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   رفضه  تعلناء وحماسعباس يحّدد موعد االستفت .1
محمـود عبـاس    أن  : غزةو رام اهللا    من  مراسليها فتحي صباح و محمد يونس    عن 11/6/2006 الحياة   نشرت

فـي  ، اصدر امس مرسوماً يقضي باجراء استفتاء على وثيقة االسرى في السادس والعشرين من تموز المقبـل  
 ياسر عبـد    لفتو.  المجتمع المدني والمثقفين   لقاء له في رام اهللا مع ممثلي مختلف القوى والفصائل ومنظمات          

 وسيدعوهم الى الشروع في حـوار        في غزة،  سيلتقي اسماعيل هنية وقادة مختلف الفصائل     ، إلى أن عباس     ربه
 نصحوه بتأجيل االعالن عن      عباس، ان الكثير من مستشاري   ويشار هنا إلى      . وطني مكثف للتوصل الى اتفاق    
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  من جهته خطوته هذه،    برر أما هو فقد     .والغارات االسرائيلية على قطاع غزة     عقب عمليات القصف     االستفتاء،
  .بالعمل على رفع الحصار الذي فرضته اسرائيل والغرب على السلطة

، قبل اإلعالن عـن موعـد     عباسد  يأك إلى ت  :غزة من   11/6/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل رائد الفي ولفت  
 الوطنية، وأنه وسيلة وليس هدفاً، موضحاً أنه في حال التوصل الى اتفاق              ال يمس بالثوابت   هانعلى  االستفتاء،  

إسماعيل هنية بقادة عـدد مـن       على نفس الصعيد اجتمع     و .سيتم إلغاؤه ف هبين الفصائل في الحوار حتى موعد     
توافق ، حيث تم التأكيد على ال     بحث آخر التطورات  ل ،الفصائل الوطنية وإالسالمية في مكتبه بغياب مندوبي فتح       

 إلى برنامج مشترك على قاعدة وثيقـة األسـرى          الوصولعلى أهمية وضرورة استمرار الحوار الوطني حتى        
وأن يكون هذا الحوار وهذا البرنامج المتوقع أساسا لبناء حكومة ائتالف وطني ومواصلة الجهود والحـوارات                

ن جميع القـوى    أ ،ل سامي أبو زهري    قا ومن جهته . من أجل إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية       
 .أكدت ضرورة إنجاح الحوار واستكماله بنقله إلى غزة بحضور الرئيس الفلسطيني

عقب لقائـه     هنية أعلن اليوم    اسماعيل اعلن  أن : 11/6/2006-10 48عرب مراسلة موقع    ألفت حداد وذكرت  
هنية بحضور سعيد صيام فـي مقـر        ى  قد التق عباس   وكان   . رفض حكومته لالستفتاء   هانه ابلغ بمحمود عباس،   

 من تقدير اللحظة الدقيقة التي يمر       ا حيث وصف اللقاء بأنه كان صريحا وواضحا ومنطلق        ،الرئاسة بمدينة غزة  
 الستكمال بعض القضايا التي تحتاج الـى بحـث          أيضاان لقاءا آخر سيعقد اليوم       وذكر   .بها الشعب الفلسطيني  
بيل أبو ردينة أن عباس أبلغ هنية عزمه إجراء االسـتفتاء فـي موعـده         من جهته أكد ن    و .معمق ونقاش حولها  

أشار صالح البردويـل     ومن جهة أخرى     .المحدد مشيرا إلى خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية         
ي ال تريد الكشف عنها لعدم تمرير هذا االستفتاء اطالقا سواء ف          التي  ان حماس امامها الكثير من الخطوات       إلى  

 وهو محاولة مكـشوفة لقلـب       ،الوطنيةوالداخل او الخارج، النها تعتبر أن فيه الكثير من المغالطات القانونية            
 واحـالل العربـدة     ،نتائج االنتخابات الديمقراطية وبالتالي فانه هجوم على الشرعية الفلسطينية بشكل واضـح           

شعب الفلسطيني بأجندة خاصـة بـه او        ليس من حق عباس ان يرهن ال      أضاف أن   و .اسية مكان الشرعية  يالس
 رفضها المطلق لطرح وثيقة االسرى لالسـتفتاء،         من جهتها   جددت فقدحركة الجهاد    أما   .اجندة مفروضة عليه  

 ، الى رأي الجهـاد ورأي حمـاس       توقال خالد البطش ان عباس لم يلتف       .معتبرة اياها مسا بالثوابت الفلسطينية    
 كما رفض اوسلو ومدريد وغيرهـا مـن اتفاقيـات           الذي سيرفض روع  على ما يبدو ماض في هذا المش      أنه  و

لـى اعـادة    عاصر  ولم يحترم ما اعلنه من حداد لمدة ثالثة ايام،          ،   عندما طرح هذه الفكرة    هواعتبر ان  .السالم
 وبدل ان يكون التركيز كله على مجزرة االمس سيصبح الجدل مرة اخرى على              ،الجدل الى الساحة الفلسطينية   

 لـن   ،وأوضح ان قول كلمة ال لالستفتاء وحدها       .لداخلي وهذا ال يخدم احدا وال يخدم القضية الفلسطينية        الملف ا 
 ، مع التأكيد على السعي     مباشرة مع عباس حول االستفتاء      مشددا على عدم الرغبة باالصطدام     .تمنع من اجرائه  

نطالقا مـن الثوابـت التـي اقرتهـا          ا قد جاء فيه، أنه   وكان نص المرسوم الرئاسي      .إلى إلغاء هذا الموضوع   
الشرعية الفلسطينية، وتجسيدا للقسم الدستوري، وبصفتي رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة             
الوطنية الفلسطينية، وانسجاما مع حقي وواجبي في الرجوع الى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والـذي                

 الديمقراطية، فانني قررت ان امارس هذا الحق الدستوري في االستفتاء الذي            يعد االستفتاء الشعبي ارقى صور    
   :اقتضته ضرورة حماية مصالح الشعب ودرء المفاسد عنه بما يلي

الشعب الفسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة مدعو لالستفتاء على وثيقـة االسـرى يـوم                 : 1مادة  
  .من الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءام ابتداء 26/7/2006االربعاء الموافق 

هل توافق على وثيقة االسرى ام ال؟ وتكـون االجابـة        يكون االستفتاء بإبداء الرأي حول السؤال التالي      : 2مادة
  .بنعم او ال مع عدم صالحية الوكالة او الكفالة

  .مور القانونية المتعلقة بهتتولى لجنة االنتخابات المركزية تنظيم االستفتاء واجراءاته واال: 3مادة
  .يكون االستفتاء معبرا عن ارادة الشعب باغلبيته المطلقة: 4مادة
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  . بالقدر الذي يتطلبة عمل االستفتاء5تطبق احكام قانون االنتخابات مادة رقم : 5مادة
  .م اليوم المحدد الجراء االستفتاء هو يوم عطلة رسمي26/7/2006يكون يوم االربعاء : 6مادة
تنشر لجنة االنتخبات المركزية وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة االسرى في الصحف والمجالت ووسـائل              : 7ةماد

  .االعالم
 .  ينشر مع وثيقة االسرى وثيقة الحوار مع المرسوم الرئاسي: 8مادة

 جلسة طارئة لبحـث مـدى قانونيـة         سيعقدالمجلس التشريعي    إلى أن : 10/6/2006 البيان االماراتية    ولفتت
  .االستفتاء
أحمد عبد الرحمن استنكر امس ما جاء       إلى ان   : د ب أ  نقال عن   رام اهللا    من   11/6/2006 الغد االردنية    ونوهت

على لسان أيمن الظواهري الذي دعا الشعب الفلسطيني لرفض ما سماه باالستفتاء على فلسطين ورفض مبادرة                
سطين وإنما هو استفتاء علـى الطريـق الـصحيح          ن هذا االستفتاء ليس على فل     ضاف أ وأ .االستسالم العربية 

 الـذي أوصـل     ،إلى ما سماه ببرنـامج فـتح      أشار  و . إلى فلسطين   الفلسطينيون والبرنامج الموحد الذي سيعيد   
الفتا إلى االنتكاسة التـي أصـابت هـذا         . الفلسطينيين إلى نقطة االرتكاز ببناء السلطة ونواة الدولة الفلسطينية        

  . إلى المربع االول حسب قولهوالرجوع ،بات التشريعيةالبرنامج بعد االنتخا
  
  ..  من فلسطيني لبنان يؤيدون موقف حماس من عدم االعتراف باسرائيل% 83: استطالع .2

في بيروت في آخـر شـهر       " الزيتونة للدراسات واالستشارات  "أظهر استطالع علمي ميداني قام بتنفيذه مركز        
نيين في لبنان يدعمون موقف حماس من عدم االعتراف باسـرائيل           من الفلسطي % 83.1 أن   2006مايو  / أيار

  .بال أدري% 7.5، بينما أجاب %9.4رغم الضغوط المختلفة، وبلغت نسبة الرافضين لموقف حماس 
 شخـصاً، مـن كافـة       1033 باحثاً ميدانياً أخذوا آراء عينة من        40ويظهر االستطالع الذي قام بتنفيذه حوالي       

الفلسطينية ومن كافة الفئات العمرية، أن حركتي فتح وحماس تتقاسمان النفوذ في الساحة             المخيمات والتجمعات   
، وحصلت الجبهـة الـشعبية      %25.8، بينما حصلت فتح على      %28.5اللبنانية، وأن حماس حصلت على تأييد       

  %. 3والجهاد اإلسالمي على % 3.4، والقيادة العامة على %4.8على 
نوفمبر الماضي قد أظهر تقدم حركة فتح بنسبة        /  تشرين الثاني  13ز الزيتونة في    وكان استطالع آخر نفذه مرك    

وأظهرت نتائج االستطالع الذي سيكشف المركز عن تفـصيالته فـي            .لحركة حماس % 21.7مقابل  % 27.4
ممن أعطوا أصواتهم لحركة فتح يؤيدون موقف حماس في عـدم االعتـراف             % 66.2األيام القليلة المقبلة أن     

مـن  % 80ويظهـر االسـتطالع أن نحـو     .ممن أعطوا أصواتهم لفتح% 23.5ائيل وال يعارضه سوى    باسر
فلسطينيي لبنان ال يرون حالً لمشكلتهم كالجئين سوى العودة إلى القرية أو المدينة التي خرجـوا منهـا سـنة                    

وينـاقش   .ة اللبنانية منهم على اقتراح توطينهم في لبنان وإعطائهم الجنسي       % 98.3، وال يوافق أكثر من      1948
 العديد من المسائل والقضايا التي تهم       – الذي سيعقد مركز الزيتونة مؤتمراً صحفياً إلعالن نتائجه          –االستطالع  

الالجئين، بما في ذلك أوضاعهم القانونية وآراؤهم السياسية وموقفهم من السالح الفلسطيني في لبنان، وتأييدهم               
ومن المعروف أن مركز الزيتونة مركز مـستقل   .المعيشية والتعليمية المختلفةللفصائل الفلسطينية، وأوضاعهم  

  .  ويتبع معايير أكاديمية صارمة في األبحاث واالستطالعات التي يجريها
  10/6/2006 48عرب

  
  غزة تشهد توترا واشتباكات بين القوة التنفيذية واالمن الوقائي .3

ضـابط امـن    قتلوا  ن  ين فلسطيني ي مسلح  أن : وكاالت قال عن نغزة   من   11/6/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
انـدلعت  ومن جهة أخرى    .  مسؤوليته على حماس   ئهفلسطيني موالي لمحمود عباس أمس في هجوم ألقى زمال        
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ممـا  ،   الضابط  خالل جنازة  ،معركة مسلحة بين افراد من جهاز االمن الوقائي ونشطاء حماس في وقت الحق            
 بفتح النار على الجنازة      أيضا اتهمت مصادر أمنية مسلحي حماس     و . أشخاص 4ن   ما ال يقل ع    أدى إلى إصابة  

أنها بـدأت بـإطالق     التي أكدت    الحركة،ابو شباك امام اعضاء من قوة الشرطة بقيادة         رشيد  عندما مر موكب    
  . رجالها لهجوم من مسلحين في الجنازةبعدما تعرض ،النار

ن مجموعـة   من أ  مصادر فلسطينية    هاوضحتإلى ما   : 10/6/2006 48 عرب  مراسلة موقع   ألفت حداد  وأشارت
مستشفى بعد تعرضه للضرب الشديد،     ال وصل الى    هوبينت ان  .مسلحة قامت باختطاف احد ضباط االمن الوقائي      

  .  لم يتم التعرف حتى اآلن عن االسباب التي تقف وراء الحادثإال انه 
  

  
   فلسطينكي يحذر من صومال آخر فييمستشار أبو مازن األمر .4

 حذر ادوارد ابنغتون، قنصل اميركا السابق في القدس، من تدهور الموقف فـي  :محمد علي صالح ـ  واشنطن
واضاف أن المواجهة الحالية بـين حكومـة        . الضفة وغزة بصورة تحولهما الى صومال جديد مع نهاية السنة         

للتفاؤل، ألن الواليات المتحـدة لـن       حماس، في جانب، والواليات المتحدة وإسرائيل، في جانب آخر، ال تدعو            
، ان حماس منقسمة بسبب تشدد قادتها في دمشق        وأشار إلى    . حتى تعترف بإسرائيل   الحركةتتنازل عن مقاطعة    

معاناة الفلسطينيين  من   ، مما يزيد   وزراؤها ليست عندهم خبرات كافية، ويحكمون بنوع من السذاجة         في حين أن  
 استفتاء اجرته أخيرا جامعة بئر زيت اوضح ان تأييد حماس انخفـض             ى أن في نفس السياق إل   واشار   .كل يوم 

 هـو  الحركـة تساءل عن احتمال استمرار االنخفاض اذا اقتنع الفلسطينيون بأن تعنت  حيث   ، في المائة  37الى  
الل  اذا حمل الفلسطينيون اميركا واسرائيل مسؤولية اسـتغ        تها او احتمال زيادة شعبي    ،السبب الرئيسي لمشاكلهم  

 إال أنه توقع ان عباس ربما سيقتنع بأن انخفاض تأييد حماس يبرر حل حكومتها،              وعلى نفس الصعيد،     .الوضع
  . ان ذلك ربما يعقد المشكلة اكثرلفت إلى

  11/6/2006الشرق األوسط  
  

  أمن معبر رفح يحبط محاولة البردويل إدخال مبلغ من المال .5
ة بأن قوة األمن الفلسطينية ضبطت صباح أمس مبلغ أربعة ماليين أفادت مصادر أمنية فلسطيني: أ.ب.غزة ـ د 

 أثناء عودته من جولة خارجية بعد أن أخـضع          ،ونصف المليون يورو بحوزة صالح البردويل على معبر رفح        
  .هذا الصددت اتصاالت مع وزارة الداخلية في ي وأجر،ز المبلغا احتجتم هوأضافت أن. للتفتيش

  11/6/2006الشرق األوسط 
  

  بناء منظمة التحريرلقاءات فصائلية متوقعة في دمشق لبحث  .6
ـ محمد يونس  اعلن عن سلسلة لقاءات تعقد قريبا بين قادة من حركتي فتح وحمـاس فـي دمـشق    : رام اهللا 

سيتوجه قبل نهاية االسبوع    ، حبث   للتباحث بشأن رأب الصدع بين الحركتين واعادة احياء وبناء منظمة التحرير          
مطلع االسبوع المقبل وفد برئاسة فاروق القدومي ومشاركة احمد قريع للقاء خالـد مـشعل وقـادة                 الحالي او   

  .الفصائل االخرى
  11/6/2006الحياة 

  
  وزير اإلعالم الفلسطيني يعلن استعداد حكومته لحوار مع واشنطن والرباعية  .7

ار مع كافة القنوات بما فيها      أن حكومة حماس تسعى إلى فتح حو       أكد الدكتور يوسف رزقة   :  محمد هاني  -كتب
واشنطن والرباعية واألمم المتحدة؛ لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مشددا في الوقـت نفـسه                
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على أن الحكومة ترى في العالم العربي واإلسالمي الوجود والسند الحقيقي لتحرير األقصى واألسرى وتقريـر   
 بإصدار مشروع قرار    ، العرب عالمتاسعة والثالثين الجتماع وزراء اإل    وطالب خالل انعقاد الدورة ال    . المصير

  .إدانة للمذبحة التي قامت بها قوات االحتالل الصهيوني أمس وأول أمس في قطاع غزة
 10/6/2006اخوان اون الين 

  
   هنية لم يستطع فرض قرار سحب قوة الداخلية على حمـاس:فتح .8

 في قطاع غزة، انه من الواضح ان رئيس الوزراء لم يستطع فـرض              قال ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح      
نحن ال نشكك في صدق نوايا رئيس الوزراء أو جديته ولكـن            : وأضاف .قرار سحب القوة على حركة حماس     

وأكد مقداد لأليام ان قرار مجلس الوزراء لم ينفذ، وكذلك قرار وزارة             .من الواضح انه لم يستطع فرض القرار      
  .وواصلت القوة تواجدها في األماكن التي كانت عليهاالداخلية، 

11/6/2006االيام الفلسطينية   
 

  وعنصر من الجهاد استشهاد عنصرين من القسام   .9
قال شهود عيان ان طائرة إسرائيلية أطلقت ثالثة صواريخ على األقل تجاه مجموعة فلـسطينية مـسلحة مـن                   

 ابراج الندى المحاذية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما           عناصر كتائب عز الدين القسام بالقرب من منطقة       
واعلنت مصادر طبية ان الشهيدان وصال إلى        .ادى الى استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة ثالثة آخرين بجروح        

 عامـا وثالثـة     30 عاما وسالم الرضيع المـصري       22مستشفى في شمال القطاع وهما محمد بكر المصري         
 وقع انفجار داخلي في احد منازل التابعة الحد عناصر الجهاد االسالم في جباليا شمال               من جهة أخرى  . جرحى

  .القطاع ما ادى الى مقتل عمار شهاب واصابة اثنين آخرين بجروح
11/6/2006 48عرب  

 
   يسلمون الجيش اإلسرائيلي طالبا بعد اختطافه بساعات شهداء االقصى .10

 لقـوات الجـيش       كتائب شهداء األقصى سلمت بنجامين فيشباين       أن قالت وسائل إعالم إسرائيلية صباح اليوم     
من جهـة أخـرى تقـدر        .اإلسرائيلي عند حاجز حوارة العسكري القريب من مدينة نابلس في الضفة الغربية           

سلطات األمن اإلسرائيلية ان قرار الخاطفين بإخالء سبيل فيشباين جاء لكون األخير هو مواطن أمريكـي وال                 
  . ية اإلسرائيليةيحمل الجنس

11/6/2006 48عرب  
  

   تهدد باغتيال قادة حماس في حال عودة الحركة لتنفيذ عمليات إسرائيل .11
نه إذا نفذت حماس تهديداتها وجـددت       أ ، نقلت صحيفة معاريف اليوم عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة قولها         

 أن حقيقـة كـون قـادة        ،وأضافت . الماضي مثلما تم في  تها،  العمليات فإن إسرائيل ستجدد عمليات اغتيال قاد      
خيار هذا ال واعتبرت أن    .حماس يشغلون مناصب رسمية في السلطة ال تمنح أية حصانة لضالعين في العمليات            

 97ن  أمن جهة ثانية قالت مصادر في جهاز األمن اإلسـرائيلي           و.  لتنفيذ عمليات  تهمسيطرح فور اتضاح عود   
يذ عمليات داخل إسرائيل قد تجمعت في أعقاب مقتل واصابة العشرات مـن             تحذيرا لنية مسلحين فلسطينيين تنف    

  .مصدرها ليس في حماس، إال أن النيةهذه  تحذيرا عينيا حول 11 أن هناك موضحة.  غزةفيالفلسطينيين 
  11/6/2006 48عرب
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   أولمرت تشارك في مظاهرة احتجاجية على مجزرة االحتالل في غزة إبنة .12
  خمس منظمات لحقوق اإلنسان في إسرائيل وبعض الحركات اليـسارية          أن :10/6/2006 48 عرب ذكر موقع 

 مظاهرة احتجاجية، قبالة بيت دان حلوتس، احتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الجيش االسرائيلي والتي               نظمت
 وهمـا عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزيـر األمـن، طالب         وقاموا بتوجيه رسالة     .كان آخرها جريمة شاطئ غزة    

شـاركت فـي     ان دانا أولمرت     ، االسرائيلي التلفزيونوذكر  . بالعمل فوراً على وقف قتل المدنيين الفلسطينيين      
ها، األمر  عندما اكتشفت القنوات التلفزيونية وجود      تركت المكان بعد وقت قصير     المظاهرة، إال أنها ما لبثت أن     

 وعلى  .ق الضرر الكبير في اسرائيل    احإلل وا ذلك سببا  واعتبر ، هاداانتقإلى  ليكود  الأعضاء من حزب    الذي دفع   
اعتبر أولمرت لدى افتتاحه اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي اليـوم فـي تعقيبـه علـى                نفس الصعيد،   

.  لم ينتهج أبدا سياسة المس بمـواطنين ه أناعماز، األكثر أخالقية في العالمهو  أن الجيش اإلسرائيلي     المجزرة،
  موضحا . بأنه يتم فحص إمكانية أن يكون الحادث مصدره أسباب فلسطينية داخلية           ،من جانبه  يرتسادعى ب فيما  
 .شاطئ وأدى إلى مقتل وجرح عشرات الفلـسطينيين       اله من الجائز أن يكون صاروخ فلسطيني قد سقط على           أن

احـتج علـى    ، حيث   رةإسرائيل تكرر األخطاء التي ارتكبتها عند مقتل محمد الد        فأعتبر أن   رعنان غيسين   أما  
 أنه كانت هنـاك     وأضاف،. الحادثأقوال مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين حول مسؤولية الجيش عن          

انتقد أقوال   كما   .حاجة بأن يعلن كبار المسؤولين عن أن ثمة شك في من المسؤول عن مقتل العائلة الفلسطينية               
 منطقة جريمة يـسيطر عليهـا       هااعتبر أن و ،ي منطقة قتال   الذي قال أن العائلة تواجدت ف      ،العميد دان كوخافي  

  .دلةستطيعون إخفاء األالفلسطينيون وي
 الى   أدى فلسطينيينالمدنيين  أن مقتل ال  :  ا ف ب    نقال عن  القدس المحتلة من   11/6/2006 الغد االردنية    وذكرت

، حيـث   ولمرت الـى اوروبـا    وضع كل الطبقة السياسية االسرائيلية في موقف حرج عشية الزيارة المرتقبة ال           
حـذر وزيـر     في حـين     . عن قلقهم من انعاكسات هذا الحادث      ،اعرب عدد من اعضاء الحكومة منهم بيريتس      

 تضعف موقع محمود عبـاس فـي مواجهـة          ،الثقافة االسرائيلي من ان االعتداءات على المدنيين الفلسطينيين       
لة الى عباس عبر فيها عن اسـفه لمقتـل          وفي خطوة غير مسبوقة وجه بيريتس رسا       من جهة أخرى،     .حماس

ـ  ،  مدنيين، مؤكدا ان اسرائيل ستفعل ما بوسعها لتجنب وقوع اخطاء من هذا النوع مـن جديـد                  حمـل   هاال ان
قال باحـث   على نفس الصعيد،    و .المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق صواريخ مسؤولية تصاعد العنف        

 وسيكون على اولمرت ان يبذل الكثير       ، محرجة جدا بالنسبة السرائيل    من البديهي ان هذه القضية    أن  اسرائيلي  
 . وان جيشها ال يوقع قتلى بين المدنيين عمدا،ال تفعل سوى ان تدافع عن نفسهاها من الجهد ليقنع االوروبيين ان

  
  35 ليست مشاركة في مشروع المقاتلة افاسرائيل .13

 ،35-ل الكاملة في مشروع تطوير المقاتلة الهجوميـة اف        افاد مسؤول اسرائيلي كبير امس ان مشاركة اسرائي       
تقوده الواليات المتحدة تعطلت، بينما يتفاوض الجانبان على اتفاق بشأن الحـد مـن نقـل التكنولوجيـا                  والذي  

  .العسكرية الحساسة
  10/6/2006المستقبل 

  
   اإلسرائيلية تطالب بمنع دروز فلسطين من زيارة لبنانالنيابة .14

 من زيـارة    هم اإلسرائيلية طالبت بمنع   ةرت مصادر في أوساط دروز فلسطين أن النيابة العام        ذك: حسن مواسي 
 وذلك خالل الجلسة األولى التي عقدتها المحكمة اإلسرائيلية العليا للنظر في التماس قدمـه               ،لبنان بشكل نهائي  



 

 8

اصل مع أهلهم في لبنـان      حق في التو  الحول  ،   أالف من رجال الدين والشخصيات العربية الدرزية       4أكثر من   
  .وسوريا وزيارة األماكن المقدسة

 بأن عبور الوفد عن طريق المعبر األردني        ،وقد عرضت النيابة على المحكمة مواد سرية لتبرير موقفها القائل          
  .أمكانية تجنيدهم إلى المخابرات السورية واإليرانية، من خالل يشكل خطرا أمنيا على دولة إسرائيل

11/6/2006لبنانية المستقبل ال  
  

  غزةآالف الفلسطينيين يشيعون ضحايا مجزرة شاطئ  .15
 وسط مشاعر الحزن والغضب والـدعوة للثـار واالنتقـام شـهداء             نيي الفلسطين  االف شيع: فتحي صباح غزة  

المجزرة البشعة التي راح ضحيتها سبعة من عائلة غالية من بلدة بيت الهيا شمال القطـاع ونجـا مـن هـذه                      
اعلـن رئـيس    ولبشعة، التي طالبت جهات فلسطينية بنقل ملفها الى محكمة العدل الدولية في الهاي،              المجزرة ا 

 ان الحكومة طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية فـي   غازي حمدكما اعلن. الوزراء الفلسطيني تبنيه الطفلة هديل  
ع مجلس االمن الدولي وعدد من      وقال حمد ان الحكومة بصدد اجراء اتصاالت م       . جريمة قتل افراد عائلة غالية    

  .الدول من اجل تشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة التي راح ضحيتها سبعة افراد من عائلة واحدة
11/6/2006الحياة   

 
  الجالية الفلسطينية في روسيا تعقد مؤتمرها التأسيسي األول .16

سيسي األول، في العاصمة موسكو، حيث عقدت الجالية الفلسطينية في روسيا االتحادية، مؤخراً، مؤتمرها التأ
عرض التقريرين اإلداري والمالي، كما أعلن عن التوافق على هيئة إدارية للجالية الفلسطينية مكونة من خمسة 

  .عشر شخصاً، تمثل فيها كافة القوى السياسية الفلسطينية
لمؤتمر، عن سعادته بعقد  وأعرب الدكتور بكر عبد المنعم، سفير فلسطين في روسيا االتحادية، خالل ا

المؤتمر، مؤكداً أن مظاهر الوحدة والتوحد، التي تتجلى في المؤتمر، هي ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في 
واستعرض الدكتور عبد المنعم، األوضاع والصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني . كل أماكن وجوده

لحصار الظالم وسياسة التجويع التي تمارس ضده عقاباً بشكل عام، وفي هذه المرحلة بشكل خاص، بسبب ا
ومن جانبه، شدد أوليغ اوزروف، رئيس قسم التسوية في وزارة الخارجية الروسية، . على خياره الديمقراطي

على وقوف روسيا إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن النية تتجه الفتتاح 
كما اجتمعت الهيئة اإلدارية الجديدة وانتخبت وفيق .  روسي في فلسطين لتحقيق الغاية نفسهامركز ثقافي

  .الشاعر رئيساً لها، وعمار حجاوي، ورشيد الجمل، نواباً للرئيس
10/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  استمرار العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني .17

 كان مسلحا ببندقيـة أصـيب بجـروح         عن مصادر عسكرية قولها إن فلسطينياً     نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي     
 فلسطينيا آخر كان برفقة الجريح تمكن       أنوأضافت المصادر ذاتها     .خطيرة قرب قرية سوسيا في جنوب الضفة      

 وفـا   من جهة أخرى أفادت وكالة األنباء الفلسطينية      . من الفرار من المكان بعد اشتباك مع الجنود اإلسرائيليين        
ونقلت وفا عـن مـصادر      . بأن مواطنا فلسطينيا أصيب بنيران جنود إسرائيليين في مدينة جنين بشمال الضفة           

محلية قولها إن عشرين آلية عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت مدينة ومخيم جنين وأصيب الشاب محمود أبـو                 
  . عاماً بعدة أعيرة نارية في الساق28الجحيم 

11/6/2006 48عرب  
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     والعودة الى المقاومة يدعو حماس للتنحي عن السلطةالحص .18
الحص حركة حماس الى التنحي عن السلطة والعودة الى المقاومة مشيرا الى أنها ومنذ فوزهـا فـي             سليم  دعا  

االنتخابات اسيرة لعبة السلطة المبتذلة وفي حالة صراع مع حركة فتح مما افقدها كثيرا من رصيدها ووهجهـا                  
ان حماس ربحت االنتخابات وخسرت نفسها ونجح أعداؤها في محاصـرة سـلطتها ودفـع الـشعب                 معتبراً  

  .الفلسطينيين الى حافة الجوع
 إن حركة حماس بحاجة الى قرار جريء بالتنحي عن السلطة والعودة للمقاومة لتضع اسرائيل               الحصواضاف  

  .يةوالواليات المتحدة في مأزق بشأن تشدقهما عن الديمقراطية والحر
دان الدكتور سليم الحص المجزرة الوحشية التي ارتكبها االحتالل االسرائيلي في قطاع غـزة              ومن جهة اخرى    

ان اسرائيل لم تكن بحاجة الى ذريعة الرتكابها وان هذه المجزرة تأتي بعد لقاءات ودية لرئيس الوزراء                 : قائال
ملك عربيين في اشارة الى الـرئيس المـصري         االسرائيلي خليفة االرهابي المجرم ارييل شارون مع رئيس و        

  .والعاهل االردني
11/6/2006الخليج اإلماراتية   

  
  تدين المجزرة االسرائيلية ضد المدنيين على شاطئ غزةردود فعل لبنانية  .19

في تصريح أمس تعليقاً على المذبحة التي ارتكبتها اسرائيل بحق المـدنيين علـى              اللبناني   قال رئيس الحكومة    
ان استمرار السكوت عن المجازر االسرائيلية بحق شعبنا في فلسطين هو الذي يسمح إلسـرائيل                :زةشاطئ غ 

وحدها وقفة حازمة من المجتمع الدولي كفيلة بوضع حد لهذه المذابح           . في التمادي في غيها وعدوانها وجرائمها     
لـشعوب المحبـة للـسالم    ان المطلوب من المجتمعين العربي والدولي وكـل ا   . المستمرة على أرض فلسطين   

والساعية الى احقاق الحق ان تقف موقفاً أكثر حزماً وتشدداً تجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي                  
وأبرق السنيورة الى كل من محمود عباس والى اسماعيل هنية مـستنكراً مجـزرة               .تستمر اسرائيل بارتكابها  

 اللبنانية أتوجه بأحر التعازي للشعب الفلسطيني ولكم آملين أن يكون           باسمي وباسم الحكومة  : شاطئ غزة، وقال  
  .هذا المصاب دافعاً للتالحم والوحدة في وجه الغطرسة االسرائيلية المستمرة بحق شعبنا واخواننا اآلمنين العزل

 في منتجع بحري    واعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية ان العدوان االسرائيلي االرهابي على عائلة فلسطينية بريئة           
في غزة وقتل رجالها ونسائها يرسخ في أذهان العرب والمسلمين في العالم وجوب العمل على ازالة هذا الكيان                  
االسرائيلي االرهابي المجرم المحتل لفلسطين بكل وسيلة ممكنة والعمل على تحرير بيت المقـدس والمـسجد                

  .1984 على صدر الشعب الفلسطيني منذ العام األقصى وكل فلسطين من هذا االحتالل األجنبي الجاثم
ورأى المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أن المجزرة االسرائيلية في غزة مع ما رافقها من عمليـات قتـل                    
واغتيال اسرائيلية في المناطق الفلسطينية تمثل شكالً من أشكال ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل، وتـستدعي                

  . الرسمي االسرائيلي ووقف معاملة اسرائيل كاستثناء ال تطبق عليها القرارات الدوليةادانة دولية لإلرهاب
11/6/2006الحياة   

 
   تدين الصمت العربي على الجريمة اإلسرائيلية في غزة االردنيةأحزاب المعارضة .20

وني في غزة وراح    الجريمة التي ارتكبها العدو الصهي    االردنية  استنكرت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة       
وقالت المعارضة، في بيان لها امس ان الكيان الصهيوني اثبت انه كيـان          .ضحيتها اطفال ونساء ورجال امنين    

وناشـدت أحـزاب المعارضـة الـشعب        . عنصري حاقد وكاره لفلسطين وشعبها والمتنا العربية واالسالمية       
حثت الشعب والنظام العربيين علـى دعـم الـشعب          كما  . الفلسطيني وقف االقتتال بينهم والعودة الى المقاومة      
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ودانت المعارضة الصمت العربي علـى الجـرائم         .الفلسطيني ليتمكن من الصمود امام هذا العدوان الصهيوني       
وقالت انه آن االوان النتفاضة عربية      . االرهابية الصهيونية التي استهدفت اطفال ونساء فلسطين بشكل وحشي        

  .لعدو الصهيوني ودحر االحتالل األميركي من العراقهدفها تحرير فلسطين من ا
11/6/2006الغد االردنية   

 
  النواب االسالميون يطالبون بسحب السفير من تل ابيب .21

دعت كتلة نواب حزب جبهة العمل االسالمي الحكومة سحب سفيرها في تل ابيب، أحتجاجا علـى الهجمـات                  
وأستغرب نواب الجبهـة فـي       . الفلسطينيين في قطاع غزة    الشرسة التي تنفذها قوات االحتالل الصهيوني بحق      

بيان اصدروه أمس موقف بعض االنظمة العربية واالسالمية التي أكتفى بعضها بالشجب والصمت، داعين الى               
التحرك الى الرد وفك الحصار الهمجي عن الشعب الفلسطيني الذي يواجـه حـرب أبـادة وتجويـع، وأن ال                    

دان نواب الجبهة في بيانهم الموقف االميركي، كونه داعم لألجـرام الـصهيوني             و .يشاركوا في ذلك الحصار   
  .والمبرر لالرهاب

11/6/2006الغد االردنية   
  

   ماليين دوالر لتمويل مشاريع في األراضي الفلسطينية عبر األونروا6 تقدم اإلمارات .22
 22بية الـمتحدة، امس، انها سـتقدم       اعلنت مؤسسة زايد لالعمال الخيرية واالنسانية في االمارات العر        : كونا

 ماليين دوالر، لتمويل مشاريع وبرامج اجتماعية وصـحية فـى االراضـي             6أي نحو   مليون درهم اماراتي    
 وقال مدير عام الـمؤسسة باالنابة سالــم عبيـد          .الفلسطينية، عبر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

الـمخصص سيوجه بالكامل لتنفيذ جملـة مـن الـمـشروعات          الظاهري، فى تصريح صحافي، ان الـمبلغ       
والبرامج ذات العالقة الـمباشرة بالجوانب االجتماعية والصحية، بالتنسيق مع الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية               

واشار الى ان تلك الخدمات الـمقدمة للفلسطينين تاتي بتوجيهات من القيادة الـسياسية لالمـارات                .واالونروا
   0 االعباء التي يعانيها الشعب الفلسطيني بسبب الحصار الـمفروض عليهبالتخفيف من

11/6/2006االيام الفلسطينية   
  

   غزة مجزرة شاطئكوفي انان يدعو الى اجراء تحقيق .23
عبر األمين العام لألمم المتحدة في بياٍن للناطق باسمه امس عن قلقه العميق من قتل المـدنيين وبيـنهم نـساء                     

وبعـث أنـان   . في غزة من جانب القوات االسرائيلية ودعا الى تحقيق كامل فـي الحادثـة         وأطفال في شاطئ    
  .بتعازيه لعائالت الضحايا

11/6/2006الحياة   
 

  المفوضية االوروبية تعرض مساهمة االتحاد في اآللية الدولية .24
ينيين قد تـصل الـى       ان مساهمة االتحاد االوروبي في تمويل اآللية الدولية لدعم الفلسط           للحياة ذكرت مصادر 

 تتوزع بين تمويل خدمات الصحة والتعليم والمنح االجتماعية وتغطية نفقات           2006 ماليين يورو في العام      105
وستقدم عضو المفوضية بنيتا فيريرو فالدنر تفاصيل المقترحـات         . التموين ودعم مكتب الرئيس محمود عباس     

وذكرت المصادر ان البلدان االعضاء ما      . ثنين في لوكسمبورغ  المالية الى وزراء خارجية بلدان االتحاد غداً اال       
زالت تختلف في ما بينها حول تحديد مجاالت تدخل اآللية الدولية وتستبعد، مثل الواليات المتحدة واسـرائيل،                 

  . للسلطة الفلسطينيةسداد رواتب موظفي القطاع الحكومي
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11/6/2006الحياة   
  

  ل مسؤول في الجهاد كشف شبكة متورطة في  اغتيا: لبنان .25
كشفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني شبكة مرتبطة بأجهزة األمن االسرائيلية، وتمكنت من توقيف عدد               
من عناصرها، بينهم أحد الضالعين في اغتيال المسؤول في حركة الجهاد االسالمي فـي فلـسطين، اللبنـاني                  

 مديريـة   –اضي في مدينة صيدا، واكدت قيادة الجـيش          مايو الم  / أيار 26محمود المجذوب وشقيقه نضال في      
وقد ضبطت بحوزته وثائق ومعدات مرتبطة      ... التوجيه في بيان اعتقال أحد الضالعين الرئيسيين بعملية التفجير        

بوشر التحقيق معه لمعرفة كافـة مالبـسات الجريمـة          . بالجريمة، ولديه عالقة استخباراتية بالعدو االسرائيلي     
 الحياة ان الموقوف األساسي الذي استطاعت مديرية المخـابرات ان           ذكرتو .ال تخريبية أخرى  وعالقته بأعم 

تتعرف من خالله الى عدد من اعضاء الشبكة يدعى محمود أبو رافع، من بلدة حاصبيا، وهو كان بين الـذين                    
   .تعاملوا مع االسرائيليين إبان احتاللهم الجنوب

11/6/2006الحياة   
  

  النظام العربي والموقف من حماس والمعارضة اإلسالمية .26
 ياسر الزعاترة
حين يشارك العديد من الدول العربية، خصوصاً القريبة من فلسطين، في معركة إفشال حركة حماس وتجربتها                

ن شك  السياسية الجديدة، فال تفسير لذلك خارج سياق مخاوف التأثير المباشر على الحراك الداخلي فيها، إذ ما م                
أن فوز حماس يشكل تعزيزاً آلمال اإلسالميين والشارع العربي عموماً بإمكانية إحداث تغييـرات فـي البنيـة      

  .السياسية القائمة
ما يزيد الوضع سوءاً بالنسبة الى ما جرى في فلسطين هو أن الحديث ال يدور حول قوة معارضة فازت فـي                     

نها تملك الشرعية اإلسالمية التي تثير مخاوف الكثيرين، إلـى          انتخابات حرة، بل عن قوة إسالمية أيضاً، أي أ        
ونتذكر أن الشرعية األولى كانت كفيلة بإثارة المخاوف بالنسبة لألنظمة العربية كمـا             . جانب شرعية الصناديق  

  .كان الحال في تجربة اإلنقاذ السودانية قبل تحوالتها التالية
ع اإلسالميين ال يخفي ذلك البعد الخارجي الذي ال يقل أهمية، بـدليل             والحال أن البعد الداخلي لعالقة األنظمة م      

ذلك االرتباك الذي عاشته األنظمة العربية خالل العامين الماضيين على خلفية مشروع الشرق األوسط الكبيـر                
ومقوالت اإلصالح التي تسيدت الخطاب األميركي وما ترتب عليها من ضـغوط بـشأن مـسيرة اإلصـالح                  

  .السياسي
تدرك األنظمة العربية أنه من دون دعم خارجي لإلسالميين أو أية قوة معارضة فإن اقترابها مـن الـسلطة أو         
تهديدها لألوضاع القائمة لن يكون سهالً، أقله ضمن المعطيات الراهنة داخلياً، من حيث تفوق األجهزة األمنية                

اإلقليمي في ظل اإلجماع العربي على اسـتبعاد        والعسكرية في الدولة العربية الحديثة، فضالً عن غياب المدد          
اإلسالميين من دائرة البديل القابل للدعم الحقيقي في حاالت الخالف السياسي، عن خلل ميزان القوى لـصالح                 

  .غرب إمبريالي قوي تتصدره الواليات المتحدة ويدعم بقاء الوضع العربي على حاله
عارضة العربية بصرف النظر عن أيديولوجيتها فرصة االقتراب        وحده الدعم الخارجي هو ما يمكن أن يمنح الم        

من السلطة أو تهديد األوضاع القائمة ودفعها نحو قدر ما من التغيير أو اإلصالح، وإذا شئنا الدقة فإن الحياد قد                    
رضة يفعل شيئاً قريباً من ذلك في حال بلغ الضجر الشعبي مداه في هذه الدولة أو تلك، ومعه قوة حضور المعا                   

أما تواصل انحياز الخارج الذي تتصدره الواليات المتحدة إلى جانب األوضاع القائمة فسيكون عنواناً              . وجرأتها
الستمرارها إلى أمد قد يطول، اللهم إال إذ وقع تغيير في ميزان القوى الدولي لصالح تعددية قطبية تجعل هـذا                    

المعارضة قطباً آخر كما كان الحال أيام الحرب البـاردة،          النظام العربي أو ذاك قريباً من قطب ما فيما تغازل           
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مع فارق أن التعددية القطبية هي األفضل لمنح الحراك الداخلي فرصة حسم األمور لـصالح األقـوى شـعبياً                   
وجماهيرياً إذا لم تتدخل القوة األمنية والعسكرية للدولة بغطاء خارجي من قطب هو األقـوى ضـمن ميـزان                   

  . حينهالقوى الدولي في
ما يلفت االنتباه في فوز حماس هو مجيئه في ظل أحادية قطبية، بل في ظل تراجـع دولـي أمـام واشـنطن                       

إلى جانب مجيئه في وقت يخضع فيه ملـف الـسياسة الخارجيـة             . وتعاطف رسمي مع السياسات اإلسرائيلية    
 فإن من الطبيعي أن تحظـى       وحين تكون حماس خصماً للدولة العبرية،     . األميركية لرغبات اللوبي الصهيوني   

  .الهجمة عليها بدعم وغطاء أمريكي استثنائي
األسوأ بالنسبة الى حماس هو مجيء فوزها الحقاً لفوز مشابه لقوى أصولية في العراق، ولفوز إخـواني فـي                   
مصر، ما أكد أن الشارع العربي قد غدا جاهزاً الستقبال موجة اإلسالميين من دون تردد، وجـاء اسـتطالع                   

لرأي األميركي بخصوص االنتخابات المغربية بما منحه لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي مـن تفـوق، جـاء          ا
  .ليعزز مخاوف الدوائر األميركية من مغبة االستمرار في مسيرة الضغط بشأن اإلصالح في العالم العربي

ة دفـع عربيـة رسـمية ذات        اآلن يمكن القول إن وضع حماس قد غدا األسوأ، فالحركة من جهة مستهدفة بقو             
مخاوف وجودية تتعلق بالخشية من منح اإلسالميين اآلخرين دفعة إلى األمام، وال تسأل بعد ذلك عن الضغوط                 
األميركية على الكثير من الدول، والهادفة إلى تعزيز مساهمتها في حصار الحركة وإسقاط تجربتها بمختلـف                

  .الوسائل
ددة األشكال من دون عقد الخوف من الردود الجماهيريـة، وإن ظهـر             من هنا تمضي عمليات االستهداف متع     

وفي العموم فهي تسدد وتقارب في فعلهـا اليـومي بحيـث تحقـق              . حرصها على إدارة لعبة ذكية أو متذاكية      
  .المطلوب من دون تداعيات سلبية على الوضع الداخلي

 الخطاب األميركي، وأقله الممارسة العمليـة       إن متابعة ردود الفعل األميركية على ما يجري ما زالت تؤكد أن           
لإلدارة األميركية قد جنحت نحو منح األنظمة العربية قدراً من الحرية في سـياق التعامـل مـع معارضـتها                    

  .اإلسالمية على نحو يحول بينها وبين تعزيز نجاحاتها
مرونة في التعاطي مع واشنطن     والالفت أن أمراً كهذا ما زال يحدث فيما يسجل الخطاب اإلسالمي قدراً من ال             

وسياساتها، بدليل ما يحدث في العراق الذي تتسابق قواه األصولية؛ سنية وشيعية على حضن السفير األميركي                
زلماي خليل زاد، فيما يغازل إسالميون كثر سياسات واشنطن هنا وهناك مرددين على مسامعها مقولـة أنهـم                  

  .البديل األنسب للحفاظ على مصالحها
 ذلك هو السبب الكامن خلف تباين اآلراء في الدوائر األميركية حول ما إذا كان من األفضل وقف التداول                   لعل

بمقوالت اإلصالح، أم اإلصرار على تواصل االبتزاز وعدم التفريط بورقة بالغة األهمية في الـضغط علـى                 
جاجة تبيض ذهباً علـى صـعيد       األنظمة، على اعتبار أن إعالن البراءة من خطاب اإلصالح سيفقد واشنطن د           

  .المواقف السياسية واالقتصادية، بل وحتى الثقافية أيضاً
األرجح أن تواصل واشنطن استخدام هذه الورقة، ولكن بقدر من الذكاء الذي ال يجعلها سبباً للتفـوق بالنـسبة                   

 تجـري مقايـضة     لإلسالميين، بقدر ما يدخرها وسيلة ابتزاز، وما يجري مع مصر دليل واضح على ذلك، إذ              
المواقف السياسية في قضيتي فلسطين والعراق بالسكوت على التراجع عن المسيرة الديمقراطية في الداخل، مع               

  .تمرير عملية التوريث
هكذا تبدو مهمة حماس هي األكثر الصعوبة، فهي ليست خصماً لواشنطن التي ال تغادر عقليتهـا اإلمبرياليـة                  

عبرية التي تتحكم بالقرار السياسي لواشنطن أيضاً، أما اإلسالميون اآلخـرون،       فحسب، بل خصم أيضاً للدولة ال     
فإن دعمهم لحماس وقضايا التحرر في العراق وأفغانستان، فضالً عن خطـابهم الـذي يـستبطن االسـتقاللية                  
والسيادة والوحدة، كجزء من الخطاب اإلسالمي يجعلهم خصوماً يصعب هضمهم مهما بـالغوا فـي المرونـة                 

  .العتدالوا
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في ضوء ذلك، ليس أمام اإلسالميين في هذه المرحلة غير المراهنة على عضالتهم الشعبية وانحياز شـعوبهم                 
إليهم، إلى جانب المراهنة على ميزان قوى دولي مختلف ينطوي على تعددية قطبية، وما من شـك أن دعـم                    

 هو أن فشل حرب المحـافظين الجـدد         المقاومة في فلسطين والعراق هو األهم في هذه المرحلة، لسبب بسيط          
المزعومة على اإلرهاب التي هي حرب إعادة تشكيل المنطقة هو المقدمة الطبيعية لتحريك عجلة التغيير فـي                 

  .اتجاه الوضع الدولي المأمول
بقي أن نقول إن المهم بالنسبة الى حماس هو خروجها نظيفة من التجربة، وعندها لن يصنف ما جرى فـشالً                    

دراك الجميع لطبيعة المرحلة وتفاصيلها، بل ربما صنف نجاحاً بشكل من األشكال، ليس لها فحـسب                في ظل إ  
 .بل لعموم اإلسالميين في المنطقة أيضاً

11/6/2006الحياة   
  

  الوطنية الفلسطينية وأهمية إفشال النوازع االنقالبية .27
 ماجد الشيخ

ن مستويات تصعيدية، مؤشـرات مأسـوية لحـال         تضفي وضعية الفلتان األمني وفوضى السالح، وما بلغته م        
ذلك . االنفالت الوطني من ضوابط ومعايير الوطنية الفلسطينية، على ما رست عليها منذ أكثر من أربعين عاماً               

أن التنازع الراهن بين قوى فئوية في الصف الوطني، أضحى يتجاوز في مسبباته وتداخالته وتفاعالته حـدود                 
بينما يتحول الصراع على قيادة المشروع الوطني إلى أزمة مقيمة ومأزق           . على السلطة التنافس الفئوي الحزبي    

فعلي، بات يتغذى من تداخل عوامل عدة أضحت تحيط بمجريات هذا التنـافس الـذي فتحـت أبوابـه علـى                     
ت مصاريعها داخليا نتائج االنتخابات التشريعية االخيرة التي فازت فيها حركـة حمـاس، وخارجيـاً التـدخال                

والتداخالت االسرائيلية والعربية والدولية، في ما تحاول فرضه لصورة الوضع الفلسطيني، والتي ال تتطـابق               
. والصورة التي يحملها الفلسطينيون أو فصائلهم عن أنفسهم وعن قضيتهم وأهدافهم وتطلعاتهم وأمانيهم الوطنية             

وحة عند حدود الرؤية االسرائيلية االميركية فـي        وفي هذا الوقت بلغت عملية التسوية حاالً من الجمود والمرا         
  .غياب اآلليات الكفيلة بإخراجها من تلك الحالة

اما اختزاله  . على أن عوامل استمرار المشروع الوطني وضمانات تواصله واستمراره هي ذاتها عوامل تعدده            
, ع ذاتية ال تبقي وال تـذر      بطرف او بطرفين فئويين، فذلك أقرب إلى إلغائه عن طريق تحوله إلى مشجب نواز             

وهذا يحتم على الجميع إدراك أو استدراك مفهوم أن المشروع الوطني ليس ملكية خاصة أو إقطاعية خاصـة                  
بهذا الطرف أو ذاك، مهما عال شأنه وادعى لنفسه احقية الريادة، أو أحقية التمثيل الهيمنـي أو االخـضاعي،                   

ذلك أن هذا المشروع في طبيعته يختص بـه كامـل           . دة وجزئية انطالقاً من عملية ديموقراطية محدودة ومحد     
الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، وهو المعني به وبتقرير مصيره، بعيداً من هيمنة الفئويات االنانيـة                 
والنرجسية لتشكيالت فئوية سلطوية باتت تغلب نوازعها الخاصة على نوازع الوطنية الفلسطينية العامة، فـي               

دمر لمنطق التناقض الرئيسي مع العدو إلى الصف الداخلي، واعتبار التعارضات الثانوية الناشئة داخلـه               نقل م 
  .على أنها سمة الصراع الراهن، وتلك قمة الممارسة العبثية في تماهيها مع االستهدافات الخارجية

طني الفلسطيني منذ بـدايات     وما يجري على االرض يجسم خلالً تاريخياً، طالما عانت منه محطات النضال الو            
كما أنه يجسد اختالالً استراتيجياً     . القرن الماضي، في مواجهة الحركة الصهيونية واالحتالل البريطاني من قبل         

بات يهيمن على الحياة السياسية الفلسطينية في الداخل، في رؤيتها لذاتها وللسلطة التي لم تتعـد بعـد حـدود                    
    لـت   وضعية اتفاقات أوسلو التي رسمتها موقعاً رسمياً اراح إسرائيل من جزء كبير من أعباء احتاللها، فيما حم

  .السلطة كل االعباء التي ناء االحتالل عن حملها
وإذا كان المطلوب اآلن وبشكل ملح، إنقاذ الوضع الفلسطيني من انتكاسة جديدة، بفعل العديـد مـن العوامـل                   

ح كذلك إنقاذ الديموقراطية الفلسطينية الوليدة من انتكاسة مماثلـة،          الداخلية والخارجية على حد سواء، فمن المل      
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بفعل سيادة نزعة انقالبية أو أكثر تسود اآلن في الساحة الفلسطينية، وهي نزعات سـلطوية مـضادة لوطنيـة                   
 فلسطينية يفترض بها أن تكون الدافع االقوى واالبرز لتماسك الصف الوطني على اختالف انتماءاته ومكوناته              

ولن يكـون   . السياسية وااليديولوجية والتنظيمية في أكثر االطارات شرعية ومشروعية وشعبية واعترافاً دولياً          
ذلك ممكناً إال عبر التصميم الجاد على إنجاح الحوار الوطني لمعالجة كل إشكاالت الوضع في اللحظة الراهنة،                 

 وطنياً وديموقراطياً، ال سيما في ضوء ما أضـحى          واستعادة وحدة منظمة التحرير، وإفشال النوازع االنقالبية      
يتجاوز حدود القلق مما قد تؤدي اليه تلك المنازعات الفئوية من إضعاف للوطنية الفلسطينية، في وقت بـدأت                  
ترتفع فيه اصوات تنادي بإعادة إحياء الخيار االردني أو غيره من خيارات مماثلة، يراد لها أن تكون بديالً من                   

  .طنية الفلسطينية في تقرير مصير الوطن الفلسطيني والشعب في الداخل وفي الشتاتالحركة الو
لهذا تشكل استعادة الحساسية الوطنية الفلسطينية في نطاقها الجبهوي، وفـي إطاراتهـا الوطنيـة المفترضـة،                 

كل الفعاليـات  واستعادة بناء الشرعية الفلسطينية على أسس أكثر وضوحاً، وفي ظل مركز قيادي فاعل، جاذبا ل           
انها المهمة االبرز لقوى الحركة الوطنية الفلسطينية في إطارها الجامع في ما تشكله منظمة التحريـر    . الكفاحية

الفلسطينية، كونها هذا المركز الذي يتوجب التمسك به رغم كل ما يمكن أن يقال عـن مؤسـساتها وتـشكيلها                    
ف العمل الوطني الفلسطيني لسبب من هنا أو ألسـباب          التنظيمي القاصر حتى اللحظة عن احتضان كامل أطرا       

  .من هناك
11/6/2006الحياة   

 
   وطن بال بديل .28

 سميح المعايطة
بين الحين واالخر تطلق بعض االوساط السياسية واالعالمية تحليالت ونبوءات تتعلق بهوية الدولة االردنية، او               

االردن وفلسطين منذ زمن وصدرت      حدث بها في  ، وهي قضية نت   "الوطن البديل "ما يسمى بمصطلحات المنطقة     
حولها مواقف واضحة، لكن استمرار بعث وإحياء هذه القصة سيبقى ما دام الملف الفلسطيني مفتوحا والصراع                

  .مستمرا والحق الفلسطيني مؤجال
هـذا  لكن الى حين الوصول الى ذلك الحال فإن التعامل مع هذه الطروحات يفترض ان يتم بوضوح مستمر، ول                 

كان التأكيد الملكي قبل ايام بأن االردن لن يكون وطنا بديال ألحد، وهو موقف متجدد مؤكد، وتبدو الحاجة دائما         
الى االنتباه الى أن أصحاب هذا الطرح الذين يتوزعون على جغرافية مختلفة في العالم يحاولون االستناد الـى                  

عن التركيبة السكانية االردنية والهجرات التي استقبلها االردن        ما يمكن اعتباره وقائع، منها مثال العودة للحديث         
خالل تاريخه، وكأن هذه الهجرات جرى اكتشافها االن، او كأن البعض يعرف للمرة االولى مسيرة تطور النمو                 
السكاني، لكن الصورة التي استقرت رغم كل السلبيات والمشكالت بما فيها الثغرات القائمـة، هـذه الـصورة                  

ت معطياتها تقول ان االردن بكل مواطنيه دولة ذات هوية اردنية، وحتى الثغرات االجتماعية والمآخـذ                اصبح
  .السياسية اقل من ان تكون طريقا نحو الوطن البديل او تغيير بنية الدولة

  :وم علىومثل هذه الملفات الكبرى ال تكفي فيها المواقف النظرية، لهذا فالمسار االردني الذي نمارسه جميعا يق
 االيمان باستقاللية القرار الفلسطيني وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة، ووجود الدولـة لـيس                 -1

  .تحقيقا للمصلحة والحق الفلسطيني فقط، بل مصلحة استراتيجية اردنية
يراه البعض مبالغا    عدم التدخل، واالنسحاب من تفاصيل الحياة السياسية الفلسطينية، حتى ان هذا االنسحاب              -2

فيه، لكن تبدو هذه المبالغة ضرورة قطعا للطريق امام كل االفكار التي تتحدث عن دور اردنـي مهمـا كـان                     
  .صغيرا؛ سياسيا كان او امنيا او عسكريا

 رفض فكرة الفدرالية والكونفدرالية بين االردن واي كيان فلسطيني؛ ألن هذا الطرح مع كيان غير مكتمـل             -3
للمشكلة االسرائيلية وصناعة مشكلة بين االردنيين والفلسطينيين؛ فالكونفدرالية او الفدراليـة تعنـي             يعني حال   
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ضما للكيان الفلسطيني غير المكتمل الى الدولة االردنية، اي تهجير سياسي سكاني فلـسطيني الـى الـشرق                  
  .وتحقيق مقولة ان االردن هو الدولة الفلسطينية

ني؛ فإن المنطق الحاكم هو ان كل حملة الجنسية هم مواطنون اردنيون، وان هوية              اما على صعيد الداخل االرد    
الدولة اردنية، وليست حالة توافقية بين االصول والمنابت، وهذا الحق بالمواطنة الصحاب االصول الفلسطينية              

لطبيعيـة الـى    له جانب وطني فلسطيني محترم عبر الجانب العاطفي وحمل الهم الوطني، وستبقى هذه الحالة ا              
حين الوصول الى حل نهائي يعطي للفلسطيني حقه في االختيار بين هويته الفلسطينية أواالردنية، لكن المسافة                

  .من االن الى تلك اللحظة ال تعني وطنا بديال او اقامة الدولة الفلسطينية
ب الفلـسطيني واسـتمرار     ونضال الشع , فكرة الوطن البديل ينقصها بشكل فعلي تمسك االردنيين بهوية دولتهم         

  .الحياة في اوصاله ووجود سلطته وحكومته والطريق نحو الدولة
الهجرات ليست حدثا جديدا لتبني عليها بعض االوساط نبوءات وتوقعات، والواقع السكاني االردني الذي شـهد                

ذ بدايات االمارة،   فالهجرات جزء من التاريخ السياسي من     . هجرات عربية ليس مرشحا للتحول الى قنبلة سكانية       
وزخمها الكبير تم في الخميسينات والستينيات ثم بعد الحرب العراقية االيرانية والعدوان االميركي على العراق               

  .2003 و1991عام 
الحفاظ على هوية الدولة االردنية والسعي للحفاظ على الهوية الفلسطينية ومقاومة طروحـات الـوطن البـديل                 

سطينية جزء من الصراع الطويل بين االمة والكيان الصهيوني، ومـا نعيـشه مـن               واجهاض فكرة الدولة الفل   
مرحلة صعبة مرت على االمة واالردن اصعب واخطر من تداعيات هذه الهجرات، لكن المسار السليم والتأكيد                
الدائم على ان االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين ضرورة من ضرورات التفكير االردني والفلـسطيني                

  .على حد سواء
االردنيون والفلسطينيون كل حريص على هويته ووطنه، ورغم كل تعقيدات التداخل السكاني فاالمر ليس خيارا              

  .اال لحملة مشروع حل المشكلة االسرائيلية
11/6/2006الغد االردنية   

 
  استقراء االستفتاء  .29

   عزمي بشارة
ة أن تنشأ فرصة لحوار مع العالم ضـد الحـصار،           من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحكومة الفلسطيني      

  وحكومة وحدة وطنية برئاسة حماس تحرج من يتنكر لنتائج االنتخابات  
أي، أن يكون لـديها     .  أوالً، أي دولة أو سلطة ترغب في أن تستفتي الشعب يجب أن توفر أساسا قانونيا لذلك               

ال تتبع االستفتاءات في كافـة      . عها ومن يحدد السؤال   قانون لالستفتاء ال يحدد فقط الطريقة، بل المواضيع ونو        
وبعض الدول الديمقراطية يعتبر االستفتاء وسيلة شعبوية لضرب النظام البرلماني وااللتفاف           . الدول الديمقراطية 

وعمومـا، الديمقراطيـة الحديثـة هـي ديمقراطيـة تمثيليـة وال تحكـم               . عليه، واضعافه وتقزيم االنتخابات   
  .باالستفتاءات

ثانياً، مناقشة قانون االستفتاء تسمح للبرلمان، أي لممثلي الشعب باإلدالء برأيهم واإلجابة عـن الـسؤال هـل                  
يريدون هذه الطريقة أم ال؟ أي هل يريدون العودة إلى الشعب بين انتخابات وأخرى؟ االسـتفتاء دون قـانون                   

تي تستخدم االسـتفتاء بـين انتخابـات        أشهر الدول ال  . ينظمه هو عبارة عن استطالع رأي واسع وغير ملزم        
االستفتاء في حالتها هو استمرار لـنمط حكـم         . وأخرى التخاذ قرارات هي سويسرا وكانتوناتها المتفردة أيضا       

وبسبب االستفتاءات تأخر منح حـق التـصويت        . ديمقراطية المدينة، ومنصوص عليه في الدستور كنمط حكم       
  .فتاء الشعب المكون من الرجال في حينهللمرأة هناك، فقد خضع هذا القرار الست
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ثالثاً، في الدول غير الديمقراطية التي ال يوجد فيها انتخابات يلجأ النظام أحيانا الـى االسـتفتاء كبـديل عـن                     
االنتخابات لتبني ميثاق او برنامج او تجديد رئاسة، ويفعل النظام ذلك كبديل شعبوي عن االنتخابات، والنتـائج                 

  .مضمونة غالبا
رابعاً، في الدول الديمقراطية يستفتى الشعب بعد سن قانون لهذا الغرض في قضايا مصيرية اتفق سلفا علـى                   

أنها سوف تحسم باالستفتاء، مثل االنضمام إلى االتحاد االوروبي والتخلي عن جزء من السيادة الوطنية وعـن                 
 عـن   ن انفصال مونتنيجرو الجبل األسـود     وكا. العملة أو في قضية انفصال إقليم عن اتحاد أو عن الدولة األم           

  .صربيا آخر مثل على ذلك
فمـن  .  خامساً، غالبية الدول الديمقراطية ال تلجأ الى االستفتاء في قضايا مصيرية مثل الحرب والسلم وغيرها              

  .يحكم هو السلطة التنفيذية المنتخبة مباشرة أو التي تخضع لرقابة وثقة السلطة التشريعية المنتخبة
ساً، ال يستفتى شعب ويقسم الى قسمين، مع وضد، أي ال يتم اللجوء إلى هذه الخطوة المـصيرية لحـسم                     ساد

هذه قد تصلح أن تتبناها أحزاب كبرنامج لها تناضل من أجله، وبالكاد يبحثها             . قضايا نظرية ليست للتنفيذ أصال    
  .برلمان، فكم بالحري ان يستفتى الشعب عليها

وثيقة األسرى أو جزءاً منها، وتعتبر السلطة ذلك كافيا التفاق سالم أو تسوية، عند              ” ئيلإسرا“ سابعاً، لو قبلت    
وحتـى  . ذلك قد تلجأ السلطة الفلسطينية إلى استفتاء، أو ترهن موافقتها بموافقة الشعب المعبر عنها في استفتاء               

  .في هذه الحالة يجب أن يسن قانون لهذا الغرض
فعالم يستفتى الشعب الفلسطيني، على أفكار؟ سؤال يـصح         . ا ترفض وثيقة األسرى   تعلن أنه ” إسرائيل“ ثامناً،  

  .ونحن نعتقد أنها جيدة. حتى لو كانت األفكار تشكل برنامجا سياسيا جيدا
 تاسعاً، قسم ممن يؤيدون إجراء االستفتاء وموقفهم واضح لصالح تأييد وثيقة األسرى ال يوافق على جزء كبير                 

يه نظريا قط، ولكننا نعرف، والشارع الفلسطيني يعرف أنه يؤمن بأنهـا ال تـصلح أساسـا                 منها، أو يوافق عل   
امتحانه هو ليس أن يستفتي الشعب عليها بـل         . ولذلك سبق أن تنازل عن بعض بنودها علنا أو ضمنا         . للتسوية

  . ان يتبناها هو كبرنامجه السياسي وأن يتمسك بها برنامجا، وسوف يكون هذا تقدما كبيرا
 عاشراً، القيادة الفلسطينية لم تستفِت الشعب الفلسطيني على اتفاقيات أوسلو التي طرحت للتنفيذ، رغـم أنهـا                 

والقيادة الفلسطينية لـم تـستفت      . وإذا صح االستفتاء، فقد صح هنا     . شكلت تغييرا كبيرا قياسا ببرنامج المنظمة     
ال على أفكار كلينتون التي رفضتها في كامب ديفيد،         الشعب الفلسطيني على تغيير الميثاق الوطني الذي قبلته، و        

  .وقد أيدناها في ذلك الرفض دون استفتاء، وكان سيكون لقبولها نتائج عملية
 حادي عشر، إما ان يتوصل الحوار إلى وحدة وطنية على أساس برنامج مشترك يتم االتفاق عليه، أو تحكـم                   

 يوجد قانون يفرض الوحدة، ما يفرضها هو العقل والمنطـق           ال... الحكومة التي انتخبت والرئيس الذي انتخب     
واالستفتاء لن يؤدي إلى وحدة بل إلى زيادة الشرخ خاصة أنـه         . والضمير في رؤية مصلحة الشعب الفلسطيني     

من غير الواضح هل يستفتى الشعب على أنه يريد تدفق األموال، وهذا أمر عملي أم يستفتى على وثيقة نظرية                   
  ملية لها على الطرف اآلخر؟ال إسقاطات ع

  .هذا على فرض أن السلطة تحكم، وان الحديث هو عن حكم ذي سيادة
وأخيرا، نعتقد ان التوصل إلى اتفاق في الحوار هو أمر ممكن لو تحدث في هذه المرحلة فقـط أولئـك الـذين        

  .يرغبون في التوصل إلى االتفاق في الحوار
 األسرى رغم اعتقادنا أن الوثيقة جيدة، ويفترض ان يتم تبنيها كبرنـامج  قلنا لماذا نعارض االستفتاء على وثيقة   

ترفض الوثيقة التي صـاغت الثوابـت       ” إسرائيل“نضالي؟ ال يوجد هنا ما يستفتى الشعب الفلسطيني عليه، ف           
الوطنية التي تجمع بين أسرى من قيادات حماس وفتح والجهاد والشعبية والديمقراطيـة ممـن شـاركوا فـي                   

ومطلب االستفتاء وطرحه بهذا الشكل تكريسا لالنقسام بدل االتفـاق القـائم فـي    . ”هداريم“تها في سجن  صياغ
فمن بين مؤيدي االستفتاء لمجرد انـه       . الوثيقة حرفا النظر عنها وعمن يوافق عليها فعال، ومن يعترض عليها          
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. غير واقعية في موقـع آخـر  ضد حماس معارضون متحمسون لمضمون الوثيقة التي كانوا سيسمونها قديمة و        
  .ومن بين معارضي االستفتاء مؤيدون للوثيقة، وحتى أسرى شاركوا في صياغتها

من أجل التقدم نحو حكومة وحدة وطنية ال بد من الموافقة على برنامج مشترك، والقوي والمسؤول هـو مـن                    
يستطيع الفـصيل   . يه تحفظات يوافق لتفويت الفرصة على من يريد ان يشق الشعب الفلسطيني حتى لو كانت لد             
ما المشكلة؟ فقط هكذا يستمر     . أن يقول انه يوافق مع تحفظ واحد، على نقطة واحدة من بين ثماني عشرة نقطة              

الحوار لالتفاق على أمور اخرى، من نوع حكومة وحدة وطنية، صالحيات وزير الداخلية، ترتيـب األجهـزة                 
  .االمنية تحت سلطة واحدة، وغير ذلك

لالتفاق على قاعدة سياسية مشتركة تصلح أساسا للحوار الداخلي وحجة لمواجهة الحصار عالميـا هـو                البديل  
فالعالم، بما فيه العـرب، يطالـب الفلـسطينيين بحـل           . تقطف نتائجها ” إسرائيل“كارثة بدأ اإلعداد لها وبدأت      

  .تها في كل زاويةتسرع تنفيذ مخططا” إسرائيل“قضاياهم قبل االلتفات إليهم، وفي هذه األثناء 
وبـالعكس،  . وبرأيي المتواضع فإن حماس يفترض ان تقبل الوثيقة مع من يقبلها فعال من الفـصائل األخـرى       

عليها أن تستغل الوثيقة لجعل الثوابت التي تصوغها ملزمة لمن يعارض الوثيقة فعال من بين مؤيدي االستفتاء                 
فالوثيقة ال تحدد فقط حدود البرنامج السياسي       . يوافق عليها حاليا، ويحاول أن يتهم حماس بمعارضتها وكأنه هو         

  .الفلسطيني، بل تحدد أيضا حدود التنازل الفلسطيني، وهذا برأيي تقدم كبير
من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحكومة الفلسطينية أن تنشأ فرصة لحوار مع العالم ضـد الحـصار،                 

ويتوفر لـديها   . تنكر لنتائج االنتخابات، وتحرج من يحاصرها     وحكومة وحدة وطنية برئاسة حماس تحرج من ي       
فالوثيقة تتحدث عـن قـرارات   . في الوقت ذاته أساس سياسي ال يتضمن تنازالت، بل توقف مسلسل التنازالت 

ال . الشرعية الدولية، محددة منها تلك التي تنصف الشعب الفلسطيني، ومن بينها قرار يؤكد حق العـودة مـثال                 
إنها مبادرة وقع عليهـا     . شيئا، بل تربح الجولة بقبولها بصدر واسع ومناقشة من يعارضها فعال          تخسر حماس   

ويجب ان تقبل الوثيقة بشكل طبيعي وواضح دون تردد يفتح مجـاال لنقـاش وتـأويالت،     . أسراها ومناضلوها 
  اوبروح مسؤولة وحفاظا على الوحدة الوطنية وحمايتها من كل من يبحث عن ذريعة للمس به

11/6/2006الخليج اإلماراتية   
 

  دوران في حلقة مفرغة: أولمرت في العواصم العربية .30
بالل الحسن   

تزداد شهرا بعد شهر، الدالئل التي تشير إلى تنامي دور المملكة العربية السعودية في رسم القـرار الرسـمي                   
هللا في شـرم الـشيخ قبـل        فالرئيس المصري حسني مبارك يحرص على ترتيب لقاء مع الملك عبد ا           . العربي

والملك عبد اهللا الثاني، ملك األردن، يحـرص علـى          . دياستقباله اليهود اولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الجد      
وهكذا تبرز ثالث عواصم عربيـة      . زيارة الرياض للتباحث مع ملك السعودية قبل استقباله ألولمرت في عمان          

ـ اإلسرائيلي، وإن كان لتحرك كل عاصمة نكهة خاصـة  متحركة وفاعلة في إطار ما يسمى الصراع العربي  
  .بها

السعودية تبحث وتركز على تفعيل الدور العربي، من خالل التركيز على تفعيل المبادرة العربية، والتي هـي                 
  .مبادرتها في األصل، لتكون ناظما للتحرك السياسي العربي العام

دورا يتعامل مع اإلشارات األميركية، وإال ارتفعـت        مصر تبحث لنفسها عن دور عربي، وهو غالبا ما يكون           
األصوات في أميركا منتقدة الدور المصري غير االيجابي، ومركزة على التمردات المصرية الداخليـة، مـن                

  .مظاهرات حركة كفاية إلى احتجاجات القضاة مرورا بالحكم على أيمن نور
ن رفضه القاطع لخطة اولمرت التي تتضمن احـتالال         أما األردن فإن تحركه يتخذ دورا أكثر وضوحا، فهو يعل         

إسرائيليا مستديما على حدوده عند نهر األردن، وهو احتالل يريد أن يكون مدعوما بجدار فـصل إسـرائيلي                  
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كما أنه احتالل ال يكف عن الحديث المتواتر عن حل الوطن البديل، وبه             . تراقبه وتحميه قوة عسكرية إسرائيلية    
ن للدولة الفلسطينية في األردن ما داموا يتطلعون إلى االستيالء على أكثر من نصف الـضفة                يروج اإلسرائيليو 

وهو ما دفع ملك األردن ليجدد بشكل قاطع رفضه لهـذا التوجـه اإلسـرائيلي،               . الغربية وضمها إلى إسرائيل   
، ومن دون أن يتأثر هـذا       وتأكيد دعم األردن لمطلب الدولة الفلسطينية المستقلة القائمة فوق األرض الفلسطينية          

  .الموقف بالحرب األردنية الحاسمة ضد حركة حماس ونفوذها المتنامي داخل السلطة الفلسطينية
ويمثل هذا الموقف األردني لفتة خاصة، بسبب العالقة المميزة القائمة بينه وبين واشنطن، وبـسبب الرضـى                 

 بحيث ال تـستطيع إسـرائيل أن تـصف الموقـف            اإلسرائيلي الكامل عن مسيرة معاهدة السالم الموقعة معه،       
  .األردني بالعدائي، على غرار ما تفعل مع سوريا ولبنان

ولكن ما هي النتائج العملية لمثل هذه اللقاءات العربية مع اولمرت؟ لقد عاد اولمـرت مـن زيـارة التتـويج                     
رد، وايـضا مـن دون      لواشنطن، من دون أن يحظى بدعم أميركي رسمي وعلني لخطته في فرض الحل المنف             

رفض أميركي رسمي وعلني لها، مع توجيه أميركي بضرورة اللجوء أوال إلى التفاوض مع الشريك الفلسطيني                
. وبسبب هذا الموقف األميركي، تسعى القوى العربية مجتمعة إلى استنباط ما يبدو أنه يشكل نجاحـا               . إن وجد 

ثـم  . ألميركية هي أساس العمل المعترف بـه دوليـا    اإلعالن بأن خطة خارطة الطريق ا     : وترجمة ذلك أمران  
وهذا ما أسفرت عنه مباحثات اولمرت فـي  . اإلعالن بأن تفاوضا فلسطينيا ـ إسرائيليا سيبدأ حول هذه الخطة 

القاهرة، وهذا ما ستسفر عنه مباحثاته في عمان، مع تشديد أردني منتظر حول رفض الخطة اإلسرائيلية بسبب                 
  .تداعياتها األردنية

  ماذا سيكون المردود العملي لهذه المفاوضات؟
ما يبدو واضحا حتى اآلن أن المباحثات ال تتركز حول مضمون المفاوضـات المطلوبـة، بـل حـول مبـدأ                     

إسرائيل تريد أن تستطلع إذا كان من الممكن إجراء هذه المفاوضات أم ال، ثم تعرض النتائج على                 . المفاوضات
هل سيقبل المفاوض الفلسطيني خطة اولمرت أم سيرفـضها؟ فـإذا          : ترجمة ذلك واشنطن للبت بها من جديد، و     

رضخ وقبلها ستكون واشنطن راضية وستكون إسرائيل ممتنة، أما إذا رفضها فإن واشنطن ستدرس جديا منح                
مباركتها لتطبيق الخطة اإلسرائيلية، تحت غطاء أنها انسحاب إسرائيلي، وتفكيك لمستوطنات إسـرائيلية، مـع               

عليق الدعم الرسمي إلى حين توفر ظروف تسمح بمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية مـن نـوع جديـد بعـد      ت
وهذا ما يدفع الكثير من المحللين للقول بأن اولمرت ال يسعى إلى تحريك مفاوضات بقدر ما يـسعى                  . سنوات

  .ها للخطة اإلسرائيليةإلى إدارة عملية عالقات عامة، ترضى عنها واشنطن إلى أن تصبح مهيأة إلعالن دعم
ويعود سبب ذلك إلى    . ما يبدو واضحا هنا، هو هذا التريث األميركي في إعالن الدعم الرسمي لخطط إسرائيل             

أولها المعركة مع ايران والتي عجزت حتى اآلن عن إقنـاع           . انشغال واشنطن بمعارك عديدة تبدو كلها خاسرة      
الدائرة في العراق، حيث تسود الفوضى، ويبرز العجز األميركي         وثانيها المعركة   . ايران بوقف خططها النووية   

وتمتد حالة العجز من شمال العراق إلى البصرة جغرافيـا،          . عن السيطرة األمنية وبالرغم من مقتل الزرقاوي      
وثالثها ما جد مؤخرا مـن تطـورات فـي          . ومن السنة إلى الشيعة حسب المصطلحات التي أوجدها االحتالل        

.  تتقدم إلى الواجهة قوة إسالمية تسجل تغلبا واضحا على المليشيات المدعومة مـن واشـنطن               الصومال، حيث 
ورابعها ما يحدث في أفغانستان، بعد أن عاد نشاط حركة طالبان إلى الواجهة، فارضا وجـوده فـي منـاطق                    

عبية ضـد   أفغانية كاملة، وبعد أن أظهرت أحداث العاصمة كابول طبيعة الغضب الكامن فـي األوسـاط الـش                
وهذه المعارك األربع هي التي تـدفع  . االحتالل األميركي، وبالذات في المدينة التي كان يبدو أنه مسيطر عليها        

  .واشنطن للتريث في فتح جبهة خامسة تستنفر فيها العواصم العربية ضد مواقفها
  ولكن أين هو العامل الفلسطيني في هذه التطورات؟

وإذا قيض لهذه المفاوضـات أن تبـدأ، فـإن          . أنها مستعدة للتفاوض وجاهزة له    لقد أكدت الرئاسة الفلسطينية     
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيستمع من دون شك، إلى شرح إسرائيلي ممـل لخطـة اولمـرت وكيفيـة              
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تطبيقها، وفوائدها للفلسطينيين، إذ ستعيد لهم أرضا، وتخلصهم من مستوطنات، وتمهد لدولة مؤقتـة ومتـصلة                
وسيرد عباس رافضا هذه الخطة من دون شك، وداعيا إلى االنتقال الفـوري إلـى              . جسور واألنفاق فقط  عبر ال 

وهنا سيكون الرد اإلسرائيلي تعجيزيا كما هـي        . مفاوضات الحل النهائي ومن أجل إنشاء دولة فلسطينية دائمة        
يكون معناه إنهاء المفاوضـات،     وهو رد س  . العادة، أي نفذوا ضرب البنية التحتية لإلرهاب، ثم نواصل الحديث         

وسيحرص أولمـرت أن    . وعودة اولمرت إلى الواليات المتحدة ليبلغها أنه لم يجد الشريك الفلسطيني المناسب           
يفعل ذلك في توقيت مناسب للرئيس األميركي بوش، بحيث ال يزعجه في مفاوضاته مع ايران، وال يؤثر على                  

بكلمات أخرى، فإن المفاوضات المرغوبة     . 11/2006س في شهر    مجرى االنتخابات النصفية لعضوية الكونغر    
والمنتظرة بين الرئاسة الفلسطينية وإسرائيل ليست مرشحة ألي نجاح، وهي ستـستعمل كجـزء مـن خطـة                  

  .العالقات العامة التي تتطلع إليها إسرائيل
طني، حول وثيقة األسرى وحول     يبدو الجدل الداخلي الفلسطيني المتوتر الدائر في جلسات الحوار الو         ... من هنا 

غريب من جهة الداعين إليه، الـذين يريـدون حـسم النقـاش             . الدعوة لالستفتاء عليها، جدال غريبا من نوعه      
السياسي واالستراتيجي والمصيري بالتهديد بعنصر االستفتاء، وكأن االستفتاء، ومهما كانت نتيجتـه، سـيلغي              

ير األجواء إلى أنه مؤهل، ومهما كانت نتيجته، إلى تـصعيد تلـك             الخالفات والصراعات والتوترات، بينما تش    
إذ ما  . وهذا الجدل الفلسطيني المتوتر غريب أيضا من جهة المعارضين له         . الخالفات والصراعات والتوترات  

هو الخطر السياسي في أن تقول حماس أنها توافق على المبادرة العربية ما دامت متأكـدة مـن أن إسـرائيل                     
عتراف بها كقاعدة للتفاوض؟ وما هو الخطر السياسي في أن تعلن حركة حماس أنها توافق علـى                 سترفض اال 

وثيقة األسرى مع تحفظ على نقطة أو نقطتين فيها، وتشرح رأيها بصددهما؟ أال يستحق الوضع المتوتر إقامـة                  
قيام بمناورة سياسـية لفـضح   فارق بين المواقف المبدئية وبين المواقف السياسية؟ أال يستحق الوضع المتوتر ال  

الموقف اإلسرائيلي؟ وحتى فضح بعض األوساط الفلسطينية التي تسعى للتوتير، وال تتـورع عـن االسـتعداد             
  .للصدام ومن أجل نشوء مناخ يحقق نوعا من الوحدة الوطنية ومن التماسك الداخلي؟

11/6/2006الشرق األوسط   
 

  كاريكاتير .31
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11/6/2006الغد االردنية   


