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   أيام لالتفاق وحماس تتحفظ 10عباس يمهل الفصائل  .1

أكـد كـل مـن      : فتحي صباح وغزة محمد يونس    ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      26/5/2006الحياة  نشرت  
 انـه ال    ،طني الفلسطيني امس  الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية في اول يوم من الحوار الو            

وفيما امهل عباس الفصائل عشرة ايام للتوصل الى اتفاق فـي    . يجوز االحتكام للسالح الن دم الفلسطيني محرم      
قبل ان يطرحها على اسـتفتاء شـعبي، قـال هنيـة ان الـسلطة               ) مبادرة االسرى (شأن وثيقة الوفاق الوطني     

اق، مستدركاً ان االمر يحتاج فقط إلى تعميـق النقـاش وتغليـب             بمؤسستيها الرئاسة والحكومة قريبة من االتف     
واضاف ان الحكومة لن تقدم تنازالت في حقوق الفلسطينيين رغم الحصار الدولي، وانهـا              . المصلحة الوطنية 

وشارك في الجلسة االفتتاحية ممثلو القوى الوطنية واالسالمية ومنظمات          .عازمة على وضع حد للفلتان االمني     
ع المدني والمخاتير ولجان االصالح ورجال القضاء ورجال الدين والشخصيات السياسية، اضـافة الـى             المجتم

ليس لدينا الوقت او االمكانية، والعربة تتدهور وكرة الثلج تكبر وتنـزل            : واضاف .ممثلي دول عربية واجنبية   
   .اجل الحوارالحوار ال يحتمل ان يكون من ... في الوادي، ومستقبل قضيتنا على كف عفريت

 نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السالح مهما كانـت المبـررات                  :ودعا الى 
ال يجوز االحتكام للسالح ألن     : وقال. لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السالح بين ابناء الشعب الواحد         

ودعا الشعب   .نقتتل ونحن نواجه معركة حصار وجدار واستيطان      دم الفلسطيني محرم على اخيه، فكيف لنا ان         
ودعم ومساندة منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيـسا وحكومـة وتعزيـز الـصمود              ... الفلسطيني للوحدة 

 ان المصلحة الوطنية تقتضي     :وقال. والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية         
 بـضرورة اصـالح وتطـوير       :وطالب. سائل واألساليب النضالية االنجع في مقاومة االحتالل      إعادة تقويم الو  

المؤسسة االمنية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الـوطن                 
وانهاء حالة الفوضـى    والمواطنين وفي مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ األمن والنظام العام وتنفيذ القوانين،            

  .والفلتان االمني
 أننا أحوج ما نكون اليوم إلى رؤية سياسية تجمعنـا تحـت             :من جانبه، شدد هنية في كلمته امام المؤتمر على        

مظلة واحدة، في اشارة لينة من جانب الحكومة الى استعدادها التوصل إلى برنامج سياسي مشترك مع مؤسسة                 
 هذه الرؤية الـسياسية تحـافظ علـى ثوابتنـا         :واعتبر ان .  الوطنية واالسالمية  الرئاسة وبقية الفصائل والقوى   

وحقوقنا المشروعة، خصوصا حقنا في اقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، وحق عودة الالجئـين،                
  .وتحرير األسرى والمعتقلين، في توافق شبه تام تقريبا مع برنامج منظمة التحرير
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 مساحة االتفاق في الرؤية الـسياسية هـي         :د من اعطاء اشارات، اذ اعرب عن اعتقاده ان        وذهب هنية الى أبع   
لكن تحتاج إلى النقـاش وتغليـب المـصلحة    : أقرب بكثير مما نتصور، قبل أن يستدرك استدراكاً تكتيكياً قائالً      

ورس ضـد شـعبنا     فوق أي اعتبار واالستفادة من دروس الماضي والتضليل االسرائيلي الذي م          التي  الوطنية  
طول السنوات الماضية وزاده هماً وتعباً، في اشارة واضحة الى استعداد الحكومة تقبل أي نتائج سياسـية قـد                   

وأكد موقفه الداعم لتوحيد الرؤيـة الـسياسية بكـل مـسمياتها            . يتوصل اليها المتحاورون في جلسات الحوار     
 وسيمنحنا الثقة في اوساط شعبنا كذلك أمام دول العالم          وأدواتها، ألن هذا سيكون أدعى لتوحيد وتعزيز مطالبنا،       

وما قاله هنية في المحور السياسي من خطابه ربما سيوفر على المتحاورين الوقـت والجهـد فـي                  .وحكوماته
التوصل إلى تفاهمات او اتفاقات، كانت حتى انطالق هذه الجولة من الحوار، بعيدة المنال، خصوصاً في ظـل                  

 للعنف او السالح مهما كانت االسباب       :وفي المحور االمني، اكد هنية رفضه القاطع للجوء        .غياب صوت العقل  
. وان لغة الحوار والتفاهم هي اللغة الوحيـدة لحـل خالفاتنـا           ...  الدم الفلسطيني مقدس   :والظروف، معتبراً ان  

ت االمني مـن خـالل       الحكومة عازمة على وضع حد لحال الفوضى االمنية ومحاربة االنفال          :وجدد تأكيده ان  
ورفـض  . تفعيل دور االجهزة االمنية، وتعزيز سيادة القانون، والضرب على أيدي العابثين بأمننا واسـتقرارنا             

وأكد . بل سخرنا هذه القوة لصالح أمن المواطن      ...  تحدياً ألحد او استعراضاً للقوة     :اعتبار انشاء القوة التنفيذية   
ل كل االجراءات القانونية واالدارية لهذه القوة كي تمارس عملها في شكل             استكما :أن الحكومة ماضية قدماً في    

يعكس ذلك اصراراً على استمرار وجود القوة في الشارع امام تراجع من            . كجزء من جهاز الشرطة   ... طبيعي
ـ         .فتح عن مطلب حلها واالكتفاء بشرعنتها قانونياً       فها وفي محور العالقة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وص

واآلن أصبحت محكومة بأكثر من الصداقة واالحترام، عالقة تحكمهـا ثالثـة            ...  عالقة صداقة واحترام   :بأنها
مواد الدستور أو القانون االساسي التي تحدد صالحيات الرئاسة والحكومة، وضابط           : ضوابط وفوقها الثقة، هي   

فة إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فـي        التفاهم والتوافق الذي يتخطى حدود مواد القانون االساسي، إضا        
غزل واضح من الرئيس عباس بعدما توترت العالقة بينه وبين حماس في االسابيع االخيرة بسبب تـصريحات                 

 البيت الكبير الذي ضم الفلسطينيين      :وجدد هنية موقفه من منظمة التحرير معتبرا انها        .بعض قادة الحركة ضده   
واعتبـر  .  وما زالت هي العنوان األول لشعبنا المقاوم الباحث عن الحرية واالستقالل           ...خالل العقود الماضية  

 المشكلة الرئيسة التي تتعلق بالمنظمة تتمثل في اعادة هيكلة واصالح مؤسساتها واعادة صـوغ برنامجهـا              :ان
تكفل أن ينخرط الجميع    اننا على يقين بأننا على أبواب صيغة نهائية         : وفي بادرة أمل جديدة قال هنية     . السياسي

في منظمة التحرير بعد حل قضايا االشكالية التي نعتقد أن من المتيسر حلها اذا خلـصت النيـات وصـدقت                     
 الوضع السياسي فـي االراضـي       :وفي شأن الحكومة االسرائيلية الجديدة وبرنامجها السياسي، قال ان         .العزائم

ح البرنامج السياسي للحكومة االسرائيلية الـذي يركـز         الفلسطينية سيشهد مخاطر وتعقيدات اضافية اثر وضو      
   .على تحقيق مصالح اسرائيل االمنية والسياسية دونما اعتبار ألي حق فلسطيني

 للدعوة للوحدة   ،ونظمت الجبهتان الشعبية والديموقراطية مسيرة امام مقر االجتماع في غزة شارك فيها المئات            *
  .ة التحريرالوطنية مؤكدين انه ال بديل عن منظم

ذهب العديد من ممثلي حماس وقادتها الى حد القبول بفكرة االستفتاء التي رأى فيها زمالء لهم سيفاً مـسلطا                  و*
االسـتفتاء مـن اهـم المبـادئ     : عزيز الـدويك للحيـاة  .وقال رئيس المجلس التشريعي د. على رقبة الحركة  

. سنتوصل الى اتفاق ولن نكون في حاجـة لالسـتفتاء         الديموقراطية، وال ضير من اللجوء اليه، لكننا باذن اهللا          
واشار الى مجموعة تفاهمات مـع  . ورأى ان وثيقة االسرى تشكل أرضية ممتازة للتوصل الى مثل هذا االتفاق           

  . الرئيس سبقت الحوار، منها اللجوء الى االستفتاء الشعبي في حال التوصل الى اتفاق سياسي مع اسرائيل
قال فـي اشـارة   أن عباس غزة صالح النعامي نقالً عن مراسلها في    26/5/2006 الشرق األوسـط  وجاء في   

 نريد خبزاً والجيوش تزحـف      :غامزة الى تصريحات هنية وقادة حماس الذين يدعون للصبر وتحمل الحصار          
وفي اشـارة   .  هل يبيع ضباطنا كلية بطونهم ليحصلوا على دواء ألوالدهم؟         :على بطونها، نريد خبزاً، وتساءل    
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الى مطالبة حماس باعادة بناء منظمة التحرير، قال ابو مازن إن المنظمة ستبقى ممثالً للشعب الفلسطيني حتى                 
  . لو لم تضم جميع الفصائل

  . مشير المصري  ان خطاب ابو مازن غير موفق وسلبيالنائب  من جهته اعتبر
لحكومة الفلـسطينية أي صـالحيات   أكد عباس أنه سيمنح ا :غزةمن   26/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

. إن الحوار الفلسطيني مهم ولكن المهم أن يؤدي هـذا الحـوار لـشيء مهـم               : يقرها القانون الفلسطيني، قائال   
وجدد عباس التأكيد علـى      .لدينا هدف سياسي واضح وعلينا جميعاً الوصول لهذا الهدف عبر الحوار          : وأضاف

 وعاصمتها القدس واإلفراج عن     1967فلسطينية المستقلة على حدود عام      الثوابت الفلسطينية في إقامة الدولة ال     
المعتقلين وإيجاد حل عادل لالجئين الفلسطينيين، مؤكداً معارضته وجـود أي حجـر أقـيم علـى األراضـي                   

إننا قبلنا خريطة الطريق على الرغم من وجود بند فيها يسمح بقيام دولـة              : ، وأضاف 67الفلسطينية عقب عام    
 لن نسمح ألحد في العالم بأن يقرر مصير الشعب الفلـسطيني            :وقال بنبرة غلبت عليها الحدة    . ية مؤقتة فلسطين

  .بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
وفي تعليق على اقتراح عباس، قال بعض مسؤولي حماس إنهم ال يمانعون في إجراء االستفتاء لكنهم انتقـدوا                  

ال نخـشى  : وقـال صـالح البردويـل   . الحقيقية للمؤتمر الوطني عباس لوضعه شروطا قبل أن تبدأ الفعاليات        
وقال إنه خالف لما قاله ابو مازن،       . االستفتاء وإن االنتخابات كانت بمثابة استفتاء وأن الغالبية اختارت حماس         

واستطرد قـائال إن الوثيقـة      . فإن هذه الوثيقة صدرت عن سجناء سجن واحد ال كل السجناء في كل السجون             
 انها محاولة من ابو مـازن       : وقال سامي ابو زهري    .وكان قادة حماس في غزة اكثر انتقادا       .لى دراسة بحاجة إ 

  .للضغط علينا للقبول بالوثيقة ككل وكما طرحت
خالد البطش إن قضية إمـا أن        وقال القيادي . من جانبها، رفضت حركة الجهاد اإلسالمي قرار الرئيس عباس        

فهذا كالم غير مقبول وال يمكن للجهاد أن تختصر القضية الفلسطينية في عشرة             نتفق وإما أن نذهب في استفتاء       
وأضاف أن هناك عدة مبادرات قدمت ولم تحترمها إسرائيل ولم تعطنا حقنـا              .أيام ثم نقدم مبادرة مجانية للعدو     

  فلمإذا نحن نضيف انجازا آخر إلسرائيل على حساب الجهاد وحماس بالمجان؟
شدد هنية علـى أن هنـاك       : 25/8/2006اخوان اون الين     في موقع    حسين محمود وظ  كتب حبيب أبو محفو   و

نقاطَ التقاء كبيرةً بين فتح وحماس، وبأن لهما تاريخًا طويالً من مقاومة المحتل الصهيوني، وبـأن الحـركتين                  
 .لهما حضور واسع واحترام كبير داخل الشارع الفلسطيني

 عـدنان    إلـى أن   أمـين أبـو وردة     نابلسنقالً عن مراسلها في      25/5/2006صوت الحق والحرية    وأشارت  
عصفور الناطق باسم حماس بالضفة أبدى استغرابه من دعوة الرئيس أبو مـازن بعـرض وثيقـة األسـرى                   

 أن ما أعلنه الرئيس عباس بشأن االسـتفتاء          عصفور واعتبر. لالستفتاء الشعبي وقال أنها شرط مسبق للحوار      
ار الشعبي الفلسطيني الذي لم يمضي عليه سوى أربعة شهور وهو بمثابـة الـشرط المـسبق                 التفافا على الخي  

 .وقال النائـب د   .  إما أن تلتزم بما يريد أو يحملها فشل الحوار         ،للحوار للضغط على الفصائل وحماس خاصة     
وة في باقي السجون    أننا نحترم وثيقة األسرى كعنوان، وهي بشكلها العام مقبولة، ولكن األخ          : ناصر عبد الجواد  

  . لديهم بعض التحفظات عليها
حكومة الغازي حمد الناطق باسم  أن رام اهللا وليد عوضفي  26/5/2005القدس العربي وذكر مراسل 

، مضيفاً أنه يجب أن تكون الكلمة ىالفلسطينية أكد أن الحكومة ال ترفض االستفتاء الشعبي بشأن وثيقة االسر
  . لسطيني والحكومة مع العمل بجدية لتسريع الحوار النجازه في أقل من عشرة أياموالقرار االخير للشعب الف

ومن جهته اكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد للقدس العربي بان الرئيس عباس هـدد بـاللجوء الـي                    
 ترغب فـي    االستفتاء الشعبي بسبب متابعته العمال التحضير للحوار واكتشافه بان بعض االطراف تماطل وال            

 كبرنامج سياسي موحد للفلسطينيين وطرحـه       ىالتوصل التفاق في وقت قريب لذلك تبني الرئيس وثيقة االسر         
وبشأن الخالفات الداخلية في فتح التي سبقت افتتاح جلسات الحوار االمر الـذي ادي بـرئيس                . الستفتاء شعبي 
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مد بانه ال يوجد اية خالفات ولكن الرجل اضطر         الوزراء السابق احمد قريع ممثل فتح لمقاطعة الحوار قال االح         
  . االردنىللسفر ال

جميـل   أن النائـب     غزة ياسر البنـا وعـال عطـا اهللا        في   25/5/2006اسالم اون الين    وأفاد مراسال موقع    
 وصف خطوة الرئيس عباس بأنها ضغط إيجابي لكنه أعرب عن أملـه فـي أال                )الجبهة الشعبية ( المجدالوي  

كما أكد تبني الجبهة الشعبية للوثيقة باعتبارها أساسا صالحا للحوار          .  محطة االستفتاء الشعبي   تصل األمور إلى  
  .واالتفاق

اعتبر صائب عريقات ما أعلنه عباس      : رام اهللا نقالً عن الوكالت من      26/5/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  
   .فصائل التفاقبمثابة قرار تاريخي تمثل في العودة إلى الشعب إذا لم تتوصل ال

أعرب مسؤولون من حماس عن خوفهم مـن أن تـستغل           : القدسمن   26/5/2006القبس الكويتية   وجاء في   
وقال خليل أبو ليلة وهـو      . بعض الفصائل الحوار لتدعو الحكومة إلى التنحي إلخفاقها في إدارة السلطة بفاعلية           

ل الحكومة في القيام بواجباتهـا وان عليهـا    من قادة حماس في غزة إذا كان الغرض من الحوار هو إظهار فش            
ومن جانبه قال عزام االحمد زعيم كتلة فتح فـي          . القبول بصيغة سياسية تشير إلى حلول وسط سيفشل الحوار        

وأشار إلى أنه ال يتوقع نتائج عملية نظـرا لتباعـد فـتح             . التشريعي انه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق       
ذا أصرت حماس على مواقفها المتعنتة واتباع سياسة احتكار الـسلطة سـتزداد             وصرح بأنه إ  . وحماس سياسيا 

  . األزمة
محمد صبيح عضو المجلس الوطني شدد على أهمية إلى أن رام اهللا وغزة من  26/5/2006الدستور وأشارت 

اية  ان مجلسكم الوطني حافظ على الر:وقال في كلمته. منظمة التحرير، ودعا إلى تفعيل كل ما أنجزته
الفلسطينية عالية خفاقة في أحلك الظروف، واستطاع أن يؤسس إطاراً تمثيلياً واسعاً، حتى تصبح منظمة 

 .التحرير ممثالً شرعياً وحيداً لشعبنا
زعم وزير القضاء اإلسرائيلي، حاييم رامون، أمس في مقابلة مع القناة           : 26/5/2006 48 عرب   وأضاف موقع 

 !سرى هي جزء من الصراع الداخلي في السلطة الفلسطينية بين فـتح وحمـاس             العاشرة، أن وثيقة مبادرة األ    
كما أكد أنه ال يوجد فلسطيني على استعداد للتنازل عـن  . وأضاف أن حق العودة هو جزء ال يتجزأ من الوثيقة      

 وبحسب رامون، ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة بموجب وثيقة األسرى، وإنما بموجب خارطة             ! حق العودة 
الطريق التي تتضمن مراحل محددة للتقدم في المسيرة السياسية، في حين يحاول الفلسطينيون التنـصل منهـا،                 

  .على حد قوله
لقد أثبت  : ومن جهته فإن رئيس كتلة العمل في الكنيست، أفرايم سنيه، في أعقاب تصريحات أبو مازن، قد قال                

ضاف أنه يجب على الحكومة اإلسرائيلية اإلستجابة لطلب        أبو مازن أنه العنوان الوحيد إلجراء المفاوضات، وأ       
  . أبو مازن وتجدد اإلتصاالت مع الفلسطينيين
قوله أن القيادة الفلسطينية تثبت بأنها أكثر ذكاءاً من         ) اإلتحاد القومي (كما نقل عن عضو الكنيست تسفي هاندل        
طينيين سيصوتون على طرد اليهـود حتـى        ال شك أن الفلس   : وقال. الحكومة اإلسرائيلية ومن يقف على رأسها     

  .الخط األخضر
 إن على أولمرت أن يـدرك بـأن         : يوسي بيلين على اقوال عباس بالقول      ، ياحد –وعقب رئيس حزب ميرتس     

واعتبر بيلين أن قبول القيادة الفلسطينية لمبادة األسرى يعني الموافقـة            .التغيير قد حصل لدى القيادة الفلسطينية     
وتابع بيلين أن هذا األمـر يحـتم علـى إسـرائيل إجـراء               .ي وضعتها إسرائيل أمام حماس    على الشروط الت  

  . مفاوضات مكثفة مع الفلسطينيين فورا بدال من التوهم بإمكانية التوصل لسالم بصورة أحادية الجانب
هو خطوة  من جانبه رأى عضو الكنيست عامي أيالون أن اإلنذار الذي وضعه عباس أمام الفصائل الفلسطينية                

ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن أيالون قوله إن عباس يظهر على أنه زعـيم                .في غاية األهمية  
حقيقي ورد بمد يده للسالم لرئيس حكومة إسرائيل في إشارة إلى أقوال أولمرت أمس في أثناء خطابـه أمـام                    
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ن على أولمرت أن يثبـت جديـة نوايـاه          وأضاف أيالون أ   .الكونغرس حيث قال أمد يدي لعباس لصنع السالم       
  .وتأييد دعوة عباس علنا، وأن يلتقي به فورا

قال رئيس نادي االسير الفلسطيني قدروة فارس لوكالة فـرانس           :26/5/2006األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و
 قدموها تشكل   برس ان االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل يمثلون ضمير الحركة الوطنية، والمبادرة التي            

 االسرى لهم معزة خاصـة لـدى الـشعب          :واضاف .مخرجا للشعب الفلسطيني من الحصار وسلسلة مخارج      
الفلسطيني، ومن حق الرئيس الفلسطيني ان يحتكم الى الشعب وان نعطي الشعب الفلسطيني فرصة واحدة كـي                 

  . يقرر ما يريد
رباوي دعم وتاييد القطاع الخـاص لوثيقـة االتفـاق           اعلن القطاع الخاص عبر ممثله محمد نافذ الح        بالمقابلو

الوطني التي قدمها االسرى، مشيرا الى ان وثيقة االسرى انما جاءت متطابقة مع ما قدمه القطاع الخاص فـي                   
  .مبادرته

اعلن عضو االمانة العامة لحزب الشعب، النائب بسام الصالحي تاييد حزب الشعب الكامل لوثيقـة االسـرى                 و
 .لوثيقة يجب ان تكون اساسا للحوار وفقط للخروج من االزمة الراهنة وليس مسألة للبحـث فيهـا                مضيفا بان ا  

وكان حزب الشعب اقترح في مبادرته التي قدمها الى الحوار باجراء استفتاء شعبي على وثيقة االسرى خـالل                  
خليـة، موضـحا ان كافـة       وهاجم الصالحي بشدة تشكيل القوة التنفيذية التي شـكلتها وزارة الدا           .ثالثة شهور 

الفصائل الفلسطينية تعلم علم اليقين ان ضبط الفلتان االمني في الشارع الفلسطيني ال يمكن ان يتـواله تنظـيم                   
  .واحد او جهة واحدة بمعزل عن باقي الفصائل

لـوطني   اعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم تاييد الجبهة لوثيقة الوفاق ا              من جهته 
في اسرع وقت ممكن، ومساندة الجبهة ايضا الى ما طرحه الرئيس عباس بشأن طـرح المبـادرة لالسـتفتاء                   

  .الشعبي كي يقول الشعب كلمته
 دعـا بيـان إسـالمي مـسيحي مـشترك،      :القدسمن  25/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية    وذكرت  

صلحة العليا للشعب الفلسطيني، على كل اعتبار لـصعوبة         المؤتمرين في جلسات الحوار الوطني إلى تغليب الم       
وأكد البيان على تأيد رجال الدين المسلمين والمسيحيين لمبادرة          .ودقة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية      

القطاع الخاص ووثيقة األسرى للوفاق الوطني، وضرورة وضع رؤية سياسية شاملة وواضحة تبث الطمأنينـة               
  .لجميعفي قلوب ا
 قال المحلل السياسي هاني المصري لوكالة :رام اهللا من  أ ف بنقالً عن 26/5/2006الغد األردنية وأضافت 

فرانس برس ان تلويح الرئيس عباس باجراء استفتاء له عدة اسباب وهي انه يريد ان يؤكد للعالم والسرائيل ان 
 .ى اتخاذ القرار في اية لحظة يتطلب االمر ذلكهناك شريكا فلسطينيا قويا في المفاوضات معها وقادرا عل

 بمجرد ان عباس طرح موضوع االستفتاء بدا انه في اقوى حاالته حيث ان فتح هي بحاجة اليه النه :واضاف
 .واعتبر ان حماس لن تعرقل االستفتاء ولكن ستحاول تعديل وثيقة االسرى بالحوار. هو من يمثلها في السلطة
 ان عباس :واوضح .خرى بحاجة الى عباس ليسوقها دوليا وهو يشكل غطاء لحمايتهاوتابع ان حماس هي اال

تصرف بهذه السرعة الن لديه معلومات ان اسرائيل ستبدأ بتنفيذ خطتها االحادية الجانب بعد عدة اشهر ولن 
 .تنتظر كثيرا

 Near East Consultingاستطالع أجراه فرع إلى أن  25/5/2006بي بي سي العربية وأشار موقع 
Group األسرىمن الفلسطينيون يوافقون على محتوى وثيقة % 80 وأعلن عنه في رام اهللا الخميس أظهر ان .  

 
  آخرين مع تجدد االشتباكات في غزة12مقتل شرطي وإصابة  .2

 آخرون، من بينهم اثنان من      12قتل شرطي فلسطيني وأصيب     : لندنمن   26/5/2006الشرق األوسط   نشرت  
 من جهاز األمن الوقائي خالل اشتباكات مسلحة وقعت بين افراد من قوة المـساندة األمنيـة       5ة و حرس الرئاس 
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وتبـادل الطرفـان    . الخاصة التابعة لوزير الداخلية سعيد صيام وأفراد من األمن الوقائي فـي مدينـة غـزة               
ة المساندة، اطلقـت  وحسب قول عناصر الوقائي، فان قو. االتهامات، وحمل كل منهما اآلخر مسؤولية ما حدث      

النار على مجموعة من عناصرها كانت تستقل سيارة في طريق عودتها من تشييع جثمان مدير الجهـاز فـي                   
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يوسف الزهار أحد قادة قوة المساندة القول إن             . المنطقة الوسطى نبيل هدهد   

د القوة األمنية وحصل اطالق نار وقد طلبت من اخواننا في           عددا من افراد األمن الوقائي تحرشوا بعدد من افرا        
واتهمت حماس مجددا فرقة الموت التابعة لألمـن         .القوة ضبط النفس، ونحن ال نطلق النار اال اذا اطلقت علينا          

  . الوقائي باالستفزاز والبدء في إطالق النار
قيادات حركة الجهاد عن اسفه لمـا        عبر خالد البطش احد      :الفت حداد  26/5/2006 48عرب  وأضافت موقع   

حدث وقال ان هناك عمالء يعملون على توتير العالقة بين فتح وحماس لذلك يجـب علـى الجميـع االنتبـاه                     
 الحيطـة والحـذر وعـدم       يوحذر البطش من الفتنة داعيا الى توخ       .لمخططهم الواضح باشعال الفتنة الداخلية    

 مؤسف ويدلل على مدى استهتارنا بدماء ابناء        يئ ما يحدث هو ش    :االحتكام الى السالح فى حل النزاعات وقال      
    .الشعب داعيا الى الحوار كوسيلة وحيدة للتفاهم

الهدوء ساد شوارع غزة بعد دخول قرار وزير الداخلية أن : 26/5/2006 بي بي سي العربية وأشار موقع
في مواقع محددة تتيح  أنهم سيتمركزون  إلى يوسف الزهار، حيث لفتحيز التنفيذ بسحب عناصر القوة األمنية

  . التوجه فورا الى المناطق المهددة باالنفالتلهم
  
   في الحكومة إذا اعترفت حماس بالمنظمة للمشاركةفتح مستعدة : دحالن .3

أعلن محمد دحالن، األربعاء، أن فتح لن تمانع في المشاركة في حكومة ائتالف وطني مع حمـاس إذا                  : القدس
وأوضح دحالن أن قبول حمـاس       .ة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقبلت المبادرة العربية للسالم       اعترفت األخير 

للمبادرة العربية سيوفر للفلسطينيين الدعم والحماية العربية كما أن اعتراف حماس بمنظمة التحريـر سـينهي                
وأشار دحالن إلي أن القضية      .عزلة حماس الفلسطينية ويزيل أسباب التوتر مع فتح ويبعد شبح االقتتال الداخلي           

  . ليست فشل الحكومة
وعلينا االن ان نبحث عن     . جميعا فاشلين وليس فقط الحكومة    .. منذ بداية االنتفاضة حتى اليوم ووضعنا يتراجع      

اعتقد ان التجربة القصيرة لحكومة حماس علمتنا ان فصيال واحداً ال يمكنـه             . مخارج لألزمة التي وصلنا إليها    
 في الوقت الذي نضيع فيه الوقت في قضايا جانبية يقوم اولمـرت برسـم               :وأضاف .ده في الحكم  ان ينجح وح  

مستقبلنا بخطوات احادية ويجزئ الضفة ويضم اجزاء منها إلى إسرائيل وبالتالي ال بد للحوار الوطني ان يكون                 
  .جديا وليس إعالميا بترك المصالح الحزبية لصالح القضايا الوطنية

  25/5/2006البراق  
  
 اجتماع قريب في القاهرة لبحث دخول حماس والجهاد في المنظمة  .4

عزيز الدويك في حديث للبيان ان قادة الفصائل .كشف رئيس المجلس التشريعي د: محمد ابراهيم، رام اهللا
سيلتقون قريبا في القاهرة للتباحث في شأن اعادة احياء وبناء منظمة التحرير بما يضمن مشاركة حركتي 

وقال الدويك ان حوار القاهرة سيسير في اتجاهين، داخلي يتناول القضايا  .س والجهاد االسالمي فيهاحما
المتعلقة بالسلطة، وخارجي ويتعلق باعادة بناء منظمة التحرير ومشاركة حماس والجهاد االسالمي في 

 ، شلح وفاروق القدوميومن المقرر ان يشارك في هذا الحوار كل من خالد مشعل ورمضان عبد اهللا .المنظمة
 . رئيس عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالو

  26/5/2006البيان  
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  ت دبلوماسية بين القدومي والزهارخالفا .5
 كشفت مصادر مقربة من فاروق القدومي أن خالفات دبلوماسية بين القدومي كونه وزير              :فلسطين برس ،  غزة

شؤون الخارجية محمود الزهار حول قضايا بروتوكوليه في بعض الـسفارات           خارجية دولة فلسطين ووزير ال    
أنت : الفلسطينية بالخارج حيث وصل لوكالة فلسطين برس رسالة موجهة من القدومي ينتقد فيها الزهار بالقول                

 .كمبحاجة إلى مزيد من الخبرة والتجارب في الحقل الدبلوماسي إن أنت كنت حماسا أو فتح ال فرق عندي بيـن                   
بداية األخ عبد العزيز أبـو      / 21/5 تسلمنا كتابك المؤرخ في      :ويبدأ القدومي رسالته الموجه الى الزهار بالقول      

غوش هو سفير فلسطين لدى ماليزيا وليس السفير الفلسطيني أو ممثل فلـسطين، وقـد تمـرس فـي العمـل                     
وتـضيف الرسـالة علـى لـسان         .لالدبلوماسي منذ سنوات طويلة وله خبرة واسعة ودراية كافية في األصو          

 مازلت أقول أن السلطة الوطنية قامت بناء على اتفاق أوسلو والتي تنص في مادتها السادسة على أن                  :القدومي
منظمة التحرير تقوم بالمفاوضات وبتوقيع االتفاقات التي يتم التوصل إليها، وقد تكرر ذلك في اتفاقات واشنطن                

ان نصوص هذه االتفاقات تحكم السلطة الوطنية والتي تقولـون إن الـشعب              وذلك ف  1995في شهر ايلول عام     
 فهل تعنون أن شعب فلسطين هـو مـن يقطـن فـي          :ويوضح القدومي قائال   .الفلسطيني انتخبكم على أساسها   

؟ بينما انتخبنا الشعب الفلسطيني بكامله كوزير لخارجية دولة فلـسطين           اضي الفلسطينية في الضفة والقطاع    األر
 وأنت تعلم أنني ال اعترف بأوسلو أساساً وال بإفرازاتها كاالنتخابات في ظل االحتالل وأال يكـون                 ،المنفىفي  

صـدق اهللا   .." أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعض       ":ذلك مصداقا لقوله تعالى بسم اهللا الرحمن الرحيم       
 الوطنية غير شرعية فإذا اعترفت أنت       أن القوانين الصادرة عن السلطة    : ويبين القدومي خالل رسالته    .العظيم

مؤكدا أن مجموع القوانين الصادرة عن مجلس       . بها، عليك االعتراف بأوسلو وبإسرائيل التي أتت بهذا االتفاق        
 التحريـر قبـل إقرارهـا    الوزراء والمجلس التشريعي تحتاج لموافقة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة       

 كونه ممثل للسلطة أن يلتزم ودون تحفظ باتفاق أوسلو الذي أجريت علـى أساسـه    وطالب الزهار  .والعمل بها 
سبق أن حذرت من أنكم ستدخلون في نفق مظلم إذا خضتم هذه االنتخابات، ألنها تتعـارض                 :االنتخابات، قائال 

تعلموا أن  وسيضيق عليكم النفق وقد أعلنتم ذلك مرارا وتحدثنا مع إخوتك في دمشق ول            ... مع موقفكم السياسي  
  .منظمة التحرير بكل قوانينها وصالحياتها هي غطاء شرعي ودولي لكم إذا أردتم أن تنجحوا في مهمتكم الشاقة

  . لقد وردنا اسمك كعضو في الوفد الذي شكل كوفد لمنظمة التحرير وليس للسلطة الوطنية:اضافت الرسالة
  26/5/2006الحياة الجديدة 

  
  لة حول اغتيال القوقا نتائج مذهالتحقيق يتوصل إلى .6
اعلن متحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين ان وزارة الداخلية ابلغت قيادة لجـان المقاومـة الـشعبية                   :غزة

وقال ابو مجاهد ان التحقيق توصـل الـى          .انتهاء التحقيق في قضية اغتيال القائد العام للجان أبو يوسف القوقا          
واوضح ابو مجاهد ان اسرائيل زرعت عمالء لها في غـزة لجلـب              .نتائج مذهلة حول كيفية استهداف القوقا     

سيارات بمواصفات خاصة من نوع سوبارو توضع بها اجهزة الكترونية تتصل مباشرة بالطـائرات الحربيـة                
  .وبغرف تحكم داخل اسرائيل ترسل اشارات معينة حول االشخاص المستهدفين

26/5/2006القبس الكويتية   
 

   مسؤولين أمنيين مصريين في القاهرةصيام يجري لقاءات مع .7
 مساء امس وسط أجواء من التكتم والسرية قادما مـن           القاهرة ذكر أن سعيد صيام وصل       - رامتان   -القاهرة  

 سيجري خالل زيارته التي تستغرق يومين مباحثات مع عدد من المسؤولين االمنيين فى مـصر      هوعلم أن  .جدة
  .الفلسطينيةحول آخر تطورات األوضاع في االراضى 

26/5/2006الحياة الجديدة   
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  للسرايا القدس تهدد باستخدام وسائل قتالية جديدة للرد على االحتال  ..88
االعتـداءات   في حال استمرت     ،باستخدام وسائل قتالية جديدة لم تستخدمها من قبل        دت سرايا القدس  هد: غزة

 .عمليات القتل واالغتيـال واالعتقـال     مرت  وفي حال است   ، وباقي فصائل المقاومة   ،اإلسرائيلية بحق مقاوميها  
 هذه الجرائم التي تجري تحـت سـمع         نإ ، الناطق الرسمي باسم السرايا في تصريح صحفي       ،حمدأوقال أبو   

 والتي  ، استخدام وسائل قتالية لم تستخدم حتى اآلن في الصراع القائم          ىسرايا إل بال قد يدفع    ،ونظر العالم الظالم  
 على  اًتعقيب و .، على حد تعبيره   في شكل الصراع وأبعاده ونتائجه على كافة المستويات         كبيراً قد تحدث تحوالً  

 العدو قـد تجـاوز      نأ و ، مرور الكرام  تمرقال ان العملية لن      تهاحد قاد أف  ااستهدواقتحام االحتالل لرام اهللا     
           ودعا جميـع   . مقاومة من قبل ال   جميع الخطوط الحمراء التي كانت تحافظ ولو بشكل طفيف على أساليب الرد

ة علـى إدارة الـصراع بـشكل        ر تكون قاد  ، تشكيل غرفة عمليات مشتركة    ، إلى الفصائل وأجنحتها العسكرية  
  . وعدم االنشغال بمشاكل داخلية هنا وهناك، وحشد طاقات الجميع لمواجهة االحتالل،أفضل

  25/05/2006 خدمة قدس برس
  
  ريةكتائب األقصى تعلن توحيد أجنحتها العسك: غزة .9

 توحيد جميع أذرعها ومجموعاتها العسكرية، تحت إشراف ما أطلقـت            عن أعلنت كتائب األقصى   :خليل الشيخ 
كتائـب بحـضور    المؤتمر صحافي عقدتـه     في  جاء   و .عليه المجلس العسكري األعلى لكتائب شهداء األقصى      

يم أبو صفية القيادي فـي      توفيق أبو خوصة، وجمال أبو الجديان أمين سر الحركة في محافظة شمال غزة، وسل             
 ستواصل النضال ضد االحتالل، وضد كل المؤامرات الرامية إلى إشعال الفتنة الداخلية، مؤكدة أنهـا                هافتح، أن 

وقالت إن إعالن   .لن تنحرف عن البوصلة الوطنية الموجهة نحو دحر االحتالل وتخفيف المعاناة عن المواطنين            
بما تـستوجبه الوحـدة الوطنيـة الداخليـة،         و الستنهاض حركة فتح،     توحيدها جاء في إطار الجهود المبذولة     

أبو خوصة أن هذه الخطـوة جديـة السـتنهاض الوضـع             أكد و .واستكمال دور فتح لقيادة المشروع الوطني     
   .توحيد بمثابة رسالة موجهة للشعب الفلسطيني، تطمئنه على وحدة الحركةالواعتبر أن قرار  الفتحاوي

26/5/2006 األيام الفلسطينية  
 

   االنتفاضة تتهم أطرافاً باالساءة للفلسطينيين–فتح  .10
 االنتفاضة في بيان صادر عن لجنتها المركزية، اطرافاً مثل الرئيس أمين الجميل             -اتهمت حركة فتح    :  بيروت

وكـررت  . سمير جعجع بالقيام بحملة االساءة والتشويه للوجود الفلسطيني فـي لبنـان           ووالنائب وليد جنبالط    
الحركة موقفها القائل إن السالح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وخارجها هو سالح المقاومـة                

وأشادت . الفلسطينية ووظيفته ضد العدو الصهيوني، ولن يكون هذا السالح اال ضد معسكر اعداء لبنان وامتنا              
الوطنية اللبنانية، وبالمجاهدين فـي حـزب اهللا         كما نوهت بالمقاومة     ،الحركة بدور الرئيس اللبناني اميل لحود     

  . وأكدت انها ال تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، العامهوامين
26/5/2006الحياة   

 
  إصابة أحد قادة الجهاد واستشهاد مرافقه جنوب لبنان .11

اغتيال أصيب أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي، واستشهد أحد مرافقيه، صباح اليوم الجمعة  في جريمة 
وكانت مصادر إعالمية ذكرت أن عبوة ناسفة موجهة  .صهيونية استهدفت سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان

انفجرت في أحد شوارع مدينة صيدا لدى مرور سيارة المجاهد المجذوب، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، 
ة االستخبارات الصهيونية هي من يقف وأكد ممثل حركة الجهاد في لبنان، أن أجهز .واستشهاد أحد مرافقيه
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وراء هذه الجريمة وأشار إلى أن المجذوب كان قد تعرض في وقت سابق لجريمة اغتيال أسفرت عن إصابته 
ولفت  .هو وزوجته وطفله، منوهاً بأن االحتالل الصهيوني كان قد اعترف بمسؤوليته عن تلك الجريمة

قد " الموساد"اصر من جهاز االستخبارات الخارجية الصهيونية الرفاعي إلى أن هناك معلومات تتحدث عن عن
  .دخلت مؤخراً األراضي اللبنانية بجوازات سفر أوروبية، وذلك بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وجرائم اغتيال

  26/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  للتفاوض مع الرئيس الفلسطينياسرائيليةدعوات  .12
 دعا عدد من القادة السياسيين في اسرائيل، ومن بينهم اعضاء في االئتالف :الناصرة ـ برهوم جرايسي

الحكومي، أمس حكومة اولمرت الجراء مفاوضات مباشرة مع محمود عباس خاصة بعد خطابه خالل الحوار 
 ن بيانأقال عامي ايالون فيما  . أفرايم سنيه العنوان الصحيح للمفاوضاتهفقد اعتبر .الوطني الذي بدأ أمس

، ولمرتيؤكد انه قائد حقيقي ويمد يده ألفهو عباس واالنذار الذي وضعه امام الفصائل هو خطوة هامة جدا، 
من ناحيته قال يوسي و.  ان يثبت جدية نواياه، وان يؤيد علنا دعوة ابومازن لعقد لقاء فوري معهالذي عليه

طينية، فدعوة عباس، تتضمن عمليا الشروط على اولمرت ان يفهم ان أمرا ما حدث في القيادة الفلس، أن بيلين
 باجراء مفاوضات فورية ومكثفة مع الجانب الفلسطيني، من هاالتي فرضتها اسرائيل امام حماس، وهذا يلزم

  .أجل التوصل الى سالم
  26/5/2006الغد األردنية 

  
  موساد يرحب بتصريحات هنية عن هدنة مطولةلالرئيس السابق ل .13

 هدنـة   حولليفي الحكومة اإلسرائيلية الى التعاطي بجدية مع تصريحات اسماعيل هنية           دعا افرايم ها  : الناصرة
وأضاف انه ليس من الصحيح مطالبة حماس االعتراف بإسرائيل، لكن عليهـا اتخـاذ قـرارات                . طويلة األمد 

تفـاق  وتابع أن حماس ال تسعى اليوم للتوصل الى ا         .صعبة للغاية من وجهة نظره لتكون شريكة في مفاوضات        
 أنه  أضاف،و. وثمة نقاط التقاء بين هذا التوجه وتوجه شارون لحل مرحلي طويل األمد           ،  مع إسرائيل إنما لهدنة   

  .يجب فحص إمكان أن يتوصل الطرفان الى تفاهم يقضي بوقف األعمال العدائية بين الجانبين لسنوات طويلة
  26/5/2006الحياة 

  
  حة وأبو ردينة ينفيبيرتس يعلن تزويد الموالين لعباس باألسل .14

 على نقل كمية محددة من الـسالح للحـرس          اأولمرت وبيرتس صادق  أن  : 26/5/2006 48 عرب   ذكر موقع 
على ضوء زيادة حجم التهديدات علـى حيـاة         ،   في أعقاب توصية جهاز األمن اإلسرائيلي      ،الرئاسي الفلسطيني 

مجال لنقل األسلحة، من أجل تنفيذ القـرار        ، أنه يجب إتاحة ال     من جهته  قال عاموس غلعاد  فيما  . محمود عباس 
وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية أن األسلحة التي سيتم نقلهـا           . ولمواجهة حماس   عباس، الشجاع الذي اتخذه  

  .ستزودها دول عدة، إسرائيل ليست بينها
، نبـاء هـذه األ ى  نبيل أبو ردينة نفإلى أن:  رام اهللامن 25/5/2006 وفا  –وكالة األنباء الفلسطينية    وأشارت  
  .ال أساس لها من الصحة على اإلطالقمؤكدا أن 

  
   يصادق على رفع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيلبيرتس  .15

أفاد موقع هآرتس بأن بيرتس صادق على رفع عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المسموح لهم بدخول                 
  .  تاجر3000لى ع ألفا إضافة 11إسرائيل إلى 

  25/5/2006 48 عرب
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    خطة التجميعتناغم اسرائيلي امريكي حول تنفيذ .16

كي الرئاسي والبرلماني الولمرت ولسياسته، شهية االخير لالستعجال        يفتح الدعم االمر  :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 اتفق وبـوش علـى تـشكيل        هحدود، اذ اكدت مصادر صحافية اسرائيلية موثوقة ان       الفي تنفيذ مخططه لرسم     

 اميركي واسرائيلي لصوغ تفاصيل الخطة اإلسرائيلية، علماً ان المبعوثين االميـركيين الـى الـشرق                طاقمين
وكتب ناحوم برنياع وشمعون شيفر في يـديعوت احرونـوت           .االوسط سيزوران اسرائيل قريبا للغرض ذاته     

. الطاقم االسـرائيلي   ان ستيف هادلي سيرأس، كما يبدو، الطاقم االميركي، على ان يشكل اولمرت قريبا               ،امس
واشار المعلقان الى ان اولمرت ابلغ بوش ان الخطة تقضي بسحب قوات الجيش مـن المنـاطق التـي سـيتم                     

 هرددهـو عكـس مـا        هذا الموقف،    فيالجديد  أن   الى   الفتحيث  . اخالؤها، باستثناء الكتل االستيطانية الكبرى    
وكانت الـصحف    .ت ال يعني انسحاب الجيش منها     ان اخالء المستوطنا  من   ،اقطاب في الحكومة اكثر من مرة     

 الـذي   ،زيارة بالناجحة للغاية، واشارت الى ان نتائجها فاقت التوقعات، حتى اولمرت نفـسه            الالعبرية وصفت   
 مرة مع الخبير االسـتراتيجي اليهـودي        30بعد ان استعد له جيداً وتدرب على قراءته         ،  تألق في خطاب حياته   

 ان اولمرت كان واضـحا للغايـة فـي           في هارتس،  كتب بارنياع في حين    .ك لونتز االميركي الجمهوري فران  
ـ                   هتوجهه ورسالته نحو حل احادي الجانب، مشيراً الى انه خالفاً السالفه الذين حملوا دائماً التبرير االمني، فإن

   .تحدث عن الحدود الديموغرافية ال االمنية
اعتبارا خاصاً للمعارضة االوروبية والعربية لخطته، منطلقـاً         ان اولمرت ال يقيم      ،من جانبه، كتب آلوف بن    و

من االفتراض أنه من غير المعقول ان يرفض احد في العالم قراراً اسرائيلياً باالنسحاب من اراض فلـسطينية                  
ان التزام اولمرت البحث عن كل الـسبل        أشار إلى   و . عاما 39محتلة، وهو مطلب يردده المجتمع الدولي منذ        

  . ألن ما تريده اسرائيل في الواقع هو ان تعمل بمفردها،فارغ المضمون، ض مع الفلسطينيينللتفاو
  26/5/2006الحياة 

  
   الغربية حمراً لالنسحاب من الضفة خطوطاًصفقة للمستوطنين تضمن  .17

 يسعى مجلس المستعمرات في الضفة الغربية الى بلورة صفقة مع أولمرت، قبـل             :القدس المحتلة  آمال شحادة    
عرقلة مقابل توسيع المنطقة األمنية داخل الحدود التي سـيتم          ال يتعهد فيها المستوطنون بعدم      ،تنفيذ خطة التجميع  

ويـسعى   .واإلعالن عن خطوط حمر لمناطق يتعهد أولمرت بعدم االنسحاب منها لمدة عشر سنوات            ،  ترسيمها
يرى أنها تـضمن    التي   ،ادتهم بهذه الصفقة  رئيس المجلس المحلي، الى اقناع النسبة األكبر من المستوطنين وق         

حدوداً أمنية، تمكن المستوطنين من تحقيق خط انسحاب اسرائيلي أفضل من ذلـك الـذي سـتحققه الحكومـة                   
سـتعمد  إسرائيل  ن  أخطة،  الإلى ذلك، قال اوتنيل شينلر، الذي يساعد على وضع آلية لتنفيذ            . بأالعيبها وخدعها 

  .لتكون متصلة بكريات أربع، ضعها داخل الحدود المزمع ترسيمهاالى توسيع مستعمرات الخليل وو
  26/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
 يزبيرزيارة تأجيل ب على الحلول االحادية حتجاندولتان اوربيتان ت .18

 بإرجاء زيارته ريز ان دولتين أوروبيتين أبلغتا بي،ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة امس: القدس المحتلة
 ترفضان هذه الخطة، وتطالبان بان يتم هما ان حيث.، اذا ما اراد شرح خطة رسم الحدود من جانب واحدإليهما

 للقيام ، خالل األسابيع القادمة من جهة أخرى يستعدريزوأكد المصدر أن بي. رسم الحدود باتفاق بين الجانبين
 . العالقات بين الدول العربية واسرائيلنفا محاوالته، فتح االبواب لتطبيعأبزيارات الى دول عربية ثالث مست

 . في حزيران القادم بزيارة الى تل ابيب بالمقابلن وزيري خارجيتي دولتين عربيتين سيقومانأ كما
  26/5/2006الدستور 
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  تل أبيب تدرس شراء الكهرباء من األردن .19

 على وضع أنظمة جديدة تسمح      نه أوعز إلى المسؤولين في وزارته بالعمل      أقال بنيامين بن إليعازر،     : الناصرة
  .بشراء الكهرباء من دول الجوار، بشكل عام، ال سيما األردن، وذلك بهدف تقليص التكاليف

  25/05/2006قدس برس 
  

  ليفني في تركيا تحضيرا لزيارتي أولمرت وسازار  .20
يرهـا التركـي   تلتقي خاللهـا نظ ، تصل ليفني الى أنقرة األحد المقبل في زيارة رسمية: أنقرة ـ حسني محلي 

 في جميـع المجـاالت،      الثنائيةستبحث التفاصيل الخاصة بالعالقات      حيث   .اردوغان وأحمد سيزار  إضافة إلى   
بحث التفاصيل الخاصة بزيارة أولمرت الى انقرة الصيف المقبل بعد زيـارة            ، و باإلضافة الى القضايا االقليمية   

 المصادر ان تعبر للمسؤولين االتراك عن عـدم ارتيـاح           وتتوقع. قادمسيزار المعلنة الى اسرائيل في  يونيو ال       
  .حكومتها لزيارة خالد مشعل الى انقرة أواسط فبراير الماضي

  26/5/2006القبس الكويتية 
  

  إسرائيل تحقق مع محامية بريطانية أقامت دعوى ضد جنرال إسرائيلي .21
تي أقامتها في بريطانيا ضـد جنـرال        انتقمت السلطات اإلسرائيلية من كيت ماينارد على الدعوى ال        : الناصرة

إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة، بتوقيفها والتحقيق معها فور وصـولها               
دخول، الى أن تدخلت محكمة إسـرائيلية وأمـرت بـدخولها،       الالى مطار تل أبيب، ومحاولة عدم السماح لها ب        

 وصـلت الـى إسـرائيل       ، قـد   ناشطة في مجال حقوق اإلنسان     وهي كانت حيث   .محددة بقاءها حتى بعد غد    
ومن جهتهـا   .  يشارك فيها محاضرون جامعيون من أنحاء العالم       ،للمشاركة في دورة مهنية عن القانون الدولي      

ن إسرائيل تسجل رقمـاً قياسـياً       بأ ،بالقولالتي سعت إلى إستصدار قرار المحكمة،         اإلسرائيلية عقبت المحامية 
  .الى جهة تحديد الحريات متذرعة بحجج أمنيةجديداً 

  26/5/2006الحياة 
  

  اتهم في قضية إطالق نار على مواطنين عرب إسرائيليترقية ضابط  .22
سيتولى منصب رئيس طاقم     حيث   . بعدم ترقيته  أورأعلن أفي ديختر عن ترقية بنتسي ساو خالفا لتوصية لجنة           

 تاثير كبير علـى     همناصب رفيعة في المستقبل ويمنح من يشغل      يعتبر رافعة لتولي    ، الذي   وزير األمن الداخلي  
  .سلك الشرطة يفوق بكثير مهمة رئيس أركان حرس الحدود

  25/5/2006 48عرب 
 

  حكومة أولمرت تكثف هدم منازل عرب النقب بحجة البناء غير المرخص .23
لى فلسطينيي النقب، كثفت الحكومة اإلسرائيلية هجماتها ع: حسن مواسي من  26/5/2006 المستقبل ذكرت

ودهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وموظفي الداخلية وجرافاتها قرية أبو تلول غير المعترف 
وأحكمت قوات الشرطة إغالق مداخل القرية ومخارجها .  منزال بحجة البناء من دون ترخيص11بها وهدمت 

لمحلية عطية االعسم أن السلطات اإلسرائيلية هدمت وأكد رئيس اللجنة ا. ومنعت الوصول إليها أو مغادرتها
 منزال في القرية، وان عدد البيوت القائمة اليوم يصل إلى 30 األخيرة ما ال يقل عن 15خالل السنوات الـ
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 كيلومترات مربعة، هي ما تبقى للقرية تقريبا بعد مصادرة الجزء األكبر 4 منزل تقوم على مساحة 600نحو 
  .ة بناء منطقة صناعات عسكرية، في ما يطلق عليه اليوم رمات بيكاعمن أراضيها لمصلح

المجلس االقليمي للقرى غير أن : سلمان ابو عبيد عن مراسله 25/5/2006 صوت الحق والحرية وأورد
المعترف بها في النقب اسس ،مؤسسة حقوقية للدفاع عن وجود وحقوق سكان القرى غير المعترف بها، وذلك 

يرة هدم البيوت العربية، والصاق اخطارات الهدم لبيوت وقرى باكملها وخاصة فيما تعارف عليه بعد ازدياد وت
بالقرى والتجمعات غير المعترف بها، ومالحقة اصحاب المواشي العرب، واالعتداء على االراضي العربية، 

  .بحجة تطوير النقب
  
  مجموعة يهودية تتراجع عن اقتحام األقصى .24

مرت الصالة بهدوء في المسجد االقصى أمس حيث دعت الحركة االسالمية في  26/5/2006 البيان قالت
اسرائيل المسلمين الى التجمع احتجاجا على سماح الشرطة االسرائيلية لعناصر من مجموعة يهودية متشددة 

 وقال ناطق باسم الشرطة االسرائيلية لوكالة فرانس برس ان عناصر هذه المجموعة. بالتوجه الى المسجد
   . اليمينية المتشددة تراجعوا عن القيام بهذه الزيارة فتمت الصالة في المسجد االقصى من دون حوادث

 قد احتشد في المسجد األقصى عقب ا غفيراجمهور الى أن 25/5/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار
 على المرابطة بكثافة في صالة الظهر واجتمعوا حول محاضرٍة ألقاها الشيخ رائد صالح حثّ فيها الحضور

كما تحدث الشيخ صالح عن بشائر الخالفة . ساحات األقصى للحيلولة ومنع أي محاولة للمس بالمسجد
  .اإلسالمية القادمة ومقرها القدس الشريف، مؤكّداً على أهمية الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس

صائب عريقات حذر من خطورة سماح أن : أ. ب.  ـ د رام اهللا من   26/5/2006 الشرق األوسط وجاء في
وأوضح ان هذا    .الشرطة االسرائيلية لما يسمى بجماعة أمناء جبل الهيكل االرهابية للدخول إلى الحرم القدسي            

التطور الخطير يأتي في سياق االقتحامات واالغتياالت والعدوان االسرائيلي الرامي إلى توتير المنطقة ودفعها              
  . د من التدهور، مشيرا إلى ان اتصاالت ستجرى مع اللجنة الرباعية لوقف التصعيد االسرائيليإلى المزي

  
  قوات االحتالل تقصف غزة وتواصل االعتقاالت .25

واصلت المدفعية االسرائيلية امس، قصفها الهمجي المكثـف لمنـاطقَ            : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  
 أن المدفعية االسرائيلية المتمركزة عند الخط الفاصل بين القطاع          شمال وشرق قطاع غزة، وذكر شهود عيان،      

 اطلقت عشرات القذائف صوب مناطقَ مأهولة في بلدات جباليا وبيت الهيا وبيت حانون شـماالً،               48واراضي  
  .اوأطراف حي الشجاعية ومحيط مقبرة الشهداء شرق

  26/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  أستاذ جامعة فلسطيني إلى رام اهللالسلطات األمريكية ترحل  .26
كشفت مصادر رسمية أمريكية اليوم عن ترحيل أستاذ فلسطيني سابق في جامعة فلوريدا برغم ثبوت براءتـه                 

وقالت المـصادر أن     .من اتهامات وجهت إليه بشأن دعم منظمة فلسطينية مصنفة أمريكيا أنها منظمة إرهابية            
في قضية سامي العريان الذي تـم ترحيلـه أخيـرا إلـى األراضـي               الدكتور سامح حمودة كان مدعيا عليه       

  .الفلسطينية
25/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات   

  
  %20 مبالغ مقابل عمولة وصلت إلى يحولونصرافون : بسبب الحصار .27
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لها لمؤسسات أو أشخاص من مختلف      يتحويتم  توسعت خطة الحصار لتشمل أية أموال       :   أسامة العيسة  ،القدس
وشملت هذه اإلجراءات منع تحويالت من قطاع غزة إلى الضفة الغربيـة   . العالم إلى األراضي الفلسطينية   دول  

مصادر مـصرفية   . أو بالعكس، لجمعيات خيرية، مما حرم مئات العائالت الفلسطينية المحتاجة من المساعدات           
صادر، الى ان الـصرافين     تحدثت لـالشرق األوسط عن الحصار الذي شمل عمل الصرافين، وأشارت هذه الم           

في األردن وفلسطين، حاولوا كسر الحصار، وتمكنوا في حاالت نادرة، من تحويل مبـالغ مـن أفـراد إلـى                    
وقـال  . ، ولكنهم ال يتمكنون اآلن من تحويل أيـة مبـالغ          %20عائالتهم مقابل نسبة عمولة كبيرة وصلت إلى        

 وقبل تشكيل الحكومـة الفلـسطينية       ، في عملنا  مصاعب كثيرة واجهتنا  : قائالصراف رفض الكشف عن هويته      
الجديدة، وتم التحقيق معي شخصيا اكثر من مرة من قبل أجهزة األمن الفلسطينية التابعة للـسلطة الفلـسطينية                  

 واآلن فانه غير مسموح لنا قبول التحويالت من      . آالف دوالر  5على كل مبلغ تم تحويله من الخارج ويزيد عن          
  . ل فانه مسموح لنا تحويل أية مبالغ من هنا إلى أي مكان في العالمالخارج، وفي المقاب

  26/5/2006الشرق األوسط 
  
   البرنامج، التركيبة واألعضاء- والثالثونالحاديةالحكومة : جديد مدار .28

 مـن سلـسلة أوراق      33 مدار الورقة رقم     - صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية       -رام اهللا 
وتحتـوي   .  البرنامج، التركيبـة واألعـضاء     -يلية، وهي بعنوان الحكومة اإلسرائيلية الحادية والثالثون      إسرائ

الورقة الجديدة على وثيقة الخطوط األساسية لهذه الحكومة المكونة مـن أحـزاب كـديما والعمـل وشـاس                   
الذي ألقاه أولمـرت غـداة      ، باإلضافة إلى ذلك تضم الورقة المقاطع الرئيسية من الخطاب           )جيل(والمتقاعدين  

ظهور نتائج االنتخابات اإلسرائيلية العامة والنص الكامل للخطاب الذي ألقاه لـدى عـرض الحكومـة علـى                  
ويلي ذلك عرض لسيرة حياة رئيس الحكومة وأعضائها كافة وملحق حول نتائج االنتخابات             . الكنيست لنيل ثقته  

  . وأسماء أعضاء الكنيست حسب الكتل
25/5/2006 48عرب   

 
  لتيسير إدخال الشاحنات إلى فلسطينإسرائيلياجتماع تنسيقي مصري ـ  .29

 ، جنـوب رفـح  ،عقدت األجهزة المسؤولة عن ميناء رفح البري ومنفذ كرم سـالم  : يسري محمد ) مصر(رفح  
اجتماعا تنسيقيا في الجانب المصري من ميناء رفح البري بحضور ممثلين عن الجانب اإلسرائيلي والمـراقبين              

ن االتحاد األوروبي ومسؤولي الجمارك من الجانبين، حيث تم استعراض الموقف الحالي بخصوص تـشغيل               م
منفذ كرم سالم لعبور الشاحنات بين مصر وفلسطين والمعوقات التي تعترض عمله حاليا، وذلك لسرعة إدخال                

  .المساعدات العاجلة المقدمة من مصر وباقي الدول العربية واألجنبية
26/5/2006وسط الشرق األ  

 
  اإلسالميون يتهمون واشنطن بمعاداة العرب والمسلمين .30
اتهم اإلسالميون في األردن اإلدارة األمريكية بمعاداة كل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم وذلك على               : أي.بي.يو

نون يمنع  خلفية القرار الذي اتخذه مجلس النواب األمريكي الثالثاء الماضي والقاضي بالموافقة على مشروع قا             
وأصدر حزب جبهة العمل اإلسالمي أمس بيانا قـال   .اإلدارة األمريكية من تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية

فيه ان القرار يأتي اثباتا جديداً على انحياز مؤسسة الحكم في الواليات المتحدة ضد قضايا العرب والمـسلمين                  
يان ان مؤسسة الحكم في الواليات المتحدة ممثلة بمختلـف          وقال الحزب في الب    .وفي مقدمتها القضية الفلسطينية   

 إسرائيل، مـشيراً إلـى أن        مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تعبر عن مصالح الحليف االستراتيجي        
  .القانون ال يختلف عن أي قانون يصدر عن الكنيست اإلسرائيلي
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26/5/2006الخليج اإلماراتية   
 
 التزامه بدعم الفلسطينيين يعلن األردنيالعاهل  .31

اكد العاهل االردني ان بالده لن تتخلى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للفلسطينيين، وسيكون دائما اول 
وقال في خطاب بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين . من يتصدى للدفاع عن االسالم والعرب والمسلمين

لن نتخلى في اي يوم من االيام وال تحت اي ظرف من الظروف : نيالستقالل المملكة وانهاء االنتداب البريطا
عن تقديم كل اشكال الدعم والمساعدة لألشقاء الفلسطينيين حتى يصلوا الى حقوقهم وتقوم الدولة الفلسطينية 

واكد وحدة الدم والهدف والمصير مع االشقاء الفلسطينيين، مذكرا بدماء  . المستقلة على األرض الفلسطينية
لن نقبل تحت اي ظرف من الظروف : وقال .الردنيين على اسوار القدس وفي باحة المسجد األقصى الشريفا

  .ان تكون عالقتنا بأي بلد او جهة، على حساب عالقتنا بأمتنا العربية أو اإلسالمية
  26/5/2006البيان 

  
  مؤتمر فلسطيني إسرائيلي في أنقرة .32

رة اتصاالت مكثفة مع عدد من الدول األوروبية، ودول في المنطقة           أجرت الحكومة التركية في الساعات األخي     
إضافة إلى الواليات المتحدة وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، تناولت فيها مسألة الـصراع الفلـسطيني               

وقالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة التركيـة إن انقـره            .اإلسرائيلي والجمود السياسي على هذا المسار     
ايهود وقترحت على إسرائيل استضافة مؤتمر فلسطيني ـ إسرائيلي على أعلى المستويات يضم محمود عباس  ا

 المصادر أن اإلدارة األمريكية ال تمانع في عقد مثل هذا المؤتمر في وقت تجد نفسها مشغولة                 توأكد .اولمرت
  .جدا بل ومتورطة في األحداث التي تشهدها الساحة العراقية

  25/5/2006م والمعلومات مركز اإلعال
  
   حملة تبرع للفلسطينيينيطلقامين عام حزب اهللا  .33

 عن حملة للتبرع للفلسطينيين، في إطار تحدي القانون         ، يوم أمس  ،أعلن األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا       
وضح أن من يقدم    وأ .الذي أقره الكونغرس األميركي لحصر المساعدات للفلسطينيين بما أسماه القنوات القانونية          

المال للفلسطينيين أصبح حسب قرار الكونغرس إرهابيا، مضيفا أن هيئة دعم المقاومة اإلسالمية ستبدأ بجمـع                
   .التبرعات للفلسطينيين على مدى عشرة أيام في إطار حملة أطلق عليها الفجر وليال عشر

  26/5/2006 48عرب 
  
  لدوحة في ا مسجدا80 بـ الفلسطينيحملة تبرعات للشعب  .34

تنظم الهيئة القطرية لالعمال الخيرية والجمعيات المشاركة في حملة مناصرة الشعب الفلسطيني قطـر              : الدوحة
 وبالتعاون مع وزارة االوقاف حملة جمع تبرعات للشعب الفلسطيني ضـمن فعاليـات حملـة                2006فلسطين  

ساجد بوزارة االوقاف بتحديد ثمانين     مناصرة الشعب الفلسطيني في مجموعة من مساجد الدولة وقامت ادارة الم          
  .مسجدا موزعة على عدد من مناطق الدولة لتلقي التبرعات

26/5/2006الوطن القطرية   
 

  ع بتأييده خطة االنسحاب األحاديمخاوف أوروبية من خروج بلير عن اإلجما .35
الرئيس األمريكـي   مع   ان رئيس الوزراء البريطاني بحث     قالت مصادر دبلوماسية بريطاني   : لندن  عمر حنين   

وكـان   .خطة االنسحاب اإلسرائيلية األحادية خالل لقاء القمة الذي جمع بينهما أمس في واشنطن             جورج بوش 
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المسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية أبدوا تحفظات عديدة على هذه الخطة، ولكن المشكلة هي أن بليـر                 
الخروج على الخط   باإلضافة إلى عدم محاولته     لبريطانية  يتمتع بنوع من الفيتو على توجهات وزارة الخارجية ا        

الذي ترسمه واشنطن بالنسبة للشرق األوسط ومحاولة تشجيع أي انسحاب إسـرائيلي جديـد مـن األراضـي                  
 ويخشى مراقبون كثيرون من خروج بلير عن اإلجماع األوروبي بالنـسبة للموقـف مـن خطـة                 .الفلسطينية
وعلمت الخليج ان   . ، ويقدم تنازالت لبوش تتمثل في الدعم العلني لهذا االنسحاب اإلسرائيلي األحادي           االنسحاب

  . أولمرت لزيارة بريطانيا وسيتم االتفاق قريباً بينهما على الموعد المقترح لهاإلىبلير قد وجه الدعوة 
  26/5/2006الخليج اإلماراتية 

 
  دود إسرائيلحادي لحمسؤول أممي ينتقد خطة أولمرت لترسيم أ .36

أمـام  خطة أولمـرت    ابراهيم غامبري، وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية،          انتقد  : نيويورك
إن الخطوات  :  قائالً مجلس األمن الدولي في اجتماعه الشهري المخصص لمراجعة الموقف في الشرق األوسط           

 بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية والتي ال بـد           األحادية ال يمكنها ببساطة حّل قضايا مثل الحدود       
  .أن يتم التوافق عليها ثنائياً، فنحن نتحدث هنا قبل كل شيء حول حدود دولتين ال دولة واحدة
  25/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ي غزةة إنقاذ المستقبل الشبابي فجمعيومريكية الرحمة األ مؤسسة تعاون بين .37

، سبل استمرار    إنقاذ المستقبل الشبابي في غزة     مع إدارة جمعية  يمثل مؤسسة الرحمة األمريكية      ناقش وفد    :غزة
التعاون المشترك، وتعزيز برامج التبادل الشبابي القائمة ضمن مشروع شباب بال حدود، الممـول مـن قبـل                  

  . أوضاع الشباب في فلسطين على حقيقة،الشباب األمريكي، الذي يساهم في إطالع ميرسي كور
  25/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

   
  وفد فلسطيني لمناقشة القضية على هامش مؤتمر لدول عدم االنحياز .38
يعقد المكتب التنفيذي لحركة عدم االنحياز، اجتماعاً وزارياً، في مدينة بوتراجايا في ماليزيا، في الفترة               : اليزيام

علـى   و .شهر الجاري، تحضيراً لقمة عدم االنحياز التي ستعقد في كوبا في أيلول المقبل             من ال  30 -27ما بين   
هامش المؤتمر ستعقد لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم االنحياز، اجتماعاً على المـستوى الـوزاري لمناقـشة               

وفـد الفلـسطيني    يشار إلى أن السيد الرئيس محمود عباس، قام بتـشكيل ال           .في القضية الفلسطينية  التطورات  
 ريـاض منـصور    و محمود الزهار : للمشاركة في هذه االجتماعات برئاسة فاروق القدومي وعضوية كل من         

  .عبد العزيز أبو غوشو
 25/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   استاذ جامعي وحامل دكتوراه وماجستير في العراق منذ سقوط بغداد500اغتيال  .39

 استاذ جامعي عراقي اغتيلوا منذ سقوط 200ت هيئة عراقية مستقلة امس ان اكثر من اعلن :  ا ف ب-بغداد 
 اذا اضيف الى ذلك من اغتيلوا من حملة الدكتوراه 500 ، ويرتفع الرقم الى 2003بغداد في نيسان 

لعام وحذرت من ان المئات من االساتذة حزموا امتعتهم وقرروا مغادرة العراق بعد ان ينتهي ا والماجستير،
جميع عمليات القتل سجلت ضد ''رئيس رابطة التدريسيين العراقيين ان عصام الراوي وقال  . الدراسي الحالي

قوات االحتالل والمرجعيات ''وحمل الراوي . ''مجهول ولم يقدم للعدالة مجرم واحد بتهمة قتل استاذ جامعي
 .''الكفاءات على خلفية اسباب طائفيةالدينية والسياسية مسؤولية تصفية وقتل بعض االساتذة واصحاب 

  26/5/2006الدستور 
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  2006في ...   بليون دوالر الواردات العربية من اميركا 350 .40
صادرات السلع األميركية إلى العالم العربـي إلـى ان          : 2006أشار تقرير أميركي بعنوان توقعات      :  واشنطن

لبينية بين الواليات المتحدة والدول العربية، الفتاً إلى         كانت إحدى أفضل السنوات تاريخياً للتجارة ا       2005سنة  
 العربية إلى حـدود     -ان التوقعات للسنة الجارية تبدو أكثر إشراقاً، ومتوقعاً ان تصل التجارة البينية األميركية              

الذي أعده معهد األبحـاث عـن       )  دولة عربية وشمال أفريقية    22شمل  (وأضاف التقرير    . بليون دوالر  37.9
ياسة الشرق األوسطية بطلب من غرفة التجارة العربية األميركية، ان واردات الدول العربية العالمية قدرت               الس

 في المئة،   27، وهي مرجحة ألن ترتفع نحو       2004 بليوناً في    224 بليون دوالر العام الماضي، من       276بنحو  
جات األميركية الصنع إلى المنطقة تتخطى      ولفت إلى ان مبيعات المنت    .  بليون دوالر في السنة الحالية     351إلى  

 األميركية ديفيد هامود إلى ان      -وأشار الرئيس التنفيذي في غرفة التجارة العربية         .المعدالت التجارية العالمية  
هذه األرقام تشير إلى ان العالم العربي ما زال أفضل شريك تجاري للواليات المتحدة، إذ على رغم حـصول                   

لسياسية أحياناً، تبقى الشراكة االقتصادية مستقرة وترتفع تدريجاً إلـى مـستويات قياسـية              توتر في العالقات ا   
والـسبب  . وأوضــح التقرير ان هناك أسباباً عدة الرتفاع الصادرات األميركية إلى العـالم العربـي              .جديدة

فط عالمياً، ما يعزز قـدرتها      المصدرة للنفط تستفيد من ارتفاع أسعار الن      ) العربية(األكثر وضوحاً هو ان الدول      
أما السبب اآلخر فهو ارتفاع استثمارات القطاع الخاص في المنطقة العربية إلى مـستويات               .الشرائية الخارجية 

قياسية، خصوصاً في مشاريع الهندسة والبناء، في مجاالت البتروكيماويات والسكن والترفيـه، التـي تتطلـب                
ولفت التقرير أيضاً إلى     .ألميركية بهدف تطوير البنى التحتية التابعة لها      كميات كبيرة من المعدات والمنتجات ا     

ارتفاع حجم السوق االستهالكية في المنطقة وتوافر السيولة، مشيراً إلى ان نسبة الشباب في العالم العربي هي                 
العربي هم دون سن     في المئة من سكان العالم       36إذ تبين إحصاءات الحكومة األميركية ان نحو        (األكبر عالمياً   

 فـي   2.3بمعـدل   (، كما ان النمو السكاني القوي       ) في المئة  28 سنة، في حين ان المعدل العالمي يبلغ         14 الـ
  .يشير إلى تعزز الطلب على المنتجات االستهالكية األميركية في السنوات المقبلة) المئة سنوياً

 26/5/2006الحياة 
 

  حكومة حماس والحذر من االستدراج .41
  ر الزعاترة ياس 

من منطلق المحبة والحرص على حركة حماس وتراثها ونموذجها الرائع، نتمنى أن يدقق قادتها فـي الـداخل                  
والخارج جيداً في تصريحاتهم ومواقفهم، ذلك أن توالي األخطاء الناجمة عن افتعـال المرونـة يهـدد سـمعة                 

ممن يروج لخطابه بدعاوى فتح     '' الناصح األمين  ''أو'' الشاطر''الحركة، وال قيمة ها هنا لنصائح هذا المستشار         
  .المغلق من النوافذ العربية والدولية

نقول ذلك ألننا نخشى من تكرار تجربة فتح بحذافيرها على يد حكومة جاءت خارج السياق، فالحركـة التـي                   
لى ذلك، ال يمكن صمدت ثمانية عشر عاماً من دون أن تغير أو تبدل في خطابها، على رغم مراهنة الكثيرين ع        

أن تسقط في الفخ خالل شهور من تشكيل حكومة هزيلة منزوعة الدسم والصالحيات يـتحكم االحـتالل بهـا                   
وبنوابها من كل ناحية، فيما تسرق منها حركة فتح ما تبقى من صالحيات خارج سياق التسول من أجل توفير                   

وزها من دون المس بثوابت الحركة التي بايعتهـا         إن إيجابية هذه التجربة إنما تتمثل في تجا       . رواتب موظفيها 
الجماهير على أساسها، إلى جانب فضح الوسائل المعتمدة في ابتزاز الشعب الفلسطيني، وفضح طبيعة الـسلطة          

أما خارج هذا السياق فال قيمة لها، فالقضية ما تزال في           . والسبب الكامن خلف الحرص عليها من قبل االحتالل       
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وعدونا في أعلى تجليات قوته بعد أن سيطر أنصاره علـى القـرار الـسياسي فـي أكبـر                   ذروة تفاعالتها،   
  .إمبراطورية في التاريخ

نعلم أن هناك من يستخدم هذه الحقيقة األخيرة من أجل تبرير التراجع، لكن الموقف خالف ذلك، فهي تؤكد أن                   
لدولية، وما هو مطروح هو االستسالم      أفق التسوية مسدود بالكامل، حتى بمنطق ما يعرف بقرارات الشرعية ا          

بعينه، وإذا اعتقد أي أحد أن بوسعه التراجع وتحقيق المعجزات مع الحفاظ على الزخم الشعبي فهو واهم، ليس                  
 ولكن أيضاً ألن الجماهير ليست في جيب        2000فقط ألن سقف العرض اإلسرائيلي قد عرف في كامب ديفيد ،          

ير وهمومها في الداخل، فإن قضية فلسطين كانت وما تزال أكبر من هموم             أحد، وإذا صدق البعض وهم الجماه     
ثالثة ماليين في الداخل مع إيماننا بأن من انحاز إلى حماس منهم لم يفعل ذلك إال من أجل القـيم والثوابـت،                      

  . ونصرة لبرنامج المقاومة والتضحيات الذي مثلته
بق على األمريكيين، بل وحتى األوروبيـين بعـد تمـاهي           ليس لدى اإلسرائيليين أي أفق محترم، وهو ما ينط        

وال مجال أمام الفلسطينيين غير الصمود، وليس أمام حمـاس غيـر التمـسك              . مواقفهم مع الموقف األمريكي   
بثوابتها، أما تكرار تجربة التنازالت المجانية والتصريحات الرامية إلى التقرب من الغرب والشرق فلن تـؤدي                

  . إلى خير أبداً
وقد فعلت ذلك فتح من قبل، وظلت تقدم التنازل تلو التنازل من دون مقابل يـذكر غيـر االعتـراف بقادتهـا                      

  .واستقبالهم هنا وهناك، أما حقوق الشعب الفلسطيني فبقيت برسم التجاهل
كـان  ألم نقل لكم؟ ولو وقع المحـذور ل       : ليتذكر إخواننا أن كثيرين ينتظرون هذه السقطات منهم ليقولوا للناس         

واألسوأ أن محطـة    . االنقالب عليهم من أسهل ما يكون، مع العلم أن روحية االنقالب ما زالت قائمة لم تتغير               
كهذه ستدفع الطرف اآلخر إلى الذهاب في تنازالته نحو محطات أبعد، فيما هو محمي من المزايدة التـي لـن                    

  .يصدقها الناس بعد ذلك
إلسرائيلي المتمثل في ترك التجربة برسم التفاعل ليس عبثياً، بل هو           ما يجب أن يكون واضحاً هو أن الموقف ا        

نوع من المراهنة على تكرار مسلسل التنازالت وتطبيع الموقف العربي واإلسالمي عليها، السيما في ظل هذا                
كثر الزخم اإلسالمي الذي يجتاح الحواضر اإلسالمية، ومن ثم إفساح المجال أمام فتح كي تعود بصيغة جديدة أ                

تراجعاً، ولو أرادت السلطات اإلسرائيلية إنهاء تلك التجربة لقامت باعتقال جميع أعضاء حماس في البرلمـان                
 نائباً، وال قيمة لقول البعض إن ذلك سيضرها من الناحية السياسية واإلعالمية، ألن              42في الضفة الغربية وهم     

يلي في ظل الغطاء األمريكي الكامل لكل ممارسـاتها         أمثال هذه المقوالت لم تعد ذات قيمة في العرف اإلسرائ         
  . مهما بلغت بشاعتها

كلنا ثقة في قادة حماس في الداخل والخارج، ولكننا نستبق المواقف ونحذر خوفاً علـى حركـة حـازت ثقـة                     
م جماهير األمة كما لم يحدث مع أية حركة أخرى خالل العقود األخيرة، في ذات الوقت الذي نحذر فيه من أقوا                   

ذوي خلفيات إسالمية، بل يلبسون ذات الثوب إلى اآلن، لكن المقدسات عندهم لم تعد ذات قيمة بدعوى الواقعية                  
  . والذكاء السياسي

ما ينبغي أن يعرفه الجميع هو أن األمة ال تمنح أحداً شيكاً على بياض، وعندما بايعت أحمد ياسين، فإنما بايعته                    
 باستثناء الهدنة العزيزة التي طرحها، والتي ال ينبغي ألحد أن يتجاوزها قيد             على لغة المقاومة والصمود، اللهم    

  .أنملة، اللهم إال إذا أراد تجريب المجرب، ومن يجرب المجرب عقله مخرب، كما يقول المثل
  26/5/2006الدستور 

  
  لم يعودوا راغبين بتحرير مدينة القدساسرائيلاغلبية اليهود في  .42

 يسرائيل هرئيل
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أجيال كثيرة لم تكن فرحة في دولة . ر القدس كان في تجربة تلك االيام، رمزا لتحقق االحالم القوميةتحري
  . ااسرائيل مثلما كانت في لحظة بث عبارة موتاغور الشهيرة جبل الهيكل بأيدين

. يبة سنة منذ ذلك الحين، وقد اصبحت المدينة وأجزاء غير قليلة من الدولة تحت غمامة حزينة كئ39مرت 
عاصمة . أجزاء كثيرة من المدينة والدولة لم تعد بأيدينا ، وليس فقط في جبل الهيكل . مشاعر السمو قد تالشت

الشعب اليهودية ليست مقسمة بين العرب واليهود وحدهم، وانما بين اليهود انفسهم، وهناك ضعف متزايد في 
عد هناك إصرار علي وحدة المدينة وخوض الكفاح من هنا لم ي. االجماع علي االحتفاظ برمز الجذور اليهودية

 .من أجلها
في السنوات االولي بعد التحرير، كانوا يحبون يوم القدس هنا كعيد قومي، ومع السنين تحول الي عيد لالوساط 

لم نعد نري الحركات الشبابية في مسيرات يوم القدس، وعدد . الدينية مع انخفاض مكانتها القومية والعاطفية
 .حالت المدرسية المعتادة في مواقع المدينة، قلت هي االخري قياسا الي السابقالر

 .وبعد القلب تصبح االعمال أسهل بكثير. القلب آخذ في االبتعاد عما ترمز اليه القدس. السبب ليس أمنيا فقط
م يطلقه بصدد مواقع إن نسيتك يا قدس فلتنسني يميني ، الذي ل: واذا كان الشعب مستعدا للتنكر لقَسمه الشهير

علي العرب أخذ ) ايهود باراك(اخري في البالد، ولسانه لم يلتصق بحلقه عندما عرض رئيس وزراء يهودي 
علي رأس سلم أولوياته واهتماماته ـ لماذا يجب ان تبقي في مثل ) سلوان(جبل الهيكل، واذا لم تعد مدينة داود 

 بيت ايل وبيت حورون بأيدينا؟هذه الحالة مواقع مثل الخليل وأيلون موريه و
في تلة الذخيرة، وسيتعهد رئيس ) إياكم أن تقولوا تحريرها(اليوم سينظم االحتفال السنوي بيوم توحيد القدس 

أشك في أن يأخذ أحد من . الوزراء، كما فعل كل من سبقوه، بمن فيهم ايهود باراك، بالحفاظ علي وحدتها
اغلبية اليهود في اسرائيل لم يعودوا . كما أن الكثيرين لن يبالوا بذلك. الجمهور ما سيقوله علي محمل الجد

 .راغبين في تحقق حلم األجيال
ثلة من المحاربين الذين شاركوا في معركة القدس تداولوا حول مسألة اتخاذ قرار بشأن تحرير البلدة القديمة، 

و أن الحكومة كانت ـ كما تفعل في حاالت الجواب ه). يونيو(فيما لو حدثت المعركة اليوم وليس في حزيران 
 .كثيرة اليوم ـ ستتخذ قرارات دفاعية، وان رئيس هيئة االركان كان سيوصي باستخدام وسائل تكنولوجية 

التضحية والتصميم هما الضمانة لبقاء السيطرة اليهودية علي الرمز التاريخي للشعب اليهودي في ظل 
العمل هو الذي يبرهن للجميع علي ان . فية والعالمية التي ترتبط بهذه المدينةالتعقيدات القومية والدينية والعاط

 .الشعب اليهودي مصمم فعال علي تحقيق قسمه الذي أقسمه للقدس
. الجمعيات، وليس الحكومة، هي التي تقوم باستعادة العقارات اليهودية في مدينة داود وغيرها من أحياء المدينة

ادة هذه البيوت كما في حي اليمنيين اليهود في سلوان الي أصحابها اليهود، سيحول الدولة غير راغبة الن اع
 .دون تحول شرقي المدينة الي عاصمة لفلسطين التي تعتبر اليوم هدفا مقدسا لدي جميع األطراف

 26/5/2005القدس العربي 
 25/5/2006) هآرتس(

  
  إسرائيل فتحت كوة لمنظمة التحرير الفلسطينية .43

  ونموشيه إيش
اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية تسيفي ليفني مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في شرم الـشيخ، فـتح                   
كوة الستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين على أعلى المستويات، بعد توقف متواصل عرض على أنه               

  . أزمة خطيرة بين السلطتين
ط لتنفيذ خطته الجديدة، انطالقاً من تجاهلـه أبـو مـازن والـسلطة              رئيس الحكومة إيهود أولمرت الذي خط     

فهو جمد، في هذه المرحلة، خطة االنطواء وأعرب        . الفلسطينية، تراجع إلى الوراء بناء على نصيحة واشنطن       
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عن موافقته اللقاء مع أبو مازن، من أجل فحص اقتراحات استئناف المحادثات، ومعرفة طبيعة الظروف التـي                 
  . ي ظلها التقدم نحو تسوية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين على طريق تقدم التسوية في المنطقةيمكن ف

. سيلتقي أولمرت بداية مع الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يلعب دور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين              
 بل لجلبـه أيـضاً مـع        فهو يستخدم كامل تأثيره من أجل جلب أبو مازن ليس إلى طاولة المفاوضات فحسب،             

  . اقتراحات عملية تسمح بالتقدم نحو التسوية
ذلك أنه بادر لحصول لقاء مع      . في الواقع، ليس ثمة حاجة للضغط على أبو مازن للقدوم إلى طاولة المفاوضات            

مـال  فإسرائيل ال يمكنها القبول بجدول األع     . أولمرت لكنهما لم يتوصال بعد إلى اتفاق على جدول أعمال اللقاء          
وطالما لم يتم التوصل إلـى اتفـاق حـول هـذه     . وحول هذه المسألة يدور النقاش  . المقترح من قبل أبو مازن    

هذا الموضوع موضوع اآلن قيد التوضـيح بوسـاطة مـصر        . المسألة، سيكون من الصعب تحديد موعد للقاء      
يع سيتم إيجـاد تـسوية تتـيح        والفرضية السائدة هي أنه في غضون ثالثة أساب       . وبتدخل من الواليات المتحدة   

  . حصول لقاء بين رئيس الحكومة أولمرت وبين رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن
هذا الموضوع سيبحث خالل هذه األيام أثناء زيـارة         . كما هو معروف، الواليات المتحدة معنية جداً بهذا اللقاء        

تسويات المنفردة، وأنـه يواصـل التمـسك        وسيوضح الرئيس بوش ألولمرت أنه ال يؤيد ال       . أولمرت لواشنطن 
بالحلول العامة، القائمة على أساس موافقة الطرفين، وأن هذه الطريق الوحيدة التي تقود إلى تسوية دائمة بـين                  

  . إسرائيل والفلسطينيين
وكمـا هـو    . في هذه المرحلة، جمد رئيس الحكومة أولمرت خطة االنطواء قبيل محادثاته مع الرئيس بـوش              

ولم يبقَ سوى المتابعة الحثيثة والدقيقة لخطـوات        .  تم تجميد الخطة، لكنها لم تُزل عن جدول األعمال         معروف،
  . أولمرت

 )2006 ـ 5 ـ 24هتسوفيه (افتتاحية 
  2006-5-26المستقبل 

  
   جريئة لفلسطين ولبنانعربيةمطلوب مبادرات  .44

  راغدة درغام
ة ذات الوزن والموقع المميز ان تلعب دوراً رائداً في ملفـات            تستدعي االسابيع القليلة المقبلة من الدول العربي      

على هذه الـدول    . فلسطين ولبنان وسورية ضمن استراتيجية اقليمية تأخذ في حسابها العراق وايران واسرائيل           
ان تصوغ موقفاً واضحاً يدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعماً مطلقـاً يبعـث الـى حركـة المقاومـة              

. ماس رسالة بأنها خارج السرب العربي طالما ترفض المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيـروت              االسالمية ح 
لكن، وبالموازاة، على هذه الدول ان تنشئ صناديق بمبالغ طائلة مخصصة لفلسطين يرتهنها تصديق حماس بال                

ر الى سلطة مسؤولة تنبذ     تحفظ على المبادرة وإنجاحها الحوار الوطني الفلسطيني بتحولها حقاً من حركة تحري           
كذلك، على الدول العربية الفاعلة ان تبادر الى تكليف األمين العـام            . العنف وتلتزم التفاوض واالتفاقات السابقة    

لجامعة الدول العربية بالعمل مع لبنان وسورية نحو آلية لتحديد الحدود بين البلدين وتبادل التمثيل الديبلوماسي                
.  بسيادة كل من لبنان وسورية على أرضيهما وإقراراً باالستقالل التام لكل مـن البلـدين               الكامل بينهما اعترافاً  

فهكذا يمكن المساهمة في االستقرار المنشود بدالً من التشبث بفكرة االستقرار القائمة على أساس ان اسـتقرار                 
ـ              ا بمختلـف الوسـائل     األنظمة هو الوسيلة لمنع الفوضى، حتى وان كانت أنظمة تعتدي على شعوبها وجيرته

  .واألنواع
االدارة األميركية لن تفعل ما يجب عليها أن تفعله إذ أنها، والكونغرس معها، تحت إمـرة اسـرائيل واللـوبي                   

جورج دبليو بـوش بـدأ واليتـه األولـى          . اليهودي األميركي، خصوصاً في مرحلة اإلطالل على االنتخابات       
لكن بوش سـرعان  . على قيام دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيلمتحمساً لتحقيق رؤية قال انها رؤيته تقوم        
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. 1967ما ُأجبر على التراجع عن ذلك الخطاب الشهير الذي تحدث فيه عن انهاء االحتالل وذكر فيـه حـدود               
  .ومنذ ذلك الحين وهو يقضم مواقفه تدريجياً ويأكل كالمه متراجعاً

فكار رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمـرت القائمـة         آخر محطات التراجع جاءت في مواقف بوش حيال أ        
بدالً من وصف آراء واقتراحات اولمرت بأنها جريئة، كان         .  االسرائيلية احادياً  -على رسم الحدود الفلسطينية     

األجدى بالرئيس االميركي ان يتمسك حصراً بـ خريطة الطريق الى رؤيته القائلـة باتفـاق الطـرفين عبـر                   
كان عليه ان يقول لرئيس الحكومة االسرائيلية ان الواليـات          . لوضع النهائي لألراضي المحتلة   التفاوض على ا  

المتحدة تتوقع منه، في حال اضطراره لتطبيق فكرة االنسحاب االسرائيلي االحادي من الضفة الغربية، ان يبدأ                
  .ألراضي الفلسطينية المحتلةفوراً بالتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الوضع النهائي ل

 18كالم اولمرت أمام الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ االميركيين والتي تخللها الوقوف تصفيقاً لـه                
قال ان الفلسطينيين ايضاً لهم الحق بالحرية وبالتطلعات الوطنية كما اسرائيل وأمد يدي             . مرة، ليس كالماً سيئاً   

باسم دولة اسرائيل، نحن مستعدون للتفـاوض مـع         ومنتخب للسلطة الفلسطينية      الى محمود عباس، الرئيس ال    
السلطة الفلسطينية بشروط تقضي بتفكيك البنية التحتية االرهابية وتقر باالتفاقـات الموقعـة وتعتـرف بحـق                 

قض علـى   قال ايضاً ان اسرائيل لن تنتظر الى ما ال نهاية، وأنها لن تمنح أحداً حق الـن                . اسرائيل في الوجود  
السالم عبر التفاوض، وامنيتنا العميقة ان نبني مستقبالً أفضل لمنطقتنا، يداً بيد مع شريك فلسطيني، وإال فإننـا                  

  .سنتقدم، ولن نكون وحدنا في اشارة الى الشريك والحليف االميركي الداعم للموقف االسرائيلي
هذا االجتماع تم إعـداده     . باً مع محمود عباس   أمام اولمرت فرصة إلثبات حسن النية والظن اثناء اجتماعه قري         

حين التقى الرئيس الفلسطيني بوزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني في شرم الشيخ عنـدما شـاركا فـي                  
هناك أعلن عباس أنه مخول للتفاوض باسم السلطة الفلـسطينية          . المنتدى االقتصادي المعروف بمنتدى دافوس    

 التي انشأت السلطة الفلسطينية، وأنه جاهز للدخول في المفاوضات بـصفته الـشريك              طبقاً للقانون ولالتفاقات  
  .الشرعي السرائيل في هذه المفاوضات

ما يجب على اولمرت ان يقوم به بعد اجتماعه مع محمود عباس هو أن يعلن بال تردد أو شروط أو تحفظـات                      
حماس على اقتراح عباس تشكيل لجنة وطنية       موافقة  . أن محمود عباس هو الشريك الفلسطيني في المفاوضات       

استراتيجية تساعده في المفاوضات تطور جيد خصوصاً انها تتزامن مع تأكيدها، بلسان وزير خارجيتها محمود               
الزهار أعلن ذلك من القـاهرة      . الزهار، أن حكومته على وشك بلورة موقف واضح من مبادرة السالم العربية           

فالديبلوماسية المصرية تعمل مـع دول عربيـة        . ادرته واشنطن عائداً الى بالده    التي ستستقبل اولمرت بعد مغ    
فاعلة أخرى القناع حماس بتبني المبادرة العربية الملتزمة باالعتراف باسرائيل مقابل انـسحابها الـى حـدود                 

  . مع معالجة حق الالجئين بالعودة والتعويض1967
بل أن علـى    . ف موافقة على المبادرة العربية لن ينفع      ما صدر من كالم عن قبول مشروط لـ حماس أو نص          

الدول العربية الرئيسية ان تعيد تسويق هذه المبادرة، عربياً واقليمياً ودولياً، في حملة مدروسة البراز ايجابيات                
 ذلك ان هناك بداية حملة في األوسـاط       . عليها التحرك الفوري لضمان استمرار التزام ادارة بوش بها        . المبادرة

األميركية هدفها إبراز مساوئ نجاح الجهود العربية في إقناع حماس بتبني المبادرة العربية ألن هذه المبـادرة                 
  .1967ترتكز على حدود 

األمل األخير بحل الدولتين على أساس التفاوض يرتكز اآلن الى مدى الـدعم االقليمـي والـدولي للـرئيس                   
حماس لم تعلن موافقتها الصريحة على      . دة المتاحة لتحقيق هذا الحل    الفلسطيني محمود عباس إذ أنه القناة الوحي      

ما يجب عليها أن تقوم به هو حسم أمرها في خياراتهـا            . هذا الحل بل انها تغلّف زحفها نحوه بغموض متعمد        
وفي هذا األمر، يجب أن يكون الدور العربي ناشطاً وواضـحاً           . ألن هذه الخيارات مصيرية للشعب الفلسطيني     

وبصراحة، يجب علـى الـدول      . ريئاً في ربطه المساعدات االقتصادية بموقف حماس من المبادرة العربية         وج
العربية الفاعلة والقادرة أن تقوم باجراءات ملموسة تثبت أنها حقاً جاهزة لتقديم المعونات الضرورية بدالً مـن                 
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لة على حجب األموال الغربية عن الـسلطة        بيع الكالم المعسول واستخدام الفرصة المتاحة للمزايدة بأموال ضئي        
  .الفلسطينية بعدما انتخبت حماس اليها

كذلك، على أطراف اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسـيا أن          
األمـوال الـى    تفعل بأسرع وقت ممكن تلك اآللية التي وافقت عليها أثناء اجتماعها فـي نيويـورك لتقـديم                  

هذه اللجنة ليست بالوضوح    . الفلسطينيين مرحلياً وموقتاً الى حين وضوح القرار الفلسطيني عبر مواقف حماس          
الذي تتطلبه منها المرحلة الراهنة عندما يتعلق األمر باسـتئناف المفاوضـات وبالـشريك الفلـسطيني فـي                   

  .المفاوضات
في حاجة لتخصيص ستة الى تسعة أشهر لـ البحث عن شريك           انها مطالبة بأن تقول اليهود اولمرت انه ليس         

فلسطيني قبل ان يتوجه لتطبيق خطة فرض الحدود من طرف واحد، كما قال لالذاعة االسـرائيلية، ذلـك ألن                   
فلقد سبق ولمحت اللجنة الرباعية في بيانها الصادر فـي          . الشريك الفلسطيني أمام عينيه واضح وضوح الشمس      

ع الى أن محمود عباس هو الشريك، لكن االشارة جاءت خجولة وكان األجدى ان تأتي اآلن                نيويورك قبل اسابي  
قوية وواضحة الثبات عزم اللجنة على إنجاح خطة الطريق الى قيام دولتين عبر المفاوضات والتزامهـا حقـاً                  

  .بهذه الخطة، ال غير
ني حتى في عملية فرض الحـدود فـي         ما يجب ان تدركه الرباعية هو مدى احتياج اسرائيل الى شريك فلسطي           

الضفة الغربية فلوال مساعدات مصر في فك االرتباط في غزة لما تمكنت إسرائيل من تحقيـق النجـاح فـي                    
  .االنسحاب األحادي من قطاع غزة

 الفلسطينية لن يسحب من المعادلة دموية       -ما قاله أولمرت عن الشريك األميركي في فرض الحدود اإلسرائيلية           
فالفسحة الزمنية المتوخاة هي التخاذ االستعدادات لحماية الطرف اإلسرائيلي من الدموية ولتعزيز            . فرضهذا ال 

  .الفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عبر الجدار وغيره، إنما الدموية متوقعة، وستكون بالتأكيد فلسطينية
 التي سبق وكانت في     1967ة عن حدود    إدارة جورج دبليو بوش أوحت بأنها تبصم إلسرائيل على حدود مختلف          
ما قاله بوش في مطلع إدارته عن انهاء        . ذهن األوروبيين والعرب األساس الطبيعي لمبدأ األرض مقابل السالم        

  . أصبح اآلن من فعل الماضي1967االحتالل الذي وقع عام 
ن مبـدأ انهـاء االحـتالل       وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس تراجعت، أو ُأجبرت على التراجع، ع          

  .وهي اآلن مقيدة برفض هذه الحدود. ، عندما كانت مستشارة األمن القومي1967والعودة الى حدود 
فهو فـي مقعـد القيـادة       . أفضل السيناريوات يكمن في مفاجآت ضرورية يجب أن يتجرأ ايهود أولمرت عليها           

رائيل من حلم إسرائيل الكبرى الذي بـدأه سـلفه          صحيح أنه يستكمل بجرأة تجريد إس     . وليس الواليات المتحدة  
لكن ما يجب عليه التحلي به هو الجرأة على االعتراف بأن الشريك الفلسطيني أمامه، وأن الحل                . ارييل شارون 

، بما في ذلك معالجة الموضـوع الـشائك         1967المنطقي يرتكز الى أقرب الحدود، الى تلك المعروفة بحدود          
  .ضع القدس في الوضع النهائي لألراضيواألكثر تعقيداً وهو و

بين المفاجآت المفيدة التي يجب على ايهود أولمرت أن ينظر فيها اتخاذه قرار االنسحاب األحادي من مـزارع                  
بين سـورية   ) أندوف(شبعا الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي والخاضعة لمراقبة القوات الدولية لفك االشتباك            

مرت أن ينسق مع األمم المتحدة البالغها بأن هذه المزارع يجب أن تُقتطع من والية               ففي إمكان أول  . وإسرائيل
إذا فعـل   . أندوف لتُعاد الى لبنان نظراً لموافقة لبنان وسورية على أنها مزارع لبنانية وليست مزارع سـورية               

لمقاومة العربية  ذلك، فإنه سيصيب أكثر من عصفور بحجر، إذ أن هذه المفاجأة تسحب من سورية ذريعة شن ا                
من األرض اللبنانية، وتلغي منطق المقاومة اللبنانية الذي يتمسك به حزب اهللا، وتمكّن الدولة اللبنانية من بسط                 
سلطتها على كامل أراضيها، وتقطع الطريق على محاوالت إيرانية وسورية الستخدام لبنـان سـاحة تـدريب                 

  .للميليشيات الفلسطينية واللبنانية
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ألحادي من مزارع شبعا ليس اجراء مكلفاً إلسرائيل، بل إنه اسـتثمار برأسـمال قليـل، مـردوده            االنسحاب ا 
إنه المفاجأة التي يجب على ايهود أولمرت اإلعداد لهـا ألنهـا مفيـدة لبنانيـاً                . االيجابي مضاعف مرات عدة   

ثم انها المفاجـأة  . بكل سهولةوفلسطينياً، وهي غير مؤذية إلسرائيل ويمكن تسويقها مع الرأي العام اإلسرائيلي          
  .ذات المردود الدولي، علماً أن مجلس األمن مكلف بملف لبنان وسورية

االعتماد على المفاجآت ليس سياسة عملية، ولذلك، على الدول العربية الفاعلة وذات الـوزن، أن تطلـق مـن                   
استقالله الحقيقـي، وليـست شـريكاً       ناحيتها مبادرة تبين أنها ليست متغيبة عمداً عن مساعدة لبنان في تحقيق             

لسورية في تقنين المقاومة العربية من مزارع شبعا التي تصر دمشق أنها لبنانية رغم وقوعها حالياً تحت والية                  
  .أندوف لفك االشتباك بين سورية وإسرائيل

ـ              ى مـن منـصة     رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة خاطب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس
المنتدى االقتصادي في شرم الشيخ، داعياً اياه الى البدء بالعمل على آلية عربية لتطبيق االجماع اللبناني الـذي                  

 والذي يشجع سورية على تحديد الحدود مع لبنان وإقامة العالقـات الديبلوماسـية              1680دعمه القرار الدولي    
  .كامالً معه اعترافاً حقيقياً باستقالله

فيد أن يقوم موسى بهذه المهمة ألنها تقع داخل االجماع اللبناني والدولي، وألن هناك دعماً داخل سورية                 من الم 
 السورية ابتداء من االعتراف السوري النهائي باستقالل لبنان، مـروراً           -للتصحيح الجذري للعالقات اللبنانية     
  .بترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي

ايضاح هـذه   : دول العربية الفاعلة تكليف موسى بالعمل عليها ستتطلب أمرين اساسيين         اآللية التي يجب على ال    
الدول عزمها على أخذ المسألة ببالغ الجدية ودعمها الكامل للمهمة الموكلة الى األمين العام، واستعداد عمـرو                 

الوقت الحاسم في هـذه     موسى ألن يقوم بديبلوماسية مكوكية تتجنب االنجرار الى المماطلة، وعياً منه بعنصر             
والحاجة ماسة الى التحرك الفوري     . فهناك تسخين للجبهة اللبنانية يعد في دمشق وطهران       . الجهود والمعادالت 

لـذلك، ان الـدعم     . بدالً من االنسياق الى مطبات توظيف الدور العربي للمزيد من االساءة للبنان كما لفلسطين             
 باجراءات عملية في آلية تعالج مسائل بديهية في العالقات بين الدول،            العربي الضروري لسيادة واستقالل لبنان    

  .يخدم ايضاً استقالل القرار الفلسطيني وحمايته من التخريب والمزايدة
وللرد على الذين يمتهنون المزايدة ويعارضون التدخل الدولي في مسألة تحديد الحدود بين دولتـين عـربيتين،                 

ية الى آلية عربية لتقول بوضوح إن رفض سورية ترسيم الحدود مع لبنان يـشكل               يجب أن تأتي المبادرة العرب    
  .موقفاً واضحاً ضد بلد عربي يرجو الدعم العربي الستقالله

 26/5/2006الحياة 
  
  رؤية فقهية سياسية.. اليومقضية فلسطين  .45

  أحمد الريسوني
ثم ) حماس(لحركة المقاومة اإلسالمية ال شك في أن أهم ما يميز قضية فلسطين اليوم هو الفوز االنتخابي 

هذا الواقع الجديد مأل الدنيا وشغل . تشكيلها للحكومة الفلسطينية الحالية، ثم اآلثار والتداعيات الناجمة عن ذلك
الناس داخل الساحة الفلسطينية الشعبية والحزبية والمؤسساتية، كما شغل العالم العربي واإلسالمي على مختلف 

  . األوروبيين واألميركيين ورباعيتهماألصعدة، وشغل
 على جهة واحدة من القضية، وهي األزمة أو األزمات الناجمة عن فوز –إن لم يكن تاما–هناك تركيز شديد 

حماس وعن حكومة حماس، ولو أن الصواب هو أن نتحدث عن األزمات الناجمة عن مناهضة فوز حماس 
 الوجه من وجوه قضية فلسطين اليوم، قد أخذ ويأخذ من لكن على كل حال هذا. وعن مناهضة حكومة حماس

من هذه الجوانب .االهتمام كل ما يستحقه بل أكثر مما يستحقه حتى غطى على غيره من جوانب القضية اليوم
  :العودة القوية للوجه اإلسالمي والبعد اإلسالمي للقضية، ويتمثل ذلك خاصة فيما يلي
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الشعبي للقضية الفلسطينية على صعيد العالم اإلسالمي، من دكار إلى جاكرتا  انتعاش االهتمام الشعبي والدعم -
وليس من المحيط إلى الخليج فحسب، وذلك بفضل البعد القومي واإلسالمي الذي تنطلق منه حماس وتعول 

  . يستخدمها الفلسطينيون ضد إسرائيل) حصار مضاد(وهذا العنصر والذي يليه يمكن أن يشكال وسيلة . عليه
 عودة العلماء إلى ساحة القضية وتعاظم دورهم في تحريكها وتوجيهها داخل فلسطين وفي معظم العالم -

  ).مؤتمر الدوحة األخير نموذجا، وقبله مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببيروت(اإلسالمي 
لمواقف فيها، وخاصة من لدن حركة  تزايد االعتماد على المرجعية اإلسالمية في النظر إلى القضية واتخاذ ا-

  .حماس والفصائل المشابهة لها، وهو ما دعا إلى كتابة هذا المقال
  القضية الفلسطينية والمرجعية اإلسالمية

قيام إسرائيل في نظر الشريعة اإلسالمية إنما هو عملية غصب كبرى ممهد لها ومصحوبة ومتبوعة بأعمال 
اصل ما يقرب من قرن من الزمن، من قتل لمئات اآلالف من الفلسطينيين إجرامية ال تعد وال تحصى تمتد وتتو

وغير الفلسطينيين، ومن طرد وتشريد للماليين، ومن ترويع وتعذيب واعتقال لما ال يحصى من الناس، إلى 
ادئهما والحقيقة أننا لو رجعنا إلى الديانتين اليهودية والمسيحية في مب. غير ذلك مما نعيشه ونشاهده في كل يوم
من هنا فإن إسرائيل في النظرة اإلسالمية وفي كل نظرة دينية . وقيمهما لما وجدنا غير هذه النظرة ذاتها

صحيحة إنما هي سلسلة من األعمال الباطلة ومن الجرائم الفاحشة التي تستوجب الرفع واإلزالة من جهة، 
فمن القواعد التشريعية اإلسالمية . ثالثةوتستوجب معاقبة الجناة من جهة ثانية، وتعويض الضحايا من جهة 

 بقوله الحق قديم وعبر عنها الفقهاء بقولهم الحق ال –رضي اهللا عنه–القاعدة التي عبر عنها عمر بن الخطاب 
وهذا يعني أن جميع حقوق الفلسطينيين تظل ثابتة ومستحقة لهم شعبا وأفرادا مهما تطاولت . يسقط بالتقادم

ومن واجب كل مسلم أن يعتقد . اء في ذلك أراضيهم ودماؤهم وأعراضهم وأموالهمالعصور واألزمان، وسو
هذا ويؤمن به، ألنه جزء من شريعته ومن مقتضياتها، كما أن من واجبه أن يبذل جهده أيا كان نوعه وحجمه 

ن قديما، ومقابل قاعدة الحق قديم توجد قاعدة إسالمية أخرى هي الضرر ال يكو. إلحقاق الحق وإزهاق الباطل
. وتعني أن الضرر ال يكتسب المشروعية بالتقادم، وال يمكن أن يصبح مقبوال وحقا بمجرد قدمه وطول عهده

فاإلضرار بالناس وظلمهم والتعسف عليهم هو دائما جديد ومتجدد ما دام قائما، ودائما تالحقه وتنطبق عليه 
على أن إسرائيل ليست مجرد ضرر يزال، بل . لقاعدة الضرر يزال، فمقتضى هذه القاعدة هو أن إسرائيل تزا

هي ضرر وخطر وفساد وشر وهالك، ولذلك فإن المؤمنين بوجوب زوالها أو بحتمية زوالها ليسوا منحصرين 
  .في الفلسطينيين، وال في العرب والمسلمين، بل هم موجودون حتى في اليهود والمسيحيين

  ومتى؟ ومن؟.. زوال إسرائيل
إن . ؤكد أن زوال إسرائيل ليس وشيكا وال ظاهرا في أفق قريب، ولكنه آت ال ريب فيهمن الواضح ومن الم

أو من باب ) أي وفق مبادئ الشرع وقواعده(القول بزوال إسرائيل سواء من باب الحتمية الخلقية الشرعية 
كما أن . ال أجلليس مرتبطا بزمن و) أي وفق سنن التاريخ واالجتماع البشري(الحتمية التاريخية االجتماعية 

بل . األمر ليس منوطا بحركة حماس وال بمجمل الفصائل الفلسطينية وحدها وال هو خاص بالشعب الفلسطيني
وهو بالدرجة األولى واجب حكام المسلمين بما تحت أيديهم من شعوب . إنه واجب األمة اإلسالمية برمتها

ت المتاحة لهم لمواجهة الطغيان اإلسرائيلي حتى والحال أن هؤالء لم يستعملوا من اإلمكانا. وجيوش وأموال
بل إن هناك من الحكام العرب من %. 1، بينما لم يترك الشعب الفلسطيني من جهده وقدراته شيئا وال 1%

قدموا لخدمة إسرائيل وحراستها أكثر بكثير مما بذلوه لمواجهتها وكبح جرائمها، ومنهم من أصبح همهم األول 
يجب أن نسجل ونعترف بأن الشعب الفلسطيني أدى ويؤدي . وتسويقها ودمجها في المنطقةالتطبيع مع إسرائيل 

لقد تحمل الشعب الفلسطيني خالل . كل ما يجب عليه، وبذل ويبذل كل ما يستطيعه، لقد كان في مستوى قدره
ي تاريخها الستين سنة الماضية من األضرار والجرائم والمحن والتضحيات ما لم تتحمل مثله شعوب أخرى ف

ليس بالشعب .. ونحن على ثقة ويقين من أنه سيستمر على هذا المستوى من التحمل واألداء، ولكن. كله
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مع العلم أن الجزء األكبر من الشعب الفلسطيني نفسه يوجد . الفلسطيني وحده تواجه إسرائيل وتحرر فلسطين
قاومة والنصرة، بل إن بعض األشقاء  من ممارسة حقه في الم–دوليا وعربيا–خارج فلسطين، وهو ممنوع 

. األشقياء يترصدونه ليل نهار، بتهمة حمل السالح وتهريب السالح خوفا من إسرائيل أو خوفا على إسرائيل
شعب صغير أو نصف شعب صغير، يعيش ويتحرك تحت الظروف اإلقليمية والدولية المشار إليها، ال يمكن 

ا ومن حولها، وال يعقل أن نطلب منه ونتوقع منه تحرير فلسطين أن نحمله وحده مواجهة إسرائيل ومن خلفه
نعم إن الشعب الفلسطيني البد أن يكون في طليعة أي عمل وأي مبادرة وأي خطوة وأي . من النهر إلى البحر

معركة لتحرير فلسطين، أما أن يقال له اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون فهذا ليس شرعا وليس دينا، 
  .ما الشرع هو ال يكلف اهللا نفسا إال وسعهاوإن

  من هدنة طويلة األمد إلى اتفاقية سالم
لقد نادى الشيخ الجليل الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا بهدنة طويلة األمد مع العدو اإلسرائيلي، وما زال قادة 

ذي يمنع من أن تتحول ما ال.حركة حماس يرددون هذه الفكرة، ولعلهم دخلوا فيها بالفعل، ولو بشكل تجريبي
هذه الفكرة إلى فكرة اتفاقية سالم، قد يكون طويل األمد أيضا، وقد يكون قصير األمد، وقد ال يتحقق أبدا؟ 
ولتكن فكرة اتفاقية السالم هذه مشروطة باالعتراف المتزامن من الطرفين بجميع القرارات األممية المتعلقة 

سيقول قائلون إن إسرائيل نفسها لن تقبل هذا، نعم . للسالم والتعايشبفلسطين، وباتخاذها كاملة أساسا مرجعيا 
وسيكون في الرفض الصهيوني المتوقع ربح سياسي كبير للفلسطينيين خاصة إذا كان مصحوبا ومتبوعا . فليكن

وستسقط الحجج والتعالت التي يحاصر بها الفلسطينيون، وخاصة . بنشاط إعالمي وسياسي ودبلوماسي فعال
وأما االعتراض القوي الذي ينهض في وجه هذا . فهذا االعتراض األول وجوابه.. حماس وحكومتهاحركة 

وجه االعتراض . المسلك، بل في وجه مجرد التفكير فيه فيحتاج أوال إلى تقريره وتحريره، قبل بيان الرأي فيه
ط وتنازل ال يجوز، هو أن أي تفاوض سياسي مع العدو الغاصب وأي تسليم له بغصبه ووجوده، هو تفري

فكيف باالعتراف بـدولة إسرائيل، وبحقها في الوجود والبقاء المستمر؟ وكيف وقد أفتى العلماء وما زالوا 
يفتون بتحريم التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين؟ كما أن االعتراف بهذا الكيان الظالم الغاصب يعتبر 

وجوابي ووجهة نظري . ن عندما تكون قادرة على ذلكمصادرة لحق األجيال الالحقة ومنعا من تحرير فلسطي
  :أن كل ما جاء في هذا االعتراض حق وصواب، ولكن

 للضرورة أحكام، والضرورات تبيح المحظورات، والفلسطينيون اليوم وحدهم في المعركة، وعلى الحال -1
ى أجل غير مسمى، بمواجهة فإذا رأوا وقدروا وقرروا أنهم ال قبل لهم في الظروف الراهنة وإل.. التي وصفت

العدو ومن وراءه ومن يحرسونه من حوله، وأنهم ال قدرة لهم في األمد المنظور على تحرير فلسطين كل 
إن . وفوق طاقتك ال تالم، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها. فلسطين فلهم أن يجتهدوا ويتصرفوا في حدود طاقتهم

 تعامل مع العدو يجب أن توجه اليوم إلى حكام العرب والمسلمين فتاوى تحريم وتجريم كل تفريط أو تسليم أو
  .وما عندهم من جيوش مجمدة وأموال مبددة وشعوب مهددة

 العقود التي تتم تحت القهر واإلكراه واالضطرار ال تعطي للظالم حقا وال مشروعية، وليست لها قيمة -2
وإنما العقود والعهود التي يجب الوفاء بها هي . توهي قابلة للنقض واإللغاء في أي وق. شرعية وال قانونية

 األجيال الالحقة من الفلسطينيين ومن المسلمين -3. التي قامت على العدل واإلنصاف، وعلى الرضا واالختيار
والمهم في . ستكون لهم مداخل ومخارج متعددة إلحقاق الحق وإزهاق الباطل متى استطاعوا إلى ذلك سبيال

  .لي وتوجيه أحداثه ومساراته هو القدرة واإلرادةصنع التاريخ الدو
 مما جرت به الفتوى عند فقهاء اإلسالم جواز دفع شيء من األموال والممتلكات للبغاة وقطاع الطرق ألجل -4

  .تخليص الباقي وحفظه إذا لم يكن بد من ذلك
له صلى اهللا عليه وسلم في غزوة  ومن االجتهادات السياسية النبوية التي يسترشد بها في هذا المجال ما فع-5 

األحزاب حين اشتدت على المسلمين في المدينة وطأة الحصار المطبق الذي تم تنسيقه بين قريش وعدد من 
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فقام عليه السالم بمفاوضة قبيلة غطفان لينصرفوا ويكسروا الحصار مقابل منحهم . القبائل العربية واليهودية
 على مشروعية مثل هذا التدبير -من حيث المبدأ–كرة لم تنفذ فإنها دلت ورغم أن هذه الف. ثلث ثمار المدينة
ويبقى التنبيه أخيرا على أن مثل هذا التوجه إذا كان في نظري سائغا للفلسطينيين ومقبوال منهم . عند الضرورة

كام إذا قدروه وقرروه بصفة شورية، فإنه ال يجوز وال يقبل بحال من األحوال لغيرهم من المسلمين وح
فال يجوز لهم مع العدو الغاصب المعتدي صلح وال اعتراف وال تطبيع ألنهم بكل بساطة وبكل يقين . المسلمين

  .ال ضرورة لهم وال حاجة عندهم لشيء من ذلك، وإنما هو تخاذل وخذالن وذل وهوان
  25/5/2006الجزيرة نت 

  
   أن يموت واقفاًالحياةأنيس صايغ يعاهد  .46

   أمينة غصن
نيس صايغ أن تكفر بمعجزات عقٍل لم يكن في سحابة العمر منك لقيطاً أو هجيناً أو سجيناً أو زنـديقاً                    أنّى لك أ  

 وحيـداً  –أو عابثاً، وأنت من أبدعت فيه ذاتاً جماعية راكمت من الوطن ماضيه وحاضره ومستقبله حتى كأنك        
اكرة فلسطين في موسوعة اقتحمـت       نهضت بمركز األبحاث، وما تفتق في وجدانك من لم الشتات الثقافي وذ            –

ميدانها الكبير وأنت تتنقل تحت الرصاص ووسط الدمار، بعيداً عن تسلق قمة أفرست أو الهبوط علـى سـطح       
  !القمر

، بمثل هذا السؤال، فأنيس يقـول       )2006دار رياض الريس،    (أبدأ قراءتي كتاب أنيس صايغ عن أنيس صايغ،       
فهو يحمل قلباً يضخ دمه العربي في شـريان النـضال الفلـسطيني             عن نفسه إنه فلسطيني ولبناني وسوري،       

واسقاط االغتصاب، ومعه شريان الثقافة اللبنانية المنفتحة على الحضارة العالمية، ليبقى شريان اإلباء والشموخ              
 فسورية كما يراها أنيس صايغ وكما كتبها فيليب حتي هـي          . واالعتزاز السوري التواق الى الوحدة واالنطالق     

مـسقط  : إن لكل انسان في العالم وطنين يدين لهما بالوالء        : وفيها يقول أنيس صايغ   . أساس الحضارة في العالم   
  .رأسه وسورية

أما عن مدينة الوالدة والنشأة وأيام الطفولة والصبا فطبريا تبقى عند أنيس صايغ سيدة المدائن وعميدة األمصار                 
هي األعز في القلب واألقوى في الوجدان وهي التي لم يتخلَّ           . طلعاتألنها األساس والقاعدة ومآل األحالم والت     

فبيروت عنده هي المحطة النهائية، قبل العودة الى        . عنها أنيس صايغ طوعاً ولم يستبدل بها بيروت إالّ مرغماً         
ـ          . طبريا التي يخشى أن تبقى حلماً في الخيال        : ولواذا يستطرد أنيس صايغ في تسجيل أحالمه على الورق يق

كنت أتمنى لو   . بالرغم من أن الندم ال مكان له في حياتي فأنا أعترف أني أخطأت اذ لم أتخصص بعلم التاريخ                 
ُأتيح لي أن أعوض في عالم اآلثار وأصرف العمر بين الحجارة والحطام والغبار ألن دراسة العهـود الغـابرة            

  .على األقل أصدق من اإلنسان وأكثر شفافيةًفالحجارة . أكثر عظمة وأقل مرارة من دراسة تاريخنا المعاصر
لم أقم في حياتي بعمل أو نشاط إال وكان القلـم           : الذي استهواه صدق اآلثار وتهول من الكذب والمراوغة يقول        

فأنا لستُ إال كاتباً، وال اعترف بمهنة إال مهنة الكتابة التي بقيت أحوم في سمائها               . األداة التي تُعزي وال تخون    
وعالم الكتابة الذي حبس أنيس صايغ نفسه فيه خمسين عاماً فـي بيـروت              . ي بحار حبرها والورق   وأغوص ف 

التي شلعت السياسة فيها الثقافة وتجرأت على كسر األقالم واغتيال أصحابها، ترك فيها أنيس صـايغ المقالـة                  
وايـا الـصحافية وادارة     الصحافية، والتأليف والترجمة وإعداد الموسوعات والقواميس وتحرير المجالت والز        

  .مركز البحوث حتى لكأنه ولد والقلم بين أصابعه
أما عن القلم الذي التصق بأصابع أنيس صايغ حتى لكأنه منها صار شرياناً أو عصباً فقد اعترضته وقائع أليمة                   

يلنـا الـى   فهو اذ يتحدث عن عالقة الثقافـة بالـسياسية يح      . راحت تتحول الى نوادر للتسلية وفكاهات للدعابة      
العالقات بين السيد ياسر عرفات وبينه في ثلث قرن من الزمان ويترك الحكم على السيد ياسر عرفات وعلـى                   
تجربته معه للقارئ وللتاريخ بغير أن يسمح لنفسه إال بتقديم الوقائع بما أوتي من أمانـة ودقـة وموضـوعية                    
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صفحات من الذاكرة عن عرفات بعـد رحيلـه   وهنا يضيف أنيس صايغ أما أن يعتب علي بأني أنبش  . وصدق
وان تجارب المـرء    . فأمر مردود ومرفوض، ألن هذه الصفحات جزء أساسي من تاريخ شعب وقضية وثورة            

  .الشخصية حق من حقوق األمة وتراثها الثقافي والسياسي والنضالي وليست ملكاً لفرد يستأثر بها ويتستر عليها
كنت أجلس في صالون فندق شبرد العريـق فـي          :  يقول 1966الى العام   وأنيس صايغ، اذ تعود به الذكريات       

القاهرة برفقة كبير مناضلي فلسطين وسيد شهدائها وديع حداد وفجأة دخل عدد من الرجال وولجـوا المـصعد                  
انه ياسر عرفات رئيس    : فقال. ال: هل عرفت الرجل القصير الذي تقدم هؤالء؟ أجبت       : بسرعة فقال لي جليسي   

  .احذر منه. انه شخص خطير: أردفثم . فتح
ولما أصبح عرفات رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتقل الى لبنان بعد مجازر األردن، رغب سامي العلمي                

 أن يعرف أعالم الفلسطينيين في لبنان الى رئيسهم الجديـد فأقـام حفـل        1969مدير البنك العربي في بيروت      
وإذ قال نبيل شـعث     . كان الصياغ الثالثة يوسف وفايز وأنيس بين المدعوين       استقبال في دارته في بعلشميه، و     

أعرفك إلى الدكتور أنيس صايغ مدير مركز األبحاث فمد إلي يده بتردد وفتـور وتمـتم بتـاع              : لياسر عرفات 
  .الشقيري؟ ومضى الى مدعوين آخرين

. فة حادثة عابرة، وانما تكررت بـصيغ مخالفـة        لم يكن الجفاء في تلك المقابلة الخاط      : ويتابع أنيس صايغ قائالً   
غيـر  ! فمن بين عشرات اللقاءات بين الرجل وبيني في مدى ربع قرن، بقيت العالقات مضطربة والود مفقوداً               

أن باحثاً ومفكراً وناقداً فلسطينياً خص العالقة بين عرفات وبيني في فصل كامل من كتاب له بعنـوان بـؤس                    
فلسطينية وكان فيصل دراج يرى في كتابه ان هذه العالقة ما كان يمكن أن تكون غير ما                 الثقافة في المؤسسة ال   

كانت عليه الختالف بين الرجلين في العقلية والنظرة الى الثقافة وحرية الكاتب وصـدق الكلمـة واالنـضباط                  
يجب حذفها مـن    والتضحية والسلوك السياسي والفردي وخصوصاً العالقة بين المثقف والسلطة، السلطة التي            

  !!قاموس الحكام العرب واستبدالها بالتسلط
مركز الدراسات منذ صدور قرار انشائه كان مستقالً استقالالً ذاتياً غير خاضع ألي جهاز في منظمة التحرير                 

وكـان  . ومستقالً عن فصائل المنظمة العسكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية والتربوية والنقابية واألهليـة           
يس صايغ يعلن بيقين مبرم أن المركز لفلسطين وحدها وليس لجماعة أو منظمة أو جهاز، التزاماً بالميثـاق                  أن

أما عرفات فكان يريد أن يكون المركز ومنـشوراته وبـاحثوه           !! الوطني الفلسطيني وانطالقاً منه، واحتكاماً به     
بحسب مزاجه، اذ كان يتعامل مع المركز كما        رجال افتاء يجيزون األفكار واآلراء واألحكام التي يفتي بها هو           

مع هيئات منظمة التحرير ودوائرها بتقسيم الوظائف والمنح بحسب الفصائل وعالقاتها معه شخـصياً، ولـيس                
  !!بحسب الكفاءات والحاجات واالنتماء لفلسطين

، حفُل االستقبال   ومن أمثلة كثيرة يعطيها أنيس صايغ على حرصه أن يكون المركز حراً غير تابع ألي فصيل               
الذي أقامه في الذكرى الخامسة لتأسيس المركز، وتوجيه أولى الدعوات الى ياسر عرفـات الـذي لـم يعـده                    

واذ شعر صايغ بعدم حماسة عرفات في الحضور طلب الى كمال ناصر أن يتوسط لئال               . بالحضور ولم يعتذر  
مترددة بصحبة كمال ناصر ووقف لدقائق      وجاء عرفات بخطى    . يسيء الناس فهم غياب عرفات وهو في البلد       

  .لقد شعرت بأني في مكان غريب ال عالقة له بالثورة: معدودة ثم غادر وهو يقول لكمال
ومن األخطاء التي ال تغتفر لياسر عرفات أنه كان يريد تحويل مركز علمي مستقل الى مؤسسة خاصة تابعة له                   

الفصائل الفلسطينية أو حتى من منافسيه في حركة فـتح     شخصياً، فتخوض حروبه مع اآلخرين سواء كانوا من         
وقد راقبه أنيس صايغ مراٍت ومرات وهو يعد بأصابع يده كتّاب مجلة شؤون فلسطينية وكم               . التي كان يتزعمها  

وكان . منهم من فتح ومن هم من خارجها، من دون أي اعتبار للموضوعات التي يعالجون أو لمستوى المعالجة                
  !!بر أن معيار العمل والكتابة ال يمكن أن يكون تنظيمياًأنيس صايغ يعت

وفي موضوع االنتماء السياسي التحق أنيس صايغ بالحزب السوري القومي االجتمـاعي أيـام الدراسـة فـي       
ثم راح يوزع وقته بين مركزين ثقافيين كبيرين النادي الثقافي العربي في            ) 1953 – 1949(الجامعة األميركية   
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 زاداً ثقافيـاً ذا وزن، ولـم تكـن بـرداءة            – كما يقول    –وكانت المحاضرات   . الندوة اللبنانية  رأس بيروت و  
ولكـن وعلـى رغـم رداءة       !! محاضرات هذه األيام التي يأبى المثقف المشاركة فيهـا محاضـراً أو متلقيـاً             

ـ               ن سـر حـب     المحاضرين والمحاضرات يبقى لبيروت التي كانت أن يسأل كثير من العرب غير اللبنانيين ع
: إن بيروت هي مدينة المزعجـات : االنسان لبيروت وتفضيلها على مدن أخرى كما يقول أنيس صايغ، ويجيب   

كل األصوات العالية في مكبرات الكنائس والجوامع وصيحات بائعي الخضار والفواكه تمتزج بأبواق             (الضجة  
وعـدم  ) في معامالت الدوائر الرسمية   (ضى  والفو) السيارات ومواكب السفراء المتجحفلة باألسلحة والمرافقين     

والبهورة والتعـالي واإلسـراف     ) في المحاضرات والندوات والمسارح والمعارض    (التقيد بالبرامج والمواعيد    
  !!كل شيء يمكن حصوله أو الحصول عليه بالحالل وغير الحالل: المجنون وكأن بيروت مدينة الالمستحيل

 صايغ يقع في خمسمئة وثالثين صفحة من القطع الكبير، ويؤرخ لمرحلة            ولما كان كتاب أنيس صايغ عن أنيس      
ثقافية وسياسية هي من الوطن العربي األكثر تشوشاً واضطراباً، ونكسات وهزائم، فإن أنيس صايغ الذي تعاقد                

ء لـه   مع الحياة أن يموت واقفاً، كثيراً ما كان يبسم على رغم المآسي، ولكن ابتسامات خفرة قليلة مع أصـدقا                  
آمنوا به وكانوا من أشد مناصري المركز ككمال ناصر الوحيد الذي لم يتدخل في شؤون المركز أو التسلل اليه                   

  !!للسيطرة عليه
كمال ناصر إذ ترأس مرةً وفداً من المنظمة الى الفاتيكان جاء يسأل أنيس صايغ كيف سيسلم على البابا، وهـل                    

وبعـد  . يكفي أن تنحني أمامه قليالً    : ى لثم أيدي الكهنة؟ فقال له صايغ      عليه أن يلثم يده وهو إنجيلي لم يعتد عل        
فإذا بالبابا ينحني أمام كمال الـذي وقـف         . عودة الوفد اطلع كمال ناصر أنيس صايغ على صورة لقائه بالبابا          

  !!اقترحت عليك أال تنحني كثيراً واذا بك تجعل البابا ينحني أمامك: فقال صايغ لكمال. منتصباً
قى في بال أنيس صايغ من طبريا سؤال عن المسيح الذي رفع من شأن المدينة الناشئة بعد أن كانت مدينـة                     ويب

فالمسيح اختـار طبريـا     . دنسة ونجسة عند اليهود في السنين األولى من عمرها ألنها بنيت فوق مدافن قديمة             
حيطهـا وجوارهـا أشـهر خطبـه        لتصبح واحدةً من أشهر المواقع في تاريخ المسيحية األولى، وألقى فـي م            

واختار من بين أهلها أحد عشر تلميذاً من بين تالميذه االثني عشر، ألن الوحيد الذي كان من القدس                  . ومواعظه
وكما يرى أنيس   . هو يهوذا االسخريوطي الذي غدر بالمسيح وسلمه الى اليهود ليقتلوه مقابل ثالثين من الفضة             

فال مدينة المولد بيـت لحـم وال        . قة وبحيرة، تاريخاً وتقاليد وفلسفة وتعاليم     صايغ فالمسيحية مدينة لطبريا منط    
  .أعطت للمسيحية بقدر ما أعطته طبريا) القدس(وال مدينة الصلب ) الناصرة(مدينة النشأة 

غير أن صنائع المسيح ومعجزاته في طبريا وعلى الشاطئ الشرقي من بحيرتها تركت وشماً في مخيلة أنـيس                  
فأنيس صايغ مذ سمع أن المسيح شفى مريـضاً         ! ما صار جرحاً وربما سؤاالً عابثاً من غير جواب        الصايغ رب 

يهودياً مصاباً بداء الصرع بأن أخرج الشياطين من جسده وأدخلها في قطيع للخنازير كان يمر صـدفة قـرب                   
!! أول انتحـار جمـاعي    البحيرة، فأصيب القطيع بالجنون وقذفت الخنازير بأنفسها في مياه البحيرة حتى كان             

  هل يجوز انقاذ خليقة بإعدام مخلوقات بغير قاعدة؟: فأنيس صايغ وحتى اليوم يعيد ويستعيد سؤاالً وجودياً
 26/5/2006الحياة 

  
   حال القضية في األرض .47

  جهاد الخازن 
لين كنت داخالً على الرئيس محمود عباس في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ عندما رحب بي أحد المـسؤو                 

واهللا يا خـوي    : وهو قال . حالي جيدة، ولكن حال القضية في األرض      : كيف حالك؟ وقلت  : الفلسطينيين وسألني 
  .معك حق) أخي(
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القضية الكبرى انتهت عند محاولة الفلسطينيين وقف االقتتال الداخلي، ومحاولة حكومة إسماعيل هنيـة منـع                
 وال سبب إطالقاً لتوقع انفراج في السنتين المقبلتين، أو          مجاعة لم يكن خطرها قائماً قبل تشكيل حكومة حماس،        

  .ما بقيت حكومة إيهود أولمرت وإدارة جورج بوش
الرئيس بوش، بعد إصرار معلن على خريطة الطريق، وافق على خطة أولمرت لالنسحاب االنفرادي بـتحفظ                

  .بعد أن أصبح اسمها إعادة انتشار، واعتبرها جريئة
كونغرس وصفقوا ألولمرت على كذبه، فيما كان الجيش اإلسرائيلي يقتل ويدمر فـي             ووقف أعضاء مجلسي ال   

  .قلب رام اهللا
قرأت في الصحف اإلسرائيلية أمس ان فرانك لونتز، وهو استراتيجي جمهوري خرافي أعد خطاب أولمـرت                

ن، وصـفوا   هاري ريد وجون وورنر وهوارد بيرما     : معه، كما قرأت ان ثالثة من أعضاء مجلس الشيوخ، هم         
وهؤالء المشترعون وغيرهم يوالون إسرائيل على حساب مصالح       . خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأنه كامل     

  .بلدهم، وعلى حساب دماء الفلسطينيين والعرب والمسلمين
وقالت الصحف اإلسرائيلية ان شرفات الكونغرس غصت برجال ايباك، أي جواسيس إسـرائيل، والمنظمـات               

يركية، وهذه والؤها واحد وإلسرائيل، وليس مزدوجاً كما نسمع، مـع بقيـة القتلـة واللـصوص                اليهودية األم 
  .والشركاء في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

وبما ان الرئيس بوش يفضل حالً بين اإلسرائيليين والفلسطينيين عن طريق التفاوض، فـإن أولمـرت وعـده                  
قالت أمس ان المفاوضات ستنتهي بالفشل، وسـتكتفي حكومـة          بالتفاوض، غير ان الصحف اإلسرائيلية نفسها       

  .أولمرت باالنسحاب األحادي الجزئي، وكل عام وأنتم بخير
 ألـف مـستوطن مـن       70وهكذا فعملية السالم تقلصت الى ان تستعد إسرائيل في ستة أشهر الى سنة لسحب               

طن في تجمعات اسـتيطانية كبـرى    ألف مستو 175الضفة الغربية على مدى ثالث سنوات الى أربع، مع بقاء           
 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، ومع العمل على توسيع المـستوطنات الباقيـة،              200حول القدس، ومع بقاء     

  .وعلى خطة مستقلة لعزل القدس العربية عن الضفة
  .في غضون ذلك، العمل الفلسطيني تقلص الى محاولة منع االقتتال الداخلي

ة حماس لن تستمر طويالً إذا بقي الوضع على حاله، وهـو ال يتوقـع ان تخلفهـا                  أبو مازن يعرف ان حكوم    
حكومة وحدة وطنية، وبقي حذراً في أجوبته على رغم تكرار األسئلة، إال أنني هاتفت اثنين من قادة فتح فـي                    

يم الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، وهما أكدا لي أن فتح لن تنضم الى حماس في أي حكومـة، وقـال الـزع                     
الغزاوي صراحة ان األميركيين سيعتبرون فتح منظمة إرهابية مثل حماس بمجرد دخولها الحكومة، ما يعنـي                

  .انه لن يبقى فصيل فلسطيني واحد على اتصال باألميركيين
سألت أبو مازن عن مخرج مطروح هو تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو قال ان ذلك ممكن، وطالما ان حمـاس                   

رلمان الفلسطيني، فهي تستطيع إسقاط الحكومة إذا وجدت انهـا تتـصرف بمـا ينـاقض، أو       لها غالبية في الب   
  .يعارض، برنامجها

غير ان تشكيل حكومة تكنوقراط يعني ان تتخلى حماس عن انتصارها االنتخابي وال أراها ستفعل في المستقبل                 
  .القريب

اف العربية القادرة، لترتيب أوضاعهم فـي       أعتقد بأن الفلسطينيين في حاجة الى مساعدة، أو ضغط، من األطر          
  .وجه الهجمة األميركية واالسرائيلية

وعندما كنت مع الرئيس الفلسطيني في جلستنا الخاصة دخل علينا اللواء عمر سليمان، رئـيس االسـتخبارات                 
  .يسالمصرية، غير انه بديبلوماسيته المعروفة، أصر على أن نكمل جلستنا قبل أن يعود للحديث مع الرئ
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الوساطة العربية الممكنة يجب أن تأتي من مصر والمملكة العربية السعودية معاً، ويجب أن تشمل ضغطاً على                 
الفصائل الفلسطينية كافة، فهناك ثقة كافية بالموقفين المصري والسعودي، واللواء عمر سليمان شخصياً يحظى              

  .هد بتكليف من الرئيس مباركبثقة الجميع، وهو يدير منذ سنوات الملف الفلسطيني بصبر وج
في غضون ذلك، ربما أفاد الفلسطينيون أنفسهم وقضيتهم إذا توقفوا عن تبادل التهم، فأنا ال أرى ممثلي فـصيل   

  .إال وأسمعهم يتهمون الفصيل اآلخر بالكذب أو التآمر، وأحياناً الخيانة
أولمرت أخطر من آرييل شارون ألن      الخيانة هي تغليب مصلحة فرد أو فصيل على مصلحة المجموع، فإيهود            

هذا األخير مجرم حرب فظ مدان، أما أولمرت فيملك لمسة مخملية، إال أنها مخملية أفعى، ما يجعله أكثر قبوالً                   
في أميركا وأوروبا، مع ان السياسة هي نفسها، وكذلك الضحية أو الضحايا، من فلسطين الى العراق وإيـران،                  

 .وأكمل غداً. رق األوسطوكل بلد على القائمة في الش
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