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  عباس يمهل حماس ثالثة أيام و ...فلسطينيالحوار الصنعاء تعرض استضافة  .1
فتحي صّباح  و محمد يونس    ،دمشقوالناصرة  وغزة  ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      7/6/2006الحياة  نشرت  

دخل الصراع على السلطة الفلسطينية بين فتح وحماس امس مرحلة حاسـمة             :إبراهيم حميدي واسعد تلحمي   و
استفتاء شعبي يتوقـع لـه ان       عندما فّوضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس عباس المضي في اجراء            

وفيما وافق عباس، استجابةً لجهود في الساعات االخيرة مـن بينهـا            . يعزز مواقع فتح ويضعف مواقع حماس     
وساطة الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح، على تأجيل اعالن االستفتاء ثالثة ايام، امالً باتفاق مع حماس حول                 

طيني اسماعيل هنية امس ان الحكومة لن تسلم بفشل الحوار وتـدعو            وثيقة االسرى، أعلن رئيس الوزراء الفلس     
ودعا هنية الى عقد مزيد من الحوارات وأن ال نبدأ باستخدام لغة ّعد األيام، في اشارة ضـمنية                  . الى استمراره 

واعلن ناطق باسم عباس ان الـرئيس سـيبقي البـاب           . الى رفضه قرار عباس تمديد الحوار ثالثة أيام اخرى        
وأشار ياسر عبـد     . يوماً 45حاً امام اتفاق حتى الساعات االخيرة قبل اجراء االستفتاء المتوقع في غضون             مفتو

ويبدي قادة فتح    .ربه الى ان عباس سيعلن موعد االستفتاء في مؤتمر صحافي يعقده في نهاية االسبوع الجاري              
م السياسية بعد الخسارة المؤلمة التي منيوا       تصميماً على اجراء االستفتاء الذي يرون فيه فرصة الستعادة مكانته         

اما قادة حماس فيبدون تصميما على عمل كل ما هـو ممكـن العاقـة اجـراء                 . بها في االنتخابات التشريعية   
وجـرت امـس     .االستفتاء الذي يرون فيه انقالباً على نتائج االنتخابات وفق تعبير العديد من قـادة الحركـة               

ربية لعقد اجتماع في القاهرة يشارك فيه مـسؤولون فـي الـسلطة والحكومـة                ع -اتصاالت مكثفة فلسطينية    
وممثلون عن الفصائل الفلسطينية من بينها فتح وحماس، بغية التوصل إلى إعالن تفاهمـات مـشابه العـالن                  

وقالت مـصادر فلـسطينية      . مارس من العام الماضي    /القاهرة الذي صدر في ختام الحوار الفلسطيني في آذار        
اة ان عباس أبدى تصميماً واضحاً على عدم تمديد مدة الحوار كذلك اصراره على اجراء االستفتاء مهمـا                  للحي

  .كلف الثمن
وفيما اعلنت حركة الجهاد انها     . اعربت خمسة فصائل عن ارتياحها لقرار عباس تمديد مدة الحوار         من جهتها،   

اشدة في غزة أمس نداء الـى فـتح وحمـاس           ستقاطع االستفتاء، وجهت الجبهة الشعبية التي نظمت مسيرة ح        
ورفض القيادي في الجهاد خالد البطش اعتبار       . دعتهما فيه الى ضبط النفس والتخلي عن كل مظاهر االشتباك         
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ان الحوار فشل، معتبرا ان الحوار لم يبدأ بعد وأن حركة الجهاد لم تشارك في جلساته فـي رام اهللا السـباب                      
ة فكرة اجراء استفتاء شعبي، مشيرا الى انها ستدعو الفلسطينيين الى مقاطعة            وجدد البطش رفض الحرك   . أمنية

  . االستفتاء في حال تنظيمه
انها تقف على مـسافة     ومفادها  رسالة سياسية من خالل استقبال أحمد قريع        بأرادت دمشق أن تبعث     وبالمقابل  

س وفتح، ما يعني أن العالقة مع فـتح         واحدة من جميع المنظمات الفلسطينية وليست طرفاً في النزاع بين حما          
وقال مسؤول قيـادة الخـارج فـي         .يمكن ان تعود الى الطريق الصحيح في حال استفادة الحركة من األخطاء           

  . إن عباس أبلغه باحتمال استئناف جلسات الحوار في القاهرة أو صنعاء:الشعبية ماهر الطاهر للحياة
دير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان خالل اجتماع         اجرى محمد دحالن محادثات مع م     من جانبه،   

وقالت مصادر في مكتب دحالن في تصريح صحافي ان دحالن اطلع سـليمان             . ضم الطرفين في القاهرة أمس    
على مجريات ونتائج الحوار الوطني والعقبات التي تواجهه ومواقف الفصائل المختلفـة مـن وثيقـة الوفـاق                  

واضافت المصادر ان دحالن اوضح لسليمان الدوافع التي دعـت           .الفصائل المتحاورة منها  الوطني، ومواقف   
  .ستفتاءاالالرئيس عباس الى الدعوة لتنظيم 

فيما تواصل اسرائيل الرسمية التظاهر بعدم التدخل في التطورات في الساحة الفلسطينية بداعي ان              على صلة،   
لي، تبدي وسائل االعالم العبرية اهتماماً فائقاً وتتـابع االذاعـة           الخالف حول وثيقة االسرى شأن فلسطيني داخ      

الرسمية االخبار ساعة بساعة حتى انها فتحت مايكروفوناتها أمام ممثلين عن حكومـة حمـاس بـشكل غيـر                
 .ومن جهتها خرجت الصحف العبرية أمس بعناوين كبيرة تتحدث عن ان غزة على شفا حرب أهليـة                . مسبوق

اك يوفال ديسكين موقف الحكومة القائل بأنه ال ينبغي على اسـرائيل التـدخل فـي قـضية                 شابالوكرر رئيس   
االستفتاء الشعبي على وثيقة األسرى مشككاً في قدرة رئيس السلطة محمود عباس علـى انجـاز مثـل هـذه                    

 يرغـب فـي     الخطوة، مضيفاً أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية انه على رغم ان اياً من الفلـسطينيين ال               
مواجهات داخلية إال ان التوتر بين الفصائل شديد الى درجة احتمال ان تشهد االراضي الفلسطينية مواجهـات                 

   .وزاد ان سيطرة أبو مازن على االجهزة األمنية ظاهرية فقط. ستسفر عن عشرات الضحايا
سطيني أن يتحلى بالصبر ال أن   من جهته، قال اسماعيل هنية ليديعوت أحرونوت أمس إنه يتوقع من الرئيس الفل            

وأضاف أنه قدم له اقتراحات جديدة للخروج من األزمة ومواصلة الحوار           . يتعاطى مع االشكال الحاصل بسدادة    
وتـابع  . مامنا من خيار سوى أن نعمل معاً، وكلي أمل أن يستأنف الحوار           أبهدف التوصل الى تفاهمات وليس      

ازن ليس هو الهدف وان الجميع معنيون بالتوصل الى الهدف المـشترك            أن االستفتاء الشعبي الذي يريده أبو م      
  . وهو انجاز اتفاق

الى ذلك، خرجت مصادر أمنية إسرائيلية بإدعاء أن حماس تسعى الى الحصول على كميات كبيرة من المـواد                  
. سلحة داخل إسـرائيل   التفجيرية واجراء اختبارات عليها استعداداً الحتمال انهيار الهدنة واستئناف الهجمات الم          

وادعت هذه المصادر ان ناشطين في الذراع العسكرية للحركة أجروا اختباراً على عبوات ناسفة تشمل مـواد                 
وتابعـت أن   . كما زعمت أن الحركة ستواصل محاوالتها المتالك أسلحة كيماوية من صـنع محلـي             . كيماوية

  . المستقبلحماس تخطط لعمليات إرهابية ذات انعكاسات استراتيجية في
 أن    والوكـاالت   عبدالرزاق أبـوجزر   رام اهللا    ة و غزنقالً عن مراسلها في      7/6/2006األيام البحرينية   وذكرت  

 ان حماس ال تتطلع الى مفاوضات ال نهاية لها لكنها تريد وقتـا كافيـا                قالد المتحدث باسم الحكومة     حم   غازي 
ا اذا اعطوا الحوار شهرا آخر فالقضايا المطروحة للنقاش معقدة لكن           يخسروا شيئ    وقال انهم لن   .  لمناقشة الوثيقة 

  عزيز الدويك في  . د  علن رئيس المجلس التشريعي    ومن جهته ا    . ان الحوار سيظل مفتوحا الى االبد        يعني   هذا ال 
وان الحركة     فتاءسيستمر الى وقت قليل قبل موعد االست       كارلو أمس ان الحوار        مقابلة اجرتها معه اذاعة مونتي     

على عبد اهللا صالح       الى ذلك قال موسى ابو مرزوق ان الرئيس اليمني         .  االستفتاء اذا فشل الحوار      ستشارك في 
ال نعرف اذا كانت فتح قد قبلت الوساطة لكن            :واضاف لرويترز  .  حماس وفتح  ين  عرض استضافة مفاوضات ب   
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نحن مستعدون للذهاب الى اليمن فورا وبدء الحـوار          .  المستوياتحماس مستعدة الجراء المحادثات على اعلى       
    .  متى قبلت فتح

اعلنت االدارة االميركيـة     :رام اهللا محمد هواش والوكاالت    نقالً عن مراسلها في      7/6/2006النهار  وجاء في   
السـتفتاء، صـرح    وتعليقاً على اصرار عباس على اجـراء ا        . اجراء االستفتاء  عباسرئيس  التأييدها القتراح   

: الناطق باسم البيت االبيض طوني سنو على متن الطائرة التي كانت تنقل الرئيس بوش الى والية نيو مكسيكو                 
: واضـاف . مرة اخرى اثبت عباس انه يريد التوصل الى حل على اساس تعايش دولتين فلسطينية واسـرائيلية      

  .علينا ان نرى ما اذا كان اقتراح عباس سيكلل بالنجاح
جدد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح أمس دعوة بالده الستـضافة             :7/6/2006الخليج اإلماراتية   أضافت  و

 صالح سبتمبر االلكتروني القريب من الرئاسة اليمنية ان         26وذكر موقع صحيفة    . أي لقاء فلسطيني في صنعاء    
لموافقة على وثيقة األسرى والـى       قيادة حماس ل   صالحودعا  . اتصل هاتفيا بكل من الرئيس عباس وخالد مشعل       

الحوار بشأنها مع الرئيس ابو مازن في حال وجود بعض المالحظات لديها حول الوثيقة بما يجعل منها وثيقـة                   
  .لالجماع الوطني الفلسطيني وتجنب اللجوء ألي خيارات أخرى

عبد الـرازق أبـو     وفتاح  أحمد عبد ال   غزة و القدسنقالً عن مراسليها في      7/6/2006القبس الكويتية   وأشارت  
وبمرسوم رئاسـي     زعيم الكتلة البرلمانية لفتح عزام األحمد قال أن الرئيس عباس سيعلن الخميس             إلى أن  جزر

موعد االستفتاء، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أنه يفترض إجراء االستفتاء خالل أربعين يوما                
ى أن زعماء عربا ناشدوا عباس إعطاء حماس المزيد من الوقـت            عبد ربه إل  ياسر  وأشار   .من إعالن موعده  

  . بعد انتهاء مهلة العشرة أيام، ولم يكشف عبد ربه عن أسماء الزعماء العرب
أكدت حركة الجهاد أنهـا     : غزة أنس عبد الرحمن   نقالً عن مراسلها في      7/6/2006الوطن القطرية   وأضافت  

 التي اقترضتها على بعض بنود وثيقة األسرى، معلنة أنهـا لـن             تنتظر من الرئيس عباس ردا على التعديالت      
   .تشارك في أي استفتاء إذا جرى وستقاطعه

 االتحـاد األوروبـي    إلى أنغزة أشرف أبوالهولنقالً عن مراسلها في  7/6/2006األهرام المـصرية   ولفتت  
   . الوطنيرحب بقرار أبومازن بإعطاء مهلة جديدة لحماس كي توافق علي وثيقة الوفاق 

نقلت يونايتد برس إنترناشيونال عن مسؤول فلسطيني رفيـع         : نقالً عن الوكالت   7/6/2006السفير  وجاء في   
 تموز المقبل موعداً إلجراء االستفتاء الـذي سـيكون          19المستوى في عمان أن المرسوم الرئاسي سيحّدد يوم         
مرسوم الرئاسي الذي يتوقـع أن يـصدره أبـو          ونّص ال . لمدة يوم واحد للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة       

هل توافق على اعتبار وثيقة األسرى للوفاق       : مازن، يطالب الناخبين بأن يجيبوا بنعم أو ال، على السؤال اآلتي          
وينص المرسـوم الرئاسـي علـى اعتبـار     . الوطني أساساً لبرنامج وطني تعتمده السلطة الوطنية الفلسطينية؟  

  . حاز على موافقة الغالبية المطلقة من األصوات الصحيحة لمجموع المقترعيناالستفتاء نافذاً، إذا 
وأعلن خالد مشعل موافقة الحركة على دعوة صالح إلجراء محادثات في صنعاء مع أبو مازن حول الخالفات                 

 ونقلت اسوشييتد برس عن مسؤول كبير في الحكومة اليمنية أن صالح حثّ حماس على الموافقـة               . الفلسطينية
واوضحت الوكالة أن مقّربين من ابو مازن أشاروا إلـى أنـه            . على وثيقة األسرى، بهدف تفادي حرب أهلية      

  . رفض بتهذيب دعوة الرئيس اليمني
 نحن ننظر بأكبر قدر من القلق على مستقبل القضية          :وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، من جهته        

ر، ونحث الجميع على التوقف عن الصدام الذي لن يقود اال الى مزيد من              ألنه يتعرض لخطر كبي   ... الفلسطينية
  . الخسائر للشعب الفلسطيني

رئيس الحماس حملت كال من منظمة التحرير و أن غزةفي  7/6/2006عكاظ  مراسل عبدالقادر فارسوذكر 
 لم تتوفر :ديث لعكاظابومازن مسؤولية فشل الحوار وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي ابوزهدي في ح
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اي اجواء النجاح هذا الحوار وسبب فشله يكمن في سيف الوقت وعصا االستفتاء واستئثار منظمة التحرير 
وقال ابو زهري ان حماس بريئة من فشل هذا الحوار معتبرا انها معنية بانجاح الحوار  .بجلسات رام اهللا

 .الوطني في المقام االول
روحي فتوح الرئيس السابق  أن رام اهللا وليد عوض نقالً عن مراسلها في 7/6/2006القدس العربي وأوردت 

 يوماً بعد االعالن عنه، مشيرا الي امكانية 40للمجلس التشريعي قال للقدس العربي إن االستفتاء سيكون خالل 
 . ى وثيقة االسرىالغائه اذا وافقت حماس عل

المشكلة : عبد ربه ياسر  قال   :7/6/2006يام الفلسطينية    األ  في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط وحسام عز الدين      و
ليست ان الحكومة متاح لها ان تلعب دورها الكامل كحكومة، ولكن الذي يحرمها من ذلك هو الرئاسة، فالواقع                  
اثبت خالل االشهر الماضية أن الذي يحرم الحكومة من لعب دورها هو الحكومة نفسها، هو برنامج الحكومـة                  

اي عالم؟  : اسمع الكثير من التفسيرات التي تقول إننا نقول لهم إننا في عزلة عن العالم، فيتساءلون              نفسها ألني   
الغرب؟ الغرب ليس مهماً فالمهم هو العالم العربي واإلسالمي، ولكن حتى العالم العربي واإلسالمي نحن فـي                 

كي تدلل على ان هذا يؤكد انه ال توجد          ال تكفي استقباالت الزهار في هذه العاصمة او تلك ل          :وتابع .عزلة عنه 
ليست المراسيم واالستقباالت واللقاءات هي التي تثبـت انـه ال   .. هذا ليس دليال على عدم وجود عزلة .. عزلة

توجد عزلة، فالذي يؤكد وجود عزلة او عدم وجودها هو ان ال أحد اآلن يستطيع ان يرسل لنا قرشا واحدا، ال                     
أن نكتـشف ان اسـرائيل      :  كيف نواجه هذا الوضع؟ وقال ساخرا      :اءل عبد ربه  وتس .العرب وال غير العرب   

نحـن  ..  عاما أن هناك احتالالً اسرائيلياً لبلدنا وأرضـنا        40واميركا هي التي تحاصرنا مثل الذي يكتشف بعد         
. .نعرف ان اسرائيل واميركا تحاصرنا ولكن السؤال هو كيف نواجه هذا الحصار، وكيف نعالج هذا الحـصار                

اآلن اضيف الى اسرائيل واميركا، اوروبا وانضافت اليها دول العالم بأسره، وأقولها ولو بفجاجة حتى عالمنـا                 
العربي واالسالمي بالرغم من شعارات التضامن والتأييد والبرقيات والتهاني وحتى التبرعـات ال يـستطيع ان         

زلة نحن نريد وفاقا وطنيا ونريد في الوقـت          امام هذه الع   :وشدد عبد ربه على انه     .يخرج عن الموقف الدولي   
ذاته ان يكون هذا الوفاق الوطني فعاال، فالحوار ليس بيننا وبين حماس فقط، بل يجب ان يكـون بيننـا وبـين         

نحن لسنا دولة عظمى وال دولة نفطية وال لدينا تلك االسلحة الخارقة او االوراق              .. حماس من ناحية ومع العالم    
اذا كان سالحنا فقط هـو الحجـة        .. بعض الدول في المنطقة تساوم بها مع الواليات المتحدة        الخارقة التي لدى    

  .بالخطب الموسمية واالسبوعية فهذا سالح استطيع ان اقول إنه ضعيف للغاية بل هو ليس بسالح
 عن   وصف الناطق باسم الحكومة غازي حمد البيان الصادر        :رام اهللا من   7/6/2006الحياة الجديدة   وأضافت  

 .اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امس بانه يحتوي على معلومات مغلوطة معربا عن استغرابه مما جـاء فيـه                 
واعتبر حمد البيان مخالفا لحقيقة ما جرى في االجتماع الذي جمع بين هنية وممثلي الرئيس عباس معلومـات                  

واتهم حمد في بيان    . مل تزييفات غير مقبولة   مغلوطة وغير دقيقة ومخالفة لما جرى في اللقاء المذكور وانه يح          
بعض المحيطين بالرئيس بالقيام بدور تحريضي بهدف اإلساءة للعالقة بين الرئيس ورئيس الـوزراء، لتـأجيج      

 .الخالفات ألغراض غير نبيلة
ـ     يفلسطينيأن   موقع فلسطين اليوم  نقالً عن    7/6/2006اخوان اون الين    وذكر موقع    ن  أوروبا وعدد كبير م

 موقفَهم الرافض لالستفتاء على الثوابت الفلسطينية، مؤكدين        واالمؤسسات والفعاليات والجمعيات الفلسطينية أعلن    
: على استغرابهم التام للتجاهل الذي يتعرض له الفلسطينيون في الشتات، وجاء ذلك في بياٍن حمل توقيع كل من                 

معيات والمؤسسات الفلسطينية في السويد، المنتدى الفلسطيني       األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا واتحاد الج      
 بريطانيا، الجالية الفلسطينية في النرويج، لجان حق العودة في          - هولندا، المنتدى الفلسطيني   -للحقوق والتضامن 

 -السويد، مؤسسة الحق الفلسطيني في أيرلندا، جمعية الـشعب الفلـسطيني          /  غوتنبرغ -السويد، مؤسسة القدس  
 الـسويد، رابطـة     - بريطانيا، مركز العدالة الفلـسطيني     - أسكتلندا -السويد، مؤسسة فلسطين القضية   / ساالأوب

 إيطاليـا، الجمعيـة الثقافيـة       - الدنمارك، المؤسسة اإلعالمية الفلسطينية    -فلسطين بالنمسا، المنتدى الفلسطيني   
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 السويد، ائـتالف لجـان حـق    -لحق العودةالفلسطينية في السويد، جمعية المغتربين في النمسا، جمعية السالم        
وأبدى موقعو البيان استغرابهم الشديد من خطوة التلويح بـإجراء اسـتفتاء محـدود               .السويد/  أوبساال -العودة

النطاق، على بنود تشتمل على تنازل عن ثوابتَ وحقوٍق أساسية لقضية فلسطين العادلة، التي ينبغي أن تبقـى                  
كما عبر الموقِّعون عن استيائهم من تجاهل الوجود الفلسطيني في شتى أمـاكن              .هذهمصانةً من أية تجاذبات ك    

تواجده، واستبعاده على هذا النحو، رغم أن الشعب الفلسطيني وحدةٌ واحدة ال تتجزأ، فتفتيت الوحدة العـضوية                 
وقد شدد  ,  مقبوالً بأي حال   لهذا الشعب، وخاصةً في ما يتصل بقضيته وحقوقه الثابتة؛ ال يمكن أن يكون خيارا             

على هذا المعنى أبناء شعبنا الفلسطيني في القارة األوروبية أيضا، مثل مـا ورد فـي مقـررات مـؤتمرات                    
  .فلسطينيي أوروبا المتعاقبة

 27مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت أصدر استطالعه رقـم            إلى أن    6/6/2006مفتاح  وأشار موقع   
وفيما يلي أهـم نتـائج      . لمعيشية واالستفتاء والحوار الوطني ووثيقة األسرى والتأييد السياسي       األوضاع ا حول  

   -:االستطالع
يؤيدون دعوة الرئيس عباس إلجراء االستفتاء إذا لم تتوصل الفصائل التفاق حول وثيقة األسرى، % 77• 
  . يعارضون% 19و
، ولم %13ا عرضت لالستفتاء، وسيصوت بال من المستطلعين بنعم لوثيقة األسرى إذا م% 77سيصوت• 

  %. 10يحسم موقفا نحو 
  %. 13أن تكون وثيقة األسرى أساساً لالتفاق بين الفصائل ضمن الحوار الوطني، ويعارض ذلك % 81يؤيد • 
مقولة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة % 74يؤيد • 

  %. 23اجده، بينما يعارض هذه المقولة أماكن تو
  %. 15انضمام حماس والجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما يعارض ذلك % 83يؤيد • 
من المستطلعين قيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعارض ذلك % 84يؤيد • 

14 .%  
  %. 13، ويعارض ذلك 1967ي األراضي المحتلة بأن يتم تركيز المقاومة ف% 83يؤيد • 
  . التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات دورية طبقا للقانون% 94يؤيد • 
  . انخفاض شعبية حماس، بدون تغير على شعبية فتح: أنماط التصويت والتأييد السياسي. 2
من % 37 التغيير واإلصالح على نحو لو تم إجراء االنتخابات اليوم وتقدمت نفس القوائم، تحصل قائمة• 

، 2006 إبريل –في نيسان % 50األصوات، ويشير ذلك إلى انخفاض االستعداد للتصويت لحركة حماس من 
وبقي مستوى التصويت % 37أما بالنسبة لحركة فتح فحصلت على ).  نقطة13أي انخفاض (حاليا % 37إلى 

ليلة، حيث تحصل قائمة الشهيد أبوعلي مصطفى على نحو ، أما باقي القوائم فتحصل على نسب ق.لها ثابتا
  .، وباقي القوائم على أقل من ذلك2%
  

   2005صدور التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2
 .2005أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت التقريـر اإلسـتراتيجي الفلـسطيني لـسنة                

يني ويناقشه من خالل رؤية إستراتيجية تحليلية تتناول التطـورات          ويدرس التقرير بشكل شامل الوضع الفلسط     
وقام بتحرير الكتاب الدكتور محسن صالح والدكتور بشير موسـى           .2005المختلفة بالشأن الفلسطيني في عام      

نافع، كما استعان المركز بثالثة من كبار المتخصصين في القضية الفلسطينية ليكونـوا الفريـق االستـشاري                 
أنيس الصايغ مدير مركز األبحاث بمنظمة التحرير ورئيس تحرير الموسـوعة الفلـسطينية             . د.أ: ر وهم للتقري

عبد الوهاب المسيري خبير الشؤون الصهيونية، واألستاذ منير شفيق مدير دائـرة التخطـيط فـي                . د.سابقا، أ 
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لبـاحثين واألكـاديميين    كما شارك في كتابة التقرير عـدد مـن ا          .سابقا والمفكر والكاتب المعروف   . ف.ت.م
رائد نعيـرات،   . عمرو سعداوي، د  . أحمد سعيد نوفل، د   . بشير نافع، د  . محسن صالح، د  . المتخصصين هم د  

 صـفحة   280والتقرير اإلستراتيجي مـوزع علـى        .إبراهيم أبو جابر  . محمد مقداد، د  . سلمان أبو ستة، د   . د
لمشهد الفلسطيني اإلسرائيلي والتطـورات المتعلقـة       ويشمل ثمانية فصول تناقش الوضع الداخلي الفلسطيني وا       

  .بالمقاومة الفلسطينية ومسار التسوية والوضع الداخلي اإلسرائيلي
ويدرس الوضع الـسكاني     .كما يناقش على مدى ثالثة فصول العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية          

وحسب مركز الزيتونة فـإن التقريـر        .ة وقطاع غزة  الفلسطيني والوضع االقتصادي والتعليمي بالضفة الغربي     
  .يسعى إلى أن يسد ثغرة مهمة في الدراسات اإلستراتيجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

  6/6/2006 48عرب 
  

   وناقشت خيارات إعادة بنائهاالتحرير  بحثت تجربة منظمة برعاية مركز الزيتونةوقائع ندوة .3
حرير الفلسطينية، وضرورة ذلك، وتباين بشأن بعض المداخل الالزمة إلنجاز توافق على إعادة إحياء منظمة الت

كانت هذه تقريباً هي الحصيلة التي خرجت بها . خطوة كهذه تشغل الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن
  .مداخالت وأطروحات عدة، شهدتها أعمال حلقة نقاش موسعة عقدت في بيروت، لبحث هذه القضية المعضلة

لحلقة التي قوبلت باهتمام الفت من شتى األوساط المعنية والمراقبة، عقدها مركز الزيتونة للدراسات هذه ا
: ، تحت عنوان منظمة التحرير)مايو(واالستشارات، على مدى يومي الثالثين والحادي والثالثين، من أيار 

ي الفلسطيني، وخبراء ومختصون تقييم التجربة وإعادة البناء، وشارك فيها ممثلون عن ألوان الطيف السياس
  . وشخصيات فلسطينية مخضرمة، وعدد من األكاديميين والباحثين

وفي كلمته االفتتاحية قال مدير المركز، الدكتور محسن صالح، يأتي عقد هذه الحلقة في الذكرى الثانية 
لتي سعت إلى التعبير عن  وا1964واألربعين إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، تلك المنظمة التي نشأت سنة 

وأضاف . الهوية الوطنية الفلسطينية وعن إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير والعودة واالستقالل
الدكتور صالح أّن موضوع إعادة بناء منظمة التحرير من أهم المواضيع الساخنة على الساحة الفلسطينية، 

يقرر فيه إما المضي في عملية إصالح البيت الفلسطيني والشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق، عليه أن 
والوصول إلى برنامج وطني فلسطيني جامع، واالتفاق على التداول السلمي للسلطة، وحرمة الدم الفلسطيني، 
وتحقيق أقصى درجات الشفافية، واستغالل كافة الطاقات من كافة االتجاهات لتحقيق تعبئة وطنية حقيقية في 

روع الصهيوني؛ وإما الوقوع في مزيد من التدهور والتراجع سيستفيد منه الطرف االسرائيلي في مواجهة المش
  .فرض شروطه وبناء حقائق جديدة على األرض، على حد تقديره

  استنباط العبر والدروس من تجربة المنظمة
ورقتان، األولى لممثل منظمة بعدها بدأت أعمال الحلقة بالجلسة األولى التي أدارها محمود سويد، وقُدمت فيها 

التحرير األسبق في لبنان، شفيق الحوت، تحدث فيها بشكل عام عن منظمة التحرير الفلسطينية طارحاً سرداً 
  .موجزاً عن الماضي والواقع، معتبراً أّن ذلك ضرورياً الستنباط العبر والدروس وترشيد تطلعاتها

ّحدة بين الجميع حول معظم المصطلحات التنظيمية كنقطة وقال الحوت إنه ال بد من االتفاق على لغة مو
انطالق، فعن أي منظمة تحرير يجب التحدث، وعن أي وطن؟ وعن أي شعب؟ وأضاف ما مغزى الحديث عن 
حق العودة وإهمال الحديث عن الحق في التحرير؟، معتبراً أّن الفلسطينيين بحاجة إلى تجّمع جديد يقّر بالتعددية 

  .ت ويكون وحده المرجعية الوطنية صانعة القرار، وفق ما ذكروتداول السلطا
كما شّدد شفيق الحوت على ضرورة استرجاع دور المنظمة، خاصة وأن لها رصيد قوياً عربياً ودولياً، وألّن 
جميع فصائل الثورة، ما عدا حماس والجهاد، عملت داخل إطار المنظمة لعقود من الزمن، وال شك أنها تملك 

  . ربة ما يساعد على إحداث عملية التغيير المطلوبة، كما قالمن التج
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وأكّد الحوت في سياق حديثه أّن أي حل يمّس الثوابت الفلسطينية هو حل مرفوض باإلجماع، داعياً إلى تعبئة 
الشعب الفلسطيني من أجل الصمود والمقاومة في وجه أسوأ االحتماالت، وحذّر من تقسيم الشعب الفلسطيني 

عوب، ودعاه إلى التمّسك بالثوابت الوطنية، كما دعا إلى وقف االبتزاز المشين للشعب الفلسطيني إلى ش
بالشتات، حاثاً الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل لجنة تحضيرية لتضع تصّوراً مشتركاً حول كيفية 

  . استرداد منظمة التحرير الفلسطينية
   وشعبهاتحذير من االفتراق النهائي بين المنظمة

الورقة الثانية جاءت بعنوان تطّور الوعي الفلسطيني بمنظمة التحرير، وتحدث فيها نافد أبو حسنة، عن تكوين 
المنظمة وما رافقه من اتجاهات ومواقف، ثم عرض لوضع منظمة التحرير ما بين مرحلة التكوين والنكبة 

ياكلها وبرنامجها، وتأثير االنتفاضة وما رافقها من الثانية، متطرقاً إلى التغييرات التي طرأت على بنيتها وه
  . صعود نجم الحركات اإلسالمية على المنظمة

كما تحّدث أبو حسنة عن الجمود الذي أصاب المنظمة بعد اتفاقات أوسلو، مؤكداً ضرورة إطالق إعادة 
 يريده الشعب الفلسطيني من تأسيسها، ببرنامج وطني واضح، تكون هي أداة تحقيقه، مشدداً على أّن هذا هو ما

المنظمة، خصوصاً وهي محطّ إجماع القوى مجدداً، والمالذ الذي يمكن اللجوء إليه إلعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني كله، ومحذراً في هذا الصدد من مغبة تكّرس افتراق نهائي بين المنظمة كنظام رسمي هش ومتهالك، 

  . واقعاً تحت االحتالل، وفق قولهوالشعب الذي ما يزال مشّرداً أو
  البحث عن ميثاق وطني جامع للمنظمة

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة بيان نويهض الحوت، قّدم تيسير الخطيب ورقة بعنوان قراءة نقدية 
ناء منظمة  نحو ميثاق وطني جامع، قال فيها إّن الوقائع الراهنة تؤكد أهمية إعادة ِب-في الميثاق الوطني 

التحرير الفلسطينية على ُأسٍس جديدة، وإعادة صياغة ميثاق وطنّي فلسطيني، أو االتفاق على اعتماد الميثاق 
  . الوطنّي الفلسطيني قبل إلغاِء بعض بنوِده استجابةً للضغوط األميركية

ضحة ومحددة ومعايير دقيقة ورأى الخطيب في هذا الصدد أنه ال يمكن أن يتم ذلك كلُّه إالّ من ِخالل آليات وا
ال تختزل القضية الفلسطينية في فئة محددة أو فصيٍل معّيٍن وال تُمّيز بين الفلسطينيين المرابطين في فلسطين 
والِفلسطينيين الالجئين إلى خارج فلسطين، وتعطي دوراً حقيقياً في صياغة هذا المشروع الوطنّي للمفكرين 

  . الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه، حسب عرضهوالمثقفين والجمعيات األهلية
  إعادة تشكيل المجلس والوطني وعدالة تمثيله

إعادة التشكيل وعدالة : أما الورقة الرابعة فقدمها الدكتور محسن صالح تحت عنوان المجلس الوطني الفلسطيني
الوصول إلى برنامج وطني التمثيل، دعا فيها إلى أن يسعى الفلسطينيون بمختلف فصائلهم وشرائحهم، إلى 

مشترك، بحيث يتمكّنون من العمل ضمن بناء مؤسسي موحد، واالتفاق على ميثاق شرف يؤكد حرمة الدم 
الفلسطيني، وعلى التداول السلمي للسلطة، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى تكريس 

  . مبادئ المحاسبة والشفافية
نجاز جدول زمني محّدد، يؤدي، بالسرعة الممكنة، إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، كما حثّ صالح على إ

باإلضافة إلى تشكيل لجنة عليا فاعلة، وذات صالحيات تنفيذية حقيقية، لعمل الترتيبات الالزمة إلنشاء مجلس 
ختلفة للتحضير، وطالب الدكتور محسن صالح بتشكيل لجان محلية في األقطار الم . وطني فلسطيني جديد

النتخاب ممثليها في المجلس الوطني، حاثاً على تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج حتى 
تؤدي دورها في التوعية، وفي عمل مجموعات الضغط باتجاه تشكيل مجلس وطني تمثيلي حقيقي للشعب 

سمية، ومؤسسات البحث العلمي المهتمة بالشأن الفلسطيني، داعياً أيضاً إلى التنسيق مع الحكومات واألنظمة الر
  .الفلسطيني، لحصر أعداد الفلسطينيين وتسجيلهم وترتيب مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني، كما ذكر

  تصحيح العالقة بين المنظمة والسلطة
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جامعة اليرموك أما الورقة الخامسة في الحلقة؛ فجاءت للدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في 
األردنية، وحملت عنوان نحو عالقة صحيحة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وشّدد فيها 
على ضرورة تأكيد ثوابت القضية الفلسطينية في جميع جوانبها، وإعادة بناء المهام الوطنية الفلسطينية المطلوبة 

ين االعتبار الواقع الجديد في بنية النظام السياسي الفلسطيني، واالتفاق التي على المنظمة القيام بها، مع األخذ بع
على برنامج مشترك يشكل القاسم المشترك بين جميع الفصائل الفلسطينية الفاعلة حسب قوتها في الشارع 

  . الفلسطيني، حسب عرضه
ن في الضفة الغربية وقطاع ودعا الدكتور نوفل إلى توزيع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني على الفلسطينيي

غزة والفلسطينيين في الشتات، ووضع ميثاق جديد لمنظمة التحرير حسب ما تقرره األغلبية المنتخبة داخل 
المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد، ودخول حركتي حماس 

ضرورة تقوية المنظمة ومؤسساتها، لكي ترسم السياسات وتضبط كما أكّد نوفل  . والجهاد اإلسالمي للمنظمة
التحّرك وتفّعل الطاقات الفلسطينية، في ما رأى أّن تقوية المنظمة سيؤدي إلى تقوية السلطة الفلسطينية في 
الداخل ويجعلها المرجعية الرئيسة للقضية الفلسطينية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، حاثاً على ضرورة الفصل 

 الرئاسة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتحديد الصالحيات بين بين
الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وكذلك بين المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير والمجلس 

  .التشريعي للسلطة الفلسطينية، وفق ما جاء في مداخلته
  برنامج ممكنالبحث عن 

وفي الجلسة األخيرة التي أدارها الدكتور عزام التميمي؛ قّدم األستاذ منير شفيق الورقة السادسة تحت عنوان 
إدارة الشؤون الداخلية، قال فيها إّن البرنامج : منظمة التحرير الفلسطينية وتجربة الوحدة الوطنية الفلسطينية

ية من أي طرف، ومن دون بحث عن صيغ غامضة حّمالة الوحيد الممكن، ومن دون مساومات غير مبدئ
أوجه، أو نقاط متضاربة متناطحة؛ هو البرنامج الذي يرّد على ما يسمى الحل النهائي أو الفصل من طرف 
واحد، والذي خالصته هدم الجدار، وتفكيك المستوطنات، وإنقاذ القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ومنع 

 أو ما يسمى خطوط ما قبل الخامس من  1949ودحر االحتالل إلى ما وراء خطوط هدنة استيطان األغوار، 
  . ، مع التشديد على االحتفاظ بحق العودة1967) يونيو(حزيران 

وأكد شفيق أنه إذا ما تحقّق ذلك؛ يمكن أن تقوم الدولة على أرض محّررة مستقلة، وعندئذ يكون لكل حادث 
  .الالحق على ضوء النتائج التي ينتهي إليها تحقيق هذا البرنامج، على حد تقديرهحديث في ما يتعلق بالبرنامج 

وأوضح شفيق أّن تحديد أهداف البرنامج يتبع مسألتي االستراتيجية والتكتيك، أو وسائل النضال لتحقيقه، وقال 
 ثالثياً وعالمياً، بما في ذلك هنا يمكن االتفاق على أشكال المقاومة المناسبة فلسطينياً وعربياًً وإسالمياً وعالماً

  . التوافق على القيادة الموّحدة، مثل لجنة المتابعة في الداخل والخارج
ورأى المفكر الفلسطيني أنه ال يستطيع أحد أن يقول إنه ال يوافق على هذه النقاط، وال يستطيع أن يّدعي أنها 

قاسم المشترك الممكن، بل الرّد المباشر على برنامج أي فصيل يفرض نفسه على اآلخرين، وقال إنها حقاً ال
وهذا البرنامج . التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، مثل تحدي فرض حل الجدار

يستبقي لكل فصيل ما يزيد عليه من نقاط تشكل هويته وبرنامجه التنظيمي، فكل فصيل عنده ما يقول أكثر منه، 
ه على اآلخرين إذا كان يريد الوحدة الوطنية واالتفاق على القواسم المشتركة، والرد ولكنه ال يستطيع أن يفرض

على التحديات القائمة، ومن ثم إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، وتحديد عالقتها بالسلطة، ال سيما 
السلطة منظمة التحرير وليس تصحيح العالقة التي قامت بينهما بعد اتفاق أوسلو وتشكل السلطة، حيث قادت 

  .العكس، حسب ما جاء في ورقته
  إدارة مؤسسات المنظمة صعوداً وهبوطاً
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الحرية الفكرية : أما الورقة السابعة؛ فقّدمها صقر أبو فخر، تحت عنوان إدارة المؤسسات لدى منظمة التحرير
تخطيط مثاالً، ورأى فيها أّن البحث  مركزي األبحاث وال-وحرية البحث العلمي في منظمة التحرير الفلسطينية 

العلمي في مركز األبحاث وفي مركز التخطيط التابعين للمنظمة قّدم إسهامات المعة ال يمكن نكرانها على 
اإلطالق، وربما كانت الفترة التأسيسية للمركزين فترة اإلخصاب الحقيقية والتي لم تستمر في كل منهما أكثر 

لضمور لم تبدأ جراء هشاشة اإلرادة الذاتية أو نتيجة لتدخالت القيادة السياسية؛ من عشر سنوات، لكّن مرحلة ا
فالعمل في مناخ الحرب األهلية من شأنه أن يجعل البحث . بل، نتيجة الندالع الحرب اللبنانية بالدرجة األولى

م يتمكنوا من احتمال والتخطيط مسألة ال تحظى باألولوية، فضالً عن أّن الكثيرين من أصحاب الكفاءات ممن ل
  . األوضاع المضطربة غادروا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى الخارج

وتابع أبو فخر قوله لكن، إذا كانت مؤسسات المنظمة لم تتمكّن من إرساء تقاليد راسخة في البحث العلمي، ولم 
؛ فالغريب أّن المنظمات األخرى التي تتمكن من حماية مؤسساتها القائمة آنذاك كما جرى لمركز األبحاث الحقاً

تلقّت ماليين الدوالرات من العراق وليبيا والجزائر، لم تتمكن من تأسيس مركز واحد ذي شأن على الرغم من 
  .محاوالتها المتكررة، على حد تعبيره

  المنظمة وملف الالجئين
 عنوان منظمة التحرير الفلسطينية وإدارة وقد جاءت الورقة األخيرة التي قّدمها الدكتور سلمان أبو ستة، حاملة

ملف الالجئين، وتحّدث فيها عن أربع ركائز لتفعيل حقوق الالجئين، أولها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني 
. على أسس نزيهة وديمقراطية، ومنه تتكون اللجنة التنفيذية التي تعطي الالجئين األولوية القصوى في جهودها

ل التربية الوطنية وثقافة العودة، وثالثها تفعيل دور المجتمع المدني بين الالجئين في الداخل وثانيها إعادة تفعي
أما رابع هذه الركائز فيتمثل في توثيق الصالت في المحافل . والخارج وتنظيمه في مؤسسات شعبية فعالة

  .الدولية الشعبية منها والرسمية
  منظمة التحرير وإدارة الملف التفاوضي

بع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، في اليوم الثاني، برنامج حلقة النقاش التي نظمها تحت عنوان وقد تا
  .تقييم التجربة وإعادة البناء: منظمة التحرير

ففي الجلسة الرابعة في برنامج حلقة النقاش، التي أدارها الدكتور عدنان السيد حسين؛ قّدم حلمي موسى ورقة 
التحرير وإدارة المفاوضات مع إسرائيل، قال فيها إّن ميل منظمة التحرير الفلسطينية نحو تحت عنوان منظمة 

ورأى . التسوية كان في واقعه إقرار بفشل ليس فقط منهج المقاومة؛ وإنما كذلك فكرة المصير العربي المشترك
ّن النظام السياسي موسى أنه في الحديث عن المفاوضات بين السلطة وإسرائيل؛ ال يمكن إغفال حقيقة أ

الفلسطيني كان يعيش برّمته في ظل أسلوب فردي في القيادة، انعكس على كل أوجه العمل، وقال كثيراً ما 
واألدهى أنه تم إجبار . كانت قرارات المجالس والهيئات الشرعية في واد؛ واألفعال التفاوضية في واد آخر

 بالتعهد بالعيش مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، المنظمة من أجل نيل الشرعية على الموافقة مسبقاً
  . وأنها تنبذ العنف الفردي والجماعي ولن تلجأ إليهما

كما أشار حلمي موسى إلى أنه مع صعود حركة حماس إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية وسيطرتها على أغلبية 
فاوضات الفلسطينية، وقال متابعاً صحيح مقاعد المجلس التشريعي؛ نشأ وضع جديد، يصعب وصفه بالنسبة للم

أّن المفاوضات بقيت تحت إمرة منظمة التحرير؛ غير أّن وجود حكومة فلسطينية برئاسة حماس يثير تساؤالت 
  .حول مدى التفويض الذي تحظى به المنظمة في هذا الشأن، حسب تعبيره

   العربية-ملف العالقات الفلسطينية 
قة الدكتور محمد السيد سعيد، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، بعد ذلك قّدم جواد الحمد ور

 العربية، اقترح فيها تركيز -بالنيابة عنه، وكانت تحت عنوان منظمة التحرير وإدارة العالقات الفلسطينية 
ة لجميع الشعوب الجهد الفلسطيني على ما سماه تدويل أو عولمة النضال الفلسطيني، أي جعلها مسؤولية مشترك
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وأكد الدكتور سعيد أّن هذه العملية تحتاج إلى جهد كبير في صياغة االستراتيجيات المالئمة  . والنظم الثقافية
وحل تعقيدات كثيرة قد تواجهها، مضيفاً أنه من الممكن تصحيح العالقة مع النظام العربي ومع المجتمعات 

لتحرير الفلسطينية شوطاً أكبر، وتحقق مستوى أعمق من عولمة العربية عندما تقطع الحركة الوطنية ومنظمة ا
  . القضية، حسب رؤيته

  دبلوماسية منظمة التحرير بين الماضي والمستقبل
ثم قدم الدكتور عبد اهللا األشعل ورقة بعنوان نحو دبلوماسية دولية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضّمنها 

ا الدولية، وتحليالً قانونياً لطبيعتها القانونية في إطار إدارة العالقات الدولية تقويماً لتطّور المنظمة ولعالقاته
لفلسطين وعالقة المنظمة بالسلطة الوطنية بكل أجهزتها، كما قّدم تصّوراً لدبلوماسية المنظمة التي تستطيع بها 

  . ة الناجحةأن تنتشل القضية الفلسطينية من تراجعها المستمر بسبب الدبلوماسية اإلسرائيلي
ورأى الدكتور األشعل في مداخلته أّن المنظمة كانت تُعامل على المستوى الدولي على أنها في مرتبة أعلى 
بكثير من كونها حركة للتحّرر الوطني، إذ أّن المنظمة كانت تمثل حكومة المنفى الفلسطينية لدولة في طور 

تهدفتها إسرائيل بااللتهام، والشعب الذي استهدفته النشأة توفرت لها أركان الدولة، وهي األرض التي اس
. إسرائيل باإلبادة، ثم كانت المنظمة هي السلطة السياسية، فلم يفصل فلسطين عن وضع الدولة سوى االحتالل

  . كما لم يفصل المنظمة قبل أوسلو عن الشعب واألرض سوى عدم اعتراف إسرائيل بالمنظمة
أن المسألة القانونية هي الهامة لموضوعنا، فهي عالقة منظمة التحرير بالسلطة ورأى الدكتور عبد اهللا  األشعل 

الوطنية، ومصير المنظمة أصالً، وأضاف أّن حكومة حماس ليست صاحبة االختصاص لالعتراف بإسرائيل، 
لبة حماس وأّن منظمة التحرير قد سبق لها االعتراف بإسرائيل اعترافاً مبدئياً، ومن ثم فإّن اإللحاح على مطا

ولفت األشعل االنتباه إلى أّن االزدواج بين . بهذا االعتراف هو مجّرد ذريعة للتخلّص من عملية سالم حقيقية
حكومة حماس ومنظمة التحرير في مجال السياسة الخارجية يمكن أن يحِدث لبساً، مما يضعف التمثيل 

  .مؤسسات الفلسطينية الهامة، كما ذكرالفلسطيني في الخارج، ولذلك يجب التنسيق الكامل بين هذه ال
  تصّور حركة فتح لمسألة إحياء المنظمة

بعد ذلك أدار الدكتور حسن نافعة الجلسة الخامسة من حلقة النقاش، والتي تمحورت حول إعادة بناء منظمة 
داعياً إلى التحرير الفلسطينية من وجهة نظر الفصائل الفلسطينية، فقدم فتحي أبو العردات تصّور حركة فتح، 

 فيما يتعلق بتطوير منظمة التحرير 2005) مارس(اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة آذار 
الفلسطينية وتفعيلها، وانضمام حركتي حماس والجهاد إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

 الساحة الفلسطينية وعلى أسس ديمقراطية، وتكريس في كافة أماكن تواجده، وبما يتالءم مع التغّيرات على
  . حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

، بما 2006ورأى أبو العردات أّن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديدة قبل نهاية العام 
ة واإلسالمية، وتجمعات الفلسطينيين في كل مكان، يتضمن تمثيل جميع القوى والفصائل واألحزاب الوطني

  . وكافة القطاعات واالتحادات والمنظمات الشعبية والمؤسسات والفعاليات، على أساس نسبي، حسب تعبيره
  رؤية حركة حماس للمسألة

بعد ذلك قدم أسامة حمدان، تصّور حركة حماس بالنسبة إلعادة بناء منظمة التحرير، فشّدد على ضرورة 
األرض، الهوية الوطنية، إقامة : ياغة الميثاق الوطني الفلسطيني على أساس التأكيد على الثوابت الوطنيةص

الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، حق العودة، حق تقرير المصير، القدس، حق المقاومة، وتأكيد عروبة وإسالمية 
، وإعادة النظر في 1968 الميثاق عام القضية الفلسطينية، ومراعاة المتغيرات التي حصلت منذ صياغة

  . التنازالت التي أضّرت بالقضية الوطنية وإلغائها
كما دعا حمدان إلى اعتماد مبدأ االنتخاب الحر والمباشر في اختيار أعضاء وقيادات المنظمة، وإلغاء نظام 

تحديد مسؤوليات الحصص، والفصل التام بين مؤسسات ومواقع المسؤولية في منظمة التحرير والسلطة، و
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وصالحيات كل جهة على قاعدة أن تكون المنظمة هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني، التي تدير الصراع 
مع العدو الصهيوني، فيما السلطة تدير أوضاع وشؤون حياة مواطني الضفة والقطاع فقط، وإلى إعادة النظر 

ولفت أسامة حمدان . الوسيطة وال سيما المجلس المركزيفي النظام األساسي واللوائح الفرعية وإلغاء اآلليات 
االنتباه إلى ضرورة تفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج لصالح حماية الجاليات الفلسطينية، 

  .ورعاية شؤونها والدفاع عن الحقوق الوطنية، وفق قوله
  إرادة حوار ال إدارة حوار: الجبهة الشعبية
نقاش األخيرة، التي أدارها وليد محمد علي، قّدم مروان عبد العال رؤية الجبهة الشعبية في إعادة وفي جلسة ال

بناء المنظمة، فرأى أّن آفاق الحّل تكمن في الشروع بحوار وطني شامل، ينطلق من ثوابت وطنية ونواظم 
  .بات الداخلية والخارجيةومحددات، يمتلك أوالً إرادة حوار وليس إدارة حوار، لمواجهة األخطار والصعو

ودعا  عبد العال إلى إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية تعددية وحدوية، جماعية بشراكة سياسية وتمثيل 
  حقيقي لقوى وتجمعات وطاقات شعبنا الفلسطيني، كما قال 

  حاجة إلى ميثاق جديد: الجهاد اإلسالمي
ور أنور أبو طه، وقال فيها إّن حركة الجهاد ترى أّن هناك أما رؤية حركة الجهاد اإلسالمي؛ فقدمها الدكت

حاجة إلى ميثاق وطني فلسطيني جديد، يراعي البعد اإلسالمي للقضية الفلسطينية، ويعكس المشهد القائم في 
  . ساحة العمل الفلسطيني اليوم

سية التي أنتجتها في حينه، ورأى الدكتور أبو طه أّن مقّررات المجالس الوطنية السابقة، حاصل اإلرادة السيا
وليس هناك أي منطق يجعلها مسلّطة على رأس الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإنها بما فيها من تراجعات تنتمي 

وأضاف أّن إعادة بناء منظمة . إلى لحظة سياسية منتهية وليس إرثاً مقّدساً غير قابل للتجاوز أو التغيير
اسي انعكاساً لرؤى القوى المكونة للمنظمة، وعليه فإّن دخول حماس التحرير تعني أن يكون برنامجها السي

والجهاد اإلسالمي إلى المنظمة يعني تغيير البرنامج السياسي الراهن للمنظمة لتكون بذلك ممثالً إلرادة الشعب 
  .الفلسطيني

نظمة والسلطة، ليس ورأى أبو طه أيضاً أّن من متطلبات إعادة البناء؛ إحداث فك ارتباط وفصل كامل بين الم
في مسألة المناصب وحسب؛ بل أيضاً إلغاء كل أنواع التداخالت، ذلك أّن السلطة لها اختصاصات محدودة، 
وال إجماع عليها، وهي في كل األحوال يجب أن تكون تحت إشراف المنظمة، ال أن تكون المنظمة جهازاً من 

  .نظمة أو أن يتم توظيف المنظمة لخدمته، وفق تعبيرهأجهزتها، وقال ليس للسلطة أن تفرض برنامجها على الم
  تفعيل مؤسسات المنظمة وتطويرها: الجبهة الديمقراطية

أما الورقة األخيرة في حلقة النقاش؛ فتمحورت حول رؤية الجبهة الديمقراطية إلعادة بناء منظمة التحرير، 
وير مؤسسات منظمة التحرير، وتطبيق إعالن وقّدمها سهيل الناطور، فرأى أّن إعادة البناء تتطلب تفعيل وتط

  . القاهرة بهذا الشأن، وفق جدول زمني ملزم
وأوضح الناطور أّن ذلك الجدول ينبغي أن يشمل الدعوة الفورية النعقاد اللجنة العليا المشكّلة من رئيس 

، وإيجاد صيغة مؤقتة وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني واألمناء العامين للفصائل الفلسطينية
تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، وتشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني الجديد باالنتخاب الديمقراطي وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والتوافق الوطني على كيفية تمثيل 

نتخابات فيها، وتطوير عمل وأداء دائرة شؤون الالجئين في مناطق اللجوء والشتات التي يتعذر إجراء اال
  . ف ومشاركة جميع القوى في تشكيلها ورسم سياساتها.ت.م

وحثّ الناطور على تشكيل مرجعية وطنية مّوحدة لمدينة القدس، وتفعيل سائر دوائر المنظمة، وإحياء الصندوق 
قابات واالتحادات الشعبية، وإعادة بنائها على أسس القومي وفصله عن خزينة السلطة، والعمل على توحيد الن

  .ديمقراطية بانتخابات تعتمد مبدأ التمثيل النسبي، كما جاء في مداخلته
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 1/6/2006 قدس برس
  

  والتلميحات تشير الى حماس .. . على مقر الوقائي بغزةقذائف هاون .4
أصيب خمسة من أفـراد جهـاز    :فيغزة رائد النقالً عن مراسلها في    7/6/2006الخليج اإلماراتيـة    نشرت  

األمن الوقائي بجروح متفاوتة أمس جراء إطالق ثالث قذائف هاون في اتجاه مقر الجهاز الرئيسي في حي تل                  
الهوا، جنوب مدينة غزة، من قبل مسلحين مجهولين لم يتم الكشف عن هوياتهم أو دوافعهم، غير أن مـصادر                   

وقال العقيد عبد الفتاح السطري مدير اإلعالم فـي          .اء الحادثة أمنية ألمحت إلى وقوف عناصر من حماس ور       
الجهاز، خالل مؤتمر صحافي برفقة العقيد يوسف عيسى مدير الشؤون اإلسرائيلية في الجهاز، ان المـسلحين                

بدوره، رفض عيـسى توجيـه      .  ملليمترا، من الجهة الشرقية لمقر الجهاز      60أطلقوا ثالث قذائف هاون عيار      
 ألي جهة، غير أنه قال إن الحادثة جاءت بعد ساعات من الفتوى التي أدلى بهـا الـشيخ يـونس                     اتهام صريح 

ضد أبناء األمن الوقائي واعتبر فيها أن من يقتل ِمن مالزم أول وما فوق يتقرب               ) النائب عن حماس   (االسطل  
لطـامحين إلغـراق الـشعب      هذا التحريض المجنون وهذا السلوك المشبوه من أولئـك ا          وقال ان  .به إلى اهللا  

. الفلسطيني في بحر من الدماء لكي يغطوا على فشلهم، يستدعي من وزير الداخلية الوقوف عنـد مـسؤولياته                 
 نؤكد أن مطلقي هذه القذائف معروفون لدينا ونحن على استعداد ألن نضع كافة المعلومات والشواهد                :وأضاف

 حد لهؤالء المشبوهين المجـرمين، ولكـي تأخـذ العدالـة            أمام وزير الداخلية لكي يقوم بدوره الوطني لوضع       
ولم يتسن التأكد من كون الفتوى بإباحة استهداف ضباط من جهاز األمن الوقائي قد صدرت بالفعـل                  .مجراها

عن األسطل، وهو أحد قادة حماس المعروفين بتشددهم في القطاع، وكان قد هدد سابقاً بظاهرة الزرقاوي فـي                  
وجدد عيسى رفضه خالل المؤتمر اتهام حماس صراحة بالمسؤولية عـن            . إسقاط الحكومة  فلسطين في حال تم   
نحن ال نتهم أي جهة بالوقوف وراء االعتداء ولكن هذا التحريض المشبوه الذي يهدف إلى               : هذه الحادثة، وقال  

األجهـزة الرسـمية    التغطية على فشل هذه الحكومة وعدم قدرتها على أداء احتياجات أبناء شعبنا وتعاملها مع               
كونها أجهزة خارجة عن القانون، يأتي في سياق عملية التحريض وينشر ثقافة العنف والحرب األهلية، نحـن                 

  .أجمعين الخاسرون فيها
الموقع االلكتروني للمركز الفلسطيني لالعالم المقـرب مـن         أن  غزة   من   7/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  

ئي، بمنع الصحافيين والمصورين من اإلطالع على اآلثار التـي خلفتهـا   حماس اتهم عناصر جهاز األمن الوقا   
ويثير هذا التصرف حسب المركز الفلسطيني، الشكوك حول ما وصف بالهجوم على مقر الوقائي               .هذه القذائف 

   .في غزة، وهو المقر األكثر تحصينا بالنسبة لمقرات الوقائي وتنتشر حوله أبراج المراقبة العسكرية
أعلن رئيس الـوزراء اسـماعيل هنيـة         :غزة فتحي صّباح   نقالً عن مراسلها في      7/6/2006الحياة   وأضافت

واعرب هنية في مستهل الجلسة االسـبوعية       . رفضه االعتداء بالقذائف على المقر الرئيس لجهاز األمن الوقائي        
  . العاشرة لمجلس الوزراء عن اسفه لوقوع االعتداء

مجموعات مسلحة هاجمت مقر جهاز األمن الوقائي فـي         إلى أن    6/6/2006ات  مركز اإلعالم والمعلوم  وأشار  
منطقة تل الهوى بغزة بثالثة صواريخ من نوع قسام وياسين التي كانت توجه نحو المستوطنات اإلسرائيلية قبل                 

  .إعالن الهدنة
  

  مغاوير الداخلية تقوم بدور االحتالل في اغتيال القادة و المجاهدين :مقداد .5
داخلية سعيد صيام المغـاوير تقـوم اآلن        الإن القوة التنفيذية التابعة لوزير      : هر مقداد المتحدث باسم فتح    قال ما 

بدور االحتالل وتنوب عنه في اغتيال وقتل المجاهدين والتي كان آخرها مقتل الشهيد القائـد محمـد محمـود                   
وة أن تبني وجودها بالكراهية وبـث       وأضاف بأنه ال يمكن ألي ق      .الكردي الذي ينتمي لكتائب شهداء األقصى     

ومن جهتها حملت كتائـب شـهداء        .األحقاد وتكفير الناس ويصبح القتل سهالً بدماء باردة ويعمم الظلم والقهر          
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 كتائب القسام مسؤولية اغتيال الكردي، مؤكدة على ان هذه الجريمة لن تمر دون عقاب رادع وقاس،                 ،األقصى
 مسلحة أن تطلق الرصاص بـشكل عـشوائي باتجـاه مجموعـة مـن               وقالت ال نعرف كيف يمكن لمجموعة     

  .المواطنين في بيت عزاء
  6/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  حماس    للضغط على ولبنانوإيرانعباس يرغب بزيارة سوريا  .6

ذكرت مصادر فلسطينية امس ان الرئيس محمود عباس يرغب بزيـارة سـوريا وإيـران إلقناعهمـا                  :القدس
االوضاع الداخلية الفلسطينية وضرورة الضغط على حماس للقبول بالمبادرة العربية للـسالم ووثيقـة              بخطورة  
وفي هذه االتجاه ذكر الثالثاء ان بعض القيادات العربية والفلسطينية تواصل مساعي بدأتها منذ فتـرة                 .االسرى

طهران بداية شهر يوليـو القـادم،       لترتيب جولة للرئيس الفلسطيني للقيام بزيارة الى كل من دمشق وبيروت و           
   .وربما في الثلث االخير من الشهر الجاري

 7/6/2006القبس الكويتية 
  

   للفلسطينيين  المشروعةيجدد دعم الحقوق البحريني رئيس الوزراء  .7
اتصاالً هاتفّياً من رئـيس الـسلطة الفلـسطينية    البحريني  تلقى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء          

 على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية بمـا فـي ذلـك الحـوار الـوطني                 همحمود عباس، حيث أطلع   
الفلسطيني، كما تم خالله بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات اهتمام الجانبين المـشترك، إضـافة إلـى                  

جـدد صـاحب    استعراض تطورات األوضاع ومستجداتها في المنطقة وبخاصة في فلسطين، وفي هذا الصدد             
رئيس الوزراء موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلـى جانـب األشـقاء الفلـسطينيين                 
للحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف،              

وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية والتطور وقد       مشددا على أهمية الحوار الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية          
 عن تقديره لمواقف مملكة البحرين ومؤازرتها ووقوفها إلى جانـب الـشعب الفلـسطيني،               عباسرئيس  العبر  

  . والدعم المستمر الذي يلقاه الفلسطينيون من مملكة البحرين على الصعيدين الرسمي والشعبي
  6/6/2006أخبار الخليج البحرينية 

  
  لمقاومة تقصف إسرائيل ردا على االغتياالت وبيرتس يتوعد بالردا .8

ن مستوطنة أصيبت بجراح جراء سقوط ثالثة صواريخ علـى  اقالت الشرطة اإلسرائيلية :  صالح النعامي  ،غزة
وأوضح جيش االحتالل أن المقاومة الفلسطينية أطلقت خمسة صواريخ من شمال غزة، سـقط              . بلدة سديروت 

 وأعلنـت سـرايا القـدس      .البلدة، بينما سقط الصاروخان اآلخران في منطقة مفتوحـة قربهـا          ثالثة منها في    
 وقـادة  تهاسرايا إن العملية جاءت رداً على عمليات االغتيال التي استهدفت قاد          الوقالت  . مسؤوليتها عن العملية  
مدينة المجدل اإلسـرائيلية    وقصفت كتائب األقصى وكتائب سامي الغول التابعتين لفتح         . لجان المقاومة الشعبية  

وأعلنت المجموعتان أن هذه العملية تأتى رداً على اغتيال إسرائيل الثنـين مـن كـوادر لجـان                   بصاروخين،
وفي تطور آخر أعلنت ثالث أذرع عسكرية مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة فـي مجموعـة مـن                  . المقاومة

ألوية الناصر صالح الدين وكتائب إسماعيل أبـو        ت كل من كتائب األقصى و     أعلنو. عناصر الوحدات الخاصة  
وفي بيان مشترك صادر عنها، أكـدت األذرع الـثالث مقتـل            . القمصون، التابعة لفتح مسؤوليتها عن العملية     

  . وتوعد بيرتس برد قاصم ومؤلم على إطالق الصواريخ .وجرح عدد من الجنود في العملية
  7/6/2006الشرق األوسط 

  



 

 16

  
  ة ومعاقبة قتلة المجاهدين والنساء حماس تهدد بمالحق .9

هددت حركة حماس بمالحقة القتلة الذين نفذوا جريمة قتل في غزة، أسفرت عن استـشهاد               : حبيب أبو محفوظ  
وأكدت حماس في بياٍن     .، وإصابة ياسر الغلبان بجراٍح بالغة جداً      هالمجاهد القسامي عطية الغلبان، وزوجة شقيق     

 تستهدف إغراق الساحة الفلسطينية في بركة من الدم من أجل إسقاط الحكومة،             وجود مؤامرة الى  صادٍر عنها،   
وال مخرج من هذه المـؤامرة إال بنبـذ   . وتخفيف الضغط عن العدو الصهيوني، تنفذها فئة قليلة مارقة مأجورة   

 .تها اللعـين  وقف مسلسل مو  تهذه الفئة اللعينة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية والتوحد في مواجهتها، كي             
 لن  هاسفك يوما دما حراما، ولكن    تسفك ولن   ت لم    و قالت انها   وشددت حماس حرصها على حرمة الدم الفلسطيني      

  . األيدي أمام قتلة النساء واألجنة والمجاهدينةقف مكتوفت
    6/6/2006إخوان أون الين 

  
  الهدنةحماس تستعد النهيار  .10

 إسرائيلية بإدعاء أن حركة حماس تسعى الـى الحـصول علـى    خرجت مصادر أمنية:  اسعد تلحمي  ،الناصرة
كميات كبيرة من المواد التفجيرية واجراء اختبارات عليها استعداداً الحتمال انهيار الهدنة واستئناف الهجمـات               

وادعت ان ناشطين في الذراع العسكرية للحركة أجروا اختباراً على عبـوات ناسـفة              . المسلحة داخل إسرائيل  
. كما زعمت أن الحركة ستواصل محاوالتها المتالك أسلحة كيماوية مـن صـنع محلـي              . اد كيماوية تشمل مو 

  .وتابعت أن حماس تخطط لعمليات إرهابية ذات انعكاسات استراتيجية في المستقبل
7/6/2006الحياة   

 
  سنتعالى على الجراح ولكن لن نتهاون مع من يعتدي علينا: الشيخ الدرديسي .11

 أن الحركة ستتعالى على الجراح وتمارس ضـبط الـنفس           ،حماسكوادر   أحد   ،ي الدرديسي زك أكد: خانيونس
وقال . ألعلى درجة، لكنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها وصد أي اعتداء تنفذه أي جهة بحق أفرادها وقادتها                 

بعـد محاولـة    خالل استقباله مئات المواطنين من أنصار حماس الذين شاركوا في مسيرة لتهنئتـه بالـسالمة                
 أن هذه الحادثـة     علنوأ.  القوة وقعت في شر أعمالها     اناالعتداء التي نفذتها بحقه مجموعة من األمن الوقائي         

مشدداً على أن حماس واعيـة لهـذه        ،  تكشف طبيعة اإلجرام الذي تمارسه فئة من األمن الوقائي وفرقة الموت          
اكل، لكن المشكلة هي مع بعض المـأجورين الـذين          المخططات وهي تؤكد أنه ال يوجد بينها وبين فتح أي مش          

  . ينفذون جرائم ويجب أن ينالوا عقابهم
  6/6/2006السبيل االردنية 

  
  فتح تخفي انقساماتها عبر مهاجمة حماس: محللون فلسطينيون .12

 يرى مراقبون أن فتح تحاول إخفاء تباين أطرافها وتناقض مواقفها عبر مهاجمتها لحركـة             :  عال عطااهللا  ،غزة
حماس والتربص بالحكومة التي شكلتها والوقوف لها على كل صغيرة وكبيرة مجندة وسـائل إعالمهـا فـي                  

أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم أكد أن فتح تعاني من              . مساعدتها بلعب هذا الدور   
حركـة  التها، وفي الوقت نفـسه أيـد أن    أزمة قوية وشديدة وتشرذم واضح وخالفات داخلية تمنعها من بناء ذا          

. تحاول أن ترمي بخالفاتها وبما حل بصفوفها من ترهل واضح في وجه حماس وفي وجه الحكومة الفلسطينية                
وأكد أن فتح لن تنجح في محو الصورة التي رسمها عنها الشارع الفلسطيني منوهاً إلى أن خالفـات الحركـة                    

حركة العالمي لحركة فتح ماهر مقداد، بأن هناك الكثير من األوراق في            واعترف الناطق اإل  . ستزداد و تتفاقم  
وعلى مدار عشر سنوات مضت ما زالت مختلطة مع بعضها بعضا، مشدداً على أن إعادة بناء التنظيم ولملمة                  
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يـه  ولم ينكر ما تعان   . الصفوف وتفعيل الحياة الديمقراطية في أوساط الحركة يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد            
من جانبه أكد محافظ المنطقة الوسـطى       . حركة من تدافع وصراع أجيال وغياب عنصر المحاسبة والمساءلة        ال

وعضو اللجنة الحركية العليا التابعة لفتح عبداهللا أبو سمهدانة أن أعباء كثيرة تراكمت على الحركـة وأثقلـت                  
 أكثر من ثمانية وثالثين عاماً من النـضال         كاهلها نتيجة لبعض األخطاء التي شابت تجربتها الرائدة على مدار         

ن المؤشرات التي تشهدها الساحة     االكاتب والمحلل السياسي يونس العموري قال من جانبه         . الثوري والسياسي 
  وأضـاف  ،الفتحاوية ال تبشر بأنها ماضية في بناء ذاتها وهيكلة أطرها واصطفاف كادرها ونهوضها من جديد              

اوي الداخلي يوسع الهوة والشرخ العامودي واألفقي بالداخل الفتحاوي وعلى مختلف           السجال التنظيمي الفتح  ان  
المستويات، هناك غياب واضح لبرامج الفهم والتفاهم السياسي للوقائع الـسياسية الـصادرة عـن المؤسـسة                 

وشدد علـى  . امالتنظيمية الفتحاوية التي من خاللها يكون رسم السياسات العامة للحركة على خلفية البرنامج الع  
 ونوه إلى أنهـا قـد   25/1/2006أن فتح تقف عند مفترق طرق خطير وأنها لن تعود إلى شكلها ما قبل تاريخ       

تتحلل وتتعرض ألزمات من شأنها أن تعرضها لالنشقاقات الداخلية ورأى أن الحل يكمن في مراجعة شـاملة                 
 الفتحاوية وأدبيات الحركة التي حـددت شـكل         وكاملة لبرامجها ونهجها السياسي من خالل العودة إلى الجذور        

إلى جانب فتح ظن بعض المـراقبين بـأن الحـصار           . وطبيعة التعاطي السياسي مع مختلف المسائل الوطنية      
المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته سيسحب ورقة الجماهيرية من حركة حماس وستضعف شـعبيتها،              

لتوقعات، فالجامعات والنقابات ما زالت تلتف وتختار حمـاس         إال أن ما يحدث على أرض الواقع دحض هذه ا         
وربما كان آخر ما قام به عباس من جولة ميدانية في رام اهللا والبيرة كـان هدفـه كـسب تأييـد                      . ممثلة عنها 

 وفتح للتقرب من الجماهير لن تفلح في سحب         هالجماهير في مواجهة حماس، إال أن مراقبين يرون أن محاوالت         
 . حماس وأن الشعب الفلسطيني اختارها عن وعي وإدراك ال بعنصر العاطفةاألوراق من

  6/6/2006السبيل االردنية 
  

  خاليا فتح التنظيمية تعيش ارهاصات التجديد: تحقيق .13
 اكثر من جبهة ومسار خصوصا بعد المصالحة بين عبـاس           ىتشهد خاليا حركة فتح القيادية نشاطا وتفاعال عل       

زمام المبادرة لصالح الحركة خصوصا في ظل األزمة التي تواجهها حماس وكـذلك             والقدومي بهدف استعادة    
بهدف الخروج من االزمة المالية الخانقة، خصوصا بعد الضعف الكبير المرصود مؤخرا في حصيلة التبرعات               

 ممثلـي  التي تجمعها اقاليم فتح في البلدان العربية حيث انهار مردود هذه التبرعات بشكل كبير وواضح لصالح          
 عمان االسبوع المقبـل     ىيحضر ال  حيث س  . ولبنان واالردن ودول الخليج العربية     احماس خصوصا في سوري   

ابو ماهر غنيم في اطار مهمة العادة ترتيب االتصال وحلقات التنسيق بين ممثلي اقاليم فتح في المنطقة امـال                   
كما يريـد محمـود عبـاس        للحركة   المركزية  في االستعداد للمرحلة الالحقة التي قد تشمل احياء دور اللجنة           

وفي داخل اوساط فتح المراقبة والخبيرة يتبادل الجميـع قناعـات عـن              .والتمهيد لعقد المؤتمر الحركي العام    
حركة والتي يعتبر محمد دحالن من      الظروف واعتبارات استثمرتها جيدا المجموعة التي تمثل تيار التجديد في           

سيع اطار اللجنة المركزية من الشروط الموضوعية فيما يبدو لتعزيز التماسـك             حيث اصبح تو   ، رموزها ىاقو
والتالحم داخل مؤسسة المجلس الثوري للحركة، وبالتالي تعمل مجموعة فتح الجديـدة علـي اسـاس نظريـة      
تنظيمية وسياسية تجعل عقد المؤتمر الحركي العام المنتظر نقطة ال يمكن الوصول اليها فـي ظـل التركيبـة                   

 توسيع عضوية اللجنة المركزية وضم النشطاء البارزين اليها وتحديدا من           ، مما يستدعي  لحالية للجنة المركزية  ا
 يحقق الشروط الموضـوعية     ى وهي مسألة قد يضطر عباس لركوب موجتها حت        ،المؤثرين في المجلس الثوري   

 لتصليب الجبهة الداخلية في الحركة وهي        النجاز االستفتاء وثانيا الخراج حماس من اللعبة، وثالثا        ،الالزمة اوال 
حقائق ووقائع تعني بان شخصيات من طراز دحالن والمقرب منه روحي فتوح تقترب اكثر وفعال من اللجنـة                  

  مع االشارة إلى أن    .عزام االحمد ونبيل عمرو المرشحين ايضا     إضافة إلى   االكثر خطورة واهمية في الحركة،      
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اصة سيطرة العواجيز علي اللجنة المركزية، وتوقع ان يحدث في فـتح مـا               انتقد في جلسات خ     كان قد  دحالن
 . في النهاية الي االنهيار الكاملىحدث في قيادة االتحاد السوفييتي، حيث توالت وفياتهم مما اد

  7/6/2006القدس العربي 
  

   يدعو لمفاوضات سرية مع الفلسطينيينيزبير .14
سرية مع القيادة الفلسطينية، بزعم ان المفاوضـات العلنيـة           ات، أمس الى اجراء مفاوض    يزدعا بير : الناصرة

وفي محاولة منه لاليهام بأن المشكلة هي في الجانب الفلسطيني، قال            .تتعثر دائما وال تؤدي الى أي نتيجة جدية       
  . امام حماس، وانما في حالة االنقسام الحاصل بين الفلسطينيينمحمود عباسان الخالف ليس متعلقا بمكانة 

  7/6/2006الغد األردنية 
  

   الفلسطيني للشعبتعزيز المساعدات اإلنسانية يدعم بيريتس  .15
تعزيز المساعدات اإلنسانية للشعب لقال بيرتس أنه على ثقة من إيجاد السبل الكفيلة : التلفزيون اإلسرائيلي

 الذي اتخذته الفلسطيني، وخاصة في غزة، للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية، ودون خروج عن القرار
ومن جهة أخرى أشاد بالدعم الدولي الذي تتلقاه إسرائيل، خاصة . إسرائيل بعدم التفاوض مع حكومة حماس

  .إزاء المواقف القاضية بالتمييز بين الشعب الفلسطيني ومحاربة اإلرهاب
  6/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 

  
 ل االشهر االخيرة  مليون دوالر وصلت الى حماس والجهاد خال20:ديسكين .16

 ان حزب اهللا يمارس ضغوطا على التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية لتقـوم بعمليـات                ،قال يوفال ديسكن  
 ضاعف ثالث مرات حجم االموال التي يرسلها عادة الى الفلسطينيين منـذ             حيث ،مسلحة ضد اهداف اسرائيلية   

 تلقـت   ،التنظيمات المسلحة مثل حماس والجهاد االسالمي     ان  شار إلى   وا .اجراء االنتخابات الفلسطينية االخيرة   
  . مبلغا اجماليا بحجم عشرين مليون دوالر عبر التهريب،خالل الشهور القليلة الماضية

  7/6/2006القدس الفلسطينية 
  

  مصادر صهيونية تزعم أن حماس تخزن صواريخ مطورة في الضفة الغربية .17
ة أّن ناشطين في حماس قاموا في الضفة الغربية بإجراء تجارب زعمت مصادر أمنية صهيوني: القدس المحتلة

حركة عدة خبراء في صناعة القنابل الوأضافت أنّه يوجد لدى  .إلضافة مواد خطيرة إلى قنابلهم لزيادة فعالّيتها
رة لم ينجحوا حتى اآلن في دمج هذه المواد إلى القنابل بصوها، إال أنهم يستثمرون جهداً كبيراً في تطوير

قّدرت المصادر االستخبارية الصهيونية وجود العديد من الخاليا العسكرية التابعة في نفس السياق و .مستمرة
لحماس منتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية تقوم بتخزين األسلحة وتدريب خاليا جديدة وإنشاء 

  . استعداداً النهيار الهدنة،مختبرات جديدة لصناعة المتفجرات
  6/6/2006كز الفلسطيني لإلعالم المر

  
  اسرائيل تعلن اعتقاالت في الضفة ألعضاء في شبكة قريبة الى القاعدة .18

شاباك أمس، ان أجهزة األمن ألقت أخيراً القبض على فلسطينيين من منطقتـي             الكشف رئيس جهاز    : الناصرة
 الغربية، وأنها عثرت في حـوزتهم       القدس ونابلس ضالعين في بناء قاعدة ايديولوجية للجهاد العالمي في الضفة          

شـار  وأ . كانت عامة ولم تكن معدة للتنفيذ في وقت معين         ، موضحا أنها  على مخططات لتنفيذ عمليات ارهابية    
فيـه   تنـشط    ، الفتا إلى انه في الوقت الذي      في األردن ومصر وتحديداً سيناء    هذا التنظيم    بنى تحتية ل   إلى وجود 
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خاليا التي تنشط في سيناء ما      الفإن مصر لم تنجح في السيطرة على        ،  ذه البنى أجهزة األمن األردنية بقوة ضد ه     
  .يجعل شبه الجزيرة مفتوحة أمام تهريب االسلحة

  7/6/2006الحياة 
  

  المحكمة االسرائيلية ترفض اصدار اوامر الخالء بؤر استيطانية .19
ن، يطلب اجبار الحكومة على اخالء      رفضت المحكمة العليا، أمس التماسا تقدمت به حركة السالم اآل         : الناصرة

ست بؤر استيطانية في وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد ان تم استنفاد كافـة االجـراءات القـضائية، إال ان                    
بيد الحكومة، التي تختـار التوقيـت       وهو   ،خالء سياسي الإن قرار ا   وأشارت إلى    .الحكومة تماطل في اخالئها   

  .نية وسياسيةالمناسب اعتمادا على اعتبارات أم
  7/6/2006الغد األردنية 

  
  على مصر بناء جدار على الحدود بينهما إسرائيل تقترح .20

تنوي الحكومة االسرائيلية التقدم بشكل رسمي الى مصر بمشروعها القديم لبناء جـدار عـازل مـن      : تل أبيب 
ايد محاوالت مـصريين    االسمنت المسلح على طول الحدود بينهما بدعوى مكافحة ظاهرة التهريب المقلقة وتز           

  .ن تكاليف بنائه تضاهي المليار دوالرمع االشارة إلى أ. التسلل الى اسرائيل بغرض تنفيذ عمليات تفجير فيها
  7/6/2006الشرق األوسط 

  
  خالل لقائهما األخيرمبارك طروحات خطيرة لأولمرت قدم  :صحيفة الحقيقة األردنية .21

طرح على حسني مبارك عدة مطالب خطيرة وتمس األمن كشفت مصادر مطلعة عن أّن أولمرت : نابلس
ليستخدمه ،  عن مطار العريش مصرتنازلأن تعرض  حيث .الماضيالقومي المصري خالل لقائهما األحد 

الفلسطينيون في تصدير منتجاتهم الزراعية وبضائعهم لألسواق األوروبية، بزعم أّن اإلجراءات األمنية المطبقة 
طالب بفرض رقابة صهيونية مصرية مشتركة على  و.ّدي إلى تلف تلك المنتجاتبن جوريون تؤ في مطار

دعا إلى تعاون مصر مع جهاز الموساد  كما .المطار لمنع استخدامه من قبل الفلسطينيين في أغراض عسكرية
ضافة إ. من خالل تبادل معلومات تتعلق بمكافحة ما أسماه اإلرهاب، سواء في سيناء أو في األراضي المحتلة

المطلب المتجّدد بتوصيل مياه النيل للكيان الصهيونّي، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة في سيناء، إلى 
  .تفعيل التطبيع في كافة المجاالتو

  6/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  السبت من جديد العمل يوم شاس تطلق شرارة معركة  .22
ائيلية، ان ايلي يشاي، توصل الى معطيات مقلقة بشأن تجاوز          قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة اإلسر      

 ألف عامل، هم    226 ألف عامل يعملون أيام السبت، من بينهم         314 بعد ان اتضح ان ال اقل من         ،قانون العمل 
دوريات السبت، وهي مؤلفة    ب ينوي إعادة ما يسمى      هوكما ذكرت وسائل إعالم فإن     .لهاإلشكالية األكبر بالنسبة    

 في ذلك   تشين عرب يسجلون المخالفات لكافة المحالت والمرافق االقتصادية التي تعمل من دون ترخيص            من مف 
  .اليوم

  30/5/2006المشهد اإلسرائيلي  
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   ألف عامل أجنبي يعملون كعبيٍد في الكيان الصهيوني20: تقرير أمريكي .23
 ألف عامل أجنبي يعملون في 20إلى  16كشف التقرير السنوي للخارجية األمريكية، عن أن ما بين : نابلس

 بخصوص هذا ة إلى أّن الوضع تفاقم في السنة الماضي وأشار.ظروف تتّصف بالعبودية في الكيان الصهيوني
  .الشأن

  6/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  انخفاض البطالة في إسرائيل رقميا  .24
 إسرائيل انخفضت في نهاية العام الماضـي الـى          أعلنت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، ان البطالة في       

حيـث   2004في العام   وكانت قد بدأت باإلنخفاض     ،  %11 الى حوالي    2003، بعد ان وصلت في العام       8.8%
 %.8.5 سـيكون مع نهاية العام الحـالي      االنخفاض  وزارة المالية تعتقد ان     مع االشارة إلى أن     ،  %10.4 بلغت
 245 مليون عامل، من بينهم حـوالي        2.74ي إسرائيل مع نهاية العام الماضي       كان تعداد القوى العاملة ف    قد  و

 وحـسب   . ألـف إمـرأة    180 ألف مقابل مليون و    347مليون و العاملون  الرجال  يشكل  ألف عاطل عن العمل،     
بة المعطيات فإن الفجوة بين نسبة العاملين والعامالت تتقلص سنويا، ففي العام الماضي ارتفع عدد العاملين بنس               

 نسبة القوى العاملة في إسرائيل ترتفع سنويا فـي          ، علما أن    %4.9، بينما لدى النساء كان االرتفاع بنسبة        3%
 ومن جهة أخرى تبين أن    .  فإن البطالة بين النساء أكثر منها لدى الرجال         أيضا معطياتالوحسب   %.2.3حدود  

 من نسبة النساء اليهوديات، التـي تتجـاوز         نسبة النساء العربيات المنخرطات في سوق العمل، هي اقل بكثير         
 بين العرب أصـال     مع االشارة إلى أن البطالة     هي األعلى في كل إسرائيل،       هنن نسبة البطالة بين   كما أ ،  50%

 الجدل في إسرائيل يدور حـول        وعلى هذا الصعيد فإن    %.7بين اليهود في حدود     هي  ، بينما   %14تصل الى   
 شكلي، بمعنى أن الخارجين من دائـرة        ه فيه عدة أسباب، في غالبيتها تؤكد أن       نوعية هذا التراجع الذي تتداخل    

  .البطالة لم يجدوا وظائف كاملة او برواتب طبيعية
  3/6/2006المشهد اإلسرائيلي  

  
  مساعداتنا المقبلة ستشمل موظفي القطاع العام: مدير عمليات أونروا .25

روا، أن األخيرة تسعى لزيادة حجم المساعدات اإلنسانية        أكد جونج جنج مدير عمليات وكالة أون        :محمد الجمل 
المقدمة للفلسطينيين، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشمل توزيع مساعدات تموينيـة وغذائيـة علـى المـوظفين                 

وأوضح جنج أن األوضاع المعيشية واالقتصادية المتردية التي تعيشها األراضي الفلسطينية، دفعت             .الحكوميين
  .سال نداء عاجل للدول المانحة، طالبتها من خالله بزيادة مساعداتها المقدمة للوكالةأونروا إلر

  7/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  العراقىرحلة اول فدائي فلسطيني من مخيم المية ومية ال .26
  العراق حيث فجر نفسهىكتب روبرت فيسك مقاال عن رحلة جهادي فلسطيني من مخيم المية المية في لبنان ال

 عندما ساق 2004 عام ىوتعود قصة عويضة ال . في اول عملية يقوم بها فلسطيني ضد االحتالل االمريكي
سيارته المليئة بالمتفجرات وفجرها في قافلة عسكرية امريكية، ليكون اول شهيد فلسطيني ضد الجيش 

ولكن القصة .  سراواضاف قائال ان قصة حسن ونهايته النارية ظلت. االمريكي المحتل كما يقول فيسك
 فجروا 26 عدد من الشبان الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة والمية ومية، عددهم ىالخارقة هذه تشير ال

 ان عويضة كان يبحث ىانفسهم في العراق، كما غادر عدد من الشبان مخيم صبرا وشاتيال، ويشير فيسك ال
  .عن الشهادة في فلسطين وعندما لم يستطع عبور الحدود اللبنانية اليها، قرر الذهاب الي العراق
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  7/6/2006القدس العربي 
  

  استثناء الفلسطينيين من تعليمات اإلقامة للرعايا العرب في العراق .27
 مـن   1948ن في العـراق منـذ عـام         استثنت الحكومة العراقية الفلسطينيين المقيمي    :  فارس شرعان    ،عمان

وقال القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في بغـداد دليـل          . التعليمات الجديدة التي اعتمدتها إلقامة الرعايا العرب      
القسوس انه التقى أمس عدداً من المسؤولين في دائرة االقامة وشؤون االجانب التابعة لوزارة الداخلية العراقية                

 وإنما تنطبـق    1948ليمات الجديدة ال تنطبق على الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام            حيث أبلغوه ان التع   
وقال القـسوس ان المـسؤولين العـراقيين         .على الفلسطينيين الذين دخلوا البالد قبيل الغزو االميركي او بعده         

ن أملهـم فـي عـدم مغـادرة       تعهدوا له بحماية الفلسطينيين في العراق ومعاملتهم معاملة العراقيين معربين ع          
  .الفلسطينيين البالد

 7/6/2006الشرق األوسط 
  

  ؟ في األردنلماذا ال تنتخب لجان المخيمات .28
طالب نواب وفعاليات شعبية وشبابية في عدد من المخيمات بضرورة انتخاب لجـان تحـسين            :  ايمن فضيالت 

 . ية أسوة بانتخاب البلديات والمجالس القروية     خدمات المخيمات التي يتم تعيينها من قبل دائرة الشؤون الفلسطين         
مدير دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة أكد لـالسبيل أن لجان تحسين المخيمات وجدت لخدمة المخيم فقط                
وتهتم بالنواحي الخدمية التنظيمية وليس لها أي دور تنفيذي، مشيرا إلى أننا معنيون بأن تبقى المخيمـات فـي                   

ي الذي وجدت من أجله كرمز لقضية الالجئين، والمواطنون في المخيمـات أغلـبهم أردنيـون                اإلطار المؤقت 
ويمارسون حق االنتخاب سواء في البلديات أو المجالس النيابية، كما أنه ال يوجد انتخابات إال بموجب قرار من                  

ايزة ان يكون الهدف مـن      بدوره نفى عز  . المجلس التشريعي، وال يوجد قانون يتعلق بانتخابات لجان المخيمات        
تعيين لجان المخيمات هو الخوف من فوز االسالميين، مؤكدا على اننا ال نتعمد اقصاء احد في التعيين، كما اننا            
ال نمثل أي حزب سياسي في عضوية لجان المخيمات ألننا لسنا معنيين بان نزج بلجـان الخـدمات فـي أي                     

  . ف اخرى، ونحن نحرص على ابقاء اللجنة لجميع ابناء المخيمخالفات تنظيمية، وننقل عمل اللجان ألي اهدا
  6/6/2006السبيل االردنية 

  
  بحث قضايا القرى غير المعترف بها في النقب  .29

عقد منتدى الشخصيات العربية المنتخبة في النقب، يوم أمس، اجتماعه الثاني وذلك فـي غيـاب                : ياسر العقبي 
تخطيط واألراضي في البلدات القائمة المعتـرف بهـا، ومـشاكل    وبحث الحضور مشاكل ال   . رئيس بلدية رهط  

  .القرى غير المعترف بها
  6/6/2006 48عرب 

  
 فروع البنك العربي في االراضي الفلسطينية تعمل كالمعتاد .30

قال مسؤول رفيع المستوى في البنك العربي إن فروع البنك المتواجدة في االراضي :   محمد عالونة،عمان
ول أعمالها بشكل طبيعي على الرغم من حادث أمس األول والذي وصفه بـ المؤسف ، مشيرا الفلسطينية تزا

ولم يقلل  .الى ان عمليات االغالق كانت لفترة محدودة نتيجة الحفاظ على سالمة العاملين في تلك الفروع
لة في االراضي المسؤول ، الذي طلب عدم نشر اسمه ، من المخاطر التي تتعرض لها البنوك االردنية العام

  يشار الى ان فروع البنوك  .الفلسطينية نتيجة االوضاع السائدة ، لكنه أكد بأن االمور حاليا تسير على ما يرام
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 فرعا ومكتبا تمثيليا تعمل في مختلف مدن وقرى 50االردنية العاملة في المناطق الفلسطينية يبلغ عددها نحو 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  7/6/2006الدستور 
  

  %2 ةنسببتراجع تودائع البنوك األردنية في فلسطين  .31
، أكد خبراء تأثر أداء البنوك االردنية العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية سلباً خالل العـام الحـالي                 

وكانت آخر البيانات اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي أظهرت تراجع محفظة االوراق الماليـة للبنـوك                
 ماليين دينار، أما    108لتصل الى   % 10ردنية في فلسطين بمقارنة الشهرين االوليين في العام الحالي بنسبة           اال

من العام الماضـي    ) فبراير(  بليون دينار نهاية شباط      2.07لتصل الى   % 2ودائع العمالء فقد انخفضت بواقع      
  .وهي آخر اإلحصاءات المتاحة

  7/6/2006الغد األردنية 
  

   الصحي الفلسطيني بسبب الحصار الجهاز انهيار تحذيرات من .32
حذرت رابطة أطباء لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية من انهيار الجهاز الصحي في األراضي الفلسطينية على ضوء               

وقال المسؤول في الرابطة صالح حاج يحيى إن الجهاز الصحي الفلسطيني لـم              .تواصل الحصار اإلسرائيلي  
ونقـل   . األطفال الذي يحتاجون لعمليات جراحية في القلب وزرع نخاع شـوكي           يعد قادرا على عالج عشرات    

عن وزير الصحة الفلسطيني قوله إنه يرغب بالتعاون مع كل جهة في إسـرائيل بهـدف مـساعدة المرضـى       
رابطـة مستـشفى    الوسلمت   .ودعا الوزير جميع الجهات لتقديم المساعدة وتمويل عالج األطفال         .الفلسطينيين

  .  ألف شيكل120تبرعات بقيمة الشفاء 
  7/6/2006 48عرب 

  
  فيلمان من اسرائيل حمال في مهرجان كان عبء القضية الفلسطينية .33

 لكن الالفت أن الحدث كان من صـنع         ،هناك حدث فلسطيني في مهرجان كان هذا العام       كان  : ابراهيم العريس 
ذلـك ان الفيلمـين أتيـا       . ة السياسية على األقل   مخرجين اسرائيليين، نال فيلماهما تصفيقاً يستحقانه، من الناحي       

الفيلم األول   .مناهضين للفكر والسياسة السائدين في اسرائيل، مما يجعل كالً من مخرجيهما منشقاً على طريقته             
  . والثاني منطقة حرة لعاموس غيتاي. ما عدا واحدة من عينّي آلفي مغربي

  22/5/2006المشهد اإلسرائيلي 
 

  حمر يعمل على توفير االحتياجات الطبية في فلسطينالهالل األ: قطر .34
 وإنـشاء المراكـز     ، وتدريب االطبـاء    الفلسطيني، يعتبر الهالل األحمر القطري دعم القطاع الصحي      : الدوحة

عدد المستشفيات التي تـشرف عليهـا جمعيـة         مع اإلشارة إلى أن     . الصحية أهم أهدافه وخططه االستراتيجية    
 محطة رئيسية وفرعية لتقديم خدمات اإلسعاف       38 في حين تشرف على      ،ي يقدر بأربع  الهالل األحمر الفلسطين  

تواجه في وقت    سيارة إسعاف،    122 مركزا من مراكز الرعاية الصحية األولية و       30والطوارئ باإلضافة الى    
  .  مصاعب جمة في ظل األوضاع الراهنة التي تعيشها معظم المناطق الفلسطينيةفيه

  7/6/2006الشرق القطرية 
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   منظمة العمل الدولية خضعت لرغبة االحتالل اإلسرائيلي : قويدرابراهيم  .35

 لمؤتمر العمل الدولي المنعقـد       95  في كلمته أمام الدورة   ،   حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية      :داليا حسني 
 خاصـة    ، لجتها للقضايا العربية   المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من الكيل بمكيالين في معا         ،حاليا في جنيف  

يز عنصري من جانب سلطات االحـتالل  يالقضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر وتجويع وتم      
 عدم حياد بعثة منظمـة العمـل الدوليـة خـالل            إلىأشار  حيث    .وانتهاكها لجميع المواثيق واالتفاقيات الدولية    

 عدم مقابلة وزير العمل الفلسطيني تماشيا       ى عل إصرارها الفتا إلى  ، المحتلة العربية   واألراضيزيارتها فلسطين   
    . مع رغبات وقرار قوات االحتالل

  7/6/2006األهرام المصرية 
   

  األردن يطالب إسرائيل بهدم مبنى فلسطيني في القدس   .36
 عمان، هـدم مبنـى   لىإ طلبت السلطات األردنية من إسرائيل عشية زيارة ايهود اولمرت :أ ف ب، يو بي آي   

 بدأ الملك حـسين تـشييد قـصر         كان قد فلسطيني في القدس المحتلة بني على أراض تملكها العائلة الهاشمية،           
  .ه حالت دون إكمال67 حرب حزيران إال أنمترف في المكان، 

  7/6/2006السفير
   

  االتحاد الدولي للصحفيين يدين معاملة اسرائيلية مهينة لصحفية سويسرية  .37
 مروعال التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك       إلىدعا االتحاد الدولي للصحفيين السلطات االسرائيلية       : عمان

 عنـد نقطـة العبـور بـين     االسرائيليفي الجانب ، السويسرية صحفيةللالذي حدث  من خالل التفتيش العاري   
مـشيرا  الترهيب والتحرش الجنـسي،      مستوى   إلىمر يرقى   األ العام لالتحاد    األمين فيما أعتبر  .اسرائيل وغزة 

 بطاقـة   ها السلطات االسرائيلية رفضت منح    مع اإلشارة إلى أن    .لم يكن ثمة سبب لهذه المعاملة المهينة      إلى انه   
 .صحفية لدخول غزة ولم يسمح لها بالدخول إال بضغط رسمي من السفارة السويسرية ولمدة أسبوع واحد

 7/6/2006الدستور 
  

  يخطط لزيارة األراضي الفلسطينية واسرائيل بانيرئيس الوزراء اليا .38
 الفلسطينية واسرائيل أثنـاء توجهـه       األراضي كشفت مصادر حكومية يابانية أن كويزومي يخطط لزيارة          :قنا

 خطط للقيام بتلك الزيارة في ينـاير        علما أنه .  ستعقد في روسيا   التيللمشاركة في قمة مجموعة الدول الثمانية       
 .  أجلها بسبب مرض شارون آنذاك انهإال ،الماضي

  7/6/2006البيان 
  

   حساباتهم مباشرة إلىتحويل رواتب الموظفين : األوروبياالتحاد  .39
ن صندوق المساعدات الـذي تـم       أ أمس، مساء   ، ذكر مصدر رفيع المستوى في االتحاد األوروبي       : معا -غزة

 السلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي مباشـرة        إنشاؤه من قبل اللجنة الرباعية سيبدأ في تحويل األموال لموظفي         
  . وليس عبر الحكومة، لحساباتهم الخاصة في البنوك الفلسطينية خالل هذا الشهر

  7/6/2006الحياة الجديدة 
  

  في منطقة الشرق األوسط األطلسي يخطط ألكاديمية عسكرية .40
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 إلنشاء سيناقشون اقتراحات    األطلسي  وزراء الدفاع لحلف شمال    أن،  أمس ، في بروكسيل  دبلوماسيون أفاد: أ ب 
تحسين بهدف  ، لتدريب ضباط من اسرائيل وبعض الدول العربية،         األوسط عسكرية للنخبة في الشرق      أكاديمية

 لضباط من سبع    أبوابها التي ستفتح    األكاديمية عرض استضافة هذه     األردن أن وأضافوا. العالقات مع المنطقة  
 لضباط مـن    أبوابها األكاديمية تفتح    كما أشاروا إلى إمكانية أن     .متد عشر سنين  دول يقيم معها الحلف برنامجاً ي     
   . الحلف لمنطقة الخليجأعده برنامج إلى ستنضم أخرى ودول اإلماراتالبحرين وقطر والكويت ودولة 

  7/6/2006النهار 
  

  دويك الى المثقفين واألدباء العرب.د  رئيس المجلس التشريعيمن  ةرسال .41
  :كم ورحمة اهللا وبركاته وبعدالسالم علي

 وهذه دعوة موجهة ، ينطق عن وجدان صاحبه الذي يستمد من وجدان شعبه الفلسطيني وامته العربيةنداءفهذا 
 عن وأقدرهم على الترجمة ، فأنتم أجدر الناس باإلصغاء إلي نبض الناس،إلي عقول واعية وقلوب صاغية

 هكذا ينبغي لكم وان أو ،خلق وصاغة الوعي ومبدعو المعاني أنتم شهود الحق وضمير ال،آالمهم وأحالمهم
 وتخاصم المثقفين ، وان السياسة التي تعادى الثقافة، ومن أولى منكم بوصف الريادة،الرائد ال يكذب أهله

ن تعزل أهل إ سياسة خائفة مرتعدة تعزل نفسها ،سياسة بال روح.. سياسة خاوية على عروشهايوالمبدعين له
  .الفكر
 وانما ألن الثقافة الحقة تضمر رسالة سياسية مغايرة تستمد ،ل هذه السياسة ال تخاصم الثقافة لذاتهاومث

 وتقاوم امالءات القوة الغاشمة، وتنتمي إلي ، فهي تستعصي على التدجين،شرعيتها ممن يتلقاها ال ممن يمليها
النهوض والحق والعدالة، ال إلي مسوغات  العابر الموقوت، والى قيم التغيير وىالتاريخ اإلستراتيجي، ال إل

الردة والخضوع والخنوع، مهمتها أن تمنح صوتاً لمن ال صوت له،وهى ال تصادر على المستقبل الكامن 
بدعوى الحاضر الكائن، وانما تتحرك في فضاء الحاضر في ضوء استشرافها للمستقبل، وتعلم أن المستقبل 

 ثم يكتبنا، وانما هو مشروع يرسم اإلنجاز،  بنفسه، وال نصاً يكتب نفسهليس معطى خارجياً ناجزاً في انتظارنا
  .ونص علينا نحن أن نكتبه

الثقافة الحقة ال تختزل معنى السياسة بفن الممكن، حين تحتكر القوة المتسلطة تعريف الممكن، ولكنها تعيد 
نبضها الثقافة الحقة كما نفهمها،وكما  التي تتعريفه في ضوء الكامن من طاقة األمة وقدراتها تلكم هي الرسالة

ووجداننا وعزائمنا حتى بلغت بنا المواقع التي حملنا إليها وهي التي اسهمت في تشكيل وعينا . ينبغي أن تكون
  .شعبنا تكليفاً ال تشريفاً

 ومن هنا فان ندائي هذا لكم هو نداء الذات للذات، وتذكرة لذاكر، من موقع تحاصره العواصف واألنواء،
ويعلم من فيه أال عاصم إال قوة اإليمان، وإسناد الظهر إلي حائط األمة، وفى مقدمتها أولئك الذين يترجمون 

  .المفكرون والمثقفون واألدباء: عن روحها وينقشون ذاكرتها ويرفضون وعيها
 محكم وإنكم لتشهدون اآلن ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من هجمة منسقة منظمة، وحصار منهجي

بهدف تجويعه تمهيدا لتركيعه واقتحام روحه وتفويض إرادته وما نقموا من شعبنا إال أنه مارس إرادته الحرة 
في عملية ديمقراطية شهد لها العالم بالنزاهة التامة، وهم الذين ما زالوا منذ زمن ينسبون إلي غياب 

 األنظار عن خطاياهم وآثامهم ويجعلون غيابها الديمقراطية في بالدنا العربية كل الخطايا واآلثام، ليصرفوا
أصل التطرف واإلرهاب، ويبشرون بأن التحول إليها هو الدواء لكل داء، حتى إذا مارس شعبنا حقه 
الديمقراطي انقلبوا على أدبارهم، فليست العبرة عندهم في ممارسة الديمقراطية نفسها، وانما في نتائجها ، فان 

دوا عليها ونبذوها وراء ظهورهم، ثم قرروا أن يعاقبوا الشعب الفلسطيني بجملته أتت بغير ما يرجون، ارت
 حالتنا أنها يعون فيزعمون أن الديمقراطية عالج اإلرهاب، ثم يّد! وأي مفارقة! على خياره الحر، فأي نفاق

  !فكيف يحكمون"! حكومة إرهاب "أفرزت
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فنعلن وبال تردد أن اإلنجاز األعظم لم يكن نتائج  رة،أما نحن الذين حملنا شعبنا إلي الحكومة بإرادته الح
العملية الديمقراطية التي وصلت بنا إلي الحكومة، وانما هو نجاح العملية الديمقراطية النزيهة نفسها، وهو 
إنجاز ينسب إلي شعبنا كله، والى فصائله المختلفة التي رضيت االحتكام إلي الشعب، ولم تمارس أي لون من 

 ال من موقع السلطة وال من خارجها، أي رسالة تبعثها القوى الدولية المهيمنة إلي امتنا العربية ،كراهألوان اإل
 تجعل معيار الحكم على العملية الديمقراطية موافقة نتائجها الرادة القوى الخارجية ال نبهذا النفاق الفاضح، حي

 جملتها؟ أال يضعف ذلك مصداقية التيارات يأليس في هذا نقض لمبادئ الديمقراطية ف!! إلي إرادة الشعب
الوطنية المخلصة التي تناضل من أجل الديمقراطية في بالدنا، ويدعم في المقابل منطق االستبداد، وموقف 

  !! بدعوى أنها مجلوبة مستعارة ال توافق خصوصيتنا الثقافية؟،التيارات المتطرفة التي تعادى الديمقراطية
  :ين واألدباء العرباخوتي المفكرين والمثقف

إن دفاعكم عن الشعب الفلسطيني وارادته الحرة في وجه الحصار الجاري، هو كذلك دفاع عن قيم ومبادئ 
طالما ناضلتم من أجلها، وخاصمتم وخوصمتم فيها، واحتملتم مغارمها وتكاليفها، وإذا كانت القوى االستعمارية 

ا أنتم في اختباره، وبذلك نستعيد الشعار ممن يدعى ملكيته بار الشعار، فان أملنا أن تنجحوتقد سقطت في أخ
حصراً ويحتكر تعريفه، وينصب نفسه وصياً عليه، ويلوث دالالته حين يوظفه انتقائياً لخدمة مصالحه ولتبرئة 
ذمته من أسباب الخراب واإلرهاب وبذلك أيضاً نحرر مطلب الديمقراطية من شبهات االمالءات الخارجية 

  .، ليكون من نبت امتنا وخيارها الحر وارادتها المستقلة، ويصير سالحاً لنا ال عليناومالبساتها
وإننا إذا ندعوكم إلى شحذ أقالمكم دفاعاً عن الشعب العربي الفلسطيني في محنته الجارية، وعن مبادئ 

قوا معنا في الرؤية الديمقراطية والحرية والعدالة في الوطن العربي بإطالق، فان هذا ال يشترط عليكم أن تتف
السياسية والمنطلقات الفكرية، كما انه ال يشترط على حكومتنا أن تنزل عن برنامجها ومبادئها كي تحظى مع 
شعبها الفلسطيني بدعم األحرار والشرفاء على اختالف مذاهبهم ومرجعياتهم، إن جوهر العملية الديمقراطية 

 إطار الجماعة الوطنية كلها التي تحتكم إلي خياراتها، كي ال هو اإلقرار بسنة االختالف وضرورة انتظامه في
وبذلك يتحول االختالف إلي تدافع حيوي بين قوى . يصير االختالف خالفاً وصراعاً مدمراً وإقصاء متبادالً

وتيارات متشارطة ال متفاصلة، ويصير الفضاء السياسي مضماراً الستباق الخيرات واختيار البرامج أمام 
  .احب التفويضالشعب ص

ولذا فإننا نؤكد أن الحكومة التي اختارها الشعب، ال تمثل فئة منه دون فئة، وال ينبغي لها أن تكون كذلك، كما 
وعلى هذا فإننا نناشدكم بصوت . أن المعارضة ال تمثل فئة دون أخرى، وال ينبغي لها أن تكون كذلك أيضاً

 الفلسطيني كله، فتشهروا أقالمكم لتحفيز األمة واستنهاضها الشعب الفلسطيني كله أن تقفوا إلي جانب الشعب
وقد اثبت الشعب الفلسطيني انه ال " تجوع الحرة وال تأكل بثدييها" واختراق الحصار المضروب علينا، وقد قيل

  .يأكل بحقوقه وكرامته ثمناً قليالً، وأن روحه تستعصي على االنكسار
  :عرب الشرفاءاخوتي المفكرين والمثقفين واألدباء ال

لم نكف يوماً عن إيماننا بان المشروع الصهيوني ينتظم في المشروع االستعماري الذي يستهدف أمتنا العربية 
كلها ومشروع نهوضها، وإذا كان التحدي يفرض حدود نقيضه، فان كفاحنا وجهادنا ضد المحتل الصهيوني 

ي إنجاز نهضوى للشعب الفلسطيني يضمر ينتظم بالضرورة في مشروع التحرر العربي، وعلى ذلك فان أ
ولذا انجازاً لألمة العربية كلها، كما أن أي إنجاز عربي يبطن دفعاً جديداً لكفاح الشعب الفلسطيني نحو غاياته، 

فإننا نؤمن بحق أن معركة الفكر والثقافة التي تقودونها تلتقى في غاياتها مع تضحيات الشهداء على أرض 
عن الشعب الفلسطيني ال يأتي من قبيل مساندة االخوة، وانما هو في الجوهر دفاع عن فلسطين، وأن دفاعكم 

الذات العربية نفسها، وان شطراً هاماً من الصراع الجاري هو صراع المعاني والتعريفات التي تحاول القوى 
قاومة م: المتحكمة احتكار إنتاجها وصوغها وفرضها على العقول واألفئدة، حتى صارت مفردات مثل
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االحتالل، والحق والعدل ونهوض األمة والشهادة، صارت كلها مفاهيم متهمة بأنها تنتمى إلي معجم الماضي 
  .وأوهام الشعراء وخياالت الحالمين، ثم تحال إلي معاني التظرف واإلرهاب

حتالل يد االبإن احتالل العقول هو اآلن بخطورة احتالل األرض، بل هو الضمان الذي ينشده العدو لتأ
  .وتكريس التبعية ووأد مشروع التحرر والتحرير

وبوصفكم قادة الرأي وحفظة الوعي، فان هذا الوضع يرتب عليكم مهمات عظمى، يتقدم معها مداد أقالمكم 
  .إلي خط الدفاع األول، وربما األخير عن روح أمتكم وبقائها
وإني لموقن .. فاء في أرجاء وطننا العربي الكبيرهذا ندائي لكم أيها االخوة المفكرون والمثقفون واألدباء الشر

  أنني ناديت حياً وأسمعت سامعاً
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  أخوكم
  عزيز الدويك.د

  رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
7/6/2006دنيا الوطن   

  
   قلق من خطة التجميع ويعارضها بشدة:عبد اهللا الثاني .42

الثاني عن معارضته الشديدة لـخطة التجميع اإلسرائيلية وذلك عشية زيارة رئـيس            أعلن ملك األردن عبد اهللا      
  .الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت لعمان

وقال الملك األردني في مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ونشرتها اليوم األربعاء إنني               
  .قلق بالتأكيد من الخطة األحادية الجانب

  .ت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن عبد اهللا الثاني امتنع عن تسمية الخطة األحادية الجانبولفت
وأكد الملك األردني على أن كل خطوة أحادية الجانب من جانب إسرائيل قد تحرم الفلـسطينيين مـن حقهـم                    

  .الشرعي الذي حظي باعتراف دولي بإقامة دولة مستقلة في أراضيهم
الجانب من جانب إسرائيل ستثير عالمات سؤال وشعور بانعدام األمن لـيس لـدى              وأوضح أن خطوة أحادية     

  .الفلسطينيين فحسب وإنما لدى جميع شركاء السالم في المنطقة
وحذّر الملك األردني من أن القدرة على تحسين العالقات بيننا وبين إسرائيل قد تتضرر جراء خطوة أحاديـة                  

  .الجانب
 إليه يجب أن يكون سالم يرغب جميع األطراف في تحقيقه والدفاع عنه والنظـر               والسالم الذي نتطلع للتوصل   

  .إليه على أنه انجاز
ويعيش في منطقتنا اليوم ماليين الشبان األردنيين والفلسطينيين والمصريين واإلسـرائيليين الـذين يـستحقون               

  .العيش بسالم وأمن
 اهللا الثاني عن أمله بالحصول من أولمرت علـى          وحول زيارة أولمرت لألردن غدا الخميس أعرب الملك عبد        

  .على صورة واضحة للوضع خالل اللقاء معه حيال الطريقة التي يخطط من خاللها تجديد عملية السالم
  .وأضاف أنا أيضا لدي اقتراحات حول كيفية جلب اإلسرائيليين والفلسطينيين لحالة سالم دائم

  .د من أنه سيكون لقاء جيدوبالنسبة لي فإن هذا لقاء هام وأنا متأك
وقال الملك األردني إن إلسرائيل شركاء كثر للسالم وأنا أعرف وواثق من أن أغلبيـة الفلـسطينيين يريـدون       

  .السالم بالرغم من التناحر السياسي
وهم يعبرون عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق يقود على حل على اساس دولتين، دولة فلسطينية تقـام إلـى                    

  .ة إسرائيلجانب دول
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أنه يتوجب أن تكون هناك عدة عوامل لنتمكن من التقدم وهي قبل كل              أن األمر األول  إلى  وأشار الملك األردني    
شيء يتوجب حل األزمة اإلنسانية لدى الفلسطينيين ألن حرمان ماليين الفلسطينيين من االحتياجات األساسـية               

  .الم وأمنيثير الغضب والرفض بشكل أكبر وهكذا ال يتم بناء س
الـرئيس  ( هو أنه يتوجب على المجتمع الدولي وخصوصا إسرائيل تقويـة أبـو مـازن                األمر الثاني وأضاف  

سياسيا وماديا ليتمكن من الحفاظ على وحدة فلسطينية ألنه سيكون لمواجهات داخلية            ) الفلسطيني محمود عباس  
  .ى أمن دول المنطقةفي الجانب الفلسطيني انعكاسات سلبية على أمن إسرائيل وأيضا عل

 هو ان الخطوات والخطط األحادية الجانب ال يمكنها أن تخدم سـالم عـادل               األمر الثالث وتابع الملك األردني    
  .ودائم

 هو أن على حماس احترام واالعتراف بقرارات اتخذت في مبادرة السالم العربية وأخيرا علـى                واألمر الرابع 
  . بخطة خارطة الطريقإسرائيل والفلسطينيين تجديد التزامهم 

أحرونوت إن الملك األردني سيعود قبل ساعات قليلة من لقائه مع أولمرت من زيارة للسعودية                وقالت يديعوت 
حيث سيبحث هناك في كيفية ربط إسرائيل تحت قيادة أولمرت بدائرة الدول المعتدلة وسحره بمعادلة أراضـي                 

  .مقابل تطبيع
تواصل القيام بدور في عملية السالم وفي كل مرة يـتم طلـب مـساعدتنا               ورأى الملك األردني أن إسرائيل س     

  .سنفعل كل ما بوسعنا القيام به
  .وشدد عبد اهللا الثاني على أنه عندما يتكلم أولمرت عن السالم عليه أن يعرف أن لديه شركاء كثر في المنطقة

 حول وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق      وتطرق الملك األردني إلى نية الرئيس الفلسطيني إجراء استفتاء شعبي         
الوطني وقال ردا على سؤال إن الفلسطينيين يبحثون اآلن عن مخرج حـول كيفيـة الجلـوس علـى طاولـة       

  .مفاوضات مع إسرائيل
ولذلك فإنه برأيي أن االستفتاء الشعبي هو فرصة مناسبة يتوجب أن يتوصل الفلسطينيون على إجماع حولها                

  .مطاف نحن بحاجة على وحدة فلسطينية لتحريك عجالت السالمألننا في نهاية ال
واعتبر الملك األردني أن محمود عباس هو الشريك في الجانب الفلسطيني واالستفتاء سيمنحه فرصة لتحقيـق                

  .الوحدة
  .إن أبناء الشعب الفلسطيني هم ضحايا الوضع وفي تقديري أنهم سيقولون في لحظة معينة، كفى

 بالنسبة لي القول مرة أخرى لكم في إسرائيل إن أغلبيـة الفلـسطينيين يؤمنـون بالـسالم                  وأضاف ثمة أهمية  
  .ويريدون السالم ويتوجب منحهم فرصة ليتحولوا من ضحايا إلى محاورين

وفي رده على سؤال حول طروحات بعض الجهات اإلسرائيلية، بحسب يديعوت أحرونوت، التي تشير إلى أن                
  . بديلة قال ملك األردن إن للفلسطينيين يوجد وطن واحد فقط في فلسطيناألردن هي دولة فلسطينية

وشدد ونحن نؤكد مجددا على أن األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين والفلسطينيون يريدون إقامة دولتهم                
  .في أرضهم وليس في أي مكان آخر

  .األردن هو وصفة لكارثةواألردن لن يكون دولة بديلة ألي كان وأي خطة إلقامة دولة بديلة في 
  .ليست فلسطين وبذلك لن يتم تحقيق األمن لإلسرائيليين الذين يريدونه ويحتاجونه) األردن(فهذه 

وأضاف أنه من الناحية الفعلية فإن األمن سيسود في المنطقة برمتها فقط من خالل حل القـضية الفلـسطينية                   
  .والحق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

   تيديعوت أحرونو
  7/6/2006 48عرب 
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   التوتر في األراضي الفلسطينية تعبير عن جهل بالمخاطر:القدومي .43
أكد السيد فاروق القدومي أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمـين سـر اللجنـة                  

اضي الفلسطينية ما هـو إال      المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم، إن التوتر السائد في األر           
  .تعبير عن جهل المخاطر التي تنتظر الشعب الفلسطيني نتيجة الخالفات بين الفصائل

إن العناد في التمسك بالرأي الفئوي يحتاج إلى تدخل أطراف أخرى يفضل أن تكـون عربيـة                 ،  وقال القدومي 
  . طني بعيدا عن استخدام السالح للتوصل إلى وفاق ووحيدةبإلزام األطراف المختلفة بالحوار كوسيلة 

ودعا القدومي في هذا السياق، مصر الشقيقة إلى التدخل الفعلي لمنع الصدام الفلسطيني، إن لزم األمر، كما دعا                  
إخواننا في الفصائل أن ينبذوا الصدام األخوي وسحب السالح من الشوارع والحفاظ على أمن المواطنين وعدم                

  .حاالتاستخدامه في أي حالة من ال
وأوضح القدومي، أن وثيقة األسرى، احتوت معظم البنود التي أشار إليها المجلـس الـوطني فـي قراراتـه                   
  .المتعددة، ويبدو أن األخوة في حماس والحكومة الفلسطينية الحالية لها بعض االعتراضات على قلة من البنود

ان : والسياسي في األراضي الفلسطينية وقال    وحمل القدومي إسرائيل مسؤولية التدهور االقتصادي واالجتماعي        
استمرار االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا الفلسطينية ولممارساتها اإلرهابية ضد الشعب الفلـسطيني وحـصارها             
وإغالقها لألراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير وسائل العيش للشعب وجرف المزارع وإعاقة حركـة التجـارة               

  . لهذا التدهوروالنقليات هو المصدر األساسي
إن اللقاء تناول موضوع بناء منظمة التحرير       : وحول اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع السيد الرئيس في تونس قال          

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأكدنا على أنها المرجعية السياسية والتشريعية للسلطة             
  .الوطنية الفلسطينية

 خالل اللقاء أيضاً االتفاق على االستمرار في اجتماعـات اللجنـة التحـضيرية لعقـد                وأضاف القدومي أنه تم   
المجلس الوطني الفلسطيني في سوريا بحضور األمناء العامين وشخصيات وطنية مستقلة، وأعـضاء اللجنـة               

  .التنفيذية ورئيس المجلس الوطني ونائبه
وتر بين فصائل المقاومة المعنية مـن خـالل الحـوار     أكدنا كذلك على الوحدة الوطنية وإزالة أسباب الت       : وقال

الجاري بين األخوة في األرض المحتلة، وعلى احترام األنظمة والـصالحيات الخاصـة بمنظمـة التحريـر                 
الفلسطينية والدائرة السياسية التي تشرف على كل العالقات الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها فـي               

  .والمنظمات الدولية كافة وبصفتها المراقب الدائم في األمم المتحدةالمحافل والمؤتمرات 
وأضاف القدومي أنه جرى خالل اللقاء كذلك مناقشة تفاصيل الحوار الذي يجري حول وثيقة األسرى والوثائق                
األخرى بهدف التوصل إلى رأي موحد لبرنامج عمل سياسي متفق عليه يقود إلى تشكيل حكومة وطنية ترعى                 

  . شعبنا الفلسطيني في األراضي المحتلة وإجراء استفتاء إن لزم األمر على وثيقة األسرىشؤون
وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك مناقشة الوضع التنظيمي لحركة فتح والعمل الجاد لتحديد العضوية في الحركة                 

 الـصادرة عـن اللجنـة       على أساس الشروط التي نصت عليها األنظمة الداخلية وضرورة االلتزام بالقرارات          
المركزية ووضع حد لسيل التصريحات والمقابالت الفضائية وغيرها حرصا على تحديد سياسة الحركـة مـن                

  .خالل مرجعية واحدة وعدم االنجراف إلى خالفات مع فصائل المقاومة األخرى
لمقرة هو الذي يزيل ويذيب     وأكد القدومي أن االتفاق على احترام األنظمة والقوانين المعمول بها والصالحيات ا           

كل التباينات التي كانت موجودة بحسن نية وكشفتها التجربة في النهاية مما عزز وحـدة الحركـة واحتـرام                   
  .مرجعياتها الرسمية

وفيما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني التي أطلقها األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي مـؤخراً أعلـن الـسيد                 
فتاء الشعبي عليها في حال لم تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق خالل المهلـة التـي                الرئيس أنه سيلجأ است   

جرى حوار بين األخـوة     : جددها اليوم حتى نهاية األسبوع الجاري بعد المهلة التي حددها، قال السيد القدومي            
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 النقاش بين فصائل    في فتح وحماس داخل األراضي الفلسطينية وعلمنا أن مبادرات سياسية عديدة كانت موضع            
  .المقاومة ومن أبرزها وثيقة األسرى

وأضاف عند قراءتي لهذه الوثيقة شعرت أنها احتوت على معظم البنود التي أشار إليها المجلس الـوطني فـي                   
يبدو أن األخوة في حماس والحكومة الفلسطينية الحالية لها بعض االعتراضات علـى             : قراراته المتعددة، وقال  

  .ودقلة من البن
واعتبر القدومي أنه من الضروري أن نقنع بعضنا بعضا ببرنامج عمل سياسـي مرحلـي للـسلطة الوطنيـة                   

وهذا في نظري قد يحتاج إلى وساطة عربية أو صديقة لتساعد األطـراف للوصـول إلـى                 : الفلسطينية، وقال 
  .الوفاق الوطني

األخوة أشاروا خالل اللقـاء المـضيق الـذي    وحول موعد انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح قال القدومي أن       
جرى في تونس إلى ضرورة العناية الفائقة بالتنظيم الفتحاوي على األسس التي نص عليهـا النظـام الـداخلي                 
وشروط العضوية واالبتعاد عن االجتهادات الخارجة عن النظام والحرص على عقد المؤتمر العام السادس في               

ضيرات الضرورية لعقده وذلك بهدف انتخاب قيادة جديدة بعد وفاة العديد من            أسرع وقت ممكن بعد إجراء التح     
أعضاء اللجنة المركزية والحرص على وجود قيادات شابة في المراكز القيادية المختلفة لمواصـلة المـسيرة                

  .1965النضالية التي أطلقتها حركة فتح في الفاتح من يناير 
صحيح : اضي الفلسطينية ونظرته إلى ما يجري، والحلول المطروحة قال        وفيما يتعلق باألزمة التي تعيشها األر     

هناك مظاهر متعددة األوجه لألزمة الفلسطينية ومصدر هذه األزمة بأوجهها المتعددة هي استمرار االحـتالل               
اإلسرائيلي ألرضنا الفلسطينية ولممارساتها اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني وحصارها وإغالقهـا لألراضـي             

  .فلسطينية المحتلة، وتدمير وسائل العيش للشعب وجرف المزارع، وإعاقة حركة التجارة والنقلياتال
وأضاف القدومي أنه من الناحية االقتصادية فقد تفشت البطالة بعد تدمير الصناعة والزراعة وإعاقـة التجـارة                 

 إحدى عـشر مليـار دوالر       وخسر الشعب الفلسطيني  % 87ومنع الفلسطينيين من العمل فوصلت نسبة البطالة        
  .بسبب التدمير المستمر المنهجي لالقتصاد الفلسطيني الذي تقوم به إسرائيل

وأشار إلى أن تقسيم األراضي الفلسطينية المحتلة إلى كانتونات صغيرة محاصرة دّمـر الحيـاة االجتماعيـة،                 
ني، وأصبحت القرى والمدن سـجون      وإقامة الحواجز بين القرى والمدن دّمر الحياة االجتماعية للشعب الفلسطي         

  .ألبنائها الذين يعيشون فيها
أما من الناحية السياسية فقد اتبعت إسرائيل في مفاوضاتها التبـاطؤ وعـدم االلتـزام وتفـسير        : وقال القدومي 

االتفاقات بعيدا عن محتواها فنجحت في عدم تنفيذ التزاماتها نحو هذه االتفاقات بعد أن قتلت إسـحاق رابـين                   
استالم الليكود للحكومة وكانت الواليات المتحدة تكيل بمكيالين وتتفق مع إسرائيل في قراءتها لهذه االتفاقـات                و

أو مماطلتها في تنفيذها من خالل إرسال وفود وعقد اجتماعات متعددة بمشاركة عربية أو أوروبية لتطيل عمر                 
  .المفاوضات والتسويف في إنجاحها

يس الوزراء اإلسرائيلي السابق آرئيل شارون بزيارته المشؤومة للحـرم الـشريف          وأضاف أنه بعد ذلك قام رئ     
وتوجيه الرصاص للمصلين بعد يوم من زيارته مما أدى إلى قيام االنتفاضة الثانية واعدا المجتمع اإلسـرائيلي                 

  .باسترداد األمن خالل مائة يوم
عرفات في المقاطعة وتآمر عليه بتسميمه،بعد أن       بعد ذلك احتجز شارون الرئيس الراحل ياسر        : وقال القدومي   

رفضه والرئيس األمريكي جورج بوش بالتفاوض مع الرئيس عرفات، وقّدم شارون مبادرته المعروفة بالحـل               
االنفرادي وحصل على الضمانات الخمسة من الرئيس بوش، فدّمر بذلك خطة خارطة الطريق بكـل بنودهـا                 

النفرادي بإخالء قطاع غزة ولكنه ثبت الرقابة البرية والبحرية والجوية علـى            اإليجابية، وذهب إلى تنفيذ حله ا     
  .القطاع والمعابر، وأعتبر قطاع غزة أرضا حراما ال هوية وطنية لها ومن حقه أن يعتدي عليها متى شاء
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نكـار  وأضاف أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت تبنى سياسة شارون االنفرادية وعدم التفـاوض وإ              
  .1949الشريك الفلسطيني وحقوقه في عودة الالجئين واالنسحاب إلى حدود الهدنة عام 

وأكد القدومي على أن التوتر السائد في األراضي الفلسطينية تعبير عن جهل المخاطر التـي تنتظـر الـشعب                   
وي يحتـاج إلـى تـدخل       الفلسطيني نتيجة الخالفات بين الفصائل، مشيراً إلى أن العناد في التمسك بالرأي الفئ            

أطراف أخرى يفضل أن تكون عربية بإلزام األطراف المختلفة بالحوار كوسيلة فريدة للتوصل إلى وفاق وطني                
  .بعيدا عن استخدام السالح

إن لزم األمر فنحن ندعو مصر الشقيقة إلى التدخل الفعلي لمنع الصدام الفلسطيني، وندعو إخواننا فـي                 : وقال
 الصدام األخوي وسحب السالح من الشوارع والحفاظ على أمن المواطنين بعدم اسـتخدامه              الفصائل أن ينبذوا  

  .في أي حالة من الحاالت
وفيما يتعلق بالحصار الدولي وخاصة األمريكي األوروبي الذي أصبح مشددا على الـشعب الفلـسطيني قـال                 

إلسرائيلية منذ البداية فقد اسـتخدمت      الحظنا أن الحصار األمريكي األوروبي قد صاحب الممارسات ا        : القدومي
  .أمريكا وأوروبا الدعم المالي كوسيلة للضغط السياسي

وأضاف أن السلطة الوطنية اعتمدت منذ البداية على المعونات األجنبية وجاءت اإلجراءات اإلسرائيلية بمزيـد               
ب، وأرباح الشركات والعمالة    من الضغوط بتحطيم وسائل االقتصاد الفلسطيني والموارد الفلسطينية مثل الضرائ         

  .الفلسطينية ومنع العمال من العمل داخل األراضي المحتلة قديما، فأصبحت هناك بطالة عامة وبطالة مقنعة
وأوضح القدومي أن هذه السياسة عايشت منذ أن أقمنا المجلس الفلسطيني للتنمية واألعمار وخصص له مبلـغ                 

فلسطينية، وتم االنغماس في التعاون االقتصادي مع إسـرائيل واتخـاذ           من المال لبناء الوزارات والمؤسسات ال     
الشيكل وسيلة التداول مع أننا سبق إن اتفقنا مع الشقيقة األردن أن يكون الدينار األردني هو العملة المتداولـة                   

بيننـا وبـين    حتى ال يتأثر االقتصاد الفلسطيني بالضغوط اإلسرائيلية، ولكن االتفاقية االقتصادية التي عقـدت              
  .إسرائيل في باريس والتي اعترضت عليها سببا آخر من أسباب تبعية اقتصادنا إلسرائيل وإضعافه

وحول مضي إسرائيل في خططها األحادية الجانب ورسمها للحدود أوضح القدومي إن هذا الـنهج يعنـي أن                  
 وليس لهذا الـشعب حـق تقريـر         الشعب الفلسطيني ليس شعبا بكامل حقوقه بل أقلية تعيش في جوار إسرائيل           

  .المصير وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة على األراضي الفلسطينية
ما دامت إسرائيل ال تعترف بحقوقنا ومازالت تحتل أراضينا فإن المقاومـة مـستمرة والكفـاح           : وأضاف قائالً 

  .الدوليالشعبي ضرورة لتحريرها وهذا حق مشروع نص عليه ميثاق األمم المتحدة والقانون 
وفيما يتعلق بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير والجهود المبذولة لذلك، أوضح القدومي أنه منذ أكثر من عـام                  
ونحن ندعو إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واحترام صالحياتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب              

  . الفلسطينية الناشئةالفلسطيني وهي المرجعية السياسية والتشريعية للسلطة
إن الواليات المتحدة أرادت أن تخفي هذه الحقائق وانطلى األمر على بعض األخوة فأصـبحت الـسلطة                 : وقال

الوطنية وكأنها المنظمة البديلة في نظر البعض مع أننا كنا منذ ثالثين عاما نمثّل منظمة التحريـر الفلـسطينية                   
عبنا تنبه إلى هذه الحقيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية بمـسؤولياتها          ونعمل بموجب صالحياتها ونحمد اهللا أن ش      

وصالحياتها واإلصرار على االنتماء لها وليس ألي إطار آخر ونادي بصوت عالي إلعادة بناء هذه المنظمـة،                 
وجعل فصائل المقاومة أن تعقد اجتماعات تحضيرية لتفعيلها وبناء مؤسساتها في اجتماعهم في القاهرة شـهر                

 آذار الماضي، وتتابعت هذه االجتماعات في دمشق واستطعنا أن نصل إلى مرحلة متقدمة لعقد المجلس                -مارس
  .الوطني قبل نهاية العام إن شاء اهللا

وحول اإلشكال الذي مازال قائما بخصوص التمثيل الخارجي الفلسطيني، وما حدث في ماليزيـا بـين الـسيد                  
ليس هناك إشكاالت بيننا وبين إخواننـا فـي         : وزير الشؤون الخارجية قال   القدومي وبين السيد محمود الزهار      
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الشؤون الخارجية، فسبق أن أعلنا مرارا وتكرارا أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي سـلطة محليـة حـددت                  
  .، وحصرت التمثيل الخارجي بمنظمة التحرير الفلسطينية1995 - 1994 - 1993صالحياتها اتفاقية أوسلو 

 نصت على أنه طبقًا إلعالن المبادئ لن يكـون للـسلطة            -ضح القدومي أن المادة السادسة، البند الثاني أ         وأو
الفلسطينية صالحيات ومسؤوليات في مجال العالقات الخارجية التي تشمل في إطارها إقامـة سـفارات فـي                 

بإقامتها في قطاع غزة ومنطقة     الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز األمنية أو السماح            
  .أريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية

وأضاف حسب نص البيان أنه بالرغم من شروط هذه الفقرة فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجـري                  
 -الح السلطة الفلسطينية  اتفاقات الدول المانحـة         مفاوضات وتوقيع اتفاقيات مع الدول أو المنظمات الدولية لص        

  .اتفاقات ثقافية 
وقال القدومي إن المادة نصت كذلك على أن التعامالت بين الـسلطة الفلـسطينية وممثلـي الـدول األجنبيـة                    

يها والمنظمات الدولية وكذلك إقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة أريحا لغرض تنفيذ االتفاقات المشار إل               
  .ال تعد عالقات خارجية وإنما معونات مالية من الدول المانحة

وأكد على أنه ليست هناك مشكلة فهذه المؤتمرات من اختصاص الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلـسطينية،               
ياسية حسب النظام الداخلي للمنظمة ومسؤولياتها حيث تعتبر الدائرة السياسية هي المكلفة بإدارة النشاطات الـس              

التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الـدول أو األحـزاب أو المنظمـات                   
العربية واألجنبية، وهي المسؤولة أيضا عن نشاطات المنظمة في هيئـة األمـم المتحـدة وشـتى وكاالتهـا                   

  .المتخصصة
مة تولي اإلشراف على مكاتب المنظمة في البلدان        وأضاف أن مهام الدائرة السياسية حسب النظام الداخلي للمنظ        

العربية واألجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها، وعقد االتفاقيات التي تنظم عالقات المنظمة بمختلف دول               
  .العالم، ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول

قة المنظمة بجامعة الدول العربيـة، وتنظـيم        وأشار إلى أن من مهام الدائرة السياسية كذلك اإلشراف على عال          
العالقات بمنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ودول عدم االنحياز، وتطبيق البرنامج الـسياسي              

  .لعالقات المنظمة بدول العالم وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية
  6/6/2006وفا-وكالة األنباء الفلسطينية

  
   لليهود؟ صّوت بنعم واربح الراتب كامال48ًن هل فلسطي .44

 ياسر الزعاترة 
من سخريات الوضع الفلسطيني في تجلياته الجديدة أن يبلغ البعض على غير عادته حد التصوف في احترامـه                  

فـي  ) كان هو قد تنازل عنها في األصـل       (ئة من فلسطين    ا في الم  78 وذلك بمنحهم حق التنازل عن       ،لألسرى
 اللهم سوى عدو يريد منا أن نرقص كل يوم على أطالل قرارات دولية لم يعرها                ،ة لم يطلبها أحد   مبادرة مجاني 

 . أدنى اهتمام في يوم من األيام
 سبق أن اعترفـت     ،منظمة التحرير الفلسطينية التي يقولون لنا إنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني           

 أي قبل أن تظهر     ،1974 وقد حدث ذلك منذ عام       ،م العربي الرسمي   ومعها كامل أعضاء النظا    ،بالقرارات إياها 
 اللهـم إال    ، ومع ذلك لم يحصل الفلسطينيون على شيء من وراء ذلـك االعتـراف             ،حماس بثالثة عشر عاماً   

 .  والحقاً في واشنطن،استقبال أعضاء قيادتهم الرشيدة في العواصم األوروبية
 ولم يطلع عليهـا     ى، من األسر  هاريم الذي ال يحوي غير نسبة مجهري      األكيد أن الوثيقة قد خرجت من سجن هد       

 حتى لو وقع عليها     ، وهي ال تعبر عن روحية موقف حماس والجهاد بأي حال من األحوال            ،األسرى اآلخرون 
 ولو خالفـت الوثيقـة      ،إن تقرير مصير األوطان ال يتم بهذه الطريقة       . واحد أو اثنين في اجتهاد جانبه الصواب      
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 وحيث يراد لحماس أن تتنازل كما       ، ولكنها المرحلة وطبيعتها   ،لقوم المتحمسين لها لما أعاروها أي انتباه      رأي ا 
لم يقل لنا الذين سيطرحون الوثيقة على االستفتاء شيئاً عن          . تنازل اآلخرون كي يكون الجميع سواء في المهزلة       

 والنتيجـة أن علـى      ، الشعب الفلـسطيني   الهدف من وراء ما سيفعلون غير فك الحصار المالي والسياسي عن          
 . الشعب الفلسطيني في الداخل أن يصوت على رواتبه ومخصصاته وليس على قضيته الوطنية

 ولكن ألن التصويت    ،عندما ترفض حماس مبدأ االستفتاء ، فليس ألنها خائفة من تنازل الفلسطينيين عن وطنهم             
 فيما جاءتهم بوثيقة قالت لهم إنهـا مـن          ،نائهم بيد عدوهم  سيتم بعد أن وضعت القيادة مصير رواتبهم وقوت أب        

 واألصـل   ،الجوعى ال يستفتون  .  األمر الذي تأكد أنه غير صحيح كما أسلفنا        ، وهم خيرة أبنائهم   ،جميع األسرى 
 أما التواطؤ   ،أن يفكر الجميع في وسائل فك الحصار وإنهاء حالة االرتهان للعدو وأعوانه في المأكل والمشرب              

 فهو جريمة أخرى تضاف إلـى جريمـة         ،ك العدو في تعميق الحصار من أجل دفع حماس نحو التنازل          مع ذل 
 . ومعهم قضيتهم الوطنية،وضع الفلسطينيين رهائن في قوت يومهم بيد عدوهم

 أم أنهم منـسيون     ، ولماذا ال يكون لهم دورهم أيضاً      ،و الخارج وهم ثلثا الشعب من هذا االستفتاء       يثم أين فلسطين  
 نحـن   ، فيما كانوا األهم يوم كانت تلك لقيادة في الخارج؟، بالمناسبة          ، اللعبة ألن القيادة قد غدت في الداخل       في

لسنا متأكدين من أن نتيجة االستفتاء محسومة كما يذهب البعض  ولو أجري بعيداً عن عبث العـابثين لكانـت                    
االنتخابية المختلفـة فـي النقابـات والجمعيـات          تماماً كما هي دائماً في المناسبات        ،النتيجة قريبة من النصف   

 بل إن احتمال أن يتفوق القائلون بـال ليس مستبعداً بحال من األحـوال              ،واالتحادات الطالبية بين فتح وحماس    
 ال يعبر عن ضمير الناس بقدر مـا يعبـر عـن             ، مع أن االستفتاء في ظرف كهذا      ،إذا سمح بالدعاية المضادة   

 فال قيمة لها إال فـي       ،أما حكاية المخرج الذي يوفره االستفتاء لحماس      . ة كما أشير سابقاً   حاجاتهم اليومية الماس  
 خير ألـف    ، وفي أي حال فإن الخروج من الحكومة وإعادة القرار إلى الناس           ،عقول الكارهين للحركة وتراثها   
 بقـدر مـا سيـشوه       ناً ال سيما أن هذا الخروج األخير لن يوفر مخرجاً حقيقي          ،مرة من الخروج على الثوابت    

 ومن شاء أن يقول نعم لمنحهـا        ،فلسطين ليست برسم االستفتاء   : أيها الناس . المسيرة ويفرح األعداء والشامتين   
 لكن اإلثم األكبر سيبقى على من طرح السؤال على جوعى كان هو سبب جـوعهم وارتهـانهم                  ،للعدو فليفعل 

  .لعدوهم
  7/6/2006الدستور 

  
  الفلسطيني؟ماذا يعني فشل الحوار  .45

 دستورالي أر
نهـم  إي مفاوضات مع الفلسطينيين وهم يفشلون في حوارهم الـوطني بـل        أسيقول االسرائيليون كيف ستنجح     

طراف الدولية الراعيـة لعمليـة       وستنظر األ  ،طالق النار إن يتبادلوا   أي من الممكن    ألى ابعد من ذلك     إيذهبون  
 فالموقف من هذه الناحية معقد جدا بقدر ما هو          ،م وجزء ضده  نهم جزء من السال   أالسالم على الفلسطينيين على     

 .مضر بالقضية الفلسطينية
طراف الفلسطينية ليست بحاجة لمن يشرح لها خطورة فشل الحوار ألن مفهوم الخطـورة              ن األ إقد يقول قائل    

و أقوق  ساس التمـسك بـالح    أ فهم يفضلون منح مواقفهم من بعضهم البعض على          ،خرينيختلف عندهم عن اآل   
سرى بشأن االعتراف بقرارات الـشرعية الدوليـة         ولهذا فان حماس ترفض ما ورد في وثيقة األ         ،التفريط بها 

لوجيا وزمة قطع الدعم المالي عن الـسلطة الوطنيـة ألن االيـد           أوالعربية وتشكيل حكومة وطنية للخروج من       
 .من دون االهتمام بالنتائجالدينية التي تشكل مرجعية لموقف سياسي تفرض هذا النوع من الرفض 

 ولكـن الـسؤال     ،قد تكون حركة حماس على حق في موقفها من رفض التعامل مع مرجعيات العملية السلمية              
لى وليمة وان ترضخ    إن وجود جهة ما في السلطة ال يعني ان تتحول           أالكبير لماذا هي اآلن في السلطة؟ ومع        
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 التفاهم بين أهل البيت الواحد يؤشر على وضع غير معقـول             فان عدم القدرة على    ،للضغوط الكبيرة والصغيرة  
 .وال مقبول

حزاب الدينية ترفض فكـرة     خرى قد يسأل سائل ولماذا ال تنطبق النظرة على الجانب االسرائيلي حيث األ            أمرة  
ن اسـرائيل   أهمهـا   أجوبة كثيرة   أيضا؟ فهناك   أومرجعيات وحتى اتفاقات السالم مع الفلسطينيين ومع العرب         

 وهي ليست بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي وعندها القدرة على جنـي المعونـات بيـسر                ،ليست محل اختبار  
عضاء اللجنة الرباعية المسؤولة عن تنفيذ خريطة الطريق تعتقد بشكل قاطع           أن معظم   ألى جانب   إ هذا   ،وسهولة

ي حماس من وجهة نظرهم  في       أيون    رهابرهاب االسرائيلي هو الذي يعطل عملية السالم وانه ما دام اإل          ن اإل أ
 .جواء التفاوض بين الفلسطينيين واالسرائيليينأالسلطة فانه من غير الممكن عمل شيء لتحسين 

نعم مثلما يقول الرئيس محمود عباس االستفتاء ليس غاية في حد ذاته االتفاق هو الغاية ولكنه ال يستطيع هـو                    
سماعيل هنية   إ  ومقترحات رئيس الوزراء السيد    ،ن ينجح الحوار  إن يتراجع عن شروط عملية السالم من اجل         أ
زنامـة  وولى في رام اهللا والثانية في غزة والثالثة في الخارج تـذكرنا بر        األ ،جراء الحوار على ثالث مراحل    إب

المفاوضات بين الوفود الفلسطينية واالسرائيلية وترينا العقلية التي تتحكم فـي الموقـف الفلـسطيني وكيفيـة                 
 .تسهال المسألة واستمراء الحالةاس

ظهار فارق الوعي بالمسؤولية الوطنية والتحديات والضغوط الداخلية والخارجيـة بـين            إليس القصد من ذلك     
همية تسجيل النقاط في    أ ولكن ما هي     ،و التقليل من قيمة مقترحات السيد هنية      أ ،رئيس السلطة ورئيس الوزراء   

 وان كل ما يجري بينهم من كالم وما يصدر عنهم من تصريحات تـصب  نفسهم خاصةأحوار بين الفلسطينيين  
وعلى صدى التصفيق وقوفا     ولمرت من اجل تنفيذ خطته كما يشاء      أيهود  إكلها في صالح التعبئة التي يقوم بها        

 ما الحوار الفلسطيني  أ ،خيرة للواليات المتحدة  مريكي خالل زيارته األ   مام الكونغرس األ  أالذي حظي به خطابه     
على هذا المستوى من السطحية السياسية فسيزيد من فداحة الخسارة التي تتعرض لهـا القـضية الفلـسطينية                  

 .لألسف الشديد
  7/6/2006الدستور 

  
  وثيقة األسرى والحوار واالستفتاء .46

  هاني المصري
تحقيـق، الن   و في استفتاء شعبي وهذا ممكـن ال       أسرى عبر الحوار    ن ينجح الفلسطينيون بإقرار وثيقة األ     أآمل  

ن هناك  أكما  . االحتالل خطر داهم يهدد جميع الفلسطينيين، وخطة اولمرت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية           
ي طرف قادرا على حسم الموقف لصالحه عبـر حـوار           أطراف الفلسطينية ال يجعل     توازناً في القوى بين األ    

  .هلية المدمرة األسرى هو الحربقرار وثيقة األإوالبديل عن النجاح في . الرصاص
لى االستفتاء، الن االستفتاء رغم ايجابياته الكبيـرة، ينطـوي          إفضل من اللجوء    أاالتفاق عن طريق الحوار هو      

ن يأخـذ شـكل     أن رفض االستفتاء يمكـن      أوالمجازفة تكمن في    . ذا رفضته حماس  إعلى مجازفة، خصوصا    
لى مقاطعـة   إو يأخذ الرفض شكل الدعوة      أم نتائجه،   لى رفض الوثيقة في االستفتاء واالستعداد الحترا      إالدعوة  

جـواء الداخليـة،    ويمكن ان يرافق رفض االستفتاء والمقاطعـة تـوتير األ         . االستفتاء والتحريض ضد نتائجه   
  .جراء االستفتاء متعذراإواستحضار المقاومة من اجل استدراج رد اسرائيلي يجعل 

وهذا ممكن كمـا صـرح      . بر الحوار وضمن المهلة المحددة    ولوية لالتفاق ع   واأل ةميهمية عظ أما سبق يعطي    
فالوقت من دم والتاريخ ال يرحم      . ضاعته في حوار بدون سقف زمني     ليس هناك وقت إل   .  عزيز دويك  رالدكتو

واالحتالل ماض في سعيه لتطبيق خطة اولمرت من دون انتظار اللقاء           . والحصار الخانق يهدد بعواقب وخيمة    
  .بو مازنأوالمفترض بين اولمرت 
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لى اتفاق بعد جوالت الحوار التي شهدتها غزة ورام اهللا والعديد مـن             إضافية للتوصل   إيام  أمن ال تكفيه عشرة     
راضي الفلسطينية عشية وغـداة االنتخابـات       العواصم العربية والدولية، وبعد الحوار الجماعي الذي تشهده األ        

فهو يراهن علـى    . لى االتفاق مطلقا  إص، ال ينوي التوصل     سرى ووثيقة القطاع الخا   التشريعية، وبعد وثيقة األ   
  .ولوية لمصالحه وأجندته الخاصةوهو في الحقيقة بانتظار المجهول ويعطي األ. فضل لالتفاقأوقت 

تبـين نقـاط   تسرى ولفكرة االستفتاء، حتى في هذا المقال ، سأعرض وجهتي النظر الرافضة والقابلة لوثيقة األ   
  . منهماالقوة و الضعف في كل

  :تستند وجهة النظر الرافضة للوثيقة واالستفتاء على ما يلي 
  .سرى سجن هداريم فقطأنما عن إسرى، و الوثيقة ال تعبر عن رأي جميع األ-
  . الوثيقة منحازة لوجهة نظر فتح ومفرداتها فتحاوية بدون نقاش-
  . الوثيقة وقعها معتقلون وهم في محنة-
 فليقـل ذلـك     1948ومن يريد التنازل عن فلسطين المحتلة عـام         . نيا باسرائيل  الوثيقة تتضمن اعترافا ضم    -

  .والوثيقة تنازل من دون مقابل. بصراحة
ذا كـان   إي من بنودها، والذين قدموها شرفاء ضحوا بحريتهم، ولكن السؤال           أ الوثيقة ممتازة وال غبار على       -

لى عكس مـا ترمـي   إورة سيئة للغاية، وتؤدي فالوثيقة ستوظف بص  . السيد عباس سيلتزم بها من دون نقصان      
وسلو وكـل مـسيرة     أبو مازن في مستهل الحوار والذي دافع فيه عن اتفاق           ألقاه  أوالدليل الخطاب الذي    . ليهإ

  .لى ما نحن فيهإى وصولنا إلدت أالمفاوضات التي 
  .خرى انتقائية مرفوضةهمال الوثائق األإسرى وأل التركيز على وثيقة ا-
. ستفتاء غير الئق واستخفاف بالحوار والمتحاورين ووسيلة ضغط وتهديد وابتـزاز لــ حمـاس               طرح اال  -

ن يقوم الرئيس   أفبدل  . عطاء اآلخرين الوقت الكافي وتحميلهم مسؤولية الفشل      إواالستفتاء استباق لألمور وعدم     
  .ريد االتفاقبالمساعدة على تقريب وجهات النظر يطرح المهلة واالستفتاء ما يدل على انه ال ي

فالشارع انتخب برنـامج حمـاس،      .  االستفتاء يتجاوز المجلس التشريعي، وهو التفاف على نتائج االنتخابات         -
  .والمطلوب من الجميع دعم الحكومة

  . االستفتاء محاولة لتوظيف الحصار الخانق والعزلة الدولية لتمرير مشاريع تتضمن تنازالت جديدة-
تجري في ظروف طبيعية، وعندما تكون الشعوب متحررة كلياً من الضغوط، حتـى              االستفتاءات في العادة     -

ن الن الشعب الفلسطيني كله مضغوط ومحتقن فكيف يـأتي          لذا االستفتاء غير مناسب اآل    . يأتي قرارها منطقيا  
  .حكمه في هذا االستفتاء صائبا؟ الفلسطينيون سيصوتون بأمعائهم ال بعقولهم

فمـاذا  . نه سيجري بين ثلث الشعب الفلسطيني     ساسي ال ينص عليه، وأل     الن القانون األ    االستفتاء غير قانوني   -
ساسـية مـن دون     قرار وثائق تمس حقوقهم األ    إغلبية الشعب الفلسطيني التي تعيش في الخارج؟ هل يراد          أعن  

  مشاركتهم؟
لى ما  إفي الحوار فهي تستند     جراء االستفتاء في حال عدم االتفاق       إسرى و ما وجهة النظر المؤيدة لوثيقة األ     أ* 
  :يلي
فالوثيقـة تجمـع بـين المفاوضـات        . سرى متوازنة وشاملة وال تعبر عن وجهة نظر فريق لوحده          وثيقة األ  -

  .و على المقاومةأما على المفاوضات إخرى تركز والمقاومة بينما وجهات النظر األ
دة التي وقع عليها ممثلون من فـتح و حمـاس           خرى كونها الوثيقة الوحي   سرى عن الوثائق األ    تتميز وثيقة األ   -

حـزاب والقطـاع    علن تأييده لها معظم الفـصائل واأل      أسالمي، و والجبهتين الشعبية والديمقراطية و الجهاد اإل     
ن الموقعين عليها قادة معتقلون مخلصون      أهلية والشعبية والفعاليات الوطنية، فضال عن       الخاص والمنظمات األ  

ن هناك معلومات متضاربة حول حجة      أكما  . هواءمن اجل وطنهم، وبعيدون عن األ     موثوقون ضحوا بحريتهم    
  .سالمي كافةسرى حماس و الجهاد اإلعدم تمثيل الوثيقة أل
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ن سيرتهم ومواقفهم تـدل     إسر، فهذا يمكن الرد عليه من خالل        سرى وهم تحت األ   راء األ آما التشكيك بسالمة    أ
وهي . و ترفضأن تقبل أسرى ليست مقدسة وال ملزمة، ويمكن     قة األ وثي. على سموهم وتماسكهم رغم االعتقال    

ن تكون مخرجـا    أالتأييد الواسع لها هو الذي جعلها خشبة خالص ويمكن          . مجرد مساهمة في الحوار الوطني    
  .للجميع

  . عاما27فريقيا قاد نضال شعبه من خلف القضبان مدة ألسون مانديال زعيم جنوب ين نإولمن ال يعرف نقول 
جراء االنتخابات التي هـي ذات قيمـة        كثر إل أذا كانت الظروف الطبيعية مطلوبة لالستفتاء، فهي مطلوبة         إ -

فلماذا وافق البعض على المشاركة باالنتخابات تحت االحتالل وفي ظـل           . على من االستفتاء  أسياسية وقانونية   
ن أي ممن يرفض االستفتاء تحت الحصار       جراء االستفتاء؟ االستقامة تقتض   إالعدوان والحصار، وال يوافق على      
  .يرفض االنتخابات تحت االحتالل

والضرورات جعلت االنتخابات تحت االحتالل ال بد منها كوسيلة للـتخلص           . ن الضرورات تبيح المحظورات   إ
وقد تجعل االستفتاء وسيلة البد منها لتحقيق الوحدة الوطنية الـضرورية جـدا للـتخلص مـن                 . من االحتالل 

  .ل حتالاال
ن أن يعرف   أنهم تحت االحتالل والحصار عليه      معائهم، أل أ من يرفض االستفتاء الن الفلسطينيين سيصوتون ب       -

مـامهم هـو    أعدم اتفاق الفلسطينيين، وعدم تدخل الشعب عبر االستفتاء لحسم الخالف، سيجعل البديل الوحيد              
طـراف العربيـة    وهذا سيمكن اسرائيل واأل   هلية التي ستضعفهم جميعا وتنهي ما تبقى من وحدتهم،          الحرب األ 

  .قليمية والدولية أن تقرر مصير الفلسطينيين بالنيابة عنهمواإل
فحتى يمكن تنفيذ هذه الدعوة يجب      . جراء االستفتاء داخل الوطن وخارجه، حق يراد به باطل        إلى  إن الدعوة   إ -

لذي يقطنه معظـم فلـسطينيي الـشتات    ردن اجنبية كثيرة، بعضها مثل األ  أالحصول على موافقة دول عربية و     
منـه  آلى اتفاق سالم قضية حساسة تمـس        إردنيين قبل التوصل    أيعتبر المشاركة باالستفتاء من قبل مواطنين       

جرائهـا بمكـان    إيجب العمل من اجل انتخابات يشارك بها جميع الفلسطينيين، ولكن من دون ربط              . ووجوده
  .ال يترك جلهفما ال يدرك كله . ماكن أخرىأجرائها بإب
جراء االستفتاء، ما   إساسي ال يرفض    جراءه لكن القانون األ   إلى فتوى قانونية تجيز     إجراء استفتاء بحاجة    إن  إ -

وعنـدما  . لى كونها قانونية  إضافة  واالستفتاء قبل ذلك مسألة وطنية وسياسية باإل      . جراء االستفتاء قانونيا  إيجعل  
نـصار  أذا كـان مـن      إال  إن يقدم الحل،    أاالستفتاء بالحوار عليه    جراء  إلى اتفاق من يرفض     إيتعذر التوصل   

  .هليةالحرب األ
ليه الدول الديمقراطية كافة رغم وجود حكومات منتخبة ديمقراطيـا، عنـد حـدوث              إسلوب تلجأ   أ االستفتاء   -

ا عـن   لذلك فاالستفتاء ال يشكل قفز    . فالشعب هو مصدر السلطات   . و لحسم القضايا المصيرية   أخالفات كبرى   
نهـاء حالـة   إهلية ونما محاولة جادة ومسؤولة لتجاوز الحرب األإالتشريعي وال التفافا على نتائج االنتخابات، و     

ازدواج السلطة الناجمة عن وجود رئيس منتخب وشرعي ومجلس تشريعي منتخب وشـرعي، ولكـل منهمـا               
و يـتم االتفـاق علـى       أجع الرئيس   و يترا أن تتراجع الحكومة عن برنامجها      أما  أف. برنامج مختلف عن اآلخر   

  .فضل الحلول واهون الشرورأيا مما تقدم فاالستفتاء هو أذا لم يحدث إو. دنىأبرنامج حد 
قـرار  إو. حوالليه مهما كانت الظروف واأل    إن ال يخشى من االحتكام      أن من يدعي انه يمثل الشعب يجب        إ -

الشريك االسـرائيلية    ال ن يسقط سياسة    ألسطينية يمكن   الشعب الفلسطيني لوثيقة تؤيد السالم وتحفظ الحقوق الف       
و ال شيء، فهذا لم ولن يؤدي       أما الكل   إلى شعار   إما التمترس والعودة    أ. ويقوي موقع الفلسطينيين في الصراع    

  .ضاعة ما تبقى وما يمكن تحقيقهإلى إنما سيؤدي إلى الحصول على كل شيء وإ
 !!خرىنقاذها ستضيع هي األإلى إذا لم نسارع  وإ1967 ام راضي المحتلة عالصراع اآلن يدور على األ

  7/6/2006الحياة 
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  بين الشعار والواقع.. الحالة الفلسطينية  .47
 حازم قشوع. د

األماني وحدها لن تصنع منجزا والتطلعات ال بد أن تكون مشفوعة بمقدرات كي تحقق نفعا، والفرق بين، ما 
مارسة جوانب النقد قد تحدث شعبية عواطف آنية، لكن سرعان ما يمكن إنجازه، وما يؤمل الوصول نحوه، فم

تها عند الواعي بعقالنية، عندما تناط بأصحابها المسؤولية تجاه مهام حياة اإلنسان اليومية بكل ايعاد حساب
 .ظروفها المعيشية، اجتماعية كانت أو اقتصادية

على حاله ولم يتحول إلى برنامج واقعي، يحاكي إن برنامج حماس شمولي الطابع، سيفقدها الكثير إذا ما بقي 
الواقع بكل تعقيداته الفلسطينية واإلقليمية والدولية، وتقوم بمراجعة شاملة لحالة المشهد الفلسطيني وتداعياته، 
وتعمل إليجاد حلول من شأنها أن تحدث األثر اإليجابي بالحالة الفلسطينية وتدفعها إلى شواطئ األمن 

ات العيش الكريم اآلمن والمستقر، وهذا يتطلب يستقالل، وتوصل المواطن الفلسطيني إلى مناخواالستقرار واال
منها كحكومة فلسطينية القيام بواجباتها وتقدم برنامجا من شأنه أن يلبي هذه التطلعات، فال ثوابت في عالم 

قها بتباين سبل الوصول إلى السياسة بقدر ما هنالك ضوابط تتغير هوامشها بتبديل أوجه المصالح وتختلف طر
  .األهداف التي ال بد أن تكون واضحة ومحددة ويمكن تحقيقها

إن صورة المشهد الفلسطيني وبما يرافقه من تداعيات، لتجسد االختالف القائم بين منهاج السياسة العقالنية 
عقالنية تنمو عندما يكون طروحاته من جهة أخرى، فالسياسة الأوجي ولويوتصوراتها من جهة وبين األداء األيد

صوت العقل مسموعا وسط أجواء تساعده كي ال يفقد مصداقيته وهذا يتطلب من المجتمع الدولي القيام بواجباته 
حيال إسرائيل كونها الالعب الرئيسي في هذه المعادلة، والطرح األيدلوجي يتغذى حيثما كان االحتالل جاثما 

 ما تجلى بوضوح عندما استطاع طرح حماس النقدي من جذب األصوات وفقدت العدالة واستفحل الفساد، وهذا
الفلسطينية التي نادت من أجل اإلصالح والتغيير، وسط مناخ احتاللي ظالم وفساد إداري ومالي سلطوي 
مستشر، فكانت أن حصرت األغلبية على حساب أصحاب القاعدة الشعبية، فالمواطن الفلسطيني لم يصوت ضد 

 ولم يصوت لصالح العنف، ولم يصوت من أجل العودة إلى الوراء، بل كان صوته واضحا بأي عملية السالم،
اتجاه ودوافعه جلية بأية معاني، مع أن االستفادة من هذه العوامل هي حق مشروع في العمل الديمقراطي، لكنه 

قليمية قد ال تخدم أهدافه في يكون غير ذلك إذا ما تم تجيير إرادة الناخب الفلسطيني لتوجهات أثنية أو دوافع إ
 .الحرية واالستقالل

أتمنى كما يتمنى كل األردنيين أن ال تقود حالة الشد الراهنة بين األشقاء الفلسطينيين إلى ما هو أسوأ من ذلك 
وتقودهم إلى نزاعات أهلية فال االستفتاء الشعبي على أهميته قد يكون منجيا في هذه المرحلة وال بقاء الحالة 

لسطينية أسيرة واقع مرير سيكون مفيدا، المطلوب أن تحتكم جميع القوى والفصائل إلى قواسم من شأنها أن الف
تحقق خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح لتعكس حالة بنائية على مجمل حالة الصورة الفلسطينية، فالبحث عن 

جميع، وإن العمل على فتح حوار معمق مخرجات واقعية ومسؤولة لهذه األزمة ال بد أن يكون الهاجس األول لل
وتهيئة الظروف إلنجاح مساعيه ستكون البداية التي ستفضي لتوافق فلسطيني للمحافظة على صورة قدسية 
النضال الفلسطيني الذي ال بد أن يسمو فوق كل التباينات، والبناء على ما تبقى من إنجاز قد تم تحقيقه سياسيا 

 االستفادة منه لتكملة المشوار نحو الحرية واالستقالل، فما زال الطريق طويال كان أم نضاليا، لكن ال بد من
 .وشائكا ويحتاج إلى جهود مضنية كي يكون منجزا

  6/6/2006الرأي األردنية 
 

  قبل االنزالق إلى الهاوية .48
  أكرم هنية

  .ط لتفجيرهاال تبدأ الحروب األهلية بقرار، وال تنشغل هيئات أركان شهوراً أو أسابيع بوضع الخط
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 لقلنا فيه إن الـمكّونات الـمطلوبة تتمثل بالدرجـة         كيف تطلق حرباً أهلية؟   ولو ألّـفـنا كتاباً إرشادياً بعنوان      
األولى في نزاع، بين طرفين أو أكثر، على النفوذ والسيطرة والحكم بخلفيات سياسـية؛ حزبيـة أو دينيـة أو                    

حة، وسهولة الحصول عليها، وشيوع جـو مسموم بالتحريض،        مذهبية أو عرقية، يضاف إليه توافر قطع األسل       
الذي ال يعرف حـدوداً أو ضوابط وطنية أو دينية أو أخالقية أو عقالنية، ما يلغي مساحات الحوار وفعاليتـه،                   

  .ويطلق بالتالي أبشع غرائز الكائن البشري
ن ألي مجنون أو متعصب يؤمن باحتكاره       مسألة، كلها، إلى شرارة يمك    هذه المكونات األساسية تحتاج ال    بتوافر  

  .للحكمة، ومبرمج على رفض اآلخر، أو طرف ثالث أن يطلقها لتشتعل الحرب
  فأين نحن اآلن؟

مرض، ونضيف أن العبارات اإلنـشائية عـن        عراض الخطرة ال يوقف استفحال ال     نقول، بداية، إن تجاهل األ    
حرب األهلية عن قاموسنا، رغـم صـدق مـستخدميها،         حرمة الدم الفلسطيني ورفض االقتتال وغياب ثقافة ال       

  . ليست كافية لتشكيل سد يمنع انحدارنا نحو هاوية اقتتال مدمر
ونحن على قناعة بأن ال أحد بين القوى السياسية الفلسطينية، ومن منطلقات وطنية راسخة وصادقة، يرغب أو                 

لقوى السياسية الرئيسية تدرك تماماً أنه ليس بإمكـان أي          يقبل باندالع حالة اقتتال داخلي، ومقتنعون أيضاً بأن ا        
منها أن يستأصل اآلخـر وأنه ليس بإمكان أحـد أن ينتصر في حرب قذرة كهذه، وأن الخاسر األكبر سيكون                  

  .الوطن، في لحظة تاريخية دقيقة ومريضة، وأن الكاسب والـمنتصر الوحيد هو االحتالل
 أن الكثير من الساسة يفاجأون، في لحظة ما، عندما يجدون أنفسهم، وشعوبهم             غير أن تجارب التاريخ تعلّـمنا    

هم ساهموا في صـنعها  معهم، وقد أصبحوا أسرى أو ضحايا لحالة من الصراع الدموي لـم يخططوا لها، ولكن         
  . مكّونات الضرورية لوالدتها، وعبر ترددهـم في إخماد بؤرها الـمبكّرةعبر توفير ال

ع األحداث في األسابيع الـماضية، في قطاع غزة، مصدراً للقلق العميق، ومبعثاً للتخّوف مـن               لقد أصبح تسار  
وقوع األسوأ؛ فعلينا أن نتنّبه، وأن نتوقف لنرفض وضعاً تكاد أخبار سقوط ضحايا، في اشتباكات بين مسلّحين،                 

يالً من نهارنا وليلنا، وعنـدما      تصبح فيه أمراً عادياً، وعندما يصبح التصارع الدموي في الشوارع مشهداً أص           
يصبح أمراً مألوفاً أن يتنطع السياسيون للدفاع، وتبرير التجاوزات من القتل إلى وضع العبوات ونصب الكمائن                

  .وقصف أو تدمير مؤسسات رسمية
يـشية،  إن كّل هذه اإلشارات المرعبة تترافق مع استحكام للعزلة السياسية، ولألزمة االقتصادية والمالية والمع             

ومع تصعيد إسرائيلي متعدد األشكال، وهي تستدعي التحرك اليوم، وقبل الغد، نحو محاصـرة بـؤر التـوتر                  
  .الدامية، قبل أن تنتشر في أطراف الجسم الفلسطيني

جمة النوايـا الطيبـة إلـى أفعـال        ولو حددنا مستلزمات كيف تمنع اندالع حرب أهلية؟ لقلنا إن هذا يتطلب تر            
ميليـشيات، فـوراً، مـن      األمني الذي يستوجب سحب كـّل ال      : ذلك بالعمل على ثالثة محاور    موسة، ويكون   مل

الشوارع، التي يجب أن تتواجد فيها فقط القوات الرسمية الشرعية، واإلعالمي الذي يفـرض عقلنـة الحـوار                  
لـمساجد، وانتهاء  وترشيده باإلقالع عن لغة التحريض والشتـم والتخوين والتكفير في كّل الـمواقع، ابتداء با            

بتظاهرات الشوارع، ومروراً بوصالت الردح على الفضائيات وعلى مواقع اإلنترنت، وشـالل التـصريحات              
الـمتدفق بال توقف، والسياسي الذي يؤكـد على التمسك بالخيار الديمقراطـي في الـممارسة، فيعتمد الحوار              

 مصلحة الوطن والشعب على مصلحة الفـصيل، ويقبـل          ويسعى للشراكة؛ بحثاً عن قواسم الحّد األدنى، ويقّدم       
  . قوانسداد اُألفباالحتكام إلى الشعب لحظة استحكام الخالف 

مبكّـرة،  زال باإلمكان، وفي هذه اللحظة ال إن مستلزمات حدوث االقتتال متوافرة، ولكن ما .علينا أن نتنّبه جيداً 
  .أن نتجنب االنزالق نحو أتون هاوية قاتلة

  7/6/2006لسطينية األيام الف
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  !هل نحن مقبلون على انقالب على الديمقراطية الفلسطينية؟ .49
  حسن محمد أبو حشيش . د

كانت بعض اآلراء التي تعارض دخول اإلسالميين االنتخابات التشريعية والبلدية وخاصة حركة حماس تستند 
على  سالميين كتركيا والجزائرإلى تخّوفها من تكرار تجارب االنقالب التي حدثت في المنطقة ضد فوز اإل

وعندما فازت حماس وتسلَّمت مقاليد األمور بشكل هادئ إعالمياً، بدا األمر وكأنه مستحيل . سبيل المثال
ه يوحقيقة القراءة الواقعية والميدانية تشير إلى عكس ما ظن الكثير وخش... لخصوصية الحالة الفلسطينية

ابقاً أن المكمن الحقيقي لألزمة الحالية على الساحة الفلسطينية هو البعض، فلقد عبرت في أكثر من مقال س
الرفض الخفي لنتائج العملية االنتخابية، ووجدت بعض الفئات المنتفعة في األمر ضالتها، وتناغمت مع سياسة 

في حصار وابتزاز خارجي، بل قبلت أن تكون أيادي تنفيذية لعملية انقالب منظمة ومبرمجة قد يكون أبيضاً 
هذا االنقالب . جوانبه السياسية واإلعالمية واالقتصادية وقد يكون دموياً وعسكرياً في جانبه األمني والميداني

  :يأتي بشكل تدريجي ومرحلي وبأسماء غير صريحة بشكل مباشر ومن أهم مالمحه
الدعم حصار اقتصادي، وقطع المساعدات، وتهديد البنوك بعدم صرف الرواتب أو استقبال أموال  -

والتبرعات القادمة للحكومة وذلك إليجاد حالة من الضيق وإشعار الحكومة بالعجز فتثور الجماهير ضد 
  . الحكومة

هجمة إعالمية ال أخالقية تقودها شخصيات معروفة من خالل خطابها اإلعالمي الصارخ، وشراء أقالم  -
ير العديد من وسائل اإلعالم الخاصة والعامة محددة تكتب في كل شيء إالّ الجوانب االيجابية للحكومة، وتسخ

كمنابر وكمجهر لتكبير السقطات واختالف الوقائع، وتهويل األمور ونقل أجزاء من المعلومة بما يخدم فكرة 
  . ش الرأي العام ضد الحكومةجييت
 هنا تحرك أمني غريب من أهم مالمحه محاوالت تصفية شخصيات معينه من كافة األطراف وإلصاق التهم -

وهناك، خروج المسيرات المسلحة بشكل غير الئق واالعتداء على المؤسسات، وإطالق النار على بعض 
النواب والشخصيات وأفراد القوة التنفيذية التابعة للداخلية، والسماح بتشكيل قوى أخرى ال عالقة لها بالسلطة، 

بر المعابر التي يسيطر عليها وتهريب وتكديس األسلحة وربما وصل األمر إلدخال سيارات مفخخة ع
وذلك لخلط األوراق، وإرباك الساحة وإظهار عجز الحكومة، وعدم قدرتها على تحقيق األمن الذي ... االحتالل

  . وعدت به المواطنين األمر الذي يستوجب إقالة الحكومة
ا مالحكومة وإظهارهاستغالل جلسات الحوار بشكل توظيفي، والتهديد باالستفتاء، ومحاولة محاصرة حماس و -

  . وأنها ال ترغب الوحدة وبالتالي ال تستحق الحكم ضد الوفاق الوطني،
سحب لعدد من صالحيات الحكومة، ووضع هياكل إدارية من شأنها تعطيل عملية التقدم، وافتعال المشاكل  -

وهكذا تمت . العلياوالضجة اإلعالمية إذا ما أقدم وزير هنا أوهناك بتغيير هذه الهيكلية وخاصة المناصب 
عملية حصار انقالبية بأسماء كثيرة غير مصطلح االنقالب، ولكن كل المضامين والمحتوى والنتائج المرجوة 
هو إفشال أول حكومة مختارة من الشعب تعاكس في فكرها وسلوكها الخط العام المتناغم والمنسجم مع اإلدارة 

ة كبيرة تطرحها الصفوة الفكرية والسياسية واإلعالمية، وحتى وهناك أسئل. األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي
  :يسأل عنها قطاع غير قليلة من الجماهير وهي

 ما جدوى الحوار الدائر في األروقة المغلقة وعلى شاشات الفضائيات في ظل دور مرسوم لبعض المتحاورين 
  ! في حالة التدهور األمني، وتهديد البنوك؟

  !ماس لالستفتاء الذي يعتبر غير قانوني ويعلن الرئيس حلَّ الحكومة من طرفه؟هل سيتم استغالل رفض ح
  !إلى متى ستبقى الالفتة األمنية هي مأوى وملجأ لمجموعات قليلة، ولكنها تقف وراء تنفيذ مخطط أمني خطير؟
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ي الشوارع بشكل غير هل ستشهد األيام القليلة المقبلة تزايد تشكيل القوى العسكرية تحت بند الحماية وإنزالها ف
قانوني وبالتالي هل سيؤدي األمر إلى احتالل عسكري للوزارات مصاحب لحل الحكومة وإعالن حالة 

  !الطوارئ؟
  !هل سنشهد وضع سيارات مفخخة أمام بيوت بعض المسؤولين لصب الزيت على النار؟

مرية اقتصادية وسياسية وأمنية إلى متى ستبقى الحكومة رافضة لنشر الكثير من المعلومات حول مخططات تآ
  !إن كانت تملكها؟

  !هل ستشهد الساحة تصعيد عسكري وأمني ضد االحتالل لتخفيف االحتقان الداخلي؟
  !إلى متى ستبقى حركة فتح منساقة وراء بعض المستفيدين الذين يسعون في دمارها وخرابها؟

ا ما توحدت بشكل غير طبيعي كما الحاصل وهل سيكون لتفكك فتح أثاراً سلبية، هي نفسها التي ستكون إذ
  !اآلن؟

أسئلة كثيرة قد تكون األيام المقبلة تحمل إجابات صارخة وواضحة عليها ما لم تتكاتف األيدي الخيرة وحسم 
وهذه الصورة الحادثة ال تحتاج برأي إلى عناء وذكاء في االستنتاج  .األمر لصالح فضح المشروع التآمري

ة صحيحة وربط األحداث بأبعادها المختلفة، ومالحظة السلوكيات الميدانية، والتسريبات ولكن تحتاج إلى قراء
هذه رسالة أعلنها للرأي العام وللتاريخ ليشهد عليها ألن األمر ال  .اإلعالمية من المصادر األجنبية والمحلية

 ....د ومن ينفذه أبناء الجلدةيحتاج إلى تزيين وبريق لمعان، األمر جد خطير، والمؤامرة كبيرة، والحصار معقَّ
وإنني وأمام ذلك كلِّه أطالب الحكومة بموقف حاسم من كل ما يحدث، بما فيها تحميل كافة األطراف المسؤولية 

  .مع فضح بالدليل كل أبعاد االنقالب
  6/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  األخوة اإلضرار حين يصدر عن .50

  حازم صاغّية
لفلسطيني محمود عباس، وبجهد محموم متواصل، الى استعادة العمل بـخريطة الطريـق،            فيما يسعى الرئيس ا   

  .تقف في وجهه، بين عقبات كثيرة، عقبة نادراً ما يتم التطّرق إليها
فإذا وضعنا جانباً إشكاالت السياسة اليومّية، وهي كثيرة تتصّدرها المشكالت الراهنـة والملّحـة مـع حركـة                  

نموذج وتماسكه وانعكاسها على الجهد الوطني الفلسطيني بعيدة نسبّياً عن التناول والنقاش            حماس، بقيت مسألة ال   
  .العاّمين

، كان واضحاً، ضمناً في البداية ثم علنـاً         1991، إن لم يكن منذ مؤتمر مدريد في         1993فمنذ اتفاق أوسلو في     
جماعـات   الدولة قيام توافُـق مـع اإل       لى حال إوصراحةً، أن أحد شروط االنتقال الفلسطيني من حال الالدولة          

  .لى االرتضاء بالتوافُق هذا والعمل بمقتضاهإالسياسية والمؤسسّية القائمة، ومن ثم تقديم نموذج يدّل 
  :والمقصود بذلك يمكن إيجازه في نقاط ربما كان أهّمها

  .سرائيليين أن قيام الدولة يضع حّداً للنزاع التاريخي العنيف بين الفلسطينيين واإل-أّوالً
  . أن الدولة المذكورة سوف تكون جزءاً من منظومة دول المنطقة األعضاء في هيئة األمم المتحدة-ثانياً

 أن الدولة هذه تلتزم بالقنوات والمؤّسسات التي تملك شرعّية دولّية، وفي طليعتهـا قـرارات                ،ثالثاً واستطراداً 
  .مجلس ألمن

ّزأ من األساس الشرعّي غير القابل للنقض الـذي تقـوم عليـه الدولـة                أن اتفاقيات أوسلو جزء ال يتج      -رابعاً
  .الفلسطينّية الموعودة
لى إجمالّي سلوكه، تبنّى الرئيس محمود عباس هذه المبادئ وعمل بموجبها، علـى رغـم             إوبالفعل، وبالرجوع   

هازّية، فتأخذ وتنبذ على هواها،     صعوبة التزام كهذا في ظل العنجهّية االسرائيلّية التي تعمل بطريقة انتقائّية وانت           
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ما على رغم اإلحباط الفلسطيني الواسع الذي يسهل تحويله عمالً عنفّياً مصحوباً بتجاهـل مـا يـصدر عـن                    
  .مؤسسات دولّية أو ما يشابهها

فلسطينّياً، من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وإقليمّيـاً، مـن          : بيد أن التحّدي جاء، في المقابل، من طرفين       
  .ب اهللا اللبنانّي في صلته بالسياسات والمصالح العليا للدولتين اإليرانّية والسورّيةحز

فسلوك األطراف الراديكالّية الفلسطينّية، وآخر تجلياته رفض االستفتاء على وثيقة األسرى، يشي بأن الرغبة ال               
 عن التفـاوض مـع الدولـة العبرّيـة          ذاك أن االمتناع  . تزال قوّية بالتعلّق باألوهام النضالّية للمرحلة السابقة      

واالعتراف بها، وعن التعاطي معها بموجب األعراف الدبلوماسّية والمؤسسّية المعمول بها، يسمح بإلقاء الكثير              
من ظالل الشّك على المشروع الوطني الفلسطيني، متيحاً لإلسرائيليين األكثر تزّمتاً ممن ال يريدون التفـاوض                

لى تسوية جّدية معه، كما يستحيل العثور، في        إالرئيس عّباس ضعيف، يستحيل التوّصل      أصالً، التوكيد على أن     
سبتمبر، /  أيلول 11 جريمة   اجسولما كانت واشنطن ال يزال يتحكّم بها ه       . آخر المطاف، على شريك فلسطيني    

  .لى ما يجري بعين إسرائيلّية تعريفاًإباتت مستعّدة ألن ترى 
ب نظرة إجمالّية كي يركّزوا استنتاجاتهم على الفلسطينيين ويحرموهم حقوقهم، وهي           لى العر إأما الذين ينظرون    

ذاك أن  . مدرسة قديمة وعملّية ال تخلو دوماً من أغراض خبيثة، فيجدون ضالّتهم في سلوك حزب اهللا اللبنـاني                
 على رغم االنـسحاب     هذا األخير، حسب مواقفه المعلنة وتمّسكه الصريح بالبندقّية، ينوي المضّي في المقاومة           

  .االسرائيلي من لبنان كما أقّرته األمم المتحدة ومجلس أمنها
وما يعنيه السلوك هذا، تبعاً للتأويل ذاك، أن المقاومة مطلوبة عند العرب لذاتها، في معزل عن وجود احـتالل                   

ـ            . أو عدم وجوده   بب مقنـع وراء    فمسألة مزارع شبعا واألسرى في السجون االسرائيلّية ال تكفي لتـشكيل س
والحال أن معظم تسويات الحروب والنزاعات تترك وراءها إشكاالت مـن النـوع   . استمرار المقاومة المسلحة 

االسرائيلي، مثالً، خلّف وراءه    -فالسالم المصري . هذا تتولى المعالجة الدبلوماسّية الالحقة تذليلها والتغلّب عليها       
وهذا كـي   . لدولي فحسمها، بعد نّيف وثالث سنوات، لمصلحة مصر       لى التحكيم ا  إقضية طابا التي ُأوكل أمرها      

ال نضيف بأن مزارع شبعا هي مما يصعب بتّه من دون أن تتولى دمشق تحديد هوّيتها في صورة واضحة ال                    
  .تقبل التأويل واللبس والتراجع

 دمشق وطهـران    وال يستلزم األمر كبير حصافة كي نفهم أن مقاومة حزب اهللا سوف تستمر ما دامت مصالح               
  .تستدعي ذلك، مرفقةً بتصّور الحزب عن تعزيز موقع طائفته، الطائفة الشيعّية، في التركيبة اللبنانّية

غير أن ذلك وما شاكله من اعتبارات ال يلزم إسرائيل وال يلزم، تالياً، القوى الدولّية المؤثّرة، بقدر مـا يثيـر                     
  .ينيريبتها ويضاعف تشّددها حيال الحقّ الفلسط

وبالمعنى هذا توفّر تجربة حزب اهللا حّجة للذين يريدون القول إن العرب ال يمكن التفاهم معهم ألنهم ال يقّرون                   
بالوقائع واألعراف والمعطيات والمؤسسات القائمة أو المعمول بها، وال يسعهم إنتاج سياسات ومواقف متماسكة              

لى مجلس األمن لدى تعّرض لبنان العتداء       إة تشكو إسرائيل    فـحزب اهللا مثالً يشارك في حكوم     . متجانسة تالياً 
االسـرائيلّية،  -إال أنه، مع هذا، ال يعترف بـالخطّ األزرق الذي رسمه مجلس األمن للحدود اللبنانّية             . إسرائيلي

  !ناهيك عن عدم تقّيده، في متابعته نشاطه العسكرّي، بما تقّرره الحكومة التي هو شريك فيها
ب تأويل كهذا إال المضي أبعد فأبعد حين يلحظون عالمات التنسيق والتكامـل بـين أطـراف                 وال يسع أصحا  

كـحماس والجهاد اإلسالمي وحزب اهللا وسورية وإيران، وهما تنسيق وتكامل يخيفـان جميـع دول المنطقـة                 
 المذكورة جميعاً ال    فكيف وأن القوى الراديكالّية   . المنضوية تحت سقف العمل بالموجبات القانونّية والدبلوماسّية      

  !تملك رصيداً ناصعاً في التقّيد باألعراف والمؤسسات الدولّية وما يترتّب من قنوات مؤسسّية موازية؟
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وقصارى القول إن اإلضرار بفلسطين وأهلها وقضّيتهم ال يأتي دائماً من إسرائيل والواليات المتحدة األميركّية،               
فاألخوة وأبناء العم قد ينجم عنهم أيضاً ضرر يـستحيل تطويـق         . همان الكثير من هذا اإلضرار يأتي من      أرغم  

  لى مراجعة الماضي القريب الذي لم يمض بعد؟إوهل نحن بحاجة . آثاره أو تفاديه
  6/6/2006الغد األردنية 

 
  كاريكاتير .51
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