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   بسبب االستفتاء تجنب شرخ تاريخي بين الفلسطينيين عباسهنية يناشد .1

 رئـيس   وجههـا  ، نص الرسالة التـي    حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة       10/6/2006الغد األردنية   نشرت  
  :والتي قال فيهاعباس محمود الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للرئيس 

   اهللا الرحمن الرحيمبسم
  أبو مازن حفظه اهللا/األخ الرئيس

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
أكتب إليكم صباح اليوم الجمعة المبارك ودماء الشهيد البطل جمال أبو سمهدانة ورفاقه الميامين تعطر أجـواء                 

هداء األبرار، الذين قضوا لتبقى فلسطين ووحدة شـعبها مقدسـا           فلسطين وتحملنا أمانة الحفاظ على مسيرة الش      
  .وتفرض علينا كيف نفكر لمواجهة الخطر الداهم، وكيف نتوحد في وجه الحصار الظالم

أكتب إليكم وساحتنا الفلسطينية تموج والدعوات والصيحات تتعالى، والمراقبون يتابعون، والقلق يخـيم علـى               
لك بعد وقت قصير من إجراء االنتخابات التشريعية التي شـكلت عرسـا وطنيـا               واقعنا من القادم واآلتي، وذ    

ومفخرة لشعبنا وأفرزت نظاما تعدديا مرسخا للشراكة السياسية، وفاتحا الباب واسعا أمام الكفاءات والطاقـات               
  .الفلسطينية لتساهم في مسيرة البناء والتحرير

 مع اآلالم والرجاء مع الخوف والذي قدر اهللا لنا أن نتحمـل             هذا الواقع أخي الرئيس والذي اختلطت فيه اآلمال       
مسئوليته معا، وأن نقود المركب سويا يستوجب أن نواجهه بصبر وتعاون وتضامن وتكامل، فالحصار الـذي                

  :أعقب تسلمنا للحكم والذي سار في اتجاهات متعددة
  .حصار اقتصادي ومالي، وتجفيف مصادر الدعم الفلسطيني

ومحاوالت حميمة لتفجير الصراعات الداخلية، والهدف أصبح واضحا لكل مراقب انه تركيع            . وحصار سياسي 
  .للشعب الفلسطيني، ومعاقبته على خياره الديمقراطي، ودفعة إلى تقديم تنازالت سياسية

  :السيد الرئيس
وأخـشى أن   إن فكرة االستفتاء المعروضة على الساحة تحمل مخاطر كثيرة على وحدة الـشعب الفلـسطيني،                

تحدث شرخا تاريخيا، تعاني منه القضية الفلسطينية لعقود قادمة، ولقد شرحت لسيادتكم الموقف مفـصال مـن                 
خالل االتصال الهاتفي الذي جري بيننا يوم الثالثاء الماضي، وتمنيت عليكم إعادة النظـر فـي الموضـوع،                  

 وطني يعزز من لحمتنا الفلسطينية، ويقطع       وإعطاء المجال الستكمال الحوار الوطني وبهدف التوصل إلى وافق        
الطريق علي المخاطر المحدقة بشعبنا، وأرسلت لسيادتكم آلية مناسبة من خالل الرسالة التي حمالها اإلخـوان                

  .منيب المصري وروحي فتوح
يل ينطوي على إشكاليات عديدة نذكر منها علـى سـب         ) اليوم(إن االستفتاء الذي تنوى اإلعالن عنه غدا السبت         

  :المثال ال الحصر
ال يتوفر األساس الدستوري والقانوني لالستفتاء فال يوجد في مواد القانون األساسي ما يسند االسـتفتاء وال                 -1

  .يوجد ما يحدد طريقته، والمواضيع ونوعها ومن يحدد السؤال
 الـسلطة التنفيذيـة     ال يمكن اللجوء إلى االستفتاء في قضايا مصيرية كالتي نتناولها اآلن، فمن يحكـم هـو               -2

  .المنتخبة مباشرة والتي تخضع لرقابة وثقة السلطة التشريعية المنتخبة
ال يستفتى شعب ويقسم إلى قسمين مع وضد، فال يتم اللجوء إلي هذه الخطوة المصيرية لحسم قضايا نظرية                  -3

امج تناضل من أجله، وبالكـاد      ليست للتنفيذ أصال، فالوثيقة قد تصلح أن تتبناها الفصائل إذا توافقت عليها كبرن            
  .يبحثها البرلمان، فكيف تستفتي شعبنا عليها

ال يستفتى جزء من الشعب علي قضايا مصيرية بينما نصفه اآلخر محروم من المشاركة، وطرحـه بهـذا                  -4
  .الشكل تكريس لالنقسام بدل من هدف االتفاق القائم علي روحية الوثيقة

شعب الفلسطيني على اتفاقيات أوسلو التي طرحت للتنفيذ، رغم أنهـا شـكلت             القيادة الفلسطينية لم تستفت ال    -5
تغيرا كبيرا قياسا ببرنامج المنظمة، وإذا صح االستفتاء فقد صح هنا، والقيادة الفلسطينية لم تـستفت الـشعب                  

يفيد، وقـد   الفلسطيني علي تغيير الميثاق الوطني الذي قبلته، وال على أفكار كلينتون التي رفضتها في كامب د               
  . أيدناها في ذلك الرفض دون استفتاء
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وهل يوجد عندنا فراغ دستوري أو مؤسساتي حتى نلجأ لالستفتاء، فنحن عندنا مجلس وطني يسعى الجميع                -6
إلى تجديده، ولدينا مجلس تشريعي، ومؤسسات تنفيذية وفصائل وقوى في الداخل والخارج، وهـذه المنظومـة                

  .تحديد االتجاهات المطلوبةمؤهلة إلدارة شؤون الشعب و
  :أخي الرئيس

إن البديل العملي والسليم والواقعي يتمثل في اآلتي، وهذه المقترحات هي رسالة الحكومـة وحركـة حمـاس                  
  .وأظنها أيضا رسالة العديد من الفصائل الوازنة فى ساحتنا الفلسطينية في الداخل والخارج وتتمثل في اآلتي

  .تاء استبعاد فكرة االستف:أوال
  . إجراء حوار عاجل على أساس وثيقة األسري، وبهدف التوصل إلى توافق وطني:ثانيا
  . وفي ضوء هذا التوافق يصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية:ثالثا

  .وأنا شخصيا ملتزم بمتابعة هذا الحوار في الداخل وفي الخارج بهدف الوصول إلي اتفاق بإذن اهللا
  :األخ الرئيس

اهللا، ثم برحم اإلسالم والوطنية التي تجمعنا، وأناشدك بدماء الشهداء وآالم األسرى والجرحـى،              إنني أناشدك ب  
وبمعاناة شعبنا في الداخل والخارج، أن تعتمد الحوار ال االستفتاء سبيال وحيدا لتجميع الساحة وللخـروج مـن                  

لسطينية وعدم إدخال ساحتنا فـي      الحصار المضروب علينا، ومن أجل حماية الوحدة الوطنية وصيانة الدماء الف          
  . متاهات الزمن القادم

إن القيادات األسيرة التي صاغت الوثيقة تثبت فيها أن من حق الجميع مناقشتها أو التعديل عليها، ومـا كـان                    
لهؤالء القادة أن يروا الوثيقة سببا في الخالف أو التجاذبات أو تخضع لالستفتاء، بل هـي جـاءت مـساهمة                    

خواننا القادة الموقعين عليها لتعزيز الوحدة وإثراء الحوار، والتحرك المشترك لرفع الحصار عن             محمودة من إ  
شعبنا، فجاءت الوثيقة مشتملة على نقاط عديدة هي محل االتفاق والتفاهم، وفيها ما يحتاج إلى بحـث ونقـاش،         

 المعصوم محمـد صـلي اهللا       فكل أحد يؤخذ من كالمه ويرد إال      (وهذا أمر طبيعي لوثيقة هي من صياغة البشر       
  ).عليه وسلم

  :أخي الرئيس
أملى فيك كبير، وأنت الحريص على الوطن والمواطن، وأنا أعرف أن البعض يشيع أن هناك مـن يريـد أن                    
يكسر كلمة الرئيس فهذا آخر ما يفكر فيه العقالء، فإننا ننطلق من نوايا صادقة وعقـول مفتوحـة، وصـدور                    

وتعاونوا على البر   ( صالح شعبنا وقضيتنا، وننطلق من التعاون الذي أمرنا اهللا به            مشروحة للحق الذي نراه في    
وأذكر بأن علماء األمة من السلف الصالح قالوا من أقسم على شيء ثم رأى ما هو أبر منه فليحنـث                    ) والتقوى

قبل واحد، وهمنـا  بقسمه وليفعل ما فيه من الخير والبر والصالح، فنحن في سفينة واحدة ووطن واحد ولنا مست    
أن نصون البالد ونحمي العباد ونقطع الطريق علي االختالف والشقاق، فنحن جميعا أمناء على حقوق شـعبنا                 
ودمائه ومستقبله، وغدا سنقف بين يدي اهللا ليسألنا عن األمانة التي نحمل، وعن المـسجد األقـصى المبـارك                   

اركة، فنسأله سبحانه أن يعيننا على الخير وان يهيئ لنا          ومقدسات العرب والمسلمين علي أرضنا الفلسطينية المب      
  .من أمرنا رشدا

  )فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اهللا إن اهللا بصير بالعباد(
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  أخوكم 
  إسماعيل هنية

  رئيس مجلس الوزراء
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اعتبر اسماعيل هنية في مقابلة نشرت : القدسنقالً عن أ ف ب من  10/6/2006القدس العربي وأضافت 
وقال هنية ليديعوت احرونوت، لسنا بحاجة الستفتاء، ليس لدي  .الجمعة ان الفلسطينيين ال يحتاجون لالستفتاء

 .واضاف نبذل كل ما في وسعنا لضمان نجاح الحوار . توافقىشك بأننا سنتوصل ال
 لن حماسية أكد في مقابلة يديعوت أحرونوت بأن  هن إلى أنا ف بنقالً عن  10/6/2006البيان وأشارت 

، وليس النص  األسرىتعترف بإسرائيل رغم جميع الضغوط الدولية، لكنها تقبل بعض النقاط الواردة في وثيقة
 . بكامله

 أطلع في مقره في رام اهللا، قياديي فـتح          نقالً عن الوكالت أن الرئيس عباس        10/6/2006السفير وذكرت 
فلسطينية وأعضاء كتلة فتح البرلمانية، على قراره بإجراء االستفتاء ومناقـشة دور فـتح فـي                في االراضي ال  

 ان القانون يخـول الـرئيس بـإجراء االسـتفتاء           :وقال المتحدث باسم الحركة في الضفة جمال نزال       . إنجاحه
تنفيذ خطته االحاديـة    والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني ال تحتمل االنتظار، ال سيما ان اولمرت يلوح ب              

 : معتبرا ان االسـتفتاء    ،الجانب وعلينا تقديم مبادرتنا للمجتمع الدولي للحل على أساس قرارات الشرعية الدولية           
  . لن يعطل الحوار الفلسطيني الداخلي ولن يلغي نتائج االنتخابات التشريعية والرئاسية السابقة

 عندما تختلف االمم حول قضايا مصيرية فإن الحكم هو          :هنيةقال صائب عريقات تعليقا على رسالة       بالمقابل،  و
  . الشعب أو االقتتال ونحن خيارنا االمثل هو استفتاء الشعب ليقول كلمته

في الوقت الذي كان فيه ممثل حماس        :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      10/6/2006الحياة  وجاء في   
م اهللا، كان قادة الحركة في الخارج يعدون وثيقة وفاق وطني بديلة عن             متغيباً عن لقاءات الحوار الوطني في را      

وثيقة األسرى ليقدموها الى الرئيس عباس في الساعات االخيرة من مهلة األيام العشرة التي حددها سقفاً زمنياً                 
قبل االخيـر  وقدمت حماس وثيقتها الجديدة الى الرئيس عباس عبر لجنة الوساطة التي شكلها في اليوم            . للحوار

من الحوار والمؤلفة من رجل االعمال منيب المصري ورئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح والحالي               
عزيز الدويك، لكن الرئيس رفضها معتبرا انها ال تسمن وال تغني من جوع، اي لـن يقبلهـا الغـرب لرفـع                      

 الثلثاء، عرض اسماعيل هنية الوثيقة      -ين  وفي اللقاء االخير للحوار الذي جرى ليل االثن        .الحصار عن السلطة  
وخلت الوثيقة التـي     . دقيقة، حسب المشاركين في الحوار     70مجددا على الرئيس عباس في اتصال هاتفي دام         

حصلت الحياة على نسخة منها من اي ذكر لقرارات الشرعية الدولية او مبادرة السالم العربيـة او وحدانيـة                   
لفلسطيني، وهي النقاط محط الخالف بين فتح وحماس في وثيقة األسـرى، مـا              تمثيل منظمة التحرير للشعب ا    

وحسب مصدر مقرب من عباس، فانه اعتبر الوثيقـة غيـر مؤهلـة لمخاطبـة                .جعل الرئيس عباس يرفضها   
كان يمكن للرئيس ان يقبل     : وقال المصدر . االطراف المهمة والفاعلة في الحالة الفلسطينية مثل اللجنة الرباعية        

ه الوثيقة لكنه كان مدركاً انها غير قادرة على احداث اي اختراق في الحصار السياسي والمالي الذي يخضع                  هذ
  .له الفلسطينيون

  :ومن ابرز ما جاء في الوثيقة
 يقاوم الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي من اجل تحرير ارضه، وانجاز حقـه فـي الحريـة والعـودة                    -

، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق الالجئـين فـي             واالستقالل، وتقرير المصير  
اننا نستند في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض اآلبـاء            . العودة والتعويض، وتحرير االسرى والمعتقلين    

  .واالجداد والى ميثاق االمم المتحدة والقانون الدولي
  ...أشكالها المختلفة حتى زوال االحتالل حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ب-
االنسحاب :  وضع خطة للتحرك السياسي على اساس برنامج يتضمن نقاطاً ال يجوز الحد التنازل عنها وهي               -

وازالة المستوطنات واجالء المـستوطنين  .  بما فيها القدس   67الشامل من االراضي الفلسطينية التي احتلت عام        
، ورفض الحلول التبادلية لالراضي، خصوصا فـي مـا          1967ة التي احتلت عام     من االراضي الفلسطينية كاف   

  .وعودة الالجئين الى ديارهم التي اخرجوا منها وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار. يتعلق بالقدس
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ودعت حماس الكتل البرلمانية الى تشكيل حكومة ائتالف وطني على قاعدة هذه الوثيقـة التـي أقـرت بحـق           
جنة التنفيذية في ادارة المفاوضات على قاعدة الثوابت الوطنية الواردة فيها، على ان يتم عرض اي                الرئيس والل 

اتفاق على المجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديد القراره، او عرضه الستفتاء عام يشارك فيـه الـشعب                 
  .الفلسطيني في الوطن والشتات

 جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلـسطينية لقيـادة           ومن ابرز ما جاء في الوثيقة دعوتها الى تشكيل        
  .وخوض المقاومة ضد االحتالل

وقال مسؤولون في حماس انهم تجنبوا ذكر قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيـة التـي تتـضمن                  
 واشـار احـد هـؤالء       .اعترافاً ضمنياً باسرائيل الن الحركة تعتقد ان االعتراف بها يجب ان ال يعطى مجانا             

المسؤولين في حديث للحياة الى ان الحركة تعتقد ان الغرب سيحاول فرض شروط جديدة على الحركة في حال                  
وكشف وجود اتصاالت غير رسمية مع اطـراف        . اعترافها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية      
 حاجتنا الى   :اما فتح، فتقول ان    .ف بشرعية اسرائيل  غربية وان الحديث فيها يدور عن نقاط ال تتضمن االعترا         

االتفاق الـذي   :  عزام االحمد  البرلمانيةويضيف رئيس كتلة الحركة     . اتفاق داخلي تساوي حاجتنا لرفع الحصار     
  .نسعى اليه هو االتفاق الذي يرفع الحصار ويعيد للسلطة والمنظمة دورها كشريك اساسي في المفاوضات

راء قانونيون أن االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني قد يكون جائزاً من وجهة نظر سياسية،                اعتبر خب  بالمقابل،
وشددوا على أنه إذا جرى االستفتاء من دون أساس دستوري وتنظيم قانوني،            . لكنه ال يستند إلى أساس قانوني     

  . الدفاع عنهفإن المسألة برمتها ستكون مفتقرة إلى الحد األدنى من السند الشرعي الذي يمكن
مشير المصري النائب عن قائمة      خبراً جاء فيه أن      غزةورام اهللا   من   10/6/2006الخليج اإلماراتية   وأوردت  

التغيير واالصالح قال إن الكتلة باالضافة إلى بعض النواب المستقلين تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس                
فكرة اجراء استفتاء في االراضي الفلسطينية، باعتبـار ان         التشريعي الفلسطيني االحد وذلك لبحث مدى قانونية        

وتـابع  . المجلس التشريعي يملك الصالحيات والشأن في سن التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة الفلسطينية            
نحن نؤكد أن الحوار هو محل اجماع واالستفتاء محل شقاق وينبغي على الجميع أن يعود إلى                : المصري قائال 

حوار وأال يقدم على فكرة االستفتاء الخطرة التي لن تكون مدخال للحل بل هي مدخل لخلق االزمـات                  طاولة ال 
وأضاف أن االستفتاء غير قانوني وغير دستوري وهذا ما رسخته دراسات           . واالرباكات في الساحة الفلسطينية   

ني يعني أن ال عتـب علـى أي         قانونية متعددة ونعتقد أن تجاوز القانون من قبل رأس الهرم السياسي الفلسطي           
وأوضح . مؤكدا ضرورة أال يكون االستفتاء على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه         . مواطن في تجاوزه للقانون   

  . أن من يقدم على االستفتاء يتحمل التداعيات واآلثار المترتبة عليه
ر في غزة باستئناف جلـسات  وأعلن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك امس انه كلف نائبه االول أحمد بح  

  .الحوار في قطاع غزة فورا
إيهود أولمرت وصف خطة الرئيس عباس الستفتاء حول دولة أن  10/6/2006بي بي سي العربية وذكرت 

ففي مقابلة مع صحيفة اإلندبندنت البريطانية  . فلسطينية، ينطوي على اعتراف ضمني بإسرائيل، بأنه بال معنى
 .التي يريد عباس طرحها الستفتاء شعبي فلسطيني، ال يمكن أن تكون أساسا للتفاوضقال أولمرت إن الخطة 
 إنه بال معنى :وتابع قائال .  هذا االستفتاء لعبة داخلية بين فصيل فلسطيني وآخر:وفي حديثه قال أولمرت

تمكن السيد عباس  لن ي:وأضاف. بالنظر إلى الصورة األعم لفرص قيام نوع من الحوار بيننا وبين الفلسطينيين
من القول إنه طرح استفتاء يقبل برنامجا أقل بمراحل من أبسط المبادئ التي حددها المجتمع الدولي على أية 

 . حال
وزير الخارجية الروسي الفروف أعرب عن  إلى أن موسكومن  9/6/2006وكالة األنباء الروسية وأشارت 

وذكر الفروف في حديث للصحفيين أن  .دولة فلسطينية مستقلةأمله بأن يساعد االستفتاء في فلسطين على إقامة 
وأكد الفروف على أهمية أن تتكلل . روسيا تدعم بنشاط الجهود المبذولة إلقامة حوار وطني بين الفلسطينيين
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تلك الجهود بتحقيق الوفاق الوطني في فلسطين، بما في ذلك حول المسألة المتعلقة بكيفية استئناف عملية 
ت السلمية التي تتميز بأهمية مصيرية بالنسبة للهدف الذي يصبو الجميع إلى تحقيقه، وهو اإلسراع المحادثا

 .بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري دعـا فـي            أن   لندنمن   10/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  

 ادعـوهم   :وقـال الظـواهري    . الى رفض أي استفتاء حول فلسطين      شريط مصور، بثته قناة الجزيرة الجمعة     
ففلـسطين  . الى رفض اي استفتاء على فلسطين، مؤكدا ان فلسطين ليست للمساومة او المناقـصة             ) المسلمين(

  .67 وبعد 67كانت دار االسالم، وتحريرها فريضة عينية على كل مسلمي كل فلسطين قبل 
ان : المتحدث باسم حماس، في تعقيبه علـى تـصريحات الظـواهري          من جهة أخرى، قال سامي أبو زهري        

القضية الفلسطينية قضية عربية إسالمية، ومن حق كل القوى العربية واإلسالمية، ان تحدد موقفها تجاه اي من                 
  .المستجدات على الساحة الفلسطينية

 للسالم الشامل مع إسرائيل عتبر مبادرة السالم العربيةاالظواهري  أن إلى 10/6/2006المستقبل وأشارت 
على ان يسدوا احتياجات شهر واحد للفلسطينيين، الن ..  لم يجرؤ حكام العرب:لاقو .بمثابة مبادرة لالستسالم

  .االوامر صدرت من قيصر واشنطن لعماله بتجويع الفلسطينيين ومحاصرتهم
  
  مذبحةوواشنطن تدافع عن ال... يوم داٍم في قطاع غزة حماس تنهي الهدنةبعد  .2

عاش قطاع غزة امس يومـاً داميـاً ارتكبـت          :  فتحي صباح   عن مراسلها  غزة من  10/6/2006 الحياة   نقلت
 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين وبيـنهم       14خالله قوات االحتالل االسرائيلي عدداً من المجازر راح ضحيتها          
وفي  .لتي خرجت في وداع جمال أبو سمهدانة      ثالثة أطفال وامرأة، وذلك بعد ساعات قليلة من الجنازة المهيبة ا          

الهجوم االول، قصفت البوارج الحربية من البحر المصطافين على شاطئ بلدة بيت الهيا شمال قطـاع غـزة                  
عصر أمس، ما ادى الى استشهاد سبعة فلسطينيين، معظمهم من عائلة واحدة، ومن بيـنهم امرأتـان وثالثـة                   

  .روحأطفال، في حين اصيب عشرات آخرون بج
وفي عملية ثانية، قصفت طائرة حربية اسرائيلية سيارة كانت تقل اربعة من ناشطي سرايا القدس، جنوب بلـدة        
بيت حانون شمال القطاع، ما ادى الى استشهاد ثالثة مواطنين من عائلة واحدة كانوا موجودين هناك بالصدفة،                 

  .وهم شقيقان وابن عمهم
مصادر مقربة مـن عائلـة الزعـانين        الى أن   :  حامد جاد  ن مراسلها ع  10/6/2006 الغد األردنية    وأشارت

 واثناء محاولتهم نقل المصابين     ،  أوضحت أن الشبان الثالثة كانوا في طريقهم لتفقد قريب لهم أصيب قبل دقائق            
وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن السيارة كانـت         . أطلقت طائرة باتجاههم صاروخا أدى الى استشهادهم      

نشطاء أطلقوا صاروخا باتجاه إحدى البلدات إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون حيث أخطأ الصاروخ هدفـه                تقل  
وأصيب أحد النشطاء بجراح قبل أن تهاجم المروحيات اإلسرائيلية السيارة التي فروا فيها من مكـان القـصف          

واطلق مئات المسلحين من     .رىاألول لتالحقها طائرة حربية وتصيبها بالصواريخ إصابة مباشرة في منطقة أخ          
لجان المقاومة الشعبية، النار في الهواء وتوعدوا برد مزلزل في قلب اسرائيل، رغم ان االلوية لم تنفـذ يومـاً                    

  .عمليات خارج الضفة الغربية وقطاع غزة
 مدير االستقبال هقالما : ميسرة شعبان ووكاالت عن مراسلها غزة من 10/6/2006 المستقبل وأضافت

لطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة إن جثث الشهداء األطفال كانت مدعاة للبكاء بالفعل، هذا وضع مأسوي ال وا
  .وأوضح ابو صفية أن كل القتلى أصيبوا بشظايا القذائف المدفعية .يعقل
رئيس االركان الجنرال دان حلوتس امر <متحدث باسم االحتالل ان ال هقال ما 10/6/2006 السفير ونقلت
الجيش يأسف لسقوط <، مضيفا ان >ف عمليات القصف الى ان يتم القاء الضوء على مالبسات الحادثبوق

. >ضحايا ابرياء في القصف الذي ياتي ردا على اطالق الصواريخ الذي تكثف هذا االسبوع ضد اسرائيل
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ي الجيش يواف وقال قائد المنطقة الجنوبية ف! وتابع ان الجيش اقترح معالجة ضحايا القصف في اسرائيل
ان تعليق القصف يشمل فقط القصف المدفعي النه من غير الوارد البقاء مكتوفي االيدي في حال <غاالنت 

وردا على انتقادات الصحافيين للقصف، قال غاالنت . >تعرض االراضي االسرائيلية لقصف جديد بالصواريخ
  . ذبحة، مضيفا ان االحتالل يحقق في الم>الجيش ليس في موقف حرج<ان 

حركة حماس أعلنت   أن  :  رويترز/  مصطفى الصواف  -غزةمن     10/6/2006 اسالم اون الين     وذكر موقع 
وقالـت كتائـب     . شهرا، واستئناف هجماتها ضد قوات االحـتالل       16انتهاء الهدنة مع إسرائيل التي استمرت       

فتح المعركة، وهذا يعنـي بـأن       هذه المجازر الصهيونية عبارة عن إجراء مباشر ل       : القسام، في بيان لها أمس    
وأكـد   .الزلزال في المدن الصهيونية سيبدأ من جديد، وليس أمام قطعان المغتصبين إال الكفن أو حقيبة الرحيل               

 .البيان أن قرار استئناف الهجمات على إسرائيل جاء ردا على المذابح، وأنها ستحدد وقت ومكان تنفيذ هجماتها                
نت على حق المقاومة الفلسطينية في الرد على هذا         .ة لـإسالم أون الين   وشدد أبو زهري في تصريحات خاص     

 .العدوان، وضرورة مالحقته في كل مكان، واتهم إسرائيل بمحاولة خلق األوراق وإرباك الـساحة الفلـسطينية         
واعتبر أن هذه المجازر اإلسرائيلية قطعت الطريق أمام من وصفهم بمن يحاولون فرض المهزلة على الشعب                

  ..لفلسطيني، في إشارة منه إلى االستفتاء على وثيقة األسرىا
 كتائب القسام في بيان لها مسؤوليتها عن قصف هأعلنت ما  10/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم  وأورد

 رداً منها على ، فجر اليوم،المغتصبات الصهيونية وأهداف صهيونية في مدينة عسقالن بسبعة صواريخ قسام
 مواقع االحتالل ، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت،قصفت األجنحة العسكرية لفصائل المقاومةما ، كالمجزرة

  . والمغتصبات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بعدد من الصواريخ
الحداد ثالثة  عباس اعلن أن محمود  :محمد هواش والوكاالتعن رام اهللا  من  10/6/2006النهار  وجاء في

وندد في بيان بـالمجازر الدموية وحرب االبادة ضد الشعب  .اضي الفلسطينية اعتبارا من اليومايام في االر
ال اعرف لماذا تستخدم الحكومة االسرائيلية هذا االجرام الدموي، وهذه الجرائم البشعة التي : وقال. الفلسطيني

مع الدولي واللجنة الرباعية وطالب المجت. راح ضحيتها عشرات الشهداء من شعبنا من االبرياء واالطفال
ووصف رئيس الوزراء  .ومجلس االمن بوضع حد لهذه العربدة االسرائيلية وهذه الجرائم البشعة في حق شعبنا

اسماعيل هنية خالل جولة تفقدية للجرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الغارات االسرائيلية بأنها جرائم 
دول وخصوصاً اللجنة الرباعية ومصر واالردن وكل الدول ذات وطالب ال. حرب بكل ما للكلمة من معنى

الصلة باسرائيل الى التدخل الفوري لكبح جماح هذا التدخل العسكري االسرائيلي لحماية شعبنا، مؤكداً ان 
في اشارة (وشدد على ضرورة ان يتوقف الجدل السياسي . المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن حماية شعبنا

، ويجب ان يتوحد الجميع الن العدوان االسرائيلي اصبح ال ) مسألة االستفتاء على وثيقة االسرىضمنية الى
  .يفرق، والجميع في دائرة االستهداف

الحكومة الفلسطينية دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية        أن  : ألفت حداد  عن 10/6/2006 48 عرب   ونقل موقع 
وقـال   .سرائيلي بحق عائلة فلسطينية على شاطئ شمال قطاع غزة        بالمجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإل     

الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة بصدد إجراء اتصاالت مع مجلس األمن الدولي وعدد من دول العالم مـن                  
وأعلن أن رئيس الوزراء قرر تبني الطفلة هديل غالية التي           .أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية بالمجزرة اإلرهابية      

  .سبعة من أفراد عائلتهافقدت 
 مدنيين فلسطينيين، شمال    7قالت مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة امتنعت عن إدانة قتل           ،  من جهة أخرى  

لقد اطلعنا على المعلومات ذات الـصلة بـإطالق         : قطاع غزة، وقال الناطق بلسان البيت األبيض، ماكورماك       
  .وقال أنه يجب على إسرائيل أن تفكر بنتائج ممارساتها         ! عن نفسها  النار، وأعتقد أن إلسرائيل الحق في الدفاع      

ونقلت تقارير إعالمية عن خافيير سوالنا، قوله إن اإلتحاد األوروبي قلق من التطورات في قطاع غزة، كمـا                  
: ييكوقالت الناطق بلسان مكتب سوالنا، كريستينا ج       .طالب جيش اإلحتالل اإلسرائيلي بلجم عملياته في المنطقة       
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إن اإلتحاد األوروبي واع للمشاكل األمنية التي تقف أمام إسرائيل في أعقاب نشاط المنظمات اإلرهابيـة فـي                  
 !قطاع غزة، إال أنه قلق من أبعاد عمليات الجيش اإلسرائيلي في المناطق المكتظة بالسكان، على حد تعبيرهـا                 

  . وطالب بفتح تحقيق معمق في المجزرة،عميقوأشارت تقارير إعالمية إلى أن كوفي أنان أعرب عن قلقه ال
الخارجية الروسية دعت إسرائيل الى تجنب  أن 10/6/2006 وكالة األنباء الروسية من جهة أخرى، ذكرت

وجاء في بيان أصدرته الخارجية أن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء تدهور . تسخين الوضع والى ضبط النفس
دعو القيادة اإلسرائيلية إلى االمتناع عن األعمال التي تسخن الوضع إننا نو... خطير للوضع في قطاع غزة

وهو أمر يرتدي أهمية حاسمة اليوم بالذات عندما .  الفلسطينية–المعقد أصال على صعيد العالقات اإلسرائيلية 
 . ائيليشهد الوطن الفلسطيني تطور حوار فلسطيني داخلي وصياغة قاعدة وطنية عامة للتسوية السلمية مع إسر

ويعبر البيان أيضا عن األمل بأن السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تتحلى من جانبها برباطة الجأش ولن تسمح 
  . بنسف االستقرار في األراضي الفلسطينية وستقيم حاجزا منيعا أمام العمليات اإلرهابية ضد إسرائيل

رجية المصري أحمد أبوالغيط أعرب عـن       وزير الخا الى أن    :ب.ف.ا 10/6/2006 الخليج اإلماراتية    ولفتت
 مـن   .استهجانه للقصف اإلسرائيلي المدفعي والجوي لقطاع غزة، معتبراً استخدام إسرائيل للقوة أمراً مرفوضاً            

وقـال   . دان مجلس التعاون الخليجي الغارات اإلسرائيلية ووصفها بأنها أعمال إرهابية مرفوضة           ناحية أخرى، 
ان ان هذه األعمال اإلرهابية التي تقوم بها إسرائيل مرفوضة، مـضيفاً أنهـا تعـد                األمين العام للمجلس في بي    

  . انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اإلنساني
  
 عودة االغتياالت تضع عباس في موقف حرج :تقرير اخباري .3

 ما يهدد بوضع رئيس السلطة الفلسطينية تتابع اسرائيل تصفية قادة المقاومة الفلسطينية: ميدل ايست اونالين
وقال مسؤول رفيع المستوى في رئاسة الحكومة االسرائيلية نحن اوفياء . محمود عباس في موقف حرج

لطريقة تفكير ارئيل شارون الذي كان يسعى للحوار مع العناصر المعتدلة لدى الفلسطينيين في الوقت عينه 
ورأى المسؤول االسرائيلي ان عباس يمسك بمفاتيح  .ه رجال المقاومةالذي كان يتبنى فيه موقفا متشددا تجا

وقال . لقد اطلق مبادرة االستفتاء وال نريد ان نتدخل فيها. الوضع ويعلم ان ايام حكومة حماس باتت معدودة
يفا واعتبر الباحث السياسي اك .تدعي حماس انها تطبق هدنة منذ عام ونصف بيد انها لم تتخل يوما عن القتال

الدار ردا عل اسئلة ان الهيكلية العسكرية االسرائيلية العليا ال تأبه لحجم الضرر الالحق بعباس وتتابع 
التصفيات بناء على الئحة بالمسؤولين الفلسطينيين وضعت سابقا تسمح لها بالتحرك دون الحصول على اذن 

برهن ان عباس عاجز عن فرض وقال ان اولمرت يسعى من جهته كي ي .مسبق من وزير الدفاع بيريتس
 .نهجه وانه لن يكون هناك من خيار بالنتيجة سوى تطبيق خطة اعادة التجميع

  10/6/2006الدستور 
  
  و اللجان تنتخب خلفاً له أبو سمهدانة اعشرات اآلالف شيعو .4

ن مـن   عشرات اآلالف من المواطني    ان   محمد الجمل عن مراسلها    نقالً 10/6/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
وانطلـق  .  ظهر أمس في تشييع جثمان الشهيد جمال أبو سمهدانة وجثامين مرافقيه           وامختلف أنحاء غزة شارك   

الموكب الجنائزي بعد أداء صالتي الجمعة، والجنازة باتجاه مقبرة الشهداء شـرق المدينـة، حيـث ووريـت                  
وتقدم المسيرة مئات المـسلحين     . ائلمسيرة وزير الداخلية، وعدد من قادة الفص      الوشارك في    .الجثامين الثرى 

وطالب المشيعون بتصعيد المقاومة باعتبارهـا      . من مختلف األذرع العسكرية المسلحة التابعة لفصائل المقاومة       
  . السبيل الوحيد لنيل الحرية واالستقالل

ـ               و سـمهدانة،   بدورها، أصدرت كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية بيانات خالل التشييع، نعت فيهـا أب
  . هواصفة إياه بالمناضل الكبير، محملة في الوقت ذاته إسرائيل تبعات ما سينتج عن اغتيال
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 في سرايا القدس أكد أن ابو سمهدانة كان يقوم بتوديع            مسؤوالً مصدران   10/6/2006الغد األردنية   وأوردت  
العدو الصهيوني برد قوي علـى جريمـة        وتوعد المصدر    .ثالثة من رفاقه قبل انطالقهم للقيام بعملية عسكرية       

أن قـوات االحـتالل اغتالـت خالـد          وأشار .االغتيال التي طالت احد أعمدة المقاومة الفلسطينية في فلسطين        
  .  الدحدوح ومحمد الشيخ خليل وغيرهم من القادة لكن المقاومة لم تتوقف بل ازدادت قوة

لت ان اغتيال ابو سمهدانة قد فتح أبواب الحـرب          قا كتائب األقصى ان   10/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  
نهـا قامـت بقـصف احـد     اعلنت او.  مواصلة المقاومة والجهادىوشددت في بيان لها عل. على أوسع أبوابها  

 كما أطلقت سبعة صواريخ على كل من معبر         ،المطارات اإلسرائيلية في مستوطنة عزاتا اسرائيل بصاروخين      
قـضى  انـه  ابو سمهدانة، وقالت في بيان لهـا   نعت كتائب القسامو. لعسكريصوفا التجاري وموقع كيسوفيم ا  

حياته مجاهداً صنديداً وقائداً فذاً أغاظ أعداء اهللا وقد كان يدعم مع قادة الفـصائل األخـرى العمـل الجهـادي          
  . المشترك بكل قوة

 من خطبة الجمعـة فـي        اسماهيل هنية أفرد جزءاً كبيراً     ان 10/6/2006الحياة  وضمن ردوود الفعل اشارت     
وقال ان عمليات االغتيال لن تفت من عضد الشعب الفلـسطيني، ولـن             . غزة للحديث عن مناقب أبو سمهدانة     

ووصـف   .تدفعه للرضوخ لشروط االحتالل االسرائيلي، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عـن نفـسه              
طير وتنفيذ لتهديـدات سـابقة باسـتهداف رمـوز           تصعيد خ  هاغتيال بأن عملية اال الناطق باسم وزارة الداخلية     

  . الحكومة الفلسطينية التي اعلنت انها حكومة مقاومة شرعية
نحن ندين :  صائب عريقات قال انغزة من عبد القادر فارس عن مراسلها نقالً 10/6/2006عكاظ ونقلت 

في اعتقادي بنهاية المطاف أن بشدة هذه الجريمة النكراء ومسلسل الجرائم اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا، و
ؤدي الى توسيع دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء وال توفر أمن وسالم ي سمسلسل الجرائم االسرائيلية

أما المتحدث الرسمي باسم فتح أحمد عبد الرحمن فأكد بدوره أن اغتيال أبو سمهدانة سيكون له  .واستقرار احد
 أو غزة بسبب المكانة التي كان يحظى بها الشهيد وباإلضافة إلى مسلسل تداعيات سلبية وسيئة سواء في الضفة

وردا على سؤال حول إن كانت هذه األحداث المؤلمة  .المجازر اليومية الذي أصبح يشكل تحديا لكل فلسطيني
ستكون سببا في تقارب وجهات النظر بين فتح وحماس وتقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق سريع في 

وار الدائر قال نحن بحاجة الى تعميق حوارنا باتجاه توحيد رؤيانا بعيدا عن اإلمالءات وفرض األجندات، الح
 لو كان حيا لكان عنده االستعداد هوإذا كان دم أبو سمهدانة سيكون مبررا لتحقيق هذه الوحدة فأنا متأكد أن

كد أن فقد أخالد البطش  أما .وحد الجهودليضحي بنفسه، من أجل تحقيق هذه الوحدة وآمل أن تغلق الفجوة وتت
 من يهاالعدو اإلسرائيلي وحده يتحمل هذه الجريمة وما قد ينجم عنها من رد فعل المقاومة وكذلك ما يترتب عل

 أن المقاومة ستمضي وأننا سنتمسك بالخيار الذي قضى من أجله الشهيد أبو سمهدانة أضافو. تداعيات
 .والدحدوح وغيرهم

متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أكـد أن مجلـس           ان   وامعن   نقالً 10/6/2006يج اإلماراتية   الخلواعلنت  
بو سمهدانة ورفض المتحدث الكشف عن هويـة        ألخلفاً  لها  شورى اللجان انتخب أحد كوادر اللجان كأمين عام         

   .األمين العام الجديد
 لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية رئيس ان موسكومن  9/6/2006وكالة األنباء الروسية واضافت 

وقال إن تصفية أبو سمهدانة  .إقدام إسرائيل على تصفية مسؤولين فلسطينيين انتقد الروسي ميخائيل مارغيلوف
 . ال يعني استئصال التطرف

اذاعة جيش الحرب االسرائيلي  ، انوامنقالً عن  10/6/2006 الخليج اإلماراتية اوردتمن جهة أخرى، 
غتيال تمت بأوامر مباشرة من بيريتس الذي تابع العملية خطوة بخطوة مع أحد الطيارين االكرت أن عملية ذ

  .  ووصفها بالمهمة وأنها إيجابية جدا
  



 

 11

  الشهيد أبو سمهدانة في سطور   .5
 في معسكر المغازي لالجئين وسط غزة، حيث قضى طفولته فـي المخـيم              1963ولد جمال أبو سمهدانة عام      

 علـى   1970جيش اإلسرائيلي والده وأخاه عام      ال مع عائلته التي شاركت في النضال الفلسطيني، واعتقل          الفقير
وتصدر اسم أبو سمهدانة دوما الترتيب الثاني في قوائم االغتيال اإلسرائيلية بعد محمد             . خلفية مقاومة االحتالل  

ة مع قوات االحتالل هو انضمام أخيه صقر         في مواجهة يومي   هولعل أبرز الدوافع التي جعلت     .ضيف قائد القسام  
وأنهـى أبـو    . إلى صفوف الثورة الفلسطينية مع قوات التحرير الشعبي، حيث أصبح مطلوباً لجيش اإلحـتالل             

 دراسته الثانوية في رفح، والتحق بعدها بصفوف فتح حيث كلف من قبل الحركة بإعـداد مجموعـات               سمهدانه
وشـارك   . حيث كان أحد النشطاء الفاعلين في فتح       1987نتفاضة عام   كما استشهد أخوه طارق في ا     . عسكرية

، قـام علـى     1982 في العام    هوبدأ جيش اإلحتالل يطارد   .  التي انطلقت في غزة    1981في الهبة الشعبية عام     
وسـافر أبـو    .إثرها بمغادرة غزة إلى مصر ومن هناك إلى دمشق ثم المغرب ثم تونس حيث مكـث سـنتين          

ربعة أوالد وبنت، بعد ذلك إلى ألمانيا حيث التحق بالكلية العسكرية هنـاك، وتخـرج منهـا                 سمهدانة، األب أل  
وعقب انتهاء حرب الخليج رجـع إلـى الجزائـر           . لينتقل بعدها إلى الجزائر ثم إلى بغداد       1989ضابطا عام   

ينية العائدة ضمن   وكانت المحطة األخيرة في تنقالته الخارجية قبل أن يعود إلى غزة في صفوف القوات الفلسط              
وفور عودته إلى غـزة     .  على الرغم من معارضته لالتفاق الذي وقعه الرئيس عرفات         1993اتفاق أوسلو عام    

وقـد   .عمل في األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية، كما نجح في انتخابات فتح وفاز بعضوية إقلـيم رفـح                 
 وخاصة التطبيع مع إسرائيل والتنسيق األمني بـين         ،تها في عهد السلطة الفلسطينية معارضته لسياس      هعرف عن 

وفي تحول خطير في     .األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية واعتقال قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي         
 لمدة سنة وسبعة أشهر بسبب مساعدته       1997عالقته مع السلطة قامت األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقاله عام          

 مـن   هوقامت فتح بعد ذلك بفـصل      .د في نشاطات عسكرية وعمليات نفذتها ضد أهداف إسرائيلية        حركة الجها ل
صفوفها عقب مشاركته في مظاهرة تحت شعار مناهضة فساد السلطة والغالء الفاحش الناتج عـن السمـسرة                 

سـتثمار  ولعل هذه األجواء التي مر بهـا دفعتـه ال         . واالستغالل السيئ للمنصب من قبل بعض رموز السلطة       
 باإلستفادة من قدراته العسكرية، حيث شكل مع بداية االنتفاضة          2000انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام      

ومثل العامان األوالن لالنتفاضة الفلسطينية ذروة عمل لجان         .تشكيال عسكريا حمل اسم لجان المقاومة الشعبية      
ير الدبابة اإلسرائيلية الشهيرة الميركافاه األمر الذي وضع أبـو          المقاومة الشعبية عبر أربع عمليات متتالية لتفج      

حاولت إسرائيل أكثر من خمـس مـرات         و .سمهدانة وقادة اللجان في دائرة االستهداف اإلسرائيلي المتواصل       
  .اغتياله على فترات مختلفة خالل االنتفاضة الفلسطينية لكن جميعها باءت بالفشل

9/6/2006 48عرب   
  
   األقصي يدعو إلي هدنة خالل نهائيات كأس العالم  قائد كتائب .6

 ىقطاع خالل نهائيات كأس العالم حتي يتـسن       ال الهدوء في الضفة و    ىدعا زكريا الزبيدي قائد كتائب األقصي إل      
 ان الشعب الفلـسطيني     واضاف.  حد سواء االستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة      ىللفلسطينيين واإلسرائيليين عل  

  .   يحب كرة القدم ويحب أن يتابع مباريات كأس العالم في سالم وأمانىعوب األخرمثل بقية الش
10/6/2006الوفد المصرية   

  
  القيادة العامة تطالب بإدراج القوى الفلسطينية ضمن ميثاق الشرف واالستراتيجية الدفاعية .7

ذي اغتيل بـسيارة مفخخـة فـي         القيادة العامة ذكرى نجل أمينها العام جهاد جبريل ال         –أحيت الجبهة الشعبية    
وألقى ممثل الجبهة في لبنان      .بيروت، فأقامت احتفاالً في مخيم برج البراجنة حضره ممثلون الحزاب وفصائل          
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 فـي   هانور رجا كلمة جاء فيها ان الشعب الفلسطيني في لبنان لم ينس صبرا وشاتيال ولن يسامح مرتكبيها، وان                 
ان الشعب الفلسطيني في لبنـان الـرافض مـؤامرة          ،  اضاف و .ثقافتهاخط الدفاع عن القضية وعن المقاومة و      

وسالحنا ليس سالح غدر، وال نحتاج الى استقدام        . التوطين لن يكترث لحملة الثنائي سمير جعجع ووليد جنبالط        
دراج القـوى   اعناصر الن سالحنا هو سالح مقاومة، وجماهير مخيماتنا تعرف ان تدافع عن نفسها، وطالب ب              

ينية في ميثاق الشرف الذي اتفق عليه، والكف عن استهداف الشعب الفلسطيني وسالح المقاومة بالتشهير               الفلسط
 ان للشعب الفلسطيني في لبنان حقوقاً وواجبات، ويجب عدم نفيه واستبعاده من واجب الدفاع               علنوا .والتطاول

وسـالحهم ضـمن االسـتراتيجية      عن امن لبنان، الن االمن واحد، ولذلك يجب توظيف قدرات الفلـسطينيين             
ثم تحدث نائب رئيس المجلس السياسي في حزب اهللا محمود قماطي فحيا الجبهة ودورها الجهـادي،                 .الدفاعية

قائالً ان العدو الصهيوني واالدارة االميركية ال يفرقان ما بين سالح داخل المخيمات او خارجهـا والمطلـوب                  
الح الفلسطيني الذي يحقق العودة، وهو سالح موجـه ضـد العـدو              فلسطيني من اجل حفظ الس     –تفاهم لبناني   

 فرفض االحتكام الى وثيقة االسـرى اساسـاً         ،وتاله اسامة حمدان   .الصهيوني ولن يستخدم في اي فتنة داخلية      
للحوار الفلسطيني، واعلن انه ليس معقوالً او مقبوالً التعامل مع سـالح المقاومـة الفلـسطينية كأنـه سـالح                    

وقال النائب السابق زاهر الخطيـب ان        .الملف الفلسطيني على اساس سياسي    مع  ودعا الى التعاطي    عصابات،  
 .نزع السالح الفلسطيني هو مقدمة للتوطين ودعا الى صون هذا السالح والدفاع عنه

10/6/2006النهار   
  
  حماس تنفي إصدار بيان ينعى الزرقاوي   .8

 لم تصدر أي بيان     حماسقال ان    سامي أبو زهري   ان   رويترزن  نقالً ع  10/6/2006الخليج اإلماراتية   ذكرت  
 تكرر موقفها الداعم لكل حركات التحرر وأوالها حركة         الحركة ان   واضاف. ينعى مقتل أبو مصعب الزرقاوي    

  . تحرير العراق التي كان الزرقاوي أحد رموزها في مواجهة االحتالل االمريكي
األمين العام لتجمع علماء الشيعة في الكويت محمد        ان   10/6/2006السياسة الكويتية    اوردت من جهة أخرى  

باقر المهري شن هجوماً عنيفاً على حركة حماس على خلفية موقفها من مقتل الزرقاوي الذي نعتـه الحركـة                   
وأفتى المهري بحرمة التبرع  ولو بفلس واحد  للحركة التي اعتبرها داعمـة              . وأعربت عن حزنها الستشهاده   

في الوقت الذي تعيش األمة اإلسالمية والشعب العراقي والعالم أجمع          : وقال في بيان أصدره أمس     .ينلإلرهابي
فرحة ونشوة قتل المجرم الكبير الكافر واللعين أبو مصعب الزرقاوي المقبور نـرى أن حمـاس وجماعـات                  

ية عمليات جهادية في سبيل اهللا      إسالمية في الكويت تعتبر هذا المجرم بطالً وشهيداً مسلماً وأن عملياته اإلرهاب           
ن حماس تساعد وتدعم وتؤيد اإلرهابيين في       ا إننا قلنا في السابق      ،وأضاف. وأن خط هذا الملعون سوف يستمر     

هذه الحركة التي وقفت بجانب صدام المجرم وأيدت احتالله للكويت واآلن تؤبن هذا اإلرهابي الكبيـر                , العراق
ون كما صرحت هذه الحركة بعد اعتقال الطاغية صدام حـسين أن القـبض              وتعبر عن حزنها لمقتل هذا الملع     

وطالب الحكومة الكويتية وبعض الحكومات اإلسالمية بعـدم دعـم هـذه             .على صدام إهانة للعرب والمسلمين    
 اليجوز  صرح انه و. حرام حرام حرام شرعاً أن يعطي المسلم الشريف فلساً واحداً لهذه الحركة           : وقال. الحركة
 وإن كان بعض أفرادها من الشرفاء ولم يقفوا مع صدام في احتالله للكويت ولكنهم قلـة                 حماسدة ودعم   مساع

جداً والغالبية العظمى في هذه الحركة مع اإلرهابي الزرقاوي المقبور ومن مؤيدي عدي وقـصي المجـرمين                 
  .مزبلة التاريخ إلى األبدحتى إنهم أقاموا الفاتحة على روح هذين الخبيثين الملعونين اللذين ذهبا إلى 

  
  حملة الترويج لخطة االنطواء ال تحقق نجاحاً دولياً او محلياً: تحقيق .9

فيما يواصـل أولمـرت     أنه  :  ومن باريس  الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 10/6/2006 الحياة   نشرت
 . دولياً او محلياً على الـسواء       ال تحقق نجاحاً   ها الجانب، تتزايد االشارات الى أن     ة أحادي تهحملته الترويجية لخط  
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 في عمان، لم يسفر عن ردم الهوة بين موقفيهمـا            الثاني اهللا عبدب ئهوأبرزت الصحف العبرية أمس حقيقة أن لقا      
تجميع في البيان الذي ألقاه امام الصحافيين منعـاً  ال الى عدم ذكر خطة   همن الخطوات األحادية، وهو ما اضطر     

إكتفاء العاهل االردنـي بتكليـف معـروف البخيـت           أن    من جهتها  ت معاريف وأفاد .للدخول في نقاش علني   
 خيمت على اللقـاء   التي  الفتور  ة، إضافة إلى أجواء     خطالغضب من   ال  أيضا مدى   عكس بإستقباله لدى وصوله،  

يغـادر   إلى ذلـك،     .حين تبادل الرجالن النكات عن مقتل الزرقاوي      إال  الى األحسن   والتي لم تتبدل    ،  مع الملك 
 تمهيداأولمرت مساء غد متوجهاً الى لندن للقاء بلير ثم الى باريس للقاء شيراك، باحثاً عن تفهم أوروبي لخطته                   

 الى التطـابق    بإإلشارة،   الفرنسية استبق الزيارة    الناطق باسم الخارجية    على الرغم من أن    .لتوافق دولي حولها  
 الذي ينبغي أن يتوصل الى وجـود دولتـين          ،ئيلي اإلسرا –في وجهات نظر الجانبين في الموضوع الفلسطيني        

 أن فرنسا على قناعة بأن تحقيق هذا الهدف ممكن عبر طريـق              الفتا إلى  .تتعايشان جنباً الى جنب بسالم وأمن     
التفاوض استناداً الى خريطة الطريق، موضحا أنها ستعرض وجهة نظرها هذه على أولمرت وتؤكد له عزمها                

أن أوروبـا ليـست   مـن   ،نون إسـرائيلي ومراقب وهذا ما أشار إليه .اد األوروبي وضع كل دعمها ودعم االتح    
 لغرض تدعيم مكانته في مواجهة      محمود عباس، جدية مع   المفاوضات  الخطة، بل تدعوه الى اطالق      لمتحمسة ل 
 .حماس

د  للرأي اعده معهااستطالعأن : اف ب نقال عن القدس المحتلة من 10/6/2006 القدس العربي وجاء في
ان التأييد االسرائيلي لالنسحاب من أظهر  ، شخصا نشرت نتائجه امس515 عينة من ىديالوغ ـ هآرتس عل

وللمفارقة  .اي قرار بشأنه% 7لم يتخذ ، و في المئة56عارضه ، في حين  في المئة37جانب واحد تراجع الى 
 عكس ذلك،% 32 ى حين رأ في،من االشخاص الذين شملهم االستطالع اعتبروا ان الخطة ستطبق% 51ان 

 . البقية برأيولم يدلي
 تراجع أن التأييد لخطة أولمرت: أ ف بورويترز نقال عن لقدس المحتلة  من ا10/6/2006 الدستور ولفتت

هذا لم يكشف سبب ، مع االشارة إلى أن االستطالع نسبة التي حظي بها قبل اربعة اشهرالبمقدار الثلثين عن 
  .تراجعال

 فـإن   ،انه وفق استطالعات سابقة   إلى  : الناصرة من   10/6/2006 الغد األردنية     مراسل جرايسيبرهوم  وأشار  
 ألف  60كونها تقضي بإخالء بعض المستوطنات الصغيرة النائية التي تضم          يعود ل  ،لخطةلالغالبية  سبب رفض   

 . ألف مستوطن420مستوطن، لدمجهم في الكتل التي تأوي قرابة 
  

  زميلتهانائبة في الكنيست تسرق  .10
 لالشتباه بأنهـا    ،فتح ضابط األمن في الكنيست، أمس، ملف تحقيق ضد نائبة من حزب اسرائيل بيتنا             : تل أبيب 

على الحادثة بقولـه، أن      للتعليقضابط  األمر الذي دفع ال   . ديماكا من حزب    لها ةسرقت مزهرية من غرفة زميل    
  . لألسف تكشف لصوصا، إال انها ارهابية أمن النواب من خطر اعتداءاتكاميرات المراقبة وضعت لضمان

  10/6/2006الشرق األوسط 
  

  تجمع المؤسسات الخيرية يعلن تقديم مساعدات عاجلة للعمال .11
أعلن موسى أبو حسين أمين عام الجمعية اإلسالمية أن تجمع المؤسسات الخيرية سيقدم مساعدات عينية : غزة

وقال إننا نقدم هذه المساعدات من  .شيكل لكل عامل 200عامل بواقع 4500ألف دوالر لـ 200عاجلة بقيمة
 معرباً عن امتنان التجمع لكل من ساهم في دعم الشعب الفلسطيني ،باب الشفافية التي انتهجناها والتزامنا بها

ووجه شكراً خاصاً لمؤسسة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني التي تبرعت بمبلغ  .من مؤسسات وحكومات وجاليات
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والر لشراء أجهزة خاصة بمرضى الكلى إضافة إلى المستلزمات الطبية التي أحيلت إلى وزارة ألف د300
  .الصحة

  9/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استشهاد الجئة فلسطينية وابنها بنيران مسلحين مجهولين في بغداد .12
حاولة خطف ابنها اآلخر بداخل  وم، عاما24ً فلسطينية وابنها البالغ من العمر ،قتلت مجموعة مسلحة عراقية

وأوضحت مصادر إعالمية أن العائلة تعمل في مجال  .شقتهم بالمجمع الفلسطيني بالبلديات جنوب شرق بغداد
بيع الخضار، مضيفة أنه مع قتل هذه العائلة الفلسطينية يرتفع عدد االعتداءات التي استهدفت الالجئين 

 اعتداء بينها قصف هاوني على المجمع 623 إلى2003مريكي عام الفلسطينيين في العراق منذ االحتالل األ
الفلسطيني بالبلديات في بغداد، وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل األمريكي والحكومة 

 فلسطينيا، وبلغ إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سجنوا وعذبوا ثم أطلق سراحهم منذ عام 56العراقية 
وبلغ عدد الفلسطينيين  . فلسطينيا وفلسطينية واحده بينما بلغ عدد المفقودين ثمانية فلسطينيين375 إلى 2003

 فلسطينيا وفلسطينية تم تعذيبهم وتقطيع أجسادهم وهو ما بات 132 حتى اليوم إلى2003الذين قتلوا منذ عام 
  .يعرف بمجازر بغداد

  10/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ة أميركية ال تعترف بتعذيب فلسطينيقاضي .13
 رفضت قاضية المحكمة الجزائية األميركية ايمي سانت ايف دفاع محمد صالح، أميركي من أصل :رويترز

فلسطيني، بأنه تعرض للتعذيب وتهديدات لحمله على االعتراف بأن له عالقات بحركة حماس، على يد ضباط 
سجون اإلسرائيلية في التسعينات في اتهامات بانتمائه لحركة وأمضى صالح خمس سنوات في ال . إسرائيليين

حماس، ورفضت القاضية مزاعم صالح التي وردت في شهادة موثقة بأن الضباط اإلسرائيليين أخضعوه 
لتهديدات وانتهاكات جسدية ونفسية وحرمان من النوم، وبدال من ذلك كتبت القاضية ان المحققين ناداف وحاييم 

 .  صالح من دون تعريضه للتعذيبقاما باستجواب
  10/6/2006البيان  

 
   عن المسيحيين في فلسطين اللبنانيةهايكازيانجامعة محاضرة في  .14

حاضر مدير دار الندوة الدولية في بيت لحم، القس الدكتور متري الراهب في جامعة هايكازيان، عـن واقـع                   
 في  2طينيين المسيحيين، اذ انهم يشكلون اقل من        المسيحيين في فلسطين، وأعطى الراهب ارقاما عن واقع الفلس        

المئة من الشعب، من الكنائس االرثوذكسية والبروتسانتية، واوضح ان المسيحيين الفلسطينيين يعيـشون فـي               
 مدرسة، جامعتان ومعهدان، اضافة الى كونهم       64المدن، وهم متمركزون في بيت لحم والضفة الغربية ولديهم          

وتطرق الى اهم هواجس المسيحيين في فلسطين، والمتمثلة في          .لطبية في الضفة الغربية   يديرون ثلث الخدمات ا   
ثم عرض الراهب فيلما     .عامل الخوف على وجودهم، غياب حكم القانون، تعاظم الحركات االصولية واالحتالل          

  .ة ألهالي المنطقةوثائقيا عن مدينة بيت لحم وتأثير االحتالل، والجدار الفاصل العنصري وما يسببه من معانا
  10/6/2006المستقبل 

  
   العوز يحاصر المئات من مستخدمي بلدية الطيبة .15
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 أجد بقايا ى تحولت الى متسول ابحث عن كسرات الخبز في مخابز المدينة، افتش في القمامة عل:حيفا
ي البلدات زوجتي خرجت للعمل في تنظيف المنازل ف .الخضروات، ال أملك وال حتى شيكالً واحداً في جيبي

، 48اليهودية لتؤمن ألوالدنا الخبز والطعام، هذا ما قاله أحد عمال النظافة في بلدية الطيبة داخل اراضي 
 شهراً، بسبب الضائقة المالية التي تعصف بأكثر من 21منذ - موظف300-اليزال بدون راتب كسائر زمالئه 

وجراء االزمة المالية  .في توزيع الميزانياتسلطة محلية عربية تعاني من التمييز العنصري االسرائيلي 
تحولت مئات العائالت في المدينة الى رهائن وضحايا لسياسات وزارة الداخلية تجاه البلدية فيما تسعى االدارة 

  .الجديدة لدفع الرواتب لكن الدعاوى القضائية ضدها يحول دون ذلك
  9/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  إميل حبيبيالروائي الفلسطيني  حيفا تكّرم  .16
شهر الثقافة والكتاب العربي مهرجان تحييه مدينة حيفا، وقد افتتح بأمسية خاصة بالذكرى             :  رجا زعاترة  ،حيفا

ـ        حيث   .السنوية العاشرة لرحيل إميل حبيبي     مـشيرا  ، هألقى مدير عام مؤسسة بيت الكرمة كلمة تحدث فيها عن
وفنانين مثل سميح القاسم ومحمود درويش في الحراك الثقافي العربـي فـي             ألدباء  إلى إسهامه الكبير، إضافة     

 في صورة   حيفا ان العمل جاٍر على تنفيذ اطالق اسمه على أحد شوارع            إلى،  المدينة رئيس بلدية    ولفت. المدينة
   .تليق به

  10/6/2006الحياة 
  

  يطلق مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية الفلسطينيةالبنك اإلسالمي  .17
مؤخراً بإصدار عدة    اختتم مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعه السنوي       :  عبد النبي شاهين   ،الرياض

 مليون دوالر أمريكي لدعم مشاريع البنية التحتيـة         100قرارات مهمة منها إطالق حزمة مشاريع جديدة بمبلغ         
  واإلسالمية المساهمة في رأسمال صندوقي     وقد دعا المجلس الدول األعضاء وناشد الدول العربية       . في فلسطين 

 اللذين قررت إنشاءهما القمة العربية الطارئة على اعتبار أن دعم هذين الصندوقين إنما يمثـل    األقصى والقدس 
وأوضح رئيس المجلس األعلى للصندوقين أنه قد تم حتى تاريخـه، صـرف             . دعما لصمود الشعب الفلسطيني   

سهمت في بناء عشرات اآلالف من المساكن والطرق والمدارس وخطـوط            مليون دوالر أمريكي، أ    686نحو  
هـذا  . وإصـالحات أخـرى    وقدمت الرعاية الصحية والتعليمية ألشد الفئات تأثرا بالعدوان          .المياه والكهرباء 

باإلضافة إلى توفير القروض الحسنة الالزمة إلقامة المشروعات الصغيرة ودعم موازنـة الـسلطة الوطنيـة                
  . يةالفلسطين

  10/6/2006الشرق القطرية 
  

   رد بعثة الجامعة الدول العربية لدى االتحاد األوروبي على اآللية المقترحة .18
 األوروبـي اعتبر لفيف من دبلوماسيين العرب ببعثة جامعة الدول العربية لدي االتحاد             :فكرية أحمد ،  بروكسل

 يعد كارثة مروعة للشعب الفلسطيني والقطاع       من االحتياجات المالية الفلسطينية   % 25في بروكسل، أن تغطية     
ووصف دبلوماسي عربي هذا المقترح بأنه شعلة       . رواتبهمى  من الموظفين عل  % 75الوظيفي، حيث لن يحصل     

 الذي سيتم عليه اختيار الموظفين الـذين        األساسمعدة لالنفجار في قلب الصف الفلسطيني مجددا، وتساءل عن          
    .اآلخرين سيتم حرمان أساسي  أى رواتبهم وعلإعطاؤهمسيتم 

  10/6/2006الوفد المصرية  
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  دعو الشعب الفلسطيني إلى الوحدة أمين عام المؤتمر القومي العربي ي .19
شعب الفلسطيني وفصائله وقواه السياسية، إلى التمسك       الدعا األمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني         

 الوطنية من أجل مواجهة التحديات الخطيـرة التـي تواجههـا القـضية              بالوحدة على قاعدة التمسك بالثوابت    
الفتاً إلى أن المؤتمر القومي مع حل الخالفات بـالحوار، بعيـداً عـن              ،  الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية    

اصاً يتضمن اهتماماً خ   وأكد السفياني أن برنامج عمله في المؤتمر       .النزاعات والصراعات الدموية واالشتباكات   
وأعرب السفياني عـن اعتقـاده بـأن تفعيـل           .بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لألمة العربية      

ورأى أن المـؤتمر   .مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من شأنه المساهمة في إيجاد اإلطار األصح للحـوار     
 ومـسئوليه  التي تجمع العديد من أعـضائه        ينةالمتبإمكانه أن يلعب أدواراً مهمة في رأب الصدع نظراً للعالقة           

  .بمختلف األطراف والفصائل الفلسطينية
  9/6/2006وفا 

  
  ومبارك مبادرة مشتركة قريبايلتقي العاهل البحريني ويطلق األسد  .20

ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن بشار األسد سيعقد خالل هذه الفترة عدة لقاءات مع              : محمد ظروف ،  دمشق
 االتصاالت والمشاورات المكثفة التي تجريها دمشق مع عواص القـرار           إطار عرب بارزين في     قادة ورؤساء 

 مبـادرة   إلطـالق العربي لتعزيز وحدة الموقف العربي مشيرة إلى احتمال عقد لقاء قريب بين األسد ومبارك               
تعزيز وحدة الصف    وتساهم في    ،مشتركة تزيل الخالفات القائمة بين رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومة حماس         

  . الفلسطيني
حمـد آل    المحادثات التي جرت بين األسد والعاهل البحرينـي       من جهة أخرى ذكر بيان رئاسي سوري عقب         

 دولته المستقلة وعاصمتها    وإقامةخليفة أن الجانبين أكدوا مواقفهما الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة           
المعلم حرص سوريا على بذل كل جهد ممكن لتعزيـز الوحـدة الوطنيـة               فيما أكد وليد     ،القدس وإنهاء معاناته  

  . ومواصلة دعم خياره الديمقراطي،الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
  10/6/2006الوطن القطرية 

  
   تحذر من كارثة إنسانية في الضفة والقطاع جّراء الحصار :وزيرة ألمانية .21

يرة التنمية األلمانية هايدماريا فيستسوريك تسويل في تصريح لصحيفة زود دويتشه قالت وز، القدس المحتلة
إن الوضع يدقّ جرس اإلنذار في إشارة إلى البيانات األخيرة لبرنامج الغذاء :  األلمانية9/6/2006 تسايتونج

من الحصول العالمي، التي أكدت أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، أي نحو مليوني شخص، لن يتمكنوا 
 عدم اتخاذ اللجنة الرباعية لخطوات الوزيرة،وانتقدت  .على الغذاء الكافي، حال توقّف المساعدات الخارجية

  .فعالة بشأن خطة الدعم المالي البديلة للفلسطينيين
  9/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  تنفي فقدان خريطة الطريق حيويتها  و تؤيد االستفتاء :روسيا .22
 تأييـد بـالده     أمسجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف       : 10/6/2006الحياة   مراسل   ائد جبر  ر نقل

 موسكو تدعم من دون حدود الجهود المبذولـة علـى هـذا             إن الحوار الوطني الفلسطيني، وقال      إنجاحجهود  
 مـصيرية   أهميـة هـا    طاولة المفاوضات الستكمال مسيرة المحادثات السلمية ل       إلى العودة   أنالصعيد، واعتبر   

فـي الوقـت نفـسه،      .  الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة     بإقامة اإلسراع تحقيقها وهي    إلىيصبو الجميع   
 يساعد االستفتاء في فلسطين على تحقيق هذا الهدف، واعتبر انه سيكون خطوة             أن في   أمله الفروف عن    أعرب

  .لسالم العادل والشامل في المنطقةقوية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق ا
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قـال نائـب وزيـر       :كريم المظفـر   نقالً عن مراسلها     10/6/2006الخليج اإلماراتية   من جهة أخرى ذكرت     
الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف إن خريطة الطريق لم تفقد حيويتهـا، خـصوصاً أن طرفـي النـزاع                   

 إن هناك معلومات تشير إلى عزم الجانبين على الدخول في           وقال.  الرئيسيين فلسطين وإسرائيل لم يتخليا عنها     
  .جولة جديدة من المفاوضات على أساس الخطة

 
 

 إطالق المفاوضات واجب مطلق: وبلير.. أخالقيالمساعدات للفلسطينيين واجب : شيراك .23
 قـال  ،مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في باريس في  :ب.ف. ا،باريس

 أكثر)  المساعداتإرسالفي (نشدد عليه هو ضرورة التعجيل  ما:  بشأن آلية اإلتحاد األوروبيالرئيس الفرنسي
ووصف .  تنتج عن وقف المساعداتأن االنعكاسات السياسية الخطيرة التي يمكن إلى من المبدأ بحد ذاته مشيرا

  . أخالقي واجب  الفلسطينيين بأنهاإلى تقدم أنالمساعدة التي يجب  شيراك
المفاوضات واجب مطلـق لنـا جميعـا      مسارإطالق إلعادة قيامنا بما في وسعنا أنعتقد أ:  بليرمن جهته قال

 . المصالحة والسالم في العالمإلى بالنسبة األمور أهم التقدم بين اسرائيل والفلسطينيين هو أنواعتبر 
  10/6/2006الحياة الجديدة 

  
  أكاديمي في األردنتشارك في مؤتمر  وعربيةجامعات اسرائيلية  .24

 مؤتمر التجمع العالمي الثاني لدراسـات       األحد، ، يعقد المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان       :لقمان اسكندر 
 يمثلون العديد من دول العالم على رأسهم اسـرائيل          أكاديميالشرق األوسط بمشاركة أكثر من ألف وخمسمائة        

 عسكرية ومدنية من كلية الحرب التابعة للجـيش        أمريكية شخصيات   األكاديميين ويحاضر في  .واألردنوإيران  
   .اإلسالمودراسة الدين المقارن في , اإلرهابوالحرب على , اإلسالميةوالتهديدات , التسامح:  حولاألمريكي

ل بعد مثـل     لم تعترف باسرائي    عربية وقال الخبير في شؤون التطبيع هشام البستاني إن هذا المؤتمر يضم دول           
 .إيـران  تعادي اسرائيل بشكل عقائدي وعلـى رأسـها          أنها تقول في العلن     إسالميةودول  , الكويت والسعودية 

 مقاطعتها لهـذا    أعلنت البريطانية كانت قد     األكاديميةوأضاف إن المفارقة في هذا المؤتمر أن بعض المنظمات          
وهو موقف يتم تجديده سنويا رفضا للممارسـات         من اسرائيل    أكاديميونالمؤتمر وأي مؤتمر آخر يشارك فيه       

 أنفـسهم  فرصة كبيرة لالسرائيليين لترويج      المؤتمر إلى أن     البستاني وأشار .االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني   
 الختـراق   األساسية بالتأثير على البنية     األرضمما يعني البدء على     ,  والثقافية األكاديمية األوساطخصوصا في   
  .أكاديمي فاعل

 10/6/2006العرب اليوم 
  

  سرائيلاالستئناف المفاوضات مع  دمشق تنفي طلبها وساطة أوروبية .25
سرائيلية من أن سورية طلبت تـدخالً أوروبيـاً لـدى           ا اليوم، ما روجت له صحف       ،نفت دمشق بشدة  : دمشق

رغم مـن أن     أنه بـال    رسمي  سوري  إعالمي وأكد مصدر  .سرائيليةسرائيل الستئناف المفاوضات السورية اال    ا
 .سورية تعتبر السالم خيارها االستراتيجي إال أن هذا الخبر ال أساس له، وأنه عار عن الصحة جملة وتفصيال                 

وذكَّر مصدر سوري مطلع بأنه سبق لسورية أن أبدت أكثر من مرة استعدادها للعودة إلى مائدة المفاوضـات،                  
ورأى المصدر السوري، أن ال داعي للحديث عـن          .ةغير أن إسرائيل بدت غير مهتمة بالعودة للعملية السلمي        

  .اتصاالت سورية غير موجودة أصالً للعودة إلى المفاوضات، في ضوء عدم رغبة إسرائيل في العودة إليها
 10/6/2006الشرق األوسط 
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  االرتباك الفلسطيني سببه مغادرة مواقع التحرر إلى الالدولة: عزمي بشارة .26
ين هي قضية كولونيالية ال يبدو طماذا علينا ان نفعل؟ قضية فلس: ة إن السؤال هو بشار عزميقال: مايسة عواد
تفكير العرب فيها هو دائما . السؤال في القضية الفلسطينية هو ليس عن حل بل ماذا علي ان افعل. ان لها حالً

ية تناضل الناس من في القضايا الكولونيال. ومن هو االكثر قدرة على ايجاد مخارج وحلول. بالبحث عن حلول
. هل هي قضية تحرر وطني أم هي قضية فصل عنصري. مسار القضية الفلسطينية قد ارتبك. اجل التحرر

وكنت سأرضى بأي خيار من هذين الخيارين ألنه كان سيقود إلى تحرر إما وطني أو في إطار المواطنة، 
ة اتخذت مسار بناء الدولة دون دولة االرتباك هو في أن القضي. والمواطنة والوطنية وجها عملة واحدة

بعد ان . ونحن نعيش هذا االرتباك. وغادرت مواقع التحرر الوطني من دون ان تنجز اهداف التحرر الوطني
دخل الفلسطينيون مسار تسوية مع االستعمار على اساس موازين القوى القائمة بين الطرفين وليس على اساس 

المستعمر بتقرير مصيره، وهو االساس الوحيد للتفاوض بين مستعِمر اعتراف المستعِمر بمبدأ حق الشعب 
وبين حركة تحرر، ال يستطيعان ان يوهما نفسيهما انهما يجلسان الى طاولة للتفاوض من دون شروط مسبقة 

الحالة الفلسطينية هي ليست حالة ارض . ليس هذا حال الفلسطينيين مع اسرائيل. كما تتفاوض القوى المتوازية
 1967هذا هو التنظير الصهيوني، اي أن هناك ارضاً متنازعا عليها محتلة منذ العام . تنازع عليها بين كيانينم

لذا تحل بالتفاوض عليها من دون شروط مسبقة، لذا فان االفتراض الصهيوني يقول إن القضية الفلسطينية 
يكون إجرائياً، اي كيف ومتى يتم التفاوض .  ما نسميه نحن قضية فلسطينية موضوع آخر1967.نشأت سنة 
  . االستقالل

ومع دخول المفاوضات بهذه الطريقة الخطأ، تمت مغادرة مواقع حركة التحرر الوطني ولم ندخل في الدولة 
فحصل اسوأ ما يمكن أن يقع لقضية او حركة وهو اختفاء المرجعيات الرسمية، ما جعل المجتمع الفلسطيني 

  . سطينية تكاد تكون على حافة االنحدارفي حال سيئة والسياسة الفل
الخيار الثاني كان خيار الضم، أي االنضمام الى الكيان االسرائيلي والمطالبة بحقوق المواطنة ومساواة كاملة 

  . في وطن واحد
حين اقيمت منظمة التحرير الفلسطينية أقيمت في القدس الشرقية ولم تكن هذه محتلة وال غزة وال الضفة 

وكان التحرير صياغة أخرى لعودة الالجئين، فالقضية الفلسطينينة كانت قضية الجئين رفض الغربية، 
الفلسطينيون كرامة تسميتها هكذا، لكن حركة التحرر الوطني الفلسطيني هي حركة الجئين وليست حركة 

ن، سلوك اآل. عندما بدأ التفاوض صارت الدولة هي الهدف. الضفة وغزة وتطلعها االساسي كان حق العودة
وال ادري ما . هذا هو االرتباك. السلطة الفلسطينية هو أن تتصرف وتعامل كدولة من دون أن تتحول الى دولة

والزمن ال يمهمل ألن البديل الذي جاء به . إذا كان يمكنني القول انه يمكن العودة الى احد الخيارين السابقين
اب النضالي، أي خطاب رفض لما يجري من دون بقية الخيار المتخذ هو سيطرة التيار االصولي على الخط

  . >عناصر التحرر الوطني
إن <وقال . بشارة قال إنه جزع من تحول الصراع الفلسطيني االسرائيلي الى صراع فلسطيني فلسطيني

محاولة إفشال الحكومة الفلسطينية ستؤدي الى عواقب على المستوى العربي، بحيث ستتعمق ازمة 
ما يؤدي الى تأزم التقدم الديموقراطي في االراضي الفلسطينية، ومن سيعمل على افشال الديموقراطية، 

وحول وضع  . >الحكومة سيخرج منها أكثر ارتباطا باسرائيل، وهنا ستجد اسرائيل مفاوضا بال شروط
ي أن يتمتع الفلسطينيين في لبنان قال إن معنى أن يكون الفلسطيني الجئاً في بلد يتبنى حق العودة فهذا يعن

حالة الفلسطينيين هنا تطرح سؤاالً حول مدى تبني القضية الفلسطينية، فمن غير المعقول أن تحب . بحقوق أكثر
هم ال يريدون المواطنة اللبنانية واللبنانيون ليسوا بوارد اعطائهم إياها، . القضية الفلسطينية وتكره الفلسطينيين
   ؟>لذا لماذا ال يعطون حقوقهم اإلنسانية

  10/6/2006السفير 
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  حماس فقدت التوازن: العميد كوبرفاسر رئيس التحقيقات في أمان .27

رجال وصدقاء من بين السياسيين     أكوبرفاسر أو كوبر كما يعرف بالجيش، هو من بقايا مرحلة سابقة، ليس له              
حماس ن  ألحكومة  قبل يومين، وبعد أن طلب منه تقديم تقييم عن حماس، وقال أمام وزراء في جلسة ا               . عالماإل

عالم باستغراب، وحين سمع بذلك قال باستغراب كيف يخـرج           تناقلتها سريعا وسائل اإل    تمر في مرحلة ضعف   
فهذا الضابط الذي كان لسنوات طويلـة فـي         . ليه مسألة غير متوقعة   إفهذه كانت بالنسبة    . كل ما يقال للخارج؟   

وان الـمقابلة  . عالميةوالـمناورات السياسية واإل  العيب  مركز أعصاب االستخبارات لـم يكن معتادا على األ       
خطار التي تهدد وجـود     نهاء خدمته في جهاز االستخبارات والتي تحدث فيها عن األ         إجريناها معه عشية    أالتي  

ولى التي يفتح فيها هذا الضابط فمه ليتحدث فـي حـين كـان              اسرائيل وكذلك حماس في نفس الوقت كانت األ       
  .عالم والسياسة جلعاد ومن قبله من نجوم اإلرئيسه الـمباشر عاموس

لى االستخبارات بطريقة معينـة  إالتغييرات الدرامية الكبيرة التي حدثت، وعلى جميع الجبهات، كان الكل ينظر      
وأكبر االنتقادات التي وجهت لجهاز االستخبارات فـي        . وكأنه يقول لها كل شيء يجب أن يكون متوقعا عندكم         

خيرة، كان يتركز في عدم قدرة االستخبارات في اكتشاف هذا الفوز الساحق لحركـة حمـاس فـي                  اآلونة األ 
  . السلطة

. زمـات حدى مهمات االستخبارات هي أن تكون كبش فداء في كثير من األإن أيام  قلت في احد األ   : يقول كوبر 
لى شخص آخر غيـر     إجه  حدى الـمهام فان الـمديح يو    إقول لرجالي حين يكون هناك نجاح كبير في         أوكنت  

ال لالستخبارات، وهذا ما حدث بالنسبة لحمـاس        إزمة، فان اللوم واالنتقاد ال يوجه       االستخبارات، وحين تقع األ   
  . لى السلطة التنفيذيةإووصولها 

صوات وآراء متعارضة بين كبار ضباط الـمخابرات كانت مختلفـة فيمـا            أقبل تنفيذ خطة انطواء، سمعت      *
  و سيقل بعد االنطواء؟أرهاب سيزداد ان اإلذا كإبينها، ما 

لى يهودا والسامرة فـي أعقـاب االنطـواء، وان          إرهاب من غزة    تقديراتنا الـمتكررة كانت أنه سيتم نقل اإل      -
ساليب جديدة، لكن الـمخابرات والجيش االسرائيلي مستعدان لذلك ولديهما خطـط الـرد             أرهاب قد يطور    اإل

ذا إستخباراتية حول عزمه التفاوض مع اسرائيل، وما        إري، فهناك آراء متضاربة      بالنسبة للرئيس السو    .عليها
ـ                 فـي  . ةكان ذلك صحيحا أم انه مجرد مناورة يريد بواسطتها كسب الوقت فقط وللتخلص من الضغوط الدولي

سـبق   رأي القائـد األ    :جهاز االستخبارات، وفي هذا الـموضوع، كان هناك جدل ونقاش قوي بـين رأيـين             
ذا كانت مبادرته   إنه  سد ليس جديا، أل   ن األ أفقد أكدت أنا      . وبيني) فركش(خبارات الجنرال اهرون زئيفي     لالست

  .رهابن تكون في وقف تأييده لإلأولى يجب جدية، فان خطوته األ
  سد بأنه مستقر؟لى أي حد يمكن وصف نظام األإومع ذلك، ف*
دت الـمعارضة السورية كرامتها، وبذلك بـدأت تعمـل،         فقد فق . لديه مشاكل تتفاقم باستمرار حول االستقرار     -

ونجحت في تجنيد خدام والذي كان نائبا للرئيس، وعالمة ثانية لعدم االستقرار، هو انتحار قائد الــمخابرات                 
ن عملية تصفية جـرت لـه       إن هناك اعتقادا يسود هناك يقول انه لـم ينتحر، بل           أمع  (الجنرال غازي كنعان    

  .)على النظام استخدام القوة ليحافظ على وجودهصبح أهناك وبذلك 
سـقاط األسـد    إما هو األفضل بالنسبة لنا كاسرائيليين، أن يبقى األسد، الضعيف نسبيا، في الحكم، أم أن يتم                 *

  لى الحكم؟إسالمية الـمتطرفة هناك وصعود القوى اإل
ضائل كثيرة برزت من نظـام األسـد،        ن اسرائيل تعرف كيف تتعامل معه، أنا ال أرى ف         إكيفما يكون األمر، ف   -

وحـسب  . سوأ من ناحيتنـا بعـده     أرهاب الفلسطيني، وال اعتقد أن األمر سيكون        فهو يؤيد حزب اهللا ويدعم اإل     
تقديرات كوبرفاسر فان نظام بشار األسد يواصل إمداد حزب اهللا بالسالح، الذي يشتري جزءا منه من روسـيا                  

  .يامفي هذه األ
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لى مشارف مدينـة    إسبوعين في جنوب لبنان، التي وصل بعضها        أكاتيوشا األخيرة قبل    بعد موجة صواريخ ال   *
لى مراكز الـبالد،    إصفد، هو تلـميح من جانب نصر اهللا بأنه يملك صواريخ بعيدة الـمدى تستطيع الوصول               

  هل هذا صحيح؟
ب اهللا يقفون على خـط      ذا كان رجال حز   إو. هذا أكيد . لى مدى أبعد من شمال البالد     إإن لديه صواريخ تصل     -

ذا كانت لديهم صواريخ    إوحول السؤال ما    .  تستطيع ضرب الخضيرة   5الحدود، فان صواريخهم من نوع فجر       
  .أبعد من ذلك، فال توجد تقديرات أكيدة لدى االستخبارات عن ذلك، ولكننا نأخذ ذلك في الحسبان طول الوقت

بأن الحكومة اللبنانية طرحت مبادرة تقوم اسرائيل بموجبهـا         األنباء تناقلت معلومات في اآلونة األخيرة تفيد        *
باالنسحاب من مزارع شبعا، وبعد ذلك تقوم سورية بالتنازل عن هذه الـمنطقة للبنان، وبذلك ينهي حـزب اهللا                  

 قاء السالح إال باالنسحاب االسرائيلي من الـمزارع الـمحتلة، فهل هذا اقتراح جدي؟إلموقفه بعدم 
زمة ووضع حد لحالة الحرب وحل الـمشكلة       نهاء األ إغير جدية، فحزب اهللا وسورية ليسا معنيين ب       لـمبادرة  ا-

التي يسمونها مزارع شبعا، الـمبادرة ليست إال تبريرا للحكومة اللبنانية لقول إنه طالـما لـم تُحـل مـشكلة                  
  . منه بنزع سالح حزب اهللانها لن تستطيع تنفيذ باقي بنود قرار مجلس األمن الخاص بجزءإمزارع شبعا، ف

لى السلطة، يقول كوبرفاسر إن     إوعندما سئل عن الفشل في تقديرات جهاز االستخبارات بوصول حركة حماس            
االستخبارات لـم تفشل في معلوماتها، وإن الـمشكلة تنحصر حسب رأيه فيمـا يـسمى مـصاعب تفـسير                  

طينية، فمن ناحية يمكـن تفـسير الـمـصطلح الـذي           جراء االنتخابات الفلس  إللتقديرات والتنبؤات التي سبقت     
لقد كان هذا التعبير غير كـاٍف بالــمرة، يقـول           . ن حماس ستحقق انجازا محددا    إاستخدمناه قبل االنتخابات    

  .كوبرفاسر
 سبوع عندما قلت في اجتماع مجلس الوزراء إن حماس قد ضعفت؟ليه هذا األإوما الذي قصدت *
لى السلطة، وهي اآلن في مرحلة دفـع        إتكبت عددا من األخطاء منذ أن وصلت        أنا اعتقد أن حركة حماس ار     -

ومجرد أن عـددا مـن      . نحن نرى كيف أن أبو مازن وجماعته يستغلون هذه األخطاء جيدا          . ثمن هذه األخطاء  
ل ليها أبو مازن، التي تطالب بتحديد الصراع داخ       إكبار مسؤولي حماس قد وقعوا على وثيقة األسرى التي بادر           

، وإنهم فعلوا ذلك دون التشاور مع أحد في قيادتهم، هذا األمر يظهر القيـادة               1967الـمناطق الـمحتلة العام    
بأنها ليست مستعدة بعد، ولكي يضيفوا الـمزيد على حالة الذهول فان قائد حماس في دمشق، خالد مشعل، يفقد                  

 وأنا اعتقد أن    . القدرة على الصبر وعدم النضوج     هذه عالمات على عدم   . اتزانه وينهال على أبو مازن بالشتائم     
فحركة حماس ال   . الشارع الفلسطيني يقرأ هذه العالمات والتوجهات، وقد بدأ يسأل نفسه لـماذا صوت لحماس            

  .على األقل في هذه الـمرحلة. تؤدي وظائفها أفضل مما كانت تفعله حركة فتح
نرى حتى اآلن انتقاال جماهيريا واسعا في التأييد من حماس          ويؤكد كوبرفاسر أنه على الرغم من ذلك، فنحن ال          

. ال، بل لقد انقلبت في نواٍح معينة      . لكن، على األقل، فان موجة تصاعد ونمو حركة حماس قد توقفت          . الى فتح 
جراء االستفتاء العـام كمـا      إذا ما واصلوا رفضهم     وإصحيح أن حماس ما زالت أقوى من فتح، حسب رأينا،           

  .ننا سنرى مواجهة قادمة وساخنة، ليس مضمونا أن تكون حماس هي الفائزة فيهاإازن، فيطلب أبو م
هل يمكن رؤية عالمات عملية لدى حماس ستؤدي في نهاية األمر الى اعترافهـا باسـرائيل علـى أسـاس                    *

  ؟1967االنسحاب الى خطوط حزيران 
 السياسية لحماس في الـضفة الغربيـة أكثـر          فالقيادة. اعتقد أن التركيبة البراغماتية في حماس محدودة جدا       -

ولكن القاسم الـمشترك بينهما هو ما تعنيه اللحى السوداء،         . براغماتية من القيادة في الخارج أو في قطاع غزة        
لذلك، فان احتمال حدوث تغيير جوهري في حماس يعتبر احتماال ضـئيال            . بما فيها لحية الشيخ محمد أبو طير      

  .حتى اآلن
 صريحا ومحددا، هل توجد أزمة حقيقية انسانية في السلطة في أعقاب العقوبات الـمفروضة علـى                نريد رأيا *

  حكومة حماس؟
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ال توجد ازمة انسانية في السلطة، هذا اختراع مقصود، أنا ال أقول إنني اذا ما خُيرت بين العيش في هرتسليا                    -
ا جدا عن اوضاع سابقة في اوقات سابقة كانـت          ، لكن الوضع لـم يعد غريب     ! وبين جباليا فانني سأختار جباليا    

فالغرب لن يسمح بانهيار انساني، وكذلك اسرائيل، ولكن الـمـشكلة أن           . السلطة فيها تعرف كيف تتعامل معها     
الغرب واسرائيل هم من يسبقون لـمعرفة الشيء السيئ هناك، وبعد ذلك يكون دور الفلسطينيين أن يـصحوا                 

  .على ذلك
ن فوز حماس في االنتخابات يعني أن الفلسطينيين يعتقدون أن االرهاب وحـده يمكـن أن                هل يمكن القول إ   *

  يحقق لهم النتائج التي يريدونها؟
الفلسطينيون جميعهم يعتقدون أن االرهاب حق مشروع، ولكن الجدل بينهم هو ما اذا كان ذلك هو                . بالتأكيد ال -

 وحده الذي جعل اسرائيل تنسحب مـن غـزة، لـيس إال             فاالدعاء بأن االرهاب هو   . الذي سيحقق لهم أهدافهم   
. الـمبرر الذي أقنعت حماس به نفسها بأنه كان سبب االنطواء من هناك، ولكن ذلك ليس بالتحديد هو الواقـع                  

 فـي  70 في الـمائة من الفلسطينيين، حسب استطالعات الرأي، يؤيدون االرهاب، ولكن يوجد ايضا    70يوجد  
  .ن يؤيدون العودة الى الـمفاوضات مع اسرائيل، وهذا يؤكد أنهم لـم يقرروا بعدالـمائة من الفلسطينيي

  هل تُقر بارتكاب أخطاء في التعامل مع الفلسطينيين في الـماضي؟*
  .هذه طبيعة االنسان. من الطبيعي أننا ارتكبنا أخطاء على مدى العالقة وعلى طول الطريق-
، التي في أعقابها جرى اغتيال الوزير رحبعام زئيفي، هذا يبدو           على سبيل الـمثال، تصفية أبو علي مصطفى      *

  ؟عملية اغتيال في الـمستوى السياسي، التي لـم تكن ضرورية
وعندما سألنا كوبرفاسر حول ما اذا كانت اسرائيل تقدم ما يكفي من الدعم ألبو مازن في السنة األخيرة، وهـو             

يفاجئنا باستنتاج عكسي صارخ، حيث يقول الـمـشكلة        . حماساألمر الذي أدى في نهاية الـمطاف الى تقوية         
الـمركزية ليست في أننا لـم نقدم الـمساعدة الكافية ألبو مازن، بل هي أننا لـم نكن جديين أكثر معه فـي                    

يـام قليلـة مـن      أفبعد  . بيبأاللحظة الـمناسبة، وخصوصا في أعقاب العملية االنتحارية في الـمطعم في تل            
، قُتل ستة اسرائيليين في معبر كارني في قطـاع          2005 كانون الثاني    13سا للسلطة الفلسطينية في     انتخابه رئي 

ولكن في أعقاب   . غزة، وعندما قلنا إننا سنقوم بخطوات محددة، فهم أبو مازن الرسالة وقام هو بخطوات جيدة              
طالق النار فـي    إين االلتزام بوقف    بيب لـم يقم بأية خطوة جادة، وادعى أنه ال يمكن للفلسطيني          أالعملية في تل    

  .حين تخرقه اسرائيل
  معاريف

  10/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  أوسلو أم الهدنة المفتوحة؟ أيهما أكثر تفريطا .28
      عريب الرنتاوي 

 وأتبع ، تعهد ناطقون باسم حركة حماس بإسقاط االستفتاء على وثيقة األسرى،بلغة ال تخلو من التهديد والوعيد
ء الناطقون تصريحاتهم النارية بالتلويح باللجوء إلى شتى الوسائل التي تراها الحركة مناسبة إلنجاز هذه هؤال
 شدد سامي أبو زهري على ضرورة ، ولكي ال تضيع هذه التهديدات في ضجيج اللغو السياسي المفرط،المهمة

 . بما فيها خيار القوة،لخيارات متاحةانتبهوا كل ا: كأنه يريد أن يقول لناو ،قراءة ما بين كلمات تصريحاته
ويتعين على القيادة الفلسطينية أن  . ال يجب أن يخيف أحدا، الالمنطق األرعن،مثل هذا المنطق أو باألحرى

 إلى هدف ، أن يتحول الحوار بحد ذاته، فليس من الحكمة وال المصلحة،تمضي قدما في مشروع االستفتاء
 تخرج الشعب ،ة نحن أحوج ما نكون فيها إلى رؤى وبرامج واضحة في مرحل،ستراتيجية فلسطينيينإو

 فالشعب ، رؤوس مطلقيها علىمثل هذه التهديدات ستنقلب .والقضية من قبضة الحصار والتراجع والتجويع
 كيف يعاقب الذي يعبثون بأمنه ووحدته ودمه لحسابات فصائلية ،الفلسطيني تعلم على مدى سنوات وعقود
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 وصانعة هويته الوطنية ،المعاصرله  قائدة نضا، والشعب الذي عاقب حركة فتح،يقةومصالح سلطوية ض
 ،السلطة ليست رهينة تؤخذ مرة كل أربع سنوات.  وبجهد أقل، قادر على محاسبة حماس، الفلسطينيهوكيان

ماس وح .ومن حق الشعب أن يحاسب ويقيم زعماءه المنتخبين عندما يشعر أن مستقبله ووجوده في خطر داهم
 ، لم تظهر بخالف تقديراتنا ما يكفي من القدرة على استيعاب تحدياتها والعمل بمقتضياتها،التي فاجأتها السلطة

 . مطوقة بسياج العزلة وجدران الحصار، مقاومة مع وقف التنفيذ وسلطة بال رؤية،وهي اليوم كالبطة العرجاء
 ال تمتلك حماس ،قت المستقطع إلنجاز مشروعه وبحثه المستميت عن الو،في زمن أولمرت وخططه األحادية

 ،كأن أولمرت واإلسرائيليين يريدون شيئا أكثر من ذلكو ،سوى مشروع الهدنة الطويلة لتعرضه على شعبها
 ال تجد حماس ما تعرضه من سياسات ومواقف مقاومة ،وكلما اشتدت الضائقة حول حكومة حماس وشعبها

 وال أدري ،ها أخذوا يتحدثون عن هدنة ممتدة لعقود وليس لسنوات فقطن بعض قادتأ حتى ،سوى تمديد المهلة
 أم ، مسار الهدنة المفتوحة بال حدود،في الحقيقة أيهما أكثر تفريطا وإفراطا في تقديم التنازالت للعدو والكيان

 . دولتين لشعبين؟- أوسلو -مسار مدريد 
 تقف في واد ومختلف ،بالمنظمة والشرعية الفلسطينيةفال هي مؤمنة  .ليس لدى حماس ما تقوله لشعبها والعالم
 دولة 22 و هي في كفة، وال هي مستعدة للتساوق مع الشرعية العربية،الفصائل في واد آخر حيال هذه المسألة

 التي تجابه حماس بضرورة احترام قراراتها في ، وال هي منسجمة مع الشرعية الدولية،عربية في كفة أخرى
 يصلح أن يكون خطبة جمعة ،حديث الثوابت على إطالقها.  الحركة ويرتحلونوه مسؤولكل عاصمة يحل في

 ونتحدى حماس أن تقبل ، والشعب الفلسطيني لم ينتخب حماس لـثوابتها،ولكنه ليس سياسة وال برنامجا
ار ستراتيجية لمواجهة حرب التجويع والحصإ ليس ، والزيت والزعتر،بالرجوع إلى الشعب في هذه المسألة

 لكي ، وقد آن األوان، ليست تصاغ من خاللها المواقف والسياسات واالستراتيجيات، والمساجداالقتصادي
 وأن ، وان الشلل الذي يعيشه النظام الفلسطيني ال بد له من نهاية،تدرك حماس أن بقاء الحال من المحال

  .دل من سلوكها ومواقفها إن لم تغير حماس أو تب،مر ال مندوحة عنهأاالحتكام للشعب مجددا هو 
  10/6/2006الدستور 

 
  !هل سقط الخيار؟ وداعا للدولة الفلسطينية .29

 سمير جبور
علي تجاهل الفلسطينيين ) ول مرة يتفقون علي شيءوأل(هون بخالفاتهم والعرب متفقون يتلفيما الفلسطينيون 

 ى خلق وقائع علىلإ تنصرف اسرائيل وعذاباتهم وكأن القضية الفلسطينية ال تعنيهم ال من قريب وال من بعيد،
وهذا . نشاء الكانتونات والجيوب المتناثرةإرض بدءاً بالمستوطنات ومرورا بالجدار العنصري وانتهاء بألا

رض، يكاد ينهي خيار قيام الدولة التي يحلم بها  األىالوضع القائم الذي تعمل اسرائيل علي تكريسه عل
. 1967 ليست جديدة وهي مستمرة منذ احتالل المناطق الفلسطينية سنة ن هذه الحقيقةأعلما . الفلسطينيون

مريكي نفسه ن الرئيس األأذ إ. مريكيةيما الوعود األوالس  ،ولكننا نسير وراء السراب ونثق بالوعود الخادعة
 الذي ففي الوقت.  ذكر الدولة الفلسطينية من باب رفع العتب وذر الرماد في العيونىيأتي عل) ولم يعد(كان 

ولمرت رئيس أيهود إعلنه أ ما ىمريكي عن رؤية الدولة الفلسطينية يكيل المديح عليتحدث فيه الرئيس األ
. نها خطوة مهمة في اتجاه السالم أياها بإحادية الجانب، واصفا الحكومة االسرائيلية الحالي بشان الخطوات األ

نشاء دولة إ ىهم في تحقيق السالم وال تساعد علحادية الجانب ال تسان هذه الخطوات األأبينما يعلم بوش 
 آخر مستجدات حقائق ىومن اجل االطالع عل.  كل فرصة لقيام هذه الدولةىفلسطينية بل هي وسيلة للقضاء عل

ورد الكاتب فريد بوش في أفقد . مم المتحدة وثائق األىلإمر الواقع التي تنشئها اسرائيل من المفضل الرجوع اال
واهم هذه الوثائق التي . مم المتحدة بعض الوقائع من وثائق األfredericbush@cox.netوني موقعه االلكتر

قليمية للضفة تتناول بالتفصيل الخطوات التي تقوم بها اسرائيل للحؤول دون قيام دولة فلسطينية التجزئة اإل
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ئة الضفة الغربية بصورة  تجزىوورد في هذه الوثيقة انه يجري اآلن العمل عل. 2006 مايو/ يارآالغربية، 
 المدارس ومراكز العناية الصحية وغيرها من المؤسسات ىلإ جيوب صغيرة مما يجعل الوصول ىلإمضطردة 

وتفيد جميع . ن لم يكن مستحيالإمرا في غاية الصعوبة أي مجتمع عصري، أالتي تعتبر حاجات ملحة في 
الحياة العادية ) متطلبات( عبر سلسلة كاملة من ن سكان الضفة الغربية يواجهون مشكالت عويصةأالتقارير 

 .و ببساطة شراء البضائعأقارب  المستشفيات، وزيارة األىلإبدءاً من الوصول 
 التنقل داخل الضفة الغربية ساءت خالل الشهور ىن قدرة الفلسطينيين علأول من التقرير وورد في الجزء األ

 المواطنين ىنها تفرض هذه القيود للحؤول دون هجمات علأ خيرة، وتتذرع الحكومة االسرائيليةالتسعة األ
وتحت هذه الذريعة تقيم مزيجا من نقاط التفتيش والعوائق المادية . االسرائيليين من قبل الجماعات المتطرفة

 القدس ىلإضافة إ ثالث مناطق متمايزة ىلإمر الذي قسم الضفة الغربية ذونات العبور األأوفرض نظام 
 العوائق المادية الدائمة مثل الجدار العنصري ونقاط التفتيش الكلية والجزئية ىذا عالوة عله. الشرقية

فأضحي التنقل داخل الضفة الغربية يصطدم . سيجةالترابية والخنادق واأل والحواجز ومعابر الطرق والحواجز
 في 504لي إ 2005 طسأغس/  في آب376بالعوائق التي اقامها الجيش االسرائيلي والتي ازداد عددها من 

 . ئةا بالم25ي بزيادة أ 2006 أبريل/ نيسان 
جزاء الضفة أسطينيين ومنفصال عن باقي لمام الفأصبح مغلقا أردن ن وادي األأمم المتحدة وورد في وثائق األ

 تصاريح لزيارة المناطق ى الفلسطينيين الحصول علىصبح من العسير علأوخالل السنة الماضية . الغربية
ن نظام التصاريح ونقاط التفتيش عزل سكان الضفة الغربية عن القدس الشرقية أكما . ردنريبة من وادي األالق

ناهيك بان القدس هي مركز الحياة الدينية والثقافية . التي تزود سكان الضفة بالخدمات الصحية والتعليمية
قة الواقعة جنوبي شرقي مدينة الخليل لم  في المنط317والفلسطينيون القاطنون جنوبي الطريق . للضفة الغربية

 .لي مدينة الخليلإسمنتي الذي يقطع الطريق المؤدية لي المدينة بسبب الجدار األإيعد في مقدورهم الوصول 
يالحظ في خرائط . ردننها تفصل بصورة متزايدة عن الضفة الغربية وسائر مناطق وادي األإريحا، فأما أو
 القيود ونقاط التفتيش التي تعرقل ىا يحيط بالمدينة من ثالث جهات عالوة علن هناك خندقأمم المتحدة األ

 .التجارة والسياحة
 وادي ىلإو أ نابلس ىلإومما يعزز شرذمة الضفة الغربية هو قطع الطرق التجارية من شمالي الضفة الغربية 

ن البضائع التي تنقل من أ،  ذلكىزد عل. سواق األىلإوبالتالي تعذر وصول المحاصيل والخضراوات . ردناأل
ما أ. الخليل وبيت لحم تسير في طرق طويلة وغير صالحة وهي معرضة للتأخير بسب الحواجز الطيارة

ردن راضيهم في وادي األأ ىلأو طمون فال يستطيعون الوصول أمالك الذين يعيشون في طوباس صحاب األأ
راضيهم ال يستطيعون قضاء الليل بل عليهم أ ىلإ تصاريح للوصول ى الذين يحصلون علىال ما ندر، وحتإ

مالك يتكبدون خسائر فادحة بسبب تعثر تصريف صحاب األأوبسبب هذه القيود، فان . العودة في اليوم ذاته
طراف قابال قامة دولة فلسطينية متماسكة األإمر الواقع هذه لم يعد خيار ألفي ضوء حقائق ا. المحاصيل
مكان خيار دولة ثنائية القومية كبديل لخيار إ ى علىجدار الفصل العنصري قض ذلك فإن ىعالوة عل. للتطبيق

حادي الجانب وتعيين الحدود  تنفيذ خطة االنسحاب األىقدام حكومة اولمرت علإوفي حال . دولة مستقلة
ة السلبية وعندها لن تكون المقاومة المسلحة فاعلة وال المقاوم. ول المربع األىلإالنهائية سيعود الفلسطينيون 

جبار إحداث وهي عاجزة عن ن القيادات الفلسطينية تلهث وراء األأ القلق واالنزعاج ىومما يبعث عل .مفيدة
 ىلإ كيان حولته اسرائيل ى سلطة غير موجودة وعلى التخلي عن مخططاته وهي تتصارع علىالمحتل عل

 في الداخل وتتخبط في ه صداميفالسلطة الرئاسية غير مجدية والحكومة المنتخبة تخوض معارك. سراب
 .مقاومة حملة تجويع وحصار تشن من الخارج

وراق كلها سقطت ن األأ ما يجري وكىصبحت شاهدة زور علأن السلطة الفلسطينية أمور تعقيدا ومما يزيد األ
 حل نفسها وتحميل ىقدمت علأ لو ىوحت.. يديها وكأنها تعيش في دوامة ال تعرف كيف تخرج منهاأمن 
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وسلو أن اتفاقات أن تزعم أئيل المسؤولية عن شؤون السكان الواقعين تحت االحتالل، تستطيع اسرائيل اسرا
 .. السلطة الفلسطينيةىلإذ نقلت هذه المسؤولية إعفتها من المسؤولية عن شؤون السكان المحتلين أ

 توحيد صفوفها واالتفاق ىسوطيافها أمام القيادات الفلسطينية بمختلف أوضاع الشائكة لم يعد في ضوء هذه األ
 .   برنامج وطني الختراق خطط اسرائيل التي تحاصر بها الشعب الفلسطينيىعل

  10/6/2006القدس العربي 
  

  ! أين؟ىالمشهد الفلسطيني إل .30
   جميل كمال جورجي.د

 من   الساحة الفلسطينية أمر مؤسف وهو بالقطع لن يكون لصالح الشعب الفلسطيني بأي حال             ىإن ما يحدث عل   
ـ                   خدمـة   ىاألحوال وإن المستفيد الوحيد مما يحدث هو إسرائيل وكأن كل الظروف قد التقـت واجتمعـت عل

أولمرت ومخططه وهيأت له المجال وأفسحت الطريق لكي ال ينفذ ما قطعه علي نفسه والتزم بـه وهـو مـا                     
طن التي اسـتغرقت ثالثـة    طرحه أمام الكونجرس وفي لقائه مع الرئيس بوش ونائبه في زيارته األخيرة لواشن            

أيام والتي كان يتطلع من ورائها إلي الحصول ليس فقط علي المباركة والموافقة األمريكية التي قد أصبحت من                  
 اإلسرائيلية وذلك الزواج األرثوذكسي الذي ال يعرف التطليق         -المسلمات والبديهيات في هذه العالقة األمريكية       

  . أو االنفصال
 الدعم المادي والذي البد وأن يحـصل عليـه إن آجـالً أو    ىمرة كان من أجل الحصول علولكن مسعاه هذه ال 

 وعد صريح من بوش بذلك والذي حاول التملص منه وقد يكون ذلك             ىعاجالً علي الرغم من انه لم يحصل عل       
م المبلغ الذي   دارة األمريكية نتيجة وضعها في العراق أو كبر حج        بالنظر إلي الظروف الحالية التي تمر بها اإل       

 مليار دوالر أمريكي وقد حدد أولمرت الجدول الزمني لتنفيذ مشروعه والذي ينتهي بحلول عام               200يصل إلي   
  . ى وهو ليس كما يعلن فقط ترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل بل بالتأكيد هناك أمور أخر2010

 السلطة واالمتيازات لكي ما يـصبحوا       ىلكل ذلك يحدث وقد سجن الفلسطينيون أنفسهم داخل سجن الصراع ع          
بمثابة فريسة سهلة ألولمرت الذي لم يدخر جهداً لتضييق الخناق عليهم منذ البداية وتعلية جدران ذلك الـسجن                  

ـ                    ىوذلك عندما استشعر وقوع الخالف بين حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والذي منـذ أن أتـت إل
ن المجتمع الدولي وحملة شعواء قد شنت عليها من جانب إسرائيل وبدعم            السلطة وهي تواجه حصارا مريرا م     

 الرغم من موقفها المتعاطف مع الـشعب        ىوتأييد من جانب الواليات المتحدة وأيضا الدول األوروبية وذلك عل         
  .  أن الموقف بصدد حماس البد وأن يختلفىالفلسطيني ولكنها تر

ا منذ البداية وقد تذرعت هذه الدول بأن حماس ال تعترف بإسرائيل             التعامل معه  ىوبذلك قد تمت المصادرة عل    
 الرغم من محاوالت حماس     ىنها مجموعة مسلحة ال تجيد سوي التحدث بلغة العنف وليس السياسة وذلك عل            أو

ـ                 س ي التـسي  ىلتغيير هذه الفكرة وتضييق الفجوة بينها وبين رؤية المجتمع الدولي لها بأنها ليس لديها القدرة عل
  .  يمكن أن يكون لها فرصة لتحقيق آمال الشعب الفلسطينيىحت

ولكن فيما يبدو أن فتح صاحبة السلطة التقليدية والتاريخ النضالي والرئيس الفلسطيني المنتخب لم يتمكنا مـن                 
 وبـدأ   ه وليست تفاهمي  ه أرضية مشتركة تجمع بينهما وبين حماس وأصبحت العالقة بينهما تربصي          ىالوصول إل 

  .نها غير قانونيةأ ى موقفه وينظر إلي تصرفات اآلخر علةهما يحاول شرعنكل من
ن هذه العقبة التي تقف في وجه كل من حكومة حماس والرئاسة الفلسطينية تدور في مجملها حول االمتيازات                  إ

كـن  الرغم من الحوار الدائر بينهمـا ول      ى  وتوزيع الصالحيات والتي يأتي علي رأسها الملف األمني وذلك عل         
  . النتائج غير المباشرة وأن وقوع الصدام بينهما بدأ يلوح في األفق وهو ما لن تحمد عقباه

وأن تشددهما في ظل الظروف الراهنة في األراضي المحتلة وعمليات التمشيط واالقتحام اإلسـرائيلية للمـدن                
  . الضفة الغربيةالفلسطينية وقيام الجيش اإلسرائيلي بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية في 
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 أن كال من حكومة حماس والرئاسة الفلسطينية تعاني من انخفـاض الحـس الـسياسي                ىذلك الوضع يؤكد عل   
 المواقف بينهما وهو ما جعلهما يتغافالن عما يجري من جانـب إسـرائيل وذلـك                ىالوطني وطغيان الذات عل   

 حلقاته وذلك لكي ما تفـشل حكومـة         الحصار االقتصادي المضروب عليهم والذي عمدت إسرائيل إلي تضييق        
حماس ولكي ما تعطي في ذات الوقت مبرراً للرئاسة الفلسطينية ممثلة في أبو مازن في مواجهتها مع حمـاس                   
واتهامها بالتقصير والكل اآلن يتوجس خيفة مما هو قادم والسيما بعد انتهاء المهلة التي حـددها أبـو مـازن                    

جمـاع  نها قد حازت اإل   أة األسري الفلسطينيون في السجون والتي يقال         ما سمي بوثيق   ىلحماس وذلك للرد عل   
ال فسوف يتم استفتاء الشعب الفلسطيني عليها وقد قاطعت حماس لجنة الحوار وتمسكت برأيها وقالت               إالوطني و 

 يمكـن   فكيـف . ن التهديد بإجراء استفتاء شعبي يعد غير قانوني طبقاً للقانون األساسي وقواعد القانون الدولي             إ
استفتاء شعب يعاني من المجاعة وأن ذلك يعد نوعا من االبتزاز للشعب الفلسطيني لكي مـا يحـصلوا علـي                    

  . ما أن يموت جوعاًأموافقتهم علي هذه الوثيقة وما جاء بها و
نهم بوضعهم هذا إنما يقدمون صورة مشوهة لهـم         ألقد نسي هؤالء الفلسطينيون ما يحدث من جانب إسرائيل و         

هـم  .  قدرة ذلك الشعب علي حكم نفسه وإقامة دولة مـستقلة          ىلمجتمع الدولي ويثيرون شكوكهم حول مد     أمام ا 
يتحدثون عن القانون الدولي وقواعده بينما يعد أولمرت ويستعد لضم والتهام ما بقي من األراضي الفلـسطينية                 

  . في مخططه
بذلك بل وحاول شرعنتها ونسوا فم ذلك       وذلك هو المشهد الفلسطيني المؤسف الذي شخص المواقف ولم يكتف           

 .ىقامة إسرائيل الكبراألسد المفتوح والمستعد اللتهامهم وهو مشروع أولمرت إل
  10/6/2006الجمهورية المصرية 

  
   األوروبي للشعب الفلسطيني-أخطاء سياسة الحصار األميركي .31

  بكر مصباح تنيرة 
ففي الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة فلـسطين       . فة بن العبد  ما أشبه الليلة بالبارحة كما قال الشاعر العربي طر        

لى جانـب اسـرائيل، المتنكـرة للحقـوق         إ، مازالت الدول الغربية تواصل سياستها المنحازة        1948في سنة   
، سبباً في نشوء أخطـر      1917هذه السياسة كانت منذ نشأة القضية الفلسطينية سنة         . المشروعة لشعب فلسطين  

لى نشوب حروب عدة بـين      إوسط عبر تاريخها الطويل، وأدى      لي عرفته منطقة الشرق األ    صراع إقليمي ودو  
  .أطرافه، ولم يزل مستمراً من دون حل يوفر األمن والسالم لهذه المنطقة الحيوية من العالم

لى فرض حصار سياسي واقتـصادي علـى        إفقد سارعت الواليات المتحدة األميركية ودول االتحاد األوروبي         
 الفلسطيني اثر تشكيل حركة حماس للحكومة الحالية بعد فوزها في االنتخابات التشريعية التي جرت في                الشعب

ووضعت هذه الدول شـروطاً     . يناير الماضي بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد       / كانون الثاني 
  :طينية أهمهامسبقة وغير متوازنة لفك الحصار واستئناف االتصاالت مع الحكومة الفلس

  . االعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود-1
  .سرائيلي ونبذ العنف التخلي عن مقاومة االحتالل اإل-2
  . االلتزام بتنفيذ خطة خريطة الطريق من دون شروط-3
لـى مفاوضـات    إو المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتأجيل ذلك         أ عدم وضع شروط مسبقة      -4

  .الحل النهائي
ذا قبل الفلسطينيون بهذه الشروط، يكونون قد تنازلوا عن كل األوراق التي في أيديهم مقابل وعود ومشاريع                 إو

ولـيس  . وهمية ال نهاية لها، ولم تسفر عن أي تقدم ايجابي ملموس نحو السالم العادل طوال السنوات الماضية                
لما قدمت الدعم السياسي والمساعدات االقتـصادية       ن تتخذ الدول الغربية مثل هذا القرار، وطا       أجديداً أو غريباً    
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سرائيل بغير حساب، ما جعلها تتمادى في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الفلـسطينيين والعـرب طـوال                  إلى  إ
  .خمسين عاماً ونيف

ولم يشذ عن نهج هذه السياسة المنحازة السرائيل، إال فرنسا في عهد فارسها النبيل الـرئيس الراحـل شـارل                    
ولم يكتف بهذه اإلدانـة     . 1967 يونيو/  حزيران 5دان العدوان االسرائيلي على البالد العربية في        أ الذي   ديغول

  .لى اسرائيلإفقط بل فرض حظراً آنذاك على تصدير السالح 
خالق التي أقرتها األمم المتحدة تطالب الدول المذكورة بـأن تقـدم االعتـذار              واألعراف اإلنسانية ومبادئ األ   

فلسطيني بدال من أن تعاقبه بفرض الحصار الظالم عليه، ألن الوثائق الرسمية الصادرة عن حكومات               للشعب ال 
هذه الدول تؤكد أنها كانت السبب األول في المأساة التي يعاني منها الفلسطينيون منذ قرن من الزمان، أي منـذ   

إقامة وطن قومي لليهود في     ب 1917 برنوفم/  تشرين الثاني  2أن أعطت بريطانيا وعداً للصهيونية العالمية في        
  .فلسطين

  :سراعها بفرض الحصار على الفلسطينيين أبرزهاإخطاء عدة بألقد وقعت هذه الدول في 
 مخالفة المبادئ الديمقراطية التي تُنادي بها، ألن الشعب الفلسطيني عبر عـن خيـاره الـديمقراطي فـي                   -1

  .االنتخابات
  .لى اجل غير مسمىغع الجانب الفلسطيني  تجميد المفاوضات واالتصاالت م-2
  . إتاحة الفرصة أمام أطراف إقليمية ودولية لتزيد من تأثيرها وتدخلها في المشكلة الفلسطينية-3
  .يجاد المبررات لالتجاهات المتشددة للمطالبة باستمرار المقاومة بكل األسلحة ضد االحتالل االسرائيليإ -4

لماذا ال تتبع دول الغرب سياسة أكثر اعتداالً وتوازناً، وتحد مـن انحيازهـا              : والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن    
راضي المحتلـة، وااللتـزام     لى مطالبتها بتليين موقفها واستعدادها لالنسحاب من األ       إاألعمى السرائيل وتبادر    

طينيين ذ عندئذ يصبح من حق الدول الغربية أن تطالـب الفلـس           إبتنفيذ خطة خريطة الطريق من دون شروط؟        
ن توازن مواقـف الـدول       أ .لى مائدة المفاوضات  إبالتخلي عن سالح المقاومة واالعتراف باسرائيل والجلوس        

ولى لحل هذا النزاع وإقامة السالم المنشود        االسرائيلي يمثل الخطوة األ    -الغربية بين أطراف النزاع الفلسطيني      
  .الذي طال انتظاره

 10/6/2006الحياة 
  

  كي نضع النقاط فوق الحروف: وطنيمؤتمر الحوار ال .32
  أحمد عبد الرحمن

 26 و 25 صدرت عن الناطقين باسم حركة حماس تصريحات متناقضة حول مؤتمر الحوار الـوطني يـومي                
 في رام اهللا وغزة وكذلك عن اجتماعات اللجنة العليا المنبثقة عن المؤتمر، علماً أن المبادرة للحوار                 مايو/ أيار

ة من رئيس المجلس التشريعي األخ عزيز الدويك موجهة لألخ الرئيس أبـو مـازن               صدرت في رسالة رسمي   
 عقدت عدة اجتماعـات     ،وبالفعل جرى تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة األخ الدويك        . لرعاية هذا الحوار  

 في المجلس التشريعي وفي مقر الرئاسة حيث جرى تثبيت جدول األعمال وأسماء المدعوين ومـدة المـؤتمر                
وتشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس تضم ممثالً واحداً عن كل القوى المشاركة في المؤتمر كما جـرى االتفـاق                   
على إصدار بيان ختامي في نهاية اليوم الثاني من أيام الحوار يتناول القضايا الوطنية العامة بروح وحدويـة،                  

اس وثيقة األسرى التوصل إلى برنامج وطنـي        على أن تتولى اللجنة العليا برئاسة الرئيس أبو مازن وعلى أس          
وقد تم التغلب على بعض االعتراضات بالتوافق بين القوى في صياغة بعض الفقرات وصـدر البيـان                 . موحد

والبد من التوضيح هنا أن مؤتمر الحوار الوطني قد قرر أن يجـري الحـوار علـى              . الختامي بموافقة الجميع  
  :النحو التالي

  .ياسي على قاعدة وثيقة األسرى ويتم إنجازه في رام اهللا البرنامج الس:أوال
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  .تطوير وتفعيل المنظمة ويجري اإلعداد له في الخارج لضمان مشاركة األمناء العامين للفصائل :ثانيا
 القضايا األمنية واإلدارية في السلطة ويجري بحثها وحلها بلقاء يعقد في غـزة بـين الـرئيس ورئـيس                    :ثالثاً

ء الحكومة على قاعدة االلتزام بالقانون األساسي الذي ينظم عمل السلطة بكافة فروعها، وهـذا               الوزراء ووزرا 
  .البند ال عالقة له بالحوار حول البند السياسي أو تفعيل المنظمة

وقد تبين فيما بعد أن قيادة حماس في غزة لم تفوض قيادة حماس في الضفة ببحث الوضع السياسي، وأخـذت                    
ات من حماس تلغي صفة ممثلي حماس في رام اهللا وتعتبرهم غير مفوضين لبحث البرنامج               ترتفع بعض األصو  

السياسي وأنه البد من نقل الحوار إلى غزة حيث هناك القيادة صاحبة القرار واألمر والنهي في حماس علماً أن                   
فيها موقفها االيجابي مـن     ممثلي حماس في رام اهللا أعلنوا أمام اللجنة العليا أن حماس تعد فتوى سياسية تعلن                

واستبدل بممثـل آخـر     ) خالد سليمان (وثيقة األسرى، وبعد يومين مـن هذا الوعـد تغيـب ممثـل حـماس           
والذي بدوره اعتذر عن الحضور ألسباب أمنية حيث كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي تطوق             ) عدنان عصفور (

تخلى عن تمثيل حماس وحضر جميع الجلـسات بـصفته      نابلس، أما األخ الدويك رئيس المجلس التشريعي فقد         
رئيساً للمجلس علماً أنه في اليوم األخير من اجتماعات اللجنة العليا تقدم بوثيقة للوفاق الوطني باسـم حركـة                   
حماس، وسرعان ما تبين أن هذه الوثيقة ال تمثل رأي حماس بل تعكس رأيه الشخصي، بعد االتصال مع قيادة                   

م ما صدر ويصدر عن قيادة حماس والناطقين باسمها من مغالطات حول مؤتمر الحـوار               حماس في غزة وأما   
  .والمقاطعة التي أعلنوها، فإننا نضع حقائق ما جرى ويجري أمام جماهيرنا

 إن مؤتمر الحوار الوطني هو عبارة عن مبادرة من كافة الكتل البرلمانية ومن رئيس المجلس التشريعي،                 :أوالً  
ة رسمية لألخ الرئيس أبو مازن لرعاية ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني، ولم يعتـرض ممثلـو                الذي وجه رسال  

حماس على أعمال اللجنة التحضيرية أو على المدة المقررة للمؤتمر أو على تشكيل اللجنة العليا التي فوضـها                  
ي اقترحها الرئيس إلنهـاء     المؤتمر على قاعدة وثيقة األسرى للخروج ببرنامج عمل، وبالنسبة لأليام العشرة الت           

يكفي يومان، فالوضع صعب على الجميع، وحـين جـرى          : أعمال اللجنة العليا، قال رئيس المجلس التشريعي      
التطرق الجتماع غزة بين الرئيس ورئيس الوزراء كان التركيز على القضايا األمنية واإلدارية المعلقة ولم يكن                

أن تبحثه اللجنة العليا برئاسة األخ أبو مازن في رام اهللا، ولم يكن             المقصود بحث البرنامج السياسي الذي تقرر       
هناك أي اقتراح في البداية لنقل الحوار السياسي إلى غزة وكان قد تم االتفاق على أن الحوار الـسياسي يبقـى     

د عودته من   مكاناً وممثلين في رام اهللا وليس غزة التي كان من المقرر أن يتوجه األخ الرئيس إليها مباشرة بع                 
تونس إال أن إعالن حماس مقاطعتها للجنة العليا بعد مرور يومين من االجتماعات المكثفة للجنـة العليـا قـد                    
انعكس سلباً على الترتيبات المتعلقة بتوجه األخ الرئيس إلى غزة، وقد تولى الرئيس بنفسه على مدى عدة أيـام           

  .التوصل التفاق حول وثيقة األسرىرئاسة اللجنة العليا لتذليل العقبات التي تعترض 
عالن الناطق باسم حماس في     إ إن غياب ممثل حماس في رام اهللا في األيام التالية كان غياباً سياسياً بعد                :ثانياً  

غزة أن الحوار يجب أن ينتقل من رام اهللا إلى غزة، وأنه ال يوجد تفويض ألي من ممثلي حماس فـي رام اهللا                       
ات اللجنة العليا وترافق مع هذا الغياب تصريحات حـادة تـشكك بوثيقـة األسـرى                لتمثيل حماس في اجتماع   

وتعترض على إجراء االستفتاء العام مدعية أنه تفريط بالثوابت وتعتبر مدة العشرة أيام تهديداً ولـيس حـافزاً                  
  .لالتفاق في هذا الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني

 كبيراً أمام اإلجماع الوطني على وثيقة األسرى وأخـذ النـاطقون باسـم              وقد شكل موقف حماس السلبي عائقاً     
حماس يطلقون التهديدات تلو التهديدات إذا أقدم الرئيس على إجراء االستفتاء، وهكذا ظهر واضحاً أن حمـاس                 

 الرئيس  تدير ظهرها لإلجماع الوطني المعبر عنه بوثيقة األسرى وتهدد بالويل والثبور وعظائم األمور إذا قرر              
إجراء االستفتاء للخروج من المأزق الخطير الذي وصل إليه الوضع الوطني برمته بعد تشكيل حكومة حمـاس     
التي رفضت االعتراف بالشرعيات الثالث الفلسطينية والعربية والدولية انطالقاً مـن برنامجهـا وهـي فـي                 
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كافة االتفاقات التي وقعت عليها الـسلطة       المعارضة متجاهلة أن وصولها للسلطة يفرض عليها إعالن التزامها ب         
  . طوال أكثر من عشر سنوات

 إن تظاهر حركة حماس بالحرص على استمرار الحوار بعد انتهاء الحوار الذي شـاركت فيـه عبـر                   :ثالثاً  
قياداتها المسؤولة إنما هو إلخفاء حقيقة خروجها عن اإلجماع الوطني وإصرارها على االنفراد في ظل وضـع              

تطلب من حماس الخروج من ذاتيتها المفرطة والبحث عن القواسم المشتركة مع القوى األخـرى مـن                 وطني ي 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تطلب حماس الحوار من اجل الحوار أم            . خالل التعاون والتوافق والحوار البناء    

تي ثبت لحماس قبل غيرهـا أنهـا ال         أن لديها االستعداد للقيام بمراجعة نقدية لمواقفها المتصلبة واالنفرادية وال         
تخدم المصلحة الوطنية العليا، ولحماس أن تسأل نفسها هل الوضع الفلسطيني في ظل هذه السياسة الحمـساوية                 
سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي هو في حالة أفضل أم في حالة تراجع وتدهور يهدد الوجود الـوطني                   

  كله؟
خوة روحي فتوح واألخ عزيز     ن توجه اإل  ألحوار في اليومين األخيرين من عملها        قررت اللجنة العليا ل    :رابعاً  

الدويك ورجل األعمال منيب المصري إلى غزة لالجتماع مع قيادة حماس على أمل إقنـاعهم بقبـول وثيقـة                   
األسرى ككل متكامل كما قبلتها القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمـات المجتمـع               

وكانـت  . مهني، أن الوثيقة المنزهة عن الغرض والهوى واالنحياز تحظى بتأييد كاسح من جمـاهير شـعبنا               ال
المفاجأة أن األخوين فتوح والمصري عادا بجدول أعمال من حماس يبدأ وال ينتهي، دون جواب سياسي حـول                

وبـالطبع فـإن    . ية والدولية وثيقة األسرى وحول قبول حماس والتزامها بالشرعيات الثالث الفلسطينية والعرب         
اللجنة العليا والرئيس أبو مازن وجدا في حوار المراحل الثالث حوار طرشان ومجرد تهرب ومضيعة للوقت،                
في الوقت الذي يجب فيه على الجميع وفي المقدمة قيادة حماس كسب الوقت فنحن في سباق مع الزمن ومـع                    

والمخيمات، وال يقنع أحداً ادعاء بعض نـاطقي حمـاس أن           التدهور الذي يطل برأسه من كافة المدن والقرى         
التحركات الشعبية ضد الحصار ومن أجل صرف رواتب العاملين هي مجرد تحركات سياسـية موجهـة، إن                 

ألف موظف بال رواتب للشهر الرابع على التوالي ليست قضية سياسية بل قـضية حيـاة بـشر                  ) 160(قضية  
  .م ومدارسهم بل أصبحت حياتهم ال تطاقمهددين في مسكنهم ومأكلهم وعالجه

 ومن المفارقات أن أحد الناطقين باسم حماس وهو الشيخ أحمد بحر نائب رئيس المجلـس التـشريعي                :خامساً  
لماذا يوافق الرئيس أبو مازن على الحوار في اليمن ويرفض الحوار في غزة؟ وكنا نأمل أن يتلقى الشيخ                  : قال  

ن يدلي بهذه التصريحات المغلوطة، فالحقيقة أن اقتراح استضافة اليمن للحـوار            بحر معلومات أكثر دقة قبل أ     
جاء بناء على طلب من خالد مشعل للرئيس علي عبد اهللا صالح، وإذا كنا نشكر الرئيس صالح على مبادرتـه                    

لب من  ووقفته دائما إلى جانب شعبنا، فإننا نوضح أن خالد مشعل الذي عطل الحوار وأمر بمقاطعته هو من ط                 
الرئيس اليمني استضافة الحوار وليس الرئيس أبو مازن، وال يستطيع خالد مشعل بهذه االتصاالت أن يخفـي                 

  .مسؤوليته المباشرة عن مقاطعة مندوبي حماس للحوار بعد مشاركتهم بفعالية ونشاط لعدة أيام
ري ورأت أن اقتراحات حمـاس       فوجئت اللجنة العليا للحوار بعد أن استمعت إلى تقرير فتوح والمص           :سادساً  

تهدف الى التهرب من االلتزام باإلجماع الوطني حول وثيقة األسرى، بأن رئيس المجلس التشريعي قد طلـب                 
لقاء الرئيس على انفراد وسلمه مذكرة بعنوان وثيقة الوفاق الوطني وقد أكد له الرئيس أن المـذكرة سـتعرض           

 وبالفعـل عـرض الـرئيس       6/6/2006جتماع المقرر يوم الثالثاء     على لجنة الحوار واللجنة التنفيذية في اال      
المذكرة على الجميع، وقبل مناقشتها طلب أحد األعضاء االتصال مع األخ رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث                
رد مدير مكتبه على استفسار األخ النائب بسام الصالحي بقوله إنها مذكرة شخصية ال تعكس مواقف حمـاس،                  

  .قش االجتماع المذكرة بعد هذا الرد من قيادة حماسوهكذا لم ينا
 إن القوة األمنية التي شكلها وزير الداخلية وانزلها إلى الشوارع لتزيد الوضع المتأزم تأزماً، ولتـدخل                 :سابعاً  

في اشتباكات يومية مع القوى األخرى سواء من فتح أو غيرها هي قوة غير شـرعية ويجـب سـحبها مـن                      
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وتوقفها عن نصب الكمائن والحواجز واالعتقاالت، وقد أكد الرئيس أبو مازن فـي مرسـوم               الشوارع واألزقة   
تسلمه رئيس الحكومة ووزير الداخلية عدم شرعية هذه القوة، وأكد ضرورة احترام القانون األساسي والشرعية               

ن باسم حمـاس أن     الدستورية لألجهزة األمنية، ولم تتجاوب قيادة حماس مع رأس الشرعية، بل ادعى الناطقو            
وقلنا يومها من حق أي فلسطيني أن يلتحق باألجهزة األمنية، فاألجهزة األمنيـة             . الرئيس موافق على هذه القوة    

في خدمة الشعب وليست في خدمة فتح أو حماس، ولكن البد من اتباع الطريـق القـانوني لاللتحـاق بهـذه                     
لمواطنين، أليست هذه القوة مصدر تـوتر وقلـق لـن           األجهزة، وليس إنزال قوة ملثمة ال تخفي هويتها على ا         

يتوقف ابداً؟ أما كان األجدر بقيادة حماس احترام القانون األساسي أم أن الديمقراطية التي أوصلت حماس إلـى                  
سدة الحكم هي مجرد سلم لالنقالب على النظام السياسي وأنظمته وقوانينه؟ وإال كيف يمكن لحماس أن تبـرر                  

 القوة غير الشرعية؟ أليس الحكومة قبل غيرها هي األجدر بإظهار أعلى درجـات االلتـزام                استمرار نشر هذه  
بالقانون األساسي وبالشرعية قبل أن تطلب من اآلخرين تنفيذ أوامرها وقراراتها ؟ أال تدرك حماس خطـورة                 

ن تجـد قيـادة     هذا الخروج السافر على القانون األساسي في مسألة خطيرة تمس أمن المواطن والوطن؟ وحـي              
حماس في بعض مظاهر المقاومة في جنين وغيرها ذريعة الستمرار القوه األمنية غير الشرعية في غزة، فإننا                 

وقـد  . نؤكد عدم اعترافنا بأية قوة خارج األجهزة األمنية الشرعية سواء كانت من حماس أو فتح أو غيرهمـا                 
ود أية قوة أمنية في الشارع غير الشرطة واألجهـزة          أصدرت اللجنة المركزية لفتح بياناً أكدت فيه رفضها وج        

األمنية الرسمية سواء في غزة أو جنين أو طولكرم ولكن أال تسأل حماس نفسها عن مسؤوليتها المباشرة فـي                   
هذا الظهور المسلح في المدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بعد أن أنزلـت هـذه القـوة األمنيـة              

ون يجب أن يطبق على الجميع بدون تمييز وحين نؤكد أن القوه األمنية في غزة غير شرعية                 للشوارع؟ إن القان  
فإن هذا الموقف ينسحب على أية قوة أخرى فنحن جميعاً مدعوون لفرض سيادة القانون والنظام والقضاء على                 

  . الفلتان األمني والعبث بأمن الوطن والمواطن
 حماس هو أن تنتقل كافة قوى اإلجماع الوطني إلى دعم برنـامج حمـاس                وفي الواقع فإن ما تفكر فيه      :ثامناً  

الذي أوصل شعبنا إلى ما نحن فيه من حصار وعزلة وقطع المساعدات والمعونات الدولية، إن حمـاس حتـى        
هذه الساعة ال تريد أن تقتنع بأن برنامجها وهي في المعارضة ال يصلح لقيادة الـسلطة الوطنيـة والتـصدي                    

والمعضالت التي تواجه شعبنا في هذا المنعطف الخطير، فليست فلسطين والسلطة الوطنية في قـارة               للمشاكل  
مجهولة تقوم حماس باكتشافها وإلباسها مواقفها وبرامجها التي تعيد قضيتنا إلى نقطة الـصفر وإلـى المربـع                  

لذات أن تملك رؤية واقعية     األول، ففلسطين السلطة التي وصلت حماس إلى حكومتها تحتاج من هذه الحكومة با            
مسؤولة تساعد الشعب الفلسطيني في معركة البقاء فوق هذه األرض، ال أن تدير ظهرها لكل ما تحقـق علـى                   
مدى أربعين عاماً بالعمل الذكي وبالكفاح المستميت من أجل عودة فلسطين إلى التاريخ والجغرافيا في الـشرق                 

  .األوسط
ها وموازين القوى التي تحكم كل صراع في هذا العالم، بـدل التمتـرس              كما نتمنى أن تدرك حماس واقع شعب      

وراء برامج ومواقف عفا عليها الزمن والتي سيكون من نتائجها إطالق يد اولمرت ليمزق وطننا تحت يافطـة                  
 الهدنة الدائمة التي تطرحها حماس، إن حماس في السلطة بال برنامج سياسي وقد أوقفت كل مقاومة عدا التأييد                 

اللفظي لقاذفي الصواريخ في غزة، فهل أصبح هدف حماس هو السلطة من أجل السلطة وهل تغيـر المرمـى                   
والهدف لدى حماس وأصبح العدو هو داخل الوطن أما العدو الخارجي فمتروك للحتمية التاريخية؟ إن األوهام                

بعده تضليل فالوعود التي تغـدقها  التي تروجها قيادة حماس حول العمق العربي واإلسالمي ليس إال تضليالً ما             
  .حماس والحتميات التي تتحدث عنها لن تنقذ الشعب الفلسطيني من مأزقه الراهن

إن استمرار الكفاح الوطني على مدى أربعين عاماً والقائم على قراءة علمية لكافة المعطيات وموازين القـوى                 
ألرض وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس      على أرض الواقع هو وحده الكفيل بمواجهة إسرائيل وتحرير ا         

الشريف، إن هذا الخطاب غير الواقعي وغير السياسي لحماس قد أوصلنا إلى هذه اآلفاق المسدودة أمام شعبنا،                 
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إنه خطاب االنعزال واالنغالق الن حماس تعجز عن رؤية الواقع والحاضر على حقيقته حتى أن أحد الناطقين                 
افق الشعب الفلسطيني كله على االستفتاء على االعتراف بإسرائيل فان حماس لن تعترف،             باسم حماس قال لو و    

فأين الديمقراطية التي على حماس أن تتقيد بها، أم أنها تجد في الديمقراطية مجرد سلم النقالب وهي لن تقوى                   
، أال تـدرك حمـاس أن       عليه أبداً، بل ستكون نتيجته تدمير ما حققه الشعب الفلسطيني من إنجازات تاريخيـة             

الديمقراطية واالنتخابات تعني تحمل المسؤولية الكاملة لكل االلتزامات األساسية للسلطة، وال تعني الديمقراطية             
أن حماس صاحبة األغلبية لديها تفويض تلقائي ومطلق وكامل إلحداث انقالب سياسي أو أن تضرب عـرض                 

  .ى السلطةالحائط بكل االلتزامات الموقعة قبل وصولها إل
 أما االستفتاء الذي تهدد حماس بمقاطعته فهو عمل ديمقراطي للخروج من المـأزق، ولمـاذا تخـشاه                  :تاسعاً  

 من الشعب الفلسطيني قد أعطوها أصواتهم بهذه األغلبية التي تـدعيها؟             %60 حماس إذا كانت كما تدعي أن     
خابات المركزية، قد نشرت على المأل ما حصلت        علماً أن الجميع يعلم أن هذه النسبة غير صحيحة ولجنة االنت          

عليه حماس من أصوات ومقاعد، ومن المفارقة أن حماس حصلت على مقاعد أكثر بأصوات أقل وفتح حصلت                 
على مقاعد أقل بأصوات أكثر، وتفسير هذه الحقيقة يكمن في تعدد قوائم فتح وتعدد مرشحيها للمقعـد الواحـد                   

لى أن الناخب الفلسطيني صوت لبرنامج حماس اإلصالحي وليس لبرنامجها          إارة  والدائرة الواحدة، وتجدر اإلش   
  .السياسي

  ولكن لماذا اللجوء إلى االستفتاء؟ 
إن االستفتاء حل ديمقراطي لمأزق سياسي استعصى حله بالحوار فال يبقى غير العودة للشعب لـسماع كلمتـه                  

ماس أن وثيقة األسرى تطـرح علـى الجمهـور          وإصدار حكمه بكل حرية عبر صناديق االستفتاء، وتدرك ح        
التصويت على البرنامج السياسي، ولهذا تعلن أنها ستقف ضد االستفتاء ولن تجعله يمر، ويقول أحـد نـاطقي                  
حماس ان على المعنيين أن يقرأوا بين السطور في موقف حماس الرافض لالستفتاء، إن هـذا الكـالم تهديـد                    

منع االستفتاء، أي منع المواطنين من الوصول إلى صناديق االستفتاء لإلدالء           صريح باللجوء إلى العنف والقوة ل     
بأصواتهم سواء قالوا نعم أو ال لوثيقة األسرى، وبهذا الموقف تضع حماس نفسها في مواجهة سافرة ليس فقط                  

القتـصادي  مع القوى المؤيدة لالستفتاء بل مع الجمهور الذي من حقه أن يقول كلمته لحل المأزق الـسياسي وا            
  .الذي يعاني منه

قد تدرك حماس وقد ال تدرك أنها بهذا الموقف غير الديمقراطي تحاول بالقوة منع الشعب من ممارسـة حقـه                    
الديمقراطي حين تضع إرادتها الخاصة فوق اإلرادة العامة للمجتمع كله، أي أن تستخدم القوة لفرض رؤيتهـا                 

كم حماس على نفسها، بأنها حركة غير ديمقراطية، وأنها ال تحكم           الخاصة على الجميع، وبهذا الموقف الشاذ تح      
استنادا إلى صوت الناخب وثقة الجمهور بل باللجوء إلى القوة والمواجهة وهذا بالضبط ما يطلب منا النـاطق                  

إن حماس تقوم بمصادرة الموقف الـوطني العـام         . باسم حماس أن نقرأ بين سطور موقفها الرافض لالستفتاء        
وصلها إلى الحكم قبل أربعة أشهر، أما حقيقة رفض حماس لالسـتفتاء، فمـرده أن حمـاس تـدرك أن               الذي أ 

الجمهور ال يؤيد برنامجها السياسي، الذي يرفض جملة وتفصيالً الواقع القائم، فحمـاس تـرفض الـشرعيات                 
فاقية االعتراف المتبادل بين    الثالث الفلسطينية والعربية والدولية وترفض االتفاقات الموقعة مع إسرائيل ومنها ات          

إسرائيل ومنظمة التحرير، وترفض المبادرة العربية للسالم وترفض قرارات الشرعية الدوليـة، وحـين تجـد                
نفسها مضطرة لالقتراب من المشروع الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس               

نها ال تمانع في إقامة هذه الدولة، وكلمة ال تمانع هذه تعكس مدى              تقول حماس إ   1967الشريف في حدود العام     
جهل حماس باألهمية التاريخية واالستراتيجية والوطنية والقومية إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فـي حـدود               

وكأن العالم   وتعتبرها في الواقع تنازالً وحين تقبلها فهي تريدها بال مفاوضات وبال اعتراف بإسرائيل               67العام  
في عصبة األمم وهيئة األمم     (المقرر والمسيطر والذي أقام إسرائيل في وطننا بالقوة وبالشرعية الدولية السائدة            

ال يشغله غير استرضاء حماس بدولة تأتيها على طبق من ذهب مقابل سكوتها بهدنـة طويلـة علـى           ) المتحدة
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تعير أية أهمية للسلطة الوطنية التي أقيمت في ضـوء          والخطورة في موقف حماس هذا أنها ال        . وجود إسرائيل 
اتفاق اوسلو التعاقدي بضمانة دولية، وهذا الجهل بالواقع في حالة استمرار حماس في الحكم وعدم تكيفها مـع                  
برنامج المشروع الوطني من شأنه أن يدفع إسرائيل الى تدمير السلطة كلها وإعادة الوضع الفلسطيني إلى نقطة                 

ى إسقاط القرار الفلسطيني والممثل الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية وهذا معناه عودة االحـتالل              الصفر وإل 
إلى سابق عهده وإلى الوصاية العربية مجدداً، ففي غياب الطرف الفلسطيني والقرار الفلسطيني ال تبقى حماس                

 السياسية، أما علـى األرض فـسوف        بل تذهب إلى التبشير ببرنامج ال يتعاطى مع المعطيات القائمة والواقعية          
يجري تهويد وتعريب القضية الفلسطينية بالتقاسم الوظيفي واألمني مع األقطار المجاورة التـي بـدورها لهـا                 

  .مصلحة في األمن واالستقرار اإلقليمي
ـ                    ية في الواقع إن االستفتاء العام يوفر لحماس طوق نجاة وشبكة أمان هي في أمس الحاجة إليها كحركـة سياس

وصلت إلى الحكم بالوسائل الديمقراطية وليس بالثورة أو االنقالب العسكري على الوضع القائم، إن االسـتفتاء                
يخلص حماس من جمود برنامجها الخاص الذي تبنته وهي في المعارضة ذلك أن استمرار تعاطيه وهي فـي                  

شيري قد عزلها وعزل قـضيتنا إقليميـا        الحكم مع األوضاع الداخلية والخارجية من منطلقات هذا البرنامج التب         
ودولياً، وادخل الوضع الداخلي في أزمة مستعصية على الحل بالوسائل المعروفة، الن حمـاس انفـردت فـي       
الحكم وفي البرنامج مما جعلها عاجزة عن تقديم الحلول الناجعة للمشاكل الوطنية الملحة، والبدائل التي راهنت                

 للحصار والمقاطعة الدولية االقتصادية والسياسية، وفي حالة إجـراء االسـتفتاء   عليها أعجز من أن تقدم حلوالً    
والمؤكد أن نسبة عالية من الجمهور تؤيد وثيقة األسرى، فإن على حماس أن تعيد النظر في برنامج الحكومـة                   

ا برنـامج الحكومـة     وفق ما قررته اإلرادة الشعبية في االستفتاء، وهذا بالتالي يبقي لحماس برنامجها الذاتي أم             
فيجب أن يلبي المصالح الوطنية المشتركة وليس رؤية غيبية لحركة حماس التي لم تعد نفسها لدخول المعترك                 
السياسي على صعيد مراجعة برامجها وتثقيف قواعدها وجماهيرها بحقائق الوضـع الفلـسطيني ومعطيـات               

و يكشف عن حقيقة أن حماس حركـة غيـر    أما رفض حماس لالستفتاء الديمقراطي فه     . الصراع على األرض  
ديمقراطية وأنها تواصل مساعيها لالحتفاظ بالحكم بوسائل غير ديمقراطية، وإن قبولها بمبدأ تـداول الـسلطة                
وإجراء االنتخابات إنما كان مجرد وسيلة للوصول إلى الحكم ثم العمـل للمحافظـة عليـه بالوسـائل غيـر                    

ر بتشكيل قوة أمنية غير شرعية وإنزالها إلى الشارع بغير التفات للقانون            الديمقراطية وهذا يفسر القرار الخطي    
األساسي وشروط االنخراط في األجهزة األمنية، إن حماس تلعب لعبة خطرة حين تختار السير فـي طريـق                  

وال يمكن لحماس أن تخرج من هذا المنزلق الخطير إال إذا أغلقت الطريق فـي               . العنف الستمرارها في الحكم   
جهها باإلجماع الوطني وبقوة الشرعية الدستورية التي ال يمكنها التفريط بمسؤوليتها عـن حمايـة الـسلطة                 و

والمجتمع من خطر االقتتال الداخلي والحفاظ على الحياة الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية              
يد أن إنجاح المشروع الوطني في االستقالل       وهنا يجب التأك   .وليس باللجوء إلى طريق العنف وتحدي الشرعية      

 يحتاج إلى جبهة وطنية متحدة وقوتها       1967والحرية وإقامة الدولة المستقلة في حدود الرابع من حزيران العام           
الضاربة فتح وحماس وليس فتح وحدها أو حماس وحدها، واالستفتاء المطروح إنما هو لتحقيق هـذا الـتالحم                  

ين فتح وحماس، ويجب أن يقلع الناطقون باسم حماس عن أحـاديثهم الغريبـة حـول                الوطني وهذا التحالف ب   
االلتفاف على الحكومة التي تشكلها حماس أو أنه انقالب أبيض أو أن الشعب قد قال كلمته قبل أشهر واختـار                    

اء فـي   هذا التشكيك باالستفتاء لن يخدم صراعنا في سبيل الوحدة، فحماس تبقى حماس وكذلك فتح سو              . حماس
الحكم أو خارجه فاالستفتاء ليس زلزاالً يقلب األرض الفلسطينية ويغير موازين القوى بين ليلة وضـحاها، إن                 

ألسـيره مـن فـتح      أاالستفتاء يوفر لحماس الفرصة التاريخية لتبني البرنامج الوطني الذي قدمه قادة الحركة             
رنامج نقيم جبهتنا الوطنية بين فتح وحماس وكـل         وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد، وعلى أساس هذا الب       

  القوى والفصائل، فعدونا يتربص بنا الدوائر، فهل تصغي حماس لصوت اإلجماع الوطني؟ 
  10/6/2006األيام الفلسطينية 
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  خالد الغول 
الواسعة بين حجم الجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين          كثيرا ما يتساءل الناس استغرابا عن أسباب هذه الفجوة          

وامتدادها الجماهيري من جهة، وبين حضورها السياسي والثقافي واالجتماعي وتأثيرها المباشر فـي صـياغة               
هـذه  . وتحديد مسارات العمل السياسي الفلسطيني على مدى ما يقارب األربعين عاما الماضية من جهة أخرى              

هة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية رغم الفـرق الهائـل فـي               المساهمة التي جعلت الجب   
علما بأن حضور وتأثير الجبهة زمنيـا ال        ). فتح(الرصيد العددي واإلمكانيات المالية بينها وبين الفصيل األول         

 القـوميين   يرتبط بلحظة اإلعالن عن انطالقتها، بل يسبق ذلك إلى منتصف القرن الماضي مع بزوغ حركـة               
  . العرب التي تفرعت عنها الجبهة كتعبير فكري سياسي تنظيمي مختلف ولكنه ال يقطع جذريا مع أصوله

عوامل عديدة تساهم في خلق هذه الفجوة، وإذا ما أردنا اإلشارة إلى بعض العوامل والمؤثرات المفـضية إلـى     
  : واقع الجبهة الحالي فإنه يمكننا أن نتطرق إلى جزء منها

ال يتوافر لدى الجبهة ما هو متوافر لدى القوتين الرئيسيتين في الساحة الفلسطينية من منابع مالية تـستطيع                 -1
االعتماد عليها في تنفيذ برامجها وأفكارها، وال في توفير المؤسسات المؤثرة والقـادرة علـى تـوفير بعـض       

كما أن الجبهـة ال     . المحرومين منها الخدمات الضرورية ألفراد المجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه خصوصا         
تتوافر لديها المنابر التي من شأنها التأثير في وعي ووجدان الجماهير بسهولة عبر التواصل المستمر معها كما                 
هي الحال لدى القوتين الرئيسيتين اللتين توجد لكل منهما أجهزتها ومنابرها التي تنجح في االستقطاب التدريجي                

  . على دعمها االنتخابي عند االستحقاقللجماهير، والحصول 
 استنكاف الكثيرين من قيادات وكوادر وعناصر الجبهة بعد الزلزال الكبير الذي حدث في تسعينيات القرن                -2

الماضي وسقوط المنظومة االشتراكية وهزيمة العراق بعد غزوته المتهورة للكويت، مما عكس نفسه على روح               
وقد هرب المستنكفون مـن صـفوف الجبهـة إلـى           .  والفلسطيني خصوصا  ومعنويات اليسار العربي عموما   

مؤسسات المجتمع المدني لكونها المنبر الجديد الذي يمكنه أن يضمن لهم حضورا يلبي طموحاتهم الشخـصية                
ويوفر لهم خشبة الخالص من كارثة العطالة والموت المجتمعي، أما المستنكفون اآلخرون فقد وجدوا ضـالتهم                

ألخير في العائلة والعشيرة فارتموا بحضنها وربطوا مصلحتهم بها كحاضنة اجتماعية توفر لهم الحد              ومالذهم ا 
األدنى من الطمأنينة التي فقدت في ظل انفصام عرى العالقة مع الحزب السياسي واإلطار الجماهيري وعـدم                 

هو الحل دون أن يـنعكس هـذا        االقتناع بجدوى استكمال التجربة حتى منتهاها، في حين رأى البقية أن الدين             
التدين على الحياة االجتماعية اليومية أو الميول السياسية لهم ودون أن يتبنـوا شـعارات ومواقـف اإلسـالم                   

وفي ظل هذا االستنكاف الواسع انكمش الحـزب الـسياسي وتـضاءلت الفعاليـة              . السياسي بطبعته الفلسطينية  
  . غرافية وقطاعية عديدة كانت محسومة لها بال منازعالجماهيرية، وخسرت الجبهة قالعها في مواقع ج

 يضع الموقف التقليدي للجماهير الفلسطينية كفاحية اإلنسان ونظافته السياسية والمالية في مواقـع ثانويـة                -3
اقترانا بالموقف من الدين، حيث المعيار الديني هو المحك عند حسم الخيـارات، خـصوصا عنـدما يكـون                   

مشحونا بخطاب ديني وأحيانا طائفي يلغي دور ومساهمة اآلخـرين مهمـا كـان كبيـرا                االستقطاب السياسي   
العلمانيين المستوردين  (وفي وقت تحشر فيه الجبهة في خانة        . ومتميزا ما داموا من غير الملة وعلى غير الدين        

جتمع الفلسطيني علـى    ويزداد فيه أيضا الميل الشعبي للتدين بعد تفشي اليأس واإلحباط في الم           ) لألفكار الغربية 
  . جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اخذ التأييد الجماهيري للجبهة في التقلص أكثر

 لم تسد حالة اإلحباط الجماهيري ارتباطا بنزوع تديني فطري فحسب، بل تسارعت كردة فعل على تفـاقم                  - 4
ع الفلسطيني، وعلى انسداد أفـق المـشروع الفلـسطيني          األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتم     

الرسمي، الذي أثار بتأزمه التساؤالت المصيرية من قبل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والمعبرة في                
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جوهرها عن فقدان الثقة بإمكانية أن تفضي هذه االتفاقات إلى استرجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل تحمـل                 
) حمايتـه ( مؤشرات تبديد المشروع الوطني الفلسطيني ووضعه على حافة التفريط واالنهيار وليس             في طياتها 
التي وقعت هذه االتفاقات، ولم تنجح فـي        ) غير اإلسالمية (ولكون الجبهة جزءا من منظمة التحرير       . كما يقال 

يد للمنظمة مكانتها ودورها    إثبات تميزها أو اختالفها أو فرض توجه آخر من داخل المنظمة يصحح المسار ويع             
فإن من الطبيعي أن ينسحب هذا الموقف على الجبهة الشعبية أيضا، بغـض النظـر عـن                 . الذي لعبته تاريخيا  

وال يقتصر الموقف الشعبي من المنظمة على الموقف من االتفاقات الموقعة فقط، بـل يتـسع ليـشمل                  . موقفها
لفة والتحكم بالمقدرات المالية والهيئات التمثيليـة واحتكـار         الموقف من الفساد المستشري في مؤسساتها المخت      

وغياب القيادة الجماعية المعبرة عن التنـوع والتعدديـة والمجـسدة لمبـدأ             . القرار من قبل فئة سياسية واحدة     
  . المشاركة والديمقراطية

ة، وعدم السماح للمغريات      صالبة الجبهة الشعبية في التعبير عن التيار المتمسك بالثوابت والحقوق الوطني            -5
والضغوط بابتزازها ومساومتها على مبادئها وثوابتها، ولهذا كانـت ومـا زالـت تتعـرض بانتظـام للقمـع                   
واالضطهاد السياسي المتعدد األشكال والجنسيات، مما يجعل فرصتها في التقاط األنفاس طموحا عصي المنال،              

ومما يجعلهـا أيـضا     . ن االجتثاث والمحاصرة والتحجيم   على الدوام، وتصوب نحوها نيرا    ) مطلوبة(ويجعلها  
وبسبب هذا  . محرومة من المغانم والحصص واالمتيازات التي كان بإمكانها االستمتاع بها لو رضخت لالبتزاز            

الثبات على المواقف ظلت الجبهة الشعبية تعاني من فقر في إمكانيات التواصل الشعبي والتـأثير الجمـاهيري                 
بر واألدوات والوسائل التي كان من الممكن امتالكها لو تنازلت عن مواقفها، وألصبحت فـي               وفي غياب المنا  

  . ظروف جديدة تمكنها في ظل هذا التحول من حصد تأييد جماهيري اكبر بكثير مما تحظى به حتى اآلن
ثقافي على وجـه      الموقف المبدئي الذي تعبر عنه الجبهة الشعبية في مناهضة التطبيع بعمومه والتطبيع ال              -6

الخصوص، حيث تلعب دورا مهما في حمالت المقاطعة الثقافية واألكاديمية، وفي عرقلة الجهود والمبـادرات               
. وموقفها الرافض للتمويل المشروط من قبل مؤسسات التمويـل الدوليـة          . التطبيعية التي تمارس بشكل منظم    

ات التطبيع التي تستفيد منها الجهـات الممارسـة         فإن خير ) البيزنس(ونظرا لكون التطبيع في أساسه نوعا من        
للتطبيع سوف لن تتمتع بها الجبهة لكونها ما زالت تناهضه مما سيجعلها تعاقب بانحباس حنفية الدعم والتمويل                 

  . والبقاء تحت خط الفقر
ديمقراطي حقيقي    جمود وتبلد البنية الداخلية للجبهة وعدم توافر الرغبة الحقيقية والعملية في إحداث تحول                -7

في هيكلية وأطر العمل الداخلية وفي آلية اتخاذ القرار واإلبقاء على سياسة اإلقصاء والتهميش ألصحاب الرأي                
اآلخر وتضييق مساحات االختالف إلى حد تبدو فيه شبه غائبة، األمر الذي افقد الجبهة حيويتهـا المفترضـة                  

لي القائم على التنوع والتعددية وحق االختالف وهو األمر الـذي           وديناميكيتها المتوخاة، وسد آفاق الحوار الداخ     
كان من شأنه لو توافر إثراء الفكر والمعرفة وتحديث الخطاب الثقافي والسياسي واالجتماعي وتوسـيع دائـرة                 
المشاركة المجتمعية وتطوير آليات العمل الديمقراطي واالنفتاح على أساس الرؤية العامة والقواسم المـشتركة              

  . للمنضوين في أوسع اصطفاف وطني وكفاحي وعقالني وتنويري وديمقراطي
  فشل الجبهة الشعبية في استثمار كفاحها الطويل، حيث لم تستطع حتى اآلن إبراز دورها الذي يحق لهـا                    - 8

إبرازه وتعريف الشعب الفلسطيني به واطالعه عليه، خشية منها مـن الوقـوع فـي النرجـسية، أو االتهـام                    
رجسية، إذا ما أرادت الحديث عن انجازاتها ودورها، معتبرة أن واجبها كفصيل سياسي وطنـي يفـرض                 بالن

عليها أال تفكر في االستثمار والبحث عن الثواب والمكافأة بقدر ما يتطلب التفاني وإنكار الذات من اجل الشعب                  
تها التاريخية فـي حركـة الكفـاح        وبناء على هذا الفشل نكتشف أن الجبهة الشعبية في تجرب         . واألمة والوطن 

التحرري الفلسطيني تزرع البذار وال تحصد شيئا، إن لم تحصد األشواك، وأنها الفصيل األكثر براعة في هدر                 
بـين الـزرع    (إمكانياته وتوزيعها شططا، وهي في هذه الحالة تخلق عالقة اغترابية بين الدور والرصـيد أو                

يحين أوان االستحقاقات وجني ثمار المساهمة التاريخية في االنتخابات         تتبدى ناصعة وجارحة عندما     ) والحصاد
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التي تخوضها، حيث يبدو وكأن اسم الجبهة الشعبية الرنان هو مجرد تعبير عن كيان متـضخم رصـيده فـي                    
  .  بالمائة بشكل عام5مصارف االقتراع ال يصل في أحسن األحوال إلى نسبة 

ة الشعبية التي ساهمت في التأسيس لمشروع نهضوي عربـي بخطـاب             بالمائة فقط ، هذا هو رصيد الجبه       5
عقالني تنويري تحرري يشكل امتدادا للفكر التنويري العربي الذي بزغ مع بدايات الصدمة الحداثية العربيـة                
المتجاوبة مع النهضة الغربية سلبا وإيجابا، والتي لها حضورها المبادر والتأسيسي لمختلف مجـاالت اإلبـداع                

ثقافة والفن والتراث والموسيقى والتشكيل والكاريكاتير والشعر والرواية والمسرح والـسينما وفـي إنـشاء               وال
المراكز الثقافية والبحثية والفنية والحقوقية، وفي ترسيخ وتعميق دور الحركات واالتحادات الطالبية والنـسائية              

ي على مـدى سـنوات طويلـة مـن العمـل            والعمالية والزراعية والصحية والتطوعية في المجتمع الفلسطين      
وعملت على تثبيت ثقافة ونماذج مقترنة بتجارب السجون، وقامت برفع مـداميك منظمـة              . الجماهيري الفعال 

التحرير الفلسطينية كبيت مستقل ينبني على أسس جديدة تتجاوز النهج العربي الرسمي، واستطاعت أن تبنـي                
 وحرصت على األداء الكفـاحي      67, و 48األراضي المحتلة عامي    جسرا وطيدا واضح المعالم بين فلسطينيي       

النوعي وابتكار أساليب متنوعة تميزت بها في تاريخ الكفاح الفلسطيني، وحافظت على أيديها نظيفة وحرصت               
على أال تلطخها بالفساد، وشكلت نموذجا في الزهد بالسلطة عندما رفضت اإلغراءات واالمتيازات الـضخمة               

ها مقابل الموافقة على اتفاق أوسلو، حتى تجسد الزهد في اسـتقالة جـورج حـبش مؤسـسها                  المعروضة علي 
لكي تسجل في تاريخهـا اسـتقالة       ) في حدود معلوماتي  (ومؤسس حركة القوميين العرب في سابقة ال مثيل لها          

عضو اللجنة التنفيذية فـي     األمين العام األول واستشهاد األمين العام الثاني واعتقال األمين العام الثالث ثم نائبه              
  . منظمة التحرير

لم تشفع لها عند الجماهير الفلسطينية، ولـم        ) والجبهة اعلم بملفها  ( هذه العينات من المساهمة التاريخية للجبهة       
تؤد إلى زيادة في رصيدها عند االقتراع، فرغم االحترام الكبير الذي تتمتع به في مختلف المواقع التي تتواجد                  

أن الموقف المسبق والمتجسد كصورة نمطية راسخة في األذهان والـرابط بـين اليـسار الفلـسطيني                 فيها إال   
والعلمانية، وانخفاض الصوت اإلعالمي للجبهة وعدم ابتكارها ألساليب االتصال الجماهيري المـساهمة فـي              

مية العمـل الجمـاهيري     الترويج والدعاية ألفكارها ومواقفها ودورها ومساهمتها، وتقليلها من قيمة وزخم وأه          
األقل (المحلق في فضاء المجتمع والمنفتح على مختلف القطاعات والشرائح والمستويات وتمترسها خلف قاعدة              

إلى جانب اعتقادها بأن إدراكها لحقيقة نفسها يكفي لكي يدرك الناس حقيقتها، مما يبقيها              ) شرط أن يكون أحسن   
راها، كل ذلك يقف حائال دون احتمال أن تحظـى الجبهـة بتأييـد              غارقة في المونولوج فال احد يسمعها أو ي       

جماهيري واسع يجعلها تسمع من الجماهير قوال آخر غير الذي تعودت على االستماع إليـه أمـام صـناديق                   
  ). قلبي معكم وصوتي لغيركم(االقتراع 

في وعي وممارسة الجبهـة     يحرك الراكد والمطمئن    ) العالقة بين الدور والرصيد   (لعل التساؤل المشروع حول     
ويجعلها تنفض الغبار عن تاريخ لها لم تحسن قراءته جيدا، ولم تعرف بعد كيف تستفيد منه فـي استـشراف                    

وربما بعد  . المستقبل استنادا إلى قراءة نقدية وعلمية جريئة للتاريخ، وبهضم يسير للتجربة ومخاضاتها المتعبة            
ألسلوب النقد الذاتي الذي استخدمته حتى اآلن تـنجح فـي مواجهـة             أن تمارس الجبهة الشعبية انتقادا جذريا       

التحديات وتستطيع الخروج من الضبابية والتلكؤ، وربما تستطيع أن تخرج من حالة الجبهة بذاتها إلى الجبهـة                 
لذاتها، بمعنى أن تكون هي ببرنامجها المعبر عن القواسم المشتركة الجامعة بين برنامجي الرأسين القابـضين                
على زمام الرئاسة والحكومة صاحبة المبادرة التاريخية في خلق أوسع اصطفاف وطنـي ديمقراطـي مكـافح                 

وتتحمـل المـسؤولية    . يمكنه أن يساهم في خلق فضاء جديد يقي الجسد الفلسطيني المنهك شر الذبول المحدق             
الوفاق الـوطني الـذي ال      الكبرى في لعب دور المايسترو في ضبط إيقاع العمل الوطني الجماعي على قاعدة              

خالص وال إنقاذ بدونه، وتحويل االختالف والتنوع إلى كيمياء إبداعية خالقة وتشكيل صمام األمان للمـشروع                
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الوطني الفلسطيني الذي تتبناه القاعدة الجماهيرية األوسع من جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده               
  . مومه وهواجسهبصفته المعبر الواقعي عن طموحاته وه

فإن المسؤولية التاريخية تلـح     ) االختفاء(إلى مرحلة   ) االختباء(وإذا أرادت الجبهة الشعبية إال تنتقل من مرحلة         
  . عليها بالكف عن هدر تاريخها، والخروج فورا وبال تلكؤ إلى حيز الحوار مع الشمس الحارقة

 10/6/2006السفير 
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