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  28  :كاريكاتير
*** 

  
  لدون االعتراف باسرائيالحوار يبحث عن صيغة مقبولة العتراف حماس بالمبادرة العربية  .1

كـشف ممثـل    : فتحي صـباح  و محمد يونس  غزةورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      31/5/2006الحياة  نشرت  
حماس للحوار الوطني الشيخ عدنان عصفور ان الحركة كلَّفت خبراء ومختصين دراسة الجوانـب القانونيـة                

ف الوحيدتان بين حماس وفتح في      والسياسية لمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية وهما نقطتا الخال         
اشار عصفور في حديث خاص للحياة الى ان الدراسة تحتاج لفترة زمنية تتراوح بين اسـبوع                 .وثيقة االسرى 
تجري حماس هذه الدراسة بهدف االقتراب من برنامج وطني يـؤدي النقـاذ الحالـة               : أضاف .الى اسبوعين 

تشير مصادر متطابقة في حمـاس الـى ان          .الحصار الخارجي الفلسطينية عبر انهاء االزمة السياسية وانهاء       
وقالت هـذه المـصادر ان االعتـراف        . الحركة تعتزم القبول بأي اقتراح ال يتضمن اعترافاً صريحاً باسرائيل         

اظهرت حماس امس اصراراً على نقل الحوار        و .الصريح باسرائيل من دون مقابل يعد خطاً احمر لدى الحركة         
وقال عدنان عصفور انه لم يتمكن امس ايضا من االنـضمام للحـوار بـسبب               .  الى غزة  الوطني من رام اهللا   

وقال مـسؤول   . رفضت فتح مبرر حماس هذا     و .صعوبة التحرك على الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة       
تشريعي، يمكن لممثل حماس االقامة في فندق في رام اهللا لعشرة ايام كما يفعل جميع الوزراء واعضاء ال                : فيها

لكن الواضح ان الحركة تريد نقل الحوار الى غزة الهدافها الخاصة، مشيراً الى ان قادة الحركـة فـي غـزة                     
  .يحملون مواقف اكثر تشددا من قادتها في الضفة

وقالـت   .)وثيقـة االسـرى   (س عباس ادخال أي تعديالت على وثيقة الوفاق الوطني          ومن جهته، رفض الرئي   
ار للحياة ان عباس اعتبر أن وثيقة االسرى رزمة واحدة وجـاءت نتيجـة اجمـاع                مصادر مشاركة في الحو   

وبانقـضاء اليـوم    .وطني، مشدداً على انه في حال تم بحث ادخال تعديالت على الوثيقة فلن نخـرج بنتيجـة               
رفضها االربعاء يكون نصف المدة قد انتهى، فيما الحوار يراوح مكانه من دون تقدم في القضايا الثالث التي ت                 

حماس وتعرقل حتى اآلن التوصل الى اتفاق وهي اعتراف حماس بمنظمة التحرير ممـثالً شـرعياً ووحيـداً،      
وقبولها بالشرعيتين العربية والدولية، والبند الرابع من وثيقة االسرى الذي ينص على ضرورة وضـع خطـة                 

وفيما ترفض حماس النقـاط الـثالث        .فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني       
السابقة، دعا أحد المحاورين الى اطالق مبادرة سالم فلسطينية تقوم على أساس ثالثة محاور؛ االول برنـامج                 

 في الجزائر، والشرعية العربية ممثلة بمبـادرة الـسالم          88السالم الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني العام        
ناصر الشاعر فاجـأ    .وقالت المصادر ذاتها للحياة ان نائب رئيس الوزراء د         .ليةالعربية وقرارات الشرعية الدو   

المتحاورين في االجتماع االول بعد المؤتمر الذي عقد االحد في مكتب الرئيس عباس بالقول ان ال احـد فـي                    
غير ذلك  حماس ينكر ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معتبراً ان أي موقف                

واعتبر انه طالما ان الرئيس عباس قرر عقد         .كان يهدف الى تعجيل اجراءات اعادة تفعيل المنظمة وتطويرها        
وفي  .اجتماع للجنة المكلفة اعادة تفعيل المنظمة في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري فان الموضوع قد انتهى               

 قال الشاعر ان ال مانع لـدى الحكومـة او           خصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية كمخرج من المأزق الراهن،        
واقترح ان يتم االتفـاق علـى تـشكيل          .حماس في ذلك، لكن أي تغيير حكومي اآلن سيعطي انطباعاً بالفشل          

حكومة وحدة وطنية حاليا على ان يتم تشكيلها الحقا حتى ال يكون هناك انطباع بـان الحكومـة فـشلت فـي                      
  .شادة بمواقف الشاعرمهمتها، ما حدا بالرئيس عباس الى اال

 من جلسات الحوار الفلـسطيني      اً مقرب مسؤوالً إلى أن    نابلسوغزة  من  31/5/2006الخليج اإلماراتية   وأشارت  
أعلن أمس أن خالد مشعل، ابلغ جلسات الحوار أن حماس مستعدة لتقديم بعض التنازالت من دون االعتـراف                  

لمجلس التشريعي عزيز الدويك تعهد عباس بـإجراء        ورفض رئيس ا   .بإسرائيل ألن من شأن ذلك شق الحركة      
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ووصف مبادرة االستفتاء بأنهـا غيـر       . استفتاء بشأن حل الصراع في الشرق األوسط على أساس قيام دولتين          
وقال إن دراسة أجراها خبراء من اإلدارة البرلمانية أظهرت أن عباس يفتقر إلى الـسلطة القانونيـة                 . دستورية

إلى ذلك، أبدى الناطق باسم فتح أحمد عبدالرحمن استغرابه من مطالبـة حمـاس    .تفتاءإلصدار أمر بإجراء اس   
 في ظل التكنولوجيا اصـبح العـالم قريـة          :وقال. وبعض القوى األخرى بأن يتم نقل جلسات الحوار إلى غزة         

سف هـذه   ولأل. واحدة، ليس فقط الضفة وغزة، لذا ال أجد تفسيرا سوى أنه قد يكون صراعا بين مراكز القوى                
  .الظاهرة بدأت تظهر في حماس

ياسر عبد ربه اعلن  لأليام      أن  ب  .ف.أ و رام اهللا نقالً عن مراسلها في      31/5/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
ان الحوار توصل الى توافق كل الفصائل على وثيقة االجماع الوطني وبقي انتظار جواب حماس علـى البنـد                   

عربية والدولية مشيرا الى ان بند منظمة التحرير متفق عليه وفق النص الـوارد            المتعلق باالعتراف بالشرعية ال   
 في حديث لوكالة فرانس برس، نفي او تاكيـد ان           )حماس(رفض فرحات اسعد    وبالمقابل،  . في اعالن القاهرة  

 ال.  ال نريد حوارا من اجل الحوار فقط ومن اجل تسجيل نقاط           :وقال .كانت حماس ستواصل حضور الجلسات    
 ال نقبـل بحـوار      :وقال اسعد  .نفهم سبب التسمك بعقد جلسات الحوار في رام اهللا مع العلم انه انطلق في غزة              

وفيما اكد عبد ربه     .يقوم على فرض االمالءات واستغالل ظروف الحصار للضغط على حماس وعلى الشعب           
فانه كشف النقاب عن انـه هنـاك رأي          قد بدأت على ان عملية الترتيبات االدارية والقانونية الجراء االستفتاء         

تشارك فيه عدد من الفصائل والشخصيات بأن يجري االستفتاء في كل حال حتى لو حصل توافق وطني عليها                  
بانضمام حماس والجهاد وغيرها الى هذه الموافقة، ألن االستفتاء في هذه الحالة سوف يعبر عن اجماع وطني                 

  .ور السلطة في المراحل الالحقة سواءفلسطيني يعزز الوحدة الوطنية ويقوي د
الشيخ عبد الناصر عيسى المنسق  أن ردينة فارسنقالً عن مراسلتها في غزة  31/5/2006عكاظ وجاء في 

العام لحماس في السجون اإلسرائيلية دعا مؤتمر الحوار إلى تبني وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها أساساً لهذا 
واكد ان وثيقة الوفاق الوطني . ى إنجاح مؤتمر الحوار وحماية الوحدة الوطنيةودعا كافة الفصائل إل. الحوار

  .تمثل إرادة وموقف الحركة في كافة السجون وهي معتمدة من الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس في السجون
  
  هدنة طويلة األمد مع إسرائيل مدخل لتحقيق االستقرار في المنطقة: هنية .2

أنه يمكن  ) أ.ب.د(إسماعيل هنية رئيس الوزراء في مقابلة خاصة مع وكالة االنباء االلمانية            أعلن  : أ.ب. د ،غزة
 بمـا  1967إقامة هدنة طويلة االمد مع إسرائيل إذا انسحبت من جميع االراضي الفلسطينية التي احتلت العـام       

ذا كانت هذه الهدنـة     وردا على سؤال حول ما إ     . فيها القدس الشريف وأفرجت عن جميع االسرى في السجون        
الهدنة التي أتحدث عنها هي عبارة عن مـدخل حقيقـي           : وقفة اللتقاط االنفاس أم مقدمة لسالم شامل قال هنية        

 مؤكـدا أن مـشكلة الـشعب    ، يمكن أن تمدد هذه الهدنة بعـد ذلـك         :وأضاف هنية  .لهدوء واستقرار بالمنطقة  
مع االحتالل العسكري الذي احتـل االرض وبـسببه         المشكلة  . الفلسطيني والحكومة وحماس ليست مع اليهود     

وحول موضوع االعتراف بإسـرائيل      .وال توجد مشكلة مع اليهود النهم يهود      .. عانى أبناء الشعب الفلسطيني   
وحينئذ . وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة    . على إسرائيل أوال أن تعترف بالدولة الفلسطينية      : هنيةقال  

 لقد دخلت المنطقة في صراع ونتطلع إلى رؤية سياسية تعمل على إيجاد هدوء فـي                :ضيفا م .سيكون لنا موقف  
 بندا في خطـة خارطـة الطريـق         14وأشار هنية إلى أن إسرائيل معترضة على         .المنطقة بشكل استراتيجي  

 ،الشريفخصوصا االقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس             
 : هنيـة  قالو .بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن الهدنة      .  هذا هو البند االول الذي يريده الفلسطينيون       :مضيفا بالقول 

وأكد أن هذه الخطـة لـن تنهـي         .  أولمرت لقد رفضنا خطة أحادية الجانب في إشارة إلى الخطة التي يتبناها          
 .يريدون الخروج من الضفة الغربية فليخرجوا ..لكن إذا أرادوا أن يخرجوا لن نرجوهم أن يبقوا. النزاع

  31/5/2006األيام الفلسطينية 
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  الف موظف خالل ايام40صرف رواتب : هنية .3

اعلن رئيس الوزراء : ردينة فارس وعبد القادر فارسنقالً عن مراسليها في غزة  31/5/2006عكاظ نشرت 
مة ان وزارة المالية ستقوم بصرف راتب شهر الفلسطيني اسماعيل هنية في بداية االجتماع االسبوعي للحكو

(  الف موظف 40فما اقل، وهؤالء يصل عددهم الى )  دوالرا330( شيكل 1500كامل لمن تصل رواتبهم الى 
 شيكل فما فوق، فسيتم صرف سلف لهم 1500 اما اصحاب الرواتب من :واضاف .)ربع موظفي السلطة

 . شيكل1500بمعدل 
قال هنية ان وزارة المالية ستشرع بصرف راتب شهر كامـل           : 31/5/2006سطينية  األيام الفل كتب مندوبو   و

 55ويمكن ان يصل اجمالي المدفوعات الـى         .وقال ان هذه الخطوة ستكون أول الغيث       .في أسرع وقت ممكن   
  . وقال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد ان االموال ستأتي من تبرعات ومن عائدات داخلية .مليون دوالر

 امس في رام اهللا امـام مقـر         وااكثر من ألفي موظف تظاهر     إلى أن    هللارام  من   31/5/2006الحياة  أشارت  و
وسلّم المتظاهرون نائب    .الحكومة مطالبين بصرف رواتبهم قبل ان يعلن هنية عن قرب صرف جزئي للرواتب            

ع رواتـبهم المتراكمـة منـذ     رئيس الوزراء رسالة اعربوا فيها عن تضامنهم مع الحكومة لكنهم طالبوها بـدف            
وقال رئيس نقابة الموظفين الحكوميين بسام زكارنة ان النقابة اعـدت للقيـام بسلـسلة                .مارس الماضي /آذار

  .خطوات تصعيدية في حال عدم دفع الرواتب
  
   المجازر االسرائيلية المتواصلةانيدين هنيةعباس و .4

المجازر البشعة التـي تواصـل قـوات االحـتالل       أدان الرئيس محمود عباس، بشدة امس،       : ، غزة عمان وفا،
وقال في بيان، تعقيباً على استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العديد بجراح، إن استمرار سياسة القتـل                 .ارتكابها

ودعا الرئيس المجتمـع     .واالغتياالت والتصعيد الخطير، سيقود المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم االستقرار          
اعـرب  و. ل الفوري لوقف مسلسل الجرائم اإلسرائيلية، التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين         الدولي إلى التدخ  

رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن االستنكار والتنديد للسياسة اإلسرائيلية العدوانية في القدس والضفة وغـزة،               
  .المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني

  31/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  ركيين بتعطيل وصول المساعداتعباس يتهم االمي .5

 حديثه الى المتحاورين في جلـسة       خالل اتهم الرئيس محمود عباس      : محمد الشاذلي  ، فتحي صباح  ،عمان،  غزة
قـال عبـاس فـي       و .الحوار الثانية الواليات المتحدة بانها تعطل تحويل االموال للسلطة والحكومة الفلسطينية          

ان اآللية االوروبية اليـصال الـدعم الـى         : زيارة رسمية لتونس  تصريحات صحافية قبيل مغادرته عمان في       
الشعب الفلسطيني اعدت بصيغتها النهائية لكنها تحتاج الى موافقة اللجنة الرباعية ولـم يبـق سـوى موافقـة                   

واعتبـر عبـاس ان     . الواليات المتحدة، ولكنها لألسف تأخرت رغم انها تعرف استمرار المعاناة الفلـسطينية           
  .زرية جداً سواء على المستوى االقتصادي او االمنياالوضاع م

  31/5/2006الحياة 
  
  عباس وبن علي يناقشان تنشيط المفاوضات .6

أجرى الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والتونسي زين العابدين بن علي، أمس، جولـة              : رشيد خشانة  ،تونس
  . والفلسطينيينمحادثات ركزا خاللها على آفاق تحريك مسار التسوية بين اسرائيل 
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  31/5/2006الحياة 
  
  الزهار يلتقي وزير الخارجية الصيني  .7

اكدت الصين ان وزير خارجيتها لي تشاو شينغ سيجري محادثات مع نظيره الفلسطيني محمود              :  اف ب  ،بكين
الزهار في بكين خالل االسبوع الجاري لكن قد يكون ذلك مجرد لقاء بروتوكولي علي هامش اجتماع صـيني                  

وسيلتقي به الوزير لي تشاو     . واعلن الناطق باسم الوزارة ليو جيانشاو ان الزهار سيشارك في االجتماع           .عربي
 حماس بصدق عن العنف وان تعتـرف باسـرائيل     ىواكد الناطق الصيني ان الصين ترغب في ان تتخل        . شينغ

 في بكين ان الوضع فـي       واوضح المتحدث الصيني مبررا وجود ممثل حماس       . االتفاقات المبرمة  ىوتوافق عل 
واقر بان اسرائيل اعربت عن قلقها من        .الشرق االوسط مقلق والصين ال تؤيد فرض عزلة ومقاطعة اقتصادية         

  .  تهدئة الوضع وتحسين العالقات بين اسرائيل وفلسطينىهذه المسألة، مؤكدا انها تتفهم موقفنا الرامي ال
 31/5/2006القدس العربي  

  
 الدائرة السياسية هي المخولة بتمثيل فلسطين :ولي في غزةأستاذ القانون الد .8

حول من يمثل فلسطين والسلطة الوطنية في المحافل والمؤتمرات الدولية والقمم :  غزة،عبد القادر فارس
العربية توجهت عكاظ بسؤال إلى أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام في جامعة األزهر بمدينة 

في القانون األساسي الفلسطيني فإن المخول لتمثيل السلطة : عبد الرحمن أبو النصر الذي قال. غزة د
الفلسطينية في المؤتمرات هو منظمة التحرير فهذا ال خالف عليه، وبالتالي فإن القول األساسي والرئيسي 

 الدائرة السياسية تحديدا، لتمثيل فلسطين على الصعيد الخارجي والمحافل الخارجية هي منظمة التحرير ورئيس
هو الذي يمثلها وليس هناك مسمى لوزارة الخارجية وإنما تجاوزا تم تسميتها وزارة الخارجية، ولذلك فليس من 

الزهار تمثيل فلسطين على أي مستوى مؤتمر دولي إال في ما يتعلق . حق وزير الشؤون الخارجية أو د
لنواحي ذات طابع الدعم، أما فيما يتعلق بتمثيل المؤتمرات الدولية بالشؤون االقتصادية المتعلقة بالسلطة أي ا

مثل مؤتمر دول عدم االنحياز والقمم العربية واألمم المتحدة طبعا كل هذا يمثلها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة 
ها،  أي قبل وجود السلطة وقبل نشوئ1974وحتى أن مراقب فلسطين في األمم المتحدة منذ عام  التحرير،

وكذلك أيضا يطلق اسم فلسطين على مسمى ممثل فلسطين في األمم المتحدة أو مراقب فلسطين في األمم 
 قبل نشوء السلطة وبالتالي 74المتحدة، وكذلك تتمتع فلسطين بالعضوية الكاملة في الجامعة العربية منذ عام 

 .لجدال بشأنهكل هذا التمثيل الخارجي هو من حق منظمة التحرير وليس هناك معنى ل
  31/5/2006عكاظ 

  
  كتائب األقصى تعدم فلسطينيين بتهمة التعاون مع اإلحتالل  .9

لقي فلسطينيان مصرعهما في مخيم بالطة شرق نابلس بتهمـة التعـاون مـع سـلطات االحـتالل                  : الوكاالت
تيال واعتقـال   االسرائيلي ونقل معلومات عن مطلوبين فلسطينيين لقوات اإلحتالل ساعدت في تنفيذ عمليات اغ            

 جاء أن القتيلة كانت قد خضعت للتحقيق على أيدي نشطاء مـن             و.عدد منهم وفق ما أفادت به كتائب االقصى       
زوجة ها  وأشارت تقارير إعالمية أن    .كتائب االقصى قبل عودتها الى عائلتها التي بدورها تولت عملية اعدامها          

  و ها قوات اإلحتالل مع أربعة آخرين في مخيم بالطة        الشهيد محمد أبو خميس  الذي استشهد في مجزرة ارتكبت         
كتائب قد أطلقوا النار    الوكان مسلحون من    . هي التي أبلغت قوات اإلحتالل بمكان تواجد زوجها المطلوب        ها  أن

على جفال محمود أبو السرور، وأردوه قتيالً بدعوى تعاونه مع سلطات االحتالل، وتقديم معلومات السـرائيل                
ن الكتائب لن ترحم اياً من العمـالء، وان لـديها           انشطاء  الوقال احد    .يال عدد من قادة الكتائب    ساعدت في اغت  

  . ملفات عديدة لعدد منهم، ستعمل على فتحها في القريب العاجل
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  30/5/2006 48عرب
 

 مشعل يشكك بصحة استطالعات فلسطينية للرأي تؤيد االستفتاء  .10
ذكرته تقارير إعالمية عن أن استطالعات الرأي في االراضي شكك خالد مشعل في صحة ما :  د ب أ،دمشق

 .الفلسطينية تظهر تأييدا كبيرا القتراح إجراء استفتاء حول وثيقة االسرى التي تدعو إلى االعتراف بإسرائيل
 في تصريح للصحفيين بدمشق بعد انتهاء مجلس عزاء أقامته حركة الجهاد في مخيم اليرموك هوجاء تعليق
واضاف إن الحريص على معرفة االرادة الشعبية عليه أن يعود إلى ما . محمود ونضال المجذوبلعنصريها 

وشدد على أهمية الحوار لتعزيز الجبهة  .قررته االرادة الشعبية قبل أربعة اشهرعبر االنتخابات التشريعية
صفية القضية الفلسطينية الداخلية والوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة مشروع اولمرات لت

وأعلن رفضه أن يكون الحوار أداة ضغط و ابتزاز من أجل دفع االخرين . عبر التمسك بالثوابت الوطنية
 .للتنازل عن الثوابت الوطنية

  31/5/2006الدستور 
       

  الجهاد تؤكد تخطيط اإلحتالل لتصفية قيادات سياسية وعسكرية في الجهاد  .11
القدس أن لديها معلومات مؤكدة بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي ينوى تنفيذ عمليـات             كشفت سرايا   : ألفت حداد 

وهـدد أبـو     .اغتيال كبرى لقيادات سياسية وعسكرية في الجهاد اإلسالمي، على رأسها رمضان عبد اهللا شلح             
 اسـتهداف   بتنفيذ عمليات استشهادية في العمق اإلسـرائيلي ردا علـى         ا،  سرايالالناطق اإلعالمي باسم    ،  احمد

إن السرايا تتخذ لتحقيق إستراتجيتها في المقاومة جميع اإلمكانيات التي يمكـن أن              وقال. عناصرها وكوادرها 
  .تملكها من إطالق صواريخ وعمليات استشهادية يمكن أن تستهدف العدو

  30/5/2006 48عرب
  

  مهرجان تكريمي حاشد للشهيدين المجذوب في صيدا   .12
مدينة صيدا بفعالياتها السياسية ورجال الدين فيهـا ومعهـا المقاومـة االسـالمية      كرمت  :  محمد صالح  ،صيدا

واختتمت في قاعـة  . والجهاد االسالمي في فلسطين، شهيديها محمود المجذوب وشقيقه نضال بمثل ما ودعتهما          
تماعيـة  بلدية صيدا التبريكات بالشهيدين بمهرجان سياسي حاشد حضرته شخصيات نيابية وحزبية ونقابية واج            

، ة وعن الفصائل والقوى الفلـسطينية     وروحية إسالمية ومسيحية وممثلون األحزاب اللبنانية الوطنية واإلسالمي       
واألسير المحرر مصطفى الديراني، بحضور وفد من حركة الجهاد ضم زياد نخالة، أبـو عمـاد الرفـاعي،                  

لي إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ       وتحدث في المهرجان على التوا    . ومسؤول منطقة الجنوب أبو علي شكيب     
ماهر حمود، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب الحاج محمد رعد، ورئيس بلدية صيدا عبـد الـرحمن           
البزري، ورئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، والمسؤول التنظيمي للجماعـة اإلسـالمية فـي                

  . لشهيدين بهيج المجذوب باسم العائلة، وزياد نخال بإسم حركة الجهادالجنوب محمد الشيخ عمار، وشقيق ا
 31/5/2006السفير 

  
  سعدات يرفض التهم اإلسرائيلية   .13

حمد سعدات، الذي أكد عدم اعترافه بتلك المحكمة        ألوجه المدعي العام اإلسرائيلي تسعة عشر بند اتهام          :نابلس
وأوضح المـدعي العـام اإلسـرائيلي أن         .محاكم جرائم الحرب  مطالبا في الوقت ذاته بمحاكمة االحتالل في        

لم يتهم سعدات صراحة بالوقوف وراء      ه  ولكن االتهامات تتعلق بالتحريض وتدريب نشطاء للقيام بأعمال إرهابية       
  .عملية اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي
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  31/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ولتين لشعبين إقامة دعنحدث يتنتانياهو  .14
 للمرة األولى بـما أسمته فكرة تقسيم        فيها ترفاعفي مقابلة أجرتها هآرتس مع رئيس الليكود، نتانياهو، تحدث          

ليس الحديث عـن    : فكرة إقامة دولتين لشعبين، وقال    بوبحسب هآرتس فقد اعترف نتانياهو للمرة األولى        . البالد
البالد ولكن هذا هو الواقع الذي نشأ وال يمكن إعادة عقـارب         أنا ضد تقسيم    . فكرة، إنما عن واقع على األرض     

أنا ال أتوقع أن نحتلها     . انتهى كل شيء في غزة    : ولدى سؤاله عن اإلنسحاب من غزة، قال       !الساعة إلى الوراء  
   .من جديد لإلستيطان فيها

  31/5/2006 48عرب 
  

  الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تقليصات بقيمة مليارد شيكل  .15
وقـد  . 2006ادق وزراء الحكومة اإلسرائيلية الثالثاء، على تقليص بقيمة مليارد شيكل في ميزانيـة العـام             ص

وكان قد بـادر إلـى هـذا        .  من وزراء حزب العمل    7 وزيراً، في حين امتنع      18صوت إلى جانب التقليص     
وجـاء أن نـصف     . ئتالفيـة اإلقتراح أولمرت، ووزير المالية أفراهام هرشنزون، وذلك لتمويل اإلتفاقيات اإل         

  . التقليص سيكون من ميزانية وزارة األمن، الخطوة التي عارضها وزير األمن بيرتس
  30/5/2006 48عرب

  
  نتانياهو يصف الفساد في إسرائيل بالسرطان والمستنقع الذي ال خروج منه  .16

يـر فـي إسـرائيل، ودور    في مقابلة أجرتها هآرتس مع رئيس الليكود، نتانياهو، تحدث عن حجم الفـساد الكب      
السياسي الكبير والموظف الكبير، والرشاوى التي تصل قيمتها إلى الماليين، وخاصة في مجـاالت العقـارات                

وفي حديثه عن الفساد في السلطات في إسرائيل، قال إن العالقة صغيرة نـسبياً              . والطاقة والشركات الحكومية  
وفير وظيفة لألول من أجل كسب ثقته، فالخطر الحقيقي هو          بين عضو المركز وبين السياسي الذي يعمل على ت        

السياسي الكبير أو الموظف الكبير الذي يوزع أمالكاً على أصحاب الثروة مقابل مبالغ مالية كبيرة، والحـديث                 
وبحسب نتانياهو فقد أصبح الفساد سرطاناً في إسـرائيل نظـراً            .هنا عن رشاوى تصل باألرقام إلى الماليين      

. كبير والذي يتوقع أن يصل إلى مقاييس أرجنتينية، وذلك بسبب عالقة أصحاب الثروة مـع للـسلطة                لحجمه ال 
كما قال أن الفـساد مستـشر        !وفي اللحظة التي تغرق فيها الدولة في مستنقع الفساد فمن الصعب الخروج منه            

ين قطعـة مـن األرض      بشكل كبير في مجال العقارات، حيث يتلقى السياسي أو الموظف الماليين مقابل تحس            
  !وينسحب على مجاالت أخرى مثل الطاقة والشركات الحكومية. بمئات الماليين أو الملياردات

  31/5/2006 48عرب 
  

  ضابط في جيش اإلحتالل يؤكد أن الجيش سيواصل عملياته البرية  .17
 الجنوب في جـيش     نقل موقع يديعوت أحرونوت األلكتروني عن أحد كبار الضباط في القيادة العسكرية لمنطقة            

اإلحتالل، أن الجيش سيواصل عملياته البرية في عمق قطاع غزة، عالوة على القصف الجـوي والمـدفعي،                 
وبحسب الضابط نفـسه     .وذلك في إشارة إلى دخول قوات اإلحتالل البرية إلى داخل قطاع غزة الليلة الماضية             

اف أنه تمت دراسة العملية جيداً ونفذت عدة        وأض. فقد جرت عدة محاوالت في الماضي لتنفيذ عمليات مشابهة        
كما أشار إلى خاليا المقاومة الفلسطينية تدرس جيداً عمليات جيش اإلحـتالل             !خطوات استباقية لتسهيل تنفيذها   

في محاولة لتعطيلها، ومن هنا كانت الحاجة لتنفيذ عملية برية من هذا النوع، خاصة وأن هناك منـاطق فـي                    
وأضاف أن هناك حاجة لتطـوير طـرق        .  للجيش تنفيذ عملياته إال من خالل قوات برية        قطاع ال تتيح  الشمال  
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كما أشار الضابط المذكور إلى أنه بعد عمليـة   !عمل أخرى ألن خاليا المقاومة الفلسطينية تتعلم وتعمل بسرعة    
د كمين للقوات البرية    الليلة الماضية فمن الجائز اإلفتراض بأن خاليا المقاومة ستحاول استخالص النتائج وإعدا           

   !في العملية القادمة
  30/5/2006 48عرب

  
  تضييق الخناق على حماس ال يضعفها ويجب االتصال بحكومتها : هآرتس .18

 تمكين ممثليها من اجراء اتصاالت      ى دعت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أمس الحكومة اإلسرائيلية ال         :الناصرة
في كل ما يتعلق بمسائل حياتية يومية مثل المياه والكهرباء والصحة           يومية مع أعضاء في الحكومة الفلسطينية       

والسياحة، ما من شأنه تحسين األجواء والعالقات بين الجانبين والمساهمة في تطبيع تدرجي لعالقات إسـرائيل                
يليين  أن من غير الممكن عدم التعاون بين المسؤولين اإلسرائ         :وتابعت الصحيفة  .مع الشعب الفلسطيني وقيادته   

ونوهت الصحيفة الـى أن     . والفلسطينيين في قضايا يومية ملحة مثلما حصل أخيراً في معالجة انفلونزا الطيور           
الخناق على حكومة حماس ال يضعفها، بل بالعكس، يعزز شعبيتها، مشيرة الى أنه على رغم المعانـاة التـي                   

وختمـت أن   . و تظاهرة ضد حكومة حماس    يعيشها الفلسطينيون في غزة، لم يشهد القطاع أي عمل احتجاجي أ          
  .التعاون في المسائل اليومية مهم إلسرائيل ليس أقل من أهميته للجانب الفلسطيني

  31/5/2006الحياة 
  

  العليا تقرر مواصلة بناء الجدار العنصري حول مستوطنة شفي شومرون  .19
لفصل والضم العنصري حول مستوطنة     الثالثاء، على مواصلة بناء جدار ا       االسرائيلية    صادقت المحكمة العليا  

شفي شومرون، بالرغم من أن اإللتماسات التي قدمت للمحكمة تشير إلى أن الجـدار يمـس بـسكان القـرى                    
 .الفلسطينية في المنطقة، ويؤدي إلى قطع المئات من أشجار الزيتون التي تشكل مصدر المعيشة بالنـسبة لهـم                 

 إن هناك توازناً بـين اإلحتياجـات األمنيـة          :ك، قد قال في قراره    جاء أن رئيس المحكمة العليا، أهارون برا      و
  ..!وحقوق السكان اإلسرائيليين وبين حقوق السكان الفلسطينيين

  30/5/2006 48عرب
  

  لجنة الدستور والقانون في الكنيست تصادق على تعيين رئيس جديد لها  .20
اإلجماع على تعيين البروفيسور منـاحيم بـن        صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست أمس، ب        

  .رئيساً للجنة) كديما(ساسون 
  30/5/2006 48عرب

  
  !ضباط اسرائيليون يدربون القوات األميركية على عمليات القتل المستهدف .21

نقلت صحيفة معاريف أمس عن مجلة ماتر جونس األميركية ان اسرائيل تبعث بخبراء              : أسعد تلحمي  ،الناصرة
ي المناطق المأهولة الى قاعدة بورت براغ لتدريب وارشاد قوات أميركية في كيفية تنفيذ عمليـات                في القتال ف  

   .القتل المستهدف أو التصفية الموضعية الرهابيين في أرجاء العراق
  31/5/2006الحياة 

  
  الشاباك يعترف بوجود صعوبة في تجنيد العمالء بعد االنسحاب من غزة : تحقيق .22

 الرغم من ان الزمالء في الجيش االسرائيلي يعرفون مركز الـشاباك انـه              ىعل:  اندراوس  من زهير  ،الناصرة
الرجل االكثر اهمية من الجميع في احباط االعمال االرهابية ويراه الفلسطينيون اقوي تعبيـر عـن االحـتالل                  
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الرهابية والتآكـل   القتال المتواصل، وارتفاع مقدار التهديدات ا     . وفظاعته، ابقي هذا الدور في غموض مقصود      
الذي يصحب شغل الدور لزمن طويل، وخطوات سابقة، مثل فتح موقع للمخابرات علي االنترنت قبـل نحـو                  

في االسـابيع االخيـرة،     . سنة، جلبت القليل فقط من المرشحين المناسبين االخرين للدورات التدريسية االخيرة          
ع علي مـسار التـصنيف، والتجنيـد وتأهيـل          وباجازة من رئيس الشاباك ديسكن، تمكنت هآرتس من االطال        

نحـن  . في السنة ونصف السنة االخيرة صعب علينا جدا الوصول الي الناس الذين نبحث عنهم حقا               .المركزين
 الوظيفة، قال مصدر في الجهـاز للـصحيفة         ىنحتاج الي كل من يستطيع اجتياز مسار العذاب في الطريق ال          

 لقب جامعي اول من مؤسسة اكاديمية، ولكن في نهايـة           ىان يحتاج ايضا ال    الفترة االخيرة ك   ىحت .االسرائيلية
 الشبان الذين سينضمون اليه     ىالشهر الماضي بسبب ضائقة القوة البشرية يقترح الشاباك مسار خدمة جديدا عل           

سيستطيع من يعدون لمهمة مركز او محقق، في نهاية االعداد، ان يحظـوا فـي               . ويختصون بالمجال العربي  
درجـة  : شـرط الـسقف   . ون فترة قصيرة بلقب خريج جامعة في دراسات اللغة العربية والشرق االوسط           غض

كان النشر كافيا الثارة ردود معادية بين عدد من المحاضرين، الذين           . 550متواضعة في امتحان قياس الذكاء،      
من  . مع قوات االحتالل   احتجوا علي ما وصفوه انه مصالحة علي المستوي االكاديمي، وفي االساس انه حلف            

المعلومات االستخبارية التـي    (الصحيح، يقولون في الشاباك، انه في السنين االخيرة ازدادت اهمية الـسيجنت            
االستخبارات التي تـأتي نتـاج تجنيـد        (، لكن امتيازنا النسبي يظل بسبب يومنت        )يحصل عليها نتاج التنصت   

ل نائبا لرئيس الشبااك وابتدأ خدمته مركزا في منطقة القدس،          وقال يسرائيل حسون، الذي عم     ). مصادر عربية 
هذا عنصر برز نقصه لدي االمريكيين، في       . ان المركز يفترض ان يقدم الِعلم في شان واقع الحياة في الميدان           

 قبل بـضعة    ىيقول افي ديختر، وزير االمن الداخلي ورئيس الشاباك حت        و. بدء حروبهم في افغانستان والعراق    
عندما يحدث ذلـك    . يستطيع المصدر اليومنتي ان يكذب عليك     .  ان القناتين، اليومنت والسيجنت مشكلتان     اشهر

فـي  . في لقاء وجها الي وجه، تستطيع مع كل ذلك ان تحاول الحكم بحسب لغة الجـسم، وتعبيـرات الوجـه                   
 االخر، او انهما    ىحدهما عل السيجنت، يمكن ان يكون اثنان يتحدثان ويمكن اال تفهم فهما صحيحا، انهما يكذب ا             

 نحو مفاجئ، تابعت الصحيفة االسرائيلية، الخلفية العسكرية للمرشح ليست          ىعلو. يكذبان عليك بالتنسيق بينهما   
ليس هذا عنـصرا ذا     . يوجد تصور خاطئ، وكاننا نبحث فقط عن خريجي الوحدات القتالية         . ذات صلة خاصة  

 اهمية للخبرة في عمل ذي مسؤولية في الجيش، ان يكـون مـثال              توجد. اهمية في خلفية المرشح، من ناحيتنا     
االعتراف باستعمال المخدرات الخفيفة في الماضي لـم يعـد عائقـا          : ىوهاكم مفاجأة اخر  . خريج دورة قيادية  

سيكتفي الشاباك بأال يتعاطي المرشح المخدرات تعاطيا دائما وبالتزامه اال يمس           . يحول دون القبول في الخدمة    
  .رات في المستقبلالمخد

يحتل تعلم اللغة والثقافة العربية في الحقيقة جزءا ملحوظا من المسار، ولكن تسبقهما مسيرة              : واكدت الصحيفة 
يسقط مرشحون كثيرا في مرحلة التحقيق االمني، التي تشتمل علي فحـص            . تصفية متصلة، قد تمتد عدة اشهر     

 ساعة من العاب االدوار المرهقـة،       14فهناك  . ير الجهاز بعد ذلك يأتي يوم في مركز تقد      . جهاز الكذب ايضا  
ان ثلث المرشحين الذين يـصلون الـي هـذه          . التي تهدف الي اختبار قدرات المرشح علي العمل في المهمة         

 .بعد ذلك، يجتاز المرشح مقابلة في لجنة قبول، يشارك فيها رئيس شعبة في التنظـيم              . المرحلة فقط يجتازونها  
 االسرائيلية، قالت هآرتس، من مدن القطاع والضفة في التسعينيات ومن القطاع كلـه، فـي                غيرت االنسحابات 

اصبح اعداد لقاء مع مصدر فلسطيني مهمة معقدة واصبح مـن           . العام الماضي باالنفصال، طابع مهمة المركز     
 في القطـاع هـي      حماس. غير الممكن تقريبا اجراء لقاءات وجها لوجه، فهذا الشيء يعقد ايضا عملية التجنيد            

مركز اهتمام رئيسي من قبل الجهاز، ولكن يصعب اجراء لقاء مباشر مع مصدر ذي قدرة كامنة داخلـه، الن                   
فاعطـاء تـصريح كهـذا      .  تصريح دخول السرائيل   ىعضوا معروفا في حماس لن يستطيع ابدا الحصول عل        

وكذلك القـدرة التـي    .م اليوم بالهاتفولهذا فان جزءا من تجنيد المصادر يت     . سيجعله مشكوكا فيه عند منظمته    
فعندما كان الجيش االسرائيلي محتال احتالال كامال، كان التعلق الفلسطيني          . يمتلكها الجهاز حيال العميل محدودة    
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ولكن اليوم، وفي غزة اساسا، عامل التأثير الرئيس هو الضائقة االقتصادية العظيمة واصـبح              . باسرائيل كامال 
  . بارا رائداالحافز المالي اعت

  31/5/2006القدس العربي 
  

  فعاليات مسيحية تحذر من وجود مؤامرة تستهدف األوقاف المسيحية واالرثوذكسية  .23
اتهمت شخصيات مسيحية فلسطينية الحكومة االسرائيلية والواليات المتحـدة بالتـأمر علـى              :فادي العاروري 

كدة وجود مؤامرة كبيرة تحاك ضد األوقاف المسيحية        األوقاف المسيحية واألرثوذكسية في المدينة المقدسة، مؤ      
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي شارك فيه        .واألرثوذكسية في القدس من قبل إسرائيل وأميركا وأطراف أخرى        

بيتر قمري، رئيس لجنة حصر ومتابعة شؤون األوقاف األرثوذكسية، والمحامي شكري العابودي، الناطق باسم              
 .ابات العرب األرثوذكس، والنائب المسيحي عن محافظة رام اهللا والبيرة مهيب عـواد            اللجنة التحضيرية النتخ  

وأوضح قمري ان هناك دعم أميركي وإسرائيلي وتدخالت من قبل شخصيات رفيعة المستوى النجاح مـساعي           
 بعض االطراف المتورطة في بيع وتأجير األوقاف واالمالك االرثوذكسية بالقدس، مـشيرا الـى ان الهويـة                

العربية للمدينة المقدسة باتت مهددة بشكل غير مسبوق في ظل ارتفاع وتيـرة اعمـال التهويـد واسـتهداف                   
وكشف عن عقد لقاءات بين مطارنة ومحامين يعملـون لـصالح            .الممتلكات والمقدسات المسيحية واالسالمية   

واوضح انه يوجد    .الشركاتشركات إسرائيلية وأميركية مجهولة تمخض عنها تأجير عقارات باب الخليل لهذه            
أدلة تثبت تحويل مبالغ مالية ضخمة عبر بنوك اسرائيلية معروفة لصالح احد المطارنة دون علـم البطريـرك                  

واتهم في بيان تاله بأسم المشاركين في المؤتمر، وعدي بجالي، عضو اللجنـة التنفيذيـة للطائفـة                  .ايرينيوس
 .أجير عقارات ارثوذكسية لجهات إسرائيلية لفترات طويلة األمـد        األرثوكسية في الناصرة بالتورط في عملية ت      

وطالب باطالع الرعية األرثوذوكسية على حقيقة ما تتعرض له االوقاف االرثوذكسية، وكـشف مـا اسـماه                 
انغماس القيادة الروحية بمسلسل تصفية امالك الطائفة وتبيان حقيقة موقف الرئاسة الروحية الحالية ازاء كل ما                

ودعا البطريرك كريوس ثيوفيلوس الى اإلعالن الفوري عن تنصيب مطرانين عربيين، وتسريع إجراء              .يجري
االنتخابات الشرعية للمجلس المختلط، وقبول لجنة من العلمانيين من ابناء الرعية لمالحقة ومتابعة كافة القضايا               

. الوقفية الممنوحة للرعية في كفر سـميع      المتعلقة بتسريب امالك الطائفة، وتقديم تفسير مقنع السترداد األرض          
بدوره، أكد العابودي اهمية وجود مطارنة عرب في المجمع المقدس الذي وصفه بالعلبة المغلقة، مشيرا الى ان                 

 .كثيراً من المعلومات الحيوية تظل حبيسة جدران المجمع في حين يتم الكشف عن قضايا بسيطة وغير مفيـدة                 
لتي تتهدد األوقاف المسيحية بـانها مخيفة وخطيرة، وقال أن كافـة األوقـاف             بدوره، وصف عواد المخاطر ا    

وطالب باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لوقف مسلسل تـسريب          .المسيحية واإلسالمية باتت في دائرة االستهداف     
  .وتأجير الممتلكات واالوقاف المسيحية في القدس

  31/5/2006األيام الفلسطينية 
  

   دونماً من أراضي قرية الجبعة30ر أمراً عسكرياً بمصادرة قوات االحتالل تصد .24
 دونماً من   30اصدرت قوات االحتالل االسرائيلي، خالل االيام القليلة الماضية، امراً عسكرياً بمصادرة            : الخليل

اراضي المواطنين غرب قرية الجبعة وذلك لصالح اقامة مقطع جديد في جدار الفصل العنصري، فيما ذكـرت                 
 من مجلس الخدمات المشترك لريف يطا ان الجرافات العسكرية االسرائيلية تواصل جـرف اراضـي                مصادر

من جهته، اوضح المحامي عبد الحميد الطوس الـذي تملـك    .المواطنين القامة مقاطع اضافية في جدار العزل      
 دونماً لـصالح    100حو  عائلته جزءاً من االراضي المستهدفة ان امر المصادرة هو الثاني بعد االستيالء على ن             

   .اقامة معبر على الشارع االستيطاني
  31/5/2006األيام الفلسطينية 
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  سجانو االحتالل يعتدون على أسرى الدامون   .25
بجروح متفاوتة جراء االعتداء عليهم من قبل عـدد مـن            أصيب عدد من األسرى في معتقل الدامون      : ا.ن.ق

ع، التي تنتهجها مصلحة السجون العامة ضد األسرى الفلـسطينيين          السجانين اإلسرائيليين في إطار سياسة القم     
وأوضحت جمعية أنصار السجين أن قوات االحـتالل         .والعرب في السجون اإلسرائيلية ألتفه األسباب والحجج      

اقتحمت أحد أقسام معتقل الدامون الواقع في جبل الكرمل واعتدت على عدد من األسرى بالـضرب المبـرح،                  
  . يب خالل هذا الحادث عدد من األسرى بجروح ورضوض متفاوتةمضيفة أنه أص

  31/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  موظفون فلسطينيون يبيعون اجهزتهم الخليوية للحصول علي المال .26
 بيع هـواتفهم    ىيلجأ عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام ال         : ب اف و   حسام عزالدين ،  رام اهللا 

 ان نـسبة    احد مدرأ محالت األجهزة الخلوية    واوضح   .تبدال االجهزة غالية الثمن بأجهزة رخيصة     النقالة او اس  
  .الزبائن الذين يدخلون المحل لبيع اجهزتهم ارتفعت خالل الثالثة اشهر االخيرة بنسبة سبعين بالمئة
 31/5/2006القدس العربي 

  
 ني مأساوي الوضع االقتصادي الفلسطي :مستشار عباس للشؤون االقتصادية .27

 رئيس صندوق االستثمار -صرح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون االقتصادية :  جمال جمال،القدس
الفلسطيني محمد مصطفى ان الوضع الفلسطيني مأساوي وان الرئاسة الفلسطينية تجري اتصاالت مع كافة 

 .ع والمساعدة في حل هذه األزمةالمؤسسات الدولية والدول المانحة للقيام بدور اكبر للخروج من هذا الوض
وأضاف ان بعض المساعدات اإلنسانية تصل . واكد ان هذه االتصاالت حققت نتائج في بعض المستويات

وطالب بالمزيد ولكن المشكلة األساسية ال تزال هي قضية الرواتب التي تسعى السلطة إليجاد حل لها، معربا 
اليصال المساعدات قريباً بحيث التوصل الى حل معقول عن امله ان تتمخض الجهود للوصول الى آلية 

وقال أن الوضع االقتصادي والمالي الصعب  .ومناسب لمشكلة الرواتب وقال ان الوضع وصل حدا ال يطاق
ولخص هذه  .الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر ناتج من سياسات اقتصادية غير رشيدة

لى االقتصاد الفلسطيني، وهي منع حركة البضائع من والى األراضي الفلسطينية السياسات بثالثة أنواع تؤثر ع
 مما ينعكس سلباً على عمليات االستيراد والتصدير، والحد من حركة المواطنين من خالل مئات الحواجز،

وكذلك اإلجراءات اإلسرائيلية على المعابر والمشاكل التي تنجم عنها وحركة رؤوس األموال من والى 
 وأكد انه دون إيجاد معالجة لهذه السياسات الخاطئة سيكون من الصعب على االقتصاد .ألراضي الفلسطينيةا

الفلسطيني ان يتحسن دون الخوض في تفاصيل المساعدات التي تم جمعها سواء من قطر او من جامعة الدول 
 االحتالل اإلسرائيلي لذلك وأوضح ان هذه المشاكل الثالث مرتبطة بشكل مباشر بسلطات .العربية وغيرها

كانت رسالتنا انه ال بد ان تقوم الحكومة اإلسرائيلية والحكومات األخرى المسببة لهذه العقبات بحل وتغيير هذه 
ووصف مبادرة القطاع الخاص بأنها ممتازة وجاءت في الوقت المناسب وقد استقطبت دعما كبيرا . السياسات

 والهيئات والجمعيات والرئيس يساند هذه المبادرة بالكامل باالضافة من قبل الحركات والفصائل واألحزاب
 .مبادرة االسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية

  31/5/2006الدستور 
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  األردن يحيل عناصر من حماس لمحكمة أمن الدولة .28
الدولـة، بينمـا    قررت السلطات األردنية إحالة قضية تهريب األسلحة إلى محكمة أمن           :  فارس شرعان  ،عمان

وقد اتهم المدعي العـام المتهمـين الثالثـة    .  شخصاً على خلفية هذه القضية  20أعلنت االجهزة األمنية اعتقال     
. بالتآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية على األراضي األردنية وحيازة اسلحة ومتفجـرات مـن دون تـرخيص                

ه المخابرات الفلسطينية بتهمة محاولة تشكيل خلية       كشف مسؤول أمني فلسطيني أن شقيق أحد المتهمين اعتقلت        و
  لتنظيم القاعدة

  31/5/2006الشرق األوسط 
 

  ترويكا عربية للتوسط بين السلطة وحماس .29
علمت الحياة من مصادر عربية مـسؤولة       : نبيل غيشان , محمد الشاذلي ,  سليمان نمر  ، القاهرة ، عمان ،الرياض

 –من أجل حلحلـة الجمـود الـذي يعتـري المفاوضـات الفلـسطينية         أن المنطقة ستشهد تحركاً دولياً جديداً       
 أميركية، جرت وتجري لبلورة هذا التحرك في شـكل          - عربية، وعربية    -اإلسرائيلية، وأن اتصاالت عربية     

ورفضت المصادر اإلفصاح عن مضمون هذه المبادرة الجديدة         .مبادرة سياسية تنهي عقبات عودة المفاوضات     
اً محددة، لكنها وصفتها بأنها إيجابية، مشيرة إلى أن اإلدارة األميركية مقتنعة بها إلـى حـد                 التي تتضمن أفكار  

وربطت بين هذا التحرك والزيارة العاجلة السريعة التي سيقوم بها اليوم الملك عبداهللا بن عبـدالعزيز                .  تبنيها
 اللقاء سيبحث في مستجدات     وصرحت مصادر سعودية مطلعة بأن    . إلى شرم الشيخ لالجتماع مع حسني مبارك      

وكشفت أن المبـادرة الدوليـة الجديـدة         .األوضاع العربية، خصوصاً الوضع المتأزم في األراضي الفلسطينية       
سترافقها مبادرة عربية، لحل األزمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة وأن هذه المبادرة تقترح تشكيل ترويكـا                

 فلسطيني على موقف موحـد،      -موسى للتوسط لعقد اتفاق فلسطيني      عمرو  والسعودية   عربية، من السودان و   
وقالـت المـصادر ان     . يتيح للسلطة الفلسطينية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، وفق المبادرة الدولية الجديدة          

 السعودية ستحاول بلورة مبادرة يتم طرحها على حماس والسلطة للخروج من المـأزق مـن                -القمة المصرية   
   .رها على االعتراف بإسرائيلدون إجبا

  31/5/2006الحياة 
 

  العاهل االردني يشدد في لقائه مع بوش على ضرورة تأمين المساعدات للفلسطينيين .30
الملك عبداهللا الثاني الرئيس بوش من خطورة اإلقدام على دعم خطـوات أحاديـة               حذر: جويس كرم ،  واشنطن

رة األميركية على االنخراط بشكل أقـوى لتحريـك عمليـة           الجانب تطرحها الحكومة االسرائيلية، وحض االدا     
السالم وايجاد آلية مشروعة وذات اجماع دولي لتأمين المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني تجنبـا مـن                 

وشدد على أهمية دور الواليات المتحدة في استئناف وتحريك العملية الـسلمية فـي               .الوقوع في أزمة إنسانية   
في الوقت الذي يشهد حاجة فعلية إلحراز تقدم ايجابي ملموس في مسار عملية السالم وصـوالً                الشرق األوسط   

كما تطرق الجانبان الى موضوع المساعدات للفسلطينيين، والذي سيكون علـى طاولـة              .لتحقيق حل الدولتين  
 قبل عودته الـى األردن  البحث بين الملك األردني والمستشارة األلمانية أنغيال ميركيل آخر األسبوع في برلين،      

  .محمود عباس ثم االجتماع مع أيهود أولمرتبولقائه 
  31/5/2006الحياة 

  
  السالم رهن بانسحاب إسرائيل وعودة الحقوق الى الشعب الفلسطيني: السعودية .31

ولية أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية المساعد للشؤون السياسية رئيس اإلدارة العامة للمنظمات الد            : ماليزيا
ن السالم العادل والدائم لن يتحقق في الشرق األوسط، من دون           افي الوزارة تركي بن محمد بن سعود الكبير،         
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عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة، بمـا فـي                
 إسرائيل عن ممارساتها العدوانية، واعتمادهـا       ذلك القدس الشريف والجوالن، وبقية األراضي اللبنانية، وابتعاد       

أساليب الحرب والدمار وسيلة لتحقيق غاياتها وأهدافها التوسعية، في الوقت الذي تبنت فيـه الـدول العربيـة                  
باإلجماع في مؤتمر القمة الرابع عشر مبادرة سالم عربية من أجل تحقيق األمـن واالسـتقرار فـي الـشرق               

أن الوضع الراهن الذي تعيشه      لمملكة أمام االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز      وأوضح في كلمة ا    .األوسط
منطقة الشرق األوسط وتداعياته، يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لتجنيب المنطقة ويالت الحروب، وآثارهـا               

  .السلبية على الجميع
  31/5/2006الحياة 

  
 الح الفلسطيني خارج المخيماتتوجه لبناني لطلب مساعدة الدول العربية لنزع الس .32

أعلن رئيس الفريق اللبناني في لجنة الحوار مع الفصائل الفلسطينية حول السالح خـارج المخيمـات،                : بيروت
السفير المتقاعد خليل مكاوي، ان فؤاد السنيورة عازم على توجيه رسائل الى القادة العرب لطلب مساعدة لبنان                 

فلسطينيين الى االستفادة من الفرصة المتاحة لهم في لبنـان، والـتعلم مـن        ال ودعا. في قضية نزع هذا السالح    
واعتبر ان موضوع نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات اصبح ملحا اكثر من اي وقـت               . تجارب الماضي 

   .مضى
  31/5/2006الشرق األوسط 

  
  االتحاد األوروبي يسعى الحياء دوره في جهود التسوية .33

توقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن تنتهي مشاورات وضع اآللية الدوليـة           :  الفريضي   نور الدين   ،بروكسيل
لتحويل المساعدات إلى الفلسطينيين في غضون أيام، في سياق تحرك االتحاد األوروبي لتنشيط دوره في جهود                

 خافيير سوالنا، خالل    ويقود هذا التحرك الممثل األعلى لالتحاد مسؤول السياسة الخارجية        . إحياء عملية التسوية  
زيارته الشرق االوسط في الرابع من حزيران المقبل، فيما تتولى عضو المفوضية مسؤولة العالقات الخارجية               

وينتظر أن تتركز المشاورات األوروبية      .بينيتا فيريرو فالدنر تنسيق المشاورات مع الدول المانحة لوضع اآللية         
ورجحت المصادر أن تحاول إسـرائيل خـالل        . حاب األحادي الجانب   االسرائيلية على خطة اولمرت لالنس     -

زيارة سوالنا استمالة االتحاد وإقناعه بذريعة انعدام الشريك الفلسطيني، كما سـتعرض تـسيبي ليفنـي علـى                
 االسرائيلية في الثالث عـشرمن      -نظرائها االوروبيين خطة أولمرت، خالل اجتماع مجلس الشراكة االوروبية          

ويراهن االتحاد على استئناف المساعدات للفلسطينيين لتحسين سمعته التي تضررت           . لوكسمبورغ حزيران في 
في الدول العربية بسبب إعالن المفوضية تجميد المعونات المباشرة للسلطة الفلسطينية غداة تـشكيل حكومـة                

   .حماس
  31/5/2006الحياة 

  
  :منظمة التحرير الفلسطينية محور مؤتمر مركز الزيتونة .34

 تقويم التجربة واقتراحات للتطوير ومشروع سياسي مستقبلي
تقويم التجربة واعادة البناء كانت محور المؤتمر الذي اقامـه أمـس            : منظمة التحرير الفلسطينية  : قاسم قصير 

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في فندق كراون بالزا بحضور العديد من ممثلي الفصائل الفلـسطينية               
ن والمختصين بالشؤون الفلسطينية، وقدمت خالله العديد من الدراسات واألبحاث حول تجربة السنوات             والباحثي

  .األربعين الماضية واالقتراحات العملية للمشروع السياسي المستقبلي للمنظمة وكيفية اعادة بنائها
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لتحرير انشئت في العام     محسن صالح فرحب بالمشاركين، وأشار الى أن منظمة ا         .بداية، تحدث مدير المركز د    
 ولم تكن الضفة الغربية وغزة      1948 وكان هدفها تحرير األراضي الفلسطينية التي احتلت في العام           1964

تحت االحتالل، وقد حققت المنظمة الكثير من االنجازات ومرت بالكثير من العقبات والثغرات واليـوم وبعـد                 
جة الى اعادة دراسة هذه التجربة وتحديد األسس التي ينبغـي           المتغيرات السياسية والميدانية الحاصلة نحن بحا     

  .العمل على أساسها للمرحلة المقبلة
  الجلسة األولى

مؤسسة الدراسات الفلسطينية محمود سويد وكانت تحت عنوان قراءة في تجربـة            الجلسة األولى ترأسها مدير     
لمنظمة في بيروت شـفيق الحـوت، فعـرض         منظمة التحرير الفلسطينية وقدم الورقة األولى الممثل السابق ل        

ي رافقت عمـل    للتطورات التاريخية التي أدت الى نشوء المنظمة وكيفية اعداد ميثاقها األساسي والتطورات الت            
. فتح اليها، ثم المتغيرات السياسية التي حصلت طيلـة الـسنوات األربعـين الماضـية          المنظمة ودخول حركة    

م تشكيل لجنة تحضيرية لوضع تصور مشترك لصيغة عمل المنظمـة أو             أن المطلوب اليو   :وخلص الى القول  
لتأسيس االطار الجديد للعمل الفلسطيني مع التأكيد على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد                

  .في اتخاذ القرارات، وعلينا اعادة تشكيله باالنتخابات المباشرة
عي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، فعرض لمواقف القوى        وتحدث الباحث نافذ أبو حسنة عن تطور الو       

والتيارات واألحزاب الفلسطينية من نشوء المنظمة، وكيف تحول رفض انشائها بدايـة الـى التعـاطي معهـا                  
كما أشار الـى االنجـازات التـي حققتهـا          . 1967والدخول الى صفوفها الحقاً وخصوصاً بعد نكسة العام         

 ونشوء جبهة االنقاذ الفلسطينية، داعياً الـى تطويرهـا          1982اجهتها وخصوصاً بعد العام     االشكاالت التي و  
  .تي برز دورها في السنوات األخيرةلمراعاة المتغيرات التي حصلت واستيعاب القوى االسالمية ال

  .وبعد ذلك جرى نقاش موسع شارك فيه الحضور حول كيفية تطوير المنظمة وحمايـة المنجـزات الـسياسية                 
  الجلسة الثانية

  . بيـان نـويهض الحـوت      .الجلسة الثانية تناولت المجلس الوطني الفلسطيني والميثاق الوطني، وترأسـتها د          
، نحو ميثاق وطني جامع   : ثاق الوطني بداية، قدم الباحث تيسير الخطيب مداخلة تحت عنوان قراءة نقدية في المي           

منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة واعـادة صـياغة          إن الوقائع الراهنة تؤكد أهمية اعادة بناء        : وقال
ميثاق وطني فلسطيني أو االتفاق على اعتماد الميثاق الوطني قبل الغـاء بعـض بنـوده اسـتجابة للـضغوط                 
األميركية، وال يتم ذلك اال عبر اعتماد آليات واضحة ومحددة ومعايير دقيقة ال تختزل القضية الفلسطينية فـي                  

  .فئة واحدة
اعادة التشكيل وعدالة التمثيل، فعرض لألسس التي قام عليهـا          :  محسن صالح عن المجلس الوطني     .تحدث د و

المجلس الوطني الفلسطيني وكيفية اختيار اعضائه والمراحل التي مر بها خالل السنوات الماضية، داعياً الـى                
وقـدم  .  سنوات على آخر اجتماع له   اعتماد االنتخابات الختيار اعضاء المجلس الوطني الجديد بعد مرور عشر         

للمعطيات السكانية للفلسطينيين وكيفية توزعهم داخـل فلـسطين وفـي            وبناء   اقتراحات عملية لكيفية االنتخاب   
  .المهاجر والمخيمات

 فعـرض   احمد سعيد نوفل العالقة الصحيحة بين منظمة التحرير الفلسطينية والـسلطة الفلـسطينية            . وتناول د 
لالشكاالت التي تعانيها هذه العالقة، داعياً الى وضع أسس جديدة بشأنها وتحديد االنظمـة الداخليـة للـسلطة                  

  .ثم جرت مداخالت ومناقشات من الحضور. الفلسطينية وللمجلس الوطني الفلسطيني
  الجلسة الثالثة

بداية تحدث منير   . منظمة التحرير الفلسطينية   عزام التميمي وتناولت الملفات المتعلقة ب      .الجلسة الثالثة ترأسها د   
 وبعد عـرض للتجـارب      ية وكيفية ادارة الشؤون الداخلية    شفيق عن منظمة التحرير الفلسطينية والوحدة الوطن      
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السابقة لدور المنظمة، دعا الى إقرار برنامج سياسي مشترك يكون اساس الوحـدة الفلـسطينية بعيـداً عـن                   
  .المساومات أو الصيغ الغامضة

وتحدث صقر أبو فخر عن ادارة المؤسسات لدى منظمة التحرير الفلسطينية، وعرض بشكل مفصل لتجربتـي                
مركز األبحاث الفلسطيني ومركز التخطيط فأشار الى العقبات والمشكالت التي واجهت هذين المركزين بالرغم              

  .من االنجازات التي تحققت من خاللهما
حرير الفلسطينية وادارة ملف الالجئين، فعـرض ألوضـاع الالجئـين           وتحدث سلمان أبو ستة عن منظمة الت      

الفلسطينيين والمشكالت التي يواجهونها وكيفية توزعهم، مشيراً الى تهميش دورهم حالياً، ودعا الى معالجة هذا               
  .الملف بشكل صحيح عبر تفعيل دور المجتمع المدني بين الفلسطينيين وتنظيمه في مؤسسات شعبية فاعلة

  .د حوار موسع، قدم المركز دروعاً تكريمية لجميع المشاركين في الجلساتوبع
  ..وسيتناول المؤتمر قبيل ختام اعماله اليوم، عالقات منظمة التحرير الدولية والعربية وكيفية اعادة بنائها

  31/5/2006المستقبل اللبنانية 
  

  لماذا يتبنى محمود عباس وثيقة األسرى ولماذا تتحفظ حماس؟ .35
  ر الزعاترةياس

مضى أكثر من أسبوعين على طرح ما عرف بوثيقة األسرى قبل أن يبادر الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس                  
إلى تبنيها بكل تلك الحماسة في ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في رام اهللا الخميس الماضي، حتـى                   

  .يبادر الملتقي إلى تبنيهاوصل الحال حد التهديد بطرحها على استفتاء شعبي في حال لم 
لن نتوقف طويالً عند أسلوب اإلمالء الذي استخدمه الرئيس الفلسطيني، على حماس والجهاد تحديداً، ألن فـتح                 
واآلخرين موافقون تماماً على الوثيقة، إذ ما قيمة حوار تحدد مخرجاته النهائيـة مـسبقاً، وبأسـلوب التهديـد                   

  !والوعيد؟
باس ومن ورائه فتح لهذه الوثيقة فيما ترفضها أو تتحفظ عليها حماس والجهاد، علماً              لكن لماذا يروج محمود ع    

  بأن ممثلين عنهما وقعوا عليها، وإن تحفظ مندوب الجهاد عن البند المتعلق بالمفاوضات؟
من المؤكد أن الصياغة العامة للوثيقة تمت على يد مندوب فتح وهو مروان البرغوثي، وأقله أحد آخـر غيـر                    

دوب حماس الشيخ عبد الخالق النتشة أو مندوب الجهاد، ونعلم أن الروحية العامة للنص إنمـا تتحـدد مـن                    من
  .صياغته األولى بصرف النظر عن التعديالت الالحقة

هكذا كان النص بعيداً كل البعد عن لغة حماس وخطابها السياسي، بصرف النظـر عـن اتفاقهـا مـع أكثـر               
ي العموم جاء بيان أسرى حماس ليؤكد أنهم لم يطلعوا على الوثيقة، علماً بـأن               المضامين التي توفرت فيه، وف    

الشيخ عبد الخالق ليس مسيساً بما فيه الكفاية لكي يتنبه إلى واقع األبعاد الخطرة التي ينطـوي عليهـا بعـض                     
ـ        دار فتـاوى  النصوص في الوثيقة بالنسبة الى برنامج حماس، فضالً عن مبادرته في اآلونة األخيرة إلـى إص

  .تتعلق بالمفاوضات خارج سياق ما كان الشيخ أحمد ياسين تحدث عنه طوال سنوات، أعني طرح الهدنة
ليس هذا هو المهم، ذلك أن قراراً من هذا النوع ال يمكن أن يتخذ بعيداً عن تشاور األطر القيادية في الحركـة                      

اسية، أما في حال فتح فقد جاء النص منسجماً         في كل محاورها، السيما حين ينطوي على ما يمس ثوابتها األس          
مع رؤيتها العامة، ولو كان غير ذلك لما تم االلتفات إلى الوثيقة، ولما سمعنا كل تلك المدائح في األسرى مـن                     
طرف قيادة السلطة وحركة فتح، لكأن تحفظ حماس أو الجهاد على بعض مضامين الوثيقة هو مس باألسرى أو                  

  .ع العلم أنهم مثل سائر القطاعات ال يتفقون على رأي واحد في أية مسألةاستهانة بمكانتهم، م
حين يقرأ إنسان عادي نص الوثيقة، ال بد سيعجب من حماسة محمود عباس لها على النحـو الـذي تابعنـا،                     
والسبب هو تصادمها مع كثير من طروحاته، السيما تلك المتعلقة برفض العسكرة، إذ تـصر الوثيقـة علـى                   

مة بكل الوسائل، بل على تشكيل جبهة موحدة لها، كما أنها ال تشير إلى خريطة الطريق التي يبشر بهـا                    المقاو
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أما األهـم  . صباح مساء، فيما تصر إصراراً واضحاً على قضية العودة لالجئين التي طالما قدم تنازالت حيالها        
ع أخذ المعطيات السياسية الجديدة فـي       ، م 2006فهو حديثها عن إعادة تشكيل منظمة التحرير قبل نهاية العام           

وحين يقال ذلك فسيعني أن حماس والجهاد ستحوزان على ما يقـرب مـن              . الساحة الفلسطينية بنظر االعتبار   
بل إن  . نصف المقاعد بما يمنحهما حق الفيتو على أي توجه يخالف برنامجهما، وهو أمر ال يمكن أن تقبله فتح                 

ى إشكالية عندما تحدثت الوثيقة عن تحريرهم بكل الوسائل، ولـيس عبـر             موضوع األسرى ذاته قد انطوى عل     
المفاوضات وحدها، ما يعني الخطف والمبادلة، وهو أمر سيقول محمود عباس عنه لو وقـع إنـه لـون مـن             

  !األعمال الحقيرة
لطة بتعبيـر أدق،    هكذا تبدو الوثيقة مخالفة للنهج الذي سارت عليه قيادة فتح الحقيقية والفاعلة، أو قيـادة الـس                

وبشكل أكثر وضوحاً تلك المجموعة التي حاولت االنقالب على الراحل ياسر عرفات والتي يحركها أو يقودها                
  .محمد دحالن، ما يعيد طرح السؤال المتعلق بالسبب الكامن خلف تبنيها

ت مع القوى الفلسطينية    لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من استعادة األسلوب الذي كان يعتمده الراحل ياسر عرفا              
في استدراج التنازالت من المجلس الوطني الفلسطيني، إذ كان يعمد عنـد احتـدام النقـاش وغلبـة صـوت                    
المعارضة إلى طرح نص جديد ينطوي على التنازل الذي يريده مشفوعاً بجملة من الشروط التي تقيده تمامـاً،                  

ألخرى، األمر الذي كان يتكرر في كـل جلـسة مـن            لكنه ما يلبث أن يأخذ النص المطلوب وينسى الشروط ا         
  .جلسات المجلس الوطني فيما خص التنازل الجديد

من الواضح أن فتح تريد أن تلعب ذات اللعبة مع حماس، فهي تعطيها من الوثيقة كل ما تريد حول المقاومـة                     
ية والشرعية الدوليـة، أي     ومنظمة التحرير وحكومة الوحدة، وال تأخذ منها سوى الموافقة على الشرعية العرب           

  .تغيير الخطاب السياسي برمته، والقبول بما قبلت به فتح من قبل
في حال وافقت حماس على تغيير ثوابتها فستكون أمام أحد احتمالين بعد فقدانها لمصداقيتها؛ األول أن يـصبر                  

ي التشويه والتذكير بالتنازل الذي     عليها قادة السلطة حتى نهاية سنواتها األربع في البرلمان مع استثمار الوقت ف            
قدمته، أما الثاني فيتمثل في استغالل بعض التناقضات والحصار الدولي من أجل الدعوة إلى انتخابات جديـدة                 
تريب على أساس فوز معقول لفتح بعد توحد شامل ضد حماس، مع قدر محدود من التزويـر، فـي الـضفة                     

وفي الحالين فإن مسار اإلقصاء     . هزة األمنية والمؤسسات الحكومية   الغربية تحديداً بسبب سيطرة فتح على األج      
  .ما يزال قائماً، سواء تم بعد التشويه أم إثر اليأس منه

أما قصة منظمة التحرير وإعادة تشكيلها فسيجري االلتفاف عليها بحوارات تنتهي بـالقول إن حمـاس تريـد                  
ر التي تعاني من حضور هامشي في الشارع وتريد حصة          الهيمنة عليها، وبالطبع بالتعاون مع بعض قوى اليسا       

أكبر منه في المنظمة، السيما الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ومن على شاكلتهما من القوى التي تدور فـي                  
من هنا فإن على حماس أن تكون حذرة كل الحذر من هذا االستدراج المرسوم لهـا، وتـصر                   .فلك حركة فتح  

عتراف بما يسمى الشرعية العربية والدولية، مع التذكير بالهدنة الذي طرحها الـشيخ             تبعاً لذلك على رفض اال    
  .أحمد ياسين بوصفها أقصى ما يمكن أن تقدمه على الصعيد السياسي

أما برنامج اإلجماع الوطني كما تسميه الوثيقة فلم يكن كذلك في يوم من األيام، فضالً عن أن إضـافة وثيقـة                     
العبرية ليس عمالً منطقياً في ظل االستخفاف اإلسرائيلي، ولو كان اإلسرائيليون يوافقون            أخرى تعترف بالدولة    

فليذهب محمـود   . على من الفلسطينيين الدولة الموعودة لما كانت االنتخابات ولما كان فوز حماس من األصل             
ع إعادة الالجئين وتحريـر      م 67عباس إليهم وليعد بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على األرضي المحتلة عام            

ثم أال تطالب وثيقة األسرى بجعل المنظمة بعـد         . األسرى، وليوقع باسم الفلسطينيين ولن تعترض عليه حماس       
تشكيلها مرجعية سياسية عليا، فلماذا ال ينتظر التشكيل الجديد للبت في أمر كهذا ما دام سيخرج إلى النور قبل                   

  !نهاية العام الحالي؟
  31/5/2006الحياة 
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  فتش عن المؤامرة في توتير عالقة حماس بالدول العربية .36

 فهمي هويدي
من أنباء القاهرة، أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن ضلوع فلسطينيين في التفجيرات التي حدثت مـؤخرا         

أن وأشار بيان الداخلية إلـى    . 90 شخصا وإصابة    18في منتجع دهب بشبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل           
وراء العملية تنظيما أصوليا باسم التوحيد والجهاد، وحددت معلومات الداخلية أسماء أربعة فلسطينيين اتهمـوا               

اثنان منهم شقيقان ينتميان إلى حركة حماس، والثالث مـن حركـة الجهـاد              . باالشتراك في اإلعداد للتفجيرات   
  . اإلسالمي، والرابع من أعضاء جماعة التبليغ

حكومة حماس في غزة، فسارعت إلى إيفاد وزير الداخلية، السيد سعيد صيام إلى القاهرة لتحري               فاجأ اإلعالن   
األمر، وحين قدم يوم السبت الماضي، فإنه التقى رئيس المخابرات المصرية السيد عمـر سـليمان، ووزيـر                  

د علمي، فإنـه تـسلم      وفي حدو . كما التقى عددا آخر من مسؤولي أجهزة األمن       . الداخلية اللواء حبيب العادلي   
تقريرا مفصال بتحريات الداخلية المصرية حول الموضوع، وباالعترافات التي أدلى بها المتهمون الذين ألقـي               
القبض عليهم في أعقاب وقوع التفجيرات، ويفترض أن تتلقى القاهرة خالل األيام القليلة القادمة نتائج تحريات                

  . خاص األربعة الذين ذكرت أسماؤهمالداخلية الفلسطينية وتحقيقاتها مع األش
لم يكن األمر مفاجئا لحكومة حماس وقيادة الحركة فحسب، ولكنه يفاجئ أيضا كل باحث منصف يتابع الـشأن                  

ومن جانبي، أضيف إلى المفاجأة شعورا بالشك واالرتياب        . الفلسطيني وفعاليات حركات المقاومة، بوجه أخص     
ال أرى في اختيار المكان والزمان أي مصادفة، كما أن رائحة الوقيعـة             فيما وراء مثل هذه المحاوالت، حيث       

وسوء القصد تفوح منها، على نحو يعزز من الشك ومن دور األصابع الخفية فيها، أسـتند فـي ذلـك علـى                      
  : مجموعة من الشواهد هي

اما الماضـية،   أن حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين لم يعرف عنها منذ تأسيسها، أي طيلة العشرين ع               
أنها حاولت أن تقوم بعمليات في داخل الدول العربية المجاورة، وإنما حصرت نشاطها فـي مقاومـة العـدو                   

  . الصهيوني داخل األرض المحتلة وليس خارجها
أنه ال يتصور عاقل أن تلتزم حركة حماس بهذا الموقف طول الوقت، ثم يشارك بعـض أعـضائها فـي                     

مت الحركة السلطة، وصار الموقف بالنسبة لها أكثر دقة، األمر الذي يفرض عليها             تفجيرات سيناء بعد أن تسل    
  . مزيدا من الحذر في التعامل مع خطوطها الحمراء، ال أن تتورط في تجاوز تلك الخطوط وكسرها

وأن قائمة المتهمين وتوزيعهم على ثالث منظمات إسالمية هي، حماس والجهاد والتبليغ، تحصر المشاركة في               
  . الدائرة األصولية دون غيرها، وهي المرشحة دائما لالتهام في أي عنف يقع في أي مكان بالكرة األرضية

أن مصر هي مسرح العملية، التي تحرص كل القيادات الفلسطينية على أن تمد جسورها معها، ليس فقـط                   
ألمر الذي يدفعها باستمرار إلى     باعتبار وزنها ودورها في الشأن الفلسطيني، الذي هو جزء من أمنها القومي، ا            

وإنما أيضا ألن معبر رفح أصبح يشكل في الوقت الراهن الثغرة           . التحرك لمواجهة أي أزمة على ذلك الصعيد      
ومنه تعبر أشياء كثيرة من البشر إلى كافة احتياجـات          . الوحيدة في جدار الحصار المفروض على الفلسطينيين      

مصر، بما يؤدي إلى إغالق المعبر أو التضييق على الـذين يـستخدمونه،             القطاع، والسعي لتفجير العالقة مع      
يظل هدفا غاليا من مصلحة أطراف عدة أن تسعى إلى تحقيقه، إلحكام الخناق من حول الفلسطينيين، ومحاولة                 

ولهذه األسباب، فإن ضلوع حماس وغيرها من منظمات المقاومة في العملية يغدو ليس فقط              . تركيعهم وإذاللهم 
بالنسبة (خروجا على موقفها المبدئي في العالقة مع الدول العربية، وإنما يعد أيضا من قبيل االنتحار السياسي                 

  . ، ال يقدم عليه إال من ذهب عقله وفقد رشده)لحماس تحديدا
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أن فإما  : وإذا ثبت أن هناك أشخاصا من غزة اشتركوا في التحضير للتفجيرات، فاألمر ال يتجاوز أحد احتمالين               
يكونوا مهووسين نسبوا أنفسهم إلى منظمات إسالمية، وأقدموا على ما أقدموا عليه من دون علم تلك المنظمات،                 

  . واما أن يكونوا عناصر مخترقة إسرائيليا وظفت إلحداث الوقيعة بين مصر والفلسطينيين
بين مصر والواليات المتحدة،    وال ينسى في هذا الصدد، أن إسرائيل سعت في األربعينيات إلى محاولة الوقيعة              

فيما عرف بفضيحة الفون، عن طريق وضع المتفجرات في بعض األهداف األميركية بالقاهرة، كما ال ينـسى                 
أن األصابع الصهيونية لجأت إلى القيام ببعض التفجيرات في العراق لحث يهودها على مغادرة البالد والهجرة                

 أصابع االتهام تشير إلى إسرائيل في حادث قتل أحد القضاة في أنقرة             ولماذا نذهب بعيدا؟ فها هي    . إلى إسرائيل 
بواسطة أحد المحامين األتراك المتدينين، األمر الذي فجر العالقة بين حكومة أردوغان ذات الخلفية اإلسـالمية          

 رئيس حـزب    وبين العلمانيين، الذين ال يزالون يحتلون مواقع نافذة في الجيش والسلطة، وقد وجه هذا االتهام،              
العمل الشيوعي التركي دوغو بيرنجيك، الذي صرح بأن حزبه يملك معلومات موثقـة عـن دور المخـابرات         

األهرام . (على استخدام السالم في دورة خاصة رتبت لهم في بلغاريا         ) وآخرين(اإلسرائيلية في تدريب المحامي     
28/5 .(  

عة الفلسطينية التي اتهمت بالـضلوع فـي تفجيـرات          يقوي من الشك في احتمال االختراق اإلسرائيلي للمجمو       
فضال عن أن إسـرائيل هـي       . سيناء، أن المخابرات اإلسرائيلية لها حضور قوي ومشهود في الضفة والقطاع          

الطرف الوحيد المستفيد من توتير العالقة بين الفلسطينيين وبين مصر، كما أن الفلسطينيين هم الطرف األكثـر                 
  . توتير، الذي يراد له أن يؤدي إلى إغالق معبر رفحتضررا من حدوث ذلك ال

وإذا الحظت أن حكاية اتهام عناصر المقاومة اإلسالمية في فلسطين بالضلوع في تفجيرات سيناء، جاءت بعـد                 
أسبوعين أو ثالثة من اتهام حماس بتهريب أسلحة إلى األردن الستخدامها ضد شخصيات وأهداف في المملكة،                

ا آخر لالسترابة والشك في المسألة، ألننا إذا قطعنا بأن لحماس موقفا مبدئيا يرفض القيـام                فإن ذلك يضيف سبب   
بأي عمليات خارج األرض المحتلة، وخارج دائرة العدو الصهيوني، فبوسعنا أن نقطع أيـضا بـأن إسـرائيل                  

ار الدول العربية،   الطرف الوحيد الساعي إلى تلطيخ هذه الصورة، وتصوير حماس باعتبارها خطرا يهدد استقر            
  . وليست هاجسا يقلق إسرائيل وحدها

بهذه المناسبة، فربما يذكر القارئ أنني عبرت قبل أسبوعين عن الشك في تلفيق االتهام لحمـاس فـي قـضية                    
تهريب األسلحة إلى األردن، وأوردت في ذلك حججا عدة، بعضها يتعلق بالموقف المبدئي لحماس من االمتناع                

عمل خارج األرض المحتلة، وبعضها يتعلق بسجل جهاز المخابرات األردنية في تلفيق قـضايا              عن القيام بأي    
من هذا القبيل، وهو منطق لم يعجب البعض، فاعتبروه تهربا من مواجهة الحقيقة، وخروجا على الموضـوع،                 

  ! مؤكدين ـ هكذا بإطالق ـ على أنه ليس في األمر تلفيق، وال يحزنون
ا هذا الكالم يعرفون شيئا عن سجل المخابرات األردنية في التلفيق، فهم ال يجهلون مثال أن                أرجح أن الذين كتبو   

الجهاز لفق قضية منذ شهر ألربعة أشخاص اتهموا باالنتماء لتنظيم القاعدة، وصدر ضدهم حكم باإلعدام، ثـم                 
وهم ينسون، أو يتناسون،    . تبين أن المتهمين أشخاص وهميون لم يولدوا أصال، فألغى القضاء العسكري الحكم           

قصة المهندس ليث شيبالت الذي اتهمته المخابرات بالتآمر لقلب نظام الحكم، واسـتجلبت شـاهدين، اعتـرف                 
 ألف مارك ألماني لتمويل المؤامرة، وإزاء شهادة الشهود، وبعد نشر           300أحدهما بأنه حمل إليه من إيران مبلغ        

، خففه الملك حسين إلى المؤبد، ثم تبين الحقـا          )1992سنة  (دام  االعترافات على المأل، صدر ضده حكم باإلع      
 سنة في قضية تجسس، وطلب منـه أن         15أن القضية ملفقة بالكامل، وأن أحد الشاهدين محكوم عليه بالسجن           

أما الثاني فقد كان الجئا عراقيا إلى ألمانيا استدرج إلـى األردن            . يشهد بما أملي عليه مقابل تخفيف محكوميته      
 ألف مارك إلى المهندس     300حب جواز سفره، وهدد بتسليمه إلى صدام حسين إذا لم يعترف بأنه حمل الـ               وس

هو الذي  ) اسمه علي الشاكورجي  (شبيالت، فلم يملك سوى اإلذعان واالستجابة لما طلب منه، وكان هذا األخير             
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لملك حسين لم يملـك سـوى إصـدار    وإزاء الفضيحة، فإن ا. فضح األمر كله حين سمح له بالعودة إلى ألمانيا 
  . مرسوم بالعفو عن ليث شبيالت وإطالق سراحه

لدي قصص أخرى مماثلة ال مجال الستعادة تفاصيلها، ألنني فقط أريد التنبيه على أمرين، أولهما ان الكالم عن                  
ضوع، وإنما هو   احتمال التلفيق أو االختراق في مثل هذه الحوادث ليس تهربا من الحقيقة وال خروجا على المو               

تسليط للضوء على عنصر جوهري في القضية يتجاهله البعض، سهوا أو عن عمد، أما األمر الثاني فهـو ان                   
الذين يسارعون دائما إلى إدانة المقاومة واتهام حماس أو غيرها في وسائل اإلعالم، شهادتهم مجروحة أصال،                

كتاباتهم أي شعور بالود أو التعاطف مع المقاومـة أو          ألنهم ينتمون إلى المعسكر الموالي إلسرائيل، وليس في         
حبيبك يبلع لـك الـزلط وعـدوك        : مع القضية الفلسطينية، وهو ما يذكرني بالمثل الشائع في مصر الذي يقول           

  . يتمنى لك الغلط، لذا لزم التنويه
  31/5/2006الشرق األوسط 

  
  هل أصبحت القضية الفلسطينية عبئاً على أصحابها؟   .37

  م  جورج عل
شغل الملف الفلسطيني حيزاً من االهتمام في مناقشات وزراء خارجية دول حركة عدم االنحياز، في بوتراجايا                

هل تحولت القضية، الى عبء على أصـحابها،        : ماليزيا، على مدى األيام الثالثة الماضية ودائماً تحت عنوان        
  !. قبل اآلخرين، من أصدقاء، ومناصرين؟

مطلع الستينيات، الى منتصف الثمانينيات؛ يقول أحد المحاربين القـدامى فـي الحركـة،              كانت محورية، منذ    
فرضت نفسها متكئة في الداخل على الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبالط، وعلـى الـسفارة الـسوفياتية فـي                   

نحياز، في عـصرها    بيروت، التي كانت عامالً فاعالً ومؤثراً في الحياة السياسية اللبنانية، وعلى حركة عدم اال             
  . الذهبي بقيادة المؤسسين التاريخيين، وفي طليعتهم جمال عبد الناصر

من منظمة الى حركـة     . في تلك العقود من الزمن، يضيف المصدر، عرف ياسر عرفات كيف يصعد بقضيته            
وأسـاس،  تحرر لها شأنها على المستوى الدولي، ومن قضية في ملف الصراع العربي اإلسرائيلي، الى قاعدة،                

أما اليوم فاألمر مختلف، والدليل ان حركة عدم االنحياز، التي قدمت الكثير من الـدعم،               . ومرتكز هذا الصراع  
إن على المستوى الدولي، او داخل األمم المتحدة، والمنظمات الدولية المتفرعة عنها، تتعـاطى مـع القـضية                  

اغل واهتمامات بعض الدول، فهي في مصر تتسكع        الفلسطينية كملفات مبعثرة، وقضايا جانبية طارئة على مش       
عند حدود الوساطة لتوحيد الصف، ومنع االقتتال الفلسطيني الفلسطيني، وفي سوريا، مجرد فـصائل يحظـى                
بعضها بدعم من السلطات السورية؛ فيما البعض اآلخر قد يحظى بالقطيعة، والمقاطعة، وفي لبنـان، ليـل ال                  

من خطر التوطين، الى خطر السالح المنتشر خارج المخيمات، وفي داخلها، الـى             ينتهي من الكوابيس المقلقة،     
خطر التشرذم، والفئوية، الى خطر االنفجار االجتماعي، والمعيشي، إذا لم يـتم تـدارك األمـور، بالحكمـة                  

وهي في األردن، خطر تكديس السالح، وتهريبه، وتخزينه، وهو الملـف الـذي يتقـدم               ... والسرعة القصوى 
  !... تمامات األردن أمام المحافل االقليمية، والدولية؟اه

ويضيف المصدر ان الملف الفلسطيني في لبنان متجذّر، ومتشعب؛ ولم تتم مقاربته بشكل علمي، موضـوعي                
على طاولة الحوار الوطني، بل نُِظر اليه، وكأنه ملف طارئ، ال يعني لبنان بشيء، إال من موقع الحرص على                   

ن جهة، والحرص على الحوار من جهة أخرى، مع وفد ممثل واحد، موحد؛ لمعالجـة كـل                 رفض التوطين م  
  . القضايا المطروحة، او العالقة بين الجانبين

إن النظرة هذه مبسطة جداً يتابع المصدر ألن القضايا هذه، أشبه ما تكون باألوعية المتصلة، فإذا مـا انعقـد                     
التنفيذ، الضرورة الى معالجة األخرى ولذلك انكفأ رئيس الحكومة         العزم على معالجة قضية، تبرز، وفي سياق        

فؤاد السنيورة، في مرحلة من المراحل، الى التموضع وراء المطالبة بوفد فلسطيني موحد للحوار، فـي وقـت                  
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 كان يشعر فيه أنه بإمكانه الخروج بهذا الملف الى المنتديات العربية والعالمية، الى األمم المتحـدة، ومجلـس                 
، بهـدف ايجـاد الحلـول،       )االونروا(األمن، الى عواصم الدول الكبرى، وهي عواصم الدول المانحة أيضاً ل          

  . والمخارج، لالعباء التي يتحمل وزرها لبنان
ويرى المصدر، أن طرح الملف الفلسطيني في لبنان على طاولة الحوار؛ لم يأت من موقع قوة، او مـن بعـد                     

 منيت به الجهود التي بذلت لحمل المجتمع الدولي على تنفيذ، ما يقتضي تنفيـذه               نظر، ولكن فرضه الفشل الذي    
 الخاص بالسالح الفلسطيني، أو بالميليشيات غير اللبنانية كما ورد في البند الثالث من هـذا                1559,من القرار   

  . القرار
ضى لبنان الرسـمي بمعالجـة      وبعد االنسحاب السوري، وعندما انتقل البحث الى تنفيذ سائر بنود القرار، ارت           

سالح حزب اهللا عن طريق الحوار؛ ألن الطرق والوسائل األخرى تقود الى زعزعـة األمـن، واالسـتقرار،                  
  . والعودة الى االقتتال الداخلي

  : كان على المتحاورين يضيف المصدر أن يأخذوا بعين االعتبار مسألتين حساستين طارئتين
  . يعد موحداً، وهناك صراع قوى، ونفوذ، مفتوح على المجهولأن البيت الفلسطيني لم : األولى
أن القضية الفلسطينية لم تعد في عهدة المؤتمنين عليها، بقدر ما أصبحت في عهـدة الـدول المـستغلة                   : الثانية

ظروفها، وحيثياتها، وأيضاً تناقضاتها، حيث كل فصيل يستقوي بدولة، او بنظام، وكل مجموعة تتخنـدق فـي                 
  ! بل للمحور اآلخر، الذي تتخندق وراءه فصائل أخرى؟محور مقا

وعندما حاولت الرباعية الدولية، خالل اجتماعها األخير، ان تقدم حلوالً للعقدة المالية التي تواجه السلطة، بعـد                 
فوز حماس في االنتخابات، وجدت هي نفسها أيضاً أمام حائط مسدود ساهمت في بنائه؛ وعلى قاعدة إذا كانت                  

ة الى االنتخابات الفلسطينية من صلب النهج الديموقراطي المطلوب، فلماذا التشكيك بنتائجها؟ وإذا كـان               الدعو
فوز حماس، ووصولها الى السلطة هما المشكلة، فلماذا معاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله، وعن بكرة أبيه، بوقف                

  ! المساعدات، والتقديمات المالية؟
يف المصدر وصل عباس زكي الى بيروت، على وجه السرعة، وفي مبادرة            وفي ظل هذا المناخ الضاغط يض     

غير مسبوقة، ليحتّل مقعد الممثلية الفلسطينية في بيروت، والذي كان قد استحدثه قرار مجلس الوزراء اللبناني                
نان، وجاء وصول عباس استجابة لالتصاالت المباشرة، بين محمود عباس، واألمين العام لألمم المتحدة كوفي أ              

   1559.الذي يعير الملف الفلسطيني أهمية خاصة، خصوصاً في لبنان، وبعد صدور القرار 
ومع وصول عباس، فوجئت الحكومة اللبنانية، مرة بالسرعة التي تم فيها االعتماد وفوجئـت ثانيـة، بـسرعة                  

ـ             ل فـصائل فلـسطينية     التنفيذ، وفوجئت أخيراً بوجود ممثل للشعب الفلسطيني مشكوك بشرعية تمثيله، من قب
بارزة، ومن دون ان يتم التوصل بعد إلى تفاهم حول االمتيازات الدبلوماسية التي ستمنح له، وللمكتـب الـذي                   

  . جاء يرأس فريق عمله
ويرى المصدر أنه، وأمام هذه العجالة من األمور، يكون المجتمع الدولي، ممثالً بأنان قد وضع لبنـان علـى                   

الصراع الفلسطيني الفلسطيني، الذي انتقـل      : الفلسطيني عن طريق جبهتين مفتوحتين    احتكاك مباشر مع الملف     
ثم جبهة الصراع مع السالح خارج المخيمات، حيـث أسـهم           . مع المكتب إلى بيروت، ليتخذ منها ساحة جديدة       

ة مع   في ان يضع لبنان في مواجهة مباشرة، ومكشوف        1559,الرسن، ومن خالل تقاريره الدورية حول القرار        
سوريا، وفي معركة ال يملك من مقومات خوضها، سوى دعم دولي خُلَّبي، مقابل مطالبة ملحاح بوجوب تنفيـذ                  

  ! هذا القرار، خصوصاً ما يتعلق منه بالسالح الفلسطيني، والسالح المقاوم؛ وفي أقرب فرصة ممكنة؟
 31/5/2006السفير 
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  حماس والخيارات المتاحة .. الحوار .38
  باوي  علي الجر. د

أطلق الحوار الوطني الفلسطيني الذي جرى نهاية األسبوع الماضي الكثير من األماني والتمنيات المتفائلة مـن                
جهات عديدة بقرب انفراج األزمة على الصعيد الفلسطيني الداخلي من جهة، وبين حركة حمـاس والمجتمـع                 

الخير تجدوه، إال أن مجرد األماني والتمنيـات        ومع أنه يقال تفاءلوا ب    . الدولي، وحتى إسرائيل، من جهة ُأخرى     
ال يكفي لحلحلة هذه األزمة المستعصية بسبب تضارب المصالح وتباين الرؤى بين فريق لـم يـستوعب بعـد                   
خسارته للسلطة، وفريق لم يستوعب بعد محدودية قدرته على التصرف بها مع أنه فاز بانتخاباتها، وهي علـى                

نة ألنها انبثقت تحت االحتالل وبرضى عنه، وليس رغمـاً منـه، وبالتـالي ال               كل األحوال سلطة مكبلة وواه    
  . تستحق من منظور المصلحة الوطنية العامة التكالب والصراع عليها

على كٍل، يبدو جلياً أن الغرض األساسي من الحوار الوطني الذي رتبه مستشارو وأعوان الرئيس الفلسطيني قد                 
لقد تم ترتيب هذا الحوار على شـكل مهرجـان   . لقاء خطابه في الجلسة االفتتاحية  استنفد بمجرد إنهاء الرئيس إ    

خطابي حاشد بحضور المئات لتوفير الوسط المناسب ليقوم الرئيس بإيصال رسالة علنية ضاغطة على حركـة                
جهـا  حماس، فإما أن تستجيب وتقبل بوثيقة األسرى والمعتقلين خالل عشرة أيام، وإما أن يـتم امتحـان برنام                 

في كلتـا الحـالتين سـجل       . وشعبيتها من خالل طرح هذه الوثيقة على استفتاء شعبي عام خالل أربعين يوماً            
الرئيس لمصلحته نقطة إيجابية مهمة على صعيد المبادرة السياسية إلنهاء األزمة الفلـسطينية الحاليـة التـي                 

قة يقربها من موقفه، ورفضها يراكم عليهـا  قبول حماس بالوثي. أوصلت البالد إلى حافة الولوج في حرب أهلية    
النقاط السلبية التي سيحتاجها الرئيس عندما يتفاقم الوضع ويستدعي تدخله واستبداله للحكومة الحالية، خاصـة               

لـذلك يـصبح    . أنه مقيد من الناحية القانونية وال يستطيع حّل المجلس التشريعي والذهاب إلى انتخابات مبكرة             
 مالئماً يستخدم كأساس للتغيير، وبالتحديد عندما يتم على وثيقة تحمل وهج التوصل إلى اتفاق               االستفتاء مخرجاً 

فمن الذي يستطيع أن يرفض استفتاء الشعب       . بشأنها من ِقبل تيارات فلسطينية أسيرة في المعتقالت اإلسرائيلية        
بأن لديه تفويضاً شعبياً يريد أن يفرضـه        على هذه الوثيقة، أو يرفض القبول بنتائج هذا االستفتاء، ويبقى يعاند            

  على الناس بقوة السالح؟
لقد وضعت حركة حماس على المحك من خالل دعوة الرئيس لها للقبول بوثيقة األسرى والمعتقلين، أو طـرح                  

مسلحة هذه الوثيقة لالستفتاء العام خالل أربعين يوماً ستبقى أزمة تمويل السلطة الرواتب واالشتباكات الداخلية ال              
خالل هذه الفترة ستزداد المطالبات الداخلية بـضرورة        . تتفاقم خاللها وتزيد من حالة اإلحباط الفلسطيني العام       

إيجاد مخرج يريح البالد وينقذها من االنجراف نحو مجهول االقتتال الداخلي الذي لن يفيد سـوى االحـتالل،                  
. ا تبقى من مخططها ُأحـادي الجانـب بأريحيـة تامـة           وسيعطي المبرر والغطاء للحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ م      

  .وبالتالي سيزداد الضغط على حركة حماس، وسينتهي األمر بها إلى ضرورة االختيار بين أحد ثالثة خيارات
األول، تقديم التنازل المبدئي المطلوب منها من ِقبل جميع األطراف، والمتمثل باالسـتجابة للمطالـب الدوليـة                 

ومع أن إشارات بدأت تظهر من داخل الحركـة         . فظ على حكومتها وتفكك العزلة الدولية عنها      الثالثة، كي تحا  
تدل على االستعداد لمواءمة موقفها مع المتطلبات الخارجية، كالتصريحات المتوالية عن إمكانية القبول بدولـة               

ائيل، إالّ أن هـذه      وعرض هدنة طويلة األمد على إسـر       1967فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ،       
التنازالت المبدئية عن مواقف الحركة المعلنة سابقاً ستحمل في ثناياها بذور صراع وشقاق داخلي سيؤثر سلبياً                

فالحركة، باعتقادي، أخطأت خطأ استراتيجياً عندما قامت بتشكيل الحكومة من داخلها، وكان األفضل لها              . فيها
شريعي وقامت باالتفاق مع الرئيس الفلسطيني على تشكيل حكومة من          لو آثرت البقاء مسيطرة على المجلس الت      

لو تم ذلك لبقيت الحركة قابضة على زمام األمور واستحصلت على المزيد من التأييد والتقدير مـن                 . المستقلين
الشعب الفلسطيني، ولما تعرضت لجميع هذه الضغوط الحالية، وخاصة الضغوط الداخلية التي ستتصاعد عليها              

أما وقد اختارت الحركة تشكيل الحكومة من داخلها فقـد أوقعـت            . لما بقيت األزمة المالية، وستبقى، قائمة     طا
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خارجي يضع عليها القيود والحصار ويطالبها بتقديم التنازالت، وداخلي مـن           : نفسها بين ثالثة مصادر للضغط    
ذين وإن اعتبروا الضغوط الخارجية ظالمة      قواعدها ومناصريها يطالبها بالثبات، وثالث من عموم الفلسطينيين ال        

ومستهدفة لحماس، إالّ أنهم مع مرور الوقت وشح المصادر سيزداد تأففهم وسيمارسون الضغط المتصاعد على               
لذلك فإن استجابة حماس للضغوط الخارجية ولمحنة عموم الفلسطينيين المتصاعدة، وتقـديمها    . الحكومة الحالية 

 وإن جاء بطرق غير مباشرة، سيؤديان إلى خسارتها قواعد داخلية مهمة لها، وستكون              للتنازالت المبدئية، حتى  
  .المحصلة النهائية لذلك إضعاف الحركة وانقسامها وتفتتها، كما جرى األمر لحركة فتح من قبل

 أما الخيار الثاني فهو رفض التجاوب مع الضغوط الممارسة على الحركة، وعدم تقـديم التنـازالت المبدئيـة                 
ستبقى الحركة علـى هـذا الخيـار        . المطلوبة منها، والتشبث باستمرار حكمها واحتفاظها بالحكومة الفلسطينية       

طالما لم تقتنع بوجود أزمة تواجهها والشعب الفلسطيني، وبقيت على االعتقاد أن التحـالف ضـدها سيتـشقق                  
لحركـة خطـأ اعتقادهـا ألن       مع مرور الوقت ستكتـشف ا     . وينتهي إذا ما حافظت على صمودها وممانعتها      

استهدافها الخارجي من خالل حصار الشعب الفلسطيني سيستمر ولن يحصل في التحالف المضاد لها الـشقوق                
ليس . المرغوبة، ولن تصل الرواتب مما سيصاعد من التأفف الشعبي الفلسطيني ويؤثر سلباً في شعبية الحركة              

اإلفشال سيؤدي إلى مزيد من التـشنج فـي حفاظهـا علـى             هذا وحسب، ولكن اعتقاد الحركة بأنها مستهدفة ب       
حكومتها، وستتصاعد االشتباكات المسلحة التي أصبحت ظاهرة شبه يومية لتدخل البالد، وخاصة قطاع غـزة،               

سيقال حينئـذ إن    . في حالة فوضى ستتحمل الحركة أمام الرأي الفلسطيني العام جزءاً مهماً من المسؤولية عنها             
سـتكون النتيجـة فقـداناً      .  عن غيرها عندما يصل األمر إلى االستئثار بالحكم والحفاظ عليه          الحركة ال تختلف  

متوالياً للرصيد من الشعبية التي حظيت بها الحركة عند االنتخابات، وتفهماً شعبياً أوسـع لإلجـراءات التـي                  
مـاذا  .  الحكومة وتعيين غيرها   سيتخذها الرئيس الفلسطيني الحقاً عندما تبلغ األزمة ذروتها، والمتمثلة بإقصاء         

عدم قبول  : سيكون رد حركة حماس حينئذ، خصوصاً إن كان الرئيس مسلّحاً بنتائج استفتاء شعبي تدعم موقفه              
اإلقصاء وإدخال البالد في حرب أهلية؟ سيكون في ذلك الخسارة الكبرى للحركة لكونها سـتتحمل المـسؤولية                 

  .فلسطينيون بسبب ذلك قضيتهم ألعوام طويلة قادمةعن ذلك وستخسر الحكم في آن، وسيخسر ال
أما الخيار الثالث فيتلخص بوصول حركة حماس، بعد طول ممانعة، وكثير من المعاناة الفلسطينية، إلى استنتاج                
أنه لن يسمح لها باالستمرار بحكم سلطة نشأت باتفاق مع إسرائيل وتقبع تحـت االحـتالل اإلسـرائيلي إال إذا            

عندها يجب عليها أن تقوم     . الت المبدئية المطلوبة منها، واختارت هي أال تقوم بتقديم هذه التنازالت          قدمت التناز 
قد تخشى الحركة أن قبولها هذا الخيار سيعطيها رسالة فشل أمام           . بتقديم التنازل اإلجرائي، وهو ترك الحكومة     

قد يكون هذا األمر صحيحاً إن انتظرت       . لياًقواعدها ومجموع الشعب الفلسطيني والحركة اإلسالمية إقليمياً ودو       
ولكن األمر سيختلف   . الحركة طويال قبل أن تصل إلى تبنّي هذا الخيار الذي سيظهر وكأنه فُرض عليها فرضاً              

إن قامت الحركة بالتوجه نحو هذا الخيار بسرعة، وبادرت إلى التصدي لكل ما تتعرض لـه مـن ضـغوط،                    
طريق تغيير الحكومة وتشكيل حكومة من مـستقلين يتمتعـون بالـسمعة            وتتعرض له البالد من حصار، عن       

ال تزال هناك فسحة وفرصة لتحقيق تقدير المجموع الفلسطيني لمثل هذه الخطوة، هذا             . الوطنية والمهنية الطيبة  
  .سطينيوسيكون التقدير أكبر إن تم التوصل إلى تشكيل هذه الحكومة باتفاق مع الرئيس الفل. إن لم تتأخر كثيراً

بخالف الخيارين األول والثاني، سيجنّب اعتماد الخيار الثالث البالد الكثير مـن األرق والمعانـاة، وال يـؤدي         
بالضرورة إلى تقديم تنازالت ال ضرورة لها، وسيتيح لحركة حماس تحويل فوزها االنتخابي إلى ممارسة فعلية                

لى ممارسة الكثير مـن الرقابـة وإدخـال الكثيـر مـن      ايجابية داخل النظام السياسي الفلسطيني الذي يحتاج إ 
  .اإلصالحات

على الجميـع أن يغلّـب التنـاقض الرئيـسي          . لن تؤدي بنا المناكفات واالشتباكات إال إلى تسجيل التراجعات        
والخطر المحدق بنا جميعاً من االحتالل وخطته ُأحادية الجانب على التنـاقض الثـانوي المتمثـل بالخالفـات                  
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األمر جلي وواضح، والبالد ليست بحاجة إلى لـي         .  التي لن تؤدي إال إلى إضعاف الجبهة الفلسطينية        الداخلية
  .أذرع أو إلى استفتاءات، بل هي أحوج ما تكون إلى التفهم وتغليب مصلحتها على مصالح فصائلها، والسالم

  31/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اس السيئة المتشددةال يوجد فرق بين فتح الحسنة المعتدلة وحم .39
  ماتي دافيد

  وبقي كل شيء علي حاله.. وفشل أبو مازن وانتُخب هنية.. ذهب عرفات
ان تعزيز أبو مازن، في الظروف الموجودة اليوم عند الفلسطينيين، هو محاولة ساذجة عقيمـة لتكـرار وهـم         

االمـريكيين، واالوروبيـين،    برغم جميع التعزيزات التي حصل عليها أبو مازن من          . فشل، بتفاؤل مجند جديد   
 ألف رجـل    60وصناديق مساعدة دولية، والمسلمين، واالردنيين، ومن اليسار ومن اعالمنا، وفي ضمن ذلك             

اآلن ال ينبغي أن    . أمن وقفوا في خدمته، خيب اآلمال وفشل عندما كان ال يزال في أوج قوته، قبل فوز حماس                
. مال أن نجعله متعاونا اسرائيليا ضدا علي األكثريـة الفلـسطينية          ال يوجد أي احت   . ننتظر منه أي قدرة ايجابية    

  .كلما قويناه، ستصبح حماس أكثر شعبية
ان فكرة أن المجتمع الفلسطيني ليس من لون واحد، برغم فوز حماس، وأننا لذلك نستطيع مساعدة أبو مـازن                   

لجهاد السيئين، هو تبجح غير مسؤول      لتأجيج الشقاق الداخلي، بواسطة فتح القديمة والحسنة ضدا علي حماس وا          
االسالم المتشدد، علي اختالف تياراته، برئاسة حماس التي فازت في االنتخابات، هو اليوم ألسفنا              . وغير ممكن 

السلطة الفلسطينية وفتح التي تخبو قوتها وتنحل برئاسة أبو مازن هما دعامة            . القوة السياسية القوية في المناطق    
سيكون العالم االسالمي والعربي    . بح عصا مرتدة خطرة، كما حدث في لبنان مع الموارنة         تقويتهما ستص . هشة

  .كله ضدا علينا، اذا ما أصبحنا نُعرف كمؤيدين ألحد األطراف
عندما انتُخب أبو مازن وريثا لعرفـات،       . يجدر بنا أن نتذكر وأن نستخلص االستنتاجات بغير تفسير اغتفاري         

لقد خلقوا  . لين الخبراء آنذاك أن تلك كانت لحظة تاريخية ستفضي الي فجر يوم جديد            زعم أكثر الساسة والمحل   
موجة تفاؤل وأوضحوا أن أبو مازن زعيم مهادن، سيحسم االرهاب، ويسيطر علـي الغُـالة ويوافـق علـي                   

  .مصالحة وعلي انهاء النزاع
تساعد أبو مازن وأن تعززه، من اجـل        لقد بينوا أنه من اجل أن تتحقق هذه الرؤيا فانه يجب علي اسرائيل ان               

طلبوا أن تُخلي اسرائيل سبيل األسري، وأن تُزيل الحواجز، وأن تكف عن البحث             . تمجيده في نظر الفلسطينيين   
كل ذلك كخطوات تبني الثقـة مـن اجـل          . عن المطلوبين، وأن تلغي المطاردات وتفتح األبواب لجميع العمال        

  .تعزيز أبو مازن
يجب أن نتحرر آخـر     . فوز المتشددين تام  . الساسة والمحللين المجندين وفشلوا في تنبؤاتهم     ضلل جميع اولئك    

األمر من وهم أن يأتي مخلص فلسطيني معتدل، في صورة أبو مازن، أو سري نـسيبة أو محمـد دحـالن،                     
لحة يريدون ويستطيعون تحييد حماس، من اجل فرض تخليات أليمة في الشارع الفلسطيني، من اجـل المـصا                

  . وانهاء النزاع
يجب أن نتحرر من وهم أنه يوجد فرق عميق بين فتح الحسنة المعتدلة وبين حماس السيئة المتشددة في كل ما                    

الفرق بينهم هو في التكتيك فقط، علي       . في واقع األمر جميعهم متشددون    . يتعلق بخططهما فيما يتعلق باسرائيل    
  .أساس نظرية مراحل عرفات

. العتراف بحقيقة أنه يوجد عند الفلسطينيين تقسيم داخلي للعمل بين المتطـرفين والمعتـدلين             يجب آخر األمر ا   
بعد فوز حماس، اندمج المتطرفون فـي       . فالمتطرفون يقتلون ويختبئون، والمعتدلون ينددون ويجرون المقابالت      

ة هو في السلطة بصالحية منها      إن جزءا من العمليات التفجيري    . المنظمات المعتدلة وهكذا قدموا فوز المتطرفين     
  .وجزءا منها بغض الطرف وازدواج اللغة، فال يغرنا أن نعتقد أنه توجد فروق بينهما
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ان األمل في أنه قد أتي بدل الثياب العسكرية، والمسدس ولحية الرئيس المتشدد أبو عمار، رئيس جديد معتدل                  
فشل أبو مازن، وانتُخـب اسـماعيل       . أمال فارغا يسمي أبو مازن، مع حلل، وربطات عنق وحالقة ذقن، كان           

  .هنية، وبقي كل شيء علي حاله
  30/5/2006 هآرتس 
 31/5/2006القدس العربي 

  
  أحوال الفلسطينيين أكبر دعم لخطة أولمرت .40

  عامر راشد
خروج شارون من الساحة السياسية االسرائيلية أعطى ايهود أولمرت فرصة ذهبية لم يكن يجرؤ على أن يحلم                 

ها، وكان قد أعد العدة فعالً لما يشبه التقاعد من الحياة السياسية لكن األقدار وحدها دفعت الرجل الذي اعتـاد                    ب
كاديمـا، العمـل،   (الوقوف في الظل ليتبوأ دفة قيادة واحدة من أهم حكومات اسرائيل، حكومة مؤتلفة سياسـياً     

ا التوسعية، على حـساب قـضية الـشعب         على برنامج حزب كاديما وخطته لترسيخ اسرائيل بحدوده       ) شاس
الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، التي باتت مهددة بالضياع والتبديد، بفعل بروز مظاهر تفكـك               

واستطاع أولمرت أن يمأل بسرعة قياسية الفراغ الذي أحدثـه          . عناصر المشروع الوطني التحرري الفلسطيني    
ألحادي الجانب من قطاع غزة، التي قام بها شارون على طريـق مـا              خروج شارون، ألن خطوة االنسحاب ا     

يسمى خطة الفصل األحادي مع الفلسطينيين، مهدت الستمرار تقدم الخطة في مراحلها الالحقة، مع مالحظـة                
غاية في األهمية، وهي أن أولمرت ال يستكمل تنفيذ الخطة من موقع البديل والوكيل، بل من موقع األصيل فهو                   

ندس الحقيقي لخطة الفصل األحادي الجانب مع الفلسطينيين، وشارون هو من تولى وضع ترجماتها علـى                المه
  .األرض، وتأمين روافعها

فالهدف األول الـذي أعلنتـه   . المشروع الذي تعمل حكومة أولمرت على تنفيذه هو األخطر منذ انشاء اسرائيل  
 هو تصميم فصل جديد من حياة دولة اسرائيل، وترجمـة           حكومة أولمرت االئتالفية، وكما ورد نصاً في بيانها       

ذلك من خالل العمل على تصميم الحدود مع الفلسطينيين في مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين، تجري علـى                 
أساس االعتراف المتبادل، االتفاقات الموقعة، مبادئ خريطة الطريق، وقف العنف ونـزع أسـلحة منظمـات                

 الفلسطينيون من التصرف، فإن حكومة أولمرت ستعمل، حتـى فـي ظـل غيـاب                وإذا لم يتمكن  ... االرهاب
المفاوضات ومن دون اتفاق معهم، على أساس إجماع وطني واسع في اسرائيل، وتفاهم عميق مـع أصـدقاء                  
اسرائيل في العالم، ليكون ترجمة لبرامج األحزاب المؤتلفة في الحكومة، التي تتفق من حيث الجـوهر علـى                  

، والتمسك بضم الكتل االستيطانية الرئيسية، واالحتفاظ بمنطقة غـور األردن،           1967ة الى حدود    رفض العود 
واستكمال بناء جدران الضم والفصل العنصرية، وشطب قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العـودة الـى                

قبول بخطـة خريطـة     ، وال )اسرائيل(، والحفاظ على الطابع اليهودي لدولة       194ديارهم حسب ما ينص القرار      
الطريق الدولية مثقلة بالشروط االسرائيلية عليها، وهو ما يفرغها من مضمونها وينسفها جذرياً، وفرض رسـم                
الحدود التوسعية من جانب واحد في حال عدم موافقة الفلسطينيين على العودة الى طاولة التفاوض بناء علـى                  

  .هالشروط والمطالب االسرائيلية المشار اليها أعال
يستند االسرائيليون، في اندفاعهم الى حسم الصراع لصالح تثبيت أطماعهم التوسعية، ومن وجهة نظرهم، الى               

  :مجموعة من العوامل والمرتكزات أبرزها
 الواقع االستيطاني المستحكم في القدس وكتل االستيطان الرئيسية، وما يخلقه من واقع ديموغرافي ال يمكن                - 1

 القوى القائم، الذي يسمح السرائيل بفرض ضم هذه المناطق، عبر استكمال بناء جـدران               تجاوزه، بحكم ميزان  
الضم العنصرية بمسارها الراهن، القتطاع أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الفلسطينية، مع أقـل عـدد                 
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مـن   فـي المئـة   10 في المئة من أراضي الـضفة،    60 - 58من  (ممكن من سكانها وأصحابها الفلسطينيين      
  ).أصحابها الفلسطينيين

 الدعم األميركي غير المحدود للسياسات االستيطانية التوسعية االسرائيلية، واتفاق واشنطن مع تل أبيـب               - 2
/  نيـسان  14(على االثقال االسرائيلي لخريطة الطريق، كما ورد في رسالة التعهدات التي قدمها بوش لشارون               

 دورها من وسيط مفترض الى طرف في الصراع، ومجـاراة إدارة            ، وبها نقلت واشنطن رسمياً    )2004ابريل  
  .بوش للحكومة االسرائيلية في تسويق أكذوبة عدم وجود شريك فلسطيني

 غياب أي دور دولي أو اسالمي أو عربي فاعل في مواجهة السياسات االسـرائيلية المدعومـة بموقـف                   - 3
  .أميركي منحاز لصالحها

لذين يعيشون في دوامة صراع داخلي، إذ تسير أمورهم نحو األسوأ بعـد النتـائج    واقع حال الفلسطينيين ا  - 4
االنقسامية التناحرية التي تمخضت عنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية، مهددة بتحول التناقضات البرنامجيـة             

تها ستفتح على اقتتال    الموضوعية بين القوى والفصائل الفلسطينية الى تعارضات فئوية أنانية، إذا لم يتم معالج            
والعامل األخير والسيناريوات   . 1983دموي، وهذه ليست سابقة في التاريخ الفلسطيني، فلقد وقع ذلك في العام             

التي قد تترتب على استمراره هو األخطر ألنه يحمل خطر تفكيـك عـرى المـشروع الـوطني التحـرري                    
ب فصائل العمل الوطني الفلسطيني على ذاتها، وهـذا         الفلسطيني، وعناصر القضية الوطنية الفلسطينية، وانقال     

وهنا يجب أن يبرز الخالف بين الفصائل والقوى الفلسطينية على مفهوم           ). اسرائيل(بالضبط ما تعمل من أجله      
 بما هي االطار القيادي والتمثيلي الموحد للفلسطينيين في الوطن          -وأسس إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية       

 ليس بكونه خالفاً على تحاصص للهيئات والمسؤوليات، بل على حقيقته مـن زاويـة االخـتالف                 -والشتات  
عناصـر  ) عودة، تقرير المصير، دولة مـستقلة     (الجوهري على برنامج المنظمة الذي يجسد بشعاراته الثالث         

منظمة التحريـر   وأهداف المشروع الوطني التحرري الفلسطيني الموحد في آن، وهذا ما يجعل من إعادة بناء               
الفلسطينية أزمة قائمة بذاتها، بدل أن تكون مدخالً كما هو ضروري ومفترض إلعـادة تـصويب األوضـاع                  

  .الفلسطينية، وتوحيدها في مواجهة الخطط والمشاريع االسرائيلية
 قيادة الـسلطة    وإذا كانت السياسات التي انتهجتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي ذاتها             

الفلسطينية، خالل السنوات العشر الماضية أدت بالفعل الى إلحاق ضرر كبير بالمشروع الـوطني التحـرري                
الفلسطيني، بنزولها عن الحد األدنى من برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني، وقبولها بمفاوضات ثنائيـة غيـر                

، وفـك   )اتفاقـات أوسـلو   (لجزئية التي تمخضت عنها     محكومة بقرارات الشرعية الدولية، والتزامها بالحلول ا      
 االسـرائيلية، وتحويلهـا     - االسرائيلية عن مسار المفاوضات العربية       -ارتباط مسار المفاوضات الفلسطينية     

قضية الالجئين الى مجرد ورقة تفاوضية، وتهميش دورهم وقضيتهم، وإبداء استعداد ضـمني للتعـاطي مـع                 
 الى مجـرد    1948لية تحت مسمى تبادل األراضي، وتحويل دور فلسطينيي مناطق          األطماع التوسعية االسرائي  

وسيط ينقل الرسائل بين قيادة السلطة الفلسطينية والقيادة االسرائيلية، فإن نهج المزايدة الذي تمارسـه حمـاس                 
ـ                   ادة وان اختلفت األهداف والمنطلقات سيؤدي واقعياً الى ذات النتيجة التـي تمخـضت عـن ممارسـات القي

الفلسطينية المتنفذة في سنوات أوسلو العجاف، ألنه يمنع عملياً العودة مرة أخرى الى بنـاء الوحـدة الوطنيـة                   
الفلسطينية على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني، الذي يمنع تفكـك المـشروع الـوطني التحـرري                 

  . المرحلة األوسلويةالفلسطيني، والذي يمر الحفاظ عليه بالضرورة من مدخل تصويب أخطاء
لعل قراءة متأنية لمواقف وسياسات حماس ستبين ان قيادة الحركة ال تتلمس أهمية المحافظة على مركزية دور                 
منظمة التحرير الفلسطينية القيادي والتمثيلي الواحد الموحد، وبرنامجها ومكتسباتها التي تحققت بأنهـار مـن               

الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمناطق الفلسطينية المحتلة فـي          الدماء، وجبال من الشهداء، بذلها أبناء       
، ومواقف حماس تخلط بين برنامج المنظمة على حقيقته، وبـين التـشوهات التـي ألحقتهـا بـه                   1948العام  

تضاف الى ذلك جملة من المالحظات ال يزال يلفهـا الغمـوض فـي              . ممارسات القيادة المتنفذة الخارجة عنه    
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ماس، خصوصاً في ما يتعلق برفضها فك االرتباط بين الضفة الفلسطينية واألردن، وهو موقف تنفرد               برنامج ح 
 في المئة من أراضي     58ألكثر من   ) اسرائيل(به حماس دون باقي الفصائل والقوى الفلسطينية، علماً بأن ضم           

لكيانية الوطنيـة الفلـسطينية     الضفة الفلسطينية يدفع مرة أخرى نحو عودة الخيار األردني بالضد من صيانة ا            
والكيانية الوطنية األردنية، ألن ما سيتبقى من األراضي بيد الفلسطينيين ال يمكن أن تقام عليها دولة فلـسطينية                  

وبرنامج حماس يسكت عن دور فلسطينيي المناطق الفلسطينية المحتلة         . قابلة للحياة، وكاملة السيادة واالستقالل    
في العملية النضالية، والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وغني        ) والمثلث والنقب الجليل   (1948في العام   

عن القول ان مؤشرات خطر مواقف حماس المعلنة، أو المسكوت عنها على حد سواء زادت بفعل الواقع الذي                  
  .باتت تتبوأه حركة حماس في هرمية قيادة السلطة الفلسطينية

ية أن غالبية القوى الديموقراطية واليسارية الفلسطينية حجمت دورهـا المبـادر   ويزيد من تعقيد الحالة الفلسطين    
تاريخياً، تأثراً بالنتائج الضعيفة التي حققتها في االنتخابات التشريعية األخيرة، علماً بأن أداءها السيئ وتـشتتها                

سطينية، وتقـصيرها فـي مجـال       وعدم تمايز مواقفها بالقدر الكافي عن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفل           
المقاومة المسلحة، وطريقة تعاطيها مع القضايا الحياتية والخدمية، هي األسباب الرئيسية وراء نتائجها الضعيفة              
في االنتخابات، وليس برامجها السياسية، وهي اليوم مدعوة لحمل مسؤوليتها التاريخية في حمايـة البرنـامج                

اع الوطني الفلسطيني عليه مرة أخرى، حتى يكـون بمقـدور الفلـسطينيين             الوطني الفلسطيني، وتحقيق اإلجم   
، وتوجيه ضـربة قاصـمة      )السرائيل(مواجهة مخططات حكومة أولمرت الهادفة الى فرض الحدود التوسعية          

للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، الذي بدأ يترنح بفعل افتقاده لوحدة البرنامج واألدوات واألطر النضالية              
 مؤسسة حكومـة  -وقبل كل هذا وذاك على الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مؤسسة الرئاسة           . واحدة والموحدة ال

السلطة وقف مقامرة اللعب على عامل الوقت، ألن الوقت لن يسير في صالحهم، إذا مـا اسـتمرت فـرقتهم،                    
  .فالمشروع االسرائيلي داهم ويدب حثيثاً على األرض

ظهيرها في السياق، وهي أن الفشل الذريع الذي لحق بقيادة السلطة األوسلوية فـي              وأخيراً مالحظة ال بد من ت     
االنتخابات التشريعية الفلسطينية كان عادالً ضرورياً من أجل تصويب األمر، قبل أن يفعل المخطط االسرائيلي               

  .فعله
  31/5/2006الحياة 
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  غدعون ساميط 
ومـن الممكـن    . ن يكون نبياً كبيراً ليتوقع أن الحوار مع حماس سيكون صعبا وربما عقيمـاً             ال يحتاج المرء أ   

تخمين ذلك بدون اإلعتماد على اإلستخبارات واألمن، الذين قاموا، كما نذكر، بإعدادنا لهزيمـة حمـاس فـي                  
ح بوجهه عن زارعي    كما لم يكن من المفاجئ عدد الهتافات التي جرفها رئيس الحكومة عندما أشا             !اإلنتخابات

. اإلرهاب في خطابه أمام الكونغرس األمريكي، وهو خطاب جرت صياغته بشكل جيد وصقل بأيدي إيلي فيزل               
إال أن الخطوة اإلسرائيلية تجاه حماس الفلسطينية تفوح منها رائحة غير جيدة من اإلبتـذال وفقـدان الكياسـة                   

واألسوأ هو ما يتضح من النصوص التوراتية        .ماضيوالتحجر على ترسبات قديمة وعودة مسيئة إلى دروس ال        
والخطأ األساسي، الذي يصل درجة الغبـاء، هـو أن الـرفض            . لقادة إسرائيل والواليات المتحدة تجاه حماس     

وتتناقض المعارضة الشديدة لـذلك حتـى مـع تكتيـك           . العميق للحوار مع حماس يسيء للمصالح اإلسرائيلية      
ستنفذ إمكانية المفاوضات مع الفلسطينيين قبل أن يتقدم نحـو التعهـد الكبيـر              أولمرت، والتي بموجبها سوف ي    

كيف ينوي رئيس الحكومة اإلقناع بتصريحاته تلك إذا لم تكن مع الحكومة الفلـسطينية،              . باإلنسحاب من الضفة  
ه للـرئيس   وبدون أن يمنحها الفرصة لتقول الءاتها؟ تماماً مثلما تبدى المأخذ الخطابي في كالمه عن مـد يـد                 

المنتخب، مثلما واظب أولمرت على تسميته بذلك في واشنطن، في حين يرفض أن يصافح يد محمود عبـاس                  
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ومن تابع عن كثب التحول السياسي ليتسحاك رابين لن يتأثر بشكل خاص من سـيطرة                .الممدودة للمفاوضات 
ة أكبر بكثير، فإيبي ناتان ألقي به فـي         وفي تلك األيام كانت منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر لعن        . حماس اليوم 

السجن لكونه تحدث مع عناصر الحركة األولى في المناطق، وتم توجيه تحذير لعازر فايتسمان بـأن مـصيره                  
وأرعدت أصوات كثيرة حول عرفات لكونه شراً مستطيراً،        . سيكون مماثالً لو كرر فعلته التي قام بها في روما         

لهيب هـذه المعارضـة فـي شـعلة القبيلـة            .ض الحالية تجاه إسماعيل هنية    بدرجة ليست أقل من جوقة الرف     
وهي موجهة ضد منظمة وصلت إلى السلطة بطرق قانونية ولن يكون           . اإلسرائيلية يقضي على أي تفكير آخر     

 أنـه ال يوجـد   11/05ولذلك، رأت إسرائيل في وثيقة كبار المسؤولين الفلسطينيين في         . هناك أي اتفاق بدونها   
وكأنما حصل ذات مرة وأن     . راف بإسرائيل في بنودها الثمانية عشر، وال يوجد فيها تنازل عن حق العودة            اعت

ولذلك فـإن   . قامت منظمة تحارب من أجل اإلستقالل بالتطوع، قبل بدء المفاوضات، بالتنازل عن كل مبادئها             
 كـان مـصيرها سـلة       1967اإلقتراحات التي تنص على إقامة فلسطين إلى جانب إسرائيل في حدود عـام              

بالنسبة ألفرايم هليفي، رئيس الموساد سابقاً، كانت الوثيقة مهمة، وقال إنه يجب مفاوضة حمـاس،                .المهمالت
وفي حال جرت صياغة السؤال بشكل معقول،       . وأن إسرائيل ليست بحاجة إلى التكرار الحماسي باإلعتراف بها        

الموافقة األمريكية على   . إسرائيلية تؤيد الحوار مع حكومة هنية       فمن الممكن أن تشير اإلستطالعات إلى غالبية        
أوروبا ستؤيد ذلك، وكنا قد رأينا في       . إشراك حماس في المفاوضات ستكون مجدية جداً، ولكنها غير ضرورية         

السابق كيف تمكنت إسرائيل من ثني اإلدارة األمريكية في مسائل أقل صدقية من التحاور مع قائد وصل إلـى                   
يجب أن تكون هناك شـروط       .لطة بالطريقة الديمقراطية الحيوية بنظر واشنطن من أجل شرق أوسط جديد          الس

وربما سـيكون   . ولكنها امتنعت عن صياغتها، وعن استيضاح إمكانية قبولها       . حقيقية معدودة لموافقة إسرائيل   
فـي   .قفها الرافض للمفاوضـات    تصليب مو  - باستثناء رابين وبراك   -مريحاً أكثر لهذه الحكومة، مثل سابقاتها     

األسبوع القادم سوف تنتهي المهلة التي وضعها عباس الجراء استفتاء شعبي حول وثيقة األسرى، ولنفرض أنه                
جرى اإلستفتاء وتمت الموافقة على بنود الوثيقة، فهل من الممكن التجرؤ منذ اآلن على التكهن بمـا سـتقوله                   

  حكومة أولمرت؟
  هآرتس

  31/5/2006 48عرب 
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