
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  3  واتصال مشعل والبرغوثي يؤدي النفراج في األزمة ... تموز31 فياالستفتاء سينظم  .1
    

    :أخبار الزيتونة
  5  2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2

    
    :لطةالس

  14   حماس تشترط قبولها إسرائيليا لالعتراف بالمبادرة العربية  .3
  15  نبيل شعث يرى أن من الممكن التوصل الى وفاق بين حماس وفتح  .4
  15   عباس وسيزر يدعوان للعودة إلى مائدة المفاوضات   .5
  16   انتهاء التحقيق في مقتل موظف السفارة األردنية: النائب العام .6

    
    :المقاومة

  16   االحتالل يغتال جمال أبو سمهدانة وثالثة من مرافقيه .7
  17   الزرقاويبيانا تنعي فيهحماس رويترز تنسب ل .8
  17  لى األول من الشهر المقبلإمحكمة عوفر تؤجل محاكمة سعدات  .9
  17  العام السادسها بعرقلة عقد مؤتمر فتححسين الشيخ يتهم اعضاء في مركزية .10
  18 حرب إلكترونية بين حماس وفتح .11

    
    :لياالسرائيالكيان 

  18  بيريز يعترف بأن إسرائيل اتخذت عدة إجراءات إلضعاف أبو مازن .12
  19   انجز خطة لتدمير بيت حانون االسرائيليالجيش .13
  19   متفجرات وقذائف إلى غزةالفلسطينيون استطاعوا تهريب: ديسكين .14
  F-35  19جهود كبيرة إلشراك إسرائيل بمشروع الطائرة األمريكية المستقبلية  .15
  19  محكمة إسرائيلية تقبل دعوى تعويضات لفلسطيني .16

  394 العدد - 9/6/2006الجمعة  :التاريخ



 

 2

  19  أزمة تعصف بحزب العمل االسرائيلي .17
  20  من االسرائيليين فقط راضون عن أداء أولمرت لمهامه% 35: استطالع .18
  20  وفيات المولودين العرب أعلى من اليهود بسبب التمييز العنصري: الطيبي .19
  20 تل أبيب تمدد فترة عمل سفيرها في واشنطن بالرغم من فساده .20
  20  الغرامية لألمور االستخباريةتها ا عالقتتحدث عن توظيفسفيرة إسرائيلية  .21

    
    :األرض، الشعب

 21  مجندة إسرائيلية تنادي كلبها باسم محمد والمواطنون يثورون غضباً .22
 21 اسرائيل تسمح بدخول مساعدات مصرية الى غزة .23
 21   إثر إعالن مقتل الزرقاويار في عين الحلوةاستنف .24
 21  األردنق برنامج تدريب وتشغيل في مخيمات طالا .25
 22  في جنيف.. مؤتمر التضامن مع الفلسطينيين .26
 22   أمسسطينيا فل250اعتقال  .27
 22 ظروف قاسية تعيشها األسيرات في سجن تلموند .28
   

   :، إسالميعربي
 22  ىاولمرت يهدد بالبحث عن خيارات أخر وعبد اهللا وأولمرت يناقشان االنطواء .29
 24 ن فتح وحماسجهود مصرية لحل الخالفات بي: مبارك .30
 24   يدعو للتعجيل بإعالن اآللية الدولية لتوصيل المساعدات للفلسطينيينالرئيس المصري .31
 24  اليمن مستعد لنقل األموال الى حماس .32
 24  مع مصر بأنها كالم فارغأبو الغيط يصف خطة إقامة دولة فلسطينية بتبادل مساحات .33
   

    :دولي
 25   طائرة تابعة لشركة اسرائيلية  إلسقاطسويسرا تزعم أنها أحبطت مؤامرة  .34
 25  يقترح دفع مبالغ شهرية لبعض الفلسطينييناألوروبياالتحاد  .35
 25 ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين أبشع من ممارسات األبارتايد: أفريقيانقابة في جنوب  .36

    
    :مختارات

  25  اسرائيل تريد الوصول إلى أنابيب النفط األذربيجاني .37
  26 نواب يطالبون بإلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل: مصر .38
    

   :مقاالتحوارات و
  26  إبراهيم غرايبة... هل تعيد الحركة اإلسالمية في األردن إنتاج نفسها؟ .39
  28  ن تمار هرم- فرايم ياعرإ... نصف اإلسرائيليين تقريباً يعارضون خطة االنطواء .40
  29  ةحمادة فراعن... تين وحزبين وبرنامجينمام شرعيأالشعب الفلسطيني  .41
  31 دكمال رشي. د ... رم الحواأاالستفتاء  .42



 

 3

  32  أسامة أبو أرشيد... حتى يكون االستفتاء في مصلحة الشعب والقضية .43
  35  ي داغهعلي محيي الدين القر... ائيلرد على الريسوني بشأن السالم مع إسر .44
  37  ء إبراهيم أبو الهيجا...كارثية القبول بوثيقة األسرى .45

    
  40  :كاريكاتير

*** 
 
  واتصال مشعل والبرغوثي يؤدي النفراج في األزمة ... تموز31 فياالستفتاء سينظم  .1

قالت مصادر برئاسة السلطة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيجري : 9/6/2006ون الين اخوان انشر موقع 
 القادم بعد أن رفضتها حماس، ومعظم تموز /يوليو 31استفتاء على وثيقة تعترف ضمنيا بالكيان الصهيوني في 

عد االستفتاء وأكدت المصادر أن أبو مازن سيصدر مرسوما يوم السبت يعلن فيه مو .حركات المقاومة األخرى
قطاع إلى المشاركة في استفتاء على وثيقة الوأنه سيجري دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة و .رسميا

هل توافق على :  أن يتضمن االستفتاء سؤاال واحدا وهوىعل. تموز /يوليو 31السجناء يوم االثنين الموافق 
  .وثيقة السجناء أم ال؟

مصادر فلسطينية قالت  إلى أن رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  9/6/2006القدس العربي وأشارت 
 .للقدس العربي ان عباس سيوفد مبعوثين لدول عربية واسالمية لشرح التطورات، واسباب لجوئه لالستفتاء

مصادر فلسطينية موثوقة قالت للـشرق      في غزة أن     9/6/2006الشرق األوسط    مراسل    صالح النعامي  وذكر
، إن اتصاالً غير مباشر جرى أول من امس بين خالد مشعل، ومروان البرغوثي أفضى الى انفراج في                  األوسط

األزمة المحتدمة بين الحكومة الفلسطينية وحماس من جهة، ومؤسسة الرئاسة وفتح من جهـة أخـرى، حـول       
في فتح المقرب   وحسب المصادر، اتصل مشعل بفدوى زوجة البرغوثي وقدورة فارس القيادي           .  األسرى وثيقة

واضافت المـصادر ان    . من البرغوثي، وطلب منهما نقل تعديالت يقترحها على الوثيقة، الى االسير البرغوثي           
واوضـحت  . البرغوثي اتصل بالرئيس عباس، طالباً منه التروي في االعالن عن االسـتفتاء حـول الوثيقـة               

واشارت الى أن البرغوثي بدا متـأثراً       . ا مشعل المصادر أن البرغوثي بدا راضيا من االقتراحات التي تقدم به         
بحملة الضغوط التي يتعرض لها من قادة االسرى، الذين طالبوه باالعالن عن أن بلورة وثيقة األسـرى هـي                   

واكدت المصادر أنه حتى لو اعلن ابو مازن عن االستفتاء فإنه           . لتوحيد الصف الفلسطيني ال لتعميق الشرخ فيه      
من جهـة ثانيـة،   . عن الغاء اجرائه بسبب حجم التوافق في الرؤى بين مشعل والبرغوثيمن المتوقع أن يعلن     

. هددت حماس بأنها لن تسمح بإجراء االستفتاء، على اعتبار أنه يمثل تجاوزاً للقانون والـشرعية الفلـسطينية                
 التـي تمثلهـا      يعني تجـاوز الـشرعية     :وقال سامي ابو زهري، الناطق االعالمي باسم الحركة، إن االستفتاء         

. حماس، لذلك نحن في حماس نرى أن ما يجري هو مخطط مدبر وهدفه وعنوانه إسقاط وإفـشال الحكومـة                  
 حينما تخرج اإلدارة األميركية لتبارك خطوة االستفتاء علينا أن نتوقف جيدا لنقول، إذا كانت اإلدارة                :واضاف

لو كان فيها مصلحة لـشعبنا      : مستدركا. سطيني؟األميركية تبارك هذه الخطوة، فهل هي من مصلحة شعبنا الفل         
واستهجن ابو زهري ان يسمح ابو مازن لشخصيات ال تمثل أحداً تهدد             .هل كان لإلدارة األميركية أن تباركها     

لن نسمح ألحد بأن يضحك علينا،      ...  لن نسمح ألحد بأن يلتف علينا      :وحذر قائالً . وتتوعد الرافضين لالستفتاء  
عملية الديمقراطية وفزنا على أساسها، ولن نسمح ألحد، ألننا فزنا، بأن يخرجنـا مـن هـذه               نحن شاركنا في ال   

هذه رسالة يجب أن تكون واضحة لرئاسة السلطة، ولكل األطراف التي تدفع إلى هـذا               : وأضاف. الديمقراطية
ألحوال ولن نقبـل    المخطط الذي يهدف إلسقاط الشرعية التي تمثلها حماس، لن نقبل باالستفتاء بأي حال من ا              

. بتمرير هذا المشروع الذي يستهدف إسقاط الشرعية، وكذلك أيضاً تمرير التنازالت على الـشعب الفلـسطيني         
وفي تطور اخر نظمت حماس مسيرة جماهيرة حاشدة طافت شوارع غزة للتنديد بقرار ابـو مـازن اجـراء                   
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وفي مؤتمر صـحافي    . انقالباً أبيض على الحكومة   وأعلنت لجان المقاومة الشعبية أن االستفتاء يمثل        . االستفتاء
عقده في غزة امس، دعا ابو مجاهد الناطق باسم اللجان جميع األطراف الفلسطينية للعمل من أجل وأد الفتنـة،                   

وطالب أبو مجاهد، السلطة بممارسة كافـة صـالحياتها علـى           . والتزام الحوار الوطني لحل المشاكل الداخلية     
للمواطنين، وتوفير رواتب الموظفين بالسرعة الممكنة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الذي           األرض لتوفير األمن    

 داعيـا،   ،صمد وصبر طوال الفترات السابقة من حصار وقتل وإغالق واحتالل، سيصمد أمام أزمة الرواتـب              
تيسير نصر اهللا   انتقد القيادي في فتح في نابلس عضو المجلس الوطني          بدوره،  . الحكومة للعمل النفراج األزمة   

 حاورنا اسرائيل سنوات وال نستطيع ان نتحاور معا للخـروج مـن             :وضع شروط على الحوار الوطني، وقال     
 يجب اال نضع شروطا على الحوار حتى ال نبدو وكأننا نعمل اسـتجابة لرغبـات اعـداء                  :واضاف. االزمة؟

ساعدوا الفصائل والسلطة في الخـروج مـن    إن قادة االسرى سربوا وثيقتهم لي:وتابع القول. الشعب الفلسطيني 
خالفاتهما، وبالتالي يجب اال نعاقبهم باختالفنا وجعلهم يندمون عليها ولو علمـوا اننـا سـنختلف عليهـا لمـا        

ودعا نصر اهللا الحكومة ان تتخذ موقفا جريئا بتشكيل حكومة وحدة وطنيـة موسـعة، أو حكومـة                  . أصدروها
سعدات اجراء االستفتاء بخصوص وثيقة األسـرى يعنـي توظيـف وثيقـة     من ناحيته اعتبر احمد    . تكنوقراط

  . األسرى في غير االتجاه الذي وضعت من أجله
بحث خالد مشعل خالل لقاء مع وزير الخارجية السورية وليد : وكاالتنقالً عن ال 9/6/2006البيان وجاء في 

واصلة الحوار الفلسطيني الفلسطيني على المعلم أمس األوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية وأكد على م
إن مشعل أعرب عن تقديره لموقف الرئيس السوري  وقالت وكالة األنباء السورية سانا. أرضية وثيقة األسرى

وأكد تصميم ، بشار األسد والجهود التي يبذلها من أجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق وحدته الوطنية
لوطني على أرضية وثيقة األسرى وقطع الطريق على المحاوالت الهادفة للنيل الحركة على مواصلة الحوار ا
من جهته أكد المعلم على حرص سوريا قيادة وشعبا على بذل كل جهد ممكن  .من الوحدة الوطنية الفلسطينية

ة من اجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني ومواصل
 الحديث تطرق إلى :في تلك األثناء صرح موسى أبو مرزوق عقب اللقاء إن. دعم خياره الديمقراطي

موضوعات ذات اهتمام مشترك السيما الوضع الفلسطيني العام والمساندة العربية للقضية الفلسطينية وللوضع 
حماس، قال أبومرزوق وردا على سؤال حول وجود وساطة سورية بين فتح و. الفلسطيني ومواجهة الحصار

 سوريا ال تدخل وساطة بين فتح وحماس الن كال الطرفين بالنسبة لسوريا جزء من الشعب الفلسطيني :ان
واهتمامها بالشعب الفلسطيني ليس بالجديد وبالتالي فإن سوريا تهيئ األجواء لكل الفلسطينيين ان يجتمعوا وأن 

ي كان هناك دفع باتجاه الحوار الفلسطيني من قبل الرئيس األسد يتوحدوا وأن يكون موقفهم موقفا واحدا وبالتال
 . ووزير الخارجية

وصف ياسر عبد ربه امس تصريحات سامي أبو زهري بأنها مجرد شتائم وتهديدات لفرض رأي من جهته، 
وأضاف عبد ربه في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين ان هناك من يدفع أبو زهرى سواء من . وموقف سياسي

ق أو من أى مكان آخر الطالق مثل هذه التهديدات وذلك في محاولة لفرض رأي وموقف سياسي لذا دمش
وأكد استمرار فتح الباب أمام الراغبين في استكمال الحوار . ننصح بعدم االلتفاف الى تصريحات أبو زهري

ار الحوار بانها ووصف عبد ربه مطالب حماس باستمر. متهما قادة حماس بالتعمد الى تشويه التصريحات
واتهم  .محاولة للدخول فى حوار طويل بال قيود وال شروط وبدون التوصل الى اتفاق ونتائج سريعة ونهائية

عبد ربه حماس بعدم السعي للوصول إلى تسوية مع قادة فتح وحل الخالفات واصفا ذلك بأنها مأساة الشعب 
وطالب حماس  .شر بمزيد من االنقسامات الداخليةالفلسطيني والتي ستدفعه إلى شفير الهاوية الن ذلك يب

بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم الوقوف فى الحياد مؤكدا فتح باب الحوار الى حين ساعة اجراء 
 .االستفتاء
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كما استنكر صائب عريقات امس تصريحات قادة حماس بأن االستفتاء هو التفاف على الحكومة وعلى نتائج 
 كلنا نأمل االتفاق على ما جاء فى وثيقة :وقال عريقات في حديث الذاعة صوت فلسطين. تشريعيةاالنتخابات ال

االسرى من بنود وعدم اللجوء الى االستفتاء على تلك الوثيقة التى حافظت على الثوابت ولكن لالسف هناك 
 لدينا االن سلطة :ضافوأ .اعتبارات أخرى فرضت علينا التمسك بطرح هذه الوثيقة على الشعب ليقول كلمته

وأبدى . بسياستين وهذا يعود علينا بالقطيعة والعزلة عن العالم الخارجي لذلك فالحل هو اللجوء إلى الشعب
عريقات استغرابه مما أسماه تخوف حماس من مواجهة الشعب وإجراء االستفتاء، قائال إن الحياة السياسية لم 

لتشريعية واالعالن عن فوز حماس لذا فان تهربهم من إجراء االستفتاء تبدأ بعد االنتهاء من إجراء االنتخابات ا
وطالب عريقات بضرورة احترام  .يدل على تخوفهم من مواجهة الشعب الذي يمكن أن يصوت ضد برنامجهم

كلمة الشعب واالبتعاد عن التطاول الشخصي والتعامل باالخالق السياسية العالية من أجل التأسيس لمجتمع 
 .يديمقراط

 وجهت فعاليات في مخيمات :حسن مي النوراني.غزة دنقالً عن مراسلها في  9/6/2006الدستور وأضافت 
نابلس أمس رسالة شديدة اللهجة إلى الفصائل الفلسطينية تنتقد فيها ما وصفته بصمتها حيال الدور التوتيري 

ذه الفعاليات بإنهاء وجود عبد ربه وتوعدت ه .الذي يمارسه عبد ربه رغم كونه عراب تصفية قضية الالجئين
وهددت شعارات كتبت على جدران مخيمات  .السياسي، والعمل على فصله من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

 .  إن أيدي المناضلين ستصله:نابلس بمعاقبة عبد ربه وقالت
مصدر قيادي رفيع لأليام    كشف   :9/6/2006 األيام الفلسطينية    فيأسماء الغول    و كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

أن الرئيس عباس وجـه رسائل إلى جميع األسرى يشرح لهم فيها وجوب أن يجري االستفتاء في جـو وطني                  
وأخوي، بعيداً عن المهاترات والمواقف المتشنجة، وأن يتحول االستفتاء من قضية خالف إلى عرس للوحـدة                

أبدى استياءه الشديد مما بدر من تصريحات على لـسان          وحسب المصدر القيادي فإن الرئيس عباس        .الوطنية
سامي أبو زهري، والتي خرجت عن كل تقاليد العمل الوطني والحوار بين األطراف الوطنية، وكذلك حديثـه                 

عن الرسائل ما بين السطور، وكأنه يلوح بحرب أهلية، وهو األمر الذي يرفضه كل فلـسطيني،                ) أبو زهري (
 طلب عباس بإلحاح بأن تتوقف هذه الحمالت اإلعالمية العدائية التـي تكلـف              :وأضاف .صغيراً كان أم كبيراً   

  .بالنتيجة دماً فلسطينياً غالياً ألن الكلمة، كما قال الرئيس، أخطر من الرصاصة أحياناً
أكد قادة سياسيون من حماس والجهاد اإلسالمي، في كلمات ألقوها خالل مسيرة حاشدة شـارك فيهـا              بالمقابل،  

آلالف، وانطلقت من ميدان فلسطين، وصوالً إلى مقر التشريعي في غزة، أمس، أنهم يعلنون انطـالق أولـى                  ا
وقال خليل الحيـة،     .الفعاليات والمسيرات التي ترفض االستفتاء بهدف الضغط الجماهيري باتجاه عدم إجرائه          

فتاء إلى جانب فصائل أخرى، في      إنهم جاؤوا للمسيرة للتصدي لالست    : رئيس كتلة حماس في التشريعي في غزة      
مقدمتها الجهاد اإلسالمي، مؤكداً وجوب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، والتمـسك بمـا                

من جهته، قال خالد البطش، القيـادي    .يرسخ وحدة الشعب الفلسطيني، ورفض ما يدخل الفلسطينيين نفقاً مظلماً         
سيرة ستكون األولى ضمن سلسلة فعاليات يعبر المشاركون من خاللهـا عـن             إن هذه الم  : في الجهاد اإلسالمي  

رفضهم لالستفتاء، وانهم خرجوا اليوم ليقولوا كلمة موحدة مفادها أنهم يرفضون االستفتاء، لـيس ألنهـم مـن                  
المعارضة، بل ألن رفضهم مبدئي ينبع من رفضهم أن يستفتى الشعب في الثوابت، وأن يعطي حقـاً تاريخيـاً                   

  . في حين أنه يجب أن يستكمل الطريق حتى النصر والعودة.. إلسرائيل
  
  2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2

يصدر التقرير االستراتيجي الفلـسطيني سـنوياً عـن مركـز الزيتونـة للدراسـات               : إعداد ابراهيم درويش  
دير العـام   لدراسات الفلسطينية والم  أستاذ مشارك في ا   (محسن محمد صالح    .  قام بتحريره د   حيثواالستشارات  

القضية الفلسطينية خالل سـنة     وهو يعالج    نافع، الباحث الفلسطيني المقيم في لندن،        ىبشير موس . ، ود )للمركز
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ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية واالقتصادية       .  بالرصد واالستقراء والتحليل   2005
ناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، كما يناقش الوضع االسرائيلي،          والتعليمية الفلسطينية، وي  

والتقرير موثق علمياً، ومدعم بعشرات الجداول واإلحصائيات والرسـوم         . وعمليات المقاومة، ومسار التسوية   
  . صفحة282وقد جاء تقرير هذا العام في . التوضيحية

  يير والبحث عن اإلجماعالتغ :الوضع الداخلي الفلسطيني
 أن السمة الرئيسية للوضع الفلسطيني الـداخلي، خـالل   ىيناقش الفصل األول الوضع الداخلي الفلسطيني، وير   

. ، هي التوجه نحو استكشاف خيارات جديدة للعمل الوطني، والبحث المطّرد عن الوحدة واإلجمـاع         2005سنة  
 الـصعيد التنظيمـي     ى لقيادة حركة فتح سواء عل     ىات الكبر  باعتبارها سنة التحدي   2005وأنه سينظر إلى سنة     

وليست هذه هي المرة األولي التي تواجه فيها فتح بهذه التحديات، ولكن أيـاً              .  الصعيد الوطني  يالداخلي أو عل  
 أن  ىويـر . من هذه التحديات لم يكن بهذا الثقل وال بهذا الحجم، وال كانت فتح ذاتها بهذه الدرجة من االنقسام                 

ـ   ىمة فتح تعود في جانب منها إل  أز  األرض، ى تعاطيها مع اتفاق أوسلو، وعدم تحقيق إنجـازات ملموسـة عل
ـ          ى عل ي تركتها مؤسسة سلطة الحكم الذات     يواآلثار الفادحة الت    ى بنية التنظيم الفلـسطيني الحـاكم، فـضالً عل

  . فتح التي قادها منذ نشأتهاىعل) رحمه اهللا(انعكاسات وفاة ياسر عرفات 
وقد فاز فـي    .  محمود عباس  ىنتقلت رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل سلس إل          ا

 بالمئة من أصـوات النـاخبين       62 بنحو   2006) يناير( كانون الثاني    9انتخابات رئاسة السلطة التي جرت في       
الفلسطيني التزامه بمـسيرة التـسوية      وقد أعلن الرئيس    .  بالمئة ممن يحق لهم االقتراع     65الذين لم يتجاوزوا    

أعلن وقف أعمال العنف ، سـعياً منـه         ) فبراير( شباط   9السلمية، وفي اجتماع في شرم الشيخ مع شارون في          
  .إليجاد أجواء مناسبة للمفاوضات مع اسرائيل

 الـسياسي    البرنـامج  2006) مارس( آذار   17مثَّل إعالن القاهرة الذي شاركت فيه التنظيمات الفلسطينية في          
.  نهايـة العـام  ى، وحصل فيه أبو مازن علي أبرز مطالبه، وهو إعالن هدنة تستمر حت    2005الفلسطيني لسنة   

 إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها، واستمرار عملية اإلصـالح فـي             ى االتفاق عل  ىوقد جر 
 ى أن القو  ىوقد دّل ذلك عل   . لتراضي عليها ف وفق أسس يتم ا    .ت. إعادة تنظيم وتفعيل م    ىأجهزة السلطة، وعل  

 صـعيدي   ىالوطنية واإلسالمية قررت تسهيل مهمة أبي مازن، وإعطائه فرصة جديدة إلحراز تقدم ملموس عل             
  .اإلصالح الداخلي وتحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية

، 2005طينياً خالل سنة     فلس 56لم ينجح أبو مازن في الحصول علي تهدئة من الطرف االسرائيلي الذي اغتال              
كما لم يتمكن أبو مازن من الدخول في أي مفاوضات جادة مع االسرائيليين الذين فضلوا استخدام نغمة غيـاب                   

 ضـبط الـشارع     ى محمود عباس واتهامه بالعجز وعدم القدرة عل       ىالشريك الفلسطيني، وفرض اإلمالءات عل    
 خطط االنسحاب من قطاع غزة من جانب واحـد دونمـا             تطبيق ىالفلسطيني، وبالتإلى أصر االسرائيليون عل    

  .تنسيق مع الطرف الفلسطيني
السير في عملية إصالح السلطة الفلسطينية سار أيضاً ببطء، وقد ارتأت األطـراف األوروبيـة واألمريكيـة                  

 ينظـرون   واالسرائيلية أن أولوية إصالح السلطة تكمن في نزع أسلحة المقاومة، بينما كان معظم الفلسطينيين             
ـ      ىبقلق إل   معظـم  ى الفساد المإلى المستشري، وضعف الهيئات القضائية، وهيمنة طرف فلـسطيني واحـد عل

  .المناصب والسلطات
ف، وأظهرت قيادة السلطة قدراً قليالً من الجدية، ولم يقم          .ت.ولم يحدث أي تقدم يذكر في تفعيل أو إعادة بناء م          

.  للفصائل الفلسطينية لالجتماع لمتابعة األمر حـسب اتفـاق القـاهرة    أبو مازن بدعوة رؤساء واألمناء العامين     
ف تمثل عبئاً عليها، أكثر منهـا أداة        .ت. أساس أن م   ى كانت قيادة السلطة ما تزال تعمل عل       2005 نهاية   ىوحت

ف فجعلت تبعية السفارات الفلـسطينية لـوزارة        .ت.وتابعت السلطة سياسة سلب الصالحيات من م      . قوٍة بيدها 
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كان االنسحاب االسرائيلي من قطـاع غـزة        . ف.ت.رجية السلطة الفلسطينية، وليس للدائرة السياسية في م       خا
ـ                 سـاحة   ىانتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، ولم تصدق التوقعات بانفجار حرب أهلية أو بتحول القطـاع إل

 ورغم وجود عمالء يسعون     ورغم وجود حاالت توتر واحتكاك بين الطرفين،      . صراع دموي بين فتح وحماس    
وقد توافق االنسحاب االسرائيلي    . إلى إذكاء نار الفتنة، إال أنه كان يجري في العادة تطويق الصدامات بسرعة            

ـ                نـزع   ىمع حملة من الضغوط االسرائيلية واألمريكية واألوروبية ومن بعض قيادات السلطة في الضغط عل
  . االحتفاظ بأسلحتهاىح بسبب إصرار الفصائل علولكن هذه المحاوالت لم تنج. أسلحة المقاومة

وكانت أبـرز   . وفي أجواء التهدئة انشغل الشارع الفلسطيني باالنتخابات البلدية وباإلعداد لالنتخابات التشريعية          
ورغم أن فتح حصلت    . مؤشرات االنتخابات البلدية أن حماس أخذت تتقدم لتتقاسم النفوذ الشعبي مع حركة فتح            

 بلديات أكثر وعدد مقاعد أكبر، إال أن المؤشرات في المقابل أكدت تفوق حماس فـي المـدن                  ىبشكل عام عل  
وقد صـعب نـزول أعـداد كبيـرة مـن           .  أعداد كبيرة من األصوات    ى حصولها عل  ىوالبلديات الكبيرة، وعل  

  .المرشحين بصفة مستقلين عملية احتساب مقاعد هؤالء سواء لجانب فتح أم لحماس
ج المتقدمة التي حصلت عليها حماس في البلديات مخاوف قيادة السلطة الفلـسطينية التـي قامـت                 أثارت النتائ 

 أمالً في أن تقـوم     2006) يناير( إلى كانون الثاني     2005) يوليو(بتأجيل موعد االنتخابات التشريعية من تموز       
 في االنتخابـات الداخليـة       أظهر خالفات حادة تمثلت    2005لكن النصف الثاني من سنة      . فتح بترتيب صفوفها  

التي رافقتها صراعات ومشاكل مؤسفة، كما تمثلت في تشكُّل قائمتين لفتح، حيـث ظهـرت قائمـة المـستقبل       
 27ولم يتم تسوية األمر وتوحيد القائمتين إال فـي          . في مواجهة قائمة فتح الرسمية المعلنة     ) دحالن، البرغوثي (

  ). ديسمبر(كانون األول 
  بدء الرحلة باتجاه الخطّ األخضر: ني ـ االسرائيليالمشهد الفلسطي

بدء التراجع االسرائيلي باتجاه الخطّ األخـضر       :  هما 2005من الناحية اإلستراتيجية كان أبرز حدثين في سنة         
من خالل االنسحاب من قطاع غزة، وإنشاء حزب كاديما بقيادة شارون والذي مثّل انقالباً في الساحة الحزبيـة                  

  . ةاالسرائيلي
  سنة شارون
 اسرائيلياً سنة شارون بامتياز، إذ تمكن من فرض أجندته، ومن إعـادة تـشكيل الخارطـة                 2005كانت سنة   

 التي ينشق فيها قـادة      ىلكن انشقاقه عن الليكود وإنشاءه حزب كاديما، لم يكن المرة األول          . السياسية االسرائيلية 
 التي  ى ذلك ديفيد بن غوريون وغيره، لكنها المرة األول        ى إل كبار عن أحزابهم، وينشئون أحزاباً جديدة فقد سبق       

  .يقود فيها حزب منشق أو جديد الحياة السياسية االسرائيلية
شهدت السنوات األخيرة تضاؤالً في الفروق السياسية بين العمل والليكود، وظهر العمل في السنتين الماضيتين               

) 2005 ـ تشرين الثـاني ـ نـوفمبر     2003آذار ـ مارس   (ظالً شاحباً لليكود الذي تحالف معه في الحكومة
وقد حاول العمل من خالل انتخابه لعمير بيرتس تمييز نفسه وتجديد شبابه، لكن إنشاء حزب كاديما وانتــقال                 

  .إلىه، كان ضربة قوية للعمل) وعلي رأسهم بيريز(عدد من قادة حزب العمل 
 آالف يهـودي،  309 ألفاً بينهم خمسة ماليين و     988تة ماليين و   بلغ عدد سكان اسرائيل س     2005في نهاية سنة    

 2005وقد هاجر إلى اسرائيل سنة      .  ألف مستوطن يهودي يقيمون في الضفة الغربية       452وكان ما يزال نحو     
 بالمئـة سـنة     4.4 بالمئة، مقارنة بـ     5.2وحققت اسرائيل نمواً اقتصادياً مقداره      .  يهودياً 22818ما مجموعه   

 بـسبب  2002 ـ  2001، بينما كان النمو االقتـصادي سـالباً فـي سـنتي     2003 بالمئة سنة 1.7، و2004
 ملياراً  123 إلى   2004 مليون دوالر سنة     879 ملياراً و  116وارتفع الدخل القومي االسرائيلي من      . االنتفاضة

ـ     20وبلغ دخل الفرد االسرائيلي نحو      . 2005 مليون دوالر سنة     674و  للفـرد   1300و   ألف دوالر، مقابل نح
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وهذا يعني باختصار أن اسرائيل أخذت تتجاوز األزمة االقتصادية التي أحدثتها           . الفلسطيني في الضفة والقطاع   
  . انتفاضة األقصي

، وبلغ عدد االنتهاكـات االسـرائيلية       2005 الفلسطينيين وأرضهم طوال سنة      ىواصلت اسرائيل اعتداءاتها عل   
 مـا   2005) ينـاير ( كانون الثاني    2 وحتي   2005) فبراير( شباط   8ر في   التي أعقبت إعالن وقف إطالق النا     

 68 منهم   2005 فلسطينياً خالل سنة     286واستشهد  .  عملية إطالق نار   2366 انتهاكاً، منها    23427مجموعه  
  . 1700طفالً، وجرح 

نها سبع عمليات    آخرين، وكان م   406 اسرائيلياً وجرح    45 عملية أدت إلى مقتل      2990ونفذت فصائل المقاومة    
وقد تـم اعتقـال     .  أسير 9200 الفلسطينيين في سجون االحتالل في نهاية السنة         ىوبلغ عدد األسر  . استشهادية

 سنة تهدئة حقيقية،    2005وهكذا، فلم تكن سنة     .  خلف القضبان  1600 ظّل منهم    2005 فلسطينياً خالل    3495
  .القضية الفلسطينية في دور جديد، ودخول ىوإن كانت قد أعلنت عن انتهاء انتفاضة األقص

وقد تم ذلـك    .  دونم 38800شهدت السنة تسارعاً في االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية؛ فتمت مصادرة            
ومن المخطط أن   . بالتناغم مع بناء الجدار العازل، وهو جدار اتخذ أبعاداً أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية            

وسـيلحق  .  كيلومتراً في مراحل متقدمة من اإلنـشاء       150 كم وهناك    275فِّذ منه    كيلومتراً، نُ  832يبلغ طوله   
ومـن  .  بالمئة من أراضـيها    90 ألف فلسطيني، وستفقد محافظة القدس نحو        680الجدار أضراراً مباشرة بـ     

 األرض في ظّل أجواء الدعم األمريكـي والـضعف          ىالواضح أن اسرائيل ستواصل سياسة فرض الحقائق عل       
  .بيالعر

ـ      ىكان من المفترض أن تصل خطة خريطة الطريق إل          اتفـاق   ى نهايتها ويصل الفلسطينيون واالسرائيليون إل
لم يكن االسرائيليون فـي     .  انتهت قبل أن يبدأ تنفيذ خريطة الطريق         2005، ولكن سنة    2005نهائي قبل نهاية    

 النتائج  ىطيني يستعجل الوصول إل   عجلة من أمرهم في ظّل أجواء تعمل لصالحهم، وفي ظّل وجود شريك فلس            
 أوراق الضغط، مما يسمح لالسرائيليين بفرض شروطهم وخفض سقف التوقعات           ىفي الوقت الذي يفتقر فيه ال     

 في تهميش خريطة الطريق رغم ما تتضمنه        2005كان من الواضح أن اسرائيل نجحت خالل سنة         . الفلسطينية
واء المحلية واإلقليمية والدولية إلى أجندتها الخاصة المتمثلة فـي          من انحياز شديد لها، كما نجحت في جر األج        

  .االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة
في دفع عملية التسوية، كما لم      ) يونيو( حزيران   21، و )فبراير( شباط   8لم ينفع لقاءا أبي مازن مع شارون في         

فـي إقنـاع اإلدارة   ) أكتـوبر (ين األول  تـشر 20، و)مايو( أيار 28 ـ  26ينفع لقاءا أبي مازن مع بوش في 
وأصبح من الواضح أن حجة غياب الشريك الفلسطيني تعني اسرائيلياً عـدم            . األمريكية بالضغط علي اسرائيل   

وجود طرف فلسطيني يقبل اإلمالءات والتصورات االسرائيلية، وليس عدم وجود شريك فلسطيني يعترف بها،              
  ). حسبما تُطالَب به حماس هذه األيام(نبذ اإلرهاب ويقبل بقرارات الشرعية الدولية، وي

وقـد  .  توظيف انسحابها من قطاع غزة في تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والمادية             ىسعت اسرائيل إل  
ة واألمنية، وإعادة انتشار الجيش     اليتضمن ذلك التخلص من العبء السكاني الهائل للقطاع، وتخفيف األعباء الم          

بما يكفل إنهاء االحتكاك الفعلي بسكان القطاع، وتخفيض احتمال تعرضه للهجمات، وإفقاد المقاومة             االسرائيلي  
ـ  .  األقل في نظر المجتمع الدوليىفي القطاع مبرر عملياتها العسكرية، عل      ـ  ىكما سـعت عل  ى االلتفـاف عل

 تحـسين صـورتها     ىكما سعت إل  . مشروع خريطة الطريق واالستفراد بالضفة وتنفيذ مخططات تهويد القدس        
  .الخارجية كطرف محب للسالم، ويقدم تنازالت مؤلمة في سبيله

أتم االسرائيليون االنسحاب من قطاع غزة، وتم تعويض كل        ) سبتمبر( أيلول   11و) أغسطس(وبين منتصف آب    
صر وظلّت اسرائيل تتحكم في حدود قطاع غزة مع م        .  ألف دوالر  400ـ  250عائلة يهودية مستوطنة ما بين      

لكن، من الناحية العمليـة     ). نوفمبر( تشرين الثاني    15 اتفاق مع السلطة الفلسطينية في       ى أن تم التوصل عل    ىإل
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 أجوائه، وتشرف علـي     ى سجن كبير إذ ظلّت اسرائيل تتحكم في حدوده البحرية وتسيطر عل           ىتحول القطاع إل  
  . وخروجهم منهيهل دخول األفراد إىصادراته ووارداته، كما تملك حقّ االعتراض عل

عبرت التغيرات الحزبية االسرائيلية، وتبنّي أغلبية اسرائيلية كبيرة لفكرة الفصل أحادي الجانب، واالنـسحاب              
من قطاع غزة عن أزمة يعيشها المشروع الصهيوني، وعن فشل استراتيجية اإلخضاع التـي يمارسـها فـي                  

ذا ما استمر الطرف الفلسطيني في اإلصـرار علـي          مواجهة الشعب الفلسطيني، وهي أزمة مرشحة للتصاعد إ       
غير أن تصاعد األزمة الـصهيونية سـيظّل بطيئـاً          . حقوقه، مع تفعيل األدوار العربية واإلسالمية واإلنسانية      

 برنامج وطني، وطالما استمر الـضعف العربـي         ىومتعرجاً في المدي القريب، طالما لم يتّحد الفلسطينيون عل        
  .ستمر الدعم الغربي واألمريكي السرائيلواإلسالمي، وطالما ا

  القضية الفلسطينية والعالم العربي
 بالنسبة للموقف العربي من القضية الفلسطينية كثيراً عن السنوات السابقة، وظلّت حالـة              2005لم تختلف سنة    

العربيـة فـي    واستمرت الدول   . العجز والتشتت، واالنغالق نحو الخصوصية المحلية هي الحالة الغالبة عربياً         
وتمكن االسرائيليون من   . تبني السياسات المعتادة بشأن تحقيق تسوية سلمية مع اسرائيل وفق المبادرة السعودية           

غيـر أن   . تطوير عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع مصر واألردن، كما حققوا بعض االختراقات التطبيعيـة            
 للصمود الفلسطيني، وليس ثمة آمال كبيـرة فـي إحـداث            المواقف الشعبية العربية ما تزال تشكل داعماً قوياً       

تحوالت سريعة في المواقف العربية في المستقبل القريب، غير أن حالة الحراك الشعبي، واالندفاع تجاه إقامـة                 
أوضاع سياسية أكثر شفافية وديمقراطية، قد يوفّران بارقة أمٍل في دفع األنظمة العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه                

  .سطين بشكٍل أكثر فاعليةفل
ـ 2005) مارس( آذار 23 ـ  22 في الجزائر في 25انعقد المؤتمر العربي الـ   ى في ظروف دعوة األردن إل

. 2002التي أقرت في بيروت سـنة       ) المبادرة السعودية (طرح مشروع من أجل تعديل مبادرة السالم العربية         
ـ          و. لكن الزعماء أعلنوا التزامهم بالمبادرة كما هي        ىكان قد فُهم من المشروع األردني أنه سيحذف اإلشارة إل

  .  في المبادرة العربيةيه ديارهم، والذي أشير إلى حول حقّ عودة الالجئين الفلسطينيين إل194القرار 
ـ        ىوتلعب مصر الدور الرئيس عربياً في التأثير عل        ى  القيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية، ومارسـت عل

 دوراً كبيراً في التخفيف من حدة الخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية، واستضافت حوار القاهرة فـي   مدار العام
 إعالن الهدنة، كما استضافت قمة عباس ـ شارون ـ مبارك ـ عبد اهللا    ى إلىالذي أد) مارس(منتصف آذار 

االسرائيلي مـن قطـاع     ، وأسهمت في المفاوضات لتسهيل االنسحاب       2005فبراير  / في شباط ) ملك األردن (
، كما طورت عالقاتها االقتصادية مع اسـرائيل مـن      )مارس( آذار   17غزة، وأعادت سفيرها إلى اسرائيل في       

 دخول المنسوجات المـصرية إلـى       ىوالتي تنص عل  ) اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة   (خالل اتفاقية الكويز    
 بالمئة، ولذلك احتــــاجت    11.7االسرائيلي فيها عن    األسواق األمريكية دون رسوم شرط أال يقل المكون         

واستوردت مصر من اسرائيل خـالل سـنة        .  طن من القطن من اسرائيل     2500مصر ألن تستورد ألول مرة      
وصدرت مصر إلسرائيل   .  مليون دوالر للعام الذي سبقه     29.4 مليون دوالر مقابل     93.2 منتجات بقيمة    2005
  .2004 مليون دوالر لسنة 29ون دوالر مقابل  ملي49.1 ما قيمته 2005سنة 

 العالقات الرسمية   ى أخذ الدفء يعود إل    2005 شارون، وفي سنة     ىزار وزير الخارجية األردني اسرائيل والتق     
 اسرائيل بعد انقطاع دام أربع سنوات، كما وبلغت الـواردات  ىاألردنية ـ االسرائيلية، فعاد السفير األردني إل 

 فـي الـسنة الـسابقة، أمـا       132.9 مليون دوالر مقابل     116.2 ما مجموعه    2005ئيل سنة   األردنية من اسرا  
. 2004 مليون دوالر سنة     51.4 مقابل   2005 مليون دوالر سنة     60.9الصادرات األردنية إلى اسرائيل فبلغت      

)  عنـصر   آالف 5( جرت ترتيبات مبدئية لنقل قوات بدر التابعة لجيش التحرير الفلسطيني            2005وخالل سنة   
ولم يتغير الموقف السوري عن السنوات السابقة، فقد ظلّت سـورية تحتـضن             . من األردن إلى الضفة الغربية    
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 المبادرة السعودية، وتعارض اتفاق أوسلو؛ ولكن العالقات الـسورية مـع            ىفصائل المقاومة الفلسطينية، وتتبن   
محمود عباس إلى دمـشق فـي تمـوز         ف والسلطة شهدت تطورات إيجابية وخصوصاً مع زيارة         .ت.قيادة م 

كما لم تؤثر الضغوط األمريكية، خصوصاً تلك التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق              . 2005) يوليو(
أما الموقف اللبناني فقد دخل في تعقيدات كبيرة إثـر          . رفيق الحريري، في دفعها لتقديم تنازالت تجاه اسرائيل       

 في ترتيب الوضـع     1559، وحاول البعض توظيف قرار مجلس األمن الدولي         اغتيال المرحوم رفيق الحريري   
الفلسطيني في لبنان، وإخالء المواقع الفلسطينية المسلحة خصوصاً خارج المخيمات، لكن موقـف حـزب اهللا                

 التمسك بسالحها في الظروف الراهنة،      ىالمتبني والداعم لمشروع المقاومة، وإصرار المنظمات الفلسطينية عل       
وقرر وزير العمل اللبناني تخفيف الضغوط عن الفلسطينيين بالسماح لهم بالعمل في            .  إلى تأجيل المشروع   ىدأ

مجاالت مختلفة، كما قام رئيس الوزراء اللبناني بإجراء مباحثات مع المنظمات الفلسطينية فـي تـشرين األول                 
شكيل لجنة متابعة للبحث في القـضايا        لت ى من أجل فتح صفة جديدة بين الطرفين، وهو ما أد          2005) أكتوبر(

  .التي تهم الجانبين
  القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي

 .يعالج التقرير االستراتيجي موقف منظمة المؤتمر اإلسالمي ومواقف ثالث دول هي تركيا وإيران وباكـستان              
إذ تميـل   .  باتجاهين متعاكـسين   والحظ التقرير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وجد نفسه في حالة شد كبيرة            

قاعدته االنتخابية بشكل قوي لدعم القضية الفلسطينية، وإلى معاداة اسرائيل، بينما تشعر قيادة الحزب بضرورة               
استمرار العالقة مع اسرائيل بسبب النفوذ القوي للمؤسسة العسكرية التركية، ورغبة الحـزب فـي عالقـات                 

ا، ثم إن التكوين العلماني الصارم للدولة، والنفـوذ اإلعالمـي القـوي             متميزة مع أوروبا وعدم إغضاب أمريك     
  . يعوق تبني سياسات إسالمية أكثر انفتاحاًىللتيارات األخر

 الحسابات التركية فقد تعددت زيارات المسؤولين األتراك إلسرائيل وللسلطة الفلسطينية، وخصوصاً            ىوبناء عل 
في ) أردوجان(، وزيارة رئيس الوزراء     2005) يناير( كانون الثاني    في) عبد اهللا جول  (زيارة وزير الخارجية    

 إدراك القيادة التركية أن الرضا األمريكي       ىمع وفد كبير، وهو ما فسره البعض بأن ذلك تم بناء عل           ) مايو(أيار
 تظهر بمظهر   وخففت تركيا من لهجتها الناقدة للممارسات االسرائيلية، وحاولت أن        . يأتي من البوابة االسرائيلية   

وتُعد تركيا الشريك التجاري األول في العالم اإلسالمي مع اسرائيل إذ بلغت إيراداتها مـن اسـرائيل                 . الوسيط
وبلغت الصادرات التركيـة    .  مليون دوالر في السنة السابقة     813.5 مقارنة بـ    2005 مليون دوالر سنة     919

  .2004 مليون دوالر سنة 1166.9 مقارنة بـ 2005 مليون دوالر سنة 1221إلى اسرائيل 
 تزايد مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية خصوصاً بعد فـوز المرشـح المحـافظ              2005وشهدت إيران في سنة     

 أساسها الثورة   ىوهو ما زاد من قيمة االعتبارات األيديولوجية التي قامت عل         . أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية   
 بفلسطين، وترفض اتفاقيات أوسلو، وتدعم تيارات المقاومة، وخصوصاً         وتعطي إيران اهتماماً كبيراً   . اإليرانية

وقد دعا الرئيس نجاد إلى شطب اسرائيل من الخريطة السياسية، واعتبارها العدو التـاريخي              . الجهاد وحماس 
، )لوكوستالهو(هود لما حدث في الحرب العالمية الثانية        يلالألمة اإلسالمية، كما أشار إلى المبالغة في استخدام         

 -ويدرك اإليرانيون الدور االسرائيلي القوي في الضغط األمريكي         . وطالب بنقل الكيان االسرائيلي إلى أوروبا     
 إيران بشأن ملفها النووي، كما يدركون المخاطر التي يمثلها المشروع الصهيوني علـي الثـورة                ىالغربي عل 

  .اإلسالمية في إيران
وهي اتصاالت تظهر الـشواهد     .  الرسمية العلنية بين باكستان واسرائيل      بدء االتصاالت  2005وقد شهدت سنة    

 أيلـول   1وقد التقي وزيرا خارجية باكستان واسرائيل في اسطنبول في          . أنها كانت تجري في الخفاء قبل ذلك      
ن وحاول المسؤولون الباكستانيون تبرير اتصاالتهم بأنهم ليسوا أكثر وطنية مـن الفلـسطينيي            . 2005) سبتمبر(

أنفسهم، وبأن إقامة عالقة دبلوماسية مع اسرائيل ستؤدي إلى كسب رضا أمريكا، وإلى تحييد اسـرائيل فيمـا                  
وهكذا، اكتشفت حكومة مشرف أن تحالفها مع الواليات المتحدة في الحـرب   . يتعلق بالتنافس الهندي الباكستاني   
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طنية باالعتراف بـاسرائيل، قبـل أن تأمـل         اإلرهاب لم يكن كافياً، وأن عليها أن تتجاوز المحرمات الو          ىعل
  . ة لهاالي في المرتبة التىبعالقات مماثلة لعالقات الواليات المتحدة مع الهند، أو حت

وهكذا، تجد الدول اإلسالمية نفسها أمام حقيقة كبيرة، وهي أنه ال بد من وضع اعتبـار اسـتراتيجي للعامـل                    
االلتزام المبدئي  ى   سؤال ما إذ كانت تصر عل      ىوعليها أن تجيب عل   . االسرائيلي عند صناعة سياستها الخارجية    

بقضية فلسطين والتوافق مع شعوبها في ذلك، أم أنها ستقدم مصالحها التكتيكية المرتبطة باستمرار النظـام أو                 
مة في  الحزب في الحكم، وبالمكاسب السياسية واالقتصادية العاجلة، ولو كانت ضد رغبة التيارات الشعبية العا             

  .بلدانها
  القضية الفلسطينية والوضع الدولي

 عن السنوات التي تلت اندالع انتفاضـة   2005لم يختلف المشهد الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في سنة           
إذ استمرت أجواء الهيمنة األمريكية، وحمـالت مـا     . 2001) سبتمبر( أيلول   11 وأحداث   2000 سنة   ىاألقص
رهاب، وسياسات العولمة، ومحاوالت ترتيب خريطة المنطقة وفـق المـصالح والمعـايير              بمكافحة اإل  ىيسم

وقد نجح شارون والحكومة االسرائيلية في جر المجتمع الدولي إلى االنشغال بالفـصل             . األمريكية واالسرائيلية 
الرباعيـة  أحادي الجانب واالنسحاب من قطاع غزة، وتعطيل مشروع خريطة الطريق الـذي تبنّتـه اللجنـة                 

وأبدت الواليات المتحـدة دعمهـا للفـصل        ). الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدة      (
أحادي الجانب، وأكّدت علي يهودية الكيان االسرائيلي، كما أن بعداً جديداً أخذ يظهر في سياستها وهـو تبنّـي                   

  .لغربية، وهو ما يخالف قرارات الشرعية الدولية الكتل االستيطانية في الضفة اى سيطرة اسرائيل عل
لقد فقدت الواليات المتحدة دور الوسيط النـزيه منذ سنوات طويلة، وليس من المؤمل في الوقـت القريـب أن          

مـين  يلاتتغير السياسة األمريكية علي نحو جاد، لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع الحالة الفلسطينية، خصوصاً وأن                
حافظين الجدد واللوبي الصهيوني ما زالوا يتمتعون بدور عظيم في صـناعة الـسياسة الخارجيـة                الديني والم 
  . األمريكية

اب ، وتـشوه    إن وقوع الواليات المتحدة األمريكية في المستنقع العراقي، وفشل أو تضعضع حربها علي اإلره             
وقد أخذ  .  استقالالً أو أقّل تبعية ألمريكا     جع العديد من األطراف علي اتّباع سياسات أكثر       صورتها الخارجية، ش  

كما أثّرت نتائج االنتخابات البرلمانيـة     . ذلك يظهر في السلوك الروسي الذي يتطلع الستعادة مكانته في المنطقة          
 سلوكها السياسي، وبدا ذلك في ابتعاٍد نسبي إسباني واقتـراٍب ألمـاني مـن الـسياسة                 ىفي عدد من الدول عل    

فضالً .  التصويت لحزب العمال الحاكم في بريطانيا      ىس التحالف البريطاني األمريكي سلباً عل     وانعك. األمريكية
  . بنفسها عن السياسات األمريكية أو تتخذ منها مواقف معاديةىعن تزايد دول أمريكا الجنوبية التي تنأ

لمياً، استمر في ممارسة سياسات      وتلك التي تحمل ثقالً سياسياً أو اقتصادياً عا        ىغير أن الخطّ العام للدول الكبر     
وقد حاول األوروبيون لعب دوٍر أكبر فـي مـشروع التـسوية،            . براغماتية وفق المصالح الخاصة بكّل دولة     

وتعاملوا بشكٍل أكثر انفتاحاً مع حماس، وقدموا دعماً اقتصادياً كبيراً للسلطة، وتم اختيارهم طرفـاً ثالثـاً فـي                   
 حـصر الـدور األوروبـي،       ىغير أن االسرائيليين أصروا عل    . ة لقطاع غزة   المعابر الحدودي  ىاإلشراف عل 

ويظهـر أن الحـسابات الـسياسية       . ونجحوا في تقزيم أو إضعاف تأثير مؤتمر لندن بشأن القضية الفلسطينية          
والمصالح االقتصادية واألمنية، وتزايد التبادل التجاري بين الصين والهند من جهة وبين اسرائيل مـن جهـة                 

 ممارسة دور إيجابي أكبـر فـي دعمهمـا التقليـدي            ى، سوف يؤثر في قدرة هذين البلدين الكبيرين عل        ىخرأ
  .للفلسطينيين

 القريـب، وتحتـاج إلـى    ىإن إحداث اختراقات حقيقية في المواقف الدولية، ليس من السهل تحصيلها في المد            
. لعالم العربي واإلسالمي لقضية فلـسطين     موقف فلسطيني فعال وموحد، وإلى تغيير جذري في طريقة تناول ا          

، فإن السياسات الفوقية والحسابات الضيقة األمريكية واالسرائيلية قد تجر عليهما مزيداً مـن              ىومن ناحية أخر  
  .االستياء وعدم الرضا، واللذين قد يترجمان مستقبالً إلى مزيد من االقتراب من الحقوق الفلسطينية والعربية
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  ة الفلسطينيةالمؤشرات السكاني
 وما يزال أكثر من نصف شعب فلسطين يعاني مرارة اللجوء والعيش القهري في الخـارج،                2005انتهت سنة   

 ألف فلسطيني آخرين مشردين، لكنهم يعيشون في اإلطـار الجغرافـي            600كما أنه ما يزال أكثر من مليوٍن و       
  . ة الجئين في العالملفلسطين، مما يجعل قضية الالجئين الفلسطينيين أقدم وأضخم قضي

 4.9 ألف فلـسطيني، بواقـع       100 بنحو عشرة ماليين و    2005يقدر عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية عام         
 مليون في قطـاع غـزة،       1.4 مليون في الضفة الغربية، و     2.4 : ىمليون فـي فلسطين التاريخية موزعين عل     

أما أكبر تجمع للفلسطينيين في الشتات فهـو فـي          . ئيلي مليون فلسطيني يقيمون في الكيان االسرا      1.1وحوإلى  
ـ لاويعد الشعب الفلسطيني من الشعوب ذات الخصوبة الع     .  ماليين 3األردن حيث يقيم نحو      ة إذ يبلـغ معـدل   ي

 مولوداً لكل ألف من الـسكان، أمـا         37.3د العام   اليكما يبلغ معدل المو   .  مولود لكل امرأة   4.6الخصوبة الكلي   
 سنة لإلناث وذلـك فـي عـام         73.4 سنة للذكور، و   71.7 قيد الحياة فقد بلغ      ىر المتوقع للبقاء عل   بالنسبة للعم 

2005.  
 االسرائيليين، عنصر أمـٍل     اليدة وسط الفلسطينيين، مقارنةً بالنسبة المنخفضة للمو      الي الع اليدوما تزال نسبة المو   

تبعد أن يتجاوز عدد الفلـسطينيين فـي فلـسطين          وليس من المس  . للفلسطينيين، ومصدر قلٍق كبيٍر لالسرائيليين    
 دـ ). 2012 ـ  2010(هود في السنوات القليلة القادمة اليالتاريخية عد  مجـرد  ىغير أنه ال يمكن التعويل عل

  .الزيادات السكانية في الشّأن المتعلق بحسم الصراع، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  الغربية وقطاع غزةالوضع االقتصادي في الضفة 

إن الحقيقة األساسية التي يجب أال تغيب عن البال هي أن االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع هو اقتـصاد                   
إنه أقرب إلى إدارة مجموعة من السجناء جانباً من شؤونهم االقتصادية في سجن كبيـر هـو                 . تحت االحتالل 
حدود والمعابر وفي حركة البضائع واألشخاص، ويستطيع قتل        و السجان االسرائيلي يتحكم بال    . الضفة والقطاع 

الناس وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وإقامة الحواجز وتقطيع أوصال األرض ومنع الصادرات والـواردات،             
 هـي   2005ولذلك لم يكن غريباً أن تكون سـنة         . فضالً عن التحكم بمصادر المياه والكهرباء والنقل والطاقة       

تحت االحتالل ال تعكس إطالقاً إمكانات وطاقات الشعب الفلسطيني بقدر ما تعكس األوضاع              ىمجرد سنة أخر  
واالقتصاد الفلسطيني وإن كان ضعيفاً بموارده المادية، إال أنه غنـي           . الشاذة لشعٍب يعاني مرارة الظلم والقهر     

 غير أن هذه الموارد البشرية رغـم      .بالموارد البشرية التي يعول عليها في إحداث التنمية االقتصادية المستدامة         
                   كفاءتها، تعاني من البطالة الصريحة أو المقنعة، كما أن كثيراً منها ال يوضع في المكان المناسب، بحيث يـتم

  .استغالل كفاءتها أفضل استغالل
اً ومخططـاً  وقد كان للسياسات واإلجراءات االسرائيلية أكبر األثر في تدمير االقتصاد الفلسطيني تدميراً مبرمج         

 ال تتوفر له مقومات االسـتقالل       ىإللحاق االقتصاد الفلسطيني باالسرائيلي بحيث يكون تابعاً له من جهة، وحت          
لقد نجح االحتالل الصهيوني في ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي، فأصبح أكثر            . ىمن جهة أخر  

يلية، كما أن تسعة أعشار الصادرات الفلسطينية تذهب إلى         من ثلثي الواردات الفلسطينية تأتي من مصادر اسرائ       
 60وتتحكم اسرائيل بإيرادات الجمارك والضرائب الفلـسطينية والتـي تبلـغ            . السوق والمؤسسات االسرائيلية  

  .مليون دوالر شهرياً، وتستخدمها أداة ضغط سياسي تمنعها أو تسلمها متي شاءت
اع تتم إدارته في أجواء احتالل قهري تسلّطي معاٍد يـستهدف إخـراج   إن االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقط   

ودي مكانه، وإن أية عالجات جذرية لالقتصاد الفلسطيني        اليهالفلسطيني من أرضه وإذالله، وإحالل المستوطن       
  .تتطلب التركيز علي إزالة االحتالل، وليس فقط محاولة التخفيف من آثاره

 بالمئة، ومع ذلك كـان مـا يـزال أقـل            9 نمواً بنسبة    2005صاد أنه شهد سنة     وتشير المعطيات العامة لالقت   
 بالمئـة   10 بنسبة   يلا، ووفق حسابات البنك الدولي فإن نمواً في الناتج المحلي اإلجم          1999من سنة   % 29بـ
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. 1999 سيحتاجه االقتصاد الفلسطيني للوصول إلى أوضاع سـنة  2008 ـ  2005سنوياً خالل أربع سنوات 
 دوالراً أمريكياً مقارنـة بــ       1268 ما قيمته    الي بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجم       2005ل سنة   وخال

 بالمئة عنـه فـي سـنة        30 كان ما يزال أقّل بـ       2005غير أن دخل الفرد لسنة      . 2004 دوالراً عام    1218
1999.  

 مليون دوالر شهرياً،    95 كانت بحدود    2005ومن الناحية الفعلية فإن اإليرادات الفلسطينية الشهرية خالل سنة          
 ألف دوالر  100 مليوناً و  57 كان العجز الشهري في ميزانية السلطة        2005 لسنة   ىوخالل األشهر التسعة األول   

 مليـون   800، وارتفع في نهاية السنة ليبلغ نحو        2005) سبتمبر( مليون دوالر مع نهاية أيلول       514ليصل إلى   
 300 مليونـاً و   78( بالمئة من إجمإلى دخل الـسلطة        82.5 نحو   2005ن سنة   وشكلت رواتب الموظفي  . دوالر

، هذا في حالة تسليم اسرائيل ما تجمعه من ضـرائب وجمـارك             ) ألف شهرياً  900 مليونا و  94ألف من أصل    
ـ   ) مليون دوالر  60وقد كان معدله الشهري نحو      (أما إذا لم تسلم ما جمعته       . خاصة بالفلسطينيين   الي، فإن إجم

  . رواتب موظفيهاالي بالمئة من إجم45.5ال يغطي أكثر من ) بما في ذلك المساعدات األجنبية( السلطة دخل
 مليـون دوالر    353، مقارنة بـ    2005 مليون دوالر سنة     363تلقت السلطة دعماً نقدياً مباشراً لميزانيتها بلغ        

ر من هذا المبلغ، أما باقي أمـوال         ماليين دوال  205 بنحو   2005، وقد أسهمت الدول العربية سنة       2004سنة  
  .فتذهب لدعم مشاريع تنموية محددة، ويأتي معظمها من أوروبا وأمريكا)  مليون دوالر738نحو (الدعم 

 2005 بالمئة خالل الربع األول من عام        27 إلى   ى بالمئة قبل بدء انتفاضة األقص     10وارتفع معدل البطالة من     
 آالف عاطل عن العمل، أمـا وزارة العمـل فتقـدر            208 الي هناك حو  ، أي أن  )حسب تقديرات البنك الدولي   (

 بالمئة بيـنهم    43 بلغت نحو    2005وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقراء خالل سنة         .  بالمئة 40النسبة بحوإلى   
 بالمئة من مجمل األسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف          62.6وأن ما نسبته    .  بالمئة يعانون من فقر مدقع     15

  .دخلها خالل االنتفاضة
غير أن ما كان يميـز      . وقد تزاحمت خطط السلطة الفلسطينية لإلعمار والتنمية، إضافة إلى خطط البنك الدولي           

 افتراضات غير واقعية ال     ىالعديد من الخطط أنها كانت استجابةً لتعليمات واشتراطات الممولين، واعتمدت عل          
ـ        . الياالقتصادي الح تأخذ باالعتبار حقيقة الواقع السياسي و       اليومما زاد األوضاع سوءاً وجود فساد إداري وم

  . في غير وجهتها الصحيحة) من القليل الموجود( إلى إنفاق أموال كبيرة ىكبير في أجهزة السلطة أد
  التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة

ـ ل فترة االحتالل هدفاً للـسياسية االحتال      شكل االحتالل عائقاً بنيوياً للعملية التعليمية ولذلك ظّل التعليم خال          ة لي
المدمرة، ولكن الشعب الفلسطيني تميز برغبة هائلة في التعليم، واعتبار ذلك رصيداً استراتيجياً فـي معركـة                 

  .إثبات الهوية وفي مشروع التحرير
لعـام الدراسـي     أكثر من مليون تلميذ فلسطيني، وبلغ عدد المـدارس ل          4/2005توجه مع بداية العام الدراسي      

 طفـالً   75324 روضة، يدرس فيها     947 مدرسة، أما عدد رياض األطفال فبلغ        2190، ما مجموعه    4/2005
  . مدرسة2276 أصبح عدد المدارس اليفي رياض األطفال، وفي العام الدراسي الت

ـ   طالباً في العام الدرا    1078488 إلى   4/2005 في العام الدراسي     1050327وزاد عدد الطلبة من      . اليسي الت
  .ومن المالحظ أن هناك تقارباً بين نسبة أعداد الطالب الذكور واإلناث وأعداد مدارسهم

وهنـاك  )  في قطاع غـزة 3 منها في الضفة الغربية و8( جامعة فلسطينية   11وفي الضفة الغربية وقطاع غزة      
وفي العـام   .  الدبلوم المتوسط   كلية متوسطة تمنح شهادة    19 كلية جامعية تمنح شهادة البكالوريوس، وأيضاً        13

 طالبـاً   75486 بلغ عدد الطلبة المسجلين لنيل شهادة البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية            4/2005الدراسي  
  . طالبا3943ً، وعدد الطلبة المسجلين في الدراسات العليا ى أنث39709 ذكراً، و35777منهم 
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قمعية االسرائيلية، ومن إغالق المدارس والجامعـات، ومـن         ويتأثر التعليم بشكل دائم وكبير من اإلجراءات ال       
 579، بلغ عدد الشهداء من طالب المدارس        ىوخالل انتفاضة األقص  . االنعكاسات المريعة لبناء الجدار العازل    

ومنذ بداية  . 3491 ى طالباً، كما بلغ عدد الطالب الجرح      720 جامعياً، وبلغ عدد الطالب المعتقلين       199طالباً و 
 مدرسة وتشويش الدراسة فيها بسبب حظر التجـول         498 تم إغالق    2005 سنة   ى وحت 2/2003م الدراسي   العا

 297 مدرسة إلى اإلغالق المؤقت، كما تم قصف         1289، إضافةً إلى تعرض     ىوالحصار وإغالق المدن والقر   
  .مدرسة بالصواريخ أو قذائف الدبابات منذ اندالع االنتفاضة

  
زيتونة، هو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات اإلستراتيجية والمـستقبلية، ويـولي            مركز ال يشار إلى أن      

أنيس الصايغ،  . د.وللمركز هيئة استشارية من كبار الباحثين والخبراء أمثال أ        . تركيزاً خاصاً للشأن الفلسطيني   
...  منيـر شـفيق      محمد عيسي صـالحية، واألسـتاذ     . د.عبد الوهاب المسيري، وأ   .د.بيان الحوت، وأ  . د.و أ 

أحمـد  . محسن صـالح، ود   . بشير نافع، ود  . د: وقد شارك في كتابة التقرير ثمانية متخصصين هم        .وغيرهم
إبـراهيم أبـو    . محمد مقداد، ود  . سلمان أبو ستة، ود   . رائد نعيرات، ود  . عمرو سعداوي، ود  . سعيد نوفل، ود  

  .عبد الوهاب المسيري، واألستاذ منير شفيق. د.أنيس الصايغ وأ. د.جابر، وقد شارك في مراجعة التقرير أ
  :معلومات ببليوغرافية

  2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة : العنوان
  بشير موسي نافع . محسن محمد صالح، ود. د: تحرير
   بيروت -مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات : الناشر
  . دوت كوم بيروت، نيل وفرات-الدار العربية للعلوم : توزيع

   2006) يونيو( حزيران: تاريخ الصدور
  9/6/2006القدس العربي 

  
  حماس تشترط قبولها إسرائيليا لالعتراف بالمبادرة العربية   .3

حماس إلى إعالن قبول المبادرة العربية للسالم علمـت         لفي هجمة مرتدة على الفريق العربي الداعي         :القاهرة
اعيل هنية ووزير الخارجية محمود الزهار ورئيس المكتـب الـسياسي           الخليج أن كال من رئيس الحكومة إسم      

للحركة خالد مشعل أجروا اتصاالت مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري               
أحمد أبو الغيط ونظيره السعودي األمير سعود الفيصل أعربوا فيها عن استعداد حماس للقبول بالمبادرة كأساس                

حل السياسي السلمي في إطار إعالن متزامن من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بالمبادرة باعتبارها أساسـا               لل
 وقيـام   1967للحل السياسي السلمي للنزاع يتضمن االعتراف بإسرائيل واالنسحاب من األراضي المحتلة عام             

شاورات التي جرت خالل الفترة الماضـية       إن الم : وقالت مصادر فلسطينية بالقاهرة للخليج     .الدولة الفلسطينية 
نبهت خاللها األطراف العربية قيادات حماس إلى أن خطة خريطة الطريق تترنح وربما ماتـت ألن إطارهـا                  

 واستمرار الضغوط األمريكية واألوروبية يزيد األوضاع الحياتية للشعب         2005الزمني للتنفيذ انتهى بنهاية عام      
 .ة العربية هي طوق النجاة وتوفر مظلة أمان عربية كونها صدرت بإجماع عربي            الفلسطيني سوءا وأن المبادر   

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس ليس هدفها أن تضع الحكومات العربية في مأزق بربط قبولها المبادرة                 
راف العربيـة   بقبول إسرائيل لها باعتبار أن األخيرة ال تعترف بها منذ والدتها في قمة بيروت، وال تملك األط                

نفوذا أو فاعلية للتأثير لجهة قبول إسرائيل المبادرة، لكن هدف حماس هو وضع األمور في نـصابها وتحديـد                   
المسؤوليات وااللتزامات المتكافئة والمتبادلة ولفت النظر إلى أن مسؤولية توقـف عمليـة الـسالم وتـدهور                 

هناك مسؤولية على األطراف الدوليـة تجـاه        األوضاع هي مسؤولية إسرائيلية وليست مسؤولية حماس، وأن         
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التعامل مع طرفي عملية السالم وليس الضغط على طرف واحد هو الطـرف الفلـسطيني فقـط، وأن علـى                    
  .األطراف العربية التعامل مع الحقائق وليس بممارسة مزيد من الضغوط على الفلسطينيين

  9/6/2006الخليج اإلماراتية 
  
  التوصل الى وفاق بين حماس وفتح  نبيل شعث يرى أن من الممكن .4

نبيل شعث في حديث لوكالة نوفوستي أن من الممكن التوصل الى .أعلن د:  ماريانا بيلينكايا،موسكو، نوفوستي
 إننا نسعى الى أساس مشترك ال :وقال شعث. اتفاق بين فتح وحماس حول إقامة النظام القادم للدولة الفلسطينية

وأشار الى أن حماس وافقت على سحب . فإن إحراز تقدم في المباحثات أمر واقعيالى تطابق المواقف ولهذا 
وقال شعث إن حركتينا إذا لم تتفقا  .ويبعث هذا على األمل في استعادة النظام هناك. قواتها من شوارع غزة

اتفاق فانه وأضاف في الوقت نفسه أنه إذا توصلت فتح وحماس الى . فإن االستفتاء هو الطريق الممكن الوحيد
وذكر شعث أن الرئيس عباس مستعد لقبول أي تقدم يؤدي الى االتفاق بدال . لن تكون هناك ضرورة لالستفتاء

ويرى أن االستفتاء مع ذلك إذا أعلن فإن حماس لن تقاطعه وحسب بل وستعيق إجراءه بشتى  .من االستفتاء
 بالمائة من الفلسطينيين 70 القادمة فإن ما ال يقل عن ولكنه أكد أن االستفتاء إذا جرى في األيام القريبة. الطرق

. ويرى شعث أن هناك خطرا من أن حماس من الممكن أال تعترف بنتائج االستفتاء .سيؤيدون الرئيس عباس
ويرى شعث أيضا أن  .ولكنه يجب أال ننسى في الوقت نفسه أنهم يريدون أن يثبتوا للجميع أنهم حكومة مسؤولة

وأبسط طريق بالنسبة . ت بإسرائيل في وقت ما فإن هذا لن يحدث حاال بل على مراحلحماس إذا اعترف
لحماس هو عدم االعتراف بإسرائيل بشكل مباشر بل االعتراف بعملية السالم على أساس الوثائق الموجودة 

وتوا لصالح إقامة ولم يستبعد شعث أن الفلسطينيين إذا ص .للبداية) لفتح(وسيكون هذا كافيا بالنسبة لنا . حاليا
وال . الدولة بالحدود التي يجري الحديث عنها فإنه سيكون من األسهل بالنسبة لحماس االعتراف بالمباحثات

وأكد شعث خاصة على أن المقصود هو  .يوافقون على ذلك اآلن ولكنه بإمكانهم بالتدريج أن يصلوا الى ذلك
وقال شعث إن هذا هو الحد األدنى الذي . 67 قبل حرب يونيو إقامة الدولة الفلسطينية بالحدود التي كانت قائمة
وعلى إسرائيل أن تنسحب من كافة األراضي المحتلة بما فيها . من الممكن أن يوافق عليه الشعب الفلسطيني

 . القدس الشرقية
  8/6/2006وكالة األنباء الروسية 

  
  عباس وسيزر يدعوان للعودة إلى مائدة المفاوضات    .5

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تكثيف الجهود من قبـل جميـع األطـراف                : تغريد سعادة  ،رام اهللا 
من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات، بصفتها الطريق الذي جنب شعوب المنطقة المزيد من النـزاع،                 الدولية،

ستأنف اإلسرائيليون   وشدد الرئيس التركي سيزر عقب مباحثاته مع عباس، على ضرورة أن ي            .وإحالل السالم 
 وقال إن بـالده مـستعدة للمـساعدة فـي إجـراء      .والفلسطينيون المفاوضات بناء على خطة خريطة الطريق    

وقال انه تم التأكيد خالل المباحثات علـى        بطرح سيزر    ورحب عباس    .المفاوضات بتقديم الدعم في أي صورة     
 جميع شعوب المنطقة ضمن حدود آمنة ومعترف بها،       وتوفير األمن واألمان ل    ان إحالل السالم العادل والشامل،    

يستدعي تكثيف الجهود من قبل جميع األطراف الدولية من أجل العودة إلى عملية السالم ومائدة المفاوضـات،                 
وإحـالل   والكفيلة بوقف جميع أعمال العنـف،      بصفتها الطريق الذي جنب شعوب المنطقة المزيد من النزاع،        

المباحثات تضمنت كذلك سبل تطوير الصداقة والتعاون المشترك        : وأضاف عباس أن  . السالم في أرض السالم   
حيث بحثنا قضايا التعاون في مختلف المجاالت السياسية والثقافيـة والعلميـة والتجاريـة               بين شعبينا وبلدينا،  

سـيزر   وثمن عباس مواقف الـرئيس       .مما يعكس حرصنا على تمتين الصداقة والتعاون بين شعبينا         وغيرها،
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بإقامـة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة         والشعب التركي حيال الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة والمشروعة،       
  194 وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين على أساس القرار الدولي رقم وعاصمتها القدس الشريف،

  9/6/2006االتحاد االماراتية 
  
  
  ق في مقتل موظف السفارة األردنية انتهاء التحقي: النائب العام .6

قالت : عبدالجبار ابو غربيةوبد القادر فارس نقالً عن مراسليها في غزة وعمان ع 9/6/2006عكاظ نشرت 
 إن السلطة الفلسطينية توصلت إلى معرفة أسماء المسئولين عن مقتل موظف السفارة :مصادر أردنية مطلعة

أضافت المصادر إن اثنين هما من قاما بإطالق الرصاص على الردايدة و .األردنية في غزة خالد حسن الردايدة
فيما قالت مصادر إعالمية فلسطينية أن المسئولين عن قتل الردايدة ينتميان  .وهو في سيارته األسبوع الماضي

قيقاته وأشارت المصادر إلى أن النائب العام الفلسطيني أنهى تح .للقوة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام
  .وقدم تقريراً إلى وزير الداخلية يتضمن كل المعلومات التي توصل إليها بما في ذلك اسمي الشخصين

أعلن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أن النيابة اتخـذت           :غزةمن   9/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
وقال المغني فـي تـصريحات       .خالد الردايدة اجراءات قانونية إللقاء القبض على المتهمين المسؤولين عن قتل          

 المتهمين معروفون وأصدرنا في النيابة العامة مذكرات قبض ضدهم ونحن بانتظار اتخـاذ              :صحافية، أمس إن  
االجراءات التنفيذية العتقالهم وتسليمهم للنيابة العامة من أجل استكمال التحقيق في هذا الملف وصوالً لعرضهم               

غني إلى ان كافة التقارير الخاصة بالمباحث الجنائية واألدلة األخـرى التـي جمعتهـا               ولفت الم  .على القضاء 
المباحث ومنها الصور التلفزيونية المتعلقة بالحادث، ساعدت النيابة العامة في الكشف والتحقق من هوية مطلقي               

ها، مكتفياً باإلشارة إلـى     األعيرة النارية، غير أنه رفض االفصاح عن أسماء المتهمين والجهة التي ينتمون إلي            
أنه التقى األربعاء سفير األردن لدى السلطة وأطلعه على ما وصلت إليه تحقيقات النيابـة العامـة واألجهـزة                   

  . األمنية ذات االختصاص
  
  االحتالل يغتال جمال أبو سمهدانة وثالثة من مرافقيه  .7

أكـدت أن    در أمنية وطبيـة فلـسطينية     مصا ان   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     9/6/2006 48عرب  ذكر موقع   
 اغتالت الشيخ جمال أبو سمهدانة القائد العام للجان المقاومـة الـشعبية فـي فلـسطين،                 ةطائرات اإلسرائيلي ال

والمراقب العام لوزارة الداخلية الفلسطينية وثالثة من مرافقيه، بعد إطالقها أربعة صواريخ على موقع للجـان                
على الحادث هدد أبو مجاهد الناطق اإلعالمي للجان المقاومة أن الرد سـيكون             وفى تعقيب أولي     .جنوب غزة 

وأكد أن اللجان ستستمر في المقاومة كما هي ألن          .بعمق الكيان الصهيوني وسيكون بحجم هذه الجريمة البشعة       
ويـذكر   .وأضاف أن هناك عمليات انطالقا من غزة ستنفذ في القريب العاجل          . المقاومة ال تعتمد على أشخاص    

أن أبو سمهدانه قد تعرض إلى أكثر من ثماني محاوالت اغتيال باءت جميعها بالفشل حيث عرف عنه حـذره                   
 أدانو .غتيـال االحملت حركتا حماس والجهاد إسرائيل مسؤولية تداعيات عمليـة           من جهتها    .وحرصه الشديد 

واكد ان اسـتهداف     .ةمسؤوليالالسرائيلي   العدو ا  وحملغتيال  عملية اال  بشدة   ، القيادي في الجهاد   ،خالد البطش 
ابو سمهدانة لن يضعف الشعب الفلسطيني ولن يعطى اإلسرائيليين امنا وال امان بل بالعكس العدو اإلسـرائيلي                 

من جهته قـال     .وفق المتعارف عليه عندما يقدم على عمليات اغتيال فانه يعطى إشارة تلقائيا للمقاومة باالنتقام             
لجريمـة مـن    ا والمجتمع الدولي يشارك في هذه       ،هذه جريمة كبيرة تعكس نهج االحتالل     ان  سامي ابو زهرى    

 ونحن نؤكد ان مثل هذه الجريمة ال يمكن         .من خالل سياسة التجويع والحصار    وخالل صمته على هذه الجرائم      
 هـذه    ان فـى مثـل     ،واضـاف  .ان تثنى الشعب الفلسطيني عن التمسك بثوابته وبحقوقه وال الدفاع عن نفسه           

 ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني والعمل على تماسك الجبهة الفلسطينية            ىالجريمة رسالة تؤكد عل   
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من ناحيتها نعـت     .بالحوار والتفاهم وليس بممارسة اية إجراءات يمكن ان تؤدى الى انقسام الصف الفلسطيني            
نت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها       وادا .الحكومة الفلسطينية الشهيد أبو سمهدانة واخوانه الشهداء      

غازى حمد هذا العمل االجرامي الذي يشير بوضوح الى النهج الدموي الذي تتبعه حكومة االحتالل في المزيد                 
وندد حمد بالجريمة التي وصفها      .من اعمال القتل واالغتيال في االراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة          

قفة دولية جادة من المجتمع الدولي وحمل اسرائيل تبعات المجزرة البشعة وما يترتـب              بجريمة حرب تتطلب و   
وأوضح أن اسرائيل يبدو انها بدأت في تطبيق مخططاتها في استهداف المسئولين             .عليه من نتائج وردود افعال    

شعب الفلـسطيني   الفي الحكومة الفلسطينية مما يؤكد حالة االستهداف الواضح والمقصود للحكومة ولكل أبناء             
   .مما ينذر بتطورات ونتائج خطيرة ويفتح األمور على كل الخيارات

. فتح أدانت الجريمة اإلسرائيلية بأشد العبارات      ان   غزة من   9/6/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا     وأوردت  
 وكّل الشهداء األبرار    ئهاونعت الحركة في بياٍن صحفي صادر عنها، الشهيد أبو سمهدانة ورفاقه، وأكدت أن دم             

وشددت في ختـام بيانهـا،       .طالبنا بالوحدة الوطنية رداً عملياً على االحتالل والغطرسة واإلرهاب اإلسرائيلي         ت
على أن األمن واالستقرار يتحقق فقط من خالل االنسحاب اإلسرائيلي من القدس واألراضي المحتلـة وإقامـة                 

  .الدولة الفلسطينية المستقلة
  
   الزرقاويبيانا تنعي فيهحماس ز تنسب لرويتر .8

 عبرت حماس عن حزنها لمقتل أبو مصعب الزرقاوي ووصفته بأنه ضحية حملة صليبية ضد العرب                :رويترز
ونأت حماس في الماضي بنفسها عن أحداث العنف في الخارج التي أنحي باللوم فيها على تنظـيم                  .والمسلمين

 إلى رويترز بعد مقتل الزرقاوي انها تنعى شهيد األمة الذي استشهد على      القاعدة، غير أنها قالت في بيان ارسل      
  . أيدي عناصر الحملة الصليبية الشرسة التي تستهدف جميع ربوع الوطن العربي ابتداء من أرض الرافدين

9/6/2006الخليج اإلماراتية   
  
  محكمة عوفر تؤجل محاكمة سعدات الى األول من الشهر المقبل .9

اجلت المحكمة العسكرية قرب رام اهللا يوم امس محاكمة احمد سعدات الى االول من : حمد رمضانرام اهللا ـ ا 
تأجيل كان بسبب عدم احـضار النيابـة        ال ان   هوقال محامي  .شهر تموز المقبل بدعوى نقص الوثائق المطلوبة      

احتجاز سعدات على الرغم    العامة جميع البيانات والدالئل التي بحوزتها ضمن االتفاق الدولي االسرائيلي حول            
 وقال انـه    ، االعتراف بشرعية المحكمة   هرفض جدد أن سعدات  يشار إلى  .من تقديم الطلب في الجلسة السابقة     

  .يناضل من اجل الحرية وتحرير الشعب الفلسطيني
9/6/2006المستقبل   

  
  العام السادسها بعرقلة عقد مؤتمر فتححسين الشيخ يتهم اعضاء في مركزية .10

حركـة وبعـض الـساعين      لاكد امين سر مرجعية فتح ان اعضاء في اللجنة المركزية ل           : وليد عوض  ،رام اهللا 
 عرقلة عقد المؤتمر العام السادس للحركة النتخاب اطـر          ىلالنضمام لتلك اللجنة عن طريق التعيين يسعون ال       

 بعقد المؤتمر العام الـسادس،      وشدد بان القاعدة الفتحاوية تطالب     .قيادية جديدة، وذلك بهدف بقائهم في مواقعهم      
وكانـت   .وترفض مبدأ التعيين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري الن التعيين يعني عدم عقد المؤتمر العام              

 اللجنـة مثـل محمـد       ىانباء تحدثت عن محاولة اللجنة المركزية ضم بعض قادة فتح الداعين لعقد المؤتمر ال             
واكد الـشيخ    . انه محاولة لتأجيل عقد المؤتمر العام      ىسرعلمر الذي فُ  عزام االحمد، اال  وروحي فتوح،   ودحالن  

بان التحضيرات لعقد المؤتمر العام ال تسير بالشكل المطلوب، وبان هناك مماطلة من اللجنة المركزية واللجنة                
عمان االحد   االستعدادات الجارية لعقد اجتماع فتحاوي في        ى تعليقا عل  هوجاءت اقوال  .التحضيرية لذلك المؤتمر  
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ومـن المقـرر ان   . القادم اتفق عليه بين محمود عباس وفاروق القدومي خالل زيارة االول قبل ايام الي تونس 
تبدأ اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لفتح اجتماعاتها في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة االردنية               

وضح خالد مسمار عضو المجلس الثوري للحركة لمـصادر         من جهته ا  . يوم االحد لبحث ترتيبات عقد المؤتمر     
 مدار ثالثة ايـام االوضـاع الـسياسية والوحـدة الوطنيـة             ىفلسطينية امس ان اللجنة التحضيرية ستبحث عل      

 حساب الفلسطينيين وترتيبات عقد المؤتمر العام       ى فرض حل اسرائيلي عل    ىوالمخططات االسرائيلية الهادفة ال   
وشـكك   .ة ترتيب االوضاع الداخلية للحركة تمهيدا لتحديد موعد ومكان عقد المـؤتمر           السادس للحركة واعاد  

حسين في ان يثمر اجتماع عمان عن نتائج ملموسة بخصوص عقد المؤتمر كون االنتخابات القـاليم الحركـة                  
رضـت  ان الحركة التي تع ومن طرفه اوضح مسمار. باالراضي الفلسطينية لم تنجز بسبب المماطلة في عقدها 

اال ان عيـسي قراقـع       .لهزيمة في انتخابات المجلس التشريعي استعادت زمام المبادرة في الساحة الفلسطينية          
عضو المجلس التشريعي عن فتح اكد بان الحركة لم تتعلم من درس االنتخابات التـشريعية وهزيمتهـا امـام                   

 . ما زالت سائدة في اوساطهاحماس وبانها تعيش حالة من الفوضي، وبان حالة االستزالم واالقصاء 
9/6/2006القدس العربي   

 
 حرب إلكترونية بين حماس وفتح  .11
 انتقلت الصدامات بين نشطاء فتح وحماس ومؤيديهما داخل وخارج فلسطين الى منتديات الحـوار علـى                 :غزة

قـع  وقالت مصادر مطلعة ان الحركتين تخوضان ما يشبه الحرب الطاحنـة ولكـن عبـر مو               . شبكة االنترنت 
والقضية بدأت منذ ان وضع الموقع االلكتروني لقناة الجزيرة استطالعا للـرأي يطـرح سـؤاال                . الجزيرة نت 

ومنذ . نعم او ال   :هل تؤيد اجراء استفتاء على وثيقة االسرى؟ وخيارات االجابة كانت من النوع الحاسم            : محددا
االربعة االف مشارك، وكانت اغلبيـتهم قـد        طرح التصويت فقد كان االقبال عاديا جدا، ولم يتعد المشاركون           

صوتت بال، لكن ومنذ صباح االربعاء الماضي شهد الموقع ما يشبه الهجوم من قبل مؤيدي االستفتاء، لتنقلـب                  
الجديد في ذلك كله هو ما كشفه صحافي يعمل فـي            .النتيجة لصالحهم وتصبح االغلبية مؤيدة الجراء االستفتاء      

ة فتح، والذي بين ان تعميما صدر من أطر قيادية فـي الحركـة لكافـة منتـسبيها                  موقع الكتروني تابع لحرك   
ومؤيديها بالدخول إلى موقع الجزيرة نت والتصويت بنعم الجراء االستفتاء، وهو ما يفسر حالة االنقالب فـي                 

احات  أنصار حماس عمموا هم االخرون عبر مواقع االنترنت وس         انصحافي  الوقال   .التصويت على االستفتاء  
. الحوار المقربة من الحركة، بل وعبر البريد االلكتروني بضرورة التصويت على االستفتاء عبر الجزيرة نـت        

وهو ما يشير الى حجم المعركة االلكترونية بين الطرفين وهو االنقالب المستمر في نتيجة التصويت من جهة،                 
 ساعة من بدئها، وهـو رقـم كبيـر          48ل من    الفا خالل اق   25والعدد الكبير من المصوتين والذي يقترب من        

 .ستطالعاالويبدو ان الطرفين يختبران قوتيهما بشكل جدي عبر  .الستطالع سيستمر حتى الجمعة المقبل
9/6/2006البيان   

  
 بيريز يعترف بأن إسرائيل اتخذت عدة إجراءات إلضعاف أبو مازن .12

ذت في السنتين األخيرتين بهدف اضعاف محمـود        ، بأن اجراءات اسرائيلية عديدة اتخ     يزاعترف بير : تل أبيب 
وقـال ان   .  إنه عارض مثل هذه االجراءات طول الوقت ولم يفهم الدوافع التي تقف وراءهـا              ، الفتا إلى  عباس

منطق اضعاف أبو مازن مضر للعملية السلمية، حيث انه قائد المع ويؤمن بالمسيرة الـسلمية بـشكل حقيقـي                   
 واالمتناع عن القيـام  ،على كل خطوة في العالقات االسرائيلية ـ الفلسطينية ويجب على اسرائيل أن تفاوضه 

 من أجل دراسـة     هوأكد ان اولمرت بدأ يدرك هذه الحقيقة ولذلك فسوف يلتقي مع          . بتصرفات تضعضع مكانته  
عن الحكومـة الفلـسطينة     و. امكانية التقدم في المفاوضات بقدر ما يحتمل وضع اسرائيل ووضع الفلسطينيين          

 يخلق وضعا جديدا في المنطقة، حيث ان حماس وعلى عكس التوقعات أثبتت             ئهاادابقيادة حماس، أشار إلى أن      
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  انتصرت في السلطة الفلسطينية    هانأ الذين قالوا    ولفت إلى أن  . انها تتقن الجلوس في المعارضة وال تتقن الحكم       
بالمقابل يظهر أبـو مـازن قويـا        بينما   ،لسطيني، فهي فازت بالحكم لكنها لم تفز بتأييد الشعب الف         واقد استعجل 

 بحيث ال يتركه يسقط وينهار حتى تنهي        ،باصراره على التجربة الديمقراطية وبوقوفه الواضح الى جانب شعبه        
  .ةحكوماليتخذ اجراءات حازمة لالمساك بزمام األمور في حالة فشل هو حماس مهماتها و

  9/6/2006الشرق األوسط 
  

   انجز خطة لتدمير بيت حانون  االسرائيليالجيش .13
ذكر التلفزيون االسرائيلي ان جيش االحتالل اقر خطة رد عاجلة على ما وصفه بالقـصف المتواصـل                 : غزة

ستنذر اسرائيل فيها   و ،ستنفذ في االيام المقبلة   ، حيث   بالصواريخ من قبل رجال المقاومة الفلسطينية السديروت      
 قبل ان تتم عمليات القصف المباشرة للبيـوت والمنـازل           ، ساعة 24مغادرة خالل   السكان مدينة بيت حانون ب    

واضاف ان الخطة وصلت الى مراحلها النهائية وان هيئة االركان العليا صادقت عليها وتنتظـر                .السكنية فيها 
  .الموافقة من المستوى السياسي االسرائيلي

  9/6/2006الحياة الجديدة 
  

  متفجرات وقذائف إلى غزة   الفلسطينيون استطاعوا تهريب: ديسكين .14
لي ي منذ االنسحاب االسـرائ    وتحديدا ،، في االشهر االخيرة   وان استطاع ي الفلسطيني أنقال يوفال ديسكين،     :القدس

 آالف بندقيـة    10 ماليين رصاصة رشـاش و     3تي المتطورة و   ان  طنا من مادة تي    11 ادخال   ،من معبر رفح  
  . صواريخ ستريال10 صاروخ آِربِيجي و430 قاذفة صواريخ آِربِيجي و65 مسدس و1600و

  9/6/2006القبس الكويتية 
  

   F-35جهود كبيرة إلشراك إسرائيل بمشروع الطائرة األمريكية المستقبلية  .15
-F أن طواقم إسرائيلية وامريكية تعمل في هذه االيام لمالئمة الطائرة الحربية المستقبلية              ،ريف اليوم انشرت مع 

 ضم شركات من الصناعة األمنية االسـرائيلية ضـمن          وابحث، حيث   االسرائيلي، إلى حاجيات سالح الجو      35
ويذكر أن الطائرة مرت في الكثير من الفحوصات اجريت في أبريل الماضـي، ومـن               . الطائرةهذه  مشروع  

 ألول مرة أمام زبائن من العـالم فـي العـام            في حين ستعرض  . المتوقع اقالعها ألول مرة في الخريف القادم      
2014.  

  9/6/2006 48عرب 
  

  محكمة إسرائيلية تقبل دعوى تعويضات لفلسطيني   .16
قبلت محكمة إسرائيلية أمس دعوى تعويضات لفلسطيني قتـل جـيش الحـرب              : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

النيابة ادعت ان قانون    على الرغم من أن      ، ماليين الدوالرات   الخزينة زوجته وولديه، في سابقة قضائية ستكبد     
 اذا  ،تفاضة الذي صادق عليه الكنيست يعفي الجيش من دفع تعويضات ألي فلسطيني أصيب او تضرر منه               االن

  .كان يسكن في مناطق المواجهة
  9/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أزمة تعصف بحزب العمل االسرائيلي .17
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ن هناك أزمة أ ،عن عضو الكنيست أفيشاي بروفمان قوله  ذكرت معاريف أمس نقال: د ب أ ـالقدس المحتلة
إذا لم يغير اتجاهه ويعود الى أفكاره ،  قد تكون سببا فى محوه من الخريطة الحزبية،حادة تعصف بحزب العمل

 على سبعة مقاعد في االنتخابات القريبة ، األمر الذي سيدفع إلى حصوله فقطالتي دخل االنتخابات بناء عليها
المكتب ويشار إلى أن  .حزب فقد الكثير من أهليتهاليرا إلى أن مش.  وسيخسر شرعيته التي يملكها االن،القادمة

  .التي تعصف بالحزبالسياسي عقد اجتماعا أمس لمناقشة مجموعة من القضايا 
  9/6/2006الغد األردنية 

  
  من االسرائيليين فقط راضون عن أداء أولمرت لمهامه % 35: استطالع .18

مـن  % 35 أن   ، أمـس  ،السرائيلي ونشره موقـع هـآرتس     أظهر استطالع للرأي أجراه معهد االستطالعات ا      
أنهم ال  ب% 35 وأجاب   ،نَّها راضية أفيما قالت نسبة مماثلة     . داء اولمرت لمهامه  أاالسرائيليين ليسوا راضين عن     

 القائمون على االستطالع أن رؤساء الوزراء في إسرائيل يحظون عادةً بشعبية كبيرة مع بدايـة        ولفت. يعرفون
وتـشير   .  يملك الوقت لتحسين هذه الوضعية     الفتين إلى أنه   . هذا ال يأتي في حال أولمرت      ، إال أن  مهمتسلم مها 

 عندما يـدير    ا أنه يتمتع به   دلت على  ، مع بوش ومبارك أكسباه شعبية     هنجاح اللقائين اللذين جمعا    النتائج إلى أن  
أشارت على نفس الصعيد    و. اد واألمن  تاتي على حساب شعبيته في مجالي االقتص       في حين . السياسة الخارجية 

معطيات االستطالع إلى أن ليفني، التي يعتبرها المراقبون واحدة من أكثر السياسيين االسرائيليين شعبيا، فازت               
 على الرغم من أن الجمهور عادة ال يملك األدوات الالزمة لتقييم العمـل              ،من المستطلعة آراؤهم  % 55برضا  

حيـث   ،بيرتس، ليس مالئما كوزير لألمنبأن ال زال الجمهور االسرائيلي يعتقد يما  ف. ضمن السياسة الخارجية  
من مصوتي حزب العمل    % 64 تهنسبما   إال أن %. 41 مقابل عدم رضى   ، عن ادارته  اهمفقط برض % 31افاد  

 مـع   ، مـستطلعا  515أن االستطالع اشتمل على عينة تحوي       إلى   مع اإلشارة . هعن عمل اهم   رض عبروا عن 
  . في المئة4.4إمكانية خطأ 

  9/6/2006 48عرب 
  

  وفيات المولودين العرب أعلى من اليهود بسبب التمييز العنصري: الطيبي .19
حذّر أحمد الطيبي من ما وصفها بالتمييز والعنصرية المتصاعدة في سياسات الحكومة اإلسـرائيلية              : الناصرة

 لكل ألـف والدة     8.3لمولودين في الوسط العربي هي      أشار إلى أن نسبة موت ا     حيث  . 48ضد فلسطينيي الـ    
.  لدى المواطنين البدو، على حد توضيحه      15.2 في الوسط اليهودي، في حين أن النسبة هي          3.6بالمقارنة مع   

، معتبراً أن هذه األرقام هي مرآة صادقة لسياسة التمييز، وهـي            2000ورأى أن هذه النسبة لم تتغير منذ سنة         
  . ضرورة تخصيص الميزانيات لتطوير الجهاز الصحي في الوسط العربيخير دليل على

  07/06/2006قدس برس 
  

  تل أبيب تمدد فترة عمل سفيرها في واشنطن بالرغم من فساده .20
قررت الحكومة اإلسرائيلية تمديد عمل سفيرها لدى الواليات المتحدة لبضعة أشهر أخـرى، علـى               :  الناصرة

قبل سيلفان شالوم بعدد من قضايا الفساد اإلداري والمـالي، واسـتغالل منـصبه              الرغم من أنه كان متهما من       
  .ألمور شخصية

  07/06/2006قدس برس 
  

    الغرامية لألمور االستخباريةتها ا عالقتتحدث عن توظيفسفيرة إسرائيلية  .21
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عـن عـدد مـن       في مقابلة مع هآرتس   كشفت الصحافية والسفيرة اإلسرائيلية السابقة في أنغوال تمار جوالن،          
وقالت انه برغم اقتناع الكثيرين في إسرائيل بأن عالقاتها العاطفيـة           . المهمات األمنية التي قامت بها كصحافية     

من بينهم زعيماً نيجيريـاً     ،  مع الرجال ساعدتها في مهامها، فإنها لم تقم عالقات غرامية سوى مع عدد محدود             
واحداً مـن   كان  منزلها في باريس    إلى أن   وأشارت  .  الجمصي سابقاً ووزير الدفاع المصري السابق عبد الغني      

بؤر االستقطاب للعالقات اإلسرائيلية مع عدد من الدول األفريقية وبينها دول المغرب العربـي ومـع منظمـة                  
ولم تشأ الحديث عن دورها في البحث عن رون أراد والمفقودين اإلسرائيليين في معركـة               . التحرير الفلسطينية 

 أجرى المقابلة معها، كتب أن ما ترفض الحديث فيه هو           الذي مراسل الشؤون األمنية     إال أن   . عقوبسلطان ي ال
حقيقة أن أوري لوبراني ووحدة األسرى والمفقودين في شعبة االستخبارات طلبت االستعانة بعالقاتهـا أثنـاء                

  .ادة الحكم في فرنساوقد استخدمت في ذلك عالقاتها مع زعماء أفارقة ومع ق. وجود أراد بأيدي أمل
  9/6/2006السفير 

  
 مجندة إسرائيلية تنادي كلبها باسم محمد والمواطنون يثورون غضبا .22

فيما تنتشر الحواجز العسكرية االسرائيلية في معظم االراضي الفلسطينية للتنكيل  :رام اهللا ـ من وليد عوض
 اهانة ى تلك الحواجز علىبالسالح علبالمواطنين والحد من حريتهم في التنقل، يحرص الجنود المدججون 

 ى الحواجز او حتى الوسائل سواء بواسطة تأخيرهم عن عملهم وحجزهم لعدة ساعات علىالفلسطينيين بشت
 كلب يستخدمه ى وصل االمر بمجندة اسرائيلية الطالق اسم محمد علىحت .االعتداء عليهم بالضرب او الشتم

وقال  . احد الحواجز العسكرية شمال الضفة الغربيةىين وامتعتهم علجيش االحتالل في عمليات تفتيش المواطن
 محمد،  الكلب ومناداته باسمى عدم الصراخ علن أحد المواطنيينشهود عيان ان مجندة اسرائيلية طلبت م

 الحاجز بعد معرفتهم بما قالته ىوحسب شهود عيان فإن احتجاجاً عارماً أظهره المواطنون المتواجدون عل
ن جهته وصف الشيخ حامد  م. تأنيب المجنّدة واالعتذارىة، ما اضطر الضابط اإلسرائيلي المسؤول الالمجند

وأكد البيتاوي أن جيش االحتالل يواصل اإلساءة للرسول الكريم ومقدسات المسلمين  .البيتاوي المجندة بالحقيرة
 . بشكل متواصل بهدف االساءة لكل ما هو عربي ومسلم

  9/6/2006القدس العربي  
  

 اسرائيل تسمح بدخول مساعدات مصرية الى غزة .23
 طنا من المساعدات االنسانية المصرية الى 70سمحت السلطات االسرائيلية امس بدخول :  ا ف ب-رفح 

لكن المسؤول قال  .قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم جنوب معبر رفح الحدودي، كما افاد مسؤول مصري
ت السماح بدخول عشرين طنا من االدوية مقدمة من الجمعية الشرعية الى قطاع ان السلطات االسرائيلية رفض

واوضح انه تم التنسيق مع مكتب وكالة  .غزة باعتبار انها تحتاج الى اعادة ترتيب ووضع بيانات عليها
   .في القاهرة الذي قام باالتصال بالجانب االسرائيلي إلدخال هذه المعونات) اونروا(

  9/6/2006الغد األردنية 
  

   إثر إعالن مقتل الزرقاويار في عين الحلوةاستنف .24
 امس، سلسلة حوادث أمنية متفرقة تخللها اطـالق نـار،           ،شهد مخيم عين الحلوة وحي التعمير المجاور       :صيدا

كان من ابرزها حصول انتشار مسلح لعناصر من جند الشام وعصبة االنصار ، اثر اعالن مقتل ابو مـصعب                   
ت مصادر محلية ان عيارات نارية اطلقت من محلة خط السكة حيث تتمركز عناصر هـذين                وذكر .الزرقاوي

وقرابة العاشـرة    .وسمع دوي انفجار يعتقد انه ناتج من تفجير قنبلة        . التنظيمين، في اتجاه نقاط عسكرية مقابلة     
  .ليالً حصل تبادل نار لمدة سبع دقائق على خلفية ذيول خالفات عائلية
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  9/6/2006النهار 
  

  األردنق برنامج تدريب وتشغيل في مخيمات طالا .25
 اعلن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزه عن اطالق برنامج تدريب وتشغيل جديـد                :مخيم اربد 

  ودعا  .بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا  يتوافق ومتطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه
  

يمات الى االستفادة من فرص العمل المتاحة في المدن الصناعية والمناطق المؤهلة مما يـساهم فـي                 ابناء المخ 
  .الحد من مشكلتي الفقر والبطالة مشيرا الى حاجة هذه المصانع المتنامية للعمالة االردنية 

  8/6/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  في جنيف.. مؤتمر التضامن مع الفلسطينيين .26
كشف رئيس اتحاد عمال فلسطين في مؤتمر التضامن مع المـواطنين العـرب فـي               :  هشام البسيوني  ،فجني

 هامش اجتماعات جينف أن عدد المعتقلين فـي سـجون           ى الذي نظمته المجموعة العربية عل      المحتلة األراضي
  العاملة والهجرة  ىودعت عائشة عبدالهادي وزيرة الق    من ناحيتها،   .  آالف عامل  5 آالف منهم    10االحتالل بلغ   

 منظمة العمل الدولية لتفعيل إجراءات تحسين وضع العمال الفلـسطينيين وزيـادة الـدعم الفنـي                 المصرية،  
أبدت دياال الحاج وزيرة العمل السورية دهشتها من حديث         و. للصندوق الفلسطيني للعمالة والحماية االجتماعية    

وقت الذي يتجاهلون فيه األسباب الحقيقية لالوضاع السيئة        البعض عن وجود خالفات فلسطينية فلسطينية في ال       
لي مونج دونج رئيس اتحاد عمال الصين أكد دعم االتحاد الكامل للعمال الفلسطينيين في              . في األراضي المحتلة  

  . محنتهم
  9/6/2006الجمهورية المصرية 

  
   أمس فلسطينيا250اعتقال  .27

ل االربع والعشرين ساعة الماضية كانوا يقيمون في إسرائيل  فلسطينيا خال250اعتقلت الشرطة االسرائيلية 
  .كما اعتقل ستة إسرائيليين اتهموا بتوظيف الفلسطينيين وتسعة آخرون اتهموا بنقلهم. بصورة غير قانونية

  9/6/2006البيان 
  

  ظروف قاسية تعيشها األسيرات في سجن تلموند .28
طنات الفلسطينيات ليصل عـدد األسـيرات حتـى تـاريخ           تصاعدت في اآلونة األخيرة عمليات اعتقال الموا      

 يقـبعن فـي     ،أسيرة من األمهات اللواتي يعلن أطفاال     21 قاصرات و    6أسيرة من بينهن    ) 123(،  5/6/2006
وقالت األسيرات أن أوضاع السجن قاسية للغاية وأنهن يعشن فـي ظـروف ال              . سجني تلموند والرملة للنساء   

واشتكت األسيرات من االكتظاظ الشديد في      . لنفسية بسبب إجراءات إدارة السجن    تطاق من النواحي المعيشية وا    
الغرف نتيجة العدد المرتفع لألسيرات وحمالت االعتقال العشوائية التي تقوم بها إسرائيل في اآلونـة األخيـرة    

للنوم علـى   بحق النساء الفلسطينيات، وقالت األسيرات انه يوجد نقص في األسرة مما يضطر بعض األسيرات               
  .الجلدي كما اشتكت األسيرات من انتشار األمراض الجلدية والطفح .األرض

  8/6/2006صوت الحق والحرية 
 

 ىاولمرت يهدد بالبحث عن خيارات أخر وعبد اهللا وأولمرت يناقشان االنطواء .29
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واء أولمرت تجنب علنا الحديث في عمان عن خطة االنطأن : حلمي موسى عن  9/6/2006 السفير قالت
لعلمه بأنها تثير قلقا كبيرا لدى القيادة األردنية التي ترى في الحلول اإلسرائيلية االحادية وصفة سحرية 

ويرى المعلقون اإلسرائيليون أن أولمرت وصل إلى العاصمة األردنية من . لزعزعة االستقرار في المنطقة
غير أنه وبرغم االمتناع علنا عن البحث . دون أوهام تقريبا في كل ما يتصل بخطة االنطواء المختلف حولها

وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  . ، فإن الخطة كانت موضوع الحديث الجوهري بين أولمرت وعبد اهللاهافي
وبين المواضيع االقتصادية التي تم . إلى أن اللقاء اهتم بمواضيع اقتصادية وأمنية مشتركة بين الحكومتين

تجدر اإلشارة إلى ، رك في العقبة كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتسريع تنفيذ ذلكبحثها، إقامة مطار مشت
أن واحدا من المواضيع التي نوقشت في اللقاء، المشروع الدولي الذي تقدم به بيريز لتطوير غور األردن عبر 

  . إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة
أن مسؤولون أردنيون أبدوا تفاؤلهم مـن        :يل غيشان نب  عن مراسلها  –عمان   من  9/6/2006 الحياة   وذكرت

وقال مسؤول اردني رفيع ان     . نتائج المحادثات التي اجراها امس في عمان ايهود اولمرت مع العاهل االردني           
واضاف ان الملك عبداهللا الثاني اكد امام اولمرت رفضه المطلـق ألي اجـراءات              . اللقاء حقق اختراقاً واضحاً   

وألقى كل من عبـداهللا      .ؤثر على مراحل الحل النهائي لخطورتها على االمن الوطني االردني         احادية الجانب ت  
وقال العاهل االردنـي    . الثاني وأولمرت، بعد المحادثات، بياناً امام الصحافيين من دون السماح بطرح االسئلة           
لقريـب بالـشراكة مـع      ان اولمرت ابلغه التزامه خريطة الطريق والتوصل الى اتفاق سالم فـي المـستقبل ا              

وشدد على ان الحل الذي يقوم على وجود دولتين هو الحل الوحيد الذي يجب ان نسعى اليه فـي                   . الفلسطينيين
منطقة الشرق االوسط، وان حل الدولتين هو الحل الذي يجب تحقيقه من خالل المفاوضات واالتفاقات الثنائيـة                 

وجدد عبداهللا الثاني التـزام بـالده مـساعدة الفلـسطينيين            . ق االسرائيلية ووفقاً لخريطة الطري    –الفلسطينية  
واالسرائيليين لتحقيق السالم الذي يتطلع اليه الجميع، معبراً عن تطلعه الى شراكة قوية من اجل الـسالم مـع                   

لـة  اتفقنا على ان نبقى على اتصال خالل االسابيع المقب        : أولمرت والى تعاون اكبر بين االردن واسرائيل، قائالً       
وأكد أولمرت، من جهته، ما قاله العاهل االردني معلناً التزام اسرائيل             .للمساعدة في دفع عملية السالم لألمام     

وقال انه سيلتقي الرئيس الفلـسطيني محمـود      . خريطة الطريق وتحقيق تقدم على مسار السالم مع الفلسطينيين        
لكنه ربط التزامـه خريطـة      .  جنباً الى جنب بأمان    عباس لتحقيق هدف حل الدولتين المستقلتين اللتين تعيشان       

الطريق بتنفيذ الحكومة الفلسطينية مطالب المجتمع الدولي، لكن اذا لم يقم الفلسطينيون بالتزاماتهم ولم يبرز أي                
وأكد . افق سياسي فلن يكون امامنا أي خيار سوى البحث عن طريق اخرى لتحريك الوضع في الشرق االوسط                

وقال ان االردن يلعب    . قات اسرائيل مع االردن امر اساسي وضروري وذو اهمية استراتيجية         اولمرت ان عال  
  .دوراً مهماً في الحفاظ على االمن واالستقرار في الشرق االوسط

اولمرت أكد ان اسرائيل ستتخذ اجراءات ملموسة       أن  : بسام البدارين عن    9/6/2006القدس العربي    وأضافت
سأسهل دخول أي   : وقال..  للفلسطينيين مثمنا جهود االردن لمساعدة الشعب الفلسطيني       لتحسين الوضع االنساني  

كما عبر عن تقديره العميق لمساعدة االردن في تزويد قوات االمن           . مساعدات تأتي من االردن الي الفلسطينيين     
  .الرئاسي الفلسطيني بالمعدات والتدريب

 أنه يجب التشاور مع الملك عبد اهللا قبل الـذهاب           ،بيرسشمعون   ما قاله   8/6/2006 48 عرب   وأورد موقع 
وقالت المصادر اإلسرائيلية أن بيرس على قناعة بأن يجـب البـدء بـالحوار مـع األردن                  .إلى خطة التجميع  

يجب أن تأخذ إسرائيل بالحسبان أن األردن هي الدولة األقرب، وليس فقط            : وتنسيق خطة التجميع معهم، وقال    
  .يجب أن ننظر إلى ما يفكر به الملك، وليس فقط أن ننفذ ما نفكر به:وأضاف !ةمن ناحية جغرافي

ل المتحدث  وق  الى    :مؤيد أبو صبيح والوكاالت   عن   -عمان، القدس  من  9/6/2006 القبس الكويتية    وأشارت
، ليباسم الخارجية االسرائيلية مارك ريجيف وجود اردن قوي مستقر يصب في مصلحة االمن القومي االسرائي              

ل قد يكون لـه تـأثير علـى         يلي كبير آخر سنطمئن عمان بأن اي تحرك من جانب اسرائ          يوقال مسؤول اسرائ  
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لي آخر االردن يخشى من انه اذا انسحب اولمرت         ياالردن سيجري بالتنسيق معهم وحسب مصدر سياسي اسرائ       
 عـدم االسـتقرار فـي       من معظم الضفة الغربية ستسيطر حماس على مناطق االنسحاب وتستغل ذلك الشاعة           

  .االردن
وفيما كان الملك يستقبل في ديوانه اولمرت نفذت النقابات األردنيـة            أنه  9/6/2006 الخليج اإلماراتية    ولفتت

وأحزاب المعارضة اعتصاماً امام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان احتجاجاً على الزيـارة ورفعـوا                
وال تـزال    . وأبوابنا مفتوحة ألعدائنا ومغلقة بوجه إخوتنا والقاتل أولمـرت         الفتات منها الزيارة ستقلق الشهداء    

عمان متمسكة في موقفها بالتأكيد على ان بقاء االتصال الدبلوماسي مع الكيان اكثر نفعاً للفلسطينيين من انهائه،                 
 انهـاء أهـم بنـود       وكثيراً ما تحدثت بأن االقدام على طرد السفير اإلسرائيلي يعد خطوة يمكن تفسيرها على             

االتفاقية السلمية، مما يؤدي إلى خلق ذرائع امام سلطات االحتالل الطالق حملة ترانسفير أو تهجيـر قـسري                  
لكن المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة ليست مقتنعة بالحجة وترى بأن خطوة كهذه سـتوجد               للفلسطينيين،

 استمرار الضغط على الفلسطينيين سيغير االوضاع       حالة من التوافق الشعبي وتمنح رسالة واضحة للجميع بأن        
  .الداخلية في االردن

  
 جهود مصرية لحل الخالفات بين فتح وحماس: مبارك .30

اعرب الرئيس المصري امس عن أمله في حل الخالفات القائمة حاليا بين حركتي :   أ ف ب، د ب أ-القاهرة 
وقال ان  .لسطينية ومواجهات دامية بين الطرفينفتح وحماس والتي ادت الى تدهور الوضع في االراضي الف

  .مصر تبذل اقصى جهد للتوصل الى حل اي اختالف قائم بين االشقاء الفلسطينيين
  9/6/2006الدستور 

  
  يدعو للتعجيل بإعالن اآللية الدولية لتوصيل المساعدات للفلسطينيينالرئيس المصري .31

 لمساعد وزيرة الخارجية األميركيـة ديفيـد وولـش، ان           مباركقال المتحدث الرئاسي المصري عقب استقبال       
 تطلعه الى تنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل مباحثاته مع ايهود اولمرت في شرم الشيخ، فيما                 ىالرئيس مبارك ابد  

يتعلق بتحسين االوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وفيما يتعلق بتحقيق الدعم الالزم للعملية السياسية، وتمهيد              
 ونفى المتحدث وجود آلية اميركية      ،جواء للعودة الى المفاوضات للتوصل الى تسوية سياسية متفاوض عليها         اال

لتوصيل المساعدات الى الشعب الفلسطيني وقال انها آلية دولية، وان االتحاد االوروبي وعد بإعالن معالم هذه                
 عن هذه االلية واالسراع بتفعيلها حتـى       واكد مبارك ضرورة االسراع باالعالن     ،االلية منتصف الشهر الجاري   

  .تصبح قناة لتوصيل مساعدات مجتمع المانحين والمجتمع الدولي الى الشعب الفلسطيني
   9/6/2006االتحاد االماراتية 

  
 اليمن مستعد لنقل األموال الى حماس .32

لمنصرم قد اصطدم قالت مصادر رفيعة في الخارجية الفلسطينية إن محمود الزهار وفي إطار جولته الشهر ا
بصراحة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، عندما سأله األخير عن جدوى العالقة مع النظام اإليراني قائالً 
للزهار إن اإليرانيين لن يعطوكم أي شيء مما وعدتم به من ماليين ومساعدات، ألنهم لم يدفعوا ما وعدوا به 

 نبه صالح الزهار إلى عدم قبول إيران دفع أي درهم أو دينار وبحسب تلك المصادر . سابقا للشعب الفلسطيني
يتحجج : وخاطب الرئيس اليمني الزهار قائال. إلى الحكومة الفلسطينية نزوال عند االلتزام بالقرار األميركي

ك اإليرانيون بعدم استجابة أي بنك لتحويل األموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إذا قالوا لكم ال يوجد بنو
فقولوا لهم إن مصرفا في اليمن مستعد لنقل األموال إلى الداخل الفلسطيني وتأمين وصولها، احصلوا منهم على 

 . أي شيء، هم لن يعطوكم شيئا غير الكالم والوعود
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 9/6/2006البيان  
  

  أبو الغيط يصف خطة إقامة دولة فلسطينية بتبادل مساحات مع مصر بأنها كالم فارغ .33
رجية المصري أحمد أبو الغيط على ما ذكره جيئورا ايالند الرئيس الـسابق لمجلـس األمـن                 علّق وزير الخا  

القومي اإلسرائيلي في تفاصيل خطة جديدة بإقامة دولة فلسطينية تعتمد على تبادل مساحات مـن االرض مـع                  
  .مصر واالردن وضمها الى أراضي السلطة الفلسطينية بأنه كالم فارغ

  9/6/2006الحياة 
  

   طائرة تابعة لشركة اسرائيليةإلسقاطرا تزعم أنها أحبطت مؤامرة سويس .34
زعم مدعون سويسريون إن االستخبارات السويسرية أحبطت مؤامرة للهجوم على طائرة تابعة للخطوط الجوية              

الت أمنية في دول أوروبية، خاصة في فرنسا وأسـبانيا، لعبـت دورا فـي               اوتدعى إن وك  . االسرائيلية العال 
   . من أصول شمال إفريقيةأشخاصوأشار مكتب المدعي الفيدرالي السويسري إلى اعتقال سبعة . قاتالتحقي

  9/6/2006 48عرب 
  

  يقترح دفع مبالغ شهرية لبعض الفلسطينييناألوروبياالتحاد  .35
يمتها  لمساعدة الفلسطينيين ستقدم مدفوعات نقدية مباشرة تقرب قآلية األوروبياقترح االتحاد : رويترز، القدس
 مجموعة محدودة من الموظفين الحكوميين مع تجاوز الحكومة التي تقودها إلى مليون دوالر شهريا 30من 

 بفتح مجموعة من الحسابات المصرفية تحت األوروبيوتقضي خطة االتحاد  . حماساإلسالميةحركة المقاومة 
 تقديم ستة إلى األوروبي االتحاد  يدعو اقتراح باإلضافة إلى ذلك.اشراف الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ماليين دوالر شهريا من خالل صندوق تابع للبنك الدولي للحفاظ على استمرار الخدمات الصحية وغيرها من 
ويتوقع أن  . الفلسطينيين بالوقودإلمدادوستخصص ستة ماليين دوالر أخرى شهريا  .الخدمات الضرورية

ويأمل االتحاد أن .  الجارياألسبوعلجنة الرباعية االقتراح بدءا من  والاألوروبيتراجع الدول أعضاء االتحاد 
سيحتاج ، والتي  ذلك يتوقف على موافقة البنوكأن برغم ، الشهر المقبلاآلليةيبدأ دفع المخصصات من خالل 

 . بتحويل المخصصاتإقناعها مساعدة واشنطن في إلى األوروبياالتحاد 
  8/6/2006القدس الفلسطينية 

  
 ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين أبشع من ممارسات األبارتايد:  في جنوب أفريقيانقابة .36

 مليون  1.2 تضم حوالي    ، وهي نقابة عمالية في جنوب أفريقيا      علن ويلي مديشا رئيس منظمة كوساتو     أ: تل أبيب 
البائد فـي جنـوب      اسرائيل هي دولة ابارتايد بكل المقاييس وأن أقطاب نظام األبارتايد            ، أن عامل في صفوفها  

ن الشعب الفلسطيني في    وأ. أفريقيا كانوا سيخجلون أمام تفوق االسرائيليين عليهم في مضمار التمييز العنصري          
 يظل العالم يتفرج بصمت على ما       أنالمناطق المحتلة وفي الشتات يستحق التضامن الدولي وليس من المعقول           

ييده للحكومة الفلسطينية التي انتخبت بشكل شرعي وعن        عن تأ مديشا  وأعرب  . تقوم به اسرائيل من ممارسات    
 صـحافي اسـرائيلي     رداً على سؤال    و. تعاطفه مع الالجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا الى وطنهم          

لماذا تتجاهل في رسالتك أن الفلسطينيين ينفذون عمليات ارهـاب          : الى الناطق بلسان النقابة في جنوب أفريقيا      
أجاب ان منظمته ال تؤيد هذه العمليات، ولكنها ترفض المساواة بين أعمال المعتدي        . ين االسرائيليين؟ ضد المدني 

  .وأعمال الضحية
  9/6/2006الشرق األوسط 
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  اسرائيل تريد الوصول إلى أنابيب النفط األذربيجاني .37
ي تنقل النفط والغاز من ن تل ابيب تريد مد األنابيب التأ ، أمس، قال بنيامين بن اليعازر:رويترز ـ باكو

األذربيجاني إلى اإلهتمام االسرائيلي ـ  في مؤتمر صحافي أشارو .أذربيجان إلى تركيا لتصل إلى أراضيها
ايالت ومن هناك إلى أسواق - عبر خط أنابيب عسقالن  التركيةبنقل النفط األذربيجاني من جيهانالمشترك، 

 لكنه يريد ،تورد بالفعل مليوني طن من النفط سنويا إلى اسرائيلن أذربيجان أوقال  .كبيرة مثل الهند والصين
ن اسرائيل تريد من أ إلى فتول . مليون طن سنويا12منها أن تلبي جزءا أكبر كثيرا من حاجاتها البالغة 

 مليار 1.7 مليار دوالر لشراء 2.5أذربيجان أن تقدم صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع مصر وتدفع بموجبها 
 . عاما مع خيار لمد العقد خمس سنوات أخرى15تر مكعب من الغاز على مدى م

  9/6/2006الغد األردنية 
  

  نواب يطالبون بإلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل: مصر .38
طالب نواب في البرلمان المصري، أمس، بإلغاء معاهدة السالم التي وقعتها بالدهـم مـع إسـرائيل،                 : القاهرة

 مجلـس   هاعقـد في جلـسة     ،نديين مصريين بنيران الجيش اإلسرائيلي األسبوع الماضي      احتجاجاً على مقتل ج   
 مطالب أساسـية قـدموها      ،حدد نواب في كتلة اإلخوان المسلمين وآخرون مستقلون       ذلك، حيث   الشعب لمناقشة   

 العالقات  ا إلى طرد السفير االسرائيلي واستدعاء السفير المصري، وتجميد        ودعو ة،قتلالإلى الحكومة للثأر من     
  .مع اعتذار اسرائيلي رسميالثنائية، 

  9/6/2006الحياة 
  

  هل تعيد الحركة اإلسالمية في األردن إنتاج نفسها؟ .39
  إبراهيم غرايبة

ربما يكون النجاح الكبير الذي حققته حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية محطة مفصلية للحركة               
ويشكل فوز حماس تحدياً للدولـة األردنيـة،        . في تركيبتها وبرامجها المقبلة   اإلسالمية في األردن لتعيد النظر      

فاألردنيون من أصل فلسطيني يشكلون نصف السكان، وهم في غالبيتهم يؤيدون الحركة اإلسالمية كما ظهـر                
ر نائبا  ويشكل النواب الفلسطينيون في كتلة الحركة في مجلس النواب خمسة عش          . خيرةفي االنتخابات النيابية األ   

علـى   صل سبعة عشر، ومن ثم فإنه يتوقع أن تعيد الدولة األردنية حساباتها لتحد من هيمنـة اإلخـوان                 أمن  
لى إعادة انتـشارها وتنظـيم      إالشارع الفلسطيني في األردن، وستجد الحركة اإلسالمية نفسها مدفوعة بالتالي           

ركة أردنية فلسطينية، وهو ما يقتـضي منهـا         صفوفها لتحقق توازنا في تأثيرها بحيث تقوم قاعدتها على مشا         
ويعتمد ذلك على تقـدير     . ذا لم تفعل ذلك فستواجه مرحلة من االنحسار       إما  أ. فكارهاأإعادة صياغة برامجها و   

تعيد تنظيم صفوفها   ل الحركة   كأفكار وبرامج الدولة تجاه الحركة اإلسالمية وقدرة الحركة وحيويتها، فهل ستتر          
مارس مزيدا من الضغوط عليها؟ وكيف سـتكون اسـتجابة          يى االنحسار و  إلا؟ أم ستدفع    وتوسيع نطاق تأثيره  
   ا؟الحركة اإلسالمية لهذ

عادة إنتاج الحركة اإلسالمية لتكون المظلة السياسية واالجتماعية للفلسطينيين في األردن بمبـادرة مـن               إتمت  
نظمات الفلسطينية المسلحة والذي انتهى بإخراج       بعد الصراع المسلح بين الدولة والم      1970الدولة األردنية عام    

المنظمات من األردن، ولكن تأثيرها السياسي والشعبي كان قويا ومؤثرا، ومنحت الدولة تـسهيالت للحركـة                
اإلسالمية تمثلت بإسناد وزارتي التربية والتعليم واألوقاف إلى أحد قادة الحركة الدكتور إسحق فرحـان، كمـا                 

سع من الحريات في اإلعالم والمساجد والشارع، وترافق ذلك مع عمليات الحظـر التـي               تيحت لهم مساحة أو   أ
وكانت سياسة الدولة موجهة أساسا الستيعاب الفلـسطينيين فـي صـفوف      . مات الفلسطينية ينظتفرضت على ال  

م هذه الـسياسة،    الحركة اإلسالمية، فكان يجري تنظيم البعثات الدراسية والتعيينات واالنتخابات النيابية بما يخد           
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 الحركة اإلسالمية في الدوائر الفلـسطينية       ي كان مرشح  2003وفي االنتخابات النيابية األخيرة التي جرت عام        
 مفتعلة وضغوط شتى، وفي بعض األحيان       تدخالتيعملون بحرية تامة، بينما فشلوا في الدوائر األردنية نتيجة          

  .سكان يجري ذلك بتحالف مع نشطاء ومؤيدي حركة حما
بقيت هذه السياسة متبعة على نحو غير رسمي وغير معلن بالطبع، ودأبت المؤسسة التنظيمية األساسية للحركة                
اإلسالمية، وهي مجلس الشورى، على انتخاب قادة أردنيين معتدلين للحركة، وكانت الحركة بذلك تحقق توازنا               

 أوائل العام الجاري عندما نجحت حماس في        داخليا مطمئنا على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن ما جرى        
ردن تعرضـت فـي     سالمية فـي األ   أن الحركة اإل  واالنتخابات الفلسطينية غير كثيرا من هذه المعادلة، خاصة         

السنوات األخيرة لتأثيرات متزايدة وقوية من قبل حركة حماس، لدرجة القدرة على اختيار قادتهـا وبرامجهـا                 
  .ومواقفها

ردن سياسيا وثقافيا، في الوقت الذي      تلقت ضوءا أخضر لتنشط في األوساط الفلسطينية في األ         أن حركة فتح     بيد
وفي االنتخابات األخيرة لنادي مخيم البقعة ونادي مخيم الحسين التـي           . تتعرض فيه الحركة اإلسالمية للتحجيم    

هـل سـتدع    و. خيـرة جرت أخيراً نجحت حركة فتح بعدما كانت تسيطر حماس في المخيمين في السنوات األ             
الدولة الحركة اإلسالمية تنشط وتحقق نجاحات سياسية وانتخابية بين األردنيين في الوقت الـذي سـتقلل مـن                  
حضورهم ونجاحاتهم في الوسط الفلسطيني وتسمح للمنظمات والشخـصيات الفلـسطينية األخـرى بالعمـل               

حقيقي لهذه الفرضيات، ولكن يمكن القول فـي        والحضور؟ ربما ستكون االنتخابات النيابية القادمة أول اختبار         
ضـعاف  إن الدولة األردنية ال تريد، كما تدل سياستها العامة منذ ستين عامـا،              أطار اإلجابة على هذا السؤال      إ

الحركة اإلسالمية أو محاربتها، وإن كانت تعمل جاهدة على زيادة مساحة نفوذ الحركـة وتأثيرهـا الـسياسي                  
و أي تراه مناسبا وتحاول التحكم به بطرق كثيرة تمتلكها، سواء مـن خـالل الـضغوط       واالجتماعي بالقدر الذ  
لى مشاركة الحركة اإلسالمية لمواجهة التطـرف وتحقيـق         إوالواقع أن الدولة بحاجة     . السياسات والتشريعات 

حركـة اإلسـالمية    التنمية السياسية وتطوير المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والعامة، باإلضافة إلى أن ال            
بقيت دائما رصيدا للدولة تتحالف معه بقوة في المواجهات والتحوالت السياسية الداخلية والخارجيـة وخـالل                

  .الصراع بين النظام السوري واإلخوان المسلمين السوريين
ل جميـع   قد كانت الحركة مث   ل .ردن لتحوالت داخلية في األجيال واألفكار     لقد تعرضت الحركة اإلسالمية في األ     

المؤسسات عرضة لالنفتاح العالمي الهائل في مجال المعلومات واالتصاالت، واقتضى ذلك أن تجري الحركـة              
  .تحوالت كبيرة في أفكارها وطريقة عملها

نتاج نفسها أكثر منطقيـة     إردن  وقد يكون هذا المدخل الستشراف الدوافع وراء إعادة الحركة اإلسالمية في األ           
ردن لـم   ن الحركة اإلسالمية في األ    أحيانا  أويبدو  .  نجاح حماس والمخططات الحكومية    من ربط ذلك بتحديات   

 في مرحلة بعيدة مختلفـة تمامـا، وكـان          1989ولكن الحركة اإلسالمية وجدت نفسها عام       . تكتشف ذاتها بعد  
طـرح أفكـارا    ذ كانـت ت   إأحدهما قائم على ثقة كبيرة بمكاسب الجماعة وآفاق العمل أمامها،           : مامها اتجاهان أ

ومشاريع كبيرة تتفق مع انطالقة العمل السياسي في األردن واآلمال التي تشكلت مـع المرحلـة الديمقراطيـة                  
  .واالنتخابات النيابية

ولكن الحركة اإلسالمية رغم ذلك كله لم تشكل نفسها وفق هذه المرحلة، كما تحولت الحركة اإلسـالمية فـي                   
بدالً من اإلخـوان المـسلمين، أو كمـا    » الجبهة اإلسالمية القومية« إلى 1985السودان على سبيل المثال عام      

، فال هي تقدمت إلى الحياة السياسية من خالل المداخل الجديدة المتاحـة             »التجمع اليمني لإلصالح  «حصل مع   
  اتجاهات العمل الـسياسي والنقـابي ومـصالح        جاذبتهاوال بقيت حركة دعوية اجتماعية كما كانت من قبل، وت         

مجموعات لم تعد في القيادة ولكنها ظلت تسيطر على موارد الجماعة ومؤسساتها وتتسلح بالتطرف، وغالبا ما                
يكون التطرف ملجأ تحتمي وراءه المجموعات والمجتمعات أكثر مما هو مكون بنيـوي أصـيل، وتعرضـت                 

  .مؤسسات الجماعة نفسها لتحديات كبرى لتظل قادرة على التعامل مع صدمة المرحلة
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وما زالت مؤسسات الحركة وآليات العمل فيها، رغم رسوخها وأهميتها، ال تتفق مع متطلبات مرحلة العالنيـة                 
لـى الحيويـة    إواالنتشار وضرورات التنافس الداخلي، الذي يجب التعامل معه باعتباره حقيقة واقعة تؤشـر              

خاب والترشـيح ال تحقـق معيـاراً        والتنوع، ومازالت ظروف السرية المفروضة على العضوية وقوانين االنت        
مؤسسياً كافياً لجماعة سياسية واجتماعية ينظر إليها المجتمع واإلعالم على أنها الحركة السياسية واالجتماعيـة               
  .التي تطرح نفسها كمرشحة لتشكيل الحكومات والتأثير في السياسة واتجاهات البلد وعالقاته الدولية واإلقليمية

بقوانين وتشريعات عادلة لتنظيم الحياة السياسية والعامة، ووضـوح اإلدارة والحكـم،            فكيف ستطالب الجماعة    
وهي لم تغير بعد أنظمتها الداخلية لتقوم على أسس عادلة وواضحة، ولم تتحول بعد إلى العالنية في العـضوية               

  ؟شيح واالنتخابعضاءها الذين يقل سنهم عن خمس وعشرين سنة حق الترأو أوالميزانيات، وال تمنح النساء 
  9/6/2006الحياة 

  
  نصف اإلسرائيليين تقريباً يعارضون خطة االنطواء  .40

  افرايم ياعرـ تمار هرمن
ترى أغلبية واضحة من الجمهور اليهودي في إسرائيل أن زيارة رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى واشـنطن                 

ص على تحديد فوري للحـدود الدائمـة،        كانت ناجحة، كما يبدو أيضا أن المبدأ السياسي الذي عرضه والذي ن           
  . يحظى اليوم بتأييد شعبي ملحوظ

هكذا، ثمة إجماع واسع يسود الجمهور اليهودي حول اعتبار أنه المهم جدا أن يكون إلسرائيل حدود دائمة، وأن           
ي أيـضا  ومع ذلك، ثمة وع. لها حقا أخالقيا في أن تقرر حدودها الدائمة حتى من دون التنسيق مع الفلسطينيين    

فاألغلبية ال تعتقد أن إسرائيل قادرة على أن تحدد بشكل أحادي الجانب حدودها من دون               : لقيود القوة وحدودها  
ومع أن الجمهور ينقسم بشكل متساو بين المؤيدين وبين المعارضـين           . تأييد الواليات المتحدة واألسرة الدولية    

    ومستوطنين يهود من الضفة، إال أنه ثمة أغلبية كبيـرة            لمستوطنات  واسعاً لخطة االنطواء التي تتضمن إخالء 
  . تعتقد أنه في حال اتخاذ قرار فستكون إسرائيل قادرة على تنفيذه

وعلى ما يبدو فإن موقف الجمهور من موضوع الحدود يتأثر ويملى من قبل الرغبة في تعزيز ماهية إسرائيل                  
في إطار النقاش حول مسار الحدود الدائمة، وعندما يكـون          وهكذا نرى أنه    . رافيغكدولة يهودية بالمعنى الديم   

الخيار يتراوح بين ضم أرض أكثر وفلسطينيين أقل إلى إسرائيل، وبين أرض أقل وفلسطينيين أكثر، فإنه ثمـة                  
  . أفضلية واضحة للخيار الثاني، أي ضم أرض أقل من الضفة

قليميا مقابـل األراضـي التـي       إ لتعويض الفلسطينيين    تبادل األراضي، تعتقد األغلبية أنه ال أهمية      فيما يتعلق ب  
لكن في حال تم مع ذلك تنفيذ عملية تبادل لألراضي، فإن الغالبية الحاسـمة              . ستضمها إسرائيل إليها من الضفة    

من الجمهور اليهودي تفضل التنازل عن منطقة المثلث التي يسكنها العرب، وليس التنازل عن رمال حلوتـسا                 
  . ي النقبغير المأهولة ف

كما تتجلى أيضا الرغبة في الحفاظ على أغلبية يهودية من خالل التأييد الجماهيري الواسع للحكم الذي صـدر                  
عن المحكمة العليا والذي يفيد أن دولة إسرائيل غير ملزمة بمنح المواطنة للفلسطينيين الـذين تزوجـوا مـن                   

  . مواطنين عرب في إسرائيل
  : يسية الستطالع مقياس السالم عن شهر أيار المعطيات الرئ أهمفيما يلي

  : الجدار هو الحدود
 25من الجمهور اليهودي تقدر  بأن زيارة أولمرت إلى واشنطن كانت ناجحة جدا، مقابـل                 % 58ثمة أغلبية   

تعتقد، على غرار الموقف الذي عرضه أولمرت في واشنطن، أنه          %) 75.5(وثمة أغلبية     . يرونها غير ناجحة  
   .وهذا اإلدراك لهذه الضرورة قوي جدا.  جدا إلسرائيل أن يكون لها حدود دائمةمن المهم



 

 29

الرأي السائد وسط الجمهور اليهودي هو أن مسار الحدود الدائمة يجب أن يكون مالمسا لمسار الجدار الفاصل                 
لك أنه بحـسب    ، لكن السؤال الذي يقع الخالف حوله يتعلق بكيفية الوصول إلى هذه الحدود الدائمة، ذ              %)47(

يعارضونها،  % 44يؤيدون الخطة، إال أن      % 47ومع أن   .  بإخالء واسع للمستوطنات   رقت هاخطة اولمرت فإن  
وهذه نسبة متساوية لم تكن قائمة إزاء خطة فك االرتباط التي نفذها شارون حتى في األيام التي كان التأييد لها                    

  . في أدنى مستوياته
أنه على الرغم من التجربة الـصعبة        % 67فيذ الناجع لخطة فك االرتباط، يقدر       ومع ذلك، يبدو أنه بوحي التن     

ويبدو أنه  . إلخالء قطاع غزة وأحداث عمونه، فإن إسرائيل قادرة على تنفيذ خطة االنطواء في حال تقرر ذلك               
  . مكانية تنفيذهاإثمة صلة وثيقة بين التأييد وبين تقدير 

ف الذي قدمه أولمرت بأن إلسرائيل حقا أخالقيا في أن تقرر بشكل أحـادي              تؤيد الموق ) 70(ثمة أغلبية كبيرة    
المثير جدا لالهتمام حقيقة أن هذا الموقف يحظى بتأييد واسع أيضا في أوساط ناخبي              و. الجانب حدودها الدائمة  

  . اليمين الذين يظهر أن مستوى تأييدهم لفكرة الحدود الدائمة ولخطة االنطواء، منخفض نسبيا
 خالفا للتقدير العالي لقدرة إسرائيل على تنفيذ خطة االنطواء، يتبين أنه في موضـوع التحديـد األحـادي                   لكن

 فقط أن إسـرائيل     39الجانب للحدود الدائمة ثمة إدراك واسع لدى الجمهور لحدود القوة وقيودها، حيث يعتقد              
وة بتأييد دولي وأميركي، بينما تعتقـد       تستطيع تحديد الحدود الدائمة من جانب واحد في حال لم تحظ هذه الخط            

   .أنها ال يمكنها فعل ذلك %) 55(األغلبية 
دراك السائد بأن إلسرائيل الحق األخالقي في أن تقرر حدودها الدائمة من دون التشاور مع الفلـسطينيين،                 واإل

 بضم أراض تابعة    يترافق أيضا مع شعور كثيرين أنه على الرغم من أن مثل هذه القرار سيكون مصحوبا حتما               
هكـذا  : للفلسطينيين، إال أنه من غير المهم قيام إسرائيل بتعويضهم عبر منحهم أراضي من داخل بذات الحجم               

لكن إذا ما تقرر    . يعتقدون أن الفلسطينيين يستحقون التعويض     % 40من الجمهور اليهودي مقابل      % 51يعتقد  
تعتقد أنه يتعين تسليمهم أراضي المثلث، بما في ذلك أم          %) 46(ن تعويضاً كهذا، فإن نسبة عالية       يمنح الفلسطيني 

فقط التنازل عن رمـال حالوتـسا        % 15الفحم وبلدات ُأخرى يسكنها مواطنون عرب في إسرائيل، بينما يؤيد           
  . غير المأهولة في النقب الغربي

 مسألة الحدود الدائمة أيضا     كما كانت الحال عليه في األشهر السابقة حول مسألة مسار الجدار الفاصل، فإن في             
 %) 59(ثمة رغبة في الحفاظ على أغلبية يهودية في دولة إسرائيل تتجلى في استعداد أغلبيـة الـذين سـئلوا                
وثمـة  . للتنازل عن أراض في الضفة إذا كان مغزى هذا التنازل ضم عدد أقل من الفلسطينيين إلى إسـرائيل                 

لى أغلبية يهودية بإسرائيل، يظهر من خالل التأييد الجارف مـن           تعزيز إضافي للرغبة الواضحة في الحفاظ ع      
لحكم محكمة العدل العليا، الذي نص على أن دولة إسرائيل غير ملزمة بمـنح              %) 70(قبل الجمهور اليهودي    

المواطنة إلى الفلسطينيين الذين تزوجوا عربا من مواطني إسرائيل، حتى وإن كان مغزى هذا األمر عدم تمكن                 
  .ج من مواصلة السكن معا في البالد بشكل دائم، أو التمتع بحقوق المواطناألزوا

   8/6/2006هآرتس 
  9/6/2006المستقبل 

  
  مام شرعيتين وحزبين وبرنامجينأالشعب الفلسطيني  .41

  حمادة فراعنة  
 وصف الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس       25/5/2006في خطابه أمام مؤتمر الحوار الوطني في رام اهللا يوم           

حتالل االسرائيلي مـن قـادة وممثلـي فـتح          وثيقة الوفاق الوطني التي صاغها سجناء الحرية في معتقالت اال         
المسؤولية الوطنية لمـا حوتـه الوثيقـة مـن          ووحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد، بقوله إنها قمة القمم           



 

 30

حادي الجانب الذي   أمشروع أولمرت   تفاهمات وطنية ورؤية واقعية تستجيب للمصالح الفلسطينية وتتصادم مع          
ردن واألراضي الواقعـة    يكرس االحتالل في ثالثة مواقع جغرافية ال يشملها االنسحاب وهي القدس وغور األ            

  . غرب الجدار
نهـا تـوفر    أوثيقة األسرى بدت الرافعة السياسية لألغلبية الساحقة للفلسطينيين باستثناء حماس والجهاد، مـع              

نعزال والفشل ويوفر لكافـة     اة من التطرف وسلما يساعدها على النزول من شجرة اال         لحركة حماس قارب نج   
طار السياسي الذي يجمعها ويوحد جهودها ويجعل لها برنامجا وقاسما مشتركا يمكنها من الصمود              الفصائل اإل 

ي وتقديم البـديل    لى موقع الهجوم السياس   إنحسار والتجويع   نتقال من موقع الدفاع والمراوحة والتراجع واال      واال
  . سناد الدوليالواقعي الذي يحفظ للفلسطينيين درجة عالية من التعاطف والتأييد واإل

دارية، تملـك   إ، معطيات سياسية وحزبية و    25/1/2006لقد أفرزت نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية يوم        
عطت نتـائج االنتخابـات   ألما سبق وان الشرعية كونها حصيلة صناديق االقتراع ونتائج الفرز الديمقراطي، مث      

، معطيات سياسية وحزبية كرست برنامجا ورؤية وتطلعات، هي حـصيلة التنـافس             9/1/2005الرئاسية يوم   
 أي فـي الـضفة      1967مام شعب المناطق المحتلة عام      أقتراع، وقد غدا    على رئاسة السلطة عبر صناديق اال     

مختلفين أحدهما يقود مؤسسة الرئاسة عبـر الـرئيس محمـود           والقدس والقطاع برنامجين سياسيين، وحزبيين      
   ).هنية، الدويك( والبرلمان عباس وثانيهما يقود مؤسسة الحكومة

كل منهما شرعية ونفوذ وامتداد ومؤيدون في الشارع السياسي والحزبي والجماهيري على امتـداد              لبرنامجان  
  . 1967مناطق االحتالل الثانية عام 

 ت نـص  45المادة  . سطينية يملك صالحية إقالة الحكومة اعتمادا على النظام األساسي للسلطة         رئيس السلطة الفل  
ن يقيلـه أو يقبـل      أ بتشكيل حكومتـه ولـه       هيختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلف      '' على ما يلي    
  .''ن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقادأاستقالته، وله 

قالة الحكومة،  إن يسجل على نفسه وعلى حركة فتح اتخاذه قرارا تعسفيا متسرعا في             با مازن ال يرغب أ    أولكن  
صراره على االنتخابات وقد اقنع الرئيس بوش في آخر لقاء          إفهو سعى إلشراك حركة حماس في السلطة عبر         

 ولهما مـشاركة كافـة الفـصائل فـي        أجراء االنتخابات التشريعية شريطة تحقيق غرضين       إبينهما بضرورة   
هل القدس الـشرقية    أاالنتخابات وال يجوز حرمان احد منها بسبب مواقفه السياسية وثانيهما مشاركة المقدسيين             

   .1967باعتبارهم جزءا من الشعب الفلسطيني وباعتبار القدس الشرقية جزءا من مناطق االحتالل الثانية عام 
 تعزيز مكانة السلطة الوطنية وسط شـعبها        :السببين أولهم لقد رغب أبو مازن بمشاركة حماس في االنتخابات         

نهـاء  إكسابها المصداقية في التمثيل و    إمام العالم و  أقوى في المعارضة لتضيف قوة للسلطة       مشاركة الطرف األ  ب
  . دارتها للسلطةإ في )فتح(حالة تفرد الحزب األقوى 

لمشاركة في السلطة وخاصة من قبـل       مام االسرائيليين بتوسيع قاعدة ا    أ سعى لتقوية موقفه التفاوضي      :وثانيهما
و أحركة حماس كما يحصل داخل المجتمع االسرائيلي عبر مشاركة اليمين في الحكومة برئاسة حزب العمـل                 

  .مشاركة اليسار برئاسة الليكود
بو مازن لم تجد االستجابة لدى حماس التي حققت نجاحا ملحوظا اعتمـدت عليـه فـي اسـتئثارها                   أتطلعات  

دارة المجلس التشريعي، وكانت حصيلة مواقف وسياسات حركة حماس العزلة الدولية، وزيادة            إبالحكومة وفي   
الحصار المالي والسياسي، وقطع المساعدات عن الشعب ووقف الرواتب، وشيوع الفوضى وصدامات مـسلحة              

   . فتح وحماس،سقط ضحايا من الطرفينت
 االعتماد مرة أخـرى علـى صـناديق االقتـراع،           وولذلك لجأ أبو مازن لخيار آخر غير إقالة الحكومة، وه         

  .واالحتكام للشعب صاحب الوالية لمنح الشرعية للرئيس وللحكومة على السواء
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مام شرعيتين وحزبين وبرنامجين فكيف يمكن حل التعارض بينهما؟ بقـوة الـسالح ونـشر       أ الفلسطيني   اقعالو
تلـك هـي     قتراع واالحتكام للـشعب وأصـواته؟     م عبر صناديق اال   أ ،هليةالمسلحين في الشوارع والحرب األ    

  . الصورة وهذه هي الخالصة
  9/6/2006الرأي األردنية 

  
  
  
  
  

  م الحوارأاالستفتاء  .42
 كمال رشيد. د 

 هل نضب الحوار الفلسطيني؟ هل فشل الحوار؟ 
 ةن مشغلة ومشقال االستفتاء، على الرغم مما في االستفتاء مإدواته ولم يبق أهل استنفد الرئيس الفلسطيني كل 

ساسية، ومع ما يحمله االستفتاء من تشنجات وعنت وتكاليف مادية لشعب ال يملك مستلزمات الحياة اليومية األ
 .ثارة لما قد فات، مع العلم انه استفتاء يجري في ظروف احتالل وقطع أوصال؟إواحتمال تصادمات، فهو 

عمل، المحبطون من ضيق العيش، ولن يذهب لالستفتاء لن يتحمس الفلسطينيون لالستفتاء، وهم القاعدون عن ال
ولى، يتراجعون هله، وهذا يأتي لصالح من يدعو لالستفتاء، ليقال لحماس ها هم الذين انتخبوكم في األأال إ

 .عنكم في الثانية
تي ولسوف يتفنن دعاة االستفتاء في البحث عن السبل للتضييق على خط حماس، ولقد تعلموا درسا، وغلطتهم ال

ن قوى إوقعوا فيها باسم الديمقراطية وقد أبعدتهم عن النجاح وعن السلطة وعن الناس لن يعيدوها وبخاصة 
 .ن القوانين التي صاغوها ستكون بأيديهمأاألمن وقوة المال وقوة النفوذ وقوة الدعم ستكون لصالحهم، حتى 

س وأنتم في الجوع والفقر والضنك، والذي ن جاءت حماأأرأيتم منذ : وسيكون لديهم ورقتان للخطاب، سيقولون
سرى ن حماس ترفض وثيقة األأما في الورقة الثانية فسيقولون لهم أصبح بال عمل، أكان منكم له عمل 

 .والمعتقلين وهما أشرف الناس وأنبل الناس، وفي هذا استدرار لعطف البيوت الفلسطينية واستفزاز وتحريض
 الجولة السابقة التي جاءت على  فية فتح بمدبريها ومخططيها الذين فاتهمحكاية االستفتاء هذه بدعة من حرك
 :سئلةأن تكون مشعوطة وهنا ترد أنار هادئة، واآلن يريدون الطبخة 

 لماذا لم يتم االستفتاء على اتفاقية أوسلو التي تعد بداية التنازالت الفلسطينية والتي فرضت االعتراف :وال أ-
  الميثاق الفلسطيني، والتي جرت من بعدها كل الويالت؟بإسرائيل، وفرضت تمزيق

شهر، وهو أكثر من ثالثة أ لماذا االستفتاء واالنتخابات هي االستفتاء ولم يمض على االنتخابات :ثانيا -
رادوه استفتاء مقترنا بالجوع والحصار والتضييق وتكبيل أم أاستفتاء جاء بحماس على برنامج المقاومة، 

مريكا من جانب، ومن هيمنة الرئاسة الفلسطينية على كل الصالحيات وكل أوروبا وأرائيل والحكومة من اس
 قوى األمن؟

هل الداخل هم في الشتات والتصويت على ورقة أ التصويت ليس جامعا للشعب الفلسطيني، فضعف :ثالثا -
هل شهامة أ سرىسرى بسبب ظروف االحتالل، واألخرجت من سجن واحد في فلسطين، ال تمثل كل األ

 !درى سياسيا ممن هم خارج السجونأوشجاعة وفداء وليسوا جميعا بالضرورة 
سرى، جميع ن يؤخذ كل ما في وثيقة األإال يؤخذ من قوله ويرد، فلماذا يجب إ ليس هناك احد :رابعا -

خطأ في نها مسلمات، وتحفظت على بعضها اآلخر، فأين الالفصائل وافقت على معظم ما ورد في الوثيقة أل
 هذا؟ ولماذا تفرض الوثيقة كال ال يتجزأ؟
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فالسه فلماذا تحدث الرئيس عباس إوال والحوار لم يعلن أكل الفلسطينيين متفقون على مقولة الحوار : خامسا -
 عن االستفتاء قبل انتهاء الحوار، وقبل معرفة نتائجه؟

ن أشهر مستهجن أصوتوا لها قبل ثالثة  حماس ال تخشى نتائج االستفتاء، لو قبلته، وان الذين :سادسا -
صالح والتغيير ومحاربة الفساد والترهل وهذا لم يصوتوا لغير برنامجها، الناس صوتوا لبرنامج المقاومة واإل

 !يتغير
زمة آخذة في االنفراج، فقد تم صرف شهر من رواتب الموظفين ذا كانت الحكاية حكاية رواتب فإن األإو

 .خالقأزمة سياسة وأزمة أزمة مال بمقدار ما هي أزمة ليست في مجملها  األبالتدبير الداخلي، ولكن
  9/6/2006الدستور 

  
  حتى يكون االستفتاء في مصلحة الشعب والقضية .43

  أسامة أبو أرشيد
فال كل الوثيقة يؤيد مواقفه التي ما       . تَحمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوثيقة األسرى، تحمس واه         

 لها وخصوصا فيما يتعلق ببند المقاومة المسلحة، التي يقف ضدها على طول الخط، في حين تـدعو                  فتئ ينظر 
، وال هو مشهور باحترام إرادة الـشعب، وال         1967الوثيقة إلى حصرها في األراضي الفلسطينية المحتلة عام         

 ظهور الشعب، وحتى من     أدل على ذلك من أنه األب اإليديولوجي التفاقات أوسلو والتي مررت بليل من وراء             
علـى  . وراء منظمة التحرير، التي تذكر أبو مازن فجأة أنها موجودة ليضعف بها حكومة حمـاس المنتخبـة                

الجانب اآلخر، معارضة حماس لعرض هذه الوثيقة على االستفتاء الشعبي، ليس بالـضرورة مقنعـا بالكليـة،                 
 ببندي االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي       صحيح أن اعتراضات الحركة فيها بعض المنطقية كما يتعلق        

ووحيد للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي، وقبل إعادة تشكيلها كما اتفق على ذلك فـي اتفاقـات القـاهرة فـي                    
 كأساس  الدولية  الشرعية  قرارات  واعتماد   على أساس موازين القوى الجديدة على األرض،       2005مارس  /آذار
ف بها إسرائيل أصال، ولكن معارضة االستفتاء كآلية بذاتها أمر يصعب هـضمه،             ، التي ال تعتر   السياسي  للحل

خاصة وأن هذا االستفتاء لو تم، قد يخرج حماس من ورطة فعلية جراء الحصار الـداخلي والخـارجي علـى     
  . حكومتها وشعبها، دون أن ترغم هي على تقديم تنازالت جوهرية في فكرها

وأول األمور التي ينبغي اإلشارة إليها هنـا أن غيـرة           . يل ثمة أمور أخرى   هذا توصيف عام، ولكن في التفاص     
عباس ومن حوله ليست في محلها، وادعاء قدسية ورمزية األسرى التي يتمنطقون بها اآلن مـردود عليهـا،                  
خصوصا وأن اتفاقات أوسلو والتي على أساسها ولدت السلطة الفلسطينية، أهملت قضية الجلَّ الغالـب مـنهم،                 

صالح بضع مئات من المحسوبين على تيار أوسلو داخل فتح، فضال عن أن السلطة برئاسة فتح في مرحلة ما                   ل
 نفسها متورطة في ملف األسرى، وإال فمن الذي سلم خلية صوريف لالحتالل الصهيوني              2006قبل انتخابات   

رفات وأمـين عـام الجبهـة       ؟ ومن الذي سلم اللواء فؤاد الشوبكي مستشار الرئيس الراحل ياسر ع           1996عام  
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات لالعتقال تحت إشراف دولي في أريحا قبل أن تحول الدولة العبرية ملف                 

 شكل من أشكال المقاومة المـسلحة، سـواء فـي           أي؟ أيضا، عباس يعارض     !أسرهم إلى سجونها قبل شهور    
 تدعو إلـى حـصر   ى، في حين أن وثيقة األسر 1967، أم حتى تلك المحتلة عام       1948األراضي المحتلة عام    

المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي أنها تخالف رؤية عباس كليا، وبالتالي فإن تبني عباس لها، لـيس                   
  . أمرا عن قناعة وإنما وراء األكمة ما وراءها

  ولكن ما هو الهدف الحقيقي لتبني عباس للوثيقة؟ 
الهدف المعلن والمزعوم، هو إنقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار الخـانق   . فيثمة هدف معلن مدعى، وآخر خ     

الذي يعيشه منذ انتخابه لحركة حماس وتسلمها الحكم نظريا، وذلك بذريعة أن حماس تـرفض التجـاوب مـع           
أما الهدف الخفي فهو نقض انتصار حماس االنتخابي، عبـر توظيـف            . المطالب والشرعيتين العربية والدولية   
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عمليا يقدر عباس على إسقاط حكومة حماس، ولكنه عاجز عن حل المجلس التشريعي             . معاء الخاوية ضدها  األ
المسيطر عليه من قبل حماس، بمعنى أن إسقاط الحكومة سيولد فراغا سلطويا، قد تكون تداعياته كارثية، مـن                  

موز من أسرى حركـات فـتح       وبالتالي فليس أذكى من طرح وثيقة األسرى التي وقعتها ر         . طراز حرب أهلية  
وهنا يكسب عباس في حالتين، األولى إن أيـد         . وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية على الشعب الفلسطيني      

الشعب هذه الوثيقة واستمرت حماس على رفضها، فحينها يمكنه الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة،               
فتاء وروحيته وأصبحت جزءا من صيرورته، وتخلت بـذلك عمليـا     والثانية إن وافقت حماس على نتيجة االست      

طبعـا  . ، فعندها يصبح االنشقاق في صفوف حماس مسألة وقت، هذا إن لـم يقـع مباشـرة                اعن إيديولوجيته 
الخطورة هنا أن يخسر عباس االستفتاء، وهو األمر غير المتوقع، حيث سيـصوت النـاس وهـم  جـائعون                    

ذلك قد يعني استقالته من رئاسة السلطة، وحدوث انتخابات رئاسية جديـدة قـد              ومفلسون، ولكنه إن خسر فإن      
تخسرها فتح، وهنا تصبح مخاوف اندالع حرب أهلية مرجحة أكثر، ألن فتح وقتها لن تقبل بأن ينتهي دورهـا                   

وحتـى  . اهنا، في ظل سيطرتها المطلقة على األجهزة األمنية، والدعم اإلسرائيلي األمريكي والعربي المؤثر له       
مرة أخرى على أساس أنه ال يملك حق حل         -وإن ربح عباس االستفتاء ودعا النتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة        

فإنه قد يخسر هذه االنتخابات ثانية، خصوصا وأن استطالعات للرأي تقول بأن شعبية حماس زادت               -التشريعي
عات أخرى تقول بالعكس، أي أن الصورة       في مرحلة الحصار، في حين تراجعت شعبية فتح، في مقابل استطال          

مبهمة وضبابية، وخسارة فتح النتخابات أخرى سيعني حربا أهلية سيشعلها نافذو فتح الذين يخـشون ضـياع                 
  .امتيازاتهم

فأحد رموزها في الحركة األسيرة، الشيخ عبد الخالق        . على جانب حماس، تبدوا مشكلة هذه األخيرة أكثر تعقيدا        
صحيح أن الحركة األسيرة في صفوف حماس نفت أن الوثيقة تمثلها، واعتراضها            . ثيقة بتوقيعه النتشة، مهر الو  

محقة على أنها صدرت من سجن واحد هو سجن هداريم، إال أن الضرر عمليا قد وقع على الحركة، وليس من                    
ـ                ف مـن  السهولة على حماس أن تنسل من توقيع واحد من رموزها، حتى ولو سعى لتوضيح موقفه كـي يخف

وفعليا فقد فعل النتشة ذلك، إال أن بيانه التوضيحي الذي أصدره باالشـتراك             . اإلحراج الذي جلبه على حركته    
مع الشيخ بسام السعدي ممثل الجهاد اإلسالمي، لم يذهب إلى حد شجب الوثيقة وإنكارها، وإنما إلـى شـجب                   

. ها وثيقة مطلقة ومشروعا كامال ال يقبل النقاش     ، وإلى إدانة اعتبار   )فتح(توظيفها كورقة ابتزاز من قبل البعض       
جانب اإلحراج الثاني في قضية الوثيقة لحماس، أن فتح وبذكاء يسجل لها لجأت إلى توظيف حجة دائمـا مـا                    

فحماس دائما ما دعت إلى عرض اتفاقيات أوسلو وأي اتفاقيات أخرى علـى اسـتفتاء               . وظفتها حماس ضدها  
، وذلك عندما كان رئيسا للمكتـب الـسياسي         1994وق ألمح في مبادرته عام      شعبي، والدكتور موسى أبو مرز    

للحركة، إلى فكرة إجراء استفتاء شعبي على طبيعة الحل، دون تحديد النهائي أو المرحلي، وقبل شهور قليلـة                  
ـ                تفتاء كان وزير الخارجية الفلسطيني، والقيادي في حماس، الدكتور محمود الزهار يشير إلى إمكانية إجراء اس

صحيح أن حماس كانت تشير في بعض تصريحاتها إلى استفتاء الشعب الفلسطيني            . شعبي على أي حل مقترح    
. في كل أماكن تواجده، ال في الضفة والقطاع فحسب، إال أنها لم تكن موفقة في تبيان هذا الفارق في الحـالتين                    

اء فكرة االستفتاء هذه هو االلتفاف على       أيضا لم تكن حماس واضحة جدا وحاسمة في تبيان أن ما يراد من ور             
، بعـد أن    1967فوزها االنتخابي، أو إحداث انقالب أبيض، على إرادة الشعب في األراضي المحتلـة عـام                

عجزت فتح المتجرعة لمرارة الهزيمة من إسقاط حماس عبر مؤسسة الرئاسة والضغوط العربية واإلسـرائيلية               
بدل أن تجعل حماس من هذه القضية نقطة ارتكاز لها في دفع محـاوالت              ف. والدولية، خصوصا منها األمريكية   

عباس وفتح تجريدها من فوزها، فإنها لجأت إلى اإلشارة إليها على خجل، في حين بالغت في استجداء عبـاس                   
على إعطاء مهلة للحوار الوطني وعدم ربطه بسقف زمني والتخلي عن التهديد باالستفتاء، مع أنها هي نفـسها                  

  .! يصر على أنه ال يملك الحق القانوني للدعوة لهمن
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فكرة االستفتاء، وعلى الرغم من أنها آلية حق يراد بها باطل في هذا السياق، إال أنها قد تكون مصلحة للجميع                    
إن أحسن توظيفها واتفق على ماهيتها وصيغتها وهدفها، كما أنها قد تكون كارثية على القضية إن استمر منطق                  

  . د والنكاية السياسية الذي يقف وراء طرحها إلى اآلناالستفرا
فإنكار أن الشعب يعيش حصارا ظالما وقاتال بعد فوز حماس ال يعدوا كونه دسا للرأس في الرمال، واالدعـاء                   
أن عباس وفتح ينطلقون في حماستهم لالستفتاء من حرصهم على مصالح الشعب الفلسطيني خداع ونفاق لـيس     

 بين الرئاسة والحكومة، وبين     قولجعل االستفتاء في مصلحة الشعب فعال فإنه ينبغي االتفا        . دله أي أرضية إسنا   
حماس وفتح أوال، وبقية الفصائل األخرى ثانيا، على آليته ووسيلة إجراءه، والصيغة التي سيطرح بهـا علـى                  

الباحثة تاء عام، بل إن     فالقانون األساسي للسلطة ال ينص صراحة على صالحية الرئيس للدعوة الستف          . الشارع
في دراسة أعدتها حول قانونية االستفتاء في الحالـة الفلـسطينية           تذهب أبعد من ذلك     الفلسطينية روال سرحان    

إن القانون األساسي الفلسطيني ال يحمل أي نص يتعلق بإمكانية إجراء، أو اللجـوء إلجـراء                : حيث ترى فيها  
لى هذا األساس، فإن دعوة الرئيس عباس إلجراء اسـتفتاء تُعـد            استفتاء عام من قبل أي سلطة كانت، وأنه ع        

يمارس : والتي تقول ) 38(وتحديـدا نص المـادة    ) الدستور الفلسطيني المؤقت  (دعوة مخالفة للقانون األساسي     
 وترى سرحان أنه لحل إشكالية عـدم      . رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون          

دستورية االستفتاء يقتضي تعديل القانون األساسي بتضمينه مادة حول االستفتاء، وتوسيع صالحيات الـرئيس،              
وبما أن األمر كذلك فإن حماس والحكومـة        . أو الجهة المخولة بالدعوة إلجراء االستفتاء، بما يمكنه من إجرائه         
لس التشريعي المسيطر عليه من قبل حمـاس        يملكان الحق بالتشكيك بشرعيته بل وحتى محاولة منعه عبر المج         

) حماس وفتح (والمخول بتعديل القانون األساسي للسلطة، وليس من حل إال بالتوافق بين المؤسستين والحركتين              
وهذا إن تم فإن حماس بذلك وحكومتها المنتخبة سيتوفران على دور فعلي في توجيـه               . إلنجاحه وجعله شرعيا  

وفي ذلك أيضا مصلحة لفتح وعبـاس  .  إلى يائه والحيلولة دون تفرد الرئيس وفتح به   دفة هذا االستفتاء من ألفه    
حتى ال يدخلوا الساحة الفلسطينية في نفق المجهول الذي قد تكون نهايته حربا أهلية، لن يكونوا هـم أنفـسهم                    

  .بعيدين عن االكتواء بنيرانها
مـارس عـام    /  بمقررات اتفاق القاهرة في آذار     ماألمر الثاني، فإن وثيقة األسرى نصت صراحة على االلتزا        

، والتي بموجبها تم االتفاق ضمن أمور أخرى على إعادة تطوير وتفعيل منظمة التحريـر الفلـسطينية                 2005
وانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافـة               

ع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية، ولتكريس حقيقة تمثيل           أماكن تواجده، وبما يتالءم م    
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبما يعزز قـدرة منظمـة التحريـر فـي القيـام                   

والـسياسية  والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية               
وهو البند الذي عطلتـه     ). وثيقة األسرى (واإلنسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية         

فتح، وأعطت بذلك بالتالي الحجة لحماس والجهاد محقتين، لعدم االعتراف بهياكل ومضامين للمنظمـة بليـت                
ة فإنه أيضا يصوت لصالح إعادة تشكيل المنظمـة         فإن صوت الشعب لصالح الوثيق    . وأكل الدهر عليها وشرب   

ودخول حماس تحديدا كقوة فعلية كبيرة في مؤسساتها، وهو األمر الذي سيضعف من سيطرة فتح فيها بعـد أن                   
ولعل هذا يعطي حجة قوية لحماس في إعادة توجيه دفة االستفتاء، فعقد االستفتاء             . ضعفت سيطرتها في السلطة   

منظمة على أسس موازين قوى اليوم، فال يعقل أن يكون شخص مثل ياسر عبد ربـه                يستوجب إعادة تشكيل ال   
والذي ال يحظى بأي رمزية أو وزن شعبي أو صفة تمثيلية طرفا موجها من داخل أطر المنظمة لهذا االستفتاء                   

رحلـة  في حين تقبع حركتين بحجم حماس والجهاد بجمهورهما الواسع، الذي يبدوا أنه األغلبية فـي هـذه الم                 
ولذلك البد من إعادة تشكيل المنظمة أوال، لكي تصبح بحق ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني،               . خارجها

كما تقول وثيقة االستفتاء، ثم في مرحلة تالية يعقد االستفتاء بدعوة من هذا الممثل الشرعي والوحيـد الفعلـي                   
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 ببعض الوثيقة وتكفر ببعضها، وحينهـا سيـصبح         فال يعقل أن تؤمن فتح ومؤسسة الرئاسة      . للشعب الفلسطيني 
  .لالستفتاء معنى وصيغة وماهية وأهدافا أخر

  بكلمات رفض حماس لالستفتاء من حيث المبدأ أمر خاطئ، وإصرار فتح عليه دون تهيئ األرضية المناسبة                
ين األكبر ومؤسـستي    والشروط الالزمة لنجاحه وإيتاء أكله أمر مشكوك في دوافعه، وال حل إال بتوافق الفصيل             

  . الرئاسة والحكومة، وإال فإننا نسير باتجاه الهاوية
فإن أي استفتاء لفلسطيني الضفة والقطاع، ينبغي أن يكون واضحا بأنه ال يمثل إال أهـل الـضفة                   وأمر أخير، 

التاريخية والقطاع، فليس من حقهم إصدار أحكام فيما يتعلق بحق العودة وحقوق فلسطيني الشتات وبقية الحقوق                
الثابتة لهذا الشعب ككل، وهذا أمر آخر قد تفيد فيه حماس لو لعبت لعبة االسـتفتاء بطريقـة سـليمة وذكيـة                      
وشاركت في توجيه دفته، وربطته بإعادة تشكيل المنظمة أوال، وإال فإنه من حقها القول إنه غير شـرعي وال                   

لصالح موقف عباس وفتح، فحينهـا وحـسب وثيقـة           فعليا   ولو افترضنا أن نتيجة االستفتاء قد جاءت      . يلزمها
األسرى فإن ذلك ينبغي أن يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن فتح ملزمة على مشاركة حماس فـي                   
الحكومة، ال الدعوة النتخابات جديدة، حينها إن رفضت فتح مشاركة حماس الحكومة فاالسـتفتاء باطـل، وإن                 

ة بتبني نتائج االستفتاء، ولكنها تحترم إرادة األغلبية وتـستعفي تنظيميـا            شاركت فإن حكومة حماس غير ملزم     
ولكن هل فعال ستخاطر فتح بمشاركة حمـاس حكومـة          .  منها، ومع ذلك تسير حكومتها بنير منه       اوإيديولوجي

؟ بمعنى آخر االستفتاء ليس كله في مصلحة فـتح لـو            !وحدة وطنية وتغضب الحليفين األمريكي واإلسرائيلي     
بت حماس اللعبة بطريقة صحيحة وتخلت عن وهم األخالقية السياسية وأعادت الكرة إلى منطقة جزاء فـتح                 لع

فتوريط فتح عبر لعبة محبوكة فيه مصلحة للشعب والقضية، حتى ولو لم تكن فيها مصلحة حمـاس                 . والرئاسة
المنتخبة ليس قـرارا مـن      التنظيم مرحليا، فمصلحة الشعب مقدمة، وفي كل األحوال فقرار من حكومة حماس             

  . حماس الحركة
 9/6/2006خاص الزيتونة 

  
  رد على الريسوني بشأن السالم مع إسرائيل .44

  علي محيي الدين القره داغي
رؤيـة فقهيـة    .. عرض األستاذ الدكتور أحمد الريسوني في الجزيرة نت تحت عنوان القضية الفلسطينية اليوم            

  .ل واالعتراف بهاسياسية رأيه إزاء جواز الصلح مع إسرائي
لمناقشة هذا الرأي والرد عليه بعد تأكيدنا على حسن ظننا بأخينا الدكتور الريسوني إذ ال نشك في حسن نيتـه،                    
وأن رأيه هذا نابع مما يحس به من آالم تجاه إخوانه في فلسطين الذين أوذوا أشد اإليذاء، وأن العالم اليوم بعد                     

  :يرميهم من قوس واحدة، نقول في الرد عليه ما يأتياختيار الشعب الفلسطيني حركة حماس 
على حماس شرعا وأدبا والتزاما أن تترك السلطة إذا تعارضت مع المقاومة أو لم يبق لها إال خيـار الـصلح                     

  .واالعتراف بإسرائيل، وإالّ فنهايتها السياسية والشرعية تتم بهذا االعتراف
قديرها إلى الشعب الفلسطيني، وأن الضرورة كما ال يخفـى عليـه            الضرورة التي بنى عليها رأيه يعود ت       :أوال

تقدر بقدرها، وأنه ال يمكن أن تتحقق عناصرها وأركانها في أن تذهب حماس وتعقد الـصلح والـسالم مـع                    
  :إسرائيل وتعترف لها بالتنازل عن أكثر من نصف فلسطين لما يأتي

تور الريسوني يقول فلنجرب ولنقم الحجة عليها، فنقول مـا           إسرائيل غير مستعدة لهذا التنازل، وإذا كان الدك        -
إن منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات رحمه اهللا مع كل ما فعل            : تقوله حماس في شعاراتها وفي خطب قادتها      

لم تستطع أن تأخذ ما أقرته األمم المتحدة، ثم تعللت إسرائيل بياسر عرفات رحمه اهللا فذهب، وجـاء محمـود                    
ذلك لم يتحقق على أرض الواقع شيء، بل وقع بناء الجدار العنصري الفاصل، وقتل معظم ناشطي                عباس ومع   
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المقاومة، ومزيد من التدمير والتقتيل، فهل نقول لحماس افعلي مثل ما فعلته المنظمة أو فـتح لتـسقطي أمـام                    
  شعبك؟

تح وياسر عرفات، ثم نأتي ونجيـز        لو قبلنا بذلك ألصبحنا نحن العلماء في ازدواجية كبيرة، حيث لم نجز لف             -
  . هيكمالحماس، لماذا؟ هل تغيرت األوضاع؟ أبداً الحالة 

 أين الضرورة في ذهاب حماس لتوقيع اتفاقية االستسالم مع إسرائيل دون حصولها على شيء، هل لضرورة                 -
 بأن على   ،ن غيرها ال من حماس وال م    ،  بقاؤها في السلطة؟ فهل هذا البقاء ضروري؟ ال يقول أحد من العقالء           

الحركة أن تضحي بمبادئها وشعاراتها ومصداقيتها في سبيل الحكم، بل عليها شرعا وأدبا والتزامـا أن تتـرك                  
السلطة إذا تعارضت مع المقاومة، وعليها أن تتركها إذا لم يبق لها إالّ خيار الصلح واالعتراف بإسرائيل، وإالّ                  

ثم أين الضرورة في أن تسلم حماس رقبتهـا طوعـاً إلـى      . ا االعتراف فإن نهايتها السياسية والشرعية تتم بهذ     
  إسرائيل التي لم ترحم أحداً ولن ترحم أحداً؟

  
  

  :ثانيا
قياس الصلح الدائم واالعتراف بإسرائيل على صلح الحديبية قياس مع الفوارق، بل قياس فاسد، فصلح الحديبية                

 هدنة تضمنت بعض الشروط، كما كان اعترافاً من أهـل     لم يترتب عليه اعتراف بشرعية أهل الشرك، بل كان        
  .بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحبه واعتبارهم قوة يمكن التعاقد معها) قريش ومن معهم(الشرك 

ومن جانب آخر، مكة كانت بأيدي قريش وهم أهلها، ولم تفتح ولم تصبح عند الصلح أرضاً إسـالمية تنـازل                    
سلم، فصلح الحديبية لم يترتب عليه أي تنازل من قبل الرسول صلى اهللا عليـه               عنها الرسول صلى اهللا عليه و     

  .وسلم، كما أن هذا الصلح كان هدنة مؤقتة لعشر سنوات فقط
أما أرض فلسطين فهي أرض إسالمية بل من أشرفها وأبركها وفيها القبلة األولى للمسلمين، وإن اليهود جاؤوا                 

ود تخص القتال والهدنة، وإنما تتركز على االعتـراف الكامـل بهـم             غاصبين، وإن الصلح معهم ليس على بن      
  .والتنازل ألكثرها لهم، ويوثق ذلك من خالل األمم المتحدة

وأما قياس هذه الحالة على ما اقترحه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من إعطاء جزء من الثمار إلـى غطفـان،                     
ال تنازل عن حق وال عن أرض، بل كان دفعاً آنياً لجزء            فهذا يخص الجانب المالي فقط ولم يكن فيه اعتراف و         

أما الصلح الدائم مع إسرائيل واالعتراف بها يترتب عليه التنازل عن أكثر من نـصف               . من المال لدرء مفسدة   
  .أرض فلسطين والتزامات دولية وإقليمية كبيرة

اد والمقاومة وعدم مشروعيتهما، وهذا ال      الصلح الدائم مع إسرائيل واالعتراف بها يعني االعتراف بانتهاء الجه         
  يقبله عالم مسلم

  :ثالثا
الصلح الدائم مع إسرائيل واالعتراف بها يعني االعتراف بانتهاء الجهاد والمقاومة وعدم مشروعيتهما، وهذا ال               

  .يقبله عالم مسلم، فهي أرض الرباط والجهاد إلى يوم القيامة كما وردت بذلك أحاديث صحيحة
  :رابعا
َأوكُلَّما عاهدوا عهداً نَبـذَه     {قرآن يشهد والواقع يؤكد أن الصهاينة ال يلتزمون بالوعود والمواثيق، فقال تعالى             ال

     ْؤِمنُونال ي مهْل َأكْثَرب مثم إن أطماع    ، وهل التزمت إسرائيل باتفاقيات مدريد وأوسلو لياسر عرفات؟        }فَِريقٌ ِمنْه
  تراتيجيتها هي من النيل إلى الفرات، فهل الصلح يجعلها تعدل عن ذلك؟إسرائيل وأهدافها وإس

  :خامسا
شعار الواقعية أو البراغماتية جرب فعالً مع إسرائيل، وتورطت بسببه منظمة التحرير فتنازلت عـن مبادئهـا                 

  واعترفت بإسرائيل، فما الذي جنته من وراء ذلك؟
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لسطيني، بل لكل شيء حتى ألجهزة الـسلطة، ومحاصـرة لياسـر            الجني كان تدميراً للبنية التحتية للشعب الف      
عرفات، وفي المقابل قامت إسرائيل بتعزيز قواتها ووجودها، وأرادت من اتفاقيات السالم إزاحة عبء الشعب               
الفلسطيني ومقاومته لها عن كاهلها، وأن تكون جسراً لنقلها بأمان إلى العالم العربي واإلسالمي وضمان تفوقها                

  .بارها القوة الكبرى في المنطقةباعت
 السياسيين التفاقيات أوسلو ومدريد بأنها سلسلة من الخسائر والفشل، ولذلك كان خيار حماس              تفقد كانت تحليال  

  .والجهاد وبقية فصائل المقاومة الخيار الوحيد المتاح شرعاً وواقعاً وتجارب
  :سادسا

ة لبضع سنوات قياسا على صلح الحديبية الذي كان لمـدة           رأي المرحوم الشيخ أحمد ياسين كان عن هدنة مؤقت        
  .عشر سنوات فقط

  :سابعا
من الناحية الشرعية وباتفاق جميع العلماء منذ القرن الماضي إلى اآلن ال يجوز التنازل عن شبر أو ذرة مـن                    

  :أراضي فلسطين، وفيما بعض هذه الفتاوى الجماعية
 العلماء منذ القرن الماضي إلى اآلن، ال يجوز التنازل عن شـبر أو              من الناحية الشرعية وباتفاق جميع           •

  .ذرة من أرض فلسطين
التي اعتمدت على فتاوى العلماء في مـصر        ) 26/1/1935(فتوى علماء فلسطين في القدس الشريف         •

أرض  على عدم جواز التنازل عن ذرة من         توالعراق والهند والمغرب وسوريا وبقية األقطار اإلسالمية، نص       
فلسطين، وعلى عدم جواز بيع أرض فلسطين لليهود، وأن من يفعل ذلك فهو مؤذ هللا تعالى ولرسوله وخـائن                   

وقد صدرت قبل ذلك فتوى فردية من الشيخ محمد رشيد رضا، ومن رئيس هيئـة               . لهما، ومتخذ اليهود أولياء   
  . العلماء المركزية في الهند

بفتوى مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهـر، وفتـاوى         ، وتأكدت   1956فتوى األزهر الشريف عام       •
  .شيوخه، وجميع العلماء الثقات، كلها تؤكد على حرمة االعتراف بإسرائيل والصلح الدائم معها

  :ثامنا
المسلمون جميعاً موقنون بالنصر المبين على هؤالء المحتلين الغاصبين، وأن هذا الوعد حق ال ريب فيـه وال                  

ك، وال يجوز اإلحساس بموقف االستسالم مهما كانت قوة هؤالء المحتلين، فاهللا أكبـر هـو                يجوز الشك في ذل   
  . شعار المسلمين وأن العاقبة دائماً للمتقين وأن جند اهللا هم الغالبون
 اللَّـه لَقَـِوي   ولَينْصرن اللَّه من ينْـصره ِإن {هذا هو الرد بإيجاز شديد واهللا الموفق، وأختم حديثي بقوله تعالى    

ِزيز{، وقوله تعالى }عوناِلحالص اِديا ِعبِرثُهي ضاَألر ِد الذِّكِْر َأنعب وِر ِمنبنَا ِفي الزكَتَب لَقَدو{. 
  8/6/2006الجزيرة نت 

  
 كارثية القبول بوثيقة األسرى  .45

  إبراهيم أبو الهيجاء  
من الواضح أن ثمة أسرى من حماس كان لهم اليد في صياغة وثيقة األسرى، وعلى الرغم من أهمية الوثيقـة                    

والمؤكد أن أسرى حماس الذي وقعـوا عليهـا أو استـشيروا            . كمسودة للنقاش إال أنها تحمل مضامين خطيرة      
كاف بتناقضاتها وأبعادها، وان كنا ال نشك بحرصهم على القضية الفلسطينية، فهم من             بشأنها، لم يكونوا بإلمام     

ضحى وجاهد، إال أن ظروف األسر النفسية والقهرية لها إشكاالتها التي تستوجب تمحيص األفكار التي تخرج                
تاريخها، وحركة  من السجون تطرفاً أو تساهالً، والحركات اإلسالمية والثورية مرت بتجارب شبيهة على مدار              

رغم أننا نتحدث بكل صراحة عن بعض السجناء، وفي أفضل الظروف عن سـجن              . حماس هنا ليست استثناء   
  . واحد وعدد منهم
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وحتى إن كان للسجناء رأي في الثوابت الفلسطينية وهذا حق ال ينكره أحد، إال أنه ال يجوز ألحـد أن يـدعي                      
بالمقابل أن يشهر معاناتهم وبالتالي آرائهم لتمرير قضايا مـصيرية،          امتالكهم الحقيقة المطلقة، وال يجوز ألحد       

  . تستوجب التشاور ما بين كل الفلسطينيين في السجون وخارجها
الشك أن وثيقة األسرى هامة، ولكن ال يمكن القول إنها وثيقة مقدسة، كمـا يحـاول الـبعض تـصويرها أو                     

ألن . حد، هو تناقضها، السيما بنود ما يسمى بالشرعية الدوليـة استغاللها، ويمكننا نقدها وتعديلها من منطلق وا      
هذه الشرعية في النهاية تعبير عن إرادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، التي أملت أن تكون خمس دول                  

دولية بعينها دون غيرها صاحبة الكلمة العليا في الشئون الدولية في مجلس األمن، الذي يصدر فعليا القرارات ال                
، األبرز في فهم الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وقد أشارت           )242(ذات الشأن، والمقصود هنا قرار      

وثيقة األسرى إلى قبوله والتسليم به، رغم أنه يتناقض بالضرورة مع حق المقاومة الـذي تتحـدث عنـه ذات                    
ى إقامة الدولـة الفلـسطينية، وكـل المفـردات     الوثيقة، ويتناقض بالتالي مع حق العودة وتقرير المصير، وحت       

  .الوطنية التي تطنب وثيقة األسرى بالحديث عنها
لوثيقة األسرى، إال أننا نواجه رفـضا إسـرائيليا حتـى           ) نعم(وحتى لو افترضنا وجود إجماع فلسطيني يقول        

بخمسة أشهر  ) باراك(ليساري  لقرارات الشرعية الدولية الظالمة، فمثالً بعد انتخاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ا          
فقط، تحدث باراك والمستشار القانوني اإلسرائيلي في حينه الياكيم روبنشتاين عن عدم صـالحية أو انطبـاق                 

  . على الحالة الفلسطينية) 242(القرار 
ورغم كل ذلك، تتعالى اليوم صيحات االستفتاء، لتصبح وثيقة األسرى وما خلفها من شرعية دوليـة، قـرارا                  

ووضعه ) 242(طينينا تاريخياً وإلزاميا للشعب والقضية، ولتفسير الحقوق، فإنه من المستوجب قراءة قرار             فلس
في سياق واضح، بعيداً عن التغليف الكاذب بأن ذلك كفيل باختراق الموقف الدولي، أو استغالله مـن خـالل                   

  . الحديث عن نضال األسرى لتسوغ القبول بالتنازل عن الثوابت الفلسطينية
  : 242ماهية القرار * 

وحتى ال يغرق معنا القارئ في شيء قد ال يعرفه الكثيرون، فإننا ننقل ما جاء في هذا القرار والـصادر فـي                      
يؤكد القرار على إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط، ويربط القـرار             ). 67(، وبعد حرب    22/11/67

  : ذلك بأمرين
  . المحتلة) باختالف النصوص(ض أو األراضي  االنسحاب اإلسرائيلي من أرا-1
 إنهاء حالة الحرب واالعتراف بوحدة أراضي كل دولة، وحقها بسالم، وضمن حدود آمنة دون التهديـد أو                  -2

  . استعمال القوة
 اشتراط الحاجة إلى حرية المالحة في الممرات الموجودة في المنطقة، وإلى تحقيق تسوية عادلـة لمـشكلة      -3

  . مع حرمة األراضي واستقاللها السياسي، ومن بينها إقامة مناطق مجردة من السالحالالجئين، 
  : مخاطر القبول بالقرار* 

خطر الغموض، وهذه مسألة معروفة لدى كل فقهاء وخبراء القانون الدسـتوري والـدولي، فحـسب الـنص                  
ك انـسحاب مـن األراضـي       هنا: هناك انسحاب من أراض احتلت، أما النص الفرنسي واإلسباني        : اإلنكليزي

المحتلة، أي أن كل األراضي وليس أجزاء منها، بما يعني ببساطة متناهية، الفسحة الكبيرة للمناورة والـتملص                 
واألخطر أن القبول بالقرار يعني فعلياً ورسمياً التنازل        . فحسب إلى أراض متنازع عليها    ) 67(وتحويل أرض   

، مع تأمين اعتراف وسالمة وأمن      48الفلسطينية في أرض الـ     من أرض فلسطين الكلية، وحقوقنا       % 78عن  
  . وحدود إلسرائيل المحتل أصال

كذلك ورطة المشارطة، يساوي القرار بين الظالم والمظلوم، بل ويفترض وجوب تسوية بينها قسراً، ويجعـل                
بـة الحـدوث فـي      االنسحاب سبباً في التسوية والعكس صحيح، واقتران االنسحاب بتسوية، من القرارات غري           

وحتى البند المتعلق بتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين، كانـت عبـارة            . حاالت مشابهة في القانون الدولي    
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الالجئين غير ملحقة بالفلسطينيين، مما سيسهل على المفاوض اإلسرائيلي التهرب منها، وقـد يـشمل اليهـود                 
 بدعوى طردهم من الدول العربية، وهذه مـسألة ليـست           العراقيين واليمينين والسودانيين الموجودين بإسرائيل    

  . افتراضية، فقد أكدتها تصريحات ووثائق إسرائيلية كثيرة تطالب بتعويضهم عن طردهم من الدول العربية
والنقطة األهم أن القرار رغم ذلك، ال يوجد له آلية إلزامية لتنفيذه، رغم صدوره عن مجلس األمن باإلجمـاع،                   

يقه من خالل تكليف األمين العام لتعيين مبعوث خاص لمهمة قياس األمور، وقد فشل الوسـيط                فهو يكتفي بتطب  
تحدث عن حث جديـد لتطبيـق قـرار         ) 1973(الذي جاء إثر حرب     ) 338(بالمهمة، وحتى القرار    ) يارينغ(
شـراف  ، ولكن الالفت أن هذا القرار يقترح بداية مفاوضات حول القرار تحت إشراف مالئم ولـيس إ                )242(

  . دولي مثالً
  : تجربة أوسلو والشرعية الدولية* 

وتوابعه لهذا القرار،   ) أوسلو(حتى لو تجاوزنا ورطات القرار آنفة الذكر، وتحدثنا عن معالجة التسوية وتحديداً             
لوجدنا الكوارث التالية في تجربة التفاوض األوسلوية، وما جرى فيها من تكريس فـتح لالتفاقـات وتجـاوز                  

، تثبت لنا جميعاً عقم آليات التسوية التفاوضية بل وسوء معالجتها، وإذا كانت هناك نصوص واضـحة                 األزمنة
الغامض أصالً؛ والحقا في إحالل المفاوضات الثنائيـة        ) 242(فما بالكم بقرار    .. جرى تفسيرها أكثر من مرة      

ر الذي يعني ببـساطة نـسف المرجعيـة        والمتعددة مع انقسام االستحقاقات التفاوضية إلى انتقالية ونهائية، األم        
، باعتبار أن الشيء النافذ هـو المفاوضـات ولـيس           )338 و 242قرار  (الشكلية التي يتزين بها اتفاق أوسلو       

غيرها، ولو كان القرار كما يشتهي المفاوض الفلسطيني ويزعم، إذن فليطبق القرار وليس الضياع في تفاصيل                
  .ة وواردة إال ووضعتهاالتفاوض المملة، التي لم تترك شارد

وإذا ما جرى استثناء الحالة اللبنانية، فالقياس الفلسطيني على الحـاالت الموجـودة فـي التجربـة األردنيـة                   
في أحـسن تفـسيراته،     ) 242(كون تلك التطبيقات منقوصة، ولن تعتمد حقيقة القرار         ) خطأ فادح (والمصرية  

  : والدليل على ذلك أمران
الثنائية والتوصل إلى اتفاقات ومعاهدات حلت كمرجعية ونـسخت جميـع القـرارات              اعتماد المفاوضات    -1

  . البند السادس الواردة في اتفاقية وادي عربة) 25(الدولية، أنظر المادة السادسة في اتفاق كامب ديفيد، والمادة 
ردنية، والدليل على ذلك     وعملياً لم تنسحب إسرائيل كلياً ونهائياً من آخر شبر تابع لألراضي المصرية واأل             -2

إشكاالت طابا المصرية وتأجير منطقة الباقورة ونهاريا األردنية، ناهيك عن تقاسم المياه، والخلل في الترتيبات               
األمنية التي تفرض على مصر وجود قوات إسرائيلية ودولية بعمق ثالثة كيلـومترات فـي شـرق الحـدود                   

كيلو متراً داخل    ) 40- 20( مصرية في عشرين إلى أربعين       المصرية، وانتشار قوات دولية مع شرطة مدنية      
  . األراضي المصرية

أسـاس  ) 242(وحتى الموقف األمريكي الراعي الرئيس للتسوية، والذي يتمـسك ظاهريـاً بكـون القـرار                
رار المفاوضات الحالية، ولكن فعليا إبان مؤتمر مدريد للسالم أرفق مع الدعوة له، تعهدات إلسرائيل في أن الق                

مازال يخضع للتفاوض، فالموقف األمريكي يعتبر القرار أساساً للتفسير وليس للتنفيـذ والفـرق هنـا                ) 242(
جوهري ويصب في ذات االتجاه، وعد بوش، لشارون الذي ينسف كل مقومات القرار، عندما تعهد لـه بعـدم                   

ذي تبقى من القرار إذا، هذا إن كان        ما ل :  وعدم عودة الالجئين وأن القدس إلسرائيل والسؤال       67العودة لحدود   
  ! للقرار تفسير أصال؟

وحتى في حالة الخالف حول ماهية القرار، هل يستطيع المفاوض الفلسطيني نقله إلى تحكـيم دولـي مـثال،                   
أن تسوية المنازعات في البند الثاني تتم وفـق آليـة اتفـاق         ) 15(الواضح من خالل أوسلو وتحديداً من المادة        

  .رفين، أي أن األمور خاضعة للتفاوض، ومن ثم لموازين القوى ومن ثم للراعي األمريكيوتفاهم الط
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وعلينا التذكر أيضاً، أن اتفاق أوسلو لم يعقد تحت مظلة دولية، وإنما فـي مـؤتمر مدريـد، والواضـح مـن                      
ق األمـم   يجري الحديث عنه بمعزل عن الفصل السابع أو المـادة الثانيـة لميثـا             ) 242(النصوص أن القرار    

وحتى في رسـائل االعتـراف      . المتحدة، وكالهما يعزز ربط القرار باألمم المتحدة، حيث التطبيق غير إلزامي          
المتبادلة والمرفقة مع اتفاق أوسلو، هناك التزام فلسطيني واضح في أن القضايا النهائية خاضـعة فـي حلهـا                   

 في رسائل التبادل، إال أن رسـالة الطـرف          ، ورغم التعهدات المجحفة   )242(للمفاوضات وليس لتطبيق قرار     
الغريب أيضاً أن مـصدر شـرعية       ). بالمنظمة في إطار التسوية   (اإلسرائيلي لم تلتزم بشيء سوى االعتراف       

، حيث اسـتندت إسـرائيل إلـى        )242(إسرائيل في االستيطان في الضفة الغربية والقدس، كانت تطبيق قرار           
  .  هذه المستوطنات، وهذا إشكال مهم عند التطبيقلكي تشرع كل) الحدود اآلمنة(عبارة 

م والواردة في اتفاقيـة أوسـلو،       1998وحتى بقاء السلطة ووجودها، السيما بعد انتهاء المرحلة االنتقالية سنة           
أصبح مرتهناً باتفاقيات تعدل بعضها بعضا دون جديد، وصوال إلى أكثر من عشر اتفاقيات، وفي هـذا دليـل                   

، واالستناد  )242(ية المعاهدات والمفاوضات الثنائية هي المرجعية الحقيقية وليس القرار          إضافي على أن شرع   
  . هنا إلى الواقع العملي، وليس االعتماد الشكلي المفروض ليصبح حقيقة معترفا بها أيضاً

  8/6/2006مجلة العصر 
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