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  26  :كاريكاتير

***  
  

  يمكن لحماس ان تكون طرفا في محادثات السالم اذا قبلت بالمبادئ الدولية: اولمرت .1
 أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت على أن إسرائيل مستعدة تقـديم             :حسن معوض  -تل أبيب   

وقال اولمرت في مقابلـة   .ل إنجاح عملية السالم مع الجانبين الفلسطيني والسوريتنازالت كبيرة من أج
إنه يمكن لحماس أن تكون طرفا في محادثات السالم إذا          " باللغة العربية اليوم    " BBC"أجراها مع تلفزيون  

ابيـة  ، مشيرا إلى ضرورة وقف ما وصفة بالنـشاطات اإلره         "قبلت بالمبادئ الدولية لدخول عملية السالم     
 . ضد إسرائيل

ال أعتقد أنه ستكون هناك مـصالحة مـع         "حماس قائال   و بين السلطة الفلسطينية  واستبعد إتمام المصالحة    
والتي تطالب الجميع   . حماس دون الموافقة على المبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي واللجنة الرباعية           

إذا وافقت حماس علـى تلـك       "مضيفاً   ".ن واإلسرائيليين بإقرار االتفاقيات التي تم توقيعها بين الفلسطينيي      
 ". الشروط فلن يكون هناك ما يمنع إشراكها في المفاوضات

: وأكد اولمرت على أن التفاوض حول الهدنة الحالية جرى مع مصر وليس مع حركـة حمـاس، قـائال                  
ن وقـف المواجهـات     أجرينا محادثات مع الحكومة المصرية وأوضحنا طلباتنا األساسية حتى نتمكن م          "

ومنع تكوين قاعدة إرهابية ضخمة في غزة وكذلك وقف جميع األعمال العدائيـة مـن جانـب جميـع                   
 ." ومن دون شك الوصول إلى حل نهائي ألزمة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط. المنظمات

ة األخيـرة   وعن المحادثات مع الجانب الفلسطيني أعرب اولمرت عن اعتقاده بحصول تطورات في الفتر            
لقد تقدمنا باقتراحات يمكن لكال الطرفين قبولها، لكننا بحاجة إلى مزيد مـن             . غير أننا لم بلغ غايتنا بعد     "

لكنه أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع السلطة الفلسطينية في عدد من النقاط مـن بينهـا                   ". الصبر
 الصراع الممتد على مدى أجيال ويحتاج       مصممة على االستمرار بمساعي حل    "الحدود وأكد أن حكومته     

 ". إلى وقت لحسمه
هنـاك  . معلقة في أغلب المناطق التي تديرها إسرائيل      "وحول المستوطنات قال إن األنشطة االستيطانية       

مؤكداً أن أغلب أعمال البناء تتم فـي القـدس،     ". بعض المراكز السكانية المأهولة، التي تتسم بالديناميكية      
وال يوجد  . ك األنشطة كان معلوما مسبقا من قبل جميع األطراف المعنية في هذه العملية            وكل شئ عن تل   "

وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفـاق          ". شيء جديد يجري اليوم لم يتم اإلعالن عنه مسبقا        
ـ      "نهائي هذا العام حسب تصور الرئيس األمريكي، جورج بوش، قال إن             ل ما يمكن أن يتحقق هو التوص

وأكد أنه تعهد لدى انتخابه بأن يسعى إلى صنع الـسالم مـع البلـدان                ". إلى تفاهم على النقاط الرئيسية    
 .بتحقيق السالم" غالبية اإلسرائيليين ملتزمة"العربية وأنه يواصل هذا المسعى ألن 

ـ          "1701وأشار أولمرت إلى أن قرار األمم المتحدة         دي يتضمن طلبا رئيسيا وهو إطـالق سـراح الجن
وجميع االتصاالت التي جرت منذ ذلك الحين تمت عبر األمم المتحدة وسكرتيرها العام، مع              . اإلسرائيلي

 ".كوفي عنان سابقا ومع بان كي مون اآلن
  20/6/2008بي بي سي 

  
 توافق على حكومة تكنوقراطحماس  ":عكاظ" .2

 مقربة مـن حركـة حمـاس     كشفت مصادر:سيد عبد العال ـ القاهرة، عبد الجبار أبو غربية ـ عمان  
 عن ان المفاجأة التي تحدث عنها رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسـماعيل هنيـة كهديـة                 "عكاظ"لـ

للحوار مع فتح تتمثل فى استعداد الحركة لقبول حكومة خبراء تكنوقراط فلسطينية أو حكومة مـستقلين،                
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وأشارت المصادر إلى أن الحركة أبلغت ذلك       من أجل إنهاء الحصار االسرائيلي وتحقيق الوحدة الوطنية،         
 .للوسطاء

  20/6/2008عكاظ 
  

   بتوسيعها لتشمل الضفة"اسرائيل"فياض يعلن أن التهدئة خطوة مهمة جدا ويطالب  .3
اعلن رئيس وزراء حكومة تصريف االعمال الفلسطينية سالم فياض امس ان التهدئة            :  أ ف ب   -رام اهللا   

وقال  .نحو تحسين االوضاع االنسانية في القطاع     " خطوة مهمة جدا  "ي  ه التي تم ارساؤها في قطاع غزة     
خطوة مهمة جدا لما تحمله من امكانية تحسين في االوضاع المعيشية فـي قطـاع   "فياض ان التهدئة هي   

تعزز ايضا موقفنا الداعي الـى اعـادة        "واضاف ان هذه التهدئة      ".غزة وتخفيف المعاناة عن شعبنا هناك     
يجب ان تعطى هـذه الهدنـة كامـل         "، مؤكدا انه    " ع غزة وهو امر في منتهى الضرورة      فتح معابر قطا  
 ".الفرصة للنجاح

كما دعا فياض اسرائيل الى وقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث يعمد الجيش االسرائيلي الى                
وقال فياض   . الضفة توغالت متكررة ما يقوض جهود السلطة الفلسطينية في ارساء االمن في سائر انحاء            

هذا هو موقفنا ويجب ان     "ردا على سؤال حول امكانية توسيع نطاق هذه التهدئة لتشمل الضفة الغربية ،              
نحن لطالما نادينا بذلك واثبتنا بما ال يدع        "وتابع   ".ينتهي كل هذا التدخل العسكري االسرائيلي في مناطقنا       

رض االن في الضفة الغربيـة وبكـل تاكيـد التـدخل            مجاال للشك ان هناك وضعا مختلفا تماما على اال        
 ".العسكري االسرائيلي يجب ان يتوقف

  20/6/2008الدستور 
  

  صالح يبحثان المبادرة اليمنية وعباس .4
أجرى الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس  :مهيوب الكمالي -صنعاء

ورات القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالمفاوضات مع في صنعاء امس، مشاورات تركزت حول آخر تط
وخالل اللقاء في صنعاء، عرض  .مؤخراً'' حماس''الجانب اإلسرائيلي وجهود التهدئة والحوار مع حركة 

 .وفقاً للمبادرة اليمنية'' حماس''و'' فتح''عباس لصالح رؤيته آللية الحوار لتنفيذ اتفاق صنعاء بين حركتي 
 عبداهللا صالح دعم اليمن الجراء حوار وطني واسع لرأب الصدع في الصف وأكد الرئيس علي

وجدد تأكيد ضرورة االسراع في توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز الخالفات الراهنة بين  .الفلسطيني
عبر الحوار والتفاهم، ولما من شأنه تحقيق الوفاق في الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز ''الحركتين 

  .''ة وخدمة القضية الفلسطينيةالوحدة الوطني
 20/6/08االتحاد اإلماراتية 

  
 حق عودة الالجئين الفلسطينيين ثابت وال يسقط بالتقادم: التشريعي .5

أكدت لجنة شؤون الالجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني امس رفضها لكافة أشـكال             :  د ب أ   -غزة  
ي بيان لها بمناسبة يوم الالجئ العالمي، علـى أن          وشددت اللجنة ف   .توطين وتهجير الالجئين الفلسطينيين   

حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف وال تجوز فيه اإلنابة وال يسقط بتقـادم الـزمن وال                   
 .يحق ألي شخص أو مؤسسة أو دولة أو سلطة أن تتنازل عن هذا الحق

 أرضه ال يتذكر شعبنا فـي هـذا         بعد مرور ستين عاما على تهجير شعبنا الفلسطيني من        ''وقالت اللجنة   
اليوم إال المأساة والمعاناة المستمرة، وحرمانه من أدنى حقوقه الشرعية المتمثلة بحقه في العـودة إلـى                 

وأضافت أننا في يوم الالجئ العالمي ندعو إلى وحـدة شـعبنا            . ''1948دياره التي أخرج منها منذ عام       
طق اللجوء كافة، ونهيب باألطراف الفلـسطينية كافـة أن          الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنا      
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تغلب لغة الحوار، حفاظاً على وحدة شعبنا وقضية الالجئين التي تتعرض ألخطر المؤامرات فـي هـذه                 
وطالبت اللجنة جميع المؤسسات الدولية واإلقليمية بتكثيـف الجهـود لحـل مـشكلة الالجئـين                . اآلونة

 .ية، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهمالفلسطينيين وفق القرارات الدول
  20/6/2008الرأي األردنية 

  
  عريقات يدعو حماس لتهيئة أجواء ايجابية للحوار المرتقب .6

دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صـائب عريقـات ، حركـة      :  د ب أ   -رام اهللا   
ئناف الحوار الوطني الفلسطيني بعد إبـرام       حماس امس إلى المبادرة بإعالن موافقتها على المبادرة الست        

حماس في  " تلكؤ"نتقد عريقات في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين ما وصفه ب         او .التهدئة مع إسرائيل  
التراجع عن سيطرتها على قطاع غزة لتهيئة األجواء الالزمة أمام الحوار الـوطني وإنهـاء االنقـسام                 

لم نسمع منها   " مؤشر بأنها استجابت لمبادرة عباس، وقال        واعتبر عريقات أن حماس لم تبد أي       .الداخلي
 ".وكل ما تريده حماس أنها تريد حوارا إلبقاء اإلوضاع على ما هي عليه. قبول تنفيذ المبادرة اليمنية

  20/6/2008الدستور 
  

  رأس حربة لجماعة اإلخوان المسلمين العالمية"حماس": المالكي .7
اتهم وزير الشؤون الخارجية، الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف  : والوكاالت"البيان"رام اهللا ـ 

 في تدخل "انقالبها وما نتج عنه" بأنها ساهمت عبر "حماس"رياض المالكي حركة .األعمال الفلسطينية د
خاصة في قطاع غزة لم يعد "أطراف خارجية في صياغة القرار الفلسطيني، مضيفاً أن هذا القرار 

ا أصبح اآلن مسيطرا عليه من قبل مجموعات خارجية وعلى رأسها المنظمة الدولية مستقال كما كان وإنم
فيما يتعلق بكافة الخطوات التي تم  ."حماس"لإلخوان المسلمين والتي أصبحت تحدد مسيرة قرار حركة 

اتخاذها في قطاع غزة باتجاه االنفصال، وباتجاه أن يكون قطاع غزة رأس حربة لمشروع اإلخوان 
ين عالميا، وهذا اخرج القضية الفلسطينية من إطارها الوطني الفلسطيني ووضعها في إطار دولي المسلم

إسالمي متناقض تماما مع كل الجهود التي بذلت خالل العقود الماضية والتضحيات التي قدمت من قبل 
  ."الشعب الفلسطيني ألجل الحفاظ على استقاللية القرار الوطني الفلسطيني

 في غزة تعدت البعد الفلسطيني وانتقلت إلى البعد اإلقليمي "حماس"أن تأثيرات انقالب " وأكد المالكي
وحتى الدولي، فاالنقسام اثر سلبا على مسيرة النضال الفلسطيني وعلى مشروع البرنامج الوطني 

  ."الفلسطيني وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
 في قطاع غزة عزز االنفصال ما بين الضفة وقطاع "حماس"أن ما قامت به حركة "وأضاف المالكي 

غزة، وبالتالي اضعف إمكانية تنفيذ المشروع الوطني وتحقيق إقامة الدولة المستقلة، وأيضا هذا االنقسام 
قوى الطرح اإلسرائيلي أن غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية من شأنه أن يضعف إمكانيات توفير الطرف 

 ." على تنفيذ التزاماته ألي اتفاق سالم قد يوقعالفلسطيني القدرة
إن ما جرى في غزة أثر على األجواء بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وعلى النسيج "وقال المالكي 

االجتماعي الفلسطيني ما انعكس على الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية وكان هناك تراجع كبير 
رتنا على طرح القضايا إقليميا ودوليا، وبالتالي اثر سلبا على القضية في هذا الموضوع أضعف من قد

انه لهذا السبب كانت رغبة القيادة الفلسطينية في احتواء االنقسام وإنهاء هذا الوضع "، مضيفا "الفلسطينية
  ."الشاذ في أسرع ما يمكن

 20/6/2008البيان اإلماراتية 
  

 ئيسي في مواجهة كل التحديات التي تواجه قضيتنا وحدة شعبنا هي سالحنا الر:زكريا اآلغا .8
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اعتبر مشاركون في ندوة سياسية عقدت في مدينة غزة، امس، مبادرة الرئيس محمود عباس :  وفا–غزة 
وقدم  .التي أطلقها للحوار الوطني الشامل أرضية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا

 التي نظمها االتحاد العام للمرأة ةعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خالل الندوالدكتور زكريا اآلغا، 
 .في مقر جمعية الهالل األحمر بمدينة غزة، توضيحا وشرحاً  مفصالً عن مبادرة الرئيس للحوار الوطني

ن إطار اآلغا عن أمله في أن تجد المبادرة آذاناً صاغية بالذات لدى حركة حماس تخرج ع. دوأعرب 
التصريحات واإلعالم اللفظي إلى خطوات عملية على األرض من أجل البدء الفعلي في خطوات لرأب 

مبينا أن الدعوة جاءت ألسباب متعددة منها، حرص الرئيس على المصلحة الوطنية  .الصدع الفلسطيني
ون شروط لتنفيذ العليا لشعبنا، وعلى وحدة الصف والموقف لهذا كانت دعوته إلى حوار وطني شامل د

المبادرة اليمنية وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في حياة شعبنا انطالقا من الحرص على 
مؤكدا أن هناك تهديدا بشن عدوان  .مستقبل الوطن ورفع المعاناة عن شعبنا خاصة في قطاع غزة

الفتا إلى أن  ،إسرائيلي على قطاع غزة وال يمكن أن تكون هذه التهديدات وشعبنا بهذا النقسام
المخططات اإلسرائيلية ضد غزة ما زالت قائمة، مشدداً على أن وحدة شعبنا هي سالحنا الرئيسي في 

 .مواجهة كل التحديات التي تواجه قضيتنا
 20/6/2008الحياة الجديدة 

  
  السلطة تعلن بدء عمل الشرطة القضائية .9

 للشرطة القضائية الفلسطينية والتي ستتولى مهام       أعلن، أمس، في رام اهللا عن افتتاح مقر جديد        : رام اهللا   
تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على أمل ان تقود هذه الخطوة الى اسـتعادة ثقـة عامـة                   
الفلسطينيين بالسلطة القضائية التي عانت لسنوات طويلة من التهميش ما ادى الى حدوث ما يصفه خبراء                

وأكد خبراء قانونيون ان انشاء الشرطة القضائية سيسهم في تعزيز سلطة            ".االختناق القضائي "القانون ب 
من القضايا المتراكمة في المحاكم ناتجة باألساس عن عجز جهاز الـشرطة            % 70القضاء سيما ان نحو     

وكشف، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطااهللا ان مجموع           .عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء    
  . قضية25891 قضية، وان قسم التنفيذ أنهى 4442 التي حولت للقضاء وصل الى القضايا

  20/6/2008الخليج اإلمارتية 
  

  محكمة احتاللية تقرر اإلفراج عن نائب من حماس .10
 قالت مصادر حقوقية فلسطينية أمس، إن محكمة احتاللية قررت اإلفراج عن النائب عن حركـة                :أ.ب.د

وذكرت المصادر أن محكمة عـوفر قـضت         .قال لمدة عام ونصف العام    حماس باسم الزعارير بعد اعت    
حوالي تـسعة آالف دوالر     (بلغت قيمتها ثالثين ألف شيكل      " كفالة مالية "باإلفراج عن النائب الزعارير ب    

  ).تقريبا
  20/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  "نفلسطي صحيفة "غتيال رئيس تحرير إمحاولة  يدين المكتب اإلعالمي الحكومي .11

التـي تعـرض لهـا مـصطفى        " الجبانة"ندد المكتب اإلعالمي الحكومي، بشدة بمحاولة االغتيال        : غزة
تأتي في سياق إسكات الـصوت الحـر والتـأثير علـى            "، معتبراً أنها    "فلسطين"الصواف رئيس تحرير    

ئرات المواقف اإلعالمية الموضوعية وامتداداً الستهدافه واستهداف مكتبه قبـل ذلـك مـن قبـل الطـا                
حسن أبـو حـشيش رئـيس المكتـب         . وحذر د ". اإلسرائيلية ومن قبل مجموعات منفلتة غير مسؤولة      

اإلعالمي الحكومي، في بيان صحفي، من أن تكون هذه المحاولة لتعكير أجواء الحوار التي بدأت تطفـو                 
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والتـي تحققـت    على السطح، كما اعتبرها محاولة بائسة لتعكير األجواء األمنية السائدة في قطاع غزة              
  .بفضل عمل ونشاط وزارة الداخلية بكل مكوناتها وتشكيالتها

ودعا أبو حشيش كافة الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية للتضامن والتعاون والتوحد ضد كل محـاوالت              
إجهاض عملهم وصوتهم الحر والصادق، والوقوف في وجه المعوقات والعراقيل الموضوعة مـن قبـل               

 . ةأعداء األمن والحقيق
  20/6/2008صحيفة فلسطين 

  
 " التهدئة في الضفة ايضاتلتزمس" يقول أن الحركة  مسؤول في حماس:"جيروزاليم بوست" .12

قالوا انه على الرغم مـن ان اتفـاق         " حماس"ان مسؤولين من حركة     " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   
، فانهم اصـدروا تعليمـات الـى     واسرائيل ال يشمل الضفة الغربية في هذه المرحلة       " حماس"التهدئة بين   

حماس سـتلتزم   : "وقال مسؤول كبير من حماس في غزة       .انصارهم بالتصرف كأن التهدئة تشمل الضفة     
واشار الـى ان قـوات      ". بالتهدئة في الضفة الغربية طالما امتنعت اسرائيل عن استهداف اعضائنا هناك          

في الضفة الغربيـة    " حماس"يرة من اعضاء    االمن التابعة للرئيس محمود عباس اعتقلت في االشهر االخ        
ستخرق اتفاق وقف اطالق النار     " حماس"وعندما سئل عما اذا كانت       .اكثر مما اعتقل الجيش االسرائيلي    

اذا استهدفت اسرائيل اعضاءها في الضفة الغربية، قال المسؤول ان الحركة تحتفظ بالحق في الرد على                
انه وفقا لشروط وقف اطالق النار، فان وقف اطـالق          " حماس "وقال مسؤولون في   .اي انتهاك اسرائيلي  

  .النار سيتم توسيعه رسميا ليشمل الضفة الغربية خالل اربعة الى ستة اشهر
  20/6/2008وكالة سما 

  
  زيارة وفد حماس لدولة اإلمارات العربية إنجاز سياسي:  الرشقعزت .13

ـ    : دمشق  " قدس برس " تصريحات خاصة لـ     عزت الرشق في  " حماس"وصف عضو المكتب السياسي ل
زيـارة وفـد    "، وقـال إن     "إنجـاز سياسـي   "إلى اإلمارات العربية المتحـدة بأنـه        " حماس"زيارة وفد   

برئاسة ريس المكتب السياسي األخ خالد مشعل إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة جاءت كنقلـة                حماس
، وقد أجرى الوفد لقـاءات      "حماس"ولحركة  العربية، وهي انجاز لشعبنا الفلسطيني      " حماس"في عالقات   

مع رئيس دولة اإلمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد ووزير الخارجية الشيخ عبد اهللا بن زايد وعدد من                  
المسؤولين اإلماراتيين وتناولت المباحثات الوضع الفلسطيني الدور العربي المطلوب لمساعدة الفلسطينيين           

  ".في مواجهة الحصار
لرشق إلى أن رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أكد لهم استمرار دولـة                 وأشار ا 

  .اإلمارات العربية المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني
 19/6/2008قدس برس

  
  استراحة محارب وإذعان الكيان الصهيوني لها إنجاز يحسب للمقاومة" التهدئة: "الرشق .14

، أن التهدئـة هـي      "حماس"ضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية       أكد عزت الرشق، ع   : دمشق
استراحة محارب، وهذه هدنة نقدمها لشعبنا ليلتقط األنفاس، كما أن التهدئة ال تعني وقف المقاومة، فهي                "

ادلة، وأشار الرشق إلى أن الجديد في التهدئة هذه المرة أنها تهدئة متب            ".اتفاقية محددة بزمن وبمكان محدد    
ليست هذه التهدئة األولى التي تقع بين فصائل المقاومة وإسرائيل، لكن الشيء المهم أنهـا المـرة         : "وقال

األولى التي تتم بتوافق الطرفين، فسابقاً كانت إسرائيل تشير إلى أنها غير معنية بالتهدئة، لكنها هذه المرة                 
وأوضح الرشق أن اتفـاق التهدئـة هـو          .ا قال ، كم "وقّعت عليها وأعلنتها، وهذا انجاز يحسب للمقاومة      
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وأعرب عزت الرشق في تصريحات صحفية عن شكوكه         .مصلحة فلسطينية مثلما هو مصلحة صهيونية     
 .في أن تكون لدى السلطات الصهيونية أي آفاق سياسية لما بعد التهدئة

  19/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  يات في غزة خطوة غير مفيدة وضارة بوحدتنامرابطة قوة عربية متعددة الجنس: حماس .15
ـ     " حماس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق " قدس برس "عزت الرشق في تصريحات خاصة ل

إلنهاء االنقسام الداخلي والتوافـق علـى بنـاء         " فتح"و" حماس"إلى الحوار الوطني المباشر بين حركتي       
 في حاجة إلى قوة عربية متعددة الجنسيات مرابطة في          نحن لسنا : "أجهزة أمن وطنية غير فصائلية، وقال     

غزة، والذين يطرحون هذه األفكار ال يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني على مقاومة االحتالل، وإنمـا               
يريدونها من أجل أن تعيد الرئيس محمود عباس وجماعته للسيطرة على غزة بحماية عربية، وهذه قضية                

سبيل الوحيد هو الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، ونحن مع التوافق والتفاهم  غير مفيدة، ونحن نقول إن ال
وأعرب الرشق عن شكه في أن يكون        ".إلعادة بناء األجهزة األمنية لتكون وطنية ومهنية وغير فصائلية        
  .موضوع القوات العربية المرابطة في غزة محل اإجماع عربي،

 19/6/2008قدس برس
  

  غيل معبر كرم أبو سالم لكنها ترفض أن يكون بديالً عن رفحال تمانع في تش" حماس" .16
أن الحركة ال تمانع في تشغيل معبر كرم " الحياة"لـ " حماس"أكد قيادي في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

أبو سالم، لكنها ترفض أن يكون بديال عن معبر رفح، مشيرا إلى أن جميع المعابر، باستثناء رفح، 
  .مسيعمل بعد عشرة أيا

هناك ترتيبات وآليات تبحث (..) هذا األمر اآلن لدى اإلخوة في مصر : "وعن تشغيل معبر رفح، قال
هناك طروحات كثيرة، من بينها إدارة حرس الرئاسة : "، مضيفا"لتشغيل المعبر في أسرع وقت ممكن

أن أي ترتيبات سيتم ال توجد لدينا مشكلة في ذلك، المهم ... للمعبر بالتعاون مع المراقبين األوروبيين
، مشددا على رفض الحركة "وضعها يجب أن تضمن حرية الحركة، وأن تكون بمعزل عن إسرائيل تماما

  .أن يكون إلسرائيل أي وجود على معبر رفح، وأشار إلى أن هذا األمر يفهمه المصريون
ي بامتياز، وليس له أي اتفاق أمني تكتيك"من جانبها، وصفت مصادر فلسطينية مطلعة اتفاق التهدئة بأنه 

رغم أن مصر أكدت لحماس أن إسرائيل ستكون خارج أي تفاهم ": "الحياة"، وقالت لـ "داللة سياسية
سيتم التوصل إليه في شأن معبر رفح، إال أنها ربطت هذه المسألة بشكل أساسي بالرئاسة الفلسطينية 

سي له صيغة شرعية ويمس السيادة فهو ذلك يعني أن أي اتفاق سيا"، موضحة أن "ومن ثم باألوروبيين
  ".يتعلق بالرئاسة الفلسطينية

األوروبيين لديهم اقتراح وهو أن تتراجع "وعن موقف األوروبيين من تشغيل معبر رفح، أشارت إلى أن 
 كيلومترات عن معبر رفح وتسلم هذه المنطقة للرئاسة الفلسطينية، وأن تسيطر قوات 9حماس بعمق 

دها وعرباتها على هذه المنطقة، وأن ال يكون لحماس أي عالقة أو نفوذ بمعبر رفح حرس الرئاسة بعتا
  ".ألنها ستكون معزولة عنه، ومعنى ذلك سلبها أي سيادة أو شرعية على المعبر

سمعنا عن هذا الطرح األوروبي، لكنه لم يعرض علينا بشكل ": "حماس"وعن هذا األمر، قال القيادي في 
 محددة طرحت علينا، لكننا ال نرفض هذا الطرح فنحن لسنا قوات احتالل حتى رسمي وال توجد صيغة

  ".ننسحب
  20/6/2008الحياة 
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  "سرائيلإ"ليس هناك من التنسيق بين حماس وحزب اهللا وسورية في موضوع : حماس .17
ليس هناك أي نوع من التنـسيق بـين         ": قال الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان     :  علي الصالح  -لندن
وليس هناك ربط بين المفاوضات غير المباشرة بـين         . س وحزب اهللا وسورية في موضوع اسرائيل      حما

سورية واسرائيل في تركيا وبين حزب اهللا واسرائيل بشأن صفقة لتبادل االسرى وتوصل حمـاس الـى                 
  ".اتفاق تهدئة مع اسرائيل الذي اصبح ساري المفعول منذ الساعة السادسة صباحا من يوم امس

  20/6/2008ق األوسط الشر
  

  وفد فتح ينهى جولته في غزة بالتأكيد على قرب زيارة الرئيس الفلسطيني للقطاع .18
واصل الوفد القيادي من حركة فتح برئاسة حكمت زيد، الذي قدم من مدينـة رام               : أشرف الهور  -غزة  

  . الفلسطينيةاهللا الى مدينة غزة، أمس الخميس جوالته بسلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات
وأكد مسؤول في حركة فتح في غزة لـ القدس العربي ان الوفد غادر القطاع عائداً الـى رام اهللا امـس                     

وفـي   .وكشف عن أن هذا الوفد ال يوجد في برنامجه عقد أي لقاء مع قـادة حركـة حمـاس                  . الخميس
ح، وشخـصيات   تصريح صدر عن الوفد عقب لقاءات مع المحافظين ورؤساء البلديات ورجـال اصـال             

ألنها جزء مـن الـوطن       ..حكمت زيد أن الرئيس عباس سيقدم قريباً الى قطاع غزة         قال  وطنية ودينية،   
  .والسيد الرئيس هو قائد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

20/6/2008القدس العربي   
  

  االسماء التي طرحتها حماس  %80باراك وافق على إطالق سراح : مصدر فلسطيني .19
ـ   :  سيد عبد العال، عبد الجبار أبو غربية       ن، عما -قاهرة  ال إن وزير الدفاع   " عكاظ"قال مصدر فلسطيني ل

من االسماء التي طرحتها حماس مقابل الجنـدي        % 80االسرائيلي إيهود باراك وافق على إطالق سراح        
را تشترط حماس    أسي 450 أسيرا فقط من     70االسرائيلي حيث ان إسرائيل لم توافق في السابق اال على           

  . اطالق سراحهم وهم من أصحاب المحكوميات العالية
  20/6/2008عكاظ 

  
   صاروخاً وقذيفة10458 بـ "إسرائيل"الفصائل ضربت : احصائية .20

أمس إحصاء ألبرز المعطيات األمنية التي شهدتها جبهة قطاع غزة          " يديعوت أحرونوت "أوردت صحيفة   
وبحسب اإلحصاء، فإن عدد الصواريخ التـي ُأطلقـت مـن           . ائيليفي األعوام األخيرة في جانبها اإلسر     

 2743 صاروخاً و  7715 (10458القطاع باتجاه األراضي اإلسرائيلي خالل األعوام الثالثة األخيرة بلغ          
ووفقاً لهذه األرقام، فإن المعدل الوسطي لتساقط المقذوفات على إسـرائيل خـالل الفتـرة               ). قذيفة هاون 

  .ة صواريخ أو قذائف يومياًالمذكورة يبلغ سبع
وأفادت معطيات اإلحصاء بأن عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا جراء عمليات القصف الفلسطيني هـذه بلـغ                

، راوحـت إصـاباتهم بـين الخفيفـة         1010 ثالثة وعشرين، في حين بلغ عدد الجرحى         2001منذ عام   
  .والخطيرة

  20/6/2008األخبار 
  

  بضغوط عربية... تستعدان للحوار" فتح" و"حماس"": فتح" مقربة من مصادر .21
" حمـاس "أمس، أنها تـستعد و " األخبار"، لـ"فتح"أكدت مصادر مقربة من حركة  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   

لجولة من المباحثات الثنائية في القاهرة برعاية من الجامعة العربية، عقب تثبيت التهدئة بـين فـصائل                 
، ومـن ثـم     "فتح"و" حماس"ت المصادر أن الحوار سيبدأ ثنائياً بين        وأوضح .المقاومة في غزة وإسرائيل   
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والرئيس " حماس"وبينت أن ضغوطاً عربية مورست على حركة        . يتوسع ليشمل الفصائل الفلسطينية كافة    
طلبت رعاية عربية للحوار على غرار      " حماس"وأضافت أن   . الفلسطيني محمود عباس للبدء بهذا الحوار     

  .ية التي كانت للحوار اللبناني في الدوحةالرعاية العرب
الضغوط العربية على الطرفين أكدت اآلن جديـة الموقـف العربـي مـن              "وشددت المصادر على أن     

المصالحة الوطنية، بعدما كانت هذه الجدية مفقودة سابقاً نتيجة ضغوط أميركية وإسرائيلية، وما تـسميه               
  ".حماس الفيتو على الحوار

  20/6/2008األخبار 
  

 اتفاق التهدئة لن يصمد طويال: "الجبهة الشعبية" .22
توقع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر بأن اتفاق التهدئة لن يصمد طويالً، : ألفت حداد

ولن يستمر في ظل التجارب السابقة مع االحتالل اإلسرائيلي والذي كان يبادر دائماً إلى خرق أي اتفاق 
حذر في بيان صحفي من أن جرائم كبيرة يمكن أن تقدم عليها قوات االحتالل في الضفة و .حول التهدئة

وأشار أنه وإن حدث ذلك  .الغربية من شأنها خلط األوراق من جديد وفتح االحتماالت في كل االتجاهات
ل فالهيئات القيادية في الجبهة ستقف وتقرر في إطار المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن خال

  .التوافق مع فصائل العمل والوطني واإلسالمي وتنسيق المواقف معها في الرد على هذا العدوان
  20/6/2008 48عرب

  
   " هنية"حماس تستغرب إلغاء وفد فتح لقاءه مع  .23

، إللغاء وفد حركة فتح القادم من رام اهللا اللقـاء           "استغرابها واستهجانها "، عن   "حماس"عبرت حركة   :غزة
 .أمس في مقر مجلس الوزراء مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية وعدد من قادة حركة حماسالمقرر ليلة 

وقالت حماس في تصريح صحفي أصدره مكتبها اإلعالمي أن اللقاء الذي كان مقررا أمس جاء بناء على                 
  .طلب رسمي من وفد حركة فتح الذي يزور القطاع نفسه

  20/6/2008صحيفة فلسطين 
  

 عتذار عن إفشال الهدن السابقة فتح تطالب حماس باال .24
عملت حمـاس علـى     : " قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح صالح التعمري        : سامي سعيد  -رام اهللا   

إفشال التهدئة مراراً وتكراراً، واليوم حماس تعلن تهدئة دون أي ثمن أو إنجاز سياسي؛ مما يعني ذهاب                 
 السياسية التي قدم شـعبنا مـن أجلهـا أغلـى            تضحيات أبناء شعبنا سدى دون تحقيق أي من المطالب        

وأضاف التعمري أنه بناء على ما سبق فعلى حماس تقديم هذا االعتذار؛ ألن التهدئة الحالية                ".التضحيات
 .ليست انتصاراً سياسياً، كما تحاول حماس إظهاره؛ ألنها لم تجلب شيئاً للمواطن العادي

  20/6/2008العرب القطرية 
  

  " عهد العودة واألخوة"توزع وثيقة " الديموقراطية" .25
الذي يتـضمن مجموعـة     " عهد العودة واالخوة الفلسطينية اللبنانية    "، وثيقة   "الجبهة الديموقراطية "وزعت  

ان ال حل وال تسوية     "وأكدت الوثيقة    . اللبنانية -مواقف من حق العودة والتوطين والعالقات الفلسطينية        
اإلسرائيلي اال بضمان حق الالجئين فـي العـودة إلـى ديـارهم              - لمسألة الصراع العربي الفلسطيني   

 واي مساس بحق العودة هو مساس بمصير وحقوق اكثر من ستة ماليـين              194,وممتلكاتهم وفقا للقرار    
  ". الجئ ومساس ايضا باالمن واالستقرار في المنطقة

  20/6/2008السفير 
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    "عين الحلوة" مخيم  في إشكال أمني في جريحان .26

وقع اشكال امني قرابة الحادية عشرة من ليل امس، في حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة بين                 : اصيد
وتخلـل  . على خلفية تعثر احدى المصالحات العائلية داخل المخيم       " جند الشام "و" فتح"عناصر تنتمي الى    

ـ      . وط جـريحين  ورشقات نارية تردد أنها أدت الى سق      ." جي. بي. آر"االشكال اطالق عدد من قذائف ال
  . وتدخلت على الفور لجنة المتابعة االمنية وعملت حتى ساعة متأخرة على تطويق االشكال

  20/6/2008السفير 
  

   يتمسك بمنصبه ويرشح نفسه في االنتخابات التمهيدية لكاديماأولمرت .27
االسرائيلية في عددها الـصادر أمـس الخمـيس         ) معاريف(كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  

) سـبتمبر (النقاب عن أن االنتخابات التمهيدية في حزب كاديما الحاكم ستجري في الثالث من شهر أيلول            
المقبل، األمر الذي سيحرج حزب العمل في مسألة التصويت علي حل الكنيست االسـرائيلي األسـبوع                

  .القادم
ه بارجاء أي قـرار حـول        أن أولمرت سيحاول بعد تلك الجلسة اقناع حزبه وائتالف         ىوتشير التوقعات ال  

 ما بعد قرار النيابة العامة بتقـديم أو عـدم           ىتقديم موعد االنتخابات التمهيدية النتخاب رئيس للحزب ال       
 أقصي درجة ممكنة، مراهنا علـي أن        ىوبذلك سيحاول شد الحبل ال    . تقديم الئحة اتهام ضده في القضية     

سيضطر للبقاء في االئـتالف ألن البـديل هـو          حزب العمل يفضل تجنب خيار االنتخابات العامة، وأنه         
حكومة برئاسة زعيم المعارضة في الكنيست ورئيس حزب الليكود، بنيـامين نتنيـاهو، الـذي تتوقـع                 

وبـذلك يـضع    . االستطالعات األخيرة في الدولة العبرية أن يفوز بثالثين مقعدا في االنتخابات العامـة            
  .أولمرت ايهود باراك أمام خيارات صعبة

  20/6/2008دس العربي الق
  

   يلتقي مبارك الثالثاء في مصرأولمرت .28
أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أمس أن : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة

أولمرت سيتوجه الثالثاء المقبل إلى مصر للقاء الرئيس المصري حسني مبارك، وأضاف المكتب في 
واكتفى البيان باإلشارة إلى أن المحادثات ستبحث . ا قبل أسبوعين على هذا اللقاءبيان له أن الزعيمين اتفق
  . المصرية، إضافة إلى بحث القضايا اإلقليمية-في العالقات اإلسرائيلية 

  20/6/2008الوطن السعودية 
  

   تدرس طلبا مصريا بنشر قوات عربية بغزة "إسرائيل" .29
دفاع اإلسرائيلية أن الحكومة تـدرس طلبـاً مـصرياً          كشف مسؤول في وزارة ال     :اشرف الهور -غزة  

 غزة وذلك كخطوة أخيرة في إطار اتفاق الهدنة إذا ما نجح، في إطار              ىإلرسال قوات عربية مشتركة إل    
  . تسلم السيطرة علي القطاعىمساعدة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس عل

إن نشر قـوات      امس الخميس،  "روزاليم بوست جي"وقال المسؤول اإلسرائيلي، في حديث خاص لصحيفة        
ـ  ىعربية مشتركة في غزة كمرحلة نهائية التفاق الهدنة مع حماس الذي بدأ امس يجري بحثه عل                 ى أعل

وأوضح هذا المسؤول الذي شارك في االجتماعات الهادفة لتحقيـق           .المستويات في الحكومة اإلسرائيلية   
طلب خالل اللقاءات التـي كانـت تجمـع مـدير مكتـب             الهدنة، أن مصر هي من كانت تقدمت بهذا ال        

الديبلوماسية واألمن في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد ورئيس جهاز االسـتخبارات المـصرية       
  .اللواء عمر سليمان
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 أن إسرائيل لم تعارض الفكرة بالمطلق، بما أنها ستجعل في النهاية دوالً عربية بما فيها مصر                 ىولفت إل 
وأردف أن مسألة نشر هذه القوات العربية في غزة أثيرت كـ            .لمسؤولية عن األحداث في غزة    تتحمل ا 

  .طريقة تتيح من جديد سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و فتح علي قطاع غزة
 20/6/2008القدس العربي 

  
  نتانياهو يصف التهدئة بالعار .30

بنيامين " الليكود"عارضة اإلسرائيلية رئيس حزب اعتبر زعيم الم: ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
المتطرف أفيغدور " إسرائيل بيتنا"، تنبأ زعيم حزب "خزي وعار إلسرائيل"نتانياهو اتفاق التهدئة بمثابة 

ليبرمان بانتهاء التهدئة مع بدء مناقشة ملف الجندي األسير جلعاد شليت،أو فتح المعابر الحدودية بين 
  ". بين القطاع ومصرالقطاع وإسرائيل أو 

  20/6/2008البيان اإلماراتية 
 

 "حماس"من اإلسرائيليين اليهود يعتقدون أن حصار غزة عزز من قوة % 83: استطالع .31
من االسرائيليين اليهود في استطالع للرأي عن اعتقادهم % 83أعرب :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 

.  سنة على قطاع غزة قد عزز من قوة حركة حماسبأن الحصار الذي فرضته الحكومة االسرائيلية منذ
" حماس"قالوا إن % 62منهم ان الحصار أدى الى تدهور االمن االسرائيلي فإن % 68ففيما اعتبر 

  .اصبحت اكثر قوة عما كانت عليه قبل فرض الحصار المشدد
ط ثلث من المستطلعة آراؤهم أن اهداف الحصار كانت سياسية وليست امنية، وفق% 53واعتبر 

المستطلعة آراؤهم قالوا ان الحصار هدف الى منع تنقل االفراد والبضائع التي من شأنها االضرار باالمن 
قالوا إن الهدف كان معاقبة سكان قطاع غزة على قيام نشطاء باطالق صواريخ % 10االسرائيلي و
الذي سيطر على " حماس"إن الهدف من الحصار هو دفع سكان غزة لتغيير نظام % 26القسام، وقال 

  .مباشرة لتغيير سياساتها" حماس"إن الهدف كان التأثير على حركة % 27القطاع، وبالمقابل قال 
لصالح " معاقار موحوت" اسرائيلي يهودي من قبل مركز 600وقد ُأجري االستطالع على عينة من 

مة اطباء من اجل حقوق ، المركز القانوني من اجل حرية الحركة، ومنظ"الجسر"منظمتي حقوق االنسان 
االنسان في اسرائيل، وذلك لمناسبة مرور سنة على الحصار االسرائيلي المشدد على قطاع غزة في حين 

  %.4ر5كان هامش الخطأ 
  20/6/2008األيام الفلسطينية 

  
  سيوقع العفو عن القنطار مطلع االسبوع المقبلز بيري": يديعوت" .32

 مطلع ز اسرائيل ان يتلقى الرئيس االسرائيلي شمعون بيري توقعت مصادر في مقر رؤساء-رام اهللا 
االسبوع المقبل طلب وزير القضاء بالعفو عن االسير اللبناني سمير القنطار استعدادا لصفقة تبادل 

 .االسرى
التي اوردت النبأ ان القنطار لم يسمع حتى اللحظة من اي مصدر " يديعوت احرونوت"وقالت صحيفة 

ونقلت الصحيفة عن . او ادراة السجون العامة شيئا يتعلق بقرب االفراج عنه" شاباكال"رسمي سواء كان 
القنطار قوله لرفاقه في السجن الذين يستعدون الجراء حفل وداع يليق به بانه لم يسمع عن تبادل االسرى 

 .واطالق سراحه سوى عبر التلفاز والصحف التي يتلقاها يوميا داخل زنزانته 
  20/6/2008 الحياة الجديدة
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  قناة السالم مشروع دولي لنقل المياه من تركيا عبر سورية وهضبة الجوالن": معاريف" .33

 طاولة لجنـة الخارجيـة      ىاالسرائيلية أمس انه عل   ) معاريف(قالت صحيفة   : زهير اندراوس  -الناصرة  
الذي يتبلور بـين    واألمن في الكنيست توضع هذه األيام خطة تقترح ترسيخ، تثبيت وتعزيز اتفاق السالم              

اسرائيل وسورية من خالل قناة السالم، وهو مشروع دولي لنقل المياه من تركيا عبر سـورية وهـضبة         
الجوالن، يفترض به أن يقدم حال لقسم كبير من المشاكل المائية لسورية، اسـرائيل، األردن والـسلطة                 

  .الفلسطينية
ك بيندر، هي مثابـة تـوأم لقنـاة البحـرين           الخطة، التي كشف عنها مراسل الصحيفة في الكنيست اري        

الجنوبية، وضعها بوعز فكتل، رئيس حزب ورقة خضراء السابق، عندما كان زميال باحثا فـي المعهـد              
األمريكي بيت الحرية من تأسيس اليانور روزفيلد، ويعني بمشاريع تقدم السالم وحقـوق االنـسان فـي                 

  .العالم
  20/6/2008القدس العربي 

  
  توقع من سورية تسليمها رفات الجاسوس إيلي كوهن ت"إسرائيل" .34

توقع نائب وزير الدفاع االسرائيلي، متان فلنائي، أن تقوم سـورية بتـسليم اسـرائيل رفـات                 : تل أبيب 
وقال فلنائي ان   . الجاسوس ايلي كوهن، كبادرة حسن نية لبدء المفاوضات الجادة حول السالم بين البلدين            

ول بشكل غير مباشر بين اسرائيل وسورية، تتقدم بخطوات حثيثـة الـى             المفاوضات الجارية في اسطنب   
وترى ". الحرارة والدفء "ولكن ما ينقص هذه المفاوضات هو       . األمام وتدل على جدية بالغة من الطرفين      

اسرائيل ان من حقها الفوز ببادرة حسن نية تتمثل في هذه الخطوة االنسانية، حيث ان عائلـة كـوهن ال                    
  . كهذا بحرمانها من بناء قبر يضم رفات ابنهاتستحق عقابا

  20/6/2008الشرق األوسط 
  

 إعمار مخيم نهر البارد بالتعاون مع الفلسطينيينب تطالبلجنة المؤسسات األهلية  .35
  مؤتمر، لالجئين الفلسطينيين شمالي لبنان،طالبت لجنة المؤسسات األهلية العاملة مع مخيم نهر البارد

معايير حقوق اإلنسان "ـبااللتزام ب ار المخيم، الذي سيعقد األسبوع المقبل في فيينا،المانحين إلعادة إعم
  ."الجميع والتسريع في إعادة اإلعمار بمشاركة

  20/6/2008األخبار 
  

      الشباب المقدسيون يطلقون حملة لنصرة المدينة المقدسة .36
فلسطينية، معتصم تيم، عزم الرابطة أعلن رئيس رابطة الشباب المقدسيين ال :منتصر حمدان -رام اهللا 

على تنظيم مهرجان جماهيري حاشد في مدينة رام اهللا مطلع األسبوع المقبل، إلرسال رسالة موحدة من 
أهالي المدينة المقدسة للشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي تؤكد تزايد معاناة 

  .القدس في ظل هجمة التهويد الشرسة
  20/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  إدخال كمية محدودة من الوقود باستثناء البنزين إلى قطاع غزة .37

 إن قوات ):رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود(قال محمود الشوا، :  ورأفت الكيالني،ألفت حداد
بعد ألقادم على  بالكمية الالزمة الحتياجاتها من مشتقات الوقود األحد ا غزةحتالل ستقوم بتزويد قطاعاإل

قطاع الن الجانب اإلسرائيلي سمح بدخول كمية محدودة من الوقود باستثناء البنزين إلى أ :اًفيض م.تقدير
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، وذلك عقب إغالق المعبر لساعتين بحجة تلقي إدارة المعبر في الجانب "ناحل عوز"عبر معبر الشجاعية 
 أمس، عن مشروع مراقبة أداء المعابر إلى ذلك أشارت إحصاءات صدرت .اإلسرائيلي إنذارات أمنية

بتمويل من البنك الدولي إلى أن معابر قطاع غزة عملت " بال تريد"الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني 
  .خالل النصف األول من الشهر الحالي بوتيرة منخفضة

  19/6/2008 48عرب
  

   على يد االحتاللهدم منزلين في قلقيلية واقتحام نابلس ومخيماتها واعتقال العشرات .38
 حملة عسكرية واسعة واعتداءات  أمسشهدت محافظات الضفة الغربية:  جمال جمال-القدس المحتلة 

حرقت قد أو .شنها اليمين المتطرف والمستوطنون شملت جنين وقلقيلية ومخيمات وضواحي نابلس
ة في منطقة بورين مجموعة من المستوطنين عشرات الدونمات المزروعة بالقمح والمحاصيل الزراعي

حرق المستوطنون العديد من المنازل والسيارات واعتدوا على العشرات من سكان أكما  .جنوب نابلس
قرى نابلس، فيما انسحبت قوات االحتالل من مدينة قلقيلية بعد عملية عسكرية استمرت منذ ساعات 

من الشبان الذين وصفتهم  الفجر االولى وحتى قبيل الظهر، هدمت خاللها منزلين واعتقلت عدداً
قامت جرافات االحتالل التي كانت ترافق القوات المتوغلة بمساندة  كما .بالمطلوبين من بينهم ستة أشقاء

راضي قرية المزرعة القبلية أ دونم من 500من جيش االحتالل وحرس المستوطنين بتجريف ما يقارب 
ابة أحد ضباطها بجروح خالل عملية اقتحام اعترفت قوات االحتالل بإص في حين .شمال غرب رام اهللا
  .نفذتها في مدينة نابلس

  20/6/2008الدستور 
  

 ثيوفيلوس الثالث يعلن انشاء مدرسة ارثوذكسية في الناصرة  .39
علنت بطريركية الروم االرثوذكس في بيان مشترك مع مجلس الطائفة االرثوذكسية في أ :القدس المحتلة

رض تبلغ ألوس الثالث على بناء مدرسة ارثوذكسية عصرية على الناصرة موافقة البطريرك ثيوفي
  . دونما في منطقة قصر المطران بالناصرة16مساحتها 

  20/6/2008الدستور 
  

   مخيماً في فلسطين والدول العربية58 ماليين الجئ فلسطيني يقيمون في 6: تقرير .40
ل أوضاع الالجئين الفلسطينيين أكد تقرير إحصائي، أصدره جهاز اإلحصاء الفلسطيني، حو: رام اهللا

 ألف عربي 957 حوالي  وأشار إلى أن.وخصائصهم الديموغرافية، عشية اليوم العالمي لالجئين
 عام سرائيليون من األراضي التي سيطر عليها اإلوا ونزحواطرد فلسطيني حسب تقديرات األمم المتحدة

ترف بها وكالة الغوث في األراضي ، وقد بلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تع1950
 9 مخيمات في األردن و10 مخيماً في لبنان، و12، تتوزع بواقع  مخيما58ًالفلسطينية والدول العربية 

ً  في الضفة الغربية و19ومخيمات في سوريا   أن :وأضاف التقرير . مخيمات في قطاع غزة8 مخيما
إال أن . ين لهذه الفترة، صدرت من مصادر مختلفةعدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئين الفلسطيني

 ألف الجئ، والثاني 726لألمم المتحدة تقديرين األول يشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ نحو 
، 1950 والتعداد الثاني عام 1949ويعود هذا االختالف إلى أن التعداد األول نفذ عام .  ألف الجئ957

 ألف الجئ 437 ألف الجئ بفارق 520حسب المصادر الصهيونية الرسمية بـ بينما قدر عدد الالجئين 
وأوضح أن الالجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والمسجلين  .عن التقدير الثاني لألمم المتحدة

 يعيشون %25.4من إجمالي الالجئين المسجلين منهم % 16.3لدى وكالة الغوث، يشكلون ما نسبته 
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من إجمالي % 23.0شكل الالجئون الفلسطينيون المسجلون في قطاع غزة ما نسبته  كما .مخيماتداخل ال
أما على مستوى الدول  .قطاعاليعيشون داخل مخيمات % 45.9الالجئين الفلسطينيين المسجلين، منهم 

مالي من إج% 41.7العربية، فقد بلغت نسبة الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في األردن حوالي 
 يعيشون داخل المخيمات، في حين بلغت النسبة في مخيمات لبنان %17.4الالجئين الفلسطينيين منهم 

 من الالجئين الفلسطينيين المسجلين يعيشون %9.9 يعيشون داخل المخيمات، مقابل %52.5منهم % 9.1
دد الالجئين وبحسب مصادر وكالة الغوث، يقدر ع . يعيشون داخل مخيماتها%26.7في سوريا منهم 
 فقط من عدد الالجئين الفلسطينيين اإلجمالي، وعليه يمكن إضافة حوالي مليون %75المسجلين حوالي 

ً  حوالي ستة ماليين الجئ فلسطيني في  ونصف المليون فلسطيني في إطار حالة اللجوء، ليشكلوا معا
 في  عاما15ًارهم عن  عن أن نسبة األفراد الذين تقل أعم من جهة أخرىوكشف التقرير .العالم

لغير % 45.3و% 45.8في حين بلغت هذه النسبة لالجئين ، %45.7األراضي الفلسطينية، بلغت 
، كما يالحظ انخفاض نسبة "مجتمعاً  فتياً"الالجئين، مما يشير إلى أن مجتمع الالجئين الفلسطينيين مازال 

 في 3.1ن في حين بلغت لغير الالجئين فقط من مجموع الالجئي% 2.8كبار السن لدى الالجئين إذ بلغت 
  .2006  العامالمائة وذلك حسب بيانات المسح الفلسطيني لصحة األسرة

 19/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يوثقون مؤتمراتهم السنوية حول حق العودة في كتاب أوروباوفلسطيني .41
لعودة الفلسطيني في لندن كتاب يوثق  عن األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز اصدر حديثاً

لتجربة المؤتمرات التي أقيمت في عدة مدن أوروبية، وهو جهد توثيقي ألعمال المؤتمرات الخمس 
اقتصر الكتاب على ما ورد في المؤتمرات السابقة باللغة العربية فقط، مع  وقد .األولى ومقرراتها

ألوروبية الحية، خاصة ومن بينها كلمات تضامنية االشارة إلى أهمية المضامين التي جاءت باللغات ا
ألقاها مسؤولون بارزون، وشخصيات عامة، وقياديون وناشطون، ومثقفون وفنانون، متفاعلون بإيجابية 

  .الفتة مع قضية الشعب الفلسطيني وحق العودة
 19/6/2008 48عرب

  
  ين الحلوة إنجاز بناء المحرس بعد موافقة الجيش والطريق ستفتح مجدداً إلي ع .42

أنجزت لجنة المتابعة الفلسطينية العليا بناء المحرس المخصص لتمركز عناصـر           :  محمد صالح  ،صيدا  
القوة االمنية الفلسطينية التي ستنتشر وسط الطريق قرب مخيم الطوارئ المؤدي الى مخيم عين الحلـوة،                

الجيش اللبناني موافقته على بنـاء      مقابل حاجز الجيش اللبناني في التعمير التحتاني وذلك بعد أن أعطى            
ـ            . "المحرس"  ان  "الـسفير "واكد الناطق باسم القوى االسالمية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب ل

عناصر القوة االمنية في مخيم عين الحلوة قد تنتشر في اي لحظة على الحاجز بعد انجاز بناء المحـرس               
ن التعمير، أي المدخل التحتاني، وان هذه الطريق قد تفتح مـن            تمهيداً لفتح الطريق المؤدية الى المخيم م      

ونوه الشيخ خطاب بالجهود التي بذلت وأدت الى تذليل كـل           . جديد امام السيارات والمارة خالل ساعات     
واكـد المـسؤول الـسياسي للجماعـة        . العقبات تمهيداً لفتح هذا الشريان الحيوي المقفل منذ نحو شهر         

وب بسام حمود بانه لمس وعياً وتفهماً ومسؤولية عالية لدى القوى االسـالمية التـي               اإلسالمية في الجن  
اكدت رفضها ألي محاولة لالخالل باألمن واالستقرار بين المخيم والجوار، وأنها ستبذل الجهد المطلوب              

 لبنان  في التصدي ألي محاولة في هذا الشأن حرصاً على المخيم وأهله ولبنان وشعبه ألن االستقرار في               
في المقابل دعـا رئـيس التنظـيم        . يشكل عنصر قوة ودعم للقضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة         

إلى معالجة الملف الفلسطيني معالجة جدية وحقيقيـة فـي          "الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد       
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ر النائب سعد أن هذا الملف      واعتب."إطار ترتيب العالقات اللبنانية والفلسطينية على أسس سياسية ونضالية        
يعالج حالياً خارج إطار المعالجة الصحيحة ويقتصر على المعالجة األمنيـة، وهـذا باعـث للقلـق ألن                  
المعالجة األمنية ال تكفي، إنما المطلوب معالجة سياسية بما يكفل أمن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية               

  . الثابتة
  20/6/2008السفير     

 
  بعد أي تغيير بمعادلة السالح حتى لو عادت مزارع شبعاحزب اهللا يست .43

 على لسان النائب حسن فضل اهللا امس ان نقل مزارع "حزب اهللا"اكد :وكاالت -جودت صبرا -بيروت
ان استعادة مزارع شبعا من االحتالل لن يغير في المعادلة " :شبعا لن يغير في وضع سالح حزبه، وقال

ان الموقف االميركي والتحريك الدولي لهذا الملف ال ، ثم نان للمقاومةالقائمة لجهة ضرورة وحاجة لب
يرتبط بالرغبة في اعادة أرض لبنانية محتلة الى الدولة اللبنانية وانما له أهداف أخرى ترتبط بوضع 

  . ''المقاومة
 20/6/2008اإلتحاد اإلماراتية 

  
  مصادر مصرية تكشف بعضاً من استحقاقات إتفاق التهدئة .44

كشفت مصادر مصرية مطلعة، بعضا من استحقاقات اتفـاق التهدئـة بـين             :  جيهان الحسيني  -هرة  القا
اإلسرائيليين والفصائل الفلسطينية في غزة والمفترض أن تكون بدأت في السادسة مـن صـباح اليـوم،                 

نات المخصص أصال للشاح  (في غضون األيام العشرة المقبلة، ننتظر تشغيل معبر كرم أبو سالم            : "وقالت
معبر كرم أبو سالم لن يكون بديال عـن         "، مشيرة إلى أن     "لعبور أهالي القطاع من غزة وإليها     ) التجارية

، وأوضحت أن قيادة حماس لـديها       "تشغيل معبر رفح، لكنه حل موقت لتخفيف العبء عن أهالي القطاع          
ى قطـاع غـزة،     المصادر المصرية عن خطوات رفع الحصار المفروض عل       " الحياة"وسألت  . علم بذلك 
 في المئة من المواد التموينية واألغذية       30بعد ثالثة أيام من تنفيذ اتفاق التهدئة سيسمح بمرور          : "فأجابت

واألدوية والمساعدات والمواد التي كانت تدخل القطاع قبل الحصار، وبعد عشرة أيام من المفتـرض أن                
 بسبب الحصار باستثناء المواد التي تستخدم       يرفع الحصار عن كل المواد والسلع التي كان يحظر إدخالها         

أما في خصوص   ". في الصناعات العسكرية والقتالية مثل مواسير الحديد وااللومنيوم واألسمدة الكيماوية         
القاهرة ستجري محادثات مع الرئيس محمود عبـاس ومـع          "تشغيل معبر رفح، فأوضحت المصادر أن       

وعولت في هذا الصدد على تحقيق تقدم فـي  ". ل معبر رفحاألوروبيين ثم مع حماس إليجاد صيغة لتشغي      
إذا تحققت المصالحة الفلسطينية، فـإن      : " الفلسطيني الذي سيعقد في القاهرة، وقالت      -الحوار الفلسطيني   

في غضون ذلـك، سـمحت الـسلطات        ". ذلك سيكون له انعكاسه االيجابي على مسألة تشغيل معبر رفح         
ئيا، أمس، لعبور الحاالت االستثنائية من األراضي المصرية فـي اتجـاه            المصرية بفتح معبر رفح استثنا    

 فلسطيني إلى قطاع غزة معظمهم من المرضى الذين         400 إلى   300قطاع غزة، ووصل، أمس، ما بين       
  .كانوا يعالجون في مستشفيات مصرية، باإلضافة إلى عدد من العالقين

  20/6/2008الحياة 
  

  رائيلي من مزارع شبعامصر تتوسط النسحاب إس: هآرتس .45
ذكرت صحيفة هآرتس، امس، أن هناك جهدا مصريا لدى األمـين العـام             : محرر الشؤون اإلسرائيلية   

لألمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس األمن الدولي، من أجل العمل على تحقيق انسحاب إسرائيلي                
اء المزارع وديعة لدى القوات الدولية      من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مشيرة الى أن مصر تطالب بإبق          

  . ترسيم الحدود بين لبنان وسورياإلى حين
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  20/6/2008السفير 
  

  اوضلقاء أولمرت متصل بالمرحلة النهائية للتف: سداأل .46
أكد الرئيس السوري بشار األسد، أمس، أنـه مـن األفـضل للبنـان وسـوريا                :  زياد حيدر  -نيودلهي  

، لكنه أوضح أنه يعود للحكومة اللبنانية       "إسرائيل"ت سالم مشتركة مع     والفلسطينيين أن يخوضوا مفاوضا   
أن تقرر الدخول في محادثات مع الدولة العبرية، مع مراعاة عامل وجود حدود مشتركة مـع سـوريا،                  

وقـال الـرئيس    . رابطاً بين التسوية في المنطقة وذهاب اإلدارة األميركية الحالية التي لم تهتم بالـسالم             
إنه من المبكر الحديث عن لقاء مباشر مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمـرت، مـشدداً                السوري  

  . على أن هذا األمر يمكن الحديث عنه حين الوصول للمرحلة النهائية من المفاوضات
  20/6/2008السفير 

  
    مصرع إفريقيين حاوال التسلل إلى األراضي المحتلة   .47

قتلت الشرطة المصرية متسلال إفريقيا، فيما عثر على جثة آخر ملقاة           :  محمد أبو عيطة   -رفح المصرية   
 سودانيين  4، بينهم   "إسرائيل" إفريقياً إلى    12في منطقة صحراوية بسيناء، وأحبطت محاولة تسلل قام بها          

  . من ساحل العاج واثنان من غانا3 نيجيريين و3و
  20/6/2008الخليج اإلماراتية 

 
  "إسرائيل"لذهاب بوفد شعبي إلى سياسي كردي عراقي يخطط ل .48

" إسـرائيل "أعلن السياسي الكردي المستقل داود باغستاني عن مساعيه لتشكيل وفد شعبي لزيارة             : اربيل
. هذا العام، بهدف تعزيز العالقات مع مواطني الدولة العبرية من ذوي األصول الكردية، حـسب قولـه                

المنظمات غير الحكومية في العـراق، إن فكـرة         وقال باغستاني، وهو سياسي مستقل وناشط في مجال         
جاءت بسبب وجود عدد كبير مـن الـسكان فـي إقلـيم     " إسرائيل"الذهاب بوفد من الكرد العراقيين إلي       

، والتواصل بيـنهم شـبه منقطـع      "إسرائيل"كردستان العراق لهم أقرباء وأصدقاء من اليهود األكراد في          
  .عالقات وتفعيلها بين الجانبين يخدم المجتمع الكردي، حسب قولهحاليا، معربا عن اعتقاده بان تقوية ال

  20/6/2008القدس العربي 
  

  رايس تطالب مجلس األمن بعدم مناقشة موضوع المستوطنات .49
في مقر هيئة األمم المتحدة في نيويورك، طالبت وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، بأال يتدخل 

وبحسبها فإن ليس من الصواب أن ينشغل . توطنات في الضفة الغربيةمجلس األمن في موضوع المس
  .والفلسطينيين" إسرائيل"مجلس األمن بموضوع المستوطنات، في ظل المفاوضات الجارية بين 

  19/6/2008 48عرب
  

 التهدئة يمكن أن تمهد لنشر قوة دولية في غزة :مبعوث لألمم المتحدة .50
قال مبعوث لألمم المتحدة امس، ان محادثات التهدئة : ، وكاالت عبد الرحيم حسين-القدس، رام اهللا 

والمصالحة التي تمت بوساطة مصرية بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، يمكن ان تخلق األحوال 
" جيروزاليم بوست"المواتية لنشر قوات حفظ سالم من األمم المتحدة في قطاع غزة، بينما قالت صحيفة 

وقال . من التهدئة، ستكون دخول قوات عربية متعددة الجنسية الى قطاع غزةان المرحلة االخيرة 
روبرت سيري المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، ان فكرة ارسال قوات 

في وقت الحق اذا تحسنت " عمليا للغاية"في هذه المرحلة، لكنه يمكن ان يصبح " سابق ألوانه"حفظ سالم 
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في مقابلة ان وكاالت األمم المتحدة يمكن ان " رويترز"وقال سيري لوكالة . ل األمنية والسياسيةاألحوا
القتصاد قطاع غزة الذي يحتضر من خالل استئناف مشروعات التشييد التي تم " نقطة بداية"تقدم 

نا نريد اعادة ان"وقال سيري . على واردات مواد البناء" اسرائيل"تجميدها في العام الماضي بسبب قيود 
في " السلطة الفلسطينية الشرعية"مضيفا ان هذا يجب ان يشمل " فتح المعابر تحت السيطرة وبصفة دائمة

  .اشارة الى حكومة عباس في الضفة الغربية المحتلة بزعامة رئيس الوزراء سالم فياض
  20/6/08االتحاد اإلماراتية 

  
 القات عن الضفةأبو زيد تدعو إلى رفع الحصار عن غزة ورفع اإلغ .51

إنه من المحزن حقاً بينما نحتفي بالذكرى " "كرين ابو زيد"قالت المفوض العام لالونروا :  بترا-عمان 
الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فان الفلسطينيين يحييون ذكرى مرور ستة عقود على ما أصبح 

يعيشون عذابات المنفى واإلقصاء والعزلة، معروفاً لديهم بالنكبة في وقت ال يزال فيه الكثيرون منهم 
وهذا بحد ذاته يعتبر دليالً على فشلنا جميعاً في إعطاء مضمون ذي معنى لمفهوم الكرامة اإلنسانية 

، مؤكدة انه ال يزال " بالنسبة للفلسطينيين، وكذلك فشلنا في تحقيق سالم دائم وعادل في الشرق األوسط
كما يواجه الفلسطينيون العزلة عن المساعي التي يبذلها "افت وأض. هناك وقت لإلصالح والتغيير

المجتمع الدولي للسالم في الشرق األوسط، وهو سالم ال يمكن أن يكتسب صفة الثبات والديمومة إال إذا 
كان سالما عادالً وشامالً للجميع، وينبغي اإلقرار بان الالجئين الفلسطينيين هم طرف مهم معني بنتائج 

ودعت ". لمتفاوض عليها إذ أن مشاركتهم من شأنها تعزيز شرعية تلك النتائج وضمان قبولهاالتسوية ا
أبو زيد الى رفع الحصار عن غزة ورفع نظام االغالقات عن الضفة الغربية بالسرعة القصوى لكي 

متهم تتولد القناعة لدى الفلسطينيين بان التعايش السلمي مع االسرائيليين أمر ممكن و يضمن لهم كرا
  .وخيرهم

  20/6/2008الرأي األردنية 
 

  لم نتلق طلباً رسميا للمشاركة في المفاوضات السورية اإلسرائيلية: واشنطن .52
قالت واشنطن تعليقا على دعوة باراك المشاركة في المفاوضات وشروطها :  راغدة بهنام-لندن 

 الطرف السوري بالمشاركة في للمشاركة، إنها لم تتلق طلبا رسميا ال من الطرف االسرائيلي وال من
وقال نائب رئيس وحدة الشرق االوسط في الخارجية االميركية دانييل كاستيلو في تصريح . المفاوضات

تشجع مفاوضات السالم بين الطرفين كما تدعم توسيع دائرة التفاوض "إن واشنطن " الشرق االوسط"لـ
تقوض هذه المفاوضات جهود "ال انه حذر من أن إ". بما يسمح ببناء عالقات صداقة مع البلدان المحيطة

" اسرائيل"نحن نؤمن بأن المفاوضات بين : "وأضاف". والفلسطينيين" اسرائيل"السالم الجارية حاليا بين 
  ".وفلسطين تقدم وعودا إيجابية، ونحن نعمل على التوصل الى خالصة اتفاق في نهاية العام الحالي

  20/6/2008الشرق األوسط 
  

 ن ترحب بتنفيذ وقف إطالق النار في غزةاليابا .53
رحبت الحكومة اليابانية، امس، بتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار في قطاع غزة الذي دخل  : وفا-طوكيو 

وحثت الحكومة اليابانية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، األطراف المعنية  .حيز التنفيذ صباح امس
عن كل أشكال العنف، وثمنت الوساطة المصرية للتوصل إلى هذا على االلتزام باالتفاق، واالمتناع 

ومن " إسرائيل"وأضاف البيان أن حكومة اليابان كانت قلقة من العنف في قطاع غزة وجنوب  .االتفاق
 .وأعربت عن أملها في أن يؤدي وقف العنف إلى تحسين األوضاع. الوضع اإلنساني الصعب

  20/6/2008الحياة الجديدة 
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   دون أن يعرف مصيرهاكي يفقد الفاً من مكونات صواريخ نوويةي األمرالجيش .54
لى تأكيد ثقة الرئيس جورج بوش بوزير الدفاع روبرت غيتس، بعد كشف إسارع البيت االبيض : لندن

حراجاً جديداً لوزارة إلف من مكونات صواريخ نووية، ما سبب ألى إكي ما يصل يفقدان الجيش االمر
 المكوناتهذه على  كية ال تستطيع العثورين القيادة العسكرية االمرأ، "يننشيال تايمزفا"وذكرت  .الدفاع

صبحت أن تكون أن هذه المكونات، يمكن ألى حد القول إ لم تصل هالكن. كيةيفي الترسانة النووية االمر
ت المتحدة  الواليا فيما تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن.لدى دول مارقة عدوة للواليات المتحدة

 ولم ،ربعة مكونات لصواريخ نووية مكان بطاريات مروحياتأ  تايوان خطًأ2006في العام  سلمت
تسليح ، السنة الماضية منها عانى التي كييمن إخفاقات سالح الجو األمر و.ال هذه السنةإتكشف العملية 

 عابرة األجواء  عن طريق الخطأ بصواريخ كروز ذات رؤوس نووية وتركها تحلق"52بي "طائرة 
األميركية في آب الماضي، ولم يكن الطيار وال الطاقم المرافق له على علم بأنهم يحملون أسلحة نووية 

  .على طائرتهم
  20/6/2008الحياة 

  
  أين المشكلة؟.. تجربة الحوار بين فتح وحماس .55

  محسن صالح.د
 -حتى اآلن - تتمكن فيها الحركتان      عاماً من الحوار بين فتح وحماس، لم       18قد يصيب اإلحباط من يتابع      

وطني يشكل مرجعية ملزمة، كما لم تتمكنا من التوصل إلى آليات عمل            " ميثاق"أو  " عقد"من التوصل إلى    
  .تحترمانها ويمكن تطبيقها على األرض

ال يحتاج الطرفان لمن يعظهما حول أهمية الوحدة الوطنية وخطورة المشروع الصهيوني، فلديهما مـن               
ثم إن كال الطرفين قدم من التـضحيات        . ت من يستطيع المحاضرة في هذا الموضوع لعدة سنوات        القيادا

  والشهداء والقيادات واألسرى ما يثبت به إخالصه للقضية وحبه لفلسطين، فأين المشكلة؟
إذا ما تم وضع التعصب الحزبي والجوانب الشخصية جانباً، فيبدو أن المشكلة مرتبطة بعدد من العوامل                

  :لمتداخلة، أبرزهاا
  المرجعية األيدولوجية

ال توجد مرجعية فكرية وأيدولوجية واحدة مشتركة تحدد ما هو ثابت مقدس ال يقبل المساومة، وما هـو                  
خاضع للتكتيك والمصلحة والتقدير السياسي وظروف الزمان والمكان وموازين القوى وبيئـات العمـل              

  .وغيرها
نامج الوطني والسياسي لكال الطرفين، وعلى تحديد األولويات، وعلى         وبالطبع، فإن ذلك ينعكس على البر     

  .ما يمكن تقديمه من تنازالت، وعلى رؤية الطرفين اإلستراتيجية والتكتيكية لمشروعي المقاومة والتسوية
وأحد أبرز النماذج على هذه اإلشكالية موضوع االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، وما ينبني على ذلك مـن                

  .من مجمل أرض فلسطين التاريخية% 77 والتي تبلغ 1948عن األرض المحتلة عام تنازل 
فبالنسبة لحماس فإن فلسطين أرض وقف إسالمي ال يمكن التنازل عن أي جزء منها مهما طال الزمن أو                  
اشتدت الضغوط، والمعركة معركة أجيال، كما ال يوجد ما يبرر التنازل، حتى عندما يكون الفلسطينيون               

  .لعرب والمسلمون في أشد حاالت ضعفهموا
وبالنسبة لفتح فإن األمر مرتبط بتقدير المصلحة، ودراسة الواقع وموازين القوى، وتحصيل مـا يمكـن                
تحصيله وفق قرارات الشرعية الدولية، ألن اإلصرار على كل فلسطين اآلن قد يؤدي إلى خـسارة كـل                  
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الذي لم يعمل لصالح القضية طوال الـسنوات المائـة          فلسطين، كما ال يمكن المراهنة على عامل الزمن         
  .الماضية

  المرجعية المؤسسية
اإلشكالية الثانية تتمثل في عدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها الطرفان، وتضبط آليات اتخاذ القرار               

 وتـشكل منظمـة    .الوطني، كما تضبط آليات التداول السلمي للسلطة، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني          
غيـر أن هـذه     .  عاماً، مظلة مقبولة للطـرفين     40التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح منذ نحو         

  :المنظمة واجهت مشكلتين حقيقيتين
 أنه خالل السنوات العشرين الماضية تراجع دورها وضعفت دوائرها، وانزوى تأثيرها فـي الواقـع                -1

 12فعمر لجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني الحالي بلـغ         الشعبي الفلسطيني، وتكلّست مؤسساتها القيادية،      
ـ        " تغولت"كما  . 1996 الماضية سوى مرة واحدة سنة       17عاماً، ولم ينعقد المجلس الوطني في السنوات ال

  "!ولدت ربتها"السلطة الفلسطينية على المنظمة التي 
 المنظمة، والتي أصبحت تمثـل       غير الممثلة في   -وخصوصاً حماس - أن القوى الفلسطينية الصاعدة      -2

ثقالً كبيراً في الساحة الفلسطينية، لم تكن لترضى بمجرد الدخول في المنظمة دونما إصالحات جوهريـة                
تعكس أوالً الحد األدنى من رؤيتها األيدولوجية وبرنامجها الوطني، وتعكـس ثانيـاً الـوزن الحقيقـي                 

 أن ينعكس دخولها ثالثاً على عمليـة إصـالحية          والجماهيري لها في الشعب الفلسطيني، كما تصر على       
  .حقيقية لبنية منظمة التحرير ومؤسساتها، بحيث تنهي احتكارها أو استخدامها كأداة من قبل فصيل معين

ـ       - من الحوار بين فتح وحماس، أن القيادة المتنفذة في فـتح             18وقد كان واضحاً من خالل السنوات ال
 اتخاذ أي خطوات عملية إلجراء إصالحات هيكليـة علـى منظمـة              لم تكن جادة في    -ومنظمة التحرير 

  .التحرير، بحيث تفسح المجال لمشاركة فاعلة وعادلة للفصائل األخرى
  بناء الثقة

وتتمثل اإلشكالية الثالثة في افتقاد عنصر الثقة بين الطرفين، خصوصاً أن الحوارات واالتفاقات العديـدة               
  .ن اإلحباط والشك وانعدام الثقةالسابقة أضفت في مآالتها جواً م

وال يثق الكثير من عناصر حماس بقيادة فتح للمسار الـسياسي الفلـسطيني، خـصوصاً بعـد مسلـسل          
التنازالت واالعتراف بإسرائيل والتنسيق األمني معها ومع األميركان، وبعد التجربة المريرة ألوسلو وما             

ادية المحسوبة على فتح بالفساد، فضالً عن إصـابة فـتح           تالها، وكذلك بعد اتهام العديد من العناصر القي       
كما يرى   .نفسها بالتشرذم والترهل، مما يصعب على فتح ضبط عناصرها في حال أي اتفاق مع حماس              

الكثير من عناصر حماس أن فتح ما زالت محكومة بعقلية الهيمنة واحتكار السلطة، وأنها بالتالي ال توفر                 
  .ترتيب البيت الفلسطينيأي فرصة حقيقية إلعادة 

وفي المقابل، ال يثق الكثير من عناصر فتح بقيادة حماس للمسار السياسي الفلسطيني، إذ يتهمونها بعـدم                 
  .الواقعية والتسبب في حصار الشعب وبعدم تقديم أية آفاق عملية لحل مشكالته وهمومه

مسار التسوية وحلم الدولة الفلسطينية،     كما يرى هؤالء في طريقة المقاومة التي تقوم بها حماس تعطيالً ل           
وتوفيراً للفرصة إلسرائيل كي تتحجج بالذرائع األمنية للهروب من استحقاقات السالم، واسـتمرار قمـع               

  .الشعب الفلسطيني وبناء الجدار العازل والمستوطنات
  العامل الخارجي

سطيني، إذ تظهـر التجربـة أن سـبباً         ويشكل العامل الخارجي عامالً رابعاً مؤثراًَ في عملية الحوار الفل         
رئيسياً الندفاع فتح للحوار مع حماس في عدد من المراحل، كـان اسـتكمال دائـرة شـرعية التمثيـل                    
الفلسطيني حتى تتمكن من التعامل مع إسرائيل وأميركا والمجتمع الدولي ومع ما تفرضه التـسوية مـن                 

  .استحقاقات
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ضعاف حماس ومحاوالت تهميشها في تـسعينيات القـرن         ومن جهة أخرى فإن األجواء التي صاحبت إ       
وكان التدخل اإلسرائيلي واألميركي فظّاً ومكـشوفاً طـوال          .العشرين، كانت تتم بمباركة وضغط دولي     

االنتفاضة، وفي المرحلة التي تلت فوز حماس، في محاولة للتأثير على صناعة القرار الفلسطيني وتقوية               
األمني وإسقاط حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنيـة، ثـم بتهديـد            طرف ضد آخر ولدعم االنفالت      

  .الرئيس عباس بوقف المفاوضات وحصار الضفة إن هو عاد للحوار مع حماس واالتفاق معها
  قراءة في تجربة الحوار

يرى عدد من المراقبين أن التجربة التاريخية للحوار بين فتح وحماس تشير إلى أن قيادة فـتح ال تلجـأ                    
 إلى الحوار إال عندما تكون مضطرة لذلك، إما للظهور أمام إسرائيل والمجتمع الدولي بأنها تمثـل                 عادة

كل الفلسطينيين، أو لتوفير الغطاء لتمرير صفقات سياسية، أو لتهدئة األوضاع بانتظار اجتياز مرحلة أو               
  .استحقاق معين

بالحـصول علـى    ) دة فتح تحديـداً   قيا( رفضت حماس عرضاً من قيادة منظمة التحرير         1988ففي عام   
وكان ياسـر عرفـات     .  من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر       450خمسة مقاعد من أصل     

يواجه حينها استحقاق إعالن الدولة الفلسطينية، وإعالن الموافقة على قرار تقسيم فلسطين، وعلى قـرار               
  .هيداً للدخول في حوار مع أميركا، واالستجابة للشروط األميركية في نبذ اإلرهاب، تم242

 عقد لقاء بين فتح وحماس في الخرطوم، وكان عرفات يرغب فـي انـضمام               1991آب  / وفي أغسطس 
حماس إلى المنظمة والمجلس الوطني المرتقب في الشهر التالي والذي كان بصدد اتخاذ قرار المـشاركة                

 سعت إلى احتكـار القـوة       1994سطينية عام   ومنذ أن تشكلت السلطة الفل     .في مؤتمر التسوية في مدريد    
:  وهـي  -بحسب ما تقتـضيه الحاجـة     -وتثبيت سلطتها حيث تعاملت مع حماس من خالل ثالثة محاور         

  .الحوار، واالحتواء، والقمع واالعتقال ومحاوالت التهميش والتشويه
ين حماس، حاولت    عقد حوار بين السلطة الفلسطينية وب      1995كانون األول   /  ديسمبر 21-18وفي الفترة   

فتح إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، أو على األقل الحصول علـى              /من خالل السلطة  
وبالفعل فقد قاطعت حماس االنتخابات، لكنهـا التزمـت         . ضمانات بعدم سعي حماس إلفشال االنتخابات     

  .بعدم إفشالها
فتح تشعر بضرورة الحوار مع حمـاس       /سلطة، لم تعد ال   2000 وحتى انتفاضة األقصى عام      1996ومنذ  

وقوى المعارضة، بعدما تمكنت من بسط سيطرتها على مناطقها، وبعدما تمكنت من توجيه ضربة قاسية               
  .1996لحماس في ربيع 

هي اللغة التي استخدمتها السلطة معظم الوقت للتعامل مع حماس، وهي لغة تتبـع              " اللغة األمنية "وكانت  
  ".تحت السيطرة"ولكن " مشاغبة" حماس كحركة خطاً تعامل مع حركة

استطاعت حماس في إثر انتفاضة األقصى أن تفرض نفسها من جديـد وأن تـستعيد دورهـا الريـادي                   
وكان واضحاً أنه لم يعد من الممكن تجـاوز حمـاس سياسـياً، أو إيقـاف                . المقاوم، وأن توسع شعبيتها   

  .ى الحوار من جديداالنتفاضة دون موافقتها، ولذلك نشطت الدعوة إل
وفي الوقت الذي كانت فيه حماس والجهاد وباقي الفصائل توافق على الحوار سعياً إليجاد برنامج وطني                
فلسطيني مشترك، كانت كذلك تدرك أن الهدف التالي لوقف االنتفاضة ودفع استحقاقات مسار التسوية هو               

  .ضرب البنية التحتية للمقاومة ونزع أسلحتها
 بين فتح وحماس، ثـم      2002تشرين الثاني   /  نوفمبر 13-10ت مفاوضات القاهرة في الفترة      وهكذا، عقد 

 17-15وفـي   .  بمشاركة كافـة الفـصائل     2003 كانون األول    7-4، و 2003كانون الثاني   / في يناير 
 انعقدت جولة الحوار في القاهرة بمشاركة فتح وحماس وباقي الفصائل، حيـث تـم               2005آذار  / مارس

مج فلسطيني ينص على الحق في مقاومة االحتالل، وعلى اإلعالن عن تهدئة تستمر حتى نهاية               تبني برنا 
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العام، كما تم االتفاق على إجراء انتخابات تشريعية، وعلى القيام بإعادة تنظيم منظمة التحرير وإصالحها               
  .وفق أسس تُمكِّن جميع القوى الفلسطينية من االنضمام إليها

تلت فوز حماس في االنتخابـات التـشريعية، فـرغم تعـددها ونقاشـاتها الطويلـة                أما الحوارات التي    
المتسفيضة، ورغم توصلها إلى وثيقة الوفاق الوطني وإلى اتفاق مكة، فإن نتائجها ما لبثـت أن ذرتهـا                  

  .رياح الممارسات على األرض واالنفالت األمني واالغتياالت
ربات قاسية، فبينما كان الرئيس عبـاس يكلـف هنيـة           وفي كل مرة كانت عملية بناء الثقة تتعرض لض        

بتشكيل الحكومة، كان يقوم بنزع صالحيات رئيسية من الحكومة فـي األمـن واإلعـالم والخارجيـة                 
  .والتعيينات اإلدارية

وبعد اتفاق مكة بثالثة أسابيع أصدر عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين دحالن مستشاراً له لـشؤون األمـن                 
وما كادت حكومة الوحدة الوطنية تتشكل حتى فاحـت روائـح           .  لسر مجلس األمن القومي    القومي وأميناً 

ولم يكـد يـتم      .خطة دايتون األميركية إلسقاط الحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع أطراف متنفذة من فتح           
ر استقالته  تعيين هاني القواسمي وزيراً للداخلية وتُقر خطته األمنية بعد حوارات مضنية، حتى قدم الوزي             

  .بعدما شلَّت عمله قيادات أمنية محسوبة على فتح
، 2007أيار  / وتعقدت مظاهره في منتصف مايو    " الطاولة"يغلب الحوار على    " المسلح"وهكذا أخذ الحوار    

وقـد  . حزيران التالي عندما تمكنت حماس من السيطرة على قطاع غزة      / ثم وصل ذروته منتصف يونيو    
  . وأزمة ثقة هائلة بين الطرفين، لم تنفع معها العديد من الوساطات حتى اآلنفتح ذلك المجال لقطيعة

  خالصة
ال يظهر أن الرئيس عباس سيدخل في حوار غير مشروط مع حماس، إال إذا تأكد من وصـول مـسار                    

كما قد يضطر عباس لحوار جاد مع حماس إذا ما اسـتمرت الحركـة فـي                . التسوية إلى طريق مسدود   
طاع غزة، وخصوصاً حتى انتهاء واليته كرئيس للسلطة الفلسطينية فـي نهايـة العـام               السيطرة على ق  

  . فقد ال يكون سوى حوار تكتيكي بهدف اجتياز مرحلة جديدة-إن تم-وحتى هذا الحوار . 2008
ولذلك فإن كاتب هذه السطور غير متفائل كثيراً بالحوارات بين فتح وحماس، ما لم يـتم العمـل بـشكل       

وطني ملزم مبني على استقاللية القرار الفلسطيني،       " عقد"اد على ترتيب البيت الفلسطيني وفق       مخلص وج 
وعلى تحييد عنصر التأثير الخارجي فيه، وعلى إنهاء احتكار فصيل فلسطيني للسلطة والهيمنة والوصاية              

طة، وعلى  على مؤسسات صناعة القرار وخصوصاً منظمة التحرير، وعلى تكريس التداول السلمي للسل           
  .أن يعكس القرار الفلسطيني ومن يقوده اإلرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني

  19/6/2008الجزيرة نت 
 

  انتخابات جامعات الضفة والقراءات المتعسفة .56
  ياسر الزعاترة

بنتائج انتخابات جامعـات    ) ليس للكره سبب واحد   (احتفل بعض كارهي الظاهرة اإلسالمية بكل تجلياتها        
بية التي وجدوا فيها انتصاراً لحركة فتح مقابل تراجع حركة حماس ، إضـافة إلـى دالالت                 الضفة الغر 

  .في الضفة مقابل الشمولية والدكتاتورية في قطاع غزة،،" السويسرية"أخرى تتعلق بالديمقراطية 
يعاً فـي   يبدأ بؤس القراءة المشار إليها من حقيقة معالجة النتائج بمنظار الفوز في الجامعات ووضعها جم              

سلة واحدة ، إلى جانب تجاهل الظروف الموضوعية التي تمت خاللها االنتخابات ، فضالً عن تعـسف                 
 .المقارنة بين الضفة وغزة من زاوية الحريات

والحال أنه لو لم تكن حركة حماس بذلك التجذر في الوعي الشعبي في الضفة الغربية ، كما فـي سـائر            
خارج الفلسطيني والعربي واإلسـالمي ، وحيـث ال مجـال لمقارنـة             ال حاجة للحديث عن ال    (فلسطين  

، لو لم تكن حماس كـذلك ، لمـا كـان بوسـعها              ) الحضور الواسع لحماس مقابل حضور هامشي لفتح      
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المشاركة في أية جولة انتخابية في الجامعات المشار إليها ، والسبب هو تقطع أواصر التنظـيم بـسبب                  
النطاق من قبل االحتالل ، فضالً عن االعتقاالت المتواصلة من قبل السلطة ،             االعتقاالت اليومية الواسعة    

ويكفي أن نعلم أن أي شاب يترشح باسم الحركة سيكون منذوراً لالعتقال بعد أيام ، أكان من اإلسرائيليين                  
 .أم من السلطة ، في حين يتمتع مرشحو حركة فتح بالغطاء والعطايا والدعم الالمحدود

ضع مقلوباً في الضفة الغربية لما حصلت فتح على نصف ما حـصلت عليـه حمـاس فـي                   لو كان الو  
االنتخابات المشار إليها ، ويكفي أن نعلم أن مئات من خيرة طالب حركة حماس في الجامعات هم رهن                  

 اعتقل معظمهم (االعتقال ، بينما ال يتوفر ذلك في حق حركة فتح رغم كثرة المعتقلين لديها عند االحتالل                 
 ).قبل مجيء القيادة الحالية وتثبيت النهج الجديد

لوال اإلرادة اإليمانية وقوة العطاء عند شباب حماس لقاطعوا تلك االنتخابات ، وقد كان من الطبيعـي أن                  
يقاطعوا حتى يوفروا على حركتهم المزيد من التضحيات ، بينما يعلمون أن النتيجة لن تعكس شـعبيتهم                 

حين يتحدث البعض عن ديمقراطية السلطة في الضفة الغربيـة التـي             . القائمة الحقيقية في ظل الظروف   
تسمح باالنتخابات في الجامعات ، عليه أن يرى البؤس الذي يعشّش في الجوانب األخرى مـن اغتيـال                  
العمل الخيري واالجتماعي والدعوي ، إلى مختلف أشكال االعتقال والتضييق ، فضالً عن الجانب اآلخر               

في التضييق داخل الجامعات وتدخل األمن بمختلف األشكال والذي يفقد المنافسة عنصر العـدل              المتمثل  
لقد كانوا يريدون من حماس المشاركة ، ليس فقط من أجل المزيد من كشف أوراقهـا ، بـل                    .والتوازن

 وحـين تفـوز حمـاس فـي       . أيضاً من أجل القول إنهم فازوا وتفوقوا عليها ، مع أن ذلك ليس صحيحاً             
 في جامعة بير    38بوليتكنك الخليل بأكثر من نصف األصوات وبحوالي نصفها في جامعة الخليل ، وبـ              

زيت فال يعني ذلك سوى نتائج كبيرة ، حتى لو حصلت على أقل من ذلك في جامعات أقـل أهميـة أو                      
ما جرى  لو كان ثمة منطق وعقل لكان على أصحاب القراءات إياها أن يعترفوا بأن               .قاطعت في أخرى  

كان انتصاراً لحركة حماس في ظل الظروف الموضوعية الصعبة التي تمر بها في الضفة الغربية علـى        
أما المقارنة مع قطاع غزة فبائسة كذلك ، إذ لم تمنع حماس االنتخابات في أي قطاع                 .مختلف المستويات 

، بينما  ) الجامعة اإلسالمية  (، مع العلم أن في غزة جامعتين فقط ، تتفوق حماس في إحداها بنسبة كبيرة              
تتفوق فتح في األخرى بنسبة أقل ، فضالً عن غياب االعتقال السياسي في القطاع وحضوره اليومي في                 

يبقى المثير للسخرية هو القول بأن ما جرى يعد انتصاراً للخطاب والنهج المعتدل لفـتح ، مـا                   . الضفة
هل هو خط عرفات أم خط الذين انقلبـوا عليـه   :  العتيديطرح سؤاالً بالغ األهمية حول طبيعة ذلك الخط   

بقوة السالح ودعم األعداء ، فضالً عن السؤال المتعلق بحصاد ذلك الخط ، على األقل بعد تسيده المشهد                  
 .منذ أربع سنوات إلى اآلن؟،

  20/6/2008الدستور 
  

    حماس وحزب اهللا والبدائل الديمقراطية .57
  رغيد الصلح

ي لبنان وحركة حماس في األراضي الفلسطينية إشكاليات متشابهة رغـم االخـتالف              يواجه حزب اهللا ف   
فحـزب اهللا وحمـاس يمـثالن،       . النسبي بين ظروف عمل األول كحركة مقاومة والثانية كحركة تحرير         

، قوتين رئيـسيتين    ”اإلسرائيلي”-فضالً عن الحيز النضالي الذي يضطلعان به في إطار الصراع العربي          
في هذا السياق األخير تكتسب المواقف التي تتخذها كل من الحركتين أهمية            . فلسطين والمنطقة في لبنان و  

وفي هذا السياق تبرز، بصورة خاصة، أهمية المواقف التـي          . مضاعفة تتجاوز اإلطار المحلي والمؤقت    
مية المواقـف   على الصعيد األول تبرز أه    . تتخذها الحركة والحزب تجاه المسألتين القومية والديمقراطية      

التي يتخذها الفصيالن في التمييز بين موجبات المقاومة والتحرير وأساليبهما النضالية، من جهة، وبـين               
موجبات ومحددات التنافس السياسي في الداخل، هذا مع العلم بأنه ليس من السهل الفصل الكامل، وفـي                 
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هة تحديات داخلية قد تتقـاطع مـع        العديد من الحاالت، بين مقاومة عدو خارجي، من جهة، وبين مواج          
  .مشاريع العدو الخارجي

على الصعيد الثاني تبرز أهمية المواقف والسياسات التي يتبعانها باعتبار أن الحركة والحزب هما مـن                
وإذ تشهد المنطقة والمجتمع الدولي جدالً واسعاً حول العالقة بـين           . أهم التنظيمات اإلسالمية في المنطقة    

مقراطية، فان هذه المواقف تسهم في بلورة نظرة التيارات اإلسالمية في المنطقة تجاه هـذه               اإلسالم والدي 
المسألة، فإذا جاءت مواقفهما داعمة للتحول الديمقراطي، لتجاوزت آثارها لبنان وفلسطين وشكلت سـنداً              

  .والعكس بالعكس. مهماً للديمقراطية في كافة المجتمعات اإلسالمية
.  تحتاج إلى اهتمام مستفيض وجهـد خـالق علـى المـستويين الفكـري والعملـي                إن هذه اإلشكاليات  

التصريحات والمواقف العلنية التي تصدر عن الحزب والحركة تدالن على أن هذه االشـكاليات تـستأثر                
تعميقا لهذا االهتمام وسعياً إلى بلوغه مراميه، فإنه يستحسن بالجانبين أن           . بقسط كبير من االهتمام لديهما    

قوما بمراجعة بعض التجارب التي مرا بها خالل الفترة المنـصرمة والتـي تتـصل اتـصاالً وثيقـاً                   ي
  .باإلشكاليات التي نحن بصددها

من هذه التجارب التي يستحسن التوقف عندها هي تجربة حماس في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي               
ولقد تمكنت حماس مـن حـصد   . المجلس وتشكيل الحكومة المنبثقة عن    2006الفلسطيني في مطلع عام     

ولـم تفـز    . من عدد أعضاء المجلس التشريعي    % 57 مقعداً نيابياً، أي حوالي      231 مقعداً من أصل     76
في ضوء هذه النتيجة كان مـن الطبيعـي،         .  مقعدا 43حركة فتح، المنافس الرئيسي لحماس، بأكثر من        

ولكن هل األوضاع في األراضي الفلسطينية      . يةوحسب التقاليد البرلمانية ان تشكل حماس حكومة األغلب       
  طبيعية بحيث تسري عليها القوانين واألعراف الديمقراطية العادية؟

وعندما يواجه أي بلـد مهمـة   . كال، أن األوضاع في فلسطين ليست طبيعية فهي ال تزال تحت االحتالل        
أ إلى تشكيل حكومـة وطنيـة       تحرير أرضه أو جزء منها من االحتالل، فإنه يكون من المألوف أن يلج            

وفعلت حماس ما أماله الواجب الوطني      . ائتالفية تضم الجميع بغرض تعبئة جميع الطاقات ضد االحتالل        
والتحريري عندما دعت إلى تشكيل حكومة ائتالفية، ولكن عندما فشل مشروع الحكومة االئتالفية، لجأت              

ذا المضمار؟ وهل كان لديها من بديل آخر بعد ان          إلى تشكيل حكومة األكثرية النيابية، فهل أصابت في ه        
  فوضتها نسبة عالية من الفلسطينيين مهمة تمثيلهم في السلطة؟

ولهـذا كـان مـن      . إن األوضاع في فلسطين هي غير مألوفة بمعايير الدول التي تعاني من االحـتالل             
ـ            د فـشل فكـرة الحكومـة       األفضل، آخذاً بعين االعتبار تعقيدات الوضع الفلسطيني، أن تعمل حماس بع

. ، أي حكومة تشكلها فتح بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية األخرى         ”أقلية“االئتالفية على تشكيل حكومة     
فقد شكلت حكومات من هذا النوع في كندا        . هذا الخيار ليس غريباً عن األنظمة والممارسات الديمقراطية       

 تشعر أن الظروف العامة ليست مؤاتيـة لتـشكيل   وهولندا حيث كانت األحزاب المنتصرة في االنتخابات  
  .حكومة األغلبية

. ولو اتجهت حماس إلى البقاء في المعارضة رغم تمتعها باألغلبية البرلمانية، لحققت نتائج عديدة مهمـة               
كان باستطاعتها أن تعزيز الموقف الوطني الفلسطيني من خارج الحكم والحكومة وان تحـول المجلـس                

ني إلى رقيب حقيقي على أعمال السلطة وعاصم لها عـن االنـصياغ إلـى الـضغط                 التشريعي الفلسطي 
كما كان باستطاعة حماس، عبر التنازل عن المكاسب الحكوميـة، ان تفـوز             .  األمريكي -”اإلسرائيلي“

بكأس الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن تركز جهودها على العمل التحريري بدالً من االنجرار               
  .ارك داخليةإلى مع

كما تستحق تجربة حكومة حماس مراجعة نقدية من قبل الحركة نفسها ومن قبل مؤيديها، فـإن تجربـة                  
التـي تقودهـا    ” كتلة التنمية والتحريـر   ”التي يقودها حزب اهللا و    ” الوفاء للمقاومة “انسحاب ممثلي كتلتي    

الحزب من الحكومة فـي أعقـاب       فلقد انسحب   . من الحكومة اللبنانية تستحق وقفة مشابهة     ” أمل“حركة  
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ال يقبل بتفرد األكثرية واستئثارها بالحكم والسلطة وال أن يكـون ملحقـا بهـذه               “يوليو ألنه   /حرب تموز 
لئن صح هذا النقد، فإنه من حـق اي حـزب أو تكتـل              . ، كما قال رئيس كتلة الحزب النيابية      ”األكثرية

المعارضة حتى يعمل على تغيير هـذا الوضـع         مشارك في الحكم أن ينسحب منه وأن ينتقل إلى مقاعد           
ولكن هل كان باستطاعة حزب اهللا أن يمارس هذا النوع مـن           . والحد مما يعتبره طغيانا من قبل األكثرية      

  الضغط من داخل الحكومة؟
في اعتقادي أن بقاء الوزراء الممثلين لكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الحكومـة لـم يكـن                  

وسواء شئنا أم أبينـا     . ا من ممارسة الضغط من أجل تصحيح العالقات بين األطراف الممثلة فيها           ليمنعهم
وليس هناك من سبب يمنع وزراء الكتلتين مـن         . فإن المجلس الوزاري اللبناني هو مجلس نواب مصغر       

 التعبير عن آرائهما بوضوح كامل في كافة القضايا التي كانت تدرج علـى جـدول أعمـال الجلـسات                  
ولم يكن هناك من سبب يمنع ممثلي الكتلتين من استخدام وسائل التعبيـر المـشروع خـارج                 . الحكومية

الحكومة والمجلس من أجل الضغط على األكثرية النيابية كي تتراجع عما اعتبره ممثلو المعارضة نهجاً               
حاجة المعارضين إلـى    ولو بقي وزراء األقلية داخل الحكومة لتقلصت        . مغايراً لمبادئ الشراكة الوطنية   

ولو استمر وزراء األقلية في الحكومـة ألمكـن         . استخدام العنف طريقاً لحسم الصراع مع فريق المواالة       
  .حصر الكثير من التوترات في اإلطارات المجلسية النيابية والحكومية بدالً من انتقالها إلى الشارع

مراجعة النقدية لها وإجراء تقييم دقيق ألحداثها       يهمنا من العودة إلى هذه التجارب التأكيد على ضرورة ال         
  .ومعانيها ونتائجها

ومما يضاعف هذه الحاجة أن األفرقاء المختلفين، ومنهم حماس في فلسطين وحـزب اهللا فـي لبنـان،                  
. يسعون اآلن إلى تشكيل حكومات وطنية والى رأب الصدع الذي أصاب المجتمعين اللبناني والفلسطيني             

األفرقاء إلى الوصول إلى هذه الغاية عبر البدائل الديمقراطية لوجدوا أنه أسرع الطرق             ولئن سعى هؤالء    
 .وأقلها كلفة وإن لم تكن دوما أسهلها

  20/6/2008الخليج اإلماراتية 
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