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 ا إلغتياله التي نفذت انتقام سمهدانة خطط لعملية كير شالوم أبو .1
 قيادية في لجان المقاومة الـشعبية       امصادرأن  : غزة مراسلها من    فتحي صباح عن   26/6/2006 الحياة   نشرت

يعتبر خطف الجندي    فيما   .، فنفذت إنتقاما له   عملية قبل استشهاده  لبو سمهدانة هو الذي خطط ل     جمال ا كشفت ان   
 ، وهي تعد  ئيليين لمبادلتهم بأسرى ومعتقلين فلسطينيين    تنفيذا عمليا لتهديدات فصائل المقاومة بخطف جنود اسرا       

الـى ان    اشارت المـصادر االسـرائيلية    في حيثيات ما حدث، فقد      و. 1994اول عملية خطف جنود منذ العام       
المهاجمين قسموا انفسهم الى ثالث مجموعات تنقلت بين المواقع العسكرية االسرائيلية والدبابات وناقالت الجند              

 .الناطق باسم كتائب القسام ان العملية مصورة وسـتبث الحقـا           في حين ذكر     .تنفيذال المكان اثناء    المنتشرة في 
 ان المهاجمين فجروا آليتين عسكريتين اسرائيليتين، من بينها دبابة من نوع ميركفاه، وانه تم               موضحا،واضاف  

 وبما  . عملية انزال خلف خطوط العدو     ها كانت  الى ان  مشيرا. االجهاز على جنود موقع االسناد والحماية بالكامل      
 بعد نحو   ، االمر الذي أكده الخاطفون     اكد دان حالوتس انه حي يرزق      فقد كان قد   لمخطوفحياة الجندي ا  يتعلق ب 

 بأسـرى    حيـا   لمبادلتـه  ه انهم يعملون علـى اسـعاف      هموقالت مصادر مقربة من   . عشر ساعات على العملية   
بعد اعالن سابق اكد فيه ناطق باسم كتائب القسام انه لن يتم تقـديم أي               جاء   علما أن ذلك االعالن      .فلسطينيين

  .معلومات مجانية عن الجندي
قـد    الفلـسطينيين  إلى أنه يبـدوا أن       :رام اهللا والوكاالت   من   26/6/2006 النهار    مراسل  محمد هواش  ولفت

نهم يمكلتراضي االسرائيلية،    متر في اال   300 متر يبدأ من غزة ويتوغل       800امضوا اشهراً في حفر نفق طوله       
  .من مهاجمة المواقع االسرائيلية من الخلف

القيادة العسكرية االسرائيلية اعترفت بأن الهجـوم       إلى أن   : تل أبيب  من   26/6/2006 الشرق األوسط    وألمحت
الفلسطيني كان عملية عسكرية نوعية نفذها المسلحون كما لو أنهم جنود في جيش منظم ومدرب علـى أعلـى                   

  .لمستوياتا
 واحذرقد ا وناكأشارت إلى أنهم ناطقة باسم الشين بيت  أن :غزة والوكاالتمن  26/6/2006البيان وأضافت 

 لهذا السبب اقفل مضيفة أنه. الجيش من تحضيرات لهجوم في القطاع، ومن شق نفق واحتمال خطف جندي
 يشتبه في  الفائتالسبت من حماسمعبر كيرم شالوم قبل الهجوم وخطفت وحدة من القوات الخاصة عضوين 

شكل انتقادا صريحا للجيش الذي اعترف بأنه فوجئ ولم يتخذ على  مما ي.انهما متورطان في هذه التحضيرات
عمير بيريتس بقتل أي فلسطيني يمكن أن  فيه توعد في وقت .ما يبدو اإلجراءات الضرورية لتفادي الهجوم

  . يهدد حياة الجندي الرهينة
الحكومة االمنية االسرائيلية قررت إلى أن : القدس المحتلة من 26/6/2006 عكاظ  مراسلة سميرفرحوأشارت 

 بذلك على طلب اولمرت الذي يريد، قبل شن اي ةوافقمارجاء عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، 
لمبدئي لتنفيذ  اعطت الضوء االخضر ا، علما أنهاعملية عسكرية، السعي الى استرجاع الجندي المخطوف

 .سلسلة عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة وفي اوقات مختلفة
المجلس الوزاري خول أولمرت، وبيرتس، صالحية المـصادقة        أن  : 26/6/2006-25 48 عرب   وذكر موقع 

جاء أن جميع اإلقتراحات التي بلورتها أجهزة األمن قد صودق عليها           كما  . على تنفيذ الهجمات في موعد الحق     
أشارت مصادر إسرائيلية   كانت قد   و .تقرر مواصلة الجهود الدبلوماسية وتفعيل الضغوطات الدولية      و. جماعباإل

 وإيلي يشاي وشمعون شطريت، قد اقترحوا الرد على العمليـة بـشكل منـضبط، إال أن                 يزإلى أن كل من بير    
د أصدر تعليمات بعدم إجـراء      أولمرت كان ق  الجدير بالذكر، أن    و. ن فترة ضبط النفس قد انتهت     بأ ردأولمرت  

مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إلطالق سراح الجندي المختطف، والتوجه إلى ممارسـة الـضغوط علـى                
التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية أن المخـابرات       حيث أفادت،    .السلطة عن طريق الواليات المتحدة ودول أوروبا      

 .سلطة الفلسطينية في البحث عن الجندي، في حال طلب منهم ذلك          المصرية واألردنية تعهدت بتقديم المساعدة لل     
نَّهم استطاعوا رصد مكان وجود الجنـدي المخطـوف،    أنقل موقع هآرتس، اليوم قول دبلوماسيين أجانب،        فيما  
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 قـررت رفـع حالـة        االسرائيلية الشرطةمع االشارة إلى أن      .ونجحوا بالتعرف على المجموعة التي تحتجزه     
  .فة أنحاء البالد، وخاصة في ما يسمى خط التماس وغالف القدسالتأهب في كا

 تنتظـر مـن     أشارت إلى أنهـا   تسيبي ليفني    إلى أن    : د ب أ    نقال  تل أبيب   من 26/6/2006 الدستور   ونوهت
 ه أن العملية تشكل فرصة حقيقية ل      ، مضيفة محمود عباس عدم مغادرة قطاع غزة حتى اعادة الجندي المختطف         

عدد من مسؤولي   و  المتحدة ان الخارجية االسرائيلية أطلعت االمم    ذكرت في نفس السياق     و .تهليثبت قوته وجدي  
  .العالم على مجريات العملية

التريث قبـل   ب اسرائيل   نصحجهاز الشاباك   ل  سابق  رئيس أن: القدس من   26/6/2006 القبس الكويتية    وذكرت
لجندي االسير، حتى ال تتكرر مـا اسـماها         البدء بأي عمل عسكري واسع ضد قطاع غزة، الى حين استالم ا           

 مؤسـسة نجمـة داوود الحمـراء         فيما طلبت  .مأساة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني         
  .السماح الفراداها بزيارة الجندي وتقديم العالج الطبي له اذا ما اقتضى االمر ذلك

  الرئاسـة الفلـسطينية اعتبـرت      أن: ووكاالت ام اهللا ر من   26/6/2006 المستقبل    مراسل  أحمد رمضان  ونقل
 خـالل اليـومين   لتفاهمات التي عبرت عنها قيادات الفصائل الفلسطينية التي تم االجتمـاع بهـا       ل االعملية خرق 
عبـاس  فيـه   اجرى  في وقت   . واعلنت انها ستجري تحقيقاً شامالً وسريعاً حول منفذي هذه العملية          .الماضيين

 العرب والجهات االوروبية والدولية في محاولة الحتواء الموقف ومنع اسـرائيل            الزعماءاتصاالت عاجلة مع    
 ان العملية تأتي ردا على المجازر        بالمقابل،  سامي ابو زهري    فيما اعتبر  .من استغالل العملية لتصعد عدوانها    

  .التي ارتكبتها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
 فصائل المقاومة إن كان لـديها       ناشدغازي حمد    أن   :غزة و رام اهللا  من   26/6/2006 الوطن العمانية    وأوردت
 بعـدم اللجـوء إلـى أي     بالمقابل،طالب الحكومة اإلسرائيلية، و أن تحافظ على حياته وتحسن معاملته      ،الجندي

مر بـشكل    أن الحكومة الفلسطينية تتابع هذا األ      شار إلى وأ .تصعيد عسكري منعا لتأزيم األمور وزيادة تعقيدها      
  . اتصاالت مع العديد من الجهات المحلية والخارجيةمن خاللجدي ومتواصل 

ناصر الدين الشاعر طالب مع الطيـب عبـد الـرحيم،       أن  : رام اهللا  من   26/6/2006 األيام الفلسطينية    وقالت
 .يـد الحيـاة    اذا كان ما زال على ق      ،خاطفي الجندي بالحفاظ على حياته وان يتم العمل على االفراج عنه فورا           

 للحفاظ على حياتـه     يسع مؤكدا ال  .هناك عشرات االتصاالت تريد االطمئنان على حياة الجندي       وأشار إلى أن    
  .لنزع فتيل االزمة

د مصادر فلسطينية مطلعة    يأكإلى ت : القدس المحتلة  من   26/6/2006 الرأي األردنية     مراسل كامل ابراهيم ونوه  
 .ي توجه إلى قطاع غزة من أجل التدخل لإلفراج عن الجنديفي غزة ان مسؤول الوفد األمني المصر

ـ مـا   : والوكاالت غزة مراسلها من     عالء المشهراوي   نقال عن  26/6/2006 االتحاد االماراتية    وجاء في   هنقلت
ن الهجوم خطط له خالد مشعل الحبـاط أي اتفـاق           أ ،جيروزاليم بوست عن مسؤولين لم تسمهم في فتح قولهم        

ـ        وفي نفس السياق نقلت     . األسرىمحتمل حول وثيقة     م ويديعوت أحرونوت عن مسؤول فلسطيني قوله إن الهج
 . غزةشن من سيناء وليس من داخل قطاع

عبداهللا الثاني امس من خطورة التصعيد في  ريحذت :25/6/2006بترا - وكالة األنباء األردنية  وأوردت 
يع ممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتحكيم لغة الموقف بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي مطالبا الجم

  .دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والعمل على تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، كما العقل والمنطق
   أكـد     العاهل السعودي أن    : وكاالت  نقال عن      26/6/2006 األيام البحرينية    ولفت عبدالرازق ابو جزر مراسل    

فاعلة للضغط على إسرائيل لضبط النفس لضمان عدم تفاقم         أن بالده ستقوم باالتصال بالدول ال        لمحمود عباس، 
  من العودة إلى دائرة العنف والعنف المـضاد،        أيضا   حذر أحمد أبو الغيط      كما .   الفلسطينية   االراضي   في   االزمة

د أمني مصري للتوسـط فـي اطـالق         في وقت نفى فيه الجانب المصري األخبار التي تحدثت عن إرسال وف           
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يبعد اكثـر      في حين دانت وزيرة الخارجية البريطانية الهجوم، موضحة ان مثل هذا العنف            . الجندي المخطوف 
    . للنزاع   وسلمي   افاق التوصل الى حل تفاوضي

ة اكدت  مختلفة في قطاع غزامصادرأن :  من رام اهللا26/6/2006 القدس العربي  مراسلوليد عوضوبين 
 ان الخوف هو ىاشارت الحيث  .امس بان هناك خوفا وفرحا في صفوف اهالي القطاع نتيجة العملية النوعية

من الرد االسرائيلي الذي قد يؤدي لقتل الكثير من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم خاصة وان هناك شبه موافقة 
أحد الشهيدين اللذان سقطا في والدة ت وف أكدوفيما يشعر البعض بالخ .دولية بسبب الموقف من حكومة حماس

أن  هشقيقفيما اعتبر . هاراضية من كل قلبهي ، وهاقدمت هللا فلذة كبدأنها  ، جيش االسالموهو من، العملية
 .  وطنهىعملية شفت غليل كل إنسان غيور علال
 

  يطالب بتشكيل حكومة مهنية وطنية تحل محل حكومة هنية  منيب المصري .2
حصلت الوطن على نص المذكرة التي أعدها رجل األعمال الفلسطيني منيب  :كر الجوهريعمان من شا

وقد حرص المصري  . ويطالب فيها بتشكيل حكومة مهنية وطنية تحل محل حكومة اسماعيل هنية،المصري
 ورئيس المجلس ،رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنيةالعلى أن يرفع المذكرة لكل من 

تمثل ) المذكرة( باعتبارها ، بعد أن جمع عليها تواقيع هيئات تمثيلية في مدينة نابلس،عزيز الدويك.عي دالتشري
 وهي تأتي لدعم مذكرة سابقة ، الجاري17وتحمل المذكرة تاريخ . ما أسمته الجمعية األهلية لمحافظة نابلس

نطلق من الشعور العام بحساسية الوضع المذكرة ت .كان المصري تقدم بها باسم القطاع الخاص ورجال األعمال
 ، وفي مقدمتها مشروع التصفية أحادي الجانب،الفلسطيني الراهن والمخاطر اإلستراتيجية التي تتهدد القضية

 ، وبسبب مخاطر تدمير السلم األهلي واالنزالق نحو اإلقتتال الداخلي والحرب األهلية،الذي تنفذه دولة االحتالل
  .ة االقتصادية والمالية والخدماتية للمجتمع الفلسطينيولتجنب انهيار البني

  26/6/2006الوطن العمانية 
  

  عباسقيادي في فتح يفند األكاذيب الصهيونية حول نية حماس اغتيال  .3
قِدم على عمٍل يؤدي إلى اغتيال رئيس ـُ تيسير نصر اهللا، أن حماس لن تالنائب أكد القيادي في فتح :نابلس

وأشار نصر اهللا إلى أنه يجب توخي الدقة والحذر في نقل هذا . كما زعمت صحيفة معاريفالسلطة الفلسطينية 
بما أن الخبر جاءت به صحيفة : وقال نصر اهللا في تصريٍح صحافي .الخبر، خاصة وأنه من صحف صهيونية

 . الصحيفة، هذا يضع أكثر من عالمة استفهاٍم عليه، وكذلك فقد نفى قادة حماس ما جاء بهذه)سرائيليةا(
وأوضح نصر اهللا أن هناك عدة موانع لقيام حماس بهذه الخطوة، أولها أن حماس مرتْ بتجربة أكبر من تلك 

، حيث القت اعتداء من ِقبل السلطة الفلسطينية واعتقال عناصرها، ولم تُقِدم على 96التي تمر بها اآلن عام 
حدة الوطنية، وتأكيدها المستمر على الحوار الوطني مع مثل هكذا تصرفات، إضافةً إلى سعيها للحفاظ على الو

 .السلطة الفلسطينية وفتح
  25/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ا استعدادهم إلعادة فتح معبر رفحاألوروبيون أبلغون: عريقات .4

قعت عند  صائب عريقات، أن األوروبيين أبلغوه صباح أمس، في أعقاب العملية العسكرية التي و            . أكد د : غزة
معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم، باستعدادهم العادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وأن لـديهم الجاهزيـة                   

وقال عريقات لأليام ان األوروبيين أوضحوا أن عدم وصولهم للمعبر لفتحه كما تعهـدوا مـسبقاً                 .الكاملة لذلك 
م من المرور عبر معبر كيرم شالوم اليه، وأنه في          للجانب الفلسطيني بذلك، جاء بسبب منع سلطات االحتالل له        

ونفـى أن   .الوقت الذي سيتم فيه السماح لهم بالدخول من قبل الجانب االسرائيلي سيعملون على اعـادة فتحـه     
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يكون األوروبيون قد أبلغوا أيا من الفلسطينيين بأن عدم وصولهم الى معبر رفـح جـاء رداً علـى العمليـة                     
 ليس انسحاباً، بل نتج عن عدم مقدرتهم على الوصول اليه بـسبب العراقيـل التـي                 العسكرية، وأن ما جرى   

   .وضعها الجانب االسرائيلي
  26/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  منظمة التحرير ترفض المقارنة بين أبو العينين والعمالء .5

رائيل ومقارنته لوضـعهم     ميشال عون بالعفو عن العمالء الفارين الى اس         اللبناني أثارت مطالبة النائب  : صور
ان الفارين المذكورين    بوضع سلطان أبو العينين، رد فعل منظمة التحرير في لبنان التي أصدرت بياناً جاء فيه              

الى اسرائيل هم حفنة من العمالء الذين اكتوى لبنان بجرائمهم وإن مجرد المقارنة بين هؤالء وأي إنسان آخـر        
وطالب البيـان    ارن مناضالً ومقاوماً ويمثل شريحة كبيرة من الفلسطينيين؟       هو ظلم وافتراء، فكيف إذا كان المق      

بضرورة تخلي البعض عن منطق االستعالء والتمييز الذي بدا واضحاً في كالم عون، داعياً الى تجاوز سياسة                 
  .اعتبار الفلسطيني مداناً حتى لو ثبتت براءته

26/6/2006المستقبل   
  

  ى التقاعد إحالة الدكتور عكرمة صبري عل .6
 أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم، مرسومين رئاسيين، كلف بموجبهما الشيخ محمد أحمد حسين، :رام اهللا

للقيام بمهام المفتي العام ومفتي القدس إضافة إلى مهامه الحالية، خلفاً للدكتور الشيخ عكرمة سعيد صبري، 
  .الذي أحاله على التقاعد لبلوغه السن القانوني

  26/6/2006وفا -ألنباء الفلسطينيةوكالة ا
  
 

  عدوان اسرائيليعلى ايالى تشكيل جبهة موحدة  للرد تدعو سرايا القدس  .7
وقـال أبـو     . عدوان اسرائيلي مرتقب   على اي دعت سرايا القدس الى تشكيل جبهة موحدة للرد         :  د ب ا   ،غزة
دي للعدو، وأن أي عدوان على القطاع       ن المقاومة حق مشروع في التص     ، ا  الناطق االعالمي باسم السرايا    ،أحمد

 . لن يجلب االمن لالسرائيليين ولن تكون البلدات االسرائيلية في مأمن من صواريخ المقاومة
26/6/2006الدستور   

 
  تها عن إعطاب دبابة قرب معبر رفحكتائب األقصى تعلن مسؤولي .8

 ان  هـا وقالت الكتائب في بيان    . رفح تالل شرقي معبر  حاعلنت كتائب االقصى مسؤوليتها عن اعطاب دبابة لال       
وطالبت بضرورة الحفاظ علـى طهـارة سـالح          . كيلوغرام 60 بعبوة ناسفة تزن     تسرائيلية استهدف االدبابة  ال

    .المقاومة وعدم االنجرار وراء الفتنة واالقتتال الداخلي، واالستمرار بالتصدي للعدوان االسرائيلي
26/6/2006 48عرب   

 
  الشيوخ األمريكيلس مجحماس تدين قرار  .9

دانت حماس تبني مجلس الشيوخ االمريكي مشروع قانون يحول دون وصول معونات امريكيـة إلـى                : ا.ب.د
السلطة الفلسطينية، ووصفته بأنه محاولة يائسة من اإلدارة االمريكية لدفع الشعب الفلسطيني إلى االنقالب على               

 محاوالت اإلدارة االمريكيـة إلثـارة ابنـاء شـعبنا           إنالحركة  وقال مصدر مسؤول في      .خياره الديمقراطي 
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الفلسطيني ضد حكومته المنتخبة ديمقراطيا لن تجدي نفعا وسيكون الرد عليها مزيدا من االلتفاف والتوحد حول                
  . خيار هذه الحكومة ورئيسها ورفضها لكل مطالبات التنازل عن الثوابت واالنصياع لرغبات الكيان الصهيوني

26/6/2006راتية الخليج اإلما  
  

  إسرائيل تقيد حركة يمينيين استعدادا إلخالء مستعمرات   .10
 نشاطاً من اليمين المتطرف، وتعتبر هذه األوامـر بمثابـة           13اصدرت إسرائيل أوامر لتقييد حركة      : ب.ف.أ

 .إجراء أولي قبل تفكيك مستعمرات عشوائية في الضفة الغربية، حسب ما اعلن مصدر في الجيش اإلسـرائيلي     
ن السلطات تشتبه بأن هؤالء الناشطين سيقومون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين وبمواجهات مع             اوقال المصدر   

د القيادة الوسطى للجيش، فلن     ئوحسب االجراءات التي اتخذها بيريتس وصدق عليها قا        .قوات األمن اإلسرائيلية  
  . يسمح لهؤالء الناشطين باالقتراب من المناطق التي تم اخالؤها

26/6/2006الخليج اإلماراتية   
  

   بارتكاب جرائم حرب ونمهتوفر الحماية القضائية إلسرائيليين يتلجنة التشريع  .11
سرائيلية للتشريع، على تمويل أو توفير حماية قضائية ألصحاب المناصب في خدمة            صادقت اللجنة الوزارية اال   

ي دول أجنبية أو في محاكم دولية، بسبب تهـم          الدولة والسلطات األمنية، ممن يتخذ ضدهم إجراءات قضائية ف        
  .ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني

  25/6/2006 48عرب 
  

  تتوسل إلعادتها إلى صنعاء   يهودية يمنية .12
تجاهد يمنية يهودية، احضرت الى إسرائيل العام الماضي، في حملة سرية، للعودة             :آمال شحادة ،  القدس المحتلة 

وصـلت   قد   وكانت لوزة نهري   .ت نفسها في الشارع ومن دون لقمة خبز تسكت جوعها         الى اليمن بعدما وجد   
 عامـا   12الذي ابعد عنهـا قبـل       )  عاما 19(ضمن الجهود التي بذلتها اطراف إسرائيلية لضمان لقائها بابنها          

وعند حضورها وصلت مباشرة الى احتفال بتخريج ابنها من دورة خاصة في الجـيش،              . ووصل الى إسرائيل  
وتحدثوا كثيرا عن اهمية وصول أي يهـودي مـن          . هاوفي حينه تفاخر االسرائيليون بنجاح المساعي الحضار      
بعيدا عن التمييز والعنصرية اللذين يواجههما اليهـود         دولة عربية الى إسرائيل لضمان حياة رفاه اجتماعية له        

ت لوزة معاناتها في إسرائيل حيث لم تجد        ولم تمر فترة قصيرة إال وبدأ      .في الدول العربية، على حد ادعاءاتهم     
اية وسيلة لضمان بيت تسكن فيه ولم تتمكن من توفير الطعام لعدم تحويل مخصصات لها، كما يجري التعامل                  

فبموجب القانون االسرائيلي فإن المساعدات التي كانت تقدم للقادمين الجـدد مـن اثيوبيـا               . مع القادمين الجدد  
 يتمكنوا من شراء بيوت وال من العمل ولم يحصلوا على مساعدات تقدم لقادمين جدد               والدول العربية جمدت ولم   

  .من روسيا وغيرها
26/6/2006الخليج اإلماراتية   

 
  قوات االحتالل تطلق النار على مراسل قناة الجزيرة في نابلس  .13

ـ        النار سرائيلي أطلقت قوات االحتالل اال    :نابلس الل تأديتـه واجبـه     على الصحفي حسن التيتي في نابلس، خ
وأوضح التيتي، الذي يعمل مراسالً لقناة الجزيرة الفضائية ومصوراً لوكالـة            .المهني وتغطيته مداهمتها للمدينة   

وأكد أن قوات االحتالل     .رويترز لألنباء أنه تعرض إلطالق نار من جنود االحتالل على السيارة التي يستقلها            
 أنها تبرز شعار الصحافة المكتوبة باللغات العربيـة واإلنجليزيـة           عمدت على إطالق النار على سيارته، رغم      

ودعا  مؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمات حماية الصحفيين الدوليـة إلـى تـوفير الحمايـة لكافـة                   .والعبرية
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سرائيلية الصحفيين سواء كانوا مراسلين أو مصورين، مطالباً في الوقت نفسه بالضغط الدولي على الحكومة اال              
  . استهداف الصحفيينبعدم

26/6/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا   
 

   بالمائة من الجامعيين في اسرائيل يتعاطون المخدرات 44: استطالع .14
 بالمائـة مـن الطلبـة       44 اظهرت نتائج استطالع للرأي نشرت تفاصيله صحيفة معاريف ان           :القدس المحتلة 

 نتائج االستطالع الذي تم اعداده بمناسبة اليـوم العـالمي           وكشفت .الجامعيين في اسرائيل يتعاطون المخدرات    
 يتعاطون المخدرات ومواد بديلة اخرى      18 الى   12 بالمائة من طلبة المدارس بعمر       10لمكافحة المخدرات ان    

يـذكر ان معطيـات االسـتطالع       . مثل الصمغ وغاز المكيفات اضافة الى غاز الضحك او اكسيد النيتروجين          
يفا في اقبال الشباب على تعاطي المخدرات التقليدية يقابله ارتفاع حاد في االقبـال علـى                اظهرت انخفاضا طف  

  . تعاطي المواد المخدرة البديلة
26/6/2006وكالة األنباء األردنية بترا   

 
  فلسطينيو العراق يطالبون السلطة الفلسطينية العمل على انقاذهم .15

 منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلـسطينية والمجلـس          ناشد الالجئون الفلسطينيون في العراق     - بغداد  
واكدوا في بيان    .التشريعي الفلسطيني بحث السبل الكفيلة الخراجهم من العراق الى قطاع غزة عبر معبر رفح             

صدر عنهم امس ان عدد الالجئيين الفلسطينيين المطالبين بالخروج من العراق اثنان وعشرون الف فلـسطيني                
وشدد البيان  . 1991 ومنهم من نزح من الكويت عام        1967 و 1948م واجدادهم من فلسطين عامي      نزح اباؤه 

 فلسطينيا بينهم نساء واطفـال      133على ان اخراجهم من العراق هو الحل الوحيد النهاء مشاكلهم بعد استشهاد             
هـاليز االحـتالل    اخرين في د   56غدرا بعد الخطف والتعذيب الوحشي وتقطيع االجساد واالغتصابات ورمي          

 فلـسطينيين   8االمريكي والبريطاني وسجون الحكومة العراقية تحت سياط التعذيب حتى هذه اللحظة وفقـدان              
واشار البيان الى التدهور الصحي واالجتماعي والسكاني واالقتصادي         .دون التعرف على مصيرهم حتى اليوم     

  .2003 كي عاموالقانوني الذي لحق بهم في العراق بعد االحتالل االمري
 26/6/2006العرب اليوم 

  
  الفلسطينيون يعبرون عن معاناتهم من خالل أسماء أطفالهم .16

 طفلته التي ولدت ميتة، ألم حامل أصيبت بجراح ىأطلق مواطن فلسطيني، اسم مجزرة  عل: غزة ـ ق ب
، منح ىضة االقصواعتاد الفلسطينيون خالل انتفا، خطيرة، إثر قصف منزل في خان يونس األربعاء الماضي

وخالل انتفاضة  . أسماء الشهداء، ورموز مقاومةى معاناتهم باإلضافة الىأطفالهم المواليد، أسماء تدلل عل
 أحد ى طفل وضعته أمه على، سجلت أسماء مواليد تعكس آالم الفلسطينيين ومعاناتهم، مثل حاجز، علىاألقص

 معبر رفح، أثناء إغالقه من قبل ىلذي وضعته عل مولدها اى اسم معبر علىالحواجز، كما أطلقت أم أخر
 .، مثل انتفاضة ى أبنائهن وبناتهن أسماء أخرىقوات االحتالل، وكذلك كانت أمهات قد أطلقن عل

  26/6/2006القدس العربي  
  

  يتهم الحكومة بالتنكر لوعودها وتجاهل معاناة هذه األسر التجمع الوطني ألسر الشهداء .17
لعامة للتجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، امس، عن غضبها لمـا وصـفته تجاهـل               عبرت األمانة ا  : جنين

الحكومة لقضايا أسر الشهداء، خصوصا على صعيد تأخر صرف مخصصاتها الشهرية التي لم تتسلمها منذ أن                
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 وقال محمد صبيحات، األمين العام للتجمع، ان عائالت الـشهداء لـم تتـسلم              .تسلمت الحكومة الحالية مهامها   
مخصصاتها منذ أكثر من أربعة شهور، وكان آخر مخصص تقاضته في شباط الماضي فـي عهـد الحكومـة                

وتساءل عن أسباب تجاهل الحكومـة  ، وأكد صبيحات ان عائالت الشهداء، أصبحت أوضاعها مأساوية        .السابقة
وعلى رأسـهم ، رئـيس      لشريحة عائالت الشهداء وعدم إيفائها بالوعود الكثيرة التي قطعها عدد من مسؤوليها             

الوزراء، ونائبه، ووزير المالية بشأن وضع صرف مخصصات أسـر الـشهداء علـى رأس سـلم أولويـات           
  .الحكومة

  26/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  الشاعر يعلن انطالق األولمبياد الوطني للرياضياتناصر الدين  .18
ية والتعليم العالي أمس، عن انطالق الجولـة        أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الترب     :  فادي العاروري  ،رام اهللا 

وقال الشاعر إن تنظيم الدورة الخامـسة مـن          .الخامسة لمسابقة األولمبياد الوطني للرياضيات الخميس المقبل      
المسابقة، يعني استمرارية وإصرار الشعب الفلسطيني على دعم وتحفيز اإلبداع رغما عن الظروف الـصعبة               

طيني، وتأكيداً على إبداع أطفالنا بالرغم من الحصار والقمع الذي يمارسه االحـتالل             التي يمر بها الشعب الفلس    
وتشارك الجمعية الفلسطينية للعلوم الرياضية ووزارة التربية والتعليم في تنظيم هـذه المـسابقة،               .بحق أطفالنا 

  . طالب وطالبة من كافة محافظات الوطن في هذه المسابقة2500حيث يشارك 
  26/6/2006لسطينية األيام الف

  
 ى آالف طفل فلسطيني منذ اندالع انتفاضة االقص4اسرائيل اعتقلت  .19

 القضاء الدولي، لفضح ى وصفي قبها امس باللجوء الىفيما هدد وزير شؤون األسر  :رام اهللا ـ وليد عوض
 االف 4تقلت  اكدت مؤسسات حقوقية ان قوات االحتالل االسرائيلي اعىاالنتهاكات االسرائيلية بحق االسر

واوضحت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك إن . 2000طفل فلسطيني منذ اندالع انتفاضة االقصي عام 
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل في بيان مشترك مع المؤسسة .  طفال400إسرائيل ال تزال تعتقل 

االعتقال اإلسرائيلية بحق األطفال العربية لحقوق اإلنسان ان السلطات اإلسرائيلية صعدت من حمالت 
الفلسطينيين، وكثفت في الفترة األخيرة من حمالت االعتقال ضد األطفال الفلسطينيين واعتقلت في الربع األول 

 ى مدار العام الماضي على طفل فلسطيني عل700 طفال فلسطينيا في مقابل اعتقال 350من هذا العام الجاري 
األطفال في العام الماضي كان كبيرا إال ان وتيرة االعتقاالت ضد األطفال هذه الرغم من أن عدد المعتقلين 

 . حد تعبير البيانىالسنة أكثر حدة عل
 26/6/2006القدس العربي  

  
  إدارة السجون اإلسرائيلية توقف زيارات األسرى حتى إشعار آخر  .20

المعتقلـين فـي سـجون االحـتالل        أعلنت إدارة السجون اإلسرائيلية، يوم أمس، عن وقف زيارات األسرى و          
بلغت من قبل سلطات االحتالل بوقف      توأفادت مصادر في الصليب األحمر الدولي في نابلس، بأنها           .اإلسرائيلي

  .الزيارات لألسرى في كافة سجون االحتالل حتى إشعار آخر
  26/6/2006 48عرب 

  
  اتفاقيتان للتعاون السياحي بين مصر وكل من لبنان وفلسطين .21
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مصر مع كل من لبنان وفلسطين على مذكرتين للتعاون السياحى بين البلدين فـى مجـاالت التـرويج                  وقعت  
والتنشيط السياحى وتدريب الكوادر السياحية واالستثمارات السياحية وتبادل التشريعات واالنظمة التـى تحكـم              

صرية على الدعم الـسياحى     من ناحية اخرى اكد احمد الخادم رئيس هيئة تنشيط السياحة الم           .صناعة السياحة 
فيما اكد مروان طوباسـى وكيـل وزارة        . المصرى لفلسطين والوقوف بجانبها الستعادة النشاط السياحى فيها       

السياحة واآلثار الفلسطينية ان هذا البرنامج التنفيذى يهدف ضمن بنوده إلى عرض فرص وحوافز وضـمانات                
 البلدين، فضال عن استفادة الجانب الفلـسطينى مـن الخبـرة            االستثمار السياحى التى تقدم للمستثمرين فى كال      

السياحية المصرية فى مجاالت وضع التشريعات واالطر القانونية للقوانين السياحية سواء للشركات السياحية او              
  .فى مناطق التنمية السياحية

  26/6/2006الشرق القطرية 
  

  يةمرسيدس تدعم مراكز تدريب مهنية فـي االراضي الفلسطين .22
قامت شركة غرغور وكالء مرسيدس بنز في األردن ولبنان ومناطق السلطة الفلسطينية بدعم مراكز التـدريب        
المهني في مدينة بيت لحم ضمن اتفاقية شملت ائتالفا ضم مجموعة من الشركات والمؤسسات األلمانية العاملة                

بادرة في التعاون بين القطاعين العام والخاص       وتهدف االتفاقية التي تعتبر      .في مجال التنمية في الضفة الغربية     
في األراضي الفلسطينية إلى دعم وتطوير قطاع التدريب المهني سعيا لتحقيـق مـستقبل أفـضل للمـواطنين                  

   .ومؤسسات السلطة على حد سواء
  26/6/2006الٍرأي األردنية 

  
  حماس والجهاد حركتا مقاومة: الرئيس اليمني .23

كلمة ألقاها فـي الجلـسة      في  أكد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح         : الجوهري  شاكر ، ليلى الفهيدي  ،صنعاء
االفتتاحية لمؤتمر صنعاء حول الديمقراطية واإلصالح وحرية التعبير ان مقاومة الشعب الفلسطيني مـشروعة              

 الـشرعية   سرائيل وعدم دفعها لتنفيـذ قـرارات       مستغربا من المحاباة والمجاملة التي تقدم ال       ،..وليست ارهابا 
 وأكد صالح بشكل خاص على أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي اللتين تقاومان االحتالل اإلسرائيلي               ،الدولية

واحتج المشاركون األمريكيون واألوروبيون على كلمة الرئيس صالح وعلمت الـشرق           . هما حركتان مقاومتان  
تجاجها على كون الرئيس تحـدث خـارج        من مصادر دبلوماسية موثوقة في صنعاء أن هذه الوفود ركزت اح          

. جدول اعمال المؤتمر حين أكد في كلمته على أن مواجهة االحتالل هي مقاومة مـشروعة وليـست ارهابـا                  
وعلمت الشرق أن الرئيس صالح ابلغ الوفود المحتجة أنه لم يقصد الخروج بالمؤتمر عن جدول اعماله، لكنه لم                  

  بهيسحب كالمه، بل أكد على ضرورة األخذ 
 26/6/2006الشرق القطرية 

  
   المتحدة في فيينا اليوماألمم اسرائيلي تنظمه -اجتماع فلسطيني  .24

تنظمه األمم المتحـدة لـدعم الـسالم بـين          , تستضيف العاصمة النمساوية فينا اليوم اجتماعا دوليا      : نيويورك
وقـال   .ي ذلك القـدس الـشرقية     ولمناقشة األوضاع في األراضي الفلسطينية بما ف      , الفلسطينيين واإلسرائيليين 

رفع الحصار   على المطالبة ب   الجانب الفلسطيني سيؤكد   أن   رياض منصور . مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة د     
 تسوية مستقبلية   أليةعن الشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مرجعية القرارات الدولية            

راء دوليون وممثلون عن األعضاء والمراقبون لدى األمم المتحدة وعـن           ويشارك في االجتماع خب    .في المنطقة 
  . ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة اإلعالماألكاديميةالهيئات البرلمانية والمؤسسات 

  26/6/2006العرب اليوم 
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  امسفيلد في إسرائيل خالل أسابيعر .25
دونالد رامسفيلد سيزور إسـرائيل خـالل    أمس، أن وزير الدفاع األميركي    ،ذكرت صحيفة هآرتس  : يو بي أي  

وسيلتقي رامسفيلد رئيس الحكومة اإلسرائيلية     . 2001األسابيع المقبلة، وذلك للمرة األولى منذ توليه منصبه في        
  .، ونظيره اإلسرائيلي عمير بيرتس ومسؤولين عسكريينأولمرت أيهود

  26/6/2006السفير 
  

  ...ن متعاطي حشيشةمليو162: تقرير األمم المتحدة عن المخدرات .26
 الذي ينشر اليوم في فيينـا ان الجهـود          2006افادت االمم المتحدة في تقريرها عن المخدرات للعام         : ا ف ب  

الدولية على صعيد مكافحة المخدرات اعطت نتائج مشجعة غير ان هذا التوجه االيجـابي يمكـن ان يـنعكس                   
ة واستهالك الحشيشة التي تعتبر نـوع المخـدرات         وتحدث التقرير عن زيادة كبيرة في انتاج وزراع       . بسهولة

وبحسب آخر احصاءات العـام  . االكثر انتشارا في العالم خالل العقد المنصرم، مشيرا الى استمرار هذه الزيادة       
 من سكان العالم ما     5 مليون شخص يمثلون     200 مليون شخص يتعاطون الحشيشة من اصل        162 فان   2004,

وانتقـد نمـط الحيـاة فـي        . يستهلكون المخدرات مرة في السنة على اقل تقدير        من العمر و   64 وال 15بين ال 
المجتمعات الغربية واوساط المشاهير حيث ينتشر استهالك الكوكايين، ليبرر التزايد المقلق في اسـتهالك هـذا           

  . من االستهالك العالمي26النوع من المخدرات في اوروبا التي تمثل 
 26/6/2006السفير 

 
  راء األردني يتهم اإلخوان بتجاوز الخطوط الحمر رئيس الوز .27

أظهر رئيس وزراء االردن معروف البخيت موقفاً متشدداً إزاء جماعة االخوان المسلمين، وأغلـق االبـواب                
والنوافذ امام امكانية إجراء اي حوار، على خلفية أزمة النواب االربعة، وقال في اجتماع ضمه مـع قيـادات                   

  ده بدأت تشهد اخيراً خروجاً من جانب جماعة االخوان المسلمين في السلوك والتصرفات حزبية وسطية، ان بال
واستبعد البخيت امكانية تحقيق    . والتصريحات عن الدولة، باعتبارها المرجعية، وثمة تجاوزات للخطوط الحمر        

  .حل سياسي للقضية
  26/6/2006الخليج اإلماراتية 

 
  ان الصهيونيالبيانوني ينفي قبول اعترافه بالكي .28

 ما نسبته له وكالةُ رويترز من أنه مستعد         - البيانوني   علينفى المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بسوريا      
 في اتصاٍل هاتفي أجرته معه قناة الجزيـرة         -لالعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة عالقات معه، وأكد البيانوني       

 لوكالة رويترز حرف كثيرا من كالمه، ونقله بـشكٍل خـاطئ       أن الصحفي الذي أجرى معه الحديثَ      -الفضائية
أساء إليه شخصيا، موضحا أن ما طرحه في الحديث من أنه ال مانع من استخدام خيـار التفـاوض لحـصول                     
الفلسطينيين على كامِل حقوقهم المشروعة إذا كان الطرف اآلخر سيستجيب لذلك، وأنه يجب أن يكـون أمـام                  

ارات متعددة، وليس خيارا واحدا وهو المقاومة التي اعتبرها البيانوني أهـم الخيـارت              اإلخوة في فلسطين خي   
وأقواها، إال أنه عاد وأكد أنه ال مانع من الحصول على الحقوق واألرض بالتفاوض، وإال فالخيار العـسكري                  

  .موجود
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 25/6/2006اخوان اون الين 
  

  نحن على مسافة واحدة من الجميع: األسد .29
  : أجراه معه غسان شربل مراسل الحياة، وحول الموضوع الفلسطيني أجاب الرئيس األسدفي حوار 

نها ال تريد تغيير النظام في سورية وإنما تريـد إدخـال            إميركية تقول واشنطن     األ - العالقات السورية    في*  
  ين العقدة؟أ؟ تغيير على سلوكه، برأيكم أين العقدة؟ هل هي العراق، لبنان، العالقة مع حماس والجهاد

كـان  . لكن الواقع هو ما يطلب من سـورية       . الرأي ربما هو تحليالت   . عطيك واقعاً وليس رأياً   أ أفضل أن    -
كان المطلوب الحقاً العمل على نزع سالح الفلسطينيين في         . المطلوب أوالً المشاركة في حرب العراق فرفضنا      

) الـرئيس رفيـق   ( واغتيـال    1559صدور القرار   لبنان ونزع سالح حزب اهللا وخصوصاً في مرحلة ما بين           
هذه المرحلة كانت مرحلة مساومات، بأن سورية تستطيع أن تبقى في لبنان ولكن عليها أن تقوم بكذا                 . الحريري

  .وكذا
   من طلب ذلك؟ األميركيون؟* 
 ينقلون  ةوساطالبعض من األوروبيين على شكل      . ) رود الرسن  -المبعوث الدولي تيري    . ( األميركيون طبعاً  -

  .لنا رسائل أميركية
  ن سورية تستطيع البقاء في لبنان؟أ أي *
بعد الحرب كان المطلوب من سورية أن تـسوق خريطـة           .  كان الطرح بهذا المعنى أيضاً في مرحلة أخرى        -

ـ     أكانوا يريدون من سورية     . وسورية لم تعارضها، لكن لم توافق عليها      . الطريق ة ن تعطيها الغطاء بأنها عملي
كـان  . قل في االتجاه السوري بأنه طـرح غيـر جيـد          على األ . نحن لم نكن مخطئين   . جيدة وبأنه طرح جيد   

  .المطلوب منا أن نحاصر حماس، أن نضرب حماس، هذا هو التغيير المطلوب في السلوك السوري
   هل سورية مستعدة لتغيير سلوكها؟*
  . لو كنا مستعدين، كنا قمنا بهذا العمل منذ زمن طويل-
لى الوضع الدولي، هل الرهان، إذا كانت الكلمة دقيقة، على الدور الروسي والصيني، أثبت جدواه               إ بالنسبة   * 

  في مساعدة سورية في شكل عام؟
لكـن  . كانت هذه الدول تقف معنا في المراحل الصعبة في شكل حازم وواضح           .  في شكل عام ال يوجد شك      -

هذه الدول مهمة من خـالل عـضويتها        . القات مع مختلف الدول   أيضاً من ضمن سياسة سورية أن توسع الع       
الدائمة في مجلس األمن، لكن أيضاً نوسع عالقاتنا مع دول آسيا في شكل عام ومع دول أميركا الالتينية، وهذه                   

  .العالقات مهمة اآلن في هذه الظروف الدولية التي فيها تفرد أميركي في قيادة العالم
  ة لبذل جهود إلقناع حماس بقبول مبادرة السالم العربية؟ تردد أن سورية مستعد* 
 السعودية التي طرحت الطلب من حماس الموافقـة علـى           - ألوضح هذه النقطة على خلفية القمة المصرية         -

أنت تعرف  . نحن التقينا مع القياديين الموجودين في سورية، وتشاورنا معهم، وسألناهم رأيهم          . المبادرة العربية 
خرى كثيـرة   أهي ترفضها، ولها اعتراضات على أشياء       . كمنظمة، لديها اعتراضات على المبادرة    أن حماس   

  .ربما سورية توافق عليها
حماس من موقعها في السلطة كيف ستتعامل مع هذه الطروحات وما هو رأيها؟ طبعاً، لم               : لكن نحن كان سؤالنا   

وار وأنت تعرف أن حماس جزء منها موجـود فـي           لى ح إنكن نتوقع جواباً عاجالً، ألن هذا الموضوع بحاجة         
نهم لم يكونوا   إفال بد من أن يحصل حوار بين الداخل والخارج، خصوصاً           . الخارج والجزء األكبر في الداخل    

  .قد اتخذوا موقفاً واضحاً تجاه هذا الشيء
وح علـى أن   مطر اآلن نحن ننتظر حواراً داخل حماس حول هذه الطروحات، لكن من جانب آخر، الموضوع      

السؤال البديهي هو على أي أساس نـستطيع        . دعنا نطرح سؤاال أوالً قبل موضوع المرونة      . حماس غير مرنة  
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ن نقنعها أو أن نضغط عليها في موضوع المبادرة العربية والتي ال توافق إسرائيل عليها               أأن ننصح حماس أو     
حتى اآلن ال يوجد لدينا جـواب فـي         . نقطةعندما ننصح يجب أن يكون لدينا جواب على هذه ال         . في األساس 

فماذا نقول لـ حماس؟ لنفترض أنها وافقت، المبادرة تعتبر في حكم الميتة طالما أن الطرف الثاني ال                 . سورية
  .يعتبرها موجودة، ولن يعتبرها على ما يبدو

النقطة األخرى، حماس في    . نحن نضغط على شيء قد يبدو أحياناً وهمياً، إذاً يجب أن نحدد جواباً لهذه النقطة              
وهي طبعاً ال تتحمل مسؤولية االتفاقات الموقعـة،        . موقعها الجديد في السلطة لم تقم حتى اآلن بإلغاء االتفاقات         

فنحن نعتقد بأن هناك نوعاً من المرونة في موقف حماس حتى اآلن، لذلك يجب قبل أن نتحدث عن النـصيحة                    
 نرى ما هو رأي حماس، ونعطيهم الوقت كـي يتحـاوروا، ألنهـم              أن. أو الضغط على حماس أن نقيم حواراً      

  .منظمة ولديهم قواعد قبل أن نبدي رأياً نهائياً في هذا الموضوع
 لوحظ أن مدير االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان كثير التردد على دمـشق؟ هـل حمـاس هـي                    * 

  الموضوع األساسي في المحادثات مع سليمان؟
كان للتحضير للمواضيع التي ستطرح مع الرئيس مبارك في القمة، وكما قلت كان الحـوار                هذا الموضوع    -

لى مصر تابعنا الحوار وحـضرنا      إوخالل زيارتي   . حول الموضوع الفلسطيني والعراقي وكيف نتحرك عربياً      
  .فكاراً لهذين الموضوعينأ

عل على عدد من النقاط كأساس لتحـرك        وخالد مش   ن هناك توافقاً بين نائب الرئيس فاروق الشرع       أ فهمت   * 
  سوري باتجاه الدول العربية، فما هي؟

لكنها نقطة تعتمد على ماذا تقـول       .  نعم، طبعاً واحدة منها تعتمد على رأي حماس بموضوع المبادرة العربية           -
حيد للـشعب   النقطة الثانية هي موضوع توسيع منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الو          . حماس، هذا أوالً  

لى منظمة التحرير تقّل فرص الخالف بـين        إوبهذه الحالة، في حال انضمت حماس وبقية الفصائل         . الفلسطيني
الجهات المختلفة وتصبح منظمة التحرير الوعاء الذي يجمع كل اآلراء الفلسطينية ويأخذ القرار الـصحيح، أو                

 الفلسطيني والعمل   – على دعم الحوار الفلسطيني      كما جرى التوافق  . الذي يعتقد الشعب الفلسطيني بأنه صحيح     
  .على تشكيل حكومة ائتالف وطني

   هل تخشون من حرب أهلية فلسطينية؟*
 نعم، وهذا الموضوع ليس جديداً، فقد طرحته عندما بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون يتحدث عن                 -

لم نكن نعـرف  . عزل عن الظروف التي كانت ستأتيهذا مشروع حرب أهلية فلسطينية بم: قلت لهم . غزة أوالً 
لكن الهدف االسرائيلي يتطابق مع ما يحـصل اآلن أو          . أن حماس ستدخل انتخابات ولم نكن نعرف أنها ستفوز        

ونعتقد بأن بعض الفلسطينيين يقدم إلسرائيل من خالل هذه الصدامات ما لـم             . يحضر له اآلن بظروف مختلفة    
  .تحلم به منذ وجودها

   كيف هي عالقتكم مع الرئيس محمود عباس؟* 
فعلى سبيل المثال   . هناك وضوح وإن كنا ال نتفق حول قضايا سياسية        . ميزة محمود عباس أنه واضح    .  جيدة -

لى أوسلو وإلى عملية السالم على المسار الفلسطيني منـذ بـداياتها،            إسورية ال تزال لديها وجهة نظر بالنسبة        
  .ما يهمنا اآلن هو وحدة الفلسطينيين قبل هذه األمور. اضيعلكننا ال نناقش هذه المو

ما يعنينا هـو    : عندما التقيت بالرئيس محمود عباس في مناسبات مختلفة في سورية وفي القمة العربية قلت له              
وعلى هذا األساس نتعامل مع الرئيس عباس وهو مرتاح لهذا الـشيء، علـى مـا أعتقـد                  . وحدة الفلسطينيين 

  .قف في الوسط على مسافة واحدة من الجميعن نأونحاول 
  2006-6-26الحياة 

  
  رهاب حتماًإ هناك  .30
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  جهاد الخازن
كثر خطراً على   أن الواليات المتحدة    أالرئيس بوش ثائر ألن غالبية من شعوب العالم قالت في استفتاء أميركي             

رهـاب  فهمونها جيداً، فهي زادت اإل    يران، ويعتقد أن الناس ال يفهمون إدارته مع أن األرجح أنهم ي           إالسالم من   
وقد حاولت أن أفهم وعجزت مع أنني أحاول جهدي، وعلى طريقة أن افزع بآمالي              . بسوء إدارتها الحرب عليه   

  .لى الكذب، كما فعل الشاعر يوماًإ
شبه الحرب على اإلرهاب، بالمواجهة مع الشيوعية واستشهد بجهود الرئيس هاري ترومان، مع             الرئيس بوش   

  .أنه ال يشبه هذا الرئيس الديمقراطي من قريب أو بعيد
الرئيس األميركي تحدث في كلية وست بوينت العسكرية الشهر الماضي، غير أن أمامي تقريراً أعده بـاحثون                 

رهـاب، وان  ن أميركا ال تكسب الحـرب علـى اإل     إالخارجية يقولون صراحة    ميركيون بارزون في السياسة     أ
التقرير في عدد الصيف، أي الشهرين المقبلين من مجلـة فـورين بوليـسي           . (أجهزة األمن القومي فيها خربة    

  ).النافذة
ت فـي   ئة من المشاركين يرون أن الواليات المتحدة ليـس        ا في الم  84المجلة نشرت مؤشراً لإلرهاب أظهر أن       

ال أن الذين يقولونه هذه المرة وزراء خارجيـة  إوكنت والقارئ قلنا هذا،  . رهابطريقها لكسب الحرب على اإل    
  .أميركيون سابقون، وخبراء أمن ومدير سابق في وكالة االستخبارات المركزية ومسؤولون في األمن القومي

 أمر محتمل خالل عشر سنوات، في       11/9/2001ئة أن ضربة إرهابية من نوع       ا في الم  80ومن هؤالء يرى    
  .ئة أن الضربة مقبلة خالل خمس سنواتا في الم79حين يرى 

رهابي أبو مصعب الزرقـاوي،     رهاب أفضل من اإل   ليس عندي مثل على فشل الجهود األميركية في مكافحة اإل         
 يعقد مـؤتمرات    فهو ارتكب جرائم فظيعة في العراق وتصرف وكأنه قوة احتالل ثانية، حتى لم يبقَ سوى أن               

إال أنه ارتكب غلطة قاتلة عندما وصل إرهابه الى األردن فـي تفجيـرات الفنـادق                . صحافية متلفزة مباشرة  
المعروفة، فكان أن االستخبارات األردنية تعقبته، واستطاعت اختراق شبكته في أقل من سنة، وقتله األميركيون               

  .نهم انتصرواأفي غارة جوية، وادعوا 
رأيي في قتل الزرقاوي بالقول فقط انه خبر سار يندر أن نسمع بمثله من العراق هذه األيـام،          وكنت اختصرت   

ساسـكايند، لـم     ئة من تأليف رون     ا وأنا اقرأ عرضاً لكتاب جديد بعنوان مبدأ الواحد في الم          ىلإغير أنه عاد    
  .لى لندن بعد ولكن طلبته، وربما عرضته بتفصيل على القراءإيصل 

ذا كـان هنـاك     إ: فهو قال . 11/9/2001 مأخوذ من كالم لنائب الرئيس ديك تشيني بعد إرهاب           عنوان الكتاب 
سلحة دمار شامل، وهو احتمال موجود منذ بعض الوقت،         أة أن يحصل اإلرهابيون على      ائاحتمال واحد في الم   

ن إقولـه   لـى تـشيني     إوالمؤلف ينـسب    . فإن الواليات المتحدة يجب أن تتصرف وكأن االحتمال أمر قاطع         
  .رهابالمطروح ليس تحليلنا، بل هو ردنا على اإل

لى أن الطـرف المعنـي      إمشكلتي مع المنطق األميركي هذا انه مماثل للمنطق االسرائيلي، والمنطقان يؤديان            
  .رهاب ينتهي وهو يمارس اإلرهاب كخصمه أو أكثربمقاومة اإل

قليمي أو  إجميعاً مساعدة الواليات المتحدة وكل جهد       لى دحره، وواجبنا    إرهاب حتماً، وهناك حاجة ملحة      إهناك  
  .رهابدولي ضد اإل

ن بياناتهـا   إلى حديثة، وكل ما بينهمـا، بـل         إغير أن القوات األميركية في العراق قتلت المدنيين من الفلوجة           
  .رهابيين، تماماً كما تزعم اسرائيلإالعسكرية زعمت أن كل غارة جوية قتلت 

خر، هل الواليات المتحدة تقلد اسرائيل، أو العكس، مع العلم أن النتيجة واحدة، فنحن نقتل               ال أدري من يقلّد اآل    
فغانـستان، ألن ليـست عنـدي    أفي فلسطين ونقتل في العراق، وال أستطيع أن اعلق على وضع المسلمين في    

  .معلومات مباشرة كما عندي عن الضحايا الفلسطينيين والعراقيين
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نفسهم بمجزرة الـشاطئ، ولكـن      ألي دان حالوتز حاول في البداية أن يتهم الفلسطينيين          ركان االسرائي رئيس األ 
عندما ثبت ذنب البحرية االسرائيلية رد بصفاقة على سؤال أن القتل مبرر بحسب رأي خبير دولي في القانون                  

ط اسـمه بجامعـة     الخبير هو يورام داينستاين، وهذا متطرف يعتذر للقتل وأراه حقيراً حتى لو ارتـب             . الدولي
. رهـابي إلى قتل مدنيين خالل عملية قتـل        إهارفارد وهو تحدث عن مبدأ في القانون الدولي يمكن أن يؤدي            

وبحثت عن هذا الخبير االسرائيلي الذي يبيح القتل، ووجدت خبراً في تورونتو ستار كتبه روبرت بريم يقـول                  
وعاد بريم ليسأل إن كان هـذا       . ثار سلبية، رد ملوحاً بيده    انه عندما سأل داينستاين هل لالغتياالت االسرائيلية آ       
  .حتى القوة ال يفهمونها: يعني أن الفلسطينيين ال يفهمون سوى القوة، فرد قائالً

هذا المتطرف هو من نوع كل القتلة في الجيش االسرائيلي الذين يستهدفون بنات المدارس، ومن نوع أي جندي          
رهابي هذا كان أيضاً عنده خبـراء       ب في العراق، ومن نوع الزرقاوي نفسه، فاإل       أميركي متهم بالقتل أو التعذي    

يبررون القتل، ويفسرون ذلك كذباً بالدين، كما يفسره داينستاين بالقانون الدولي وبما يناسب هوى المجـرمين                
 حمـاس   لى قطع رؤوس زعماء   إالنازيين في اسرائيل، حتى صرنا نسمع عضو الكنيست إيفي ايتام وهو يدعو             

  .تماماً كما فعل الزرقاوي برؤوس العراقيين قبل غيرهم
رهـابيين  و بتقليـد اإل   أرهاب بممارسـته،    نها لن تكسب المعركة ضد اإل     أرهاب، ولعل إدارة بوش تدرك      إكله  

لـى  إنما بالتزام القانون الدولي، والقانون األميركي نفسه، وبمحاولة كسب العقـول والقلـوب              إاالسرائيليين، و 
  .نساني في التقاليد األميركية العريقة الراسخةب اإلالجان

  26/6/2006الحياة 
  

  !على مفترق طرق .31
  صالح القالب

إن مشكلة اإلخوان المسلمين، على األقل هنا في األردن، تكمن في أنهم لم يعرفوا قيمة أنفسهم وأنهم لم يدركوا                   
لى التجربـة اليـسارية   إيغها الستالينية القديمة    نهارت تباعا من التجربة القومية بص     ان تجارب هذه المنطقة قد      أ

حـتالل العـام    الى حتى ظاهرة الكفاح المسلح المسيسة التي كانت ظاهرة ما بعـد             إبعدميتها وبـ كوزمبوليتها    
  . نقالبات العسكرية الحاكمة الفاسدةن خبا مجدها وأصبحت تعامل معاملة أحزاب االأ ولكنها ما لبثت 1967

تجاهات اإلسالمية  لمسلمون هذا وهم لم يدركوا أيضا أن المرحلة غدت مرحلتهم ومرحلة اال           لم يدرك اإلخوان ا   
ن عبء قيادة هذه المرحلة باتت تقع عليهم وأنه بناء على ذلك من المفترض              إالمعتدلة كما أنهم لم يدركوا أيضا       

لى مرحلة البناء ومن دائرة     إدم  ن يراجعوا كل مواقفهم وسياساتهم السابقة وأن ينتقلوا من دائرة التحريض واله           أ
لى تبني برامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق وبعيدة عـن          إمور  ستدراج عواطف الناس بسفاسف األ    االشعارات و 

  . مجرد إلقاء الشعارات العدمية في وجوه الحكومات المتالحقة
ن لم يلتقطوا اللحظة التاريخية ولـم       لى الفم، كما يقال، لكن األخوان المسلمي      إلقد تغير العالم كله ووصلت اللقمة       

ن يتخلـوا عـن     أنحسار التجربة اليسارية وبدل     انهيار التجربة القومية و   ايتقدموا ليتحملوا عبء المسؤولية بعد      
لى جانب األكتاف التي تحمل هموم الوطن الحقيقيـة         إالسلبية والسوداوية ويتبنوا برامج عملية ويضعوا أكتافهم        

 وشعاراته الفارغة وبقوا يجترون مقوالت آبائهم المؤسـسين الـذين ال هـذا العـصر                بقوا يتمسكون بالماضي  
  .عصرهم وال هذه المعطيات معطيات مرحلتهم

ن شاركوا في إحدى حكومات بدايات عقد تسعينات القرن الماضي فإنهم بقوا يتحدثون بلغـة أهـل                 أحتى بعد   
ين وهم لم يجدوا شعارا يرفعونه للـشعب األردنـي          الكهف وبقوا مجرد صدى للتنظيم العالمي لإلخوان المسلم       

اإلسالم هو الحل ولذلك فإنهم وجدوا أنفسهم في هذا المركب الصعب حيث الدولـة              .. غير شعار إخوان مصر     
ن هناك أزمة طاحنـة  أواآلن ورغم  .تجاه الدولة اتجاه آخر غير    اتجاه وهم يشدون في     اوليس الحكومة تشد في     
مة هذه األزمة بالطرق التوفيقية المعهودة وعلى أساس تبويس اللحى وعفـا اهللا عمـا               ورغم أنه غير وارد لمل    
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سلف فإن اإلخوان المسلمين الزالوا لم يدركوا حقيقة أنهم باتوا في عالقاتهم مع الدولة األردنية علـى مفتـرق                   
 في الدوران حول    طرق وأن المفترض ان يسارعوا لمراجعة منطلقاتهم وسياساتهم كلها ولذلك فإنهم مستمرون           

  !!. ما وجدوا آباءهم عليه وما قاله الشيخ البنا وسيد قطب، رحمهما اهللا، ذات يوم
  26/6/2006الٍرأي األردنية 

  
  خطأ حماس بتمرير وثيقة هداريم .32

  ياسر الزعاترة
م  أن حماس سترتكب الخطأ المتوقع بتمريرها لوثيقة هداريم تحت وه          ، ونتمنى أن نكون مخطئين    ،بات واضحاً 

 إلـى جانـب الحيلولـة دون االسـتفتاء          ،أزمة الحكومة والوضع الفلسطيني   : المرونة القادرة على حل األزمة    
  .الخطير

صحيح أن نصوصاً قد تغيرت وربما تتغير في الوثيقة على نحو يمنح حماس فرصة التأكيـد علـى تمـسكها                    
 وهي حتى بعد التعـديل      ، إلى لغة حماس    لكن واقع الحال ما زال يشير إلى أن روحية النص ال تنتمي            ،بثوابتها

 األمـر الـذي سـيمنح مـن     ،ستبقى كثيرة التناقضات وأقرب إلى روحية برنامج فتح منها إلى برنامج حماس         
 تحت ضغط الواقع بعدما جربت مرارتـه إثـر          ، كما فعلت فتح   ،فرضوها فرصة القول إن الحركة قد تنازلت      

  . تسلمها للحكومة
 لكن هدف الطرف اآلخر كان      ، رفضها للوثيقة وتطالب بنص آخر يصاغ بالتوافق       كان أولى بحماس أن تواصل    

 بقـدر صـلته باسـتهداف حمـاس         ،واضحاً وال صلة له بالوحدة الوطنية وال بإخراج الفلسطينيين من األزمة          
نتخابـات   أم بـإجراء ا    ،بالتشويه تمهيداً إلقصائها من الحكومة، أكان باالنتظار حتى نهاية مدة البرلمان الحالي           

  . مبكرة
 ذلك أن كل بنودها الجيدة ستذهب مثل الزبد في          ،والحال أن التوقيع على وثيقة هداريم لن يغير في الواقع شيئاً          

 ومـن   ، ولن يمكث في األرض سوى خريطة الطريق التي غدت التعويذة الوحيدة للسلطة وقيادتها             ،اليوم التالي 
ففـي حـين    .  مع العلم أن تناقضها صارخ مع وثيقة هـداريم         ،ورائها الوضع العربي الذي ضمها إلى مبادرته      

 ، فإن البند األول في خريطة الطريق هو تفكيك البنية التحتية لإلرهـاب            ،تتحدث هذه األخيرة عن حق المقاومة     
 وإمـا   ،إما أن يستجيب الرئيس الفلسطيني لذلك البند بكل متطلباته وتداعياته         : والنتيجة ستكون واحدة من اثنتين    

 مـا يعنـي     ، بل المؤكـد   ، وهذا هو المرجح   ، يقول أولمرت إن الفلسطينيين لم يحققوا الشرط المطلوب منهم         أن
 أي االنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية بعـد          ، بحسب التسمية اإلسرائيلية   ،التوجه نحو خطة االنطواء   

  . عن بعضها البعض مع تهويد القدسئة منها وتكريس تجزئتها إلى ثالثة كانتونات معزولة ما في ال58التهام 
 إذ من المعلوم أن ما يعني محمد دحالن في هذه المرحلة ليس             ،إلى جانب ذلك سيتواصل مخطط إقصاء حماس      

 أي تشويهها قبل إقصائها بالوسـيلة       ، والعبارة له  ، بل أن يلعب حماس خمسة بلدي      ،مصير فلسطين وال القدس   
   .المناسبة التي تفرضها تطورات اللعبة

 ،ما يقوله األمريكيون هو أن التوقيع على وثيقة هداريم لن يغير الموقف من حماس أو أية حكومة تشارك فيها                  
أما حكومة الوحـدة    . ما يعني أن استمرار األزمة بما يبرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال رأت فتح ذلك               

 والنتيجة أن نصيب حماس من      ،لسلطة بيدها الوطنية الموعودة فستحصل فتح على حصة كبيرة منها  مع بقاء ا           
 ومعهمـا   ،مجموع السلطة والحكومة سيكون أكثر من هامشي إذا تذكرنا أن األمن واإلعالم هما أصالً بيد فتح               

  .الكادر األساسي في معظم جهاز السلطة
 أمـا   ،خـر ما نحن متأكدون منه هو أن ما يجري ال يعدو أن يكون حرباً داخلية يشنها طرف فلسطيني على آ                  

 ما يعني أن مجمـل      ، إذ ليس لدى أولمرت واألمريكيين سوى خطة االنطواء        ،المفاوضات فلن تفضي إلى شيء    
 ،على أن ذلك لن ينفي خطأ حماس بقبول الوثيقـة الفـخ  . اللعبة ستعتمد على تطورات العراق والمنطقة عموماً    
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طني على جدول أعمال عنوانـه مواجهـة         برفضها والحديث عن توافق و     ، كما الجهاد  ،وكان أولى بها التمسك   
 لـن   ، ورغم أهميتـه   ، لكن خطأ كهذا   ،خطة أولمرت بدل البحث في كالم نظري يمس الثوابت من دون جدوى           

يؤثر كثيراً في حضور الحركة التي تجذرت في وعي الفلسطينيين ووعي األمة بتاريخ طويـل مـن الـشهداء             
  . والتضحيات

وسيتواصل على نحو أكبر بعد أن ينجلي سـراب         ) طولية شاهد على ذلك   عملية أمس الب  (وهو تاريخ متواصل    
  .هذه المرحلة البائسة

  26/6/2006الدستور 
  

  خط االستفزاز .33
  محمود عيسى  

لى النزيف نزيفا   إبرياء تخرج تصريحات وتصرفات تضيف      وسط نزيف الدماء اليومي للمدنيين الفلسطينيين األ      
حساس برخص ثمن الدماء الذكية في نظـر        تعمق اإل ) حات والتصرفات التصري(ي  أوالى الجراح جراحا ألنها     

  .مريكيينمرتكبي الجرائم من االسرائيليين وداعميهم األ
فبعد جريمة شاطئ غزة النكراء ورغم االستنكارات الدولية الخجولة خرج رئيس الوزراء االسـرائيلي لـيعلن                

باب الجريمة ويعاقب مرتكبيها مكتفيـا بأكذوبـة        سأن ال تحقيق دوليا سيبحث عن       أبمنتهى الغطرسة والصلف    
و قنبلة من   أالتحقيق الداخلي التي برأت المجرمين وألقت بالالئمة على الضحايا الذين لم يحترزوا من لغم قديم                

  .مخلفات االستيطان فمزقهم انفجارها
ئـيس الحكومـة    ن هذه التصريحات االستخفافية قوبلت بصمت القبور عربيا ودوليا ممـا جعـل ر             أالمدهش  

ن قواته ستواصل القصف والتفجير رغم ما يسقط مـن   أاالسرائيلية ايهود اولمرت يتمادى في االستفزاز ويعلن        
ن يلقي بكلمة اعتذار فارغة ال تمسح دمع ثكلى ويتيم وال تجفف دماء   أن يفوته   أبرياء دون   أجرائمها من مدنيين    

  .و جريرةأمغدور راح بال سبب 
واشـنطن فـإن    بيب والثاني في    أول في تل     واالسترخاص واالستخفاف طويل وطرفه األ     وألن خط االستفزاز  

عضاء الكونغرس فيها من غير المعروفين      أتكفل اثنان من    , مريكا التي لم تتفوه بكلمة عن الجرائم االسرائيلية       أ
فلسطينية وحكومة  سالمي تمارسه السلطة ال   إول من نوعه يتحدث عن اضطهاد       بأي نشاط بإخراج تقرير لعله األ     

  .ال نتيجة لهذا االضطهادإعداد المهاجرين ليس أحماس ضد مسيحيي فلسطين وان تزايد 
وراق ويضع السلطة والحكومة في موقع المدافعين عن التسامح         تقرير خرج كالعادة في توقيت دقيق ليلخبط األ       

 لحث العالم إلجبار اسـرائيل علـى        وليبذال جهودهما في صد الهجمة بدال من استمرار الحوار بينهما وسعيهما          
  .مهات من مرمى نيرانهاطفال واألاستبعاد األ

لى الكونغرس يؤكدون فيها كذب التقرير ويثبتـون        إوحسنا فعل رؤساء الكنائس الفلسطينية عندما بعثوا برسائل         
ـ               أمن خاللها    ن منطلـق   نهم مواطنون لهم كافة الحقوق وانه ال السلطة وال حكومة حماس تتعامالن معهـم م

  .عقائدي
ال الحصار  إالرسائل الكنسية حددت المعاناة في شيء واحد فقط هو االحتالل وجرائمه وان الهجرة ال سبب لها                 

  ..!!. ال أظن؟لكن هل سيقبل الكونغرس شهادتهم الصادقة.. وآلة القتل االسرائيلية اليومية
  26/6/2006العرب اليوم 

  
   عن الهدنة عملياىحماس تتخل .34

  ة القدس العربيافتتاحي
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 موقع كرم سالم الحـدودي قـرب        ىالهجوم الذي شنته عناصر فدائية تابعة لثالثة فصائل مقاومة فلسطينية عل          
وراق، ووضع  سفر عن مقتل ضابط وجندي اسرائيليين وخطف ثالث، خلط كل األ          أمدينة رفح في قطاع غزة، و     

 رئيس السلطة   ىيرتها المصرية، عالوة عل   طرافا عديدة في مأزق حرج، وخاصة حكومة ايهود اولمرت، ونظ         أ
  .وللي المربع األإعاد الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني أالفلسطينية محمود عباس، و

  :مور رئيسيةأبرز في هذا الهجوم يتمثل في ثالثة التطور األ
  .نفيذهسالمية حماس شاركت في تن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلأ :ولاأل

ليـه،  إ التخطيط والتنفيذ، فالموقع محصن بشكل جيـد، بحيـث يـصعب الوصـول     ى القدرة الفائقة عل :الثاني
ـ        أوالمهاجمون جاءوا من الجانب المصري الذي من المفترض           ىن يكون آمنا من وجهة نظر االسرائيليين عل

  .المدنيينقل، وضحايا الهجوم من االسرائيليين كانوا من العسكريين وليسوا من األ
خيرة، وربما يكون الهدف    ول من نوعه في السنوات األ      اختطاف جندي اسرائيلي، وهو حادث يعتبر األ       :الثالث

 الفلسطينيين فـي    ىسرفراج عن آالف األ   من عملية االختطاف هذه الدخول في حوار مع الجانب االسرائيلي لإل          
القيادة العامـة   /  التي خاضتها الجبهة الشعبية    سجون االحتالل، تماما مثلما حدث في عملية مفاوضات النورس        

و تلك التـي خاضـها      أ. فراج عن مئات المعتقلين، مقابل تسليم رفات جنود اسرائيليين        برئاسة احمد جبريل لإل   
سـير لبنـاني    أئـة   اربعمألماني، ونجحت فـي تحريـر       أحزب اهللا مؤخرا مع الجانب االسرائيلي عبر وسيط         

  .جنود اسرائيليين قتلوا في لبنانوفلسطيني وعربي مقابل رفات 
مريكية كوندوليزا رايس وبعض الزعماء العرب، مثـل        الرئيس عباس اجري اتصاالت مع وزيرة الخارجية األ       

مريكية دارة األ الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز للتدخل لدي اإل              
  . درجة اجتياح قطاع غزة وارتكاب مجازر جديدة فيهىلإرتقي ي عمل انتقامي اسرائيلي قد يألمنع 

ي عمليات مشابهة، بمـا فـي ذلـك         أمريكية هي المسؤولة عن هذه العملية الفدائية و       السياسات االسرائيلية واأل  
فعندما ترتكب القـوات    .  المستوطنات االسرائيلية في جنوب فلسطين وشمال قطاع غزة        ىطالق الصواريخ عل  إ

 غـزة وفـي جنـين ونـابلس، وترسـل           ئ شاط ىبرياء عل  ضد المدنيين األ   ىخرة المجزرة تلو األ   االسرائيلي
بو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية والمنسق العام لـوزارة          أصواريخها الغتيال رموز المقاومة، مثل جمال       

وجه التحديد عن الهدنة،     ىو جناحها العسكري عل   أن تتوقع تخلي حركة حماس      أن عليها   إالداخلية الفلسطينية، ف  
، هـم  ىخـر جنحة المقاومة العـسكرية األ أفعناصر هذا الجناح، مثل كل عناصر  . واستئناف عمليات المقاومة  
ـ        أن يقبلوا ذبح    أمشاريع شهادة، وال يمكن       ىطفال بالصواريخ والقذائف االسرائيلية بالطريقة التي شاهدناها عل

  . غزةئشاط
 المقاومة، بسبب عمليات الحصار والعزل والنبذ التي واجهتهـا حكومتهـا            ىلإحركة حماس تدفع دفعا للعودة      
  . السلطةىلإول لوصولها المنتخبة ديمقراطيا منذ اليوم األ

فوقف المساعدات المالية وتجويع الشعب الفلسطيني، وخنق االقتصاد الفلسطيني، وخلق حكومة موازيـة فـي               
 الجناح المعتدل في حركة حماس ، وتقوية جناح الصقور          ضعافإ ىلإدت  أمكتب الرئيس عباس، كلها عوامل      

وسلو الباطلـة فـي     أ اتفاقات   ىنها تقوم عل  و دخول االنتخابات التشريعية أل    أساسا بالهدنة،   أفيها الذين لم يقبلوا     
  .رأيهم

مثلما نها استهدفت عسكريين اسرائيليين، وليسوا مدنيين،       عملية معبر رفح االسرائيلي تعتبر عملية مشروعة أل       
  .تفعل القوات االسرائيلية يوميا في مدن الضفة والقطاع

قفاصـها،  ن يتوقعوا كسرها أل   أمريكان وحلفائهم العرب     االسرائيليين واأل  ىفعندما تجوع النمور الفلسطينية فعل    
  .مسأوهذا ما حدث في معبر رفح يوم 

  26/6/2006القدس العربي 
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  تبديد الوهم اإلسرائيلي .35
  رأي الشرق

مة االبتهاج للعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضـد موقـع            بناء األ أي الفلسطينيون ومعهم    لن يخف 
طراف الجنوبية لقطاع غزة، وقتل فيها ضابط وجنـدي         عسكري لقوات االحتالل قرب معبر كرم سالم على األ        

كدت اختطاف جنـدي    أالتي  خرون، جروح احدهم خطيرة، بحسب المصادر االسرائيلية        آربعة جنود   أصيب  أو
ذا كان قد بقى علـى قيـد        إلى مكان لم تستطع االستخبارات العسكرية االسرائيلية تحديده، وما          إيضا واقتياده   أ

  .الحياة أو قتل أثناء العملية وتم اقتياد جثته
دمـة، ثالثـا،    ، وثانيا، استهدفت جنودا في الخ     67راضي المحتلة عام    وال، تمت ضمن األ   أفهذه العملية الفدائية،    

ثبتت قدرة المقاومـة علـى أخـذ        أنها اتسمت بكفاءة عالية تخطيطا وتنفيذا، ورابعا،        إوان كانت غير مسبوقة ف    
المبادرة وتغيير تكتيكاتها بشكل مستمر، خامسا، وجهت صفعة قوية للهيبة التي طالما تغنـت بهـا المؤسـسة                  

  . اعدتهم بسالم باستثناء شهيدينلى قإن منفذيها عادوا إالعسكرية االسرائيلية، وسادسا، 
، 67ن ما جرى في كرم سالم هو رد طبيعي على العدوان االسرائيلي الذي لم يتوقف منذ االحتالل عام                   أالشك  

ذن جزء من مقاومة مشروعة، والمنطق يقـول        إن يستسلم الشعب، أي شعب، لالحتالل، فهي        أطالقا  إوال يعقل   
ساليب، وهنا نقول، ليس من حق اسرائيل وحـدها     ليه بكل الوسائل واأل   ن يقاوم محت  أن من حق الشعب المحتل      إ
وهام المحتلـين االسـرائيليين بتركيـع       أن تمتلك قرار الحياة والموت، ولعل هذه العملية الفدائية وغيرها تبدد            أ

  . الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
مقاومة االحتالل ستدفع بالمحتلين نحو مزيد مـن        ن تسقط من حساباتها بعد اآلن بان        أعلى القيادات الفلسطينية    

 غزة، وتكـون هـذه      ئالعدوان والمجازر، فاالحتالل ال ينتظر ذرائع لتبرير جرائمه، وليس ببعيد مجزرة شاط           
ن تتحرك ضـمائر هـذا      أفراد أسرتها أمام عينيها دون      أالعملية استجابة لصرخة الطفلة هدى غالية التي فقدت         

م الذي ال يرى اال بعين واحدة، واصطياد اآلمنين من المدنيين الفلسطينيين داخل منازلهم،              المجتمع الدولي الظال  
  .واالغتياالت التي لم تتوقف، واالنتهاكات المستمرة

طفال الشهداء بعض   لذلك، فالمقاومة باستهدافها لجزاري الشعب الفلسطيني من جنود االحتالل تعطي هؤالء األ           
  . الحياة ويعوضهم فقدان فلذات أكبادهمي يمكنهم من االستمرار في الذيمعنوحقهم وتمنح ذويهم الزاد ال

ستراتيجيتها، وعليـه   إيديولوجية اسرائيل و  أننا ال نرى جديدا في التهديد االسرائيلي باجتياح قطاع غزة، فهذه            إ
الفوري لحالة التجـاذب    نهاء العاجل و  فان المطلوب فلسطينيا لمواجهة التهديدات االسرائيلية باجتياح القطاع، اإل        

  .السياسية، وتصليب الجبهة الداخلية وتوحيد صفوف المقاومة والتحدث بصوت واحد
  26/6/2006الشرق القطرية 

  
  جدار يحبه الفلسطينيون .36

  ب يهوشواع.أ
حساس واالهتمام األكبر، اللتان وردتا في الجزء الممتاز من سلسلة المقـاالت التـي              العبارتان اللتان تثيران اإل   

 كوهين عن جدار الفصل، كانت قد قيلت على لسان اثنين من القرويين الفلسطينيين، حيـث                ييلأأعدها الكاتب   
راضيهما، أضافا العبارتين المفـاجئتين     أقامة جدار الفصل الذي يقطع      أنه، وبعد أن أعربا عن انتقادهما الحاد إل       

  : هكذا قاال. ليهما أعاله، وبشكل مباشر أمام عدسة الكاميراإاللتين أشرنا 
ننا إ، ف 1967لو كنتم أنتم االسرائيليون قد أقمتم هذا الجدار وهذا السور على خط الحدود الذي كان في حزيران                  

يـضا  أبل كنا   . وكنا سنرسل لكم العمال من عندنا ليبنوه لكم، عندكم ومعكم         . كنا سنساعدكم في بناء هذا الجدار     
  .مستعدين لتزويدكم بالمواد الالزمة للبناء
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ويتضح . قامة هذا الجدار وما يرتبط بموضوع جدار الفصل بيننا وبينهم         إهذه العبارات تظهر ما فاتنا في مسألة        
قامة الجدار بحـد ذاتهـا، وال عمليـة         إأن جوهر المشكلة بيننا وبينهم في هذا الموضوع ليس له عالقة بمسألة             

 هو المسار الذي شق طريقه في مناطق كثيرة         قامته، ولكن جوهر المشكلة هنا    إالفصل بين الشعبين عن طريق      
، والـذي  1967بقساوة قلب وبقوة فظة لخط الحدود الذي كان عـشية حزيـران         ( ولسرورنا ليس في جميعها   (

يعتبر بالمصطلح السياسي المقبول من جميع العالم خط الحدود السياسي الشرعي الوحيـد بـين االسـرائيليين                 
  . يتم إقرار غيره باتفاق بين األطراف ذات العالقةلى أنإوالفلسطينيين، على األقل، 

ضـافية  راضـي اإل  إن اجتياز خط الحدود الشرعي بهدف ضم مجموعة من الكتل االستيطانية، وكتل مـن األ              
مكانية دفاع ممتازة عن المستوطنات والمستوطنين اليهود، هـي التـي           إعطاء  السرائيل، أو األسوأ من ذلك، إل     

لى قطع وفصل قرى بأكملها     إوأدت  . موعات كبيرة من القرى العربية داخل أقفاص      لى ما يشبه حبس مج    إأدت  
. مـاكن تواجـدهم وارتباطـاتهم     ألى  إراضيها، والى إطالة مملة لطرق وصول السكان المحليين         أعن حقولها و  

التفاق لى أن تحين ساعة ا    إماكنها  أذا كانوا يفكرون، ولست من بينهم، بأنه يمكن ترك المستوطنات في            إوحتى  
قامة جدار أمني حول كل واحـدة مـن         إلى التسوية السياسية مع الفلسطينيين، فانه كان يكفي حاليا          إوالتوصل  

فلم تكن هناك أي عدالة     . لى اسرائيل إالمستوطنات هناك، واالستمرار في المرافقة األمنية على الطرق المؤدية          
المستوطنات واسرائيل بنفس األموال التي سـبق       في تحصين المستوطنات وحماية كل الطرق الموصلة ما بين          

لـى  إولكن هيا لنعد قليال     . حاطة القرى الفلسطينية بهذه األسوار العالية والتي عزلت قرى بأكملها         تخصيصها إل 
لى تأسيس وترسيخ الحـدود     إالعبارة التي سبق وأن قالها المواطنان العربيان الفلسطينيان في موضوع الحاجة            

  .قامة جدار أمني أو سورإقوميين، حتى ولو كان عن طريق بين الكيانين ال
صحيح أننا ننسى أنه بوجود خط حدود قاس حقيقي مع وجود معابر مراقبة ومنظمة، كما هو معمول بـه فـي        

  .خرى، فانه ليس أقل أهمية للفلسطينيين مما هو عليه الحال لالسرائيليينجميع مناطق العالم األ
 للتقليـل وتقلـيص     ،)كما الحظنا من قبل   (دها بين الكيانين لن تساعد اسرائيل فحسب         الحدود التي سيتم تحدي    -أ

رهابية، بل ستساعد كذلك قوات األمن الفلسطينية لتعتقل على جانب          إها للقيام بعمليات    ونحاد في عدد الذين يعبر    
 مزيدا من التصعيد والعمليات     جنبية تحاول القيام بذلك، وبذلك تمنع     أرهابية فلسطينية أو    إالحدود الثاني أي خلية     
  .االنتقامية االسرائيلية

لـى الدولـة    إ خط الحدود الصلب سوف يساعد الفلسطينيين على المراقبة الجيدة على دخول االسرائيليين              -ب
لـى المنـاطق وأن   إوساط جنائية اسرائيلية أو قومية متطرفة ومعادية للدخول بسهولة  أالفلسطينية، وبذلك لمنع    

  .ما يحلو لهاتفعل هناك 
جانب على اسرائيل من النوع الذي يوافق على        تدفق موجات من العمال األ    ي في ظل عدم وجود حدود، فان        -ج

العمل بشروط غير قانونية، ودون حقوق عمالية من أي نوع، والرقابة علـى حركـة العمـال الفلـسطينيين                   
المستوى كما هو مهم وحيـوي للدولـة        يضا السرائيل بنفس    أوحصرها، من الذين يعتبر عملهم ورزقهم مهم        

الفلسطينية، فان هذا سيتيح المجال لكلتا الدولتين باالهتمام والقلق لحقوق هؤالء العمال والحرص على حصولهم               
  .على أجور الحد األدنى على األقل

قامة خط حدود صلب وحازم بين الكيانين سوف يضمن بأن تكون المدخوالت من السياحة تـصل                إ كما أن    -د
فال يمكن أن تبقى المناطق الفلسطينية مجرد مناطق طبيعية وسياحة مـسيحية، وأن تكـون               . ضا للفلسطينيين أي

  .المداخيل من الفنادق تذهب فقط لالسرائيليين دون غيرهم
 إن وجود خط حدود واضح سوف يبدأ بالتدريج في صياغة حلم الفلسطينيين بالدولة الفلسطينية وبحـق                 -هـ  
مكانية حلم الدولة اليهودية الكاملة، وبذلك يتـيح الفرصـة          إمقابل، سيبدأ بمنح العقلية االسرائيلية      وفي ال . العودة

  .لى النضوج القومي الحقيقيإلكال الشعبين للوصول 
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لى الشفة فقط، فهما يفهمان تماما ما الذي يحتاجـه          إ من اللسان    - مطلقا   -كال القرويين الفلسطينيين لم يتحدثا      
ن الحدود هـي الـضمانة      إ: االسرائيليون بصورة طبيعية وما الذي ال زال هؤالء ال يفهمانه بعد          الفلسطينيون و 

ن رساء الهوية، وعلى المدى البعيـد سـتكون الطريـق اآل          لالستقاللية والسيادة، والسيادة هي الطريق اآلمن إل      
  .من والسالمرساء األإل

  يديعوت أحرونوت
  26/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  ...نسان نوعانحقوق اإل .37

  افتتاحية الخليج 
حباط للمدى الذي هبط    من يتمعن في بيان لويز آربور المفوض العام بمجلس حقوق اإلنسان يشعر بالخيبة واإل             

دارة األمريكية التي جعلت مـن      فقد انتقلت العدوى من اإل    . إليه تسييس حقوق اإلنسان في أروقة األمم المتحدة       
  .على خصومها إلى من ينبغي أن يكونوا رعاة حقيقيين لهذه الحقوقحقوق اإلنسان مطرقة للتهويل 

لقد وجدت المفوض العام أن هناك معسكرات عمل في أوضاع موغلة في السوء في كوريا الشمالية، وكـذلك                   
كذلك، ملكتها الشجاعة حينما تحدثت عن احتمـال        . سط الحقوق اإلنسانية  بنقصا في المواد الغذائية، وانعداما أل     

ثم خانتها الجرأة بل الواجب الـوظيفي كمـا         . وزبكستانأالمئات من المواطنين على أيدي قوى األمن في         قتل  
  .األخالقي حينما جاءت على ذكر فلسطين والعراق

ردفـت  أ ففي األولى، لم تر آربور سوى أن التطورات في األراضي الفلسطينية قد استغرقت انتباه العالم، ثـم                  
وق اإلنسان يمكن أن يساهم، لكنه ليس كافيا لحماية المدنيين، وإنما الحل السياسي لهذه              بالقول إن الدفاع عن حق    

سرائيل في  اللكن ليس في بيان المفوض العام أي ذكر         . المشكلة يمكن أن ينهي المعاناة الكبيرة وفقدان األرواح       
رف ما هي التطـورات فـي       كما ال نع  . الوقت الذي تذكر في مواضع أخرى البلدان التي تنتهك حقوق اإلنسان          

األراضي المحتلة، فهل هي بناء وتشييد أم تخريب وتدمير؟ ثم من المسؤول عنها؟ كأن هناك احـتالالً بـدون                   
  .محتل، وكأن هناك تطورات من دون فاعل لها

قتل األطفال واألبرياء على شاطئ غزة، أو في سيارات ذويهم، أو وهم يرقدون في أسرتهم، ليس إال تطورات                  
ثم هي تلقي بتبعية الحل الـسياسي       .  انتهاكات؟ هذا ما ال تراه المفوض العام في بيانها         .. نظر المفوض العام   في

وكأن الحل ملك أيديهم، وهم يجنون ثمرات رفـضهم         . فهي ال ترى انتهاء لمشكلتهم إال بذلك      . على الفلسطينيين 
  .ال فهو ما لم يخطر على بالهاأما أن يكون الحل ممتنعا ألن المحتل يرفضه أص. لعدم استخدامه

فهي ترى أن هنـاك  . وال تختلف نظرة المفوض العام لما يجري في العراق عن نظرتها لما يجري في فلسطين      
انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان في العراق، لكن من يقوم بهذه االنتهاكات، وما هي البيئة المساهمة لحـصول                 

ومما يؤكد أنها ال تظن أن االحتالل هو السبب بل فئات           . المفوض العام هذه االنتهاكات، هذا أمر بعيد عن بال        
. جراءات التي تضمن حماية حقوق اإلنسان     الشعب العراقي نفسه، قولها إنها تأمل أن تتخذ الحكومة العراقية اإل          

فمذابح الفلوجة والرمادي وتلعفر وحديثة وغيرها وقصص أبو غريب هي انتهاكـات عراقيـة ينبغـي علـى                  
  .حكومة العراقية أن تمنعهاال

لم تسقط المفوض العام في اختبار حقوق اإلنسان بل أسقطت معها سمعة مجلس حقوق اإلنـسان الـذي يأمـل        
  .الكثير من الناس أن يتحمل أعباء مسؤولياته القانونية واألخالقية

  26/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  قراءة في المانيفستو اإلرهابي الصهيوني .38
  نواف الزرو
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 على شـاطئ    9/6/2006 لم تكن المجزرة الدموية الصهيونية األبشع التي اقترفتها قوات االحتالل يوم الجمعة           
 ود سوى تتويج سافر لفكر ومخططات ونوايا اإلرهـاب        غزة وأسفرت عن محو أسرة فلسطينية كاملة من الوج        

هـل  .. فما الذي يجري على أرض فلسطين في الضفة والقطـاع؟   .اإلجرامي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني    
كانت قصة المفاوضات من بداياتها إلى يومنا هذا عبارة عن أكذوبة كبرى ونصب سياسي على العـرب كمـا                   

وهل كانت قصة فك االرتباط واالنسحاب مـن غـزة يـا تـرى               معة العربية؟ كان أعلن مرة األمين العام للجا     
مسرحية محكمة اإلعداد لتهيئة األجواء والمناخات المحلية والدولية إلعادة االحتالل الصهيوني للقطاع من جديد              

هكذا بعد أن غمرت أفـراح االنـدحار واالنتـصار           تحت ذريعة اإلرهاب وسالح الفصائل وصواريخ القسام؟      
لشارع الفلسطيني وبعد أن بشرت ابتسامات األطفال وآمالهم بغد فلسطيني مشرق تنتكس األوضاع مجددا إلى               ا

 أول الغيث الـصهيوني متجـددا فـي عهـد           يأ.. جتياح واالغتياالت والدماء واألكفان   بدايات المواجهات واال  
نا مرة أخرى إلى قـراءة الجـذور   وهذا ما يحملنا ه .أولمرت الشاروني في حملة جديدة من المجازر والجرائم     

  .األدبية اإليديولوجية والسياسية اإلستراتيجية للمجزرة ومعرفة األجندات السياسية الحقيقية وراءها
  جذور المجزرة

فالحقيقة الواضحة الساطعة الراسخة اليوم أن الحديث عن جرائم الحرب والمجازر الصهيونية ال ينفصل مـن                
ريعهم السياسية اإلستراتيجية التصفوية للقضية والحقوق العربية الفلسطينية التي         جهة أولى عن الحديث عن مشا     

تتوج اليوم بما يسمى خطة االنفصال والتجميع التي يعلن أولمرت صباح مساء أنه سينفذها سواء بالتفاهم مـع                  
  .الفلسطينيين أو بدونهم

يم والمنطلقات األيديولوجية التي شكلت على      كما ال ينفصل من جهة ثانية عن الحديث عن تلك األدبيات والمفاه           
 ونـشأ  ،مدى العقود الماضية المستنقع المستنبت الذي نشأت وترعرعت فيه التنظيمات اإلرهابيـة الـصهيونية    

 .وترعرع وصقل في أتونه كبار اإلرهابيين الصهاينة من جنراالت وساسة ومفكرين ومنظرين على حد سواء              
 الكاتب والصحافي اإلسرائيلي المعروف عاموس عوز، ونشرته صحيفة دافـار           في ذلك اللقاء الذي أجراه معه     

، ثم ترجم إلى الفرنسية وصدر عن دار كالمان ليفي تحت عنوان أصوات إسـرائيل               17/9/1982العبرية في   
تحدث البلدوزر اإلرهابي شارون بمنتهى الوضوح عن أدبيات المجزرة التي أسماها المهمات القـذرة وأطلـق                

أن  يوضح عـوز فـي تقديمـه للحـوار         .ب اإلسرائيلي على الحوار مصطلح المانيفستو النازي لشارون       الكات
اعترافات شارون في اللقاء المانيفستو تعكس إيمانا نازيا يعلنه شارون صراحة، حيث أعرب عن رغبته بـأن                 

ألن ذلك لـم يحـصل عـام        يطبق على الفلسطينيين ما فعله هتلر باليهود خالل الحرب العالمية الثانية ويأسف             
ويضيف إن هذا المانيفستو ال يلخص فقط األيديولوجيا الصهيونية إزاء الفلسطينيين بـل تجـاه يهـود                  .1948

العالم، حيث يوضح شارون ضرورة تحفيز عملية تهجير مزدوج، تهجير الفلسطينيين من فلـسطين وتهجيـر                
ف لنا شارون مـن جهتـه معتقداتـه وأفكـاره           شويك.  النازي لشارون  -المانيفستو اليهودي -يهود العالم إليها    

ومشاريعه في فلسطين في ذلك المانيفستو قائالً أنا ال أعرف إال شيئا واحدا، طالما أننا نقاتل ألجـل وجودنـا،                    
. حتى ما هو غير مسموح به عرفا، حتى طرد العرب جميعاً إلى الضفة الشرقية لـألردن               . فكل شيء مسموح  

  .كلهم قطعيا
  .كلهم قطعيا. ب جميعاً إلى الضفة الشرقية لألردنطرد العر

أنا مـستعد أيـضا     .. ويفصح شارون في اللقاء عن نواياه اإلجرامية الشريرة ضد الشعب الفلسطيني قائالً اليوم            
ألجل الشعب اليهودي بأن أتكفل بتنفيذ العمل القذر، باقتراف مجازر عربية حسب الحاجة، بأن أطرد، أحـرق                 

مستعد ألن ألهب األرض تحت أقدام يديش الديا سبورا إلى أن يـضطروا             . ب لجعلنا مكروهين  وأنفي كل ما يج   
حتى ولو اضطرني األمر إلى نسف بعض الكنس اليهودية، سـيكون ذلـك             . إلى اإلسراع إلى هنا وهم يعوون     

هدف ووضـع    األمر أيضا إذا قمتم، بعد خمس دقائق من إنجازي العمل القذر، من تحقيقي ال              يسيان، ولن يهمن  
إذا ما حكمتم علي بالسجن المؤبـد، إذا مـا          .. كل شيء في مكانه، إذا ما قمتم بمحاكمتي على نمط نورنبرغ            
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بعدها ستغسلون ضمائركم الجميلة بعناية بالماء المعقـم        . شنقتموني بتهمة جرائم حرب، إذا ما كان ذلك يعجبكم        
ساب إلى نادي الشعوب الحـضارية، ال تتـرددوا،         وتصبحون جمالء بما يكفي، كبارا وأصحاء بما يكفي لالنت        

دعوني أتكفل بهذا العمل القذر، صفوني بكل الصفات التي تخطر ببالكم، فما ال تستطيعون أن تفهموه هـو أن                   
وانتقاالً من ذلك المانيفستو النازي لـشارون        . وبسبب خطئكم أنتم   1948العمل القذر للصهيونية لم يكتمل عام       

صرح وأعلن مرارا عن ذات      -ى أفكار ومشاريع شارون بعد انتقاله لسدة السلطة، نجد أنه            إل 1982منذ العام   
لـذلك يمكننـا أن       .األفكار اإلجرامية الواردة في المانيفستو وإن كان بعبارات تتناسب أكثر مع الزمن الراهن            

الستعماري االستيطاني ضـد    نثبت بالقراءة الموثقة أن رفع وتيرة التصعيد الحربي الدموي القمعي التركيعي وا           
    الفلسطينيين هي العنوان الرئيس للمرحلة الشارونية كما أنها ستكون العنوان الرئيس كذلك للمرحلة األولمرتية؟

   حرب شارون أولمرت وكبار الجنراالت
كان شارون قد أعلن في أكثر من مناسبة أن إسرائيل توجد في حالة حرب كما تحدث عن أن الصراع وجودي                    

ومن األهمية االلتفات إلى أن شارون لم يكن منفردا في تقديره هذا، فقد كان               . عام 100 تواصل منذ أكثر من   م
أولمرت دائما عن يمينه وكذلك كبار الجنراالت والقيادة الصقورية الشابة التي تحيط به تتمسك بمقولة الصراع                

س أقل من ذلك، وهي حرب من أجـل أرض      وإسرائيل بالتالي في حالة حرب بقاء ولي      .. الوجودي بصورة أشد  
وإلى ذلك هناك مجموعة كبار الضباط النظـاميين تعتبـر          .. إسرائيل الكاملة التي كان له إسهام كبير في بنائها        

 هو قتال حتى الموت،     -حسب معتقداتهم -ومن هنا فـإن القتال مع الفلسطينيين        .نفسها أيضا في حرب وجودية    
التحرر لدى الفلسطينيين، فلن يتوقف اإلرهاب، وبالتالي فإنه فـي اليـوم الـذي              ألنه طالما بقي هناك أمل في       

يتخلون فيه عن كل آمالهم في طرد اليهود من هنا، سوف يوافقون على التوقيع على اتفاق سالم طويل األمـد                    
يري ضـد   إنه ذات النهج والطريق العنصري اإلرهابي الدموي اإلبادي التطه        . ألنه لن يكون أمامهم خيار آخر     

الفلسطينيين الذي قاده وأنتجه قادة وجنراالت الدولة الصهيونية ويواصله أولمرت اليوم كمواصـل لمانيفـستو               
ولذلك كان حصاد حرب االجتياح واالغتياالت والقصف والحرق والهد والتدمير كبيرا واسـعا              .ونهج شارون 

 فلسطينيا قد استـشهدوا  4420ت هنا بأن أكثر من  وتفيد أحدث األرقام والمعطيا    نكبويا بالغ البشاعة اإلجرامية،   
 سـقطوا جـراء سياسـة       450 فلسطيني بجروح، وكان من بين الشهداء نحـو          47200بينما أصيب أكثر من     

أما عن الهدم والتدمير فقد دمـرت        . طفال 850 شهيدة فلسطينية ونحو     282االغتياالت، وكان من بينهم أيضا      
في حين بلغ عدد مؤسسات التربيـة والتعلـيم         .. بين تدمير كلي وجزئي    ألف منزل    75حرب االجتياحات نحو    

 مدرسة ومديرية تعليم وجامعة ووصل عدد الطالب الذين استشهدوا          359التي تعرضت للقصف والتدمير نحو      
يضاف إلى ذلك أن عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم ودخلوا معتقالت االحتالل خـالل              .  طالبا 850إلى نحو   

 معتقل في سـجون ومعـتقالت       9500فلسطيني ما زال منهم نحو        ألف   50فاضة األخيرة وصل إلى نحو      االنت
  .االحتالل

  االجتياحات وإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني
أما األهداف الكبيرة األيديولوجية والسياسية المبيتة التي وقفت وما تزال وراء حرب االجتياحـات وسياسـات                

ن أولمرت وكبار جنراالت الحرب فهي تتعلق من جهة أولى بما يسمى بــأرض              وتكتيكات وإجراءات شارو  
إسرائيل الكاملة وتكريس المشروع الصهيوني فيها، وتتعلق من جهة ثانية بـإعادة صياغة المـشهد الـسياسي                

وكان واضحا من جرائمه أنه ينوي دفع الفلـسطينيين إلـى مـسار نهايتـه                .وإعادة تشكيل الشعب الفلسطيني   
وفة، في المرحلة األولى االستسالم من دون شرط، وفي المرحلة الثانية خيار الضفة األخرى من األردن،                معر

مأوى لشعب إسرائيل في األجـزاء      -وبنهجه سعى شارون إلى إنزال الصهيونية عن مسار الصهيونية العملية           
لمحلل اإلسرائيلي ألوف بـن      كما كتب ا   -اآلمنة في أرض إسرائيل ووضعها على مسار الصهيونية المسيحانية        

ربط شارون البعـد     ومن أجل تجسيد وتكريس مشروعه الصهيوني المسيحاني في أرض إسرائيل          .في هآرتس 
األيديولوجي بالبعد السياسي المبني على إلغاء اآلخر الفلسطيني سياسيا وإنهاء الطموحات واآلمال الفلـسطينية              
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واستتباعا لـذلك فـإن االجتياحـات الحربيـة          . نحن وإما هم  في الحرية واالستقالل، وذلك على أرضية إما        
حتاللية المحمومة التي قادها البلدوزر لم تبِق ولم تذر، ولم تترك مدينة أو قرية أو مخيما أو شجرة                  التدميرية اإل 

واليوم ها هو أولمرت الشاروني يواصل طريـق معلمـه فـي             .أو حجرا إال وألحق بها أو به األذى والضرر        
ويـستأنف لغـة المروحيـات والـصواريخ        , ب المجازري الجماعي ويعيد األوضاع إلى مربعها األول       اإلرها

 .واالغتياالت والمجازر الجماعية ضد نساء وأطفال وشيوخ فلسطين ويهدد باالجتياحات وإعادة االحتالل لغزة            
يام األخيـرة أن هـذا      ويبدو حسب المؤشرات والمخططات الحربية اإلسرائيلية التي كشف النقاب عنها في األ           

فـي  - كما أسموها جنـراالتهم      -التصعيد الحربي وهذه االغتياالت والمجازر التي تنفذ ما هي إال أول الغيث             
حملة حربية مجازرية جديدة يبيتها ويقودها أولمرت في محاولة منهجية مبيتـة لفـرض رؤيتـه وشـروطه                  

وهاهي فلسطين  . الضبط كما كان شارون قد رسم وأراد      واألمنية االستسالمية على الشعب الفلسطيني ب      السياسية
تعود لتشتعل من جديد في ظل جحيم االغتياالت والمذابح ولتصبح على مفترق طرق إستراتيجي ولتغدو عمليا                

 بعض جنراالتهم في اآلونة األخيرة لقطاع غزة وفـق جملـة مـن    ىبين االحتالل الثالث المحتمل جدا كما ناد 
وبين االنتفاضة الثالثة المحتملة جدا أيضا بفعـل ديناميكيـات          , ة والفلسطينية على حد سواء    القراءات اإلسرائيلي 

ما يفتح أمامنا في آفاق المشهد الفلسطيني كل الملفـات            .األحداث والوقائع الجارية على أرض الضفة والقطاع      
سطينية دائما على هذا النحـو  واالحتماالت مجددا، ولنتساءل بصوت مرتفع جدا، لماذا إذن تنتكس األوضاع الفل    

  كلما الحت في األفق بوادر مخرج ولو مؤقتا استراحة المقاتل؟
  2010في مواجهة أولمرت الشاروني حتى العام 

استنادا إلى معطيات الخريطة الحزبية السياسية الداخلية لألحزاب والمعسكرات اإلسرائيلية وكما أسفرت عنـه              
 فإن أولمرت الشاروني يتفرد علـى قمـة الهـرم           28/2/2006 ة األخيرة يوم  االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلي  

واستتباعا فإنه يتوجب على     .2010القيادي اإلسرائيلي ومن المتوقع أن يواصل حكم إسرائيل حتى نهاية العام            
هم بالتـالي   وعلي, الفلسطينيين والعرب التعاطي مع هذه المعطيات اإلسرائيلية باعتبارها حقيقة كبيرة ماثلة بقوة           

التعاطي مع المفاهيم والمضامين الحقيقية للمشروع السياسي األولمرتي الشاروني الذي يستند إلى نظرية إدارة              
ولذلك من األهمية البالغة دائمـا قـراءة المـشروع          .الصراع وليس تسويته في إطار سالم عادل وشامل ودائم        

 أحدث معطيات وإحداثيات المشهد السياسي اإلسـرائيلي        السياسي اإلسرائيلي قراءة متجددة تأخذ بعين االعتبار      
ومن األهمية األشد إلحاحية أن نعود لنقرأ مجددا الخطـوط األساسـية لرؤيـة أولمـرت                 .واإلقليمي والدولي 

  .وشارون من قبله لكل قصة فك االرتباط واالنفصال والتجميع واالنطواء والسالم مع الفلسطينيين
  ريقاالنتفاضة الثالثة على الط

في هذا المضمون تحدثت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عديدة عن أن الفك سيحول قطاع غزة من جهة أولـى                  
إلى أضخم سجن على وجه الكرة األرضية، كما سيؤدي في المرحلة الالحقة من جهة ثانيـة إلـى انتفاضـة                    

يجية إلـى مـا أطلقـوا عليـه         فلسطينية ثالثة األمر الذي سيقود من جهة ثالثة حسب بعض التحليالت اإلسترات           
ليتبين لنا في ضوء كل هذه الحقائق والخلفيات أن مرحلة ما بعد الفك واالنفـصال   .االحتالل الثالث لقطاع غزة   

هذه المرحلة التي دشنها شارون في عهده بـأول الغيث ويدشنها أولمرت اليوم بأبشع المجازر على               , والتجميع
اشتباكا وصراعا قد يصل إلى نقطـة الـصفر لــاالحتالل الثالـث             حتداما و ارمال شاطئ غزة ستكون أشد      

 .الملفات وكل االحتماالت  وأنه يفتح عمليا كل     , اإلسرائيلي المحتمل للقطاع، وأن هذا إنما هو مؤشر لما هو آت          
لذلك نقول على الفلسطينيين والعرب أن يعملوا من أجل احتواء المرحلة وإحياء أجندتهم الـسياسية فـي ظـل                   

وعليهم أن يقوموا هم بدورهم في صياغتها حتى ال تبقـى إسـرائيل             ,  وموازين عربية وإقليمية جديدة    ظروف
وعليهم أن يكونوا في حالة استنفار لمواجهة حقيقية الحتمالية االحـتالل            ,الالعب الوحيد على الحلبة بال منازع     

  .الثالث وكذلك الحتمالية االنتفاضة الثالثة
  25/6/2006الجزيرة نت 
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26/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  


