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  الفوضى الفلسطينية تشتعل قتالً وحرقاً وخطفا .1
تـدهور الوضـع     :رويترزوعن  غزة محمد يونس    ورام اهللا   نقالً عن مراسلها في      13/6/2006الحياة  نشرت  

 حركتي فتح وحماس وأضرم مسلحون النار في مقري رئاسة الوزراء الفلسطينية            االمني بشكل واسع امس بين    
والمجلس التشريعي في رام اهللا، في حين دعا الرئيس محمود عباس قوات األمن الى بـسط سـيطرتها علـى                    
الشوارع بعدما حاصر مسلحون من حمـاس مقـر األمـن الوقـائي فـي رفـح، وامطـروه بالـصواريخ                     

اشطون من فتح النار في الطبقة الرابعة من مبنى رئاسة الحكومة، وشوهد دخـان اسـود             واضرم الن  .والقذائف
وهاجم مسلحون من كتائب شهداء االقصى ومئـات        . كثيف يتصاعد منه فيما وصلت سيارات اطفاء الى المكان        

لـين  من عناصر االجهزة االمنية الفلسطينية المبنى المذكور خالل تظاهرة ضد اعمال العنف فـي غـزة محم                
وقبل اشعال النار في المبنى، عمد هؤالء الى تحطيم زجاجه واجهزة كمبيوتر داخلـه              . حماس المسؤولية عنها  

وتظاهر ناشطو فتح ايضا في باحة التشريعي بعدما حطموا البوابة الخارجيـة لمقـر               .فضال عن تمزيق ملفات   
   .المجلس، واطلقوا النار بكثافة

في اشتباكات مسلحة مع عناصر من جهاز األمن الوقائي وقعت في مدينة رفـح              قتل أحد أفراد القوة التنفيذية      و
وقالت مصادر قريبة من حماس ان حماد أبو جزر قتل بثالثة أعيرة نارية اطلقها عناصر مـن األمـن                   . أمس

الوقائي اثناء مشاركته في تشييع جثمان حسام أبو عنزة من كتائب القسام الذي توفي أول مـن امـس متـأثراً                     
 .جروح اصيب بها في اشتباكات مع افراد من عائلة قشطة الرفحية يعملون في األمن الوقائي قبل نحو اسبوع                 ب

واضافت المصادر ان ابو جزر اصيب بثالثة أعيرة قاتلة عندما اطلق مسلحون من مقر االمن الوقائي شـرق                  
اول منع مشاركين في الجنازة من القاء       جنازة، علما ان ابو جزر كان يح      الالمدينة النار عليه اثناء مشاركته في       

وقـال  . ونفت مصادر في األمن الوقائي ان تكون النار اطلقت من مقر الجهاز في رفـح              . الحجارة على المقر  
األمن الوقائي في توضيح مكتوب أصدره مساء أمس ان الجهاز فوجئ بقيام مسلحين من حماس بالقـاء قنبلـة                   

وقال موقع الكتروني تـابع     . زة، فيما اطلق آخرون النار بغزارة على المقر       محلية الصنع على المقر اثناء الجنا     
وقال شهود عيان إن مـسلحين مـن         .لالمن الوقائي ان ابو جزر قتل في اشتباك مسلح مع الشرطة الفلسطينية           

حماس أطلقوا أمس قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدبابات على مقر جهاز المن الوقائي في رفـح، وأن                 
وفـي أعقـاب    . وأضاف الشهود أن أحد المارة جرح     . واريخ أحدثت فتحات في الجدران الخارجية للمبنى      الص

 مسلح مقر االمن الوقائي في رفح وطالبوا العاملين فيه باالستسالم، مـن دون              200مقتل أبو جزر حاصر نحو      
سالم، وانهم اتخذوا تحصينات    وقالت مصادر محلية للحياة ان العاملين في األمن الوقائي يرفضون االست          . جدوى

واضافت المصادر ان جهود وساطة تبـذل مـن القـوى           . عسكرية في المقر واقاموا سواتر من أكياس الرمل       
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الوطنية واالسالمية لوضع حد للتوتر الشديد الذي يسود رفح في اعقاب هذه الحادثة، واطالق النار على احـد                  
حين من حماس اطلقوا النار، بعد مقتل ابو جزر، على أيمـن  واشارت المصادر ان مسل   . عناصر االمن الوقائي  

وخيمت . أبو حطب الذي يعمل في جهاز االمن الوقائي فاصابوه بجروح خطيرة نقل على اثرها على المستشفى               
  .أجواء التوتر على المدينة وعم االستياء صفوف سكانها، ووصفوا ممارسات الطرفين بانها غير وطنية

وكاالت األنباء تناقلت أن مسلحين من كتائـب  إلى أن    13/6/2006 48عرب  راسلة مقع    م ألفت حداد وأشارت  
الشهيد عز الدين القسام اقدموا على اختطاف أحد القادة الميدانين في كتائب شهداء األقصى محمد القـصاص،                 

شقيق الشهيد   صالح الرنتيسي،    .وقاموا بإحراق سيارته، وعلى أثرها توجه عدد من شهداء األقصى الى بيت د            
وعلم في نبأ الحق أنه تم اإلفـراج         !عبد العزيز الرنتيسي، وقاموا بتدمير محتويات عيادته الطبية واختطافه        .د

  .!عن اإلثنين بعد وساطات بين الجانبين
وجهت فعاليات فلسطينية وشخصيات نداءا عاجال لرئيس السلطة الفلـسيطنية ورئـيس الـوزراء              من جهتها،   

  .  وقف إطالق النار والسماح للجماهير للفصل بين الطرفينووزير الداخلية ل
 أن روحي صبح وعالء المشهراوي غزة ورفحنقالً عن مراسليها في  13/6/2006القدس الفلسطينية وذكرت 

 .وزارة الداخلية واالمن الوطني شكلت لجنة تحقيق في احداث رفح للوقوف على أسباب االشتباكات الدامية
 بيان لها كافة المسلحين في رفح إلى الوقف الفوري إلطالق النار واالنسحاب من كافة ودعت الداخلية في

مناطق االحتكاك ووقف االشتباكات لتفويت الفرصة على كل من يريد إثارة المشاكل والفتنة بين أبناء الشعب 
فويت الفرصة على ناشد محافظ رفح زهدي القدرة األطراف لتغليب المصلحة الوطنية وت، من ناحيته .الواحد
  .االعداء
 أعلـن اسـتقالته     صوزير السياحة الفلسطيني جودة مرق    لوكالت إلى أن    انقالً عن    13/6/2006السفير  ولفتت  

  . أمس من الحكومة احتجاجاً على األوضاع السيئة والفوضى األمنية في غزة
قصى خطفوا النائب عن الحركة     اعلن النائب من حماس محمد الطل ان مسلحين مقنعين من كتائب اال           وبالمقابل  

خليل الربعي، فيما كان يعقد اجتماعا لنواب الحركة في احد مباني حماس في رام اهللا، الذي تعـرض للتـدمير                    
  . والحرق، موضحا انهم اعتدوا عليه بالضرب، قبل ان يفرج عنه الحقا

وزير مرقص قدم اللخليل أن نقالً عن مراسله في ا 13/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم من جانبه ذكر
وقامت . استقالته من الحكومة بعد تهديد مسلحين له بالقتل إن استمر في شغل منصبه كوزير في الحكومة

مجموعة مسلحة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بإطالق النار الكثيف في محيط منزل الوزير مرقص، 
 .تل ابنه الوحيد خالل ربع ساعة إن لم يقدم استقالته من الحكومةثم وّجه المسلحون له تهديداً مباشراً  بقتله وق

اتصل بي الوزير جودة مرقص بعد منتصف الليل وأخبرني أن المسلحين : وقال مصدر مطلع في بيت لحم
إنهم يهددونه بأن إطالق النار لن يكون في الهواء بعد ربع : يطلقون النار قرب منزله، وبعد قليل اتصل وقال

  . ابنه الوحيد إن لم يقدم استقالتهنما سيوجه إلى رأسه ورأس ساعة وإ
أعلن جمال نزال الناطق باسم فتح في الـضفة إدانـة الحركـة     :13/6/2006األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و

وطالب نزال في    .لجميع أنواع االعتداء على المؤسسات الفلسطينية، معتبراً أن شرارة األحداث بدأت من غزة            
صحافي عقده مع النائبة عن فتح نجاة أبو بكر، وزير الداخلية بسحب القوة التنفيذية من شوارع غـزة،                  مؤتمر  

واعتبر نـزال أن التطـورات األخيـرة رغـم           .ووقف التحريض الذي يتم في غزة ضد جهاز األمن الوقائي         
 فـي مرحلـة الحـرب       خطورتها إال أنه ال يمكن اعتبارها على أنها مؤشر على أن الساحة الفلسطينية دخلت             

 لكنني استنكر أيضاً    :من جانبها، أعلنت النائبة أبو بكر استنكارها لألحداث التي وقعت برام اهللا، وقالت             .األهلية
   .ما قامت به القوة التنفيذية في غزة

 عبر فواز النمس سكرتير القوى الوطنية واإلسالمية خالل حديث مع األيـام عـن اسـتيائه                 ،ومن جهة أخرى  
، وخاصة أن عدداً من المدنيين سقطوا خاللها ما بين قتيل وجريح، داعيـاً               رفح  الشديدين لوقوع أحداث   وأسفه
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من جانبه قال عـضو اللجنـة التنـسيقية العليـا            و .جميع األطراف للكف عن االقتتال وتجنب استخدام السالح       
كتا فتح وحماس إلى عقده فـور       لتطويق األحداث النائب عن فتح ماجد أبوشمالة، إن االجتماع الذي تداعت حر           

وقوع أحداث رفح المؤسفة، واالتصاالت التي استمرت ساعات طوال مع المسلحين من كال الجانبين، سـاهمت    
  .إلى حد كبير في تطويق األحداث، ووقف نزيف الدم

عتداء على  أدانت القوى الوطنية واإلسالمية بمحافظة رفح أمس، قيام مسلحين من كتائب القسام باال            من جهتها،   
إلى تشكيل لجنـة     ودعا بيان أصدرته القوى وحمل توقيع أحد عشر فصيالًً         .محافظةالمقرات األجهزة األمنية ب   

تحقيق لكشف مالبسات حادث إطالق النار على الشهيد حماد أبو جزر، قبل توجيه االتهامات التي ترمى هنـا                  
الفصائل ذاتها في رسالة وجهتها لقيـادة حمـاس     كما طالبت    .وهناك، مع التشديد على ضرورة اللجوء للقضاء      

  .باالعتذار عما صدر من أفرادها تجاه قادة الفصائل خالل محاولتهم وقف االشتباكات
أطلق مسلحون  : ورام اهللا وغزةنابلسنقالً عن مراسليه في  12/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف 

واستنكر النواب هذا  .يير واالصالح التابعة لحماس في نابلسمساء االثنين النار على مكتب نواب كتلة التغ
االعتداء على مكتبهم، وأكدوا في بيان لهم أن هذا المكتب هو لخدمة كافة أبناء المحافظة، مشددين على 

وأبدى  .ضرورة الحفاظ على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعدم المس بها تحت أي ظرف من الظروف
االعتداء، داعين األجهزة األمنية إلى القيام بدورها في توفير الحماية للمؤسسات النواب استغرابهم لهذا 

 .الفلسطينية ومحاسبة المعتدين
اقتحم العشرات من مسلحو فتح مساء االثنين مكاتب صحيفة منبر اإلصالح التابعة للحركة اإلسالمية في كما 

  .الصحفيرام اهللا، وقاموا بتدمير محتوياتها واالعتداء على كادره 
أحمد بحر رئيس السلطة الفلسطينية إلى تحمل .دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي دمن جهته، 

بحر االعتداء الذي وصفه بالجبان .واستنكر د .مسئولياته وحماية المؤسسات الوطنية والشرعية الفلسطينية
معتبراً القائمين على االعتداء الجبان والذي أقدم فيه مسلحون على إحراق المجلس التشريعي في رام اهللا، 

وحّمل المسئولية الكاملة لهذه الفئة المارقة التي تحاول إشعال نار الفتنة بين . خارجا عن أعراف وتقاليد شعبنا
   .أبناء الشعب الفلسطيني

ين عـام   الطيب عبد الرحيم أم   إلى أن    رام اهللا    وة  غزمن   13/6/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأشارت  
 .االعتداءات على مقرات مجلس الوزراء والتشريعي واألمن الوقائي في كّل من رام اهللا وغزة              الرئاسة استنكر 

  .وأكد عبد الرحيم في تصريح لوفا، أن هذه األعمال مدانة ونحن ال نقبلها ونستنكرها بشدة
  .رام اهللاأدان أحمد قريع االعتداء على مقري مجلسي الوزراء والتشريعي بمن جهته، 

 
   برلمانية فلسطينيةمعركةاالستفتاء يشعل  .2

شهدت قاعة المجلس التشريعي    : غزة ياسر البنا  نقالً عن مراسله في      12/6/2006اسالم اون الين    نشر موقع   
الفلسطيني أجواء متوترة اإلثنين خالل جلسة طارئة دعا إليها نواب من حماس، حيث نشبت معركـة كالميـة                  

األخير فـي   والتصعيد   اإلسرائيلية   المخططاتهذه المعركة لم تدر حول       .تي حماس وفتح  حامية بين نواب كتل   
ورأى نواب فتح أن جلسة التـشريعي غيـر        .غزة، لكنها دارت حول مشروعية طرح وثيقة األسرى لالستفتاء        

 يحظـر   قانونية؛ ألنها تمس بصالحيات الرئيس، مشيرين إلى أن عدم ورود نص في قانون السلطة الفلسطينية              
 .واعتبروا أن األوضاع الداخلية بحاجة إلى إجراء هذا االستفتاء؛ لرفع الحصار           .االستفتاء يعني إمكانية إجرائه   

وقـال النائـب صـائب      . وشّدد نواب فتح على ضرورة عدم طرح مسألة االستفتاء للتصويت داخل المجلـس            
: وأضـاف  .دستورية، بل هي قضية سياسية    إن النواب ليسوا بصدد مناقشة قضية قانونية أو مخالفة          : عريقات

إن أي متـضرر مـن االسـتفتاء        : وقـال . نحن نقحم التشريعي في أمور ستقود حتما إلى الخلط بين السلطات          
إن العودة إلى الشعب ليست جريمـة،       : )فتح( وبدوره قال النائب جمال الطيراوي       .يستطيع التوجه إلى القضاء   
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رضوان األخرس فاعتبر   .أما النائب د   .تفتاء، ومن حقنا أن نستفتي الشعب     ومن حق الرئيس أن يتخذ قرار االس      
 .جلسة مخالفة للدستور والنظام واألخالق، ال سيما أن الهدف منها هو الحجر على صالحيات الرئيس عبـاس                ال

ية إن كتلة فتح ستتصدى ألي تصويت على االستفتاء، وستشرح األسباب القانون          : وقال األخرس قبل عقد الجلسة    
  .لالستفتاء خالل الجلسة

في المقابل شّدد نواب حماس على أنه ال يحق للرئيس عباس الدعوة لالستفتاء لعدم وجود غطـاء دسـتوري،                   
حيث ال ينص القانون على السماح للرئيس بمثل هذا اإلجراء، معتبرين أن عدم وجود نص يلزم رئيس السلطة                  

إنه ال يوجد بالدستور ما     : ال النائب عن حماس فضل حمدان     وق .بالعمل وفق الصالحيات المنصوص عليها فقط     
يمنح شرعية لمرسوم االستفتاء، وفي نفس الوقت ال يوجد إطار قانوني لتنظيمه، فاالستفتاء مخـالف للقـانون،                 
ومن المفترض أن يمارس رئيس السلطة سلطاته ومهامه على الوجه المبين في القانون األساسي، ولـيس مـن                 

  .اءضمنها االستفت
وضمن المعركة البرلمانية حول االستفتاء أعلن نواب عن كتلة التغيير واإلصالح عن تقدمهم بمشروع قـانون                
يهدف إلى تنظيم عملية إجراء االستفتاءات التي لم ترد في القانون األساسي، ووضعها في إطارهـا القـانوني                  

 االستفتاء، ودون هذه الخطـوة لـن يكـون          ويلزم القانون بأخذ موافقة المجلس التشريعي قبل إجراء        .الصحيح
وأوضح نواب حماس أن هناك عددا من النقـاط اإلجرائيـة تحتـاج              .لمسألة إجراء االستفتاء أي سند قانوني     

للمعالجة عند الحديث عن إجراء االستفتاءات، في مقدمتها تسمية الجهة المنظمة لالستفتاء، والجهة التي تـدعو                
ى صياغة سؤاله، وتحديد من يحق له االستفتاء، وكيفية تنظيم عمل وسائل اإلعـالم              إليه، والجهة التي تقوم عل    

إن أي دولـة    : وقال النائب عن حماس جمال صـالح       .بحيادية، والجرائم االنتخابية المتمثلة في رشوة الناخبين      
ـ                  تطالع رأي  ترغب في استفتاء الشعب يجب أن توفر قانونًا لذلك، فاالستفتاء دون وجود قانون هو مجـرد اس

  . غير ملزم
اعلن رئيس المجلس عزيز    : القدس أحمد عبدالفتاح  نقالً عن مراسلها في      13/6/2006القبس الكويتية   وذكرت  

س لجنة االنتخابات المركزية توضيحا حـول اجـراء         يالدويك لدى افتتاح المناقشة انه طلب من حنا ناصر رئ         
ون سبب قانوني مشددا على ان المرسوم الرئاسي ال يقـوى           االستفتاء ورأى ان الدعوة الى االستفتاء جاءت بد       

من جانبـه اكـد عريقـات ان         . باحتجاج شديد من نواب فتح     هوقوبلت تصريحات  .على تعديل قانون االنتخاب   
مجموعة فتح البرلمانية ستلجأ الى المحكمة الدستورية اذا رفض التشريعي من خالل عملية تصويت مـشروع                

وكان رئـيس    .ب رئيس المجلس حسن خريشة اكد ان الجلسة لم تشهد اي عملية تصويت            اال ان نائ   .االستفتاء
 سأستمع كعضو في التشريعي الى المناقشات والمجلـس         :الحكومة اسماعيل هنية قال لدى وصوله الى البرلمان       

  .سيد نفسه، في ما سيتخذ من القرارات
إلـى أن   رام اهللا تغريد سـعادة والوكـاالت         في   نقالً عن مراسلتها    13/6/2006االتحاد االماراتية   وأشارت  

المجلس التشريعي ابقى في نهاية جلسته الباب مفتوحا لمزيد من الحوار اليجاد الصيغ الكفيلة بجسر الفجـوات                 
  .حول وثيقة االسرى معتبرا الجلسة في حال انعقاد حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري

نسحبت انا وعدد من أعضاء كتلة فتح من الجلسة تعبيرا عن الـسخط              ا : فى تصريح  ) فتح (وقال اشرف جمعة    
  . وقال انه ليس من صالحية التشريعي مناقشة االستفتاء،واأللم من هذه الجلسة لعدم قانونيتها

بـل أخطـر مـن     وأكد الشيخ خضر حبيب أحد قادة الجهاد اإلسالمي في غزة امس، ان االستفتاء خطير جدا،    
ر الى ان االستفتاء الحالي يرمي إلى زج الشعب الفلسطيني بأكلمه مـن أجـل االعتـراف                 واشا. اتفاقية أوسلو 

وقال أن على الرئاسة والحكومة وكافة الفـصائل أن         . بشرعية دولة االحتالل اإلسرائيلي والتنازل عن فلسطين      
ة الفلسطينية من اقتتال    تتحمل مسؤولياتها من أجل الدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية وإيقاف ما يتم على الساح             

  .وفلتان أمني خطير
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عريقات قال في .د إلى أن رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  13/6/2006القدس العربي ولفتت 
 .تصريحات صحافية ان جلسة التشريعي تشكل يوما أسود في تاريخ الديمقراطية الفلسطينية

قال مراقبون إن اتفاقاً ضمنياً تـم بـين          :13/6/2006ية   األيام الفلسطين   في حسن جبر  و كتب حسام عزالدين  و
نواب فتح وحماس والقوائم األخرى بأن ال يسهم المجلس في تأزيم األوضاع الداخلية من خالل التصويت على                 
المرسوم الرئاسي بشأن االستفتاء، خاصة وأن هناك جلسات من الحوار تجرى بين رئـيس الـسلطة محمـود                  

ولعب النائب الثاني لرئيس التشريعي حسن خريشة، كونـه          .إسماعيل هنية، في غزة   عباس، ورئيس الوزراء    
 :من خارج الكتلتين الرئيسيتين، دوراً إيجابياً في تهدئة أجواء الجلسة، حينما قال مع نهاية مـداخالت النـواب                 

لدخول في إشكالية   االستفتاء وا  المهم أن ال نصل إلى مرحلة التصويت ألن التصويت يعني إلزام الحكومة بمنع            
  .ضخمة

حماس والجهاد اإلسالمي كالً على انفراد،       استقبل الرئيس عباس في مقر الرئاسة أمس، ممثلين عن حركتي         و  
وذلك في إطار الحوارات واالتصاالت واللقاءات المستمرة بين الفصائل والقـوى إلعطـاء الحـوار المـدى                 

  . المطلوب
امس أن  اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار: ب أ د نقالً عن 13/6/2006الدستور وأضافت 

موضوع االستفتاء على وثيقة االسرى هدفه إحداث اقتتال داخلي ووصفة مؤكدة الحداث خالفات داخلية، 
مشيرا إلى أن الحديث عن االستفتاء جاء بعد فشل الضغوط على الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتوفير المال 

لزهار في تصريحات للصحفيين لدى وصوله الى دمشق أن االستفتاء على وثيقة االسرى هي وقال ا. واالمن
 .وثيقة سجن واحد وتبرأ منها الجميع

  حيث عريقات بمبادرة الدويك  .اشاد د  :رام اهللا محمد هواش   نقالً عن مراسلها في      13/6/2006النهار  وجاء في   
وكان عباس واصل امس اجتماعاتـه مـع قـادة           .جاري ال 22في حال انعقاد حتى     التشريعي  قرر الدويك ان    

االحزاب والفصائل والكتل النيابية في غزة، والتقى قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اكد عضو مكتبها                
 على ضرورة استمرار الحوار والعمل على       عباسلكنه قال انه اتفق مع       .السياسي رباح مهنا رفضها االستفتاء    

رئيس وافق على دعوة لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية العالن مواصـلة الحـوار               انجاحه وان ال  
  .وانجاحه في اقرب فرصة ممكنة

وتنـاول بـشارة     .)لبنـان  ( حاضر النائب في الكنيست عزمي بشارة في دير مار الياس انطلياس          من جانبه،   
 يجب التعامل معه النقاذ ما يمكـن انقـاذه باقامـة            داخلي ال ان الوضع :  الفلسطينية، وقال  –العالقة الفلسطينية   

حكومة وحدة وطنية وتجنب االستفتاء، الن ال عالقة له بالقانون الفلسطيني والن الهدف من االستفتاء هو الحاق                 
  .الهزيمة بحكومة منتخبة، وبالتالي هذه فتنة ويجب عدم القبول بذلك

  
  يلة لخطة التجميع سرائيل تعد خطة ثنائية الجانب بدا: هآرتس .3

 لذلكاضطرت  ، بعد أن     تعمل الحكومة اإلسرائيلية على إعداد خطة ثنائية الجانب بديلة لخطة التجميع األحادية           
ستعتبر إسرائيل محمود عباس شريكا فـي تنفيـذ الخطـة           وبموجبها  . على ضوء المعارضة اإلقليمية والدولية    

 التوصـل إلـى     يه عل بحيث ستقترح  ،لخارجية على إعدادها  الجديدة التي يعمل مكتب رئيس الوزراء ووزارة ا       
مـن مـساحة    % 90تبقي حوالي   ، كما   اتفاق يقضي بقيام دولة فلسطينية في حدود مؤقتة تالمس الجدار العازل          

إسرائيل تطالب بإبقاء سـيطرتها األمنيـة    إال أن . وبضمن ذلك غور األردن،الضفة الغربية بأيدي الفلسطينيين 
. لى طول نهر األردن أو تواجد قوات حفظ سالم دولية في هذا الـشريط لفتـرة محـدودة                 على شريط ضيق ع   

 على أنها المرحلة الثانية من خارطة الطريق واالسـتجابة          هذه الخطة، ويأمل المسؤولون اإلسرائيليون بعرض     
مـن  و. ع السلطة بذلك لمطالب اإلدارة األمريكية واألردن والمجتمع الدولي الذين يدعون لتجديد المفاوضات م           

 . على عباس بعد إجراء االستفتاء على وثيقـة األسـرى           الخطة  أن إسرائيل ستعرض   ،كتب عكيفا إلدار  جهته  
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 فـإن   ، دائمـة  إلى أنه من أجل أن تزيل إسرائيل المخاوف الفلسطينية من تحول الحدود المؤقتة               قائال وأضاف
منيا للبدء في مفاوضات شاملة على كافة القـضايا         الرباعية الدولية ستمنح الفلسطينيين ضمانات تشمل جدوال ز       

أن بيرتس سيعيد البحث فـي مـسار الجـدار العـازل            إلى   هآرتس   شارتوفي موازاة ذلك أ   . المتنازع عليها 
ونقلت عـن ليفنـي     . خصوصا في منطقة القدس بهدف تقليص حجم األضرار التي يلحقها بأمالك الفلسطينيين           

 التفاقات أخرى   ذلك لكن يمكنه أن يكون      ،أبو مازن ليس شريكا اآلن لحل دائم      ن  أ ،قولها لمسؤولين في وزارتها   
 تحدثت بشكل واضـح     ها إن ،قال مسؤول شارك في اللقاء    فيما  . تستند على عملية المراحل في خارطة الطريق      

  .عن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة
  13/6/2006 48عرب 

  
  20052005قرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة قرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة الزيتونة يصدر التالزيتونة يصدر الت، ، رصد فيه أطراف الصراعرصد فيه أطراف الصراع  ..44

كشف تقرير استراتيجي صادر من العاصمة اللبنانية بيروت، أن االهتمـام الـداخلي فـي القـضية                  :بيروت
الفلسطينية، انصب نحو استكشاف خيارات جديدة للعمل الوطني، موضحا أن أبرز حدثين، شهدهما المـشهد               

ما بدء التراجع اإلسرائيلي باتجاه الخطّ األخضر من خالل االنسحاب          الفلسطيني اإلسرائيلي، العام المنصرم، ه    
  .من قطاع غزة، وإنشاء حزب كاديما بقيادة شارون، والذي مثّل انقالباً في الساحة الحزبية اإلسرائيلية

واعتبر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، في تقرير له تحت عنوان التقرير االستراتيجي الفلسطيني 
، أن الواليات المتحدة، فقدت دور الوسيط النـزيه منذ سنوات طويلة، كما استبعد تغير سياستها 2005نة لس

  .في الوقت القريب، على نحو جاّد، لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع الحالة الفلسطينية
سطينية، وأن ، لم يعكس أي اختالف بالنسبة للموقف العربي تجاه القضية الفل2005وأوضح التقرير أن عام 

  .حالة العجز والتشتت ظلتا تسيطران على الحكومات العربية، وسط انغالق نحو الخصوصية المحلية
صفحة، وأعده نخبة من الخبراء واألكاديميين ) 282(ويناقش تقرير مركز الزيتونة، الذي صدر في 

 والدولية، والمؤشرات السكانية الفلسطينيين، األوضاع في الداخل، العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية
ويؤكد القائمون بأنه تقرير . واالقتصادية، كما يناقش الوضع اإلسرائيلي، وعمليات المقاومة، ومسار التسوية

  .موثق علمياً، ومدّعم بعشرات الجداول واإلحصائيات والرسوم التوضيحية
  عام التحديات الكبرى لفتح.. 2005

التغيير والبحث عن اإلجماع، عن :  وتحت عنوان الوضع الداخلي الفلسطينييتحدث التقرير في فصله األول،
، والتي قال إنها تمثلت في التوجه نحو استكشاف 2005السمة الرئيسية للوضع الفلسطيني الداخلي، خالل عام 

  . خيارات جديدة للعمل الوطني، والبحث المطّرد عن الوحدة واإلجماع
ر عام التحديات الكبرى لقيادة حركة فتح، سواء على الصعيد التنظيمي ، اعتب2005وشّدد على أن عام 

وعلى الرغم من اعتبار التقرير، بأنها ليست المرة األولى التي تواجه فيها . الداخلي أو على الصعيد الوطني
 كانت فتح فتح هذه التحديات، إال أنه يؤكد أن أيا من هذه التحديات، لم يكن بهذا الثقل وال بهذا الحجم، وال

  . ذاتها بهذه الدرجة من االنقسام
وبحسب مركز الزيتونة، فإن أزمة فتح تعود في جانب منها إلى تعاطيها مع اتفاق أوسلو، وعدم تحقيق 
إنجازات ملموسة على األرض، واآلثار الفادحة التي تركتها مؤسسة سلطة الحكم الذاتي على بنية التنظيم 

  .على فتح التي قادها منذ نشأتها) رحمه اهللا(انعكاسات وفاة ياسر عرفات الفلسطيني الحاكم، فضالً على 
، مثل 2006) مارس( آذار 17واعتبر التقرير أن إعالن القاهرة، الذي شاركت فيه التنظيمات الفلسطينية في 

مر ، وحصل فيه أبو مازن على أبرز مطالبه، وهو إعالن هدنة تست2005البرنامج السياسي الفلسطيني لعام 
  . حتى نهاية العام
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وعلى الرغم من الفرصة التي منحتها الفصائل والقوى اإلسالمية الفلسطينية، إلى الرئيس محمود عباس، 
والمتمثلة في إعالن الهدنة، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعطائه فرصة جديدة إلحراز تقدم 

اف الوطنية الفلسطينية، إال أن الرئيس أبو مازن، كما ملموس على صعيدي اإلصالح الداخلي، وتحقيق األهد
 فلسطينياً خالل سنة 56يقول التقرير لم ينجح في الحصول على تهدئة من الطرف اإلسرائيلي الذي اغتال 

، كما لم يتمكن من الدخول في أي مفاوضات جادة مع اإلسرائيليين الذين فضلوا استخدام نغمة غياب 2005
 وفرض اإلمالءات على محمود عباس، واتهامه بالعجز وعدم القدرة على ضبط الشارع الشريك الفلسطيني،

  .الفلسطيني، وأصروا على تطبيق خطط االنسحاب من جانب واحد
  

  ال تقدم نحو إصالح منظمة التحرير
كما اعتبر التقرير أن عملية إصالح السلطة الفلسطينية، سارت ببطء، وسط تباين بين رؤية األطراف 

روبية واألمريكية واإلسرائيلية، التي ترى أن أولوية إصالح السلطة تكمن في نزع أسلحة المقاومة، بينما األو
كان معظم الفلسطينيين ينظرون بقلق إلى الفساد المالي المستشري، وضعف الهيئات القضائية، وهيمنة طرف 

  .فلسطيني واحد على معظم المناصب والسلطات
يذكر في تفعيل أو إعادة بناء منظمة التحرير، وأظهرت قيادة السلطة قدراً قليالً من كما أنه لم يحدث أي تقدم 

الجدية، ولم يقم أبو مازن بدعوة رؤساء واألمناء العامين للفصائل الفلسطينية لالجتماع لمتابعة األمر حسب 
  . اتفاق القاهرة

 ما تزال تعمل على أساس أن المنظمة  كانت قيادة السلطة2005وأشار مركز الزيتونة إلى أنه وحتى نهاية 
تمثل عبئاً عليها، أكثر منها أداة قوٍة بيدها، وتابعت السلطة سياسة سلب الصالحيات منها، فجعلت تبعية 

  .السفارات الفلسطينية لوزارة خارجية السلطة، وليس للدائرة السياسية في منظمة التحرير
طاع غزة، مثل انتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، كما لم وبحسب التقرير، فإن االنسحاب اإلسرائيلي من ق

تصدق التوقعات بانفجار حرب أهلية، أو بتحول القطاع إلى ساحة صراع دموي بين فتح وحماس، على 
الرغم من وجود حاالت توتر واحتكاك بين الطرفين، وعلى الرغم من وجود عمالء يسعون في إذكاء نار 

  . ري في العادة تطويق الصدامات بسرعةالفتنة، إال أنه كان يج
وأشار التقرير إلى أن النتائج المتقدمة التي حصلت عليها حماس في البلديات، أثار مخاوف قيادة السلطة 

) يناير(، إلى كانون الثاني 2005) يوليو(الفلسطينية التي قامت بتأجيل موعد االنتخابات التشريعية من تّموز 
 أظهر 2005النصف الثاني من سنة :  فتح بترتيب صفوفها، لكن، كما يقول الزيتونة، أمالً في أن تقوم2006

خالفات حادة تمثلت في االنتخابات الداخلية، التي رافقتها صراعات ومشاكل مؤسفة، كما تمثلت في تشكُّل 
ولم . معلنةفي مواجهة قائمة فتح الرسمية ال) دحالن، البرغوثي(قائمتين لفتح، حيث ظهرت قائمة المستقبل 

  . من العام نفسه) ديسمبر( كانون األول 27يتّم تسوية األمر وتوحيد القائمتين إال في 
  عام شارون بامتياز.. 2005

 اإلسرائيلي، من الناحية اإلستراتيجية، سجل أبرز حدثين في سنة -واعتبر التقرير، أن المشهد الفلسطيني 
خطّ األخضر من خالل االنسحاب من قطاع غزة، وإنشاء حزب بدء التراجع اإلسرائيلي باتجاه ال:  هما2005

  .كاديما بقيادة شارون، والذي مثّل انقالباً في الساحة الحزبية اإلسرائيلية
 إسرائيلياً، كانت سنة شارون بامتياز، إذ تمكن من فرض أجندته، ومن إعادة تشكيل 2005وأوضح أن سنة 

السنوات األخيرة تضاؤالً في الفروق السياسية بين العمل والليكود، كما شهدت . الخارطة السياسية اإلسرائيلية
وظهر العمل في السنتين الماضيتين ظالً شاحباً لليكود، وحاول العمل من خالل انتخابه لعمير بيرتس تمييز 

وعلى (نفسه وتجديد شبابه، لكن التقرير يؤكد أن إنشاء حزب كاديما، وانتقال عدد من قادة حزب العمل 
  .إليه، كان ضربة قوية للعمل) سهم بيريزرأ
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، 2005وعلى صعيد ما يعرف بـ خطة الطريق، والتي كان من المفترض أن تصل إلى نهايتها قبل نهاية 
  . ، قبل أن يبدأ تنفيذها2005فقد سجل التقرير انتهاء عام 

جواء تعمل لصالحهم، فإن وأشار إلى أنه في الوقت الذي لم يكن اإلسرائيليون في عجلة من أمرهم، في ظّل أ
الشريك الفلسطيني، كان يستعجل الوصول إلى نتائج في الوقت الذي يفتقر فيه على أوراق الضغط، مما 

كان من الواضح أن : وأضاف. يسمح لإلسرائيليين بفرض شروطهم، وخفض سقف التوقعات الفلسطينية
تتضمنه من انحياز شديد لها، كما  من تهميش خريطة الطريق، رغم ما 2005إسرائيل نجحت خالل سنة 

نجحت في جّر األجواء المحلية واإلقليمية والدولية إلى أجندتها الخاصة المتمثلة في االنسحاب أحادي الجانب 
  .من قطاع غزة

واستخلص التقرير، أنه على الرغم من اللقاءات المتكررة التي عقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع 
وأصبح من . بوش، إال أنها  لم تنجح في إقناع اإلدارة األمريكية بالضغط على إسرائيلالرئيس األمريكي 

الواضح، كما يقول مركز الزيتونة، أن حجة غياب الشريك الفلسطيني تعني إسرائيلياً عدم وجود طرف 
بل فلسطيني يقبل اإلمالءات والتصورات اإلسرائيلية، وليس عدم وجود شريك فلسطيني يعترف بها، ويق

  ). حسبما تُطالَب به حماس هذه األيام(بقرارات الشرعية الدولية، وينبذ اإلرهاب 
  !وفق معايير أمريكية وإسرائيلية.. شرق أوسط

 الدولي، فإن الدراسة تؤكد استمرار أجواء الهيمنة األمريكية، وحمالت ما يسّمى -وعلى الصعيد الفلسطيني 
ى المنطقة، ومحاوالت ترتيب خريطتها، وفق المصالح والمعايير بمكافحة اإلرهاب، وسياسات العولمة، عل

ونجحت حكومة شارون، في جّر المجتمع الدولي إلى االنشغال بالفصل أحادي . األمريكية واإلسرائيلية
الواليات (الجانب واالنسحاب من قطاع غزة، وتعطيل مشروع خريطة الطريق الذي تبنّته اللجنة الرباعية 

وأبدت الواليات المتحدة دعمها للفصل أحادي ). حاد األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدةالمتحدة، واالت
  .الجانب، وأكّدت على يهودية الكيان اإلسرائيلي

  
وشدد التقرير على أن الواليات المتحدة، فقد دور الوسيط النـزيه منذ سنوات طويلة، وال يرى معدو الدراسة 

اسة األمريكية على نحو جاّد، لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع الحالة في القريب العاجل، أن تتغير السي
الفلسطينية، خصوصاً وأن اليمين الديني والمحافظين الجدد واللوبي الصهيوني، ما زالوا يتمتعون بدور عظيم 

  . في صناعة السياسة الخارجية األمريكية
 في العراق، ووقوعها في مستنقعه، وفشل أو ولكنه في المقابل، فإن التقرير، يعتبر اإلخفاقات األمريكية

تضعضع حربها على اإلرهاب، وتشوُّه صورتها الخارجية، شّجع عدد من األطراف على اتّباع سياسات أكثر 
استقالالً أو أقّل تبعية ألمريكا، غير أن الخطّ العام للدول الكبرى، وتلك التي تحمل ثقالً سياسياً أو اقتصادياً 

  . في ممارسة سياسات براغماتية وفق المصالح الخاصة بكّل دولةعالمياً، استمر 
وشدد على أنه إحداث اختراقات حقيقية في المواقف الدولية، ليس من السهل تحصيلها في المدى القريب، 
وتحتاج إلى موقف فلسطيني فّعال وموّحد، وإلى تغيير جذري في طريقة تناول العالم العربي واإلسالمي 

  . لقضية فلسطين
  التعويل على الشعوب دون األنظمة

وعلى مستوى تأثير العالمين العربي واإلسالمي على القضية الفلسطينية، فقد اعتبر التقرير، أن موقف الدول 
  . ، لم يختلف كثيرا عن األعوام السابقة2005العربية واإلسالمية تجاه فلسطين وقضيتها، في عام 

، أن حالة العجز والتشتت واالنغالق نحو الخصوصية المحلية، ظلت أما على الصعيد العربي، يرى التقرير
هي الغالبة، واستمرت الدول في تبني السياسات المعتادة بشأن تحقيق تسوية سلمية مع إسرائيل وفق المبادرة 
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وتمكن اإلسرائيليون من تطوير عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع مصر واألردن، كما حققوا . السعودية
  .  االختراقات التطبيعيةبعض

لكن التقرير يعول على المواقف الشعبية العربية، التي قال إنها ما تزال تشكل داعماً قوياً للصمود الفلسطيني، 
ليس ثمة آمال كبيرة في إحداث تحوالت سريعة في المواقف العربية في المستقبل القريب، غير أن : ويضيف

 إقامة أوضاع سياسية أكثر شفافية وديمقراطية، قد يوفّران بارقة أمٍل في حالة الحراك الشعبي، واالندفاع تجاه
  .دفع األنظمة العربية لتحّمل مسؤولياتها تجاه فلسطين بشكٍل أكثر فاعلية

وأشار إلى أن مصر، تلعب الدور الرئيس عربياً في التأثير على القيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية، 
 الفلسطينية، -لى مدار العام دوراً كبيراً في التخفيف من حّدة الخالفات الفلسطينية موضحا أنها مارست ع

  .وأسهمت في المفاوضات لتسهيل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
اتفاقية المناطق (في المقابل، طّورت عالقاتها االقتصادية مع إسرائيل من خالل اتفاقية الكويز ) مصر(لكنها 

والتي تنص على دخول المنسوجات المصرية إلى األسواق األمريكية دون رسوم، شرط ) ةالصناعية المؤهل
 طن 2500 في المائة، ولذلك احتاجت مصر ألن تستورد ألول مرة 11.7أال يقل المكّون اإلسرائيلي فيها عن 

 مليون 93.2 ، منتجات بقيمة 2005وبلغ إجمالي وارداتها من الدولة العبرية، عام . من القطن من إسرائيل
 29 مليون دوالر، مقابل 49.1وصّدرت لها ما قيمته .  مليون دوالر للعام الذي سبقه29.4دوالر، مقابل 

  .2004مليون دوالر لسنة 
 اإلسرائيلية، وعاد -، عاما دافئا، عادت فيه العالقات الرسمية األردنية 2005أما األردن، فقد كان عام 

 ما 2005د انقطاع دام أربعة سنوات، كما وبلغت الواردات األردنية سنة السفير األردني إلى تل أبيب، بع
 في السنة السابقة، أما الصادرات األردنية إلى دولة االحتالل، 132.9 مليون دوالر، مقابل 116.2مجموعه 

  . 2004 مليون دوالر سنة 51.4 مقابل 2005 مليون دوالر، سنة 60.9فبلغت 
دية، كما يعكس التقرير، بدت أكثر حميمية، فإن الموقف السوري لم يتغير عن وإذا كانت العالقات االقتصا

السنوات السابقة، وظلّت دمشق تحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية، وتتبنى المبادرة السعودية، وتعارض 
السابق اتفاق أوسلو، كما لم تؤثر الضغوط األمريكية، خصوصاً تلك التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

  . رفيق الحريري، في دفعها لتقديم تنازالت تجاه إسرائيل
وحاول البعض، كما . أما الموقف اللبناني فقد دخل في تعقيدات كبيرة، إثر اغتيال المرحوم رفيق الحريري

 في ترتيب الوضع الفلسطيني في لبنان، وإخالء 1559توظيف قرار مجلس األمن الدولي : يقول التقرير
فلسطينية المسلحة خصوصاً خارج المخيمات، لكن موقف حزب اهللا المتبني والداعم لمشروع المواقع ال

المقاومة، وإصرار المنظمات الفلسطينية على التمسك بسالحها في الظروف الراهنة، أدى إلى تأجيل 
  .المشروع

ركيا، كمثال على مدى أما على الصعيد اإلسالمي، فقد  الحظ التقرير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في ت
إذ تميل . تجاوب العالم اإلسالمي مع القضية الفلسطينية، وجد نفسه في حالة شّد كبيرة باتجاهين متعاكسين

قاعدته االنتخابية بشكل قوي لدعم القضية الفلسطينية، وإلى معاداة إسرائيل، بينما تشعر قيادة الحزب 
وذ القوي للمؤسسة العسكرية التركية، واستحقاقات االنفتاح بضرورة استمرار العالقة مع إسرائيل بسبب النف

  .الغربي على تركيا
 تزايد مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية، خصوصاً بعد فوز المرشح 2005أما إيران، فقد شهدت في سنة 

ى المحافظ أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية، وهو ما زاد من قيمة االعتبارات األيديولوجية التي قامت عل
أساسها الثورة اإليرانية، وتعطي إيران اهتماماً كبيراً بفلسطين، وترفض اتفاقيات أوسلو، وتدعم تيارات 

  . المقاومة، وخصوصاً الجهاد وحماس
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ولخص التقرير إلى أن الدول اإلسالمية، تجد نفسها أمام مأزق وضع اعتبار استراتيجي للعامل اإلسرائيلي 
وبين اإلصرار على االلتزام المبدئي بقضية فلسطين، والتوافق مع شعوبها عند صناعة سياستها الخارجية، 

  .في ذلك
  أقدم وأضخم الجئين في العالم

، انتهى، وما يزال 2005أما على صعيد المؤشر السكاني للشعب الفلسطيني، فإن التقرير يشير إلى أن عام 
لخارج، كما أنه ما يزال أكثر من مليوٍن أكثر من نصف الشعب، يعاني مرارة اللجوء والعيش القهرّي في ا

 ألف فلسطيني آخرين مشردين، لكنهم يعيشون في اإلطار الجغرافي لفلسطين، مما يجعل قضية 600و
  . الالجئين الفلسطينيين أقدم وأضخم قضية الجئين في العالم

 4.9ف فلسطيني، بواقع  أل100، بنحو عشرة ماليين و2005ويقّدر عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية عام 
 مليون في قطاع غزة، 1.4 مليون في الضفة الغربية، و2.4: مليون فـي فلسطين التاريخية، موزعين على

  .  مليون فلسطيني يقيمون في الكيان اإلسرائيلي1.1وحوالي 
 3حو وبحسب تقرير مركز الزيتونة، فإن أكبر تجمع للفلسطينيين في الشتات، هو في األردن، حيث يقيم ن

 مولود لكل امرأة مقارنةً بالنسبة المنخفضة 4.6يبلغ معدل الخصوبة الكلي (كما أن الخصوبة العالية، . ماليين
، يشكل عنصر أمٍل للفلسطينيين، ومصدر قلٍق كبيٍر لإلسرائيليين، وال يستبعد  أن )للمواليد اإلسرائيليين

دالفلسطينيين في فلسطين التاريخية، عد غير ). 2012-2010( اليهود في السنوات القليلة القادمة يتجاوز عدد
أنه التقرير يشدد على أنه ال يمكن التعويل على مجرد الزيادات السكانية في الشّأن المتعلق بحسم الصراع، 

  .واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
لية التعليمية، وظّل التعليم خالل فترة االحتالل، أما على الصعيد التعليمي، فقد شكل االحتالل عائقاً بنيوياً للعم

هدفاً لسياسته المدمرة، ولكن في المقابل فإن الشعب الفلسطيني تميز برغبة هائلة في التعليم، واعتبار ذلك 
  .رصيداً استراتيجياً في معركة إثبات الهوية وفي مشروع التحرير

، أكثر من مليون تلميذ 4/2005بداية العام الدراسي وبحسب إحصائيات، نشرها التقرير، فإنه قد توّجه مع 
 947 مدرسة، أما عدد رياض األطفال فبلغ 2190فلسطيني، وبلغ عدد المدارس للعام نفسه، ما مجموعه 

 2276 طفالً في رياض األطفال، وفي العام الدراسي التالي أصبح عدد المدارس 75324روضة، يدرس فيها 
  .مدرسة

  يقبع في معتقل كبيراالقتصاد الفلسطيني 
وعلى الصعيد االقتصادي، فقد أوضح التقرير أن الحقيقة األساسية التي يجب أال تغيب عن البال هي أن 
االقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، هو اقتصاد تحت االحتالل، مشبها ذلك بـ إدارة مجموعة من 

ّجان اإلسرائيلي يتحكم بالحدود والمعابر وفي والس. السجناء جانباً من شؤونهم االقتصادية، في سجن كبير
  .حركة البضائع واألشخاص

، كان مجرد عام آخر، تحت االحتالل، وال يعكس إطالقاً إمكانات وطاقات الشعب 2005وأشار إلى أن عام 
مما زاد األوضاع : وأضاف. الفلسطيني، بقدر ما يعكس األوضاع الشاذة لشعٍب يعاني مرارة الظلم والقهر

في ) من القليل الموجود(اً، وجود فساد إداري ومالي كبير في أجهزة السلطة، أدى إلى إنفاق أموال كبيرة سوء
  . غير وجهتها الصحيحة

واالقتصاد الفلسطيني، كما يقول التقرير، وإن كان ضعيفاً بموارده المادية، إال أنه غني بالموارد البشرية التي 
غير أن هذه الموارد البشرية رغم كفاءتها، تعاني من . القتصادية المستدامةيعّول عليها في إحداث التنمية ا

البطالة الصريحة أو المقنعة، كما أن كثيراً منها ال يوضع في المكان المناسب، بحيث يتّم استغالل كفاءتها 
  .أفضل استغالل
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ي باالقتصاد اإلسرائيلي، واعتبر مركز الزيتونة، أن االحتالل الصهيوني، نجح في ربط االقتصاد الفلسطين
فأصبح أكثر من ثلثي الواردات الفلسطينية تأتي من مصادر إسرائيلية، كما أن تسعة أعشار الصادرات تذهب 

وتتحكم تل أبيب، بإيرادات الجمارك والضرائب الفلسطينية والتي تبلغ . إلى السوق والمؤسسات اإلسرائيلية
  .غط سياسي تمنعها أو تسلمها متى شاءت مليون دوالر شهرياً، وتستخدمها أداة ض60

 في 9، شهد نمواً اقتصاديا بنسبة 2005وتشير المعطيات العامة لالقتصاد التي نشرها التقرير، أن أنه عام 
، ووفق حسابات البنك الدولي فإن نمواً في 1999 في المائة من سنة 29المائة، ومع ذلك كان ما يزال أقل بـ

 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 2005 في المائة سنوياً، وخالل سنة 10نسبة الناتج المحلي اإلجمالي ب
  .2004 دوالر للعام 1218 دوالر أمريكي مقارنة بـ 1268اإلجمالي ما قيمته 

 مليون 353، مقارنة بـ 2005 مليون دوالر سنة 363كما تلقت السلطة دعماً نقدياً مباشراً لميزانيتها بلغ 
 ماليين دوالر من هذا المبلغ، أما باقي 205 بنحو 2005وقد أسهمت الدول العربية سنة ، 2004دوالر سنة 

فتذهب لدعم مشاريع تنموية محددة، ويأتي معظمها من أوروبا )  مليون دوالر738نحو (أموال الدعم 
  .وأمريكا

ل الربع األول من  ف المائة، خال27 في المائة قبل بدء انتفاضة األقصى، إلى 10وارتفع معدل البطالة من 
 آالف عاطل عن العمل، أما وزارة 208، أي أن هناك حوالي )حسب تقديرات البنك الدولي (2005العام 

 بلغت 2005وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقراء خالل سنة .  في المائة 40العمل فتقدر النسبة بحوالي 
  .مدقع في المائة، يعانون من فقر 15 في المائة  بينهم 43نحو 

يذكر أن تقرير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الذي يرأسه الدكتور محسن محمد صالح، شارك في 
الدكتور بشير نافع، والدكتور محسن صالح، والدكتور أحمد سعيد نوفل، : كتابته ثمانية من األكاديميين، هم

 أبو ستة، والدكتور محمد مقداد، والدكتور والدكتور عمرو سعداوي، والدكتور رائد نعيرات، والدكتور سلمان
إبراهيم أبو جابر، وشارك في مراجعة التقرير الدكتور أنيس الصايغ، والدكتور عبد الوهاب المسيري، ومنير 

  .شفيق
  12/6/2006قدس برس 

  
 سياسية سرائيل باالغتياالت هرطقةإإتهديدات : هنية .5

هنية ان التهديدات االسرائيلية باستهداف طيني اسماعيل رئيس الوزراء الفلساعتبر :  غزة،عبد القادر فارس
 هذه تهديدات قديمة جديدة :وفي تعقيبه على هذه التهديدات قال هنية .قادة سياسيين في حماس هرطقة سياسية

 .تدل على نوع من الهرطقة السياسية لبعض القادة السياسيين االسرائيليين
  13/6/2006عكاظ 

  
 يدة مستشاراً عسكرياً له عباس يعين الفريق المجا .6

رئيس محمود عباس عين الفريق عبد الرزاق المجايدة مستشارا عسكريا له الأفادت مصادر مطلعة أن : غزة
 . وكلفه بمهمة التنسيق بين األجهزة األمنية التابعة له ووزير الداخلية واألمن الوطني

  12/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حواتمة في دمشق  القدومي يلتقي مشعل و .7
وصل إلى دمشق أمـس      :دمشق يوسف كركوتي  نقالً عن مراسلها في      13/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وكشفت مصادر   .فاروق القدومي في زيارة عمل تستمر لبضعة أيام يلتقي خاللها عدد من المسؤولين السوريين             
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زيارة هو لقاء قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق        فلسطينية مقربة من القدومي للخليج أن الهدف الرئيسي من ال         
في محاولة للتقريب بين وجهات النظر وحل القضايا العالقة والتمهيد الجتماع اللجنة الوطنية العليا المكلفة تنفيذ                

وابتدأ القدومي بلقاء نايف حواتمـة       .ما نص عليه إعالن القاهرة على ضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير          
يا تخوفهما من استمرار حالة االحتقان والتوتر واتفقا على خطوات عملية من أجل اإلسـراع بانعقـاد                 حيث أبد 

  .اللجنة الوطنية العليا المكلفة بإعادة تطوير منظمة التحرير
مصادر فلسطينية قالـت للنهـار ان        أن   دمشق شعبان عبود  نقالً عن مراسلها في      13/6/2006النهار  وذكرت  

مساعدة في تقريب وجهات النظر بين بعض الفصائل الفلسطينية وفـتح النجـاح الحـوار               دمشق تعمل على ال   
  .المرتقب

اجتمع فاروق القدومي وخالد مشعل أمـس، فـي         : ب.ف.أنقالً عن    13/6/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
 مطلع الشهر المقبل    لالجتماع دمشق، حيث دعيا اللجنة العليا المنبثقة عن مؤتمر الحوار لتفعيل منظمة التحرير           

   .دمشقفي 
  

   شعب الفلسطيني يصر على إنجاز الوحدة ال: لقاء بين زكي والمقدح .8
ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في لبنان والعالقات الفتحاوية الفتحاوية والحوار اللبنـاني الفلـسطيني،              : صيدا

لحلوة ولقائه قائد الجـيش الـشعبي       ثالثة عناوين كانت حاضرة امس خالل زيارة عباس زكي الى مخيم عين ا            
والمشرف العام على ميليشيا فتح في لبنان العقيد منير المقدح الذي اشار للسفير الى ان زكي قدم صورة شاملة                   

ولفت المقدح الى ان اللقاء مع زكـي كـان شـامال وتنـاول          . عن الوضع الفلسطيني في فلسطين وقطاع غزة      
 تشغل بال الساحة الفلسطينية ان في الشتات او في فلسطين باالضافة الى             الموضوعات الفلسطينية العالقة والتي   

وشدد المقدح على اعتباره الجلسه اولية، وستليها جلسة ثانيـة          . ما توصلت اليه االتصاالت اللبنانية الفلسطينية     
وكان زكـي    .وربما ثالثة بيننا وبينه حتى نصل الى تنظيم كل االمور العالقة خاصة االوضاع داخل حركة فتح               

 أن شعبنا الفلسطيني يصر على إنجاز الوحدة الوطنيـة بـين جميـع              :قد أعلن خالل لقاء في مخيم المية ومية       
فصائله وقواه بعكس ما يقال ويشاع من بعض الجهات المغرضة بأننا على شفير حرب أهلية، وهناك جهـات                  

هذه المكيدة التي ال يمكن إال أن يكون المستفيد         تذكي نار هذه الحرب ولكننا بوحدتنا ووعينا أسقطنا هذا األمر و          
 .األول واألخير منها العدو الصهيوني

  13/6/2006السفير 
  

  اتفاق مع لبنان حول مكتب المنظمة :زكي .9
منظمة والحكومة اللبنانية حول    الزكي التحضير البرام اتفاقية بين       منظمة التحرير في لبنان عباس       كشف ممثل 

. ، الفتاً الى أن هذا المكتب أقيم من اجل الفلسطينيين المغتربين والالجئين فـي لبنـان               مكتب المنظمة في لبنان   
وعندما نتحدث  . وقال ان المكتب للجميع يتسع للجميع، وهذا المكتب للذين قاطعوه قبل الذين لبوا الدعوة وأيدوه              

منظمة التحرير ال تمثلنا نـدموا      وكل الذين قالوا    . عن منظمة التحرير فاننا نتحدث عن الوحدة الوطنية والحرية        
  .وكان زكي يتحدث في أمسية شعرية في مخيم المية ومية تحية للرئيس الراحل ياسر عرفات. اآلن

  13/6/2006المستقبل 
  

  عريقات يدعو اللجنة الرباعية لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة .10
 اللجنة الرباعية، للتدخل الفوري لوقـف       صائب عريقات، امس، االدارة االميركية وباقي اعضاء      .دعا د : اريحا

 .االعتداءات االسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان االسرائيلي الخطير على قطاع غـزة      
جاء ذلك اثناء لقاء عريقات مع القنصل االميركي العام جيك واالس، مشددا على ان العنف ال يولد اال مثلـه،                    و
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لعسكري االسرائيلي سيؤدي فقط الى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقـة            وأن استمرار التصعيد ا   
الدماء، وأن القضية الفلسطينية لن تحل عسكرياً، وأن توفير االمن واالستقرار لطرف لن يـتم علـى اسـاس                   

 بـشكل   وأشار عريقات ان على المجتمع الدولي التدخل، وتثبيت التهدئة،         .حرمان طرف آخر ألمنه واستقراره    
من  .متبادل ومتزامن بين الجانبين، ألن التهدئة المتبادلة تخدم مصالح الجميع، وال توجد تهدئة من جانب واحد               

جانبه، اكد القنصل االميركي العام اسف بالده لسقوط الضحايا االبرياء في قطاع غزة، وأن االدارة االميركيـة                 
  .تبذل كل جهودها مع جميع االطراف لوقف دوامة العنف

  13/6/2006األيام الفلسطينية 
  

 حوار داخلي في حماس يالمس المحرمات : تحقيق .11
لدى افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قال احد  : محمد ابراهيم،رام اهللا

بين فتح اتظنون ان الحوار يجري : هامسا في حلقة نقاش ضيقة في الساحة االمامية للمقاطعة قادة حماس
 مشيرا الى تعدد االجتهادات في الحركة ازاء ،وحماس، بالطبع ال الحوار الحقيقي يجري بين حماس وحماس

وحسب هذا  .سيل القضايا التي وجدت نفسها في مواجهتها بعد فوزها في االنتخابات وتشكيلها الحكومة
االنتخابات التشريعية، وانه يتركز حول المسؤول فان الحوار الداخلي في حماس بدأ ولم يتوقف، منذ فوزها في 

البرنامج السياسي للحكومة، والموقف من المفاوضات، ومن االتفاقات السابقة، ومن قرارات الشرعية الدولية، 
وزادت وتيرة وحدة هذا الحوار بعد اعالن اسرائيل والواليات المتحدة ودول االتحاد  .وقرارات القمم العربية

 مالي على حكومة الحركة جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، ويهدد األوروبي عن فرض حصار
  .استمراره بخلق ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في االراضي الفلسطينية

 ويقول قادة في الحركة ان الحوار الداخلي يتمحور حول القضايا التي من شأنها رفع هذا الحصار او التخفيف 
لو ترك األمر لنا لن نجري اي تغيير على مواقفنا، : في الحركة فضل عدم ذكر اسمهوقال مسؤول رفيع  .منه

في الماضي كنا حركة  :وأضاف .فنحن مقتنعون بعدالة وصحة هذه المواقف، لكننا نتعرض لضغوط هائلة
 سياسية تتمتع بأقصى مدى من الحرية في اتخاذ مواقفها، لكننا اآلن حكومة مسؤولة عن اقتصاد وموظفين

ويبدو النقاش الداخلي في حماس مفتوحا الى حد كبير ويتناول قضايا كانت ذات يوم من  .وامن داخلي
فالبعض يطالب بمشاركة الحركة في المفاوضات السياسية مع اسرائيل، والبعض اآلخر يطالب . المحرمات

 . ربيةباقرار االتفاقات السابقة واالعتراف بقرارات االمم المتحدة وقرارات القمم الع
 وذكر مسؤول في الحركة انه توجه شخصيا بسؤال للرئيس عباس بعد تشكيل الحكومة حول الحد االدني 
المقبول دوليا لرفع الحصار، وان عباس اجابه بوضوح ان هذا الحد يتمثل في المبادرة العربية وهو ما نقله الى 

كان التوجه األعم : وأضاف هذا المسؤول .االحكومة التي ناقشته في االجتماعات الثالث األولى التي عقدته
لدينا هو االعالن باسم الحكومة عن قبول المبادرة العربية لكن بعض االخوة في قيادة الحركة طلبوا منا التريث 

 . في ذلك حتى ال يفهم من الموقف اننا تنازلنا عن مبادئنا تحت اول ضغط نتعرض له ونحن في الحكم
ن آراءهم بشأن القضايا السياسية المطروحة بقوة امامهم لكن ثمة خط احمر رسمه  وال يخفي قادة حماس تباي

المكتب السياسي للحركة يتمثل في عدم االعتراف باسرائيل في هذه المرحلة حتى لو تطلب األمر مغادرة 
ويقول  .ةالحكومة والعودة الى ما يفضل جميعهم تسميته المربع األول وهو مربع المقاومة والمعارضة السياسي

ماذا سيقول العالم اذا اعترفنا اليوم باسرائيل، انه سيقول ببساطة اننا بادلنا موقفنا السياسي  :مسؤول في الحركة
بالخبز، وحّولنا قضيتنا من قضية وطنية سياسية الى قضية مساعدات غذائية وراوتب وهذا أمر ال يقبله احد 

سنتعترف باسرائيل، لكن لو حصل هذا االمر اآلن فمن يضمن في النهاية  :وقال مسؤول آخر في الحركة. فينا
سنعترف باسرائيل يوما ما، وهذا يمكن تبريره داخليا وليس : واضاف. لنا ان ال تقدم لنا قائمة مطالب جديدة

  كما يدعي البعض ان الحركة قلقة من االنشقاق الداخلي، فاهللا سبحانه وتعالى اعترف بالشيطان وخاطبه باسمه، 
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 .ن اعترافنا باسرائيل لن يكون مجاناًلك

 13/6/2006البيان 
  

 الجهاد حماس منقادة وراء :أحمد عبد الرحمن .12
ن حركة الجهاد تمكنت من جعل قادة حماس يلحقون بها ويسيرون على نهجها ا قال أحمد عبد الرحمن :د ب ا

فهم رفض الجهاد ي هأنوأضاف في تصريحات الذاعة صوت فلسطين . في رفض العملية السياسية برمتها
فهمه هو تخبط حماس إلى درجة أنها تسير وراء يلموضوع االستفتاء واالنتخابات والمفاوضات أما الذي ال 

 ومضى قائال. الجهاد التي ترفض مطلقا العمل السياسي وتصر على استخدام الوسائل الكفاحية لتحرير فلسطين
 السياسية وبيدها االن قرار سياسي خطير وهو تسيير شؤون حماس لم تعد في المعارضة فقد دخلت العمليةبأن 

وانتقد مواقف قادة حماس قائال إنها تنطلق من ضرورة . الشعب الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
فهناك تعطش لديهم لالمساك بالسلطة لكن السلطة تحتاج إلى واقعية سياسية وااللتزام . الحفاظ على السلطة

 . تفاقيات، اما أن تجري حماس وراء حركة الجهاد فمعنى ذلك أنها حكمت على نفسها باالفالسبكافة اال
13/6/2006البيان   

  
   ترحب بالنائب دحالن وتنفي ادعاءات حماسسمهدانةعائلة أبو  .13

أن نفي شقيق الشهيد جمال أبو سمهدانة األنباء التي نقلها الموقع الرسمي لحركة حماس على شبكة االنترنت  ب                 
وأضاف أن العائلة    .العائلة ولجان المقاومة رفضت استقبال محمد دحالن من تأدية واجب العزاء لعائلة الشهيد            

 من أهم القيادات الوطنية والمناضلة في الـوطن         ه تعتبر هاسترحب بدحالن للمشاركة في عرس الشهيد مؤكدا أن       
 رافضا اإلساءة إلى المناضل دحالن والذي اعتبره        مطالبا المواقع ووسائل اإلعالم بتحري الدقة في نقل األخبار        

من جانبه نفي مكتب دحالن األنباء التي تناولتها مواقع حماس علـى             .من رموز الحركة النضالية في فلسطين     
وقال  .شبكة االنترنت بقيام أفراد من لجان المقاومة وعائلة أبو سمهدانة من منع دحالن من تأدية واجب العزاء                

  .تب توجه إلى بيت العزاء حيث تم استقبالهم بكل ترحيب ووطنيةمكالأن طاقم 
11/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات   

 
   استئناف العملياتالجناح العسكري هو الذي قرر : أبومرزوق .14

أكد موسى أبو مرزوق أن قرار استئناف العمليات العسكرية ضد إسرائيل اتخذ من قبل الجناح : د ب ا
ونفى في تصريح لوكالة د ب أ المزاعم  .شرة عقب القصف اإلسرائيلي على شاطئ غزةالعسكري للحركة مبا

بأن خالد مشعل قد أعطى تعليمات باستئناف العمليات داخل األرض المحتلة، حيث أوضح أن العمل العسكري 
  . له قيادة مستقلة ومن حيث المبدأ ليس هناك هدنة أو وقف للعمل العسكري بقرار سياسي

13/6/2006البيان   
 

  أبو العينين إلى األردن .15
 عاما متوجها الى العاصمة االردنية عمان للمشاركة في         21غادر بيروت سلطان ابو العينين للمرة االولى منذ         

في عمان، في وقت الحـق      س  كر ان ابو العينين سيلتقي محمود عبا      وذُ. سلسلة من االجتماعات التي تعقد هناك     
 الفلسطينية على الساحة اللبنانية في ضوء التطورات التي تـشهدها األراضـي             للتداول معه في مختلف القضايا    

 .الفلسطينية وموقف فتح منها
13/6/2006السفير   



 

 17

 
   الباب مفتوحاً أمام تصعيدها إلى حين عودة اولمرت من أوروباتتركاسرائيل  .16

البـاب مفتوحـاً أمـام      اسرائيل تركت   أن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 13/6/2006 الحياة   نشرت
في حـين   . تصعيد عسكري منفلت على قطاع غزة الى ما بعد اختتام اولمرت زيارته لكل من بريطانيا وفرنسا               

 .ان لضبط النفس نهاية   مفادها   ،ان اسرائيل بعثت برسائل الى الفلسطينيين، عبر جهات دولية        إلى   بيرتس   شارأ
كرسـت معـاريف    حيث  جواء التحريض على الفلسطينيين     ساهمت وسائل اعالم عبرية في تغذية أ      ومن جهتها   

. جعل منها بلدة منكوبة   ،  عنوانها الرئيس لصرخة سديروت التي قالت انها تتعرض الى وابل من قذائف القسام            
 بانتقاده  ئافاجكان م متسناع   كما أن عميرام     . للرد  الى استعمال كل الوسائل القتالية المتاحة      هارئيس تحرير دعا  و

 االنضباط الذي يبديه حيال سقوط القسام، وكتب مقاالً في يديعوت احرونوت دعا فيه الحكومة الى                بيرتس على 
نه ال مجـال للتراخـي أو       بأوأضاف  . فعل كل شيء والرد بعنف وبكل الوسائل المطلوبة لوقف سقوط القسام          

ء ان يرقـصوا علـى دمـا    للفلـسطينيين  اتاحة الفرصـة ال يجوز  مشيرا إلى أنه    . التظاهر باألخالقيات والقيم  
 علـى   عائلة الفلسطينية لعليهم ان يفهموا ان مسؤولية تقع على عاتقهم عن المقتل التراجيدي ل           وأن  ،  االسرائيليين
في المقابل، غرد بعض الصحافيين خارج السرب ودعوا الحكومة الى االحتكام الى الروية مذكّرين               و .الشاطيء

 كمـا   ، بل تأتي النتائج عكسية    ، ال  لكن من دون طائل    ،ن يجربه بأن الجيش لم يدع أي حل عسكري من دون أ         
 مضيفاً ان المصلحة االسرائيلية تقتضي التفاوض مع الفلسطينيين ال دفعهم نحـو             ،كتب روبنشتاين في هآرتس   

  .مزيد من التطرف
ـ     إلى أن    :تل أبيب  من   13/6/2006 الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  ولفت داد بيرتس، أمر قادة الجيش بإع

خطة الغتيال أو اعتقال مسؤولي حماس الذين يحرضون ويوجهون تنظيماتهم العسكرية إلطـالق الـصواريخ               
حركـة عـادت لتـستأنف نـشاطها        البعد أن اتضح له أن      ،  والقذائف باتجاه بلدته سديروت والبلدات المجاورة     

من جهتهـا    حماس لم تنف  ن أن    في حي  . وأنها تنوي القيام بتنفيذ عمليات تفجير كبرى       ،العسكري ضد إسرائيل  
 األمر الـذي دفـع       .االدعاء اإلسرائيلي، الذي يمكن أن يكون مبررا لعمليات عسكرية شرسة ضد الفلسطينيين           

 بمثابة قفزة كبيرة الى أعلـى       وه،   هذا النشاط والتباهي العلني    إلى القول أن   ، كبير  اسرائيلي مسؤول عسكري ب
ض لضغوط شديدة من الشارع الفلسطيني بسبب فشلها فـي إدارة           ن حماس تتعر  أضاف أ في سياسة الحركة، و   

تصعيد العسكري، صرف نظر الناس عن مآسيهم الشخصية والجماعية         الوتحاول عن طريق    ،  الحكم في السلطة  
أولمرت ال يتمتـع  ، مشيرين إلى أن  الحكومةومن جهتهم أمعن السياسيون في إنتقاد. من جراء الحصار الدولي 

ترك البالد وهي تتعرض للقصف وسافر الى أوروبـا لكـي يـسوق             حيث  ن اإلحساس بالناس،    بالحد األدنى م  
 .قـسام القرب صواريخ   ليلمشروعه التي سيعطي بموجبها حكومة حماس المزيد من األراضي من دون مقابل             

 فلنـائي ان طريقتـه فـي معالجـة          حيث اعتبر . وجهت انتقادات شديدة الى بيرتس حتى من داخل حزبه        كما  
العمل المطلوب هو اقتحام غزة والـسيطرة       ألن   ،قسام صبيانية هدفها استعراض العضالت ال أكثر      الاريخ  صو

  .على التالل والمواقع االستراتيجية
  

  زعم أن شهداء مجزرة غزة سقطوا بانفجار لغم فلسطيني ي يسرائيلاالالتحقيق  .17
 من أفراد عائلة غالية الفلـسطينية       7مقتل   ادعى تحقيق أجراه الجيش اإلسرائيلي بأن الجيش ليس مسؤوال عن           

سرائيلية إن رئيس طاقم التحقيق سيقدم تقريـرا        اوقالت وسائل إعالم    . على شاطئ غزة مساء الجمعة الماضي     
ن االنفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعهـا        فيه، أ وادعى المحققون   .  مساء اليوم لبيرتس ودان حالوتس     ذلكحول  

 . تتوغل في اآلونة األخيرة في شمال القطـاع        ،لمس بقوات إسرائيلية خاصة   نشطاء حماس في الشاطئ بهدف ا     
 من جسد طفـل جـريح يرقـد فـي         تن نتائج التحقيق تستند على شظايا الجسم المنفجر التي استخرج         وا أ وقال

نه ال  أ ، اليوم ، هآرتس وعلى هذا الصعيد علقت   .  ومن صور للحفرة التي تسبب بها االنفجار       ،مستشفى إسرائيلي 
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سـرائيلي  سرائيلي كالعادة هو الذي يفحص الجـيش اال       توجب المبالغة بأهمية نتائج التحقيق، إذ أن الجيش اال        ي
  . وبرئاسة قاضه وال حتى لجنة تحقيق مدنية خارج،ويبرئ نفسه وليس لجنة تحقيق دولية

  13/6/2006 48عرب 
 

   لبناء مساكن استيطانية في الضفةتخططسرائيل ا .18
ادارة اراضي اسرائيل، مناقصة لتقديم عروض القامة منازل كل منها ألسرة واحـدة،             طرحت ما يسمى    : لندن

فيما .  الغربية  قطعة أرض في مستوطنة الكانا قرب تجمع ارييل االستيطاني شمال وسط الضفة            54وذلك على   
ـ        عن الخشية من     ،متحدث باسم حركة السالم اآلن    عبر   رى ان تكون هذه المناقصة االولى ضمن مناقصات أخ

  .لبناء مستوطنات
  13/6/2006الشرق األوسط 

  
    بث صوراً لقواعد الجيش اإلسرائيليي  االلكترونيغوغلموقع  .19

ن محرك بحث غوغل يعرض في خدمته التي تحمل اسم أرض           أ ذكرت يديعوت أحرونوت، أمس،      :يو بي أي  
خدمة  تضمنت   الوأوضحت أن   . غوغل صوراً لقواعد الجيش اإلسرائيلي والمنشآت السرية التابعة لسالح الجو         

  . أخيراًيهاصوراً غير تفصيلية، إال أن الشركة أدخلت تحسينات عل
  13/6/2006السفير 

  
  منفذ مجزرة في بلدتهم تعتقل شفاعمريين بزعم ضلوعهم بقتل سرائيليةاالالشرطة  .20

ضـلوعهم بالتـسبب     مواطنين من مدينة شفاعمرو بزعم االشتباه في         6سرائيلية فجر اليوم    اعتقلت الشرطة اال  
أثار موجات غضب واستياء عارمين في صفوف األقليـة         ، مما   بمقتل منفذ مجزرة شفاعمرو قبل عشرة شهور      

  .العربية في الداخل
 13/6/2006 48عرب 

  
   دوالرا   20جندي إسرائيلي يهرب فلسطينين مقابل  .21

ل تهريب فلسطينيين ال يحـوزون       امس، انه تم اعتقال جندي اسرائيلي حاو       ،ذكرت يديعوت احرونوت  : رام اهللا 
  .على التصاريح الالزمة الى اسرائيل مقابل مبلغ مئة شيكل فقط

  13/6/2006االتحاد االماراتية 
  

  الضفة اعتقاالت في وحملةشهيد قرب القدس  .22
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان بجراح جراء إطـالق         :  عالء المشهراوي والوكاالت   -القدس المحتلة   

وحـسب روايـة    . القرب من حاجز عطروت الفاصل بين مدينتي القدس ورام اهللا الليلة قبل الماضية            نار وقع ب  
الناطق باسم الشرطة االسرائيلية فانه تم العثور على جثة فلسطيني داخل السيارة التي كان داخلها اثنان اخران                 

ـ ناطقة ان القتيل سقط في هجوم مناهض السرائيل على  الوقالت  ،  أصيبا بجروح  واعتقلـت وحـدات   . حاألرج
خاصة إسرائيلية امس المطارد بلحاوي في مدينة طولكرم وذلك بعد ان قامت بالتـسلل إلـى داخـل ضـاحية                

.  من بلدة عنبتا، على حاجز بيت ايبا بين مدينتي نـابلس وطـولكرم             اشويكة، كما اعتقلت قوات االحتالل طالب     
   وداهمت األحياء الواقعة وسط بلدة يطا، ، وطني في الخليلكمااعتقلت قوات االحتالل اثنين من أفراد األمن ال

  13/6/2006االتحاد االماراتية 
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  عشرات الفلسطينيين العالقين ينتظرون السماح لهم بدخول سوريا .23

ه مفوضـية    فلسطينيا هربوا من العراق ويقيمون في معسكر مؤقت في منطقة التنف أقامت            194 ينتظر   : ا.ب.د
ورغم تأكيدات الخارجية الـسورية      .االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أن تسمح لهم سوريا بدخول أراضيها          

أنها لن تسمح ألي فلسطيني عراقي جديد بدخول أراضيها وأن الخطوة السابقة كانت إنـسانية بحتـة مـازال                   
  .بصيص من االمل يلوح للفلسطينيين في معسكر التنف

  13/6/2006إلماراتية الخليج ا
  

  تستنكر موقف حماسالعراقالجالية الفلسطينية في  .24
 قدم الى القائم باالعمال الفلسطيني ان  الفلسطينية في العراققال بيان صادر عن الجالية:  رويترز–بغداد 

. االمةالجالية تعلن استنكارها الشديد لموقف حركة حماس من اعتبارها االرهابي ابو مصعب الزرقاوي شهيد 
واضاف البيان ان االمة التي تتحدث عنها حماس هي بريئة من االرهابي المجرم ابو مصعب الزرقاوي وان 
ابناء الشعبين الفلسطيني والعراقي وابناء حركة حماس ايضا براء من هذا التصريح الذي ينم عن عقلية محدودة 

 يستنكرون ويشجبون بشدة 1948ي العراق منذ العام وقال البيان ان ابناء الشعب الفلسطيني المقيمين ف. التفكير
كل االعمال االرهابية التي نفذها المجرم ابو مصعب الزرقاوي ويؤكدون تمسكهم باالخوة التاريخية بين 

واضاف ان ابناء الجالية يطالبون حكومة حماس باصدار بيان رسمي توضح فيه . الشعبين العراقي والفلسطيني
 .بو مصعب وتقدم اعتذارها للشعب العراقيموقفها من االرهابي ا

  13/6/2006الدستور 
  

   يدعون الى الوحدة الفلسطينية وتشكيل حكومة ائتالف48فلسطينيو الـ .25
 الى الوحـدة،    1967 أشقائهم في األراضي المحتلة منذ العام        1948دعا فلسطينيو األراضي المحتلة منذ العام       

 كما دعوا الى التوحـد وعـدم االنقـسام،          ،عالن مرسوم االستفتاء  وأعربوا عن قلقهم مما يجري بينهم، عقب إ       
وشارك في المؤتمر رئيس هيئة الوفـاق الـوطني محمـد            .وتشكيل حكومة ائتالف بين كل األطياف السياسية      

الشيخ رائد صالح ومفتي القدس عكرمة صبري وعضو الهيئة وسكرتير التجمع الوطني الديموقراطي             وزيدان  
  .أحد وجهاء النقب الشيخ سعيد العقبيعوض عبد الفتاح و

  13/6/2006المستقبل 
  

  اعتصامات لالجئين الفلسطينيين في لبنان رفضا لالستفتاء واستنكارا للمجازر اإلسرائيلية .26
شهدت أمس مخيمات الالجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية سلسلة اعتصامات ومسيرات تـضامنية              

ولم تغب  . نكارا، بصورة خاصة، للمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين العزل         مع فلسطينيي الداخل واست   
وكانت فصائل تحـالف     .قضية االستفتاء على وثيقة األسرى عن الكلمات التي ألقيت في المهرجانات الخطابية           

ن، تحـت   القوى الفلسطينية قد دعت الى اعتصام في مخيم البرج الشمالي، شرق مدينة صور في جنوب لبنـا                
وقد ألقيت خالل االعتصام كلمة لــحزب اهللا        . عنوان ال لالستفتاء نعم للحوار واستنكارا للمجازر اإلسرائيلية       

اللبناني دعا فيها الحاج خليل حسين الفلسطينيين الى تكريس مبدأ الحوار ألنه السبيل الوحيد لحل كل المـشاكل                  
انت هيئة إغاثـة الـشعب الفلـسطيني لـدى الجماعـة         وك .والخروج بصيغة فلسطينية مشتركة تحفظ الثوابت     

اإلسالمية قد أقامت مهرجانا حاشدا في منطقة عكار، في شمال لبنان، ألقيت فيه كلمـات تـرفض االعتـراف                   
  .بإسرائيل مهما بلغت الضغوط وتدين لجوء السلطة الفلسطينية الى إجراء استفتاء
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  13/6/2006الشرق األوسط 
  

  يلية تعبر عن بالغ قلقها تجاه جريمة الحرب على شاطئ غزةمؤسسات فلسطينية وإسرائ .27
وجه عدد من المؤسسات الفلسطينية واإلسرائيلية غير الحكومية رسالة مشتركة إلى مجلس االتحاد األوروبـي،               
عبرت فيها عن بالغ قلقها من جريمة قوات االحتالل التي ارتكبت يوم الجمعة الماضي على أحد شواطئ قطاع                  

ت بحياة سبعة مدنيين وجرح العشرات بينهم العديد من األطفال، حيث اعتبرتها تلـك المؤسـسات                غزة، وأود 
 .وجاءت الرسالة قبيل انعقاد اجتماع المجلس مع ممثلي إسرائيل في اتفاقية الشراكة بين الطرفين             . جريمة حرب 

لمركز الفلسطيني لحقـوق    وقد رفعت هذه الرسالة من قبل كل من مؤسسات الحق وعدالة والميزان وهموكيد وا             
فرع فلـسطين ومركـز المـرأة       -اإلنسان ومنظمة أطباء لحقوق اإلنسان والحركة العالمية للدفاع عن األطفال         

  .  لإلرشاد القانوني واالجتماعي
  12/6/2006 48عرب 

  
 الدولية للصليب االحمر ترفع قيمة مساعداتها الصحية للفلسطينيين .28

 مليون 8,1ولية للصليب االحمر انها ستنفق عشرة ماليين فرنك سويسري قالت اللجنة الد:  رويترز-جنيف 
 .دوالرامريكي خالل العام الحالي كمساعدات للشعب الفلسطيني وان معظم االموال ستذهب للخدمات الصحية

 مليون فرنك لالمدادات الطبية ولتغطية رواتب موظفي 52وترفع هذه الزيادة قيمة المساعدات المقررة الى 
 ومركزا للرعاية الصحية االولية 30عية الهالل االحمر الفلسطينية ومساعدتها في تشغيل اربعة مستشفيات جم

 .وسيارات اسعاف
 13/6/2006الدستور 

 
  دعوة للعودة إلى المفاوضاتالالحكومة تجدد : األردن .29

ى العودة إلـى طاولـة       التأكيد على موقفها الداعي إل     ، أمس  األردنية، جددت الحكومة :  مؤيد أبو صبيح   ،عمان
 .سرائيليين، معتبرة أن االستفتاء حول وثيقة األسرى، شأن فلـسطيني داخلـي           المفاوضات بين الفلسطينيين واال   

وجـدد   .سرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين غير مبررة ووصفتها بالجريمة        واعتبرت أن االعتداءات اال   
ردن طالب الجانب اإلسرائيلي بالتهدئـة الفوريـة ألن هـذا           أن األ  جودةالناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر      

وعن مناشدة هنية الحكومة األردنية التدخل لوقف المجازر        . التصرف ال يخدم مصلحة أطراف العملية السلمية      
اليومية، أوضح جودة أن األردن يستخدم نفوذه وعالقاته الحسنة مع الجميع ويسخرها فـي سـبيل المـصلحة                  

  . الشأن الفلسطينيالمطلوبة ومنها
  13/6/2006الغد األردنية 

  
  شاطئ وتنظم مهرجانا خطابيا غداالالنقابات المهنية تدين مجزرة : األردن .30

 في مجمع النقابات المهنيـة مهرجانـا خطابيـا          األربعاء، يوم غد    ،ينظم مجلس النقباء  : محمد سويدان عمان،  
اطئ غزة وكافة المجـازر التـي ترتكبهـا قـوات           للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، وإلدانة مجزرة ش       

مجلس سـيخاطب إدارات البنـوك      ال أبو حسان أن  وقال رئيس المجلس     .االحتالل االسرائيلي بحق الفلسطينيين   
األردنية التي لها فروع في فلسطين لحثها على السماح بتحويل األموال إلـى فلـسطين لمواجهـة الحـصار                   

   .المفروض على الشعب الفلسطيني
  13/6/2006لغد األردنية ا
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  سرائيل في الساحة اللبنانية  الحود يحذّر من مخططات : لبنان .31

 منطقة  إلى الفوضى واالضطراب    إعادة إلىلحود أهمية التنبه للمخططات االسرائيلية الرامية       إميل  أكد  : بيروت
 وراء  أنها بعدما تبـين      مجذوب في صيدا األسبوع الماضي أحد مؤشرات       األخوينالجنوب، والذي شكل اغتيال     

 عدم تمكـين اسـرائيل مـن        إلىودعا لحود    .الجريمة شبكة تخريب تعمل بالتنسيق مع المخابرات االسرائيلية       
 التحرك داخل الساحة اللبنانية عموما والجنوبية خصوصا، بهدف االنتقام من خروجها المـذل مـن                إلىالعودة  

  .2000الجنوب اللبناني عام 
  13/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تبرعات من أبناء صيدا للشعب الفلسطيني: لبنان .32

 ليـرة  500 وألف 895 مليون و76سلّم وفد من لجنة ائتالف الخير في صيدا مفتي صيدا والجنوب شيكا بمبلغ           
 واألفراد األونروالبنانية، حصيلة التبرعات التي تم جمعها من المساجد والمدارس الرسمية والخاصة ومدارس             

 لفلسطين  وأهلها هذه التبرعات عربون محبة صيدا       أن الوفد    وأوضح .أراضيهمة صيدا للفلسطينيين في     في مدين 
  . تخفف آالمهمأن ويتيم وطفل عسى أرملةوشعبها القابع تحت االحتالل، ولكل 

 13/6/2006المستقبل 
  

  القاهرة تنفي اتفاقاً مع اسرائيل لبناء جدار عازل على الحدود .33
 جدار عازل على امتداد الحدود لمنع عمليات التسلل         إلقامةمعلومات عن اتفاق مع اسرائيل      نفت مصر   : القاهرة

 مساعد وزيـر    وأضاف. الفلسطينيةة   ال نية إلقامة مثل هذا الجدار على الحدود المصري         أنوالتهريب، وأكدت   
 .حـرك المـواطنين    ت أمام مصر حريصة على التواصل مع الفلسطينيين وتهيئة وتيسير كل السبل            أنالخارجية  
 في القاهرة نفى تلقي أو وجود عروض اسرائيلية لشراء مبنـى            األميركية الجامعة   أمناء مجلس   أن كما أوضح 

 الجامعة لن تبيع المبنى الرئيسي لها، وان المتوقع بيعه هو مقـر             أنالجامعة األميركية وسط العاصمة، مؤكداً      
  .دار السكن في حي الزمالك

  13/6/2006الحياة 
  

  سرائيل  اسعودية تستغرب الصمت الدولي على ممارسات ال .34
سرائيل ضد  اأعربت السعودية عن استغرابها من الصمت الدولي على الممارسات اإلرهابية التي تقوم بها              : دبا

 أن  ، أمس ، وزير الثقافة واإلعالم السعودي في بيان أصدره       أوضحو.  الفلسطينية المحتلة  األراضيالمدنيين في   
سرائيلي على شاطئ بيت الهيا الـذي أسـفر         اء السعودي أعرب عن استنكاره وإدانته للقصف اال       مجلس الوزر 

  . عن مقتل وجرح المدنيين االبرياء
  13/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ضد الفلسطينيين اإلسرائيليطهران تدين الصمت الدولي إزاء التصعيد  .35

 بشدة الـصمت    األسبوعي، يتمره الصحف ؤ م ي ف  أصفي، اإليرانيةدان المتحدث باسم وزارة الخارجية      : طهران
 ضـد الـشعب     الصهيوني اإلجرام تصعيد   إزاء الدولي األمن المتحدة ومجلس    األمم في خاصة   والغربي الدولي
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 والدول العربية لتعزيـز     يسالم العالم اإل  أصفىودعا   . الفلسطينية المحتلة  يراض قطاع غزة واأل   في الفلسطيني
   تكثيف جهودها إلى هذه الدول أصفىكما دعا  . وحكومته المنتخبة على أرض الواقعنيالفلسطيدعمها للشعب 

  
 كفاحهـا  في تحافظ على عزتها وكرامتها وحقوقها المشروعة أن تريد التي دعم البلدان والفصائل والشعوب  في
  . هذا المجالفي

  12/6/2006البراق 
 

 لفلسطينيين العفو الدولية تدعو لبنان إلى وضع حد للتمييز ضد ا .36
 دعت منظمة العفو الدولية أمس لبنان إلى وضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين فوراً، وأوضحت أنها :آي.بي.يو

كانت أعربت سابقاً عن قلقها إزاء التمييز القانوني في عدة مناسبات وأنها قدمت مذكرة عن ذلك إلى لجنة 
وزع امس في العاصمة البريطانية، إن المذكرة وقالت المنظمة في بيان  .حقوق الطفل في أبريل الماضي

تضمنت وصفاً للتمييز الذي يواجهه األطفال من الالجئين الفلسطينيين في حصولهم على مساكن كافية وضمان 
وأضافت أن التمييز ضد األطفال الفلسطينيين يشكّل أحد أوجه التمييز  .إجتماعي وتعليم وفي حقهم في التسجيل

رسة منذ وقت طويل ضد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية األساسية لالجئين الفلسطينيين في واإلنتهاكات المما
لبنان إلى جانب فرض قيود على حصولهم على فرص عمل كما صيغ قانون ينظم الملكية العقارية على نحو 

واد بناء أو يحظر على هؤالء الالجئين بشكل خاص إمتالك عقارات ومنعت السلطات اللبنانية إدخال أية م
 .صيانة إلى مخيماتهم القائمة في جنوب لبنان

وقالت المنظمة إنها تحث الحكومة اللبنانية على إتخاذ كافة الخطوات الضرورية لوضع حد لجميع أشكال 
التمييز الفعلي والقانوني على السواء ضد الالجئين الفلسطينيين بما في ذلك تمتعهم بحق العمل والحقوق أثناء 

ودعت السلطات اللبنانية إلى إتخاذ، ودونما  . الحق في سكن كاف والضمان اإلجتماعي والتعليمالعمل و
تأخير،جميع الخطوات الضرورية لتسجيل جميع الالجئين الفلسطينيين الذين هم بال هوية والتأكد من تمكن 

  .طفال اللبنانيينجميع األطفال الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم اإلنسانية على قدم المساواة مع األ
 13/6/2006البيان 

 
  النرويج تمنع عضوا في حماس من زيارة أي دولة أوروبية  .37

فرضت الحكومة النرويجية على عضو حركة حماس يحيى العبدسة حظراً للـسفر            :  عصام واحدي  ،كوبنهاجن
له التجول فـي دول     إلى أي دولة أوروبية، من دون علمها بعد أن دخل إلى أراضيها بتأشيرة شينجين التي تخو               

كون حركة حماس ما تزال على الئحة اإلرهاب        لوبررت وزارة الخارجية النرويجية الحظر       .االتحاد األوروبي 
  . التي وضعها االتحاد األوروبي

  13/6/2006الوطن السعودية 
 

  من المهم استئناف المفاوضات: ولمرتأبلير بعد محادثاته مع  .38
أكد رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، إيهـود       : علي الصالح  عن مراسلها     نقال 13/6/2006األوسط  ذكرت الشرق   

أولمرت، أمس في لندن عزمه على المضي قدما في تنفيذ خطة الفصل، إن لم ينفذ الفلـسطينيون مـا وصـفه                     
وأشار أنـه فـي حـال فـشل         .  للبدء في التفاوض على أساس خطة خريطة الطريق         الثالثة بالشروط الدولية 

وأضاف أن االنسحاب يـسمح بإقامـة       . منها% 90 من معظم األراضي، أي من       النسحابالمفاوضات سيكون   
. أما بقية األراضي فانه سيجري الحديث عنها في مفاوضات الوضع النهائي          . دولة فلسطينية متواصلة األطراف   

ر من مرة    برئيس الوزراء أكث   إليهوقال أولمرت أنه سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الذي أشار            
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أبو مازن، وانه سـيبذل     ) الرئيس(وأضاف إننا سنعمل على مساعدة رئيس الوزراء        . في األسابيع القليلة المقبلة   
  . كل جهد ممكن من اجل الدخول في حوار مع الفلسطينيين

من جانبه شدد رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع أولمرت                 
 التوصل الى تسوية عبر التفاوض، تحقق حل الدولتين وهو الحـل الـذي              ةضرور ختام محادثاتهما، على     في

وأضاف أن مهمتنا في المجموعة الدولية هي أن نحاول إعطاء أفضل الفرص الممكنة             . يحظى باإلجماع الدولي  
لـسطينية؟ موقفنـا نحـن      ن كان يقبل باحتفاظ إسرائيل بأراض ف      إ: ردا على سؤال   و .لتسوية عبر المفاوضات  

وبالنسبة لقضية األراضي ليس لدي شك في أنه إذا ما حركنا المفاوضات،            . واضح وهو قرارات األمم المتحدة    
  . حل مقبول للطرفينإلىفستكون هناك إمكانية للتوصل 

أن ال أريـد     قـائالً أعرب عن دعمه الضمني لخطة االنطواء،        إلى أن بلير     13/6/2006لسفير  بينما أشارت ا  
اسبر أي طريق غير طريق التسوية التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، ولكن الحقيقة انه يجب الـدفع                   
بهذا االتجاه عن طريق التفاوض، وإال فإننا سنصل إلى طريق مسدود سترغب إسرائيل بالـضرورة وبـشكل                 

  .واقعي في حله
 

  ة الرباعية تمتثل لشروط المجموعأن السلطة الفلسطينية مدعوة :عنان .39
 المتحدة كوفي عنان انه من اجل تحاشي وقوع مزيد من التدهور داخـل              لألمم العام   األمينقال  : ة المتحد األمم

 الفلسطينية المحتلة وانكماش االقتصاد الفلسطيني ومن اجل االحتفاظ بقاعدة ينطلق منهـا االنتعـاش               األراضي
 تمتثـل للـشروط الثالثـة للمجموعـة         أنجانبها مدعوة    فان السلطة الفلسطينية من      األجلاالقتصادي الطويل   

 الحيوية فـي    األمور عنان في تقرير له حول تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني انه سيكون من               وأشار .الرباعية
 اآلليـة  المتحدة من تلبية االحتياجات بسرعة وبشكل كاف عن طريـق            األمم تتمكن وكاالت    أن القادمة   األشهر

 المتحـدة والمجموعـة     لألمـم شمل  ية النداء الموحد مع مواصلة العمل على تحقيق الهدف األ         القائمة مثل عمل  
   .األوسطالرباعية والمجتمع الدولي برمته وهو تحقيق سالم عادل ودائم وشامل في الشرق 

  12/6/2006بترا 
  

   تفوز بعقدين للتنقيب عن النفط في العراق  إسرائيليةشركة  .40
 صـحيفة   وأضـافت . يلية بعقدين لالستثمار في مجال التنقيب عن النفط في العراق          فازت شركة إسرائ   : ا.ب.د

 ان فاسدين في شركة االستكشاف التابعة لوزارة النفط العراقية سهلوا للشركة الحـصول              ، أمس ،البنية الجديدة 
  .على العقدين، وأنها بانتظار الحصول على ثالث

  13/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ليكونوا جيش احتياط في مواجهة المد الشيعي  فلسطينيألف 100بنان يجنسون سنة وموارنة ل .41
 400حذر ديبلوماسي خليجي في واشنطن من ان يكون العمل الجاري لتوطين نحـو   : من حميد غريافي-لندن

بلغ مرحلة جدية ومتقدمة لكن هذه المرة بضغوط لبنانية محليـة ال بـضغوط دوليـة                , ألف فلسطيني في لبنان   
وكشف الديبلوماسي النقاب عن ان سلة الحوافز التي قدمها مـؤتمر الحـوار الـوطني                 .فوعة من اسرائيل  مد

اللبناني وحكومة السنيورة المستقبلية الى فلسطينيي المخيمات من السماح بالعمل واالعمار علـى شـبه قـدم                 
لحقوق االنـسانية كمـا وردت فـي        ليست هي في حقيقتها الظاهرة لمنحهم ا      , المساواة مع المواطنين اللبنانيين   

وانما اغراءات علنية مرفقة سراً بدعم مالي ضخم ومستمر لشراء اسلحة ومعدات متطورة وحديثة              , التبريرات
 كمـا اعتبـرت منظمـة       -من مئة الف مقاتل يكون بمثابة جيش الطائفة السنية        ) فلسطيني(تكفي لتسليح جيش    

المسلح الـذي  ) حزب اهللا وحركة أمل( لمواجهة الجيش الشيعي -نالتحرير سابقاً في عهد ياسر عرفات في لبنا 
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 عجزوا فـي    - رغم اكثريتهم العددية   -وخصوصاً السنة الذين  , بات يتحدى مختلف الطوائف االخرى في البالد      
الماضي خالل الحرب اللبنانية المريرة ومازالوا عاجزين االن عن ان تكون لهم ذراع عسكرية ميليشياوية تذود                

وباالخص مع خروج ايران من قمقمها السابق كاحدى اقوى الدول الثالث في الشرق             , في حاالت الخطر  عنهم  
  .االوسط الى جانب اسرائيل وتركيا

يشترون في بيروت جيشاً فلسطينياً يحمـيهم مـن المـستقبل           ) زعماء الطائفة السنية  (انهم  : وقال الديبلوماسي 
تماماً كما حاولوا في الستينات من القرن الماضـي شـراء           , )اليرانيا(المذهبي القاتم الزاحف اليهم من الشرق       

جيشهم الفلسطيني اياه الخاص للدفاع عنهم مما كانوا يعتبرونه الهجمة المارونية تمهيداً الزاحة هذه المجموعـة             
 كما هو ظاهر االن     وتقدمهم لحمل راية قيادة البلد    , المسيحية التقليدية التي لم تعد تمثل الغالبية الكبرى في البالد         

  .للعلن
ونقل الديبلوماسي الخليجي عن عدد من المذكرات رفعها بعض مفكري المحافظين الجدد الباسـطين وهجهـم                
السياسي والعسكري واالقتصادي على سياسة الواليات المتحدة بصورة حاسمة منذ احداث الحادي عـشر مـن              

م من السماء لالسراع الى قطف ثمـار تـداعياتها           في نيويورك وواشنطن التي هبطت عليه      2001سبتمبر عام   
ان جناحاً مهماً من بعض جماعات هؤالء المحافظين بات اكثر اقتناعاً بـضرورة             ) المذكرات(قولها  , لصالحهم

بـل  , ليس لصالح اسرائيل ودعماً لرفض مبدأ العودة      ,  الف فلسطيني في لبنان    400¯توطين العدد االكبر من ال    
راني الشيعي الزاحف على العالم العربي السني وخصوصاً في الدول الـضعيفة عـسكرياً              لمحاصرة التمدد االي  

فـي  ) الفلـسطينيون (من حسنات القدر انها موجودة االن       , مثل لبنان التي ال يمكنها صده اال بمعاونة خارجية        
  .اراضيها

كثر خطورة هي ان بعض القوى      واماط الديبلوماسي استناداً الى احدى تلك المذكرات اللثام عن ان المفارقة اال           
والتي استعادت مبادرتها في تسليح نفسها من جديد في وجـه           , المارونية التي يحسب لها حساب عسكري كبير      

ابلغت اكثر من قيادي في تيار المحافظين       . نفس الخطر الشيعي الداهم على الطائفتين السنية والدرزية اللبنانيتين        
 ألف  100انها لم تعد تمانع في توطين ما بين         , سيحية اللبنانية في واشنطن   الجدد بواسطة مجموعات الضغط الم    

 ألف فلسطيني في لبنان بعد تحويلهم الى ظهير او احتياط للجيش اللبناني الذي ال تسمح الموازنة اللبنانية                  150و
برفع عديده الى مـا     ,  بسبب الفساد االداري الذي ال امل بالقضاء عليه في المدى المنظور           ،المتدهورة باستمرار 

  .فوق السبعين الف ضابط وجندي الذين يتألف منهم اليوم
وقال المصدر الخليجي ان االنباء التي سربتها وسائل اعالم لبنانية وعربية تدعم حزب اهللا وسورية عادة عـن                  

االردن ارسال زعيم تيار المستقبل سعد الدين الحريري مجموعات من الشباب السني للتدرب على السالح في                
ن الهالل الشيعي الممتد من ايران الى لبنان عبـر العـراق            تمهيداً النشاء ميليشيا سنية لبنانية على ابواب تكوّ       

وسورية الذي تحدث عنه العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني في اواخر العام الفائت هذه االنباء لم تصب هدفها                  
ت باتجاه اخر وبعيد عن الواقع وهو ان الحريـري وجميـع            اذ ذهب , الحقيقي وان كانت على شيء من المنطق      

طالما في امكانهم شراء جيش اخـر       , السنة في لبنان ليسوا بحاجة لتدريب ابنائهم وزجهم في اتون حرب جديدة           
  .وادى دوره على الوجه األكمل) الفلسطينيون(استخدموه في السابق 

, المقدمة الى مواقع صنع القرار في الواليـات المتحـدة         ونقل الديبلوماسي عن احدى تلك المذكرات االميركية        
قولها ان القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع مثالً العائدة من تحت الرماد الستعادة دوريها السياسي والعسكري                

اظهرت ليونة واضحة في اكثر مـن       , اللذين فقدتهما طوال السنوات الخمس عشرة الماضية على خارطة لبنان         
 مسؤولين اميركيين وغربيين في بيروت وواشنطن ولندن وباريس حيال مسألة توطين فلـسطينيين              اجتماع مع 

لتشكيل احتياط للجيش اللبنـاني يطالـب   , يعتقد جعجع ان عددهم يجب اال يتجاوز المئة وخمسين ألفاً  , في لبنان 
مهمته قتـال الخطـر     , بنانبدوره حزب اهللا االن داخل مؤتمر الحوار الوطني ويسميه ستراتيجية دفاعية عن ل            
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الشيعي الجديد على البالد عن اللبنانيين كما قاتل الفلسطينيون في الحرب اللبنانية عن سـورية ومختلـف دول                  
  .العالم االسالمي ضد المارونية السياسية المعاملة مع اسرائيل كما كانوا يروجون

 المتمثلة بوليد جنبالط الذين لـديهم حـساسية         وقال الديبلوماسي انه فيما لم يتضح بعد موقف الدروز وقيادتهم         
فان زعامات مسيحية اخرى باتت اقـرب الـى القناعـة           , خاصة ضد كل ما هو غريب أو دخيل على ارضهم         

حتى ان هذه الزعامات    , السنية بوجوب استئجار جيش غريب للدفاع عن لبنان طالما االمكانات المادية متوافرة           
ثت عن اقتطاع مبلغ من الموازنة العسكرية اللبنانية الـسنوية مـع جلـب              غاصت اكثر في التفاصيل حين تحد     

مساعدات خارجية وخليجية ستكون حتماً متوافرة اذا كانت لخدمة المشروع الـسني المعتـدل فـي المنطقـة                  
ياة ومدهم بكل اسباب الح   , لتقوية الفلسطينيين واخراجهم من قمقمهم المحكم     , ولمقاومة المد الشيعي االيراني فيها    

  !لبنان: الطبيعية العادية مقابل دفاعهم عن وطنهم الجديد
  13/6/2006السياسة الكويتية 

  
   صالحيات رئيس السلطة ورئيس الوزراء الفلسطيني بحسب القانون االساسي  .42

فتح قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنظيم استفتاء النهاء االزمة بين الفلسطينيين فصال جديدا : ب.ف.أ
اختبار القوة الذي يخوضه مع الحكومة والمجلس التشريعي اللذين تهيمن عليهما حركة المقاومة االسالمية في 

 .حماس
واعلنت حماس رفضها اجراء االستفتاء معتبرة ان عباس ال يحق له الدعوة الجرائه فيما يؤكد الرئيس 

 .الفلسطيني ان القانون االساسي ال يمنعه من ذلك
 االساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور اي بند حول اجراء استفتاء كما ال ينكر وال يتضمن القانون

 .لرئيس السلطة الوطنية حق اجراء استفتاء
ويمنح القانون االساسي الفلسطيني صالحيات واسعة لرئيس السلطة الوطنية ، خصوصا في مجال السياسة 

 .  الوزراء والحكومة في الشؤون الداخليةالخارجية واالمن والتشريع بينما يحصر دور رئيس
وفي ما يأتي الصالحيات التي منحها القانون االساسي الفلسطيني لكل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس 

 :الوزراء والمجلس التشريعي الفلسطيني 
 صالحيات منصب رئيس السلطة

 . على انه القائد االعلى للقوات الفلسطينية39تنص المادة رقم
يعين رئيس السلطة ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات االجنبية  40المادة وتنص 

 .وينهي مهامهم ، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية
  :41وفي ما يتعلق بالتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي ، جاء في المادة 

 القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خالل ثالثين يوما  يصدر رئيس السلطة الوطنية- 1 
من تاريخ احالتها عليه ، وله ان يعيدها الى المجلس خالل االجل نفسه مشفوعة بمالحظاته واسباب اعتراضه ، 

 .واال اعتبرت مصدرة ونشرت فورا في الجريدة الرسمية
انون الى المجلس التشريعي وفقا لالجل والشروط الواردة في  اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع الق- 2

الفقرة السابقة ، تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي ، فاذا اقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا 
 .ونشر فورا في الجريدة الرسمية

 اال انها ال تملك اغلبية 132 من اصل 74ورغم ان حركة حماس فازت بغالبية مقاعد المجلس التشريعي 
ومنح القانون االساسي رئيس السلطة الوطنية وفق ما . الثلثين القرار اي قانون في حال رده الرئيس الفلسطيني

 . حق اختيار رئيس الوزراء واقالته45جاء في المادة رقم 
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ن يقيله او يقبل استقالته ونصت المادة يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه تشكيل حكومته وله ا
 يساعد مجلس الوزراء الرئيس في 46وجاء في المادة رقم . ، وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد

 .اداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في القانون االساسي
 صالحيات منصب رئيس الوزراء

 هو االداة التنفيذية واالدارية - الحكومة -مجلس الوزراء  63جاء في المادة التعريفية لمجلس الوزراء رقم 
العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ ، وفي ما عدا ما 
لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون االساسي ، تكون الصالحيات التنفيذية واالدارية 

 .ختصاص مجلس الوزراءمن ا
   : ما يأتي- 67 -وفي ما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة ، جاء في المادة رقم 

 فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خالل ثالثة اسابيع من - 1 
  .تاريخ اختياره ، وله الحق في مهلة اخرى اقصاها اسبوعان فقط

ق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل االجل المذكور ، او لم يحصل على ثقة المجلس  اذا اخف- 2 
التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله باخر خالل اسبوعين من تاريخ اخفاقه او من تاريخ جلسة 

 .الثقة بحسب مقتضى الحال ، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد االحكام الواردة سابقا
  : من القانون االساسي- 69 -ن اختصاصات رئيس الوزراء بحسب ما جاء في المادة وم
 . تشكيل مجلس الوزراء او تعديله او اقالة او قبول استقالة اي عضو او ملء الشاغر فيه- 
 . ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء-
 . االشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة-
 . توقيع اللوائح واالنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء واصدارها-

 وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه ، وفي ضوء البرنامج -: ومن اختصاصات مجلس الوزراء
 .الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي

 . تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة-
 .وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي -
 . مسؤولية حفظ النظام العام واالمن الداخلي-
 . وما في حكمها، تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة-

ي بمشروعات القوانين واصدار  الحق لمجلس الوزراء في التقدم الى المجلس التشريع- 71 -واعطت المادة 
 .اللوائح واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين

  : على ما ياتي - 75 -ونصت المادة 
  . رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله وعن اعمال حكومته- 1 
    . زارته الوزراء مسؤولون امام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن اعمال و- 2 
  . رئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي- 3

   :- 75 - وجاء في المادة 
 لرئيس السلطة الوطنية الحق في احالة رئيس الوزراء على التحقيق في ما قد ينسب اليه من جرائم اثناء - 1 

  . حكام القانونتأديته اعمال وظيفته او بسببها وفقا ال
 . لرئيس الوزراء الحق في احالة اي من الوزراء الى التحقيق- 2

وبحسب القانون االساسي فان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال اقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة 
  .الوطنية
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 صالحيات المجلس التشريعي
ة موازنة الحكومة ، وحق استجواب الحكومة اضافة الى صالحياته في اصدار القوانين والتشريعات ، ومناقش

 منح الحق لعشرة نواب فقط التقدم بطلب الى رئيس المجلس التشريعي يساسعن اي قضية ، فان القانون األ
 1% 50 -ومن حق االغلبية المطلقة . لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة او باحد الوزراء بعد استجوابه

 .لثقة الي حكومة يتم تقديمها للمجلس التشريعي من المجلس التشريعي منح ا-
ويذكر . وال يحق الي حكومة او رئيس وزراء ممارسة عمله في شكل رسمي ، اال بعد ثقة المجلس التشريعي

القانون االساسي بان مدة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي هي الفترة االنتقالية وفقا لالتفاق 
 .1999ظمة التحرير الفلسطينية والحكومة االسرائيلية ، والتي كان يفترض ان تنتهي عام الذي وقعته من

وال يتطرق القانون االساسي بوضوح الى مفاوضات السالم مع اسرائيل ، لكن خبراء قانونيين شددوا على انه 
 الفلسطينية ملف يتصل بالسياسة الخارجية ويندرج فقط ضمن صالحيات محمود عباس كونه رئيسا للسلطة

والواقع ان دائرة المفاوضات التي يترأسها صائب عريقات الذي يشرف . ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية
 .على المفاوضات مع اسرائيل ، تتبع مباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية

  13/6/2006الدستور 
 

 القاعدة يصل فلسطين تنظيم  .43
وبدت بصمات اصابعه واضحة    , وصل تنظيم القاعدة  الى عدد من دول المنطقة        : مد أبوالفضل القاهرة، من مح  

والمثيـر ان عـددا     . سواء باالعتراف المباشر عنها او من خالل تشابه االسلوب والضحايا         , في عمليات كثيرة  
اعات سلبية عـن  ما خلق انطب, غير قليل من العمليات استهدف عناصر ومنشات مدنية في بعض الدول العربية      

كما طرحت مجموعة من عالمات االستفهام بشأن غياب هذا التنظيم وفروعه عن االراضـي              . جدواها الحقيقية 
. ودوافع تجاهله لفريضة الجهاد ضد قوات االحتالل      , الفلسطينية التي تتعرض يوميا النتهاكات اسرائيلية خطيرة      

حتى جاءت محاولـة اغتيـال العميـد        . خمينات متعددة وفتحت هذه التساؤالت المجال الستنتاجات وتكهنات وت      
لتعيد هذا الملف الى دائـرة  , طارق ابو رجب مدير المخابرات العامة الفلسطينية في العشرين من مايو الماضي 

 والية فلسطين  فـي      -حيث اعلن ما يسمى ب  تنظيم القاعدة         .الضوء وتصطحب معها مؤشرات تعجب جديدة     
والمثير انه اعتبرها حلقة في سلسلة الغتيال وانزال العقـاب بالمرتـدين            .  المحاولة بيان له مسؤوليته عن هذه    

مشيرا الى ان محمد دحالن ومحمود عباس وسمير المشهراوي وابو على شـاهين محطـة         , الكفار ومن اتبعهم  
  .وكلها اسماء تنتمي الى فتح ما يشي بدور لحركة حماس في هذه المحاولة. الهدافه المقبلة

اال ان تنظـيم     ,ان توقيت البيان له داللته السياسية بالنسبة للضغوط التي تواجهها الحكومـة الفلـسطينية             ورغم  
وتتزايد .القاعدة  نفسه لم ينف محتواه ولم تتقدم اي جهة اخري العالن مسئوليتها عن محاولة اغتيال ابو رجب                 

  .صداقية الواقعة االخيرةبما يعزز من م,قوته في ضوء ربطه بتصريح سابق للرئيس محمود عباس
يومها لم يتوقف   .ففي شهر فبراير الماضي المح ابو مازن الى ان هناك وجودا للقاعدة في االراضي الفلسطينية              

وتم التعاطي معها بحسبانها جزءا من الدعاية المضادة والنيل من حركـة            , كثير من المراقبين عند هذه االشارة     
ووصفتها غالبية قيـادات الحركـة      .نتخابات التشريعية سوى ايام قليلة    حماس التي لم يمض على فوزها في اال       

بالمغرضة وترمي الى التاثير على نجاحها وخلق اجواء اقليمية ودولية قاتمة قبل تشكيلها للحكومة الفلـسطينية                
  .برئاسة اسماعيل هنية

,  حـول القاعـدة وفلـسطين      فان الحديث اصبح متواترا   , بصرف النظر عن دوافع االشارات السابقة وتوقيتاتها      
وعقب كل عملية وقعت في شرم الشيخ وطابا        . خاصة ان بعض التقديرات االسرائيلية حذرت من هذا الحضور        

ودهب كانت بعض وسائل االعالم تكرر ان سيناء اضحت في مرمى القاعدة وباتت فناء خلفيا لهـذا التنظـيم                   
  .الذي ينشط على محاور متباينة
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غير ان المسالة اخـذت     , الرئيسي تشويه صورة حماس وتحريض الدائرة العربية عليها       ومع ان التركيز هدفه     
بفعل عملياتها وافرادها الـذين  , الن وجود  القاعدة  ملموس , اوال.على محمل الجد في بعض االوساط السياسية      

  .من دون حصرها على دولة محددة, توزعوا في المنطقة 
السيما , ة  والمحسوبين عليها في الدول المحيطة بفلسطين في االونة االخيرة          زيادة وتيرة عمليات  القاعد    , وثانيا

وتعرضت الختراقات من العناصـر القادمـة مـن         . االردن التي شهدت اكثر من عملية في السنوات الماضية        
لتنظـيم  امكانية ان يتحول المناخ العام في االراضي الفلسطينية الى تربة يتم غرس عناصر هذا ا              , وثالثا.العراق
  .من زاوية انتشار االنفالت االمني وارتفاع حدة االحتكاكات بين القوى الوطنية, فيها

  . تظهر بصمات القاعدة داخل اسرائيل؟لماذا لم , ويظل السؤال الدقيق الذي يتردد في اذهان كثير من المواطنين
مباشرة عندما اطلقت عناصـر مـن       ربما تكون المرة الوحيدة التي وصلت فيها اسلحة  القاعدة  الى اسرائيل              

المنتمين للتنظيم عدة صواريخ من طراز كاتيوشا على سفن اميركية في ميناء العقبة وصل احداها الى مينـاء                   
وبعدها لم نسمع او نشاهد عن عمليات لها عالقة بفلسطين او اسرائيل واعلنـت القاعـدة                .ايالت  في اسرائيل   

  .قد يصدق احداها او اكثر,  تقديم اربعة مبررات او اسباب لهذا الغياب وفي هذا السياق يمكن.مسؤوليتها عنها
حرص المقاومة االسالمية في االراضي الفلسطينية علـى عـدم تـشويه صـورتها والبلبلـة حـول                  , االول
وبالفعل لم يثبت   .ونجاحها في قطع الطريق على القاعدة وفروعها ورموزها الستغالل القضية الفلسطينية          ,اهدافها

وحتي االتهامات والتلميحات   . ي االن ان هناك عالقة بين التنظيمات االسالمية حماس والجهاد وهذا التنظيم           حت
كما ان المقاومة االسـالمية ادانـت       . التي تظهر من حين الخر لم تقدم ادلة قوية على اي ارتباط بين الجانبين             

وعدم اعطاء اسرائيل ذريعـة     . بية واالجنبية معظم عمليات القاعدة خاصة التي استهدفت مدنيين في الدول العر         
  .لممارسة هوايتها في الضغط المعنوي والسياسي على المقاومة لجرها بعيدا عن مراميها

وبعيدا عن التضخيم او التهوين من هـذا        .اتساع نطاق الحديث عن قيام الموساد باختراق كبير للتنظيم        , والثانس
لذلك نجحت  .  استطاعت مبكرا االمساك بخيوط لبعض عملياته المتوقعة       فان اجهزة االمن االسرائيلية   ,االحتمال  

كما ان بعض التكهنات ذهبـت      . في تحذير الرعايا اليهود في اكثر من مكان وقعت فيه تفجيرات مدمرة للقاعدة            
الى ان هناك تسهيالت اسرائيلية غير مباشرة عبر غض الطرف عن كشف عملياتها ونجاحها في الوصول الى                 

وال يشير هذا الى قوة مخابراتها بقدر ما ينطوي على مالمح الختراق بعض اذرع هذا التنظيم مـن                  . هااغراض
  .قبل قوى خارجية لها اهداف ستراتيجية في استمرار عملياته على هذا المنوال

تؤكد بعض ادبيات القاعدة ان دور اسرائيل سوف ياتي بعد انتهاء المواجهة مـع بعـض الحكومـات        , والثالث
ومع ان هذا التفسير غير مقنع لجهـات        .وبالتالي فانخراط التنظيم في هذه المواجهة مقدم على اسرائيل        . لعربيةا

كما . لكنه يظل احد المفاتيح التي تتحكم في تصرفاتها المعقدة والتي يصعب تحديد فواصلها بشكل نهائى              , كثيرة
وبما انها سوف تستمر فترة طويلة فان       ,  المواجهة انه ال يقدم اجابة حاسمة حول المدة التي سوف تستغرقها هذه          

فال توجد مؤشرات في االفـق      , ومهما تكن وجاهة هذه االستنتاجات    . استهداف اسرائيل مؤجل حتى اشعار اخر     
  .المنظور تشي بتغيير انماط القاعدة في التعامل مع اسرائيل

او االمـاكن   , العراق والـصومال  , د انفالتا امنيا  استفادة التنظيم من االماكن االكثر سيولة او التي تشه        , والرابع
وهو ما يعطي لها مزايا نوعية      . بعد انتهاء الحرب االهلية في افغانستان     , التي تمكنت فلولها من الوصول اليها       

وفي الحركة المادية فـي تكبيـد       , باعتبار ان الفوضى بيئة مناسبة لتجنيد عمالء محليين       , في الحركة المعنوية  
  .ائر باهظةالخصوم خس

الشاهد ان اسرائيل سعت بكل وسائلها االعالمية واالمنية الى االستفادة السياسية من الربط بين عمليات سـيناء                 
وجاء بيان الداخلية المصرية الذي اكد وجـود        .التي وقعت خالل العامين الماضيين وجماعات اصولية فلسطينية       

ام بعمليات ارهابية استهدفت منشات سياحية وتنفيذ تفجيرات        قنوات اتصال بين تنظيم  التوحيد والجهاد  الذي ق         
وتهدف اسرائيل  .انتحارية وبين عناصر اصولية فلسطينية ليعطي لها مبررات اضافية تساهم في دعم مزاعمها            
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من وراء التاكيد على الروابط بين القوي االسالمية الفلسطينية والعناصر االصولية الخارجية الى االيحاء بـان                
تقع في مرمـى    , اي اسرائيل ,  مصر واالردن وفلسطين بات عرضة لمزيد من العمليات االرهابية وانها          مثلث

وبالتالي يجب تكثيف التعاون االمني بين دول المنطقة التي اصبحت هدفا للقاعـدة وغيرهـا مـن                 .هذا المثلث 
  .التنظيمات االصولية

مصلحة فـي محاولـة الـربط بـين الحكومـة           والالفت ان تزامن هذا الحديث مع صعود حماس السياسي له           
وتريد اسرائيل من ورائه ضرب العالقة الوطيدة بـين مـصر           . الفلسطينية الجديدة وجماعات اصولية خطيرة    

واالشارة الى ان حماس بدات تخرج عن اسلوبها المعروف في التركيز على اهداف اسرائيلية فقـط                . والحركة
االردن للحركة بادخال اسلحة عبر اراضـيها واسـتهداف مـسؤولين           ولعل اتهام   . داخل االراضي الفلسطينية  

واذا كانت الحكومة الفلسطينية نفت عالقتها بعملية االردن او         . اردنيين يصب في المصلحة االسرائيلية مباشرة     
دهب فان االتهامات المتراكمة سوف تكون لها تاثيرات دقيقة على الحركة التي وضـعت فـي موقـف بـالغ                    

ويمكن رصـد   . منها فتح المجال امام مضاعفة عالمات الفوضي وخلق مناخ موات لالقتتال االهلي           . الحساسية
تـشويه  , في مقـدمتها .في حال التأكد من وصول فلول القاعدة الى االراضي الفلسطينية    , عدة مكاسب اسرائيلية  

مخاوف الدوائر االقليمية   وزيادة  . صورة المقاومة التي تمثل حماس ضلعا اساسيا فيها واجهدت قوات االحتالل          
. وبالتالي قطع الطريق على اي محاوالت لتخفيـف الـضغوط الـسياسية واالقتـصادية عنهـا         . والدولية منها 

واستمرار المطالبة بتغيير اركان جوهرية في خطابها السياسي للتدليل على ان هناك تحوالت حقيقيـة دخلـت                 
خلى عن جزء من ثوابتها الرئيسية او ترفض فتلـصق بهـا            وفي هذه الحالة اما ان تستجيب الحركة وتت       . عليها

كما ان مواصلة الحرب على ما يسمى ب االرهاب يـوفر السـرائيل بعـض               .كثير من االتهامات االسرائيلية   
حيث يظل االستنفار االميركي والدولي وتبقى معظم الحركات االسـالمية اسـيرة لمعادالتـه              , المزايا النوعية 

  .ن ورائها اسرئيل مجموعة كبيرة من االرباح السياسيةوتوازناته التي جنت م
وفي هذا الخضم من الممكن ان تتواري كثير من معالم القضية الفلسطينية السياسية ويـتم االهتمـام بالقـضايا             

وهو ما يعطي السرائيل فرصة للمضي فـي مخططاتهـا          . ومن ثم تعود القضية الى مربعها االول      . االنسانية
يل ايهود اولمرت بتطبيق خطة الفصل االحادي في الضفة الغربية بعد تنفيـذها فـي قطـاع              وتعج. واجراءاتها

  .استنادا الى ذريعتها في عدم وجود شريك فلسطيني.غزة
. ومع ذلك تخشى اسرائيل ان يفضي وصول القاعدة عمال وقوال الى زيادة نطاق الـضربات التـي تـستهدفها                

كما انه يؤدي الى احتمال تعرضها لضغوط مـن         .في مأزق حرج  ووقوعها بين فكي العراق وفلسطين يضعها       
باعتبار ان االجراءات   , قوى خارجية ودفعها الى تقديم تنازالت تخفف االحتقان الراهن على الجانب الفلسطيني           

وبالتالي يمكـن ان تعـود      . حسب تقديرات عدد كبير من الخبراء     , االسرائيلية سببا محوريا للعنف في المنطقة     
  .والبحث عن حلول توافقية خالقة, الفلسطينية الى الواجهة السياسية على الساحة الدوليةالقضية 

على ضوء  , بدات العيون تتجه نحو االراضي الفلسطينية انتظارا الى التأكد من نشاط القاعدة           , وفي كل االحوال  
 فـي اطـار المخطـط       وبحسبان ان هذه المحطة قادمـة ال محالـة        . التوسع في فروع التنظيم واذرعه الخفية     

وبالتالي فااليام المقبلة سوف تكشف عن حقيقة كثير من التكهنات الرائجة واليات مواجهـة              . الستراتيجي الكبير 
  .الحكومة الفلسطينية للسيناريوهات التي تحيكها اسرائيل

  .التنظيموفي هذا السياق يمكن االشارة الى ثالثة طرق لمضاعفة المخاوف الخارجية من عالقة حماس بهذا 
استثمار اي عمليات كبيرة او صغيرة في بعض الدول العربية والعزف على منظومـة وجـود ذيـول                  : االول

الهلع االقليمي الزائد مـن القاعـدة   : احدهما, ويستند هذا السيناريو الى عاملين. فلسطينية لها من قريب او بعيد 
ارتفاع سقف االستنفار من  حماس فـي ظـل          , خرواال. وعملياتها التي ال تفرق بين اهداف عسكرية او مدنية        

وينتج عن هـذا الـربط تـشويه صـورة          . القلق من تاثر الحركات االسالمية بتجربتها في المشاركة السياسية        
  .على القل في الصورة التي تشكلها وسائل االعالم, بحيث يسهل تصديق وجود عالقة بينها والقاعدة, الحركة
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وتكريس اتهامهـا بالتـشدد     , ر الحكومة الفلسطينية على رفض االعتراف باسرائيل      االستفادة من اصرا  , والثاني
وبالتالي يسهل ايجاد عالقة غير مباشرة بينهما فـي المـدي           . وهي من ابرز سمات تنظيم القاعدة     . ونفي االخر 
  .المنظور
ـ      , التدبير لعملية اغتيال كبيرة داخل االراضي الفلسطينية        , والثالث ضـد احـد    , رائيلمن خـالل عمـالء اس

وهو ما يعزز محتويات البيان الذي صدر عقب محاولة اغتيال طارق ابـو             , الشخصيات القيادية في حركة فتح    
بما , وفي هذه الحالة يتم خلط االوراق السياسية بنظيرتها االمنية وتتزايد معالم اشتعال الجبهة الفلسطينية             . رجب

  . تعمل من فلسطينيعطي الفرصة للترويج لمقولة ان القاعدة بدات
الفلتان الذي تعيشه مناطق كثيرة     , اولهما. انطالقا من محددين  , والمرجح ان تتعزز احتماالت السيناريو االخير     

  .في االراضي الفلسطينية والذي نجم عن االحتكاكات والتجاذبات بين حركتي  فتح  وحماس
. ة كبيرة من العجز والياس اصابت هياكل التنظيم       التخبط الظاهر في عمليات القاعدة الذي ينم عن حال        , وثانيهما

  .لذلك هو بحاجة الى وجود في منطقة اكثر سخونة تلفت االنظار اليه وتعيد اليه عافيته المفقودة
  13/6/2006السياسة الكويتية 

  
  ماذا لو وافقت حماس على وثيقة األسرى؟ .44

  ياسر الزعاترة 
جدل حول وثيقة اٍألسرى هو السبب الذي يـدفع حركـة فـتح             لعل السؤال األول الذي يطرح نفسه في سياق ال        

والرئيس الفلسطيني إلى تبنيها بكل هذه الحماسة، أما السؤال الثاني فيتعلق بالسبب الذي يدفع حماس إلى التحفظ                 
  . عليها على رغم توقيع ممثل عن أسراها عليها

تة مع الطرح السياسي للرئيس الفلسطيني محمود        ما يؤكد أهمية السؤال األول هو أن بنود الوثيقة ال تنسجم الب           
 في حركة فتح هذه األيام، فهي تتحدث عن حق المقاومة، بل عن ممارستها وإنشاء               هيمنةعباس، وال للقيادة الم   

جبهة موحدة لها، كما تتحدث عن تحرير األسرى بكل الوسائل، في حين ال تشير من قريـب أو بعيـد إلـى                      
عنها الرئيس الفلسطيني كل يوم، فضالً عن تأكيدها على إعادة تـشكيل منظمـة              خريطة الطريق التي يتحدث     

أمـا فـي البرنـامج    . التحرير على أسس جديدة تأخذ في االعتبار المتغيرات السياسية في الساحة الفلـسطينية            
قية، مع   بما في ذلك القدس الشر     67السياسي فالحديث يدور عن دولة كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام            

التركيز على حق العودة لالجئين، وهو حق يتسامح أبو مازن في تطبيقه كما ورد في تصريحات كثيرة نقلـت                   
  . عنه

معلوم أن محمود عباس يقف ضد المقاومة، وهو صاحب نظرية رفض العسكرة، وهو من طالب بنزع سـالح                  
ظمة على رغم طرحها في حوار القاهرة       قوى المقاومة، في ذات الوقت الذي ماطل في قضية إعادة تشكيل المن           

  . ، والوعد بالشروع في الحوار حول الموضوع خالل شهرين2004الذي عقد في آذار عام 
األكيد أن اإلجابة على سؤال السبب الكامن خلف رفض حماس للوثيقة أو التحفظ على بعض بنودها هو ذاتـه                   

فها، ويتمثل في أن المطلوب بالنسبة لفتح هو بصمة         الذي يقف خلف تبني محمود عباس وقيادة فتح الحقيقية خل         
حماس على النص المتعلق بالموافقة على الشرعية العربية والشرعية الدولية، وحين تفعل ذلـك سـتكون قـد                  
تساوت مع حركة فتح وصّدقت الرهانات التي طالما تحدثت عن تنازلها عن ثوابتها إثر الدخول في الـسلطة،                  

قيتها في الشارع، وعندها سيكون بوسع فتح أن تطالب بانتخابات جديدة فـي ظـل               األمر الذي سيضرب مصدا   
استمرار األزمة القائمة بشأن الرواتب وازدواجية السلطة ومسألة األمن، السيما ورئيسها يملك صالحية حـل               

ـ                 ال أعـضاء   البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، هذا إذا لم يتكفل اإلسرائيليون بتخريج اللعبـة عبـر اعتق
  . البرلمان من حركة حماس في الضفة الغربية، وأقله عشرة آخرين من بينهم بما يغيب أغلبيتهم النيابية



 

 31

هكذا يمكن القول إن المطلوب من حماس ال يعدو أن يكون التوقيع على الوثيقة والتنازل عن ثوابتها بشأن عدم                   
، أما البنود التالية فسيجري تجاهلها بالكامـل، وإال         67د  االعتراف بالعدو والقبول النهائي بالدولة المحدود بحدو      

فهل هناك من يقتنع بأن فتح ستوافق على تشكيل المنظمة على أساس جديد يمنح حماس والجهاد نصف مقاعـد          
  مجلسها الوطني بما يوفر لهما الفيتو على أي قرار سياسي؟ 
 شهور لتغدو هـي المرجعيـة الـسياسية العليـا           لو صح ذلك فلماذا ال تتم عملية إعادة تشكيل المنظمة خالل          

 الوثيقة، وتتحول إليها صالحية البت في البرنامج السياسي للفلسطينيين، أم أن المطلوب             تللفلسطينيين كما نص  
هو ما ذكرنا، وليصار إلى تجاهل جميع البنود األخرى واالكتفاء بتشويه حماس وإقصائها من الحكومة غيـر                 

   .ة الفلسطينيين؟مأسوف عليها من أكثري
حماس بدورها أدركت حقيقة الفخ الذي نصب لها، ولذلك لم تتردد كثيراً في رفض التوقيع على الوثيقة برمتها،                  
مع اإلشادة بمضامينها الجيدة الكثيرة، ومن دون أن تسيء إلى األسرى الذين وقعوا عليها ومن ضمنهم الـشيخ                  

 يلتفت إلى المعضلة التي يحويها النص، أو لعله لم ير فـي ذلـك               عبد الخالق النتشة الذي تسرع فيما يبدو ولم       
وفي العموم فمـن  . بأساً، فيما أعلن أسرى حماس والجهاد في مختلف السجون أنهم لم يطلعوا على بنود الوثيقة             

يقرأ نصها الطويل ال بد أن يدرك بكل بساطة أنه إزاء نص فتحاوي ال صلة له بلغة حماس وخطابهـا علـى                      
  . ذكرنا حول المضامين الجيدة التي تجمع عليها الفصائل الفلسطينيةرغم ما 

كل ذلك يؤكد أن قرار فتح وقيادة السلطة بإفشال حركة حماس وإقصائها من الحكومة ما يزال علـى حالـه،                    
بصرف النظر عما إذا كان االنتظار سيطول حتى نهاية األربع سنوات، أم سيجري ترتيب لعبة سـريعة قبـل                   

  الحكومة بسبب عجزها عن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني كما سيقال في حينه؟ ذلك بحل 
ليس أمام حماس والحالة هذه غير التشبث بخطابها، إلى جانب التأكيد على موافقتها على مبدأ إعـادة تـشكيل                   

نـا  المنظمة على أسس جديدة بحيث تصبح مرجعية عليا لكل الفلسطينيين في الداخل والخـارج، وال قيمـة ه                 
  . العتقاد البعض أن المرونة يمكنها أن تحل معضلة الحصار

من جانب آخر، فإن بوسع محمود عباس أن يذهب إلى المفاوضات لوحده، وحماس لن تمنعه من ذلـك كمـا                    
صرح قادتها، وإذا تمكن من الحصول على الدولة بالمواصفات المذكورة آنفاً، فإن حماس ستؤدي لـه التحيـة                  

أمـا  .  الفلسطيني، حتى لو تواصل رفض االعتراف بشرعية االحتالل، ويجب أن يتواصل           ومعها جميع الشعب  
  .منح الدولة العبرية اعترافاً جماعياً مجانياً جديداً بعدوانها فال يبدو منطقياً بحال من األحوال

  9/6/2006الشعب 
  

   اإلسرائيلية–القمة المصرية  .45
  منير شفيق 

ئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، انتهى إلى اتفـاق بالتحـضير           لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ور     
  .للقاء بين األخير والرئيس الفلسطيني محمود عباس تحت راية استعادة المفاوضات وفقاً لخارطة الطريق

ما الذي جد حتى ينجز هذا االتفاق على مفاوضات ماتت وشبعت موتاً، وعلى خارطة الطريق التي استبدل بها                  
 بوش في خطة االنطواء، كما يسميها أولمرت فأصبحت بدورها عملياً فـي             -ن ثم أولمرت، ثم أولمرت      شارو

 الذي استجد وبال حاجة إلى التخمين والظـن،         .متحف كل المشاريع والقرارات الدولية التي غدت آثاراً دارسة؟        
ار وضـم المـستوطنات     هو اتفاق أولمرت وبوش على خطوات تنفيذ مشروع أولمرت، القاضي بتكريس الجد           

وتهويد القدس وإنهاء موضوعها، واستيطان األغوار والهيمنة على الحدود مع ترك ما تبقى من مناطق مقطعة                
  . على المفاصل للفلسطينيين

لقد اتفق أولمرت وبوش على أن تكون أولى الخطوات في عملية تنفيذ مشروع أولمـرت هـي العـودة إلـى                     
وهي فشل المفاوضات كما حـدث      (فهذه العودة ذات النتيجة المعروفة      . ريقالمفاوضات تحت راية خارطة الط    
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تسقط حجة الذين يرفضون الخطوات االنفرادية أو إقدام أولمرت على تنفيذه مـشروعه مـن               ) مراراً وتكراراً 
إال . وعندئذ كما صرح بوش يصبح مشروع اولمرت الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى حل الدولتين             . جانب واحد 

وبديهي أن ما يتركه الجدار مع تقطيع األوصـال         . محتوى حل الدولتين هو ما يقرره الجدار على الجانبين        أن  
بالنسبة للفلسطينيين ال يقيم، وال حتى شبه دويلة، وإنما يفرغ األرض من مئات األلوف من سكانها إن قيل لهم                   

 شاقة للغاية، وشبه مستحيلة بالنـسبة إلـى         ألن الحياة ستكون  . إن ذلك هو الحل النهائي أو المؤقت طويل األمد        
  .مئات اآلالف من سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة الذي سيتحول إلى سجن مؤبد

 بوش في مرحلتها التمهيدية التلفيقية مع اإللحاح المصري بضرورة العودة إلـى         -من هنا التقت خطة اولمرت      
تيجية الوحيدة التي بين أيدي الدبلوماسية المصرية فـي         ستراالمفاوضات باعتبار العودة إلى المفاوضات هي اإل      

ولهذا يخطئ كل من يعتبر االتفاق بين الـرئيس المـصري ورئـيس الـوزراء      . معالجة الموضوع الفلسطيني  
اإلسرائيلي إنجازاً، ألنه سرعان ما سيتكشف على حقيقته التي تخبئ سبب إقدام اولمرت علـى هـذا االتفـاق                   

  . المرحب به أمريكياً
فالمنطقة على الضد من تقدير البعض بأنها عادت إلى عملية التسوية التي انفتحت آفاقها أمام السالم، قد دخلت                  

فالمفاوضات التـي سـيقررها     .  أي فرض خطة شارون من جانب واحد       -في مرحلة مواجهة مشروع اولمرت    
ألنهـا كمـا اتفـق      .  عرفت سابقاً  لقاء اولمرت عباس إن قدر لها أن تبدأ، ال عالقة لها حتى بالمفاوضات التي             

  .اولمرت وبوش يجب أن تفشل حتى تسقط حجة الذين يرفضون أن يذهب اولمرت بالحل من جانب واحد
من هنا، إن كل ما يجري في الساحة الفلسطينية من حوار حول وثيقة األسرى أو أي حوار آخر بعيـداً مـن                      

  . تغميس خارج الصحننما هو إ بوش -الحوار حول كيفية مواجهة خطة اولمرت 
  9/6/2006الشعب 

  
  انقالب أبيض تقوده فتح في سيناريو خلع حماس من الحكم .46

  هاني بدر الدين
 عمر الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس يبدو مستقبل تلك الحكومـة فـي      ىقبل مرور نحو ثالثة أشهر عل     

   . حت دعاوي مختلفةمهب الريح في ظل المساعي الداخلية والخارجية لخلعها من الحكم ت
سيناريو خلع حماس كما يؤكد البعض داخل حماس بدأ اإلعداد له فور فوز الحركة باالنتخابات التشريعية فـي                  

 بمفردها تلك المهمة لتصدير     ى من خالل عرقلة تشكيلها لحكومة وحدة وطنية وجعلها تتول          ، شهر يناير الماضي  
عبيتها وليتم تفجير تلك الحكومة ويتم القضاء نهائيا علي أي أمل           أزمات عديدة في وجه حكومتها لتفقد الحركة ش       

   . لها في العودة لألغلبية في المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة
 وتحديدا من داخل حركة فـتح       ، مصادر بحماس أشارت إلي العديد من األفخاخ التي نصبتها أطراف فلسطينية          

ئل الفلسطينية وبعض البارزين علي الـساحة مـن المـشاركة            وفي مقدمتها ترهيب الفصا     ، في وجه حكومتها  
 باإلضافة إلي سحب سلطات عديدة من السلطات التي كانت ممنوحة للحكومـات الـسابقة لـصالح                  ، بالحكومة

 مـع أول رئـيس       '  أبو عمـار    ' مؤسسة الرئاسة في سيناريو يعيد لألذهان معركة الرئيس الراحل ياسر عرفات          
ليس هذا فحسب بل إن عملية ضرب حكومة حماس جاءت من خالل تجميد             ،  '  أبو مازن   ' سللوزراء محمود عبا  

قدرتها علي التحرك في الساحة الداخلية ومواجهة أهم مشكلتين يعاني منهما المواطن الفلسطيني وهما األوضاع               
  - سان مسئولين بحماس   والكالم علي ل    -  حيث ساعدت أطراف فلسطينية    ، االقتصادية المتردية واالنفالت األمني   

 في تحويل أموال المساعدات الخارجية للفلسطينيين والتي         '  أبو العبد   ' علي عرقلة مساعي حكومة إسماعيل هنية     
 ممـا   ،  ألف شـخص    160 يتم من خاللها سداد مستحقات رواتب الموظفين بالسلطة والذين يقدر عددهم بحوالي           

ا فحسب بل تم شل قدرة وزير الداخلية سعيد صـيام فـي اتخـاذ                ليس هذ  ، جعلها مشكلة تهدد مصير الحكومة    
قرارات تنفذ علي األرض من شأنها وقف االنفالت األمني من خالل تحويل بعـض الـصالحيات لمؤسـسة                  
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الرئاسة وتباطؤ مسئولين باألجهزة األمنية عن تنفيذ قراراته لتتفاقم المشكلة وال تجد لها حال في عهد حكومـة                  
   . حماس
 الساحة الفلسطينية وبخاصة االنفالت األمني واألوضاع االقتصادية شرف تـسعي           ىلمشكالت الملحة عل  حلول ا 

 ال تبدو صـورة     ى أال تتحقق في عهد حماس حت      ى إل  -  كما تقول حماس    - أطراف فلسطينية وبخاصة حركة فتح    
   . ماس علي حساب فتح األمر الذي سيزيد من شعبية ح، حكومات فتح السابقة بمثابة العاجزة عن الحلول

الخطوات المستقبلية والتي تأتي استمرارا لسيناريو تفجير حكومة حماس تتضمن عدة مالمح بـدأت تتكـشف                
 وتتضمن إحراز تقدم علي المسار السياسي مع الجانب اإلسرائيلي من خالل العودة لمائدة المفاوضـات                ، أخيرا

 وهـي كلهـا إجـراءات       ، الل تقليل الحواجز األمنية    وتحسين األوضاع المعيشية من خ     ىوإطالق بعض األسر  
 وقف المقاومـة    ىستقدمها إسرائيل من جانبها كثمن لدعم الرئيس أبو مازن في المفاوضات معه مقابل سعيه إل              

 التحسن الذي سيشعر به المواطن الفلـسطيني         ، وبخاصة إطالق الصواريخ علي األراضي داخل الخط األخضر       
 ،  التأكيد علي أنها جاءت من خالل الرئيس أبو مازن وليس من خالل حكومة حمـاس               من هذه اإلجراءات سيتم   

وبهذا يمكن كسب   ،   ومن هنا يمكن تسويق أفكار ومنهج أبو مازن علي أنها تستطيع إنعاش األوضاع الفلسطينية             
ـ              ـ  ىشعبية لمنهجه الداعي للسالم مع إسرائيل عبر المفاوضات ووقف المقاومة المسلحة أي عل يض مـن    النق

 والخطوة األهم في سيناريو اإلطاحة       ، زوال االحتالل  ىبرنامج حماس القائم علي استمرار المقاومة المسلحة حت       
 فال يمكن اللجوء لخيـار إقالـة        ، بحماس هي عنصر الوقت الذي سيكون حازما في تحديد موعد اإلجهاز عليها           

مبكرة قبل أن تتمكن حركـة فـتح مـن تنظـيم     الحكومة وحل المجلس التشريعي والدعوة النتخابات تشريعية     
   . صفوفها من جديد وإال ستتكرر هزيمة فتح وانتصار حماس

صحيفة اإلندبندنت البريطانية أشارت األسبوع الماضي إلي مخطط تفجير حكومة حماس وكشفت عن اتصاالت              
حماس من قيـادة الحكومـة       يستهدف إزاحة حركة      '  النقالب أبيض   ' أمريكية مع أقطاب من حركة فتح لإلعداد      

 موضحة أن مسئولين مرتبطين بمكتب نائب الرئيس األمريكي ديـك            ، لي السلطة إالفلسطينية وعودة حركة فتح     
 يعيد فتح إلي السلطة      '  انقالب أبيض   ' تشيني يتحدثون صراحة مع زوارهم من حركة فتح عن الرغبة في تنظيم           

   .  في األراضي الفلسطينية ' مة اإلنسانيةبعد أن تصبح أكثر طواعية مستفيدة من األز
ويضيف أن الرئيس الفلسطيني وبعض قادة فتح يسعون إلي إقناع إسرائيل بمفاوضات سريعة تستمر ستة أشهر                

   . حول كل قضايا الوضع النهائي مع عرض النتائج علي استفتاء شعبي فلسطيني يتجاوز حماس والحكومة
 فانحياز أولمرت لهذا السيناريو يعني      ، هو الفيصل في مستقبل حكومة حماس     ومن هنا يظل الموقف اإلسرائيلي      

أنه سيكون عليه أن يدفع ثمنا باهظا من خالل الدخول في مفاوضات الوضع النهائي والتوصل التفـاق حـول                   
 حكمـه    عنه في بداية   ى وهو األمر الذي قد يكون في غن        ،القضايا الخالفية الرئيسية كالقدس والالجئين والحدود     

 مازن  ي مما يعني أنه قد يفضل المضي علي سياسة سابقه أرئيل شارون في تكييل المديح ألب               ، كرئيس للوزراء 
 وتنفيذ خطة االنسحاب األحادي مـن       ، دون تقديم أي خطوات فعلية من شأنها أن تقوي حكم الرئيس الفلسطيني           

انب واحد بشكل يكرر تجربة الخروج مـن         ورسم حدود إسرائيل من ج     ىالضفة واالحتفاظ بالمستوطنات الكبر   
   . غزة مما يعني احتمال انتقال المواجهات بين فتح وحماس إلي الضفة

  10/6/2006األهرام العربي 
  

  الفضيحة والمهزلة في المشهد الفلسطيني .47
  فهمي هويدي 

في صلب الموضـوع  لم نتصارح بما فيه الكفاية في تطورات الشأن الفلسطيني، حيث أزعم أن ثمة كالماً مهماً   
  . لم يقل بعد، أدرجه تحت عنواني الفضيحة والمهزلة
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لسنا بصدد فضيحة واحدة، ألن الفضائح متعددة، وال يحتمل المقام الوقوف أمام كل واحدة منها، لذلك سـأكتفي                  
  . ةفي الوقت الراهن باستعراض نماذج لها، كي يدرك الجميع مدى التردي والعبث الذي آلت اليه أوضاع القضي

إنني ال أتردد مثال في القول بأن موقف الحكومات العربية من حصار وتجويع الشعب الفلسطيني هو فـضيحة                  
 حكومة عربية عـن تحـدي ذلـك         24من العيار الثقيل، حيث ما كان يخطر على بال أحد يوماً ما أن تعجز               

سرائيل فرض الحصار وتملي على     ومهما شطح بنا الخيال فإننا ما تصورنا أن تقرر ا         . الحصار وإبطال مفعوله  
الفلسطينيين شروط فكه، ثم تتبنى واشنطن القرار اإلسرائيلي بنصه، وتفرضه على دول االتحـاد األوروبـي                
واألمم المتحدة، وبمنتهى السهولة تنصاع الحكومات العربية كلها، وال يرتفع لها صوت يقول ال، معتبراً القرار                

تعارض مع مبادئ الميثاق العالمي لحقوق االنسان، بل انه بمثابة جريمة ضد            موقفاً غير أخالقي وغير قانوني ي     
  . االنسانية

األدهى من ذلك األمر، أن الذين سكتوا على ذلك الموقف الموغل في جوره وقسوته، التزموا الـصمت ايـضاً                   
ن نطقوا فـإنهم لـم      أما حي . إزاء عمليات القصف واالغتيال اليومية التي تمارسها اسرائيل في االرض المحتلة          
  . يكفوا عن مطالبة الحكومة الفلسطينية باالستجابة لإلمالءات االسرائيلية المختلفة

فما برح بعض المسؤولين العرب مثال يحثون على مطالبة حكومة حماس على قبول مبادرة قمة بيروت العربية              
 وهـى   67.الراضي المحتلـة عـام      التي وافقت على التطبيع مع اسرائيل مقابل انسحابها من ا         ) 2002لعام  (

المبادرة التي رفضتها اسرائيل، وردت عليها باجتياح الضفة الغربية، ناهيك عن أنها لم تسهم بأية صـورة ال                  
هى وال غيرها في تنشيط التسوية السياسية التي جمدتها اسرائيل، من الناحية العمليـة، واسـتثمرت أجواءهـا        

ذا كان األمر كذلك، فإننا ال نكاد نجد مسوغاً لمطالبة حكومة حماس بقبول             وا. لتحقق مزيد من التوسع والتمكين    
ألن غاية ما يمكن أن يحققه ذلك القبول صدق أو ال تصدق هو إضافة اعتراف عربي مجاني جديـد                   . المبادرة

  . بإسرائيل، يمثل إضافة إلى رصيد الدولة العبرية، وخصماً من رصيد حركة حماس
مور بأسمائها فال مفر من االقرار بأن موقف رئاسـة الـسلطة الفلـسطينية والعناصـر                إذا أردنا أن نسمي اال    

المتطرفة في فتح، يعد فضيحة أخرى، فقد بات معلوماً لدى الكافة أن تلك العناصر صدمتها نتائج االنتخابـات                  
استثمار ضعفه  التشريعية، وحّملت أبو مازن مسؤولية هزيمة فتح فيها، فثارت في وجهه ونجحت بعد ذلك في                

وابتزازه، ومن ثم دفعته إلى إعالن الحرب على حكومة حماس منذ اللحظات األولـى لتـشكيلها، بـل وقبـل                    
  . وقد أفاض كثيرون في تسجيل وقائع تلك الحرب الشرسة التي ما زالت مستمرة إلى اآلن. التشكيل

لية حصار وتجويع الشعب الفلسطيني     ذلك كله في كفة، والدور الذي لعبته رئاسة السلطة ومتطرفو فتح في عم            
في كفة أخرى، حيث تشير دالئل عدة إلى أن هؤالء كانوا من المرحبين بـل والمحرضـين علـى اسـتمرار                     

وأرجو أال يصدق ما سـمعته مـن بعـض الدبلوماسـيين            . الحصار، إلفشال الحكومة وإثارة الجماهير ضدها     
 تمت بعد االنتخابات، حذر من إرسال أية مساعدات إلـى           الغربيين من أن ابو مازن في جوالته الخارجية التي        

وللعلم فإن رئيس السلطة في تلك      . حكومة حماس، وطلب أن توجه المساعدات فقط إلى مجالي الصحة والتعليم          
الجوالت لم يصطحب معه وزيراً واحداً من الحكومة التي يفترض أن تدير البلـد، وال يـزال رئيـسها وكـل        

  . م في زياراته التي شملت دوال عربية وأوروبيةوزرائها يجهلون ما ت
فضال عن ذلك، فإن المرء ال يستطيع أن ينسى أن أبو مازن كان دائم التلويح باالستقالة واالعتكاف فـي داره،                    

إذا كان الرجل قد فعلهـا      : كلما صادفته مشكلة مع السيد ياسر عرفات، وهي خلفية تدعونا إلى التساؤل بدهشة            
 تتعلق بصالحياته كرئيس للوزراء، فلماذا لم يفكر في مجرد التهديد باالسـتقالة حـين تقـرر                 ألسباب محدودة 

تجويع الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن كل االطراف الخارجية تتمسك به وتراهن عليه؟ لماذا لم يستخدم تلـك                 
  الورقة للضغط على الذين يحاصرون الشعب ويصرون على إذالله؟ 

ثل هذه األسئلة، هى أنه أصبح معنياً في الوقت الراهن بإسقاط وإفشال حكومة حمـاس               ثمة إجابة وحيدة على م    
أكثر من ذلك، فإن الجميع يعرفون أن أبو مـازن          . بأي ثمن، بأكثر من عنايته بإنقاذ شعبه من الحصار والجوع         



 

 35

، وهـو الـذي ال      كان بوسعه أن يتولى حل مشكلة رواتب الموظفين المتأخرة بوسائل يعرفها الفلسطينيون جيداً            
  . ، لكنه لم يشأ للسبب ذاته الذي ذكرته تواً)أبو عمار استفاد من الميزة وفعل أكثر من ذلك(يتعرض للتفتيش 

فـي التحـريض ضـد      > فتح<بين يدي وثيقة تكشف حقيقة الدور الذي تقوم به عناصر السلطة المنسوبة إلى              
 رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وتحمـل        الوثيقة صادرة عن مكتب   . حماس والدعوة لالنقالب عليها   

:  وتحمـل الـرقم    2006,/25/5توقيع السيد توفيق الطيراوي مسؤول المخابرات في الضفة، وهـي بتـاريخ             
   2006/.م.م/5799

الوثيقة عبارة عن رسالة موجهة من الطيراوي إلى أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، في أعقاب محاولة                 
وهى الجريمة التي نددت بهـا حمـاس واتهمـت          . د طارق أبو رجب مسؤول المخابرات في غزة       اغتيال السي 

بالمسؤولية عنها طرفا ثالثا يسعى إلذكاء الفتنة في القطاع، غير أن متطرفي فتح أرادوا إلصاق التهمة بحركـة               
  . حماس، رغم أن تاريخها لم يسجل حادث مماثال من ذلك القبيل

كنا منذ زمن طويـل     : إلى أعضاء اللجنة المركزية، قال توفيق الطيراوي ما نصه        > نتحية الوط <بعد أن وجه    
ومن يكون فيه أشبه بالمقدسات، التي ال يجوز المساس         ) يقصد عضوية اللجنة المركزية لفتح    (نعتبر هذا االطار    

لمرئية، لنكتشف أن هذا    بها قوال وفعال، وتصدينا لجميع الذين حاولوا النيل منكم، وبكل الوسائل المرئية وغير ا             
، وضعفكم سيدمر هذا    )فتح(وإنكم هزمتم هذه الحركة العمالقة      . االطار أكبر وأعظم من أن يكون بعضكم يمثله       

الشعب العظيم، إذا كنتم ال تجرؤون على استنكار عملية اغتيال لزميل لكم في المجلس الثوري، كـاد أن يفقـد                    
إني أعتقـد أن فاقـد      ). على ذلك (الجرأة  ) يقصد تواتيكم (تى تأتيكم   حياته من أجلكم، ومن أجل هذه الحركة، فم       

  . الشيء ال يعطيه وشكرا
ان رئيس المخابرات في هذه الرسالة التي وجهها بصفته واستخدم فيها أوراق السلطة الرسمية، ليس مـشغوال                 

ال يتصرف بحـسبانه    وهو  . باألمن العام، ولكنه مشغول بالتحريض على الحكومة والحركة التي تقف وراءها          
موظفاً عاماً، ولكن بصفته الحزبية كأحد قيادات فتح التي تصر على احتكار الوصاية على حاضر الفلسطينيين                

وهو على الورقة الرسمية يقّرع أعضاء اللجنة المركزية لفتح ويشتمهم معرباً عن خيبة أملـه فـي                 . ومستقبلهم
م لم يتحركوا على النحو الذي تمنـاه، وفـي ذلـك تحـذير،              بعضهم، ممن اتهمهم بالجبن والالمسؤولية، ألنه     

فإن ذلك سـوف    ) التي لم يذكرها باالسم   (وتحريض، ضمنيان من أنهم إذا لم يصّعدوا من اشتباكهم مع حماس            
  ! يدمر الشعب الفلسطيني

 ال تكـف    سأكتفي في التدليل على المهزلة بحكاية االستفتاء على وثيقة االسرى، وموقف أبو مازن منه، الـذي               
في هذا الصدد ال تفوتك عدة مالحظـات ذات         . التصريحات االسرائيلية واالميركية عن االشادة به والتقدير له       

داللة، منها مثال أن يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، وتمنع الرواتب عن الموظفين، وترتـب عناصـر                 
ثم وسط تلك األجواء    . رة غضب الناس وسخطهم   األمن الوقائي عمليات الفلتان األمني، وال تتوقف محاوالت إثا        

  ! ما رأيكم دام فضلكم؟: المسكونة بالتوتر والقلق وفي ظل تلك الظروف المشكوك في براءتها، يسأل الناس
المالحظة الثانية أن وثيقة االسري كانت واحدة من وثائق وتصورات عدة تم تقديمها لمؤتمر الحوار الـوطني،                 

ولكن أبو مازن نّحى كل الوثائق األخرى التي أعدتها الفصائل          . مج القواسم المشتركة  من أجل التوصل إلى برنا    
المختلفة، وتخير وثيقة االسرى، ووجه إنذاراً إلى الجميع بأنه اذا لم يتم االتفاق خالل عشرة أيام، فإنه سيطرح                  

بعدما تبين أن المطلوب هـو      وهو ما أجهض مؤتمر الحوار وأفقده معناه،        . وثيقة االسرى على االستفتاء العام    
  . فرض نتيجة وحيدة له

المالحظة الثالثة غاية في األهمية وخالصتها أن االدعاء بأن الوثيقة تمثل االسرى هو كذبة كبرى، ألنها فـي                  
 زنزانة يحتجز فيها حوالى مئـة       40فقط الذي يحتوي على     > هداريم<أحسن فروضها تمثل رأي نزالء سجن       

وقد تبين أن كاتبهـا  . من األسرى الفلسطينيين، أما الباقون فال علم لهم بمضمونها  ? 1شخص، ال يمثلون سوى     
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ومهندس إعدادها بالتعاون مع رئاسة السلطة هو مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة المحتجز فـي                 
  . السجن ذاته

ة أو الفضيحة، خالصتها أن     المالحظة األخيرة التي ال أعرف إن كان من المناسب إدراجها تحت عنوان المهزل            
اسرائيل التي رفضت وثيقة األسرى، كافأت أبو مازن على موقفه المتشدد ضد حركة حماس، بـأن سـمحت                  

التي > قوة االسناد <لألجهزة األمنية التابعة له بالتزود بسالح مقدم اليه من األردن، لكي يكون بمقدوره مواجهة               
  ! لمساعدة على اندالع الحرب األهلية وال تعليقأي ل. شكلتها وزارة الداخلية الفلسطينية
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