1956تعرضت بيروت صيف    
ن النقمـة الـشعبية لـم تغفـر         أومع أن الدولة في حينه حذرت من خطر السقوط في فخ الفتنة الطائفيـة، إال                

ولما اشتكى مدير الشرطة آنذاك صالح لبابيدي من ضآلة         . للمسؤولين قصورهم وعجزهم عن اكتشاف الفاعلين     
. وزاعي األ ئادة الجيش مئة جندي وزعهم باللباس المدني على شاط        عدد العناصر التابعة إلمرته، فصلت له قي      

وبعد مرور أسبوعين تقريباً، تلقى لبابيدي اتصاالً هاتفياً من احد العناصر يخبره أنه رأى زورقاً مطاطياً يقترب                 
 وقـال الجنـدي انـه     . قدام نحو منطقة الشياح   من مسبح سان سيمون وينزل منه رجالن توجها سيراً على األ          

  .تعقبهما مع ثالثة من رفاقه، وأن األربعة ينتظرون األوامر لمداهمة المنزل الذي تسلال إليه
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لـى اهتمامـه    إجرى لبابيدي على الفور اتصاال بالرئيس كميل شمعون ليضعه في صورة التطورات، نظراً              أو
علـى حقيبـة مليئـة      ولما تمت عملية االقتحام عثر قائـد الـشرطة          . الخاص بمتابعة تفاصيل الخطة األمنية    

وأثناء التحقيق، اعترف العميالن بأن الموساد دربهما على        . بالمتفجرات، وعلى خريطة تبين األماكن المستهدفة     
  .استخدام المتفجرات، وأن عناصر لبنانية كانت تساعدهما على تنفيذ المهمة

رهابيـة اسـرائيلية تـضم      إكة  فراد شب أمطلع األسبوع الماضي اعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني          
وأكد جهاز التحقيـق    . لى اسرائيل يدعى حسين خطاب    إمحمود رافع من حاصبيا وعميالً آخر تمكن من الفرار          

علي ديب وعلي صالح من حزب اهللا وجهـاد         : ن رافع اعترف بتنفيذ خمس عمليات اغتيال كان من ضحاياها         أ
  .سالميمن حركة الجهاد اإلنجل أحمد جبريل، والشقيقان محمود ونضال المجذوب 

هـداف  أنها أوالسبب . هداف اسرائيل في لبنان لم تتبدل منذ نصف قرنأن إويستدل من طبيعة هاتين الواقعتين     
لـى  إلى زعزعة االستقرار، والى دفع البالد نحو حروب طائفية تؤدي في نهايـة األمـر              إسياسية ثابتة ترمي    

  .و االقتسامأالتقسيم 
ن يكون لبنان جبهة هادئة مـسالمة علـى   أن مؤسسي الدولة العبرية توقعوا      أاالسرائيليون  ويعترف المؤرخون   

. الحدود الشمالية، األمر الذي شجعهم على بناء المطارات الحربية ومصانع السالح في منطقة الجليل األعلـى               
واصلة، وقد استخدموا   ولما تبين لهم العكس، قرروا تصدير عوامل التوتر والتشويش والقلق بطريقة منهجية مت            

  .1951 عام ئنشأمن اجل تحقيق هذه الغايات جهاز الموساد الذي 
نـشاء جهـاز الموسـاد    إ، أعلن رئيس وزراء اسرائيل ديفيد بن غوريون عـن  1951صباح األول من أيلول  

هذه المؤسـسة  لى إوقال في كلمة االفتتاح إن الدولة الجديدة تحتاج        . بحضور كبار القادة السياسيين والعسكريين    
ن اسرائيل ستعجز في المستقبل عـن       أوقال أيضاً   . المستقلة عن وزارة الخارجية، من اجل حماية أمنها القومي        

مجاراة أعدائها العرب في موضوع الكثرة البشرية المتنامية، لذلك تمنـى أن تعـوض أعمـال االسـتخبارات      
  .عبائه االقتصاديةأنشاء جيش ضخم ال تستطيع الدولة الفتية تحمل إالناجحة عن 

أول مدير اختارته حكومة بن غوريون لتنظيم جهاز الموساد وانتقاء عناصره، كان أيسر هاريل الذي اسـتمر                 
مـن  ولـى اللمنظمـة المركزيـة لأل      وموساد كلمة تختصر األحـرف األ     . 1961في هذا المنصب حتى آخر      

 وكي جي بي من حيـث التنظـيم واألداء          ياي  أويعتبرها خبراء هذا الميدان في مستوى سي        . واالستخبارات
ن الوكالة اليهودية فرضت على كل يهودي في العالم، ال فرق أكـان موظفـاً فـي                 أودقة المعلومات، والسبب    

لـى  إن يؤمن وصول معلوماته السرية      أأم طبيباً في الكرملين، انه ال بد له         ... البنتاغون مثل الجاسوس بوالرد   
لى عهدته، األمر الذي وفر له تقارير       إ جهاز الموساد انتقلت هذه المهمة       ئنشأما  ول. مركز الوكالة في نيويورك   

 –ن طبيبه البريطـاني     إردني الراحل حسين    ويروي العاهل األ  . كثر من خمسة ماليين متطوع يخدمونه مجاناً      أ
  .سرار مرضه وخالصة أحاديثه السياسيةألى االسرائيليين إاليهودي كان ينقل 
خـرى تُعنـى    أنشأت اسرائيل ثالث منظمـات      أسنوات تقريباً على تأسيس جهاز الموساد،       بعد انقضاء عشر    

ن تعمـل   أومن المفـروض    . الشاباك وأمان وشعبة االستخبارات العسكرية    : من وسالمة الدولة، هي   بشؤون األ 
 ربيع الصبا   ن عملية أمثال ذلك   . بعة بتنسيق تام، خصوصا في العمليات التي تستهدف الفلسطينيين        رجهزة األ األ

هذه العمليـة   ... ثناء اغتيال كمال عدوان وأبو يوسف النجار وكمال ناصر في بيروت          أالتي قادها ايهود باراك     
بو جهاد في تونس، عندما     أثناء تصفية   أوهذا ما حدث    . جهزة الموساد والشاباك  أتعاونت على إعدادها وتنفيذها     

  .تعاون الجيش مع الموساد على تحقيقها
 16دون توماس في كتابه جواسيس جدعون كيف اشترك وزير الدفاع في حينه اسحق رابين يوم                ويروي غور 

بعد التأكد من الدور القيادي الذي يلعبه أبو جهـاد          : ، فيقول )أبو جهاد (، في تصفية خليل الوزير      1988نيسان  
وقبـل  . خبارات العسكرية ضرام نار االنتفاضة الفلسطينية، قرر رئيس الموساد تصفيته بالتعاون مع االست          إفي  
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شهر من موعد التنفيذ، التقطت صور عدة للمنزل الذي يقطنه بواسطة عميل مدرب، وكان الغرض مـن       أثالثة  
وهكذا استخدم المنزل   . لى مكان قريب من حيفا، حيث تم تركيب منزل خشبي مشابه          إذلك نقل الشكل الهندسي     

طلق جهاز الموساد علـى     أوقد  . اصر المكلفة بعملية التصفية   داء تدريبات يومية قامت بها العن     أالبديل من أجل    
  .لى أهمية المواجهة المتوقعةإالعملية اسماً شفرياً هو سيف، نظرا 

من مطار حربي قرب تل أبيب وعلى متنها        ) 707بوينغ  (قلعت طائرة مدنية    أوفي الموعد المحدد لتنفيذ العملية      
حين تسللت العناصر الضاربة قبل يوم واحد من طريق البحـر           في  . وزير الدفاع اسحق رابين وجنراالت عدة     

ن إ: لى مصادر اسرائيلية مطلعة يقول غـوردون فـي كتابـه          إواستنادا  . واختبأت في ضاحية تونس العاصمة    
الطائرة التي أقلت رابين كانت مزودة بأجهزة متطورة جداً، بحيث أن آالت التنصت المزروعة في منزل قائـد                  

وكان رابين يراقب من الطائرة     . لى المراقبين من الجو صوت وقع األقدام داخل غرف النوم         إ االنتفاضة، نقلت 
بواسطة عدسات مكبرة، كل ما يجري تحته على األرض قرب سيارة المرسيدس التي قدمها ياسـر عرفـات                  

سدس صـامت،   وبعد خلع قفل البوابة الخارجية، واغتيال سائق المرسيدس بم        . بو جهاد في عيد ميالده    ألصديقه  
اقتحمت عناصر الموساد والجيش االسرائيلي المنزل لتبدأ بقتل الحارسين، وتتوجه نحو غرفة الجلـوس حيـث        

جهـز  أن يهم بالوقوف عاجله احدهم برصاصتين في صدره، ثم          أوقبل  . كان أبو جهاد يشاهد برنامجاً تلفزيونياً     
من غرفتها صارخة مولولة، فوجئت برجل      ولما هرعت زوجته    . ضافيتين دخلتا في صدغه   إعليه برصاصتين   

ن العملية استغرقت ثـالث     أفي اليوم التالي زعمت الصحف االسرائيلية       . مسلح ينهرها بالعربية ويهددها بالقتل    
  .عشرة ثانية فقط

ثبات الكفاءة العسكرية قبـل الكفـاءة       ن غالبية زعماء الدولة العبرية شاركت في عمليات خارجية إل         أوالالفت  
ثناء اقتحام منـازل قـادة المقاومـة فـي رأس       أن ايهود باراك تقمص دور غانية شقراء        أمثال ذلك   . ةالسياسي
وهذا ما شجع بنيامين    . بو جهاد في تونس   أوربما نفذ اسحق رابين عمليات عدة مشابهة لعملية تصفية          . بيروت

يست الرابضة في   إت الميدل   لى بيروت على رأس فرقة نسفت طائرا      إنتنياهو على االعتراف بأن الموساد نقله       
 عرض مهمته لالنتقاد الالذع بسبب فشل عميلي الموساد في قتـل خالـد              1997ن نتنياهو عام    أالمطار، علماً   

نقـاذ  إلى عمان بهدف التوسط مع الملك حـسين مـن أجـل             إرسلت اسرائيل يومها ارييل شارون      أو. مشعل
  .ردنيمن الذي دفعه نتنياهو إلرضاء العاهل األفراج عن الشيخ احمد ياسين هو الثالعالقات، وكان اإل

وكان اشـتراك   . ن النتائج تخدم مصلحة اسرائيل    أذا تبين له    إوكثيراً ما يتورط هذا الجهاز في عمليات خارجية         
 قد تسبب في خلق أزمة بين رئيس الوزراء ليفـي           1965عناصره في خطف المهدي بن بركة في باريس عام          

ر أميت، بعكس عملية خطف موردخاي فانونو التي كسبت تأييد اسحق شـامير ألن           اشكول ورئيس الموساد مئي   
وتقول جريدة يـديعوت    . موظف وزارة الدفاع كشف لصحيفة صانداي تايمز أسرار التسلح النووي في ديمونا           

ن رئيس الوزراء اسحق شامير اعترض على تكتم رئيس الموساد داني ياتوم ألنه             إ) 10/10/1997(احرونوت  
مين عام حزب اهللا عباس موسوي، وخطة خطف مصطفى الديراني والشيخ           أ عنه تفاصيل عملية اغتيال      حجب

  .عبد الكريم عبيد
ن ديفيد كيمحي هو المـسؤول األول       إ،  1982عقبت االجتياح االسرائيلي عام     أويستفاد من مراجعة الحقبة التي      

ائب رئيس هذا الجهاز، األمر الذي ساعده       وكان في حينه يشغل منصب ن     . عن زرع عناصر الموساد في لبنان     
قامة سالم مـع    إقناع رئيسه اللواء اسحق جوفي بضرورة تسليح المجموعات المؤيدة لطرد الفلسطينيين و           إعلى  

وقد اختار كيمحي لتوطيد هذه العالقة رئيس القسم المسيحي في دائرة الـشرق األوسـط، شـموئيل                 . اسرائيل
. طرف كل الدعم من رئيس الوزراء مناحيم بيغن ووزير الدفاع ارييـل شـارون    ابيتار، ووجد هذا اليميني المت    

نقاذهم، بخالف  إن بيغن أوصاه خيراً بالمسيحيين المضطهدين ألنه يريد         أوكان دائماً يردد في مكتبه في جونيه        
ـ . ما فعل زعماء أوروبا الكاثوليك الالساميون  اد اهتمامـه  عقب طرد القوات االسرائيلية من لبنان، ركز الموس

خـصوصاً  . على المقاومة اللبنانية بعدما شغلته المقاومة الفلسطينية من لبنان مدة تزيد على الخمس عشرة سنة              
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بعدما أثبت حزب اهللا قدرة فائقة على اختراق األجهزة االسرائيلية، بحيث تمكن مرة من خطف ضابط احتيـاط                  
طالق سراح الشيخ عبد الكـريم عبيـد       إون الذي سمح ب   يدعى الحنان تننباوم، ثم فرض عملية التبادل على شار        

  .ومصطفى الديراني وعدد من المعتقلين
يقول المعلق االسرائيلي رونين برغمان، إن كيمحي استخدم قصة حيرام ملك صور الذي ساعد في بناء هيكل                 

  .سليمان، كي يقنع بيغن بأهمية تجديد العالقة التاريخية مع اللبنانيين
ن الملك سليمان عجز عن دفع المستحقات لملـك         أمهزوماً من بيروت والجبل والجنوب، تذكر       ولما خرج بيغن    

ن بيغن أنب شارون وكيمحي وابيتار على       أويقال في اسرائيل    .  قرية في الجليل األعلى    12صور، لذلك منحه    
ن يطالب أهل صـور     أاهرب قبل   : تونها، وقال لوزير دفاعه   االمغامرة العسكرية الفاشلة التي زجوا الجيش في        

  !باسترجاع قرى الجليل األعلى
 24/6/2006النهار 

  
  العقالنية السياسية حصانة فلسطينية وعربية .52

  أحمد جابر
يعيد المشهد السياسي الفلسطيني الحالي رسم صورة الحياة السياسية العربية عموماً ويكثّفهـا، وهـو إذ يـدلي                  

 يذكّر بما اعتمل في البنية السياسية العربية، على امتـداد العقـود             بسماته البارزة، ويطّل بقسماته النافرة، فإنما     
  .الخالية

تأخذ حركة التفاعل السياسي بين فلسطين ومحيطها، اتجاهاً معكوساً للسابق، فلقد باتت األرض العربية المحتلة               
ن جال  أبعد  ن كانت الوجهة والمقصد، وصارت أرض القضية هي مركز الثقل السياسي،            أهناك المنطلق، بعد    

ن نهلت شرعياتها طـويالً مـن       أالمركز على عواصم عربية عدة، متدثراً بشعارات وإيديولوجيات بادت، بعد           
  !!بيانات التحرير والتصميم على استعادة األرض السليبة

  شعبية عربية، مثلما أخفقت األحزاب القومية وسواها مـن         ةكثريألقد فشلت العقائد الشمولية الكبرى في تكوين        
كان الفرز واالستقطاب الحـاد واإللغـاء       . أحزاب العقائد الكلية في تقديم نماذج اندماج وطنية وما فوق وطنية          

وسائل هذه األحزاب لالنفراد بالسلطات، مثلما كان ادعاء اإلحاطة العلمية بمشكالت األمة، وصواب األجوبـة               
سبل إلغاء الحيوية الفكرية، ومحاربة التعدد، وتسفيه       المقترحة لها، وتنزيه النظرية والقيادة عن الخطأ سبيالً من          

كان كل ذلك، بعضاً من مقـدمات االسـتعداد         . الديمقراطية، والنيابة عن الجماهير في صناعة خياراتها العامة       
للمعركة القومية الكبرى التي ال تحتمل ترف االختالف في االجتهاد، وال تسمح بتهديد الوحدة، وال تتسامح في                 

  !!تانة الجبهة الداخلية كشرطين الزمين لتحرير فلسطينموضوع م
و النراجع سريعاً ما آل إليه حال النظريات القومية، خصوصاً تلك التي استظلت راية حركة القوميين العـرب                  

ولنعاين مصائر الوعود البعثية، ولنمعن النظر في المحاوالت الماركسية، التي أعلنت فرادتهـا             . راية الناصرية 
نتيجة لمعاينـة واقـع التخلـف والعجـز         !! ردد في مفاخرة أقرانها بأحزابها التي قدت من طراز جديد         ولم تت 

والتشرذم و الفوات العالمي حتى ال نقول التاريخي، وكي نحتفظ بشيء من األمل، لما هو قـادم مـن تـاريخ                     
  .مستقبلي

ول إشغال األماكن الشاغرة التي أخلتهـا       نشهد اآلن، وعلى أنقاض التجارب العابرة للوطنيات حالً إسالمياً يحا         
ن حظوظ السياسيين اإلسالميين ليست أحـسن حـاالً مـن           إفي هذا المجال، تقول المعاينة      . العقائديات السابقة 

حظوظ أقرانهم العلمانيين، مثلما تنبئ التجربة بأن السمات األساسية لألحزاب الشمولية الدنيوية ال تفترق كثيراً               
نها قد تكون مضخمة لدى هذه األخيرة، بسبب من طبيعة النشأة، ومـن             إألحزاب الدينية، بل    عن مثيالتها في ا   

  .الخلفية الفكرية، ومن المنبت االجتماعي الذي ترتكز عليه هذه األحزاب
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لى الميدان الفلسطيني، في اصطراعه     إلى حيز ملموس، عندما تنتقل      إسترجاعية، تقرب المعالجة    هذه العودة اإل  
لـى مـستندات    إلى حركة حماس، التي تستند في مرجعيتها الفكريـة          إن سلّمت مقاليد الحكومة     أوبعد  الراهن،  

  .دينية، وتتقدم باسمها، وتحت رايتها، لخلق مسوغات سلطتها الزمنية
ليس هنـا مجـال تكـرار       . لى السلطة بفوزها في االنتخابات األخيرة     إن حماس توجت مسيرتها     ألم يعد خافياً    

لى أداء حركة المقاومة اإلسالمية مثلما يعـود بعـض   إوز الحماسي، الذي يعود في بعض عناصره        عناصر الف 
لى حصيلة ممارسة حركة فتح ومحصلة مسيرة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو وحتى              إالفضل فيه   

لها في زمن الرئيس الراحل     ن حماس وضعت السلطة هدفاً      ألى  إ االنتباه   نبغيبعيداً من هذا التكرار، ي    ! تاريخه
ياسر عرفات، وتصرفت من هذا المنطلق كشريك مضارب، تحصد من الكفاح الفلسطيني غنمـه، فيمـا كـان                  
الغرم السياسي ملقى في وجه عرفات الذي قضى محاصراً، ألنه رفض، من جملة ما رفض، المساس بـسالح                  

  .ساحة الفلسطينيةحماس واستقوى في المقابل، بتنوعات األطياف السياسية في ال
اآلن وبمقياس عرفاتي تبدو حماس غير عصية على االندفاع فئوياً، ومستسهلة إلعادة كتابة التاريخ الفلسطيني،               

يضاً، ومعها، إضافة، تالمـس     أويعلو شأن الكفاح المسلح معها      !! بحيث يبدأ الحفاظ على الثوابت الوطنية معها      
خلي، رفضت حركة فتح، بقيادتها التاريخية االقتراب منه، بـل إن           الخطوط الحمر المفتوحة على نزاع أهلي دا      

هذه القيادة، بما اختزنته من خبرة نضالية، وبما حملته من تعدد فكري، وبما ارتضته من أساليب مرنـة فـي                    
إدارة االختالف، هذه القيادة شكلت عائقاً سياسياً صلباً في وجه كل انحراف داخلي، تفوح منه سياسـة ضـيق                   

مع قيادة الرئيس التاريخي ياسر عرفات، كان االقتتال الـداخلي ضـرب            . ر بالفلسطيني اآلخر المختلف   الصد
  .خيال، وفي اللحظة الراهنة، دخل التفجر ضمن أهل البيت الواحد حيز االحتمال
 فـي   لقد نهضت حركة فـتح    . تكمن المفارقة، في تاريخ الحركتين الفلسطينيتين، مثلما تكمن في بنية كل منهما           

ساسية مـن   أرحاب االستقاللية الوطنية الفلسطينية، وجعلتها من الثوابت، وتمسكت بالوحدة، وصنفتها كحصانة            
. ركانهأحصاناتها، ومعها ظلّت الديمقراطية الفلسطينية رباطاً داخلياً، يحفظ شؤون البيت الواحد، ويرسي دعائم              

ن ينكر تدين اقطابه، وتمظهـرت      أي، الذي ال يستطيع احد      ظلت العقالنية السياسية قائدة للفكر السياسي الفتحاو      
هذه العقالنية في القدرة على إدارة الخليط الفكري والسياسي الذي ارتضى إطار فتح شكالً تنظيميـاً لنـشاطه                  

ن يقام االرتباط مع شعبها إال من خالل        أالنضالي، كان في ذلك انعكاساً لطابع القضية الفلسطينية التي ال يمكن            
  .، على معاني التعدد ووجوهه كافةيالنية سياسية واسعة، تأخذ في االعتبار واقعه التعددعق

ال يمكن القول بتاريخ مماثل لحركة حماس، ال على صعيد التاريخ االستقاللي، وال على صعيد البنية السياسية                 
خطوة تراجعية فـي    ) سطينيةبمقاييس القضية الفل  (لى السلطة، يعتبر    إن وصول فئوية سياسية     إوالتنظيمية، بل   

ن كل تقليص لمساحة الحكم شعبياً، هو تقليص لمـساحة المرونـة الفلـسطينية              إذ  إالمسيرة النضالية عموماً،    
  .ن ينبض في معزل عن هوائهأالمهمة، وتضييق لرئة التنفس الديمقراطي، الذي ال يستطيع القلب الفلسطيني 

لى القصور عـن اسـتنتاج الخالصـات        إات الفلسطينية، لكنه ينبه     ال يشكل ما تقدم مرافعة ضد نتائج االنتخاب       
الالزمة لقيادة المسيرة الفلسطينية، ويتخوف من عدوى الطهارة اإليديولوجية العربية، ومن انتقال عصمة القائد              

تخـبط  هكذا واقع يعيد إنتاج مثال فلسطيني خاص على شاكلة أمثلة الفشل العام، الذي ت             . لى السيرة الفلسطينية  إ
  .ضمن جنباته أوضاعنا العربية

ن الديمقراطيـة   أن الوحدة طريق فلسطين، وكان الحصاد تفتتاً متزايداً، لعل مـن الجـائز القـول                إلطالما قيل   
  .والعقالنية والسياسة السياسية، كلها خريطة طريق فلسطين، ووجهة سير العرب إليها

  24/6/2006الحياة 
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