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  نباء عن اتجاه عباس لحل التشريعي   وأ...اقتراح بتشكيل حكومة وحدة وطنية .1

اعلن ياسر عبد ربه امس، ان اطرافا وشخـصيات وطنيـة اقترحـت             : 14/6/2006البيان اإلماراتية   نشرت  
تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تترأسها شخصية وطنية مستقلة، وتختص في الشؤون الداخلية فقط كمخرج من               

 االقتراح غير رسمي وتقدمت به اطراف وشخصيات وطنية لـم           :وقال عبد ربه ان   . المأزق الفلسطيني الحالي  
ويتم االتفاق علـيهم وتكـون       يسمها ويدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون رئيسها واعضاؤها مستقلين،          

 ترك مهمة الشؤون الخارجيـة      :واضاف ان االقتراح ينص على    . مهمتها الرئيسية معالجة الوضع الداخلي فقط     
 التحرير ورئاسة السلطة، على ان يتم االسراع نحو اشراك حماس والجهاد فـي مؤسـسات                والسياسية لمنظمة 

 من  :واعتبر ان .  لم يعرض رسميا على حماس لكن مختلف االطراف ال تعارضه          :وقال ان االقتراح   .منظمةال
وض علـى   شأن هذه الخطوة ان تساعد في الخروج من المازق الفلسطيني الحالي وانهاء الحصار الدولي المفر              

وان لم نبادر الى حلـول سـتتفاقم        .  نحن في مواجهة مازق مالي وامني وسياسي       :وقال عبد ربه   .الفلسطينيين
 التوصل الى حلول مؤقتة في ما يتعلق بمشاركة حماس والجهـاد فـي              :وأوضح انه يمكن  . االمور اكثر واكثر  

الهيئة الوسيطة بـين اللجنـة      ،   المركزي منظمة التحرير عن طريق ضم مندوبين الى اللجنة التنفيذية والمجلس         
  . التنفيذية والمجلس الوطني

يـديعوت  إلى أن صـحيفة     القدس أحمد عبدالفتاح    نقالً عن مراسلها في      14/6/2006القبس الكويتية   وأشارت  
احرونوت نقلت عن مصدر فلسطيني مسؤول في السلطة طلب عدم ذكر اسمه، ان الرئيس عباس يفكر جـديا                  

ان الرئيس يجري مشاورات مع عدد من المسؤولين        : وقال المصدر . ة وتشكيل حكومة طوارئ   في حل الحكوم  
  .بغرض تشكيل حكومة طوارئ، اذا استمرت حالة الفوضى والفلتان األمني

 الحوار في غزة    :قالت مصادر فلسطينية للنهار ان     :رام اهللا نقالً عن مراسلها في      14/6/2006النهار  وأضافت  
واشارت ان قيادة حماس    . فاهم، وانه يراوح في تكرار مواقف فلسطينية عمومية ال تعني شيئا          لم يفض الى أي ت    

في الخارج ال تسمح لقادتها في الحكومة والبرلمان بالتقدم نحو اي موقف سياسي جديد من القـضايا الخالفيـة                   
مواقـف تتقـاطع مـع     أبعد قليال الى مواقع و    : موقف قيادة حماس في الخارج يذهب      :واضافت ان . المطروحة

شؤون اقليمية ليست محل اتفاق بين الفلسطينيين، خصوصا انها ال تساعد في حلحلة الحـصار الـدولي علـى                   
 الحوار في رام اهللا كاد يتوصل الى اتفاق على وثيقة االسرى، وان الـرئيس               :واوضحت ان  .الشعب الفلسطيني 
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يادة الحركة في غزة، ليكتشف ان للحركة اكثر من         عباس تلقى وثيقة من قيادة حماس في الضفة، لكنه اتصل بق          
  .موقف واعتبار، وانهم يريدون للحوار ان يبدأ من الصفر وان يتغير مضمونه وموضوعاته واهدافه

اتفق الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية في ثالث لقاء يعقد بينهمـا             :13/6/2006 48عرب  وجاء في موقع    
 لحقن  :كما اتفقا على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة     .  الحوار للخروج من األزمة    في ثالثة أيام في غزة على استمرار      

  .الدم الفلسطيني ووقف عمليات االقتتال واالختطاف
  .من جانب آخر وصف صائب عريقات رفض حماس لالستفتاء بأنه تحريض سيقود إلى حرب أهلية

اه تخلي الحكومات العربية واإلسـالمية عـن        وفي هذا اإلطار قال االتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن ما أسم          
 ال يجيز للقيادات الفلسطينية المتابعة في هذا التخلي أو المواقفـة علـى مـا     :الحق التاريخي لألمة في فلسطين    

ودعا بيان صادر عن االتحـاد الـذي يترأسـه الداعيـة يوسـف               .يؤدي إلى ما يتضمنه من وثائق واتفاقات      
  .بين الرئاسة والسلطة الفلسطينيةالقرضاوي إلى التعاون الجاد 

عزيز الدويك،  . اكتفى رئيس المجلس التشريعي، د     :14/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب فادي العاروري  و
 لقد أبقى رئيس الوزراء     :بالتعليق على دعوة ياسر عبد ربه، إلى اإلسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائالً             

أن ينضوي تحت لواء الحكومة، دون تحديد جدول زمني، كما أن حكومة الوحدة             الباب مفتوحاً ألي فصيل يريد      
واتهم الدويك الواليات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية،         . الوطنية مطروحة على طاولة الحوار    

 فـي إرادتنـا      إن معضلتنا أن أنفاً مزكوماً بحب إسرائيل محشور في وسطنا دائماً وال يتركنا أحـراراً               :وقال
وعبر عن خشيته من أن تقوم أميركا بتحريك األحداث في الشارع الفلسطيني، بما يخـدم                .للوصول إلى اتفاق  

 إن المجلـس    :وقـال الـدويك    .األجندة التي وضعتها إلسقاط الحكومة، التي لم تعط الفرصة لتحقيق برامجها          
 واستمراره، مشيراً إلى أن موضـوع الحـوار         التشريعي اتخذ قراراً باألمس بضرورة متابعة الحوار الوطني       

 لـم يتبـق سـوى       :وشدد على وجود تقارب في اآلراء بين القوى المشاركة في الحوار، وقال            .أصبح ناضجاً 
االتفاق على بعض القضايا الجزئية في وثيقة األسرى، لتصبح وثيقة وفاق وطني تعمل على دفع قضيتنا وآمال                 

  .شعبنا إلى األمام
 أن االستفتاء حق تـصونه      وان في ندوة أكد   ين مشارك يقانونيأن   12/6/2006إلعالم والمعلومات   مركز ا وذكر  

الدساتير واألعراف الدولية، وهو إجراء ديمقراطي يمكن اللجوء إليه في بعض الحاالت الدستورية أو القانونية               
 :ره في رام اهللا، تحـت عنـوان       جاء ذلك، خالل ندوة نظمها مركز رام اهللا لحقوق اإلنسان في مق            .أو السياسية 

  .االستفتاء قانونياً وسياسياً واألفاق الواقعية، بحضور لفيف من المفكرين واألكاديمين والمهتمين
  
  التشريعي يدعو إلى إحياء مجلس األمن القوميو... هدوء حذر في غزة .2

لكـن   .قطاع غزة امس  عاد الهدوء الحذر الى شوارع       :غزةنقالً عن مراسلها في      14/6/2006الحياة  نشرت  
المسلحين وقوى األمن لم يعودوا الى مواقعهم او ثكناتهم العسكرية على رغم القرار الـذي اصـدره الـرئيس                   

وتمركزت اعداد كبيرة من القوة التنفيذية،      . عباس باستنفار قوى األمن ومنع المسلحين من الظهور في الشوارع         
لميادين والشوارع الرئيسة في القطاع، خصوصا في مدينـة  وقوات امنية رسمية أخرى عند مفترقات الطرق وا    

وبدا ان الطرفين جاهزان لمواجهة كل منهما اآلخر وبدت سماء القطاع ملبدة بغيوم جولة جديـدة مـن                   .غزة
ستفتاء على  االاالقتتال الداخلي اآلخذ في التصاعد بوتائر عالية في االيام االخيرة، خصوصا كلما اقترب موعد               

  .سرىوثيقة اال
دعا المجلس التشريعي امس، الرئيس عبـاس الـى          :14/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عزالدين  و

احياء فكرة مجلس االمن القومي االعلى على ان يتشكل برئاسته وعضوية رئيس الـوزراء اسـماعيل هنيـة                  
 ضبط الوضع االمني الـداخلي      ووزير الداخلية سعيد صيام وقادة االجهزة االمنية، على ان يعمل المجلس على           

وشكل المجلس عقب جلسة عقدها امس، لجنة تقصي         .وان يضمن عدم تسييس االجهزة االمنية الي طرف كان        
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حقائق من كافة القوائم البرلمانية على ان تقوم هذه اللجنة ببحث االسباب التي ادت الـى انـدالع المواجهـات                    
واعلـن المجلـس     . وقعت على المؤسسات الفلسطينية المختلفة     المسلحة في قطاع غزة وكذلك االعتداءات التي      

استنكاره لالعتداءات التي وقعت ومنها االعتداء على مقره برام اهللا ومقر مجلـس الـوزراء، مطالبـا كافـة                   
   .االطراف بوقف لغة التحريض التي تمارس في مختلف االماكن ومن مختلف االطراف

رئـيس   أن   عبـد القـادر فـارس     وفهيم الحامد   يها في جدة وغزة     نقالً عن مراسل   14/6/2006عكاظ  وذكرت  
استنكر بشدة إحراق مقار مجلس الوزراء والمجلـس التـشريعي معتبـرا أن مـساس                الوزراء إسماعيل هنية  

المؤسسات الفلسطينية الرسمية يعد خرقا فاضحا وال يخدم القضية الفلسطينية وتطـور خطيـر يمـس سـيادة                  
وقال هنية في تصريحات لعكـاظ أن       . اطئة لألعداء المتربصين بالشعب الفلسطيني    الحكومة بل يرسل رسائل خ    

االتصاالت جارية مع مؤسسة الرئاسة لوقف تدهور الوضع األمني موضحا المرحلة خطيرة جدا وعلى الجميع               
  . تحمل المسئولية بهدف إبعاد االحتراب الفلسطيني الفلسطيني

هددت ألوية الناصـر صـالح       :والوكاالت غزةنقالً عن مراسلها في      14/6/2006البيان اإلماراتية   وأوردت  
الدين وكتائب الشهيد أحمد ابو الريش في بيان عسكري مشترك باستخدام القوة ان اسـتدعى األمـر لحمايـة                   

وتوعدت األلوية والكتائب بحماية هذه المؤسسات وردع مـن         . المؤسسات الوطنية ومقدرات الشعب الفلسطيني    
المرتزقة والعابثين وكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب ومحاولة االنقالب على خياره              سمتهم بفرق   

  . الشرعي والدستوري من أجل مخططات دنيئة
بعد يوم واحد من الهدوء، تجددت االشتباكات المسلحة        : الوكاالتنقالً عن    14/6/2006 48عرب  وذكر موقع   

 التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية وبين عناصر من جهاز األمن           اليوم، األربعاء، بين عناصر من القوة     
وفي تعقيبها األولي علـى الحـادث قالـت         . الوقائي بخانيونس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين         

لى  أقدمت مجموعة من جهاز األمن الوقائي صباح اليوم في خانيونس على إطالق النار ع              :حماس في بيان لها   
سيارة كانت تقل مجموعة من أفراد كتائب القسام، واستشهد صالح األسطل ابن كتائب القـسام فـي المكـان                   
مباشرة، مما نتج عنه وقوع اشتباك في المكان وإصابة رفعت كالب مدير جهاز األمن الوقـائي الـذي كـان                    

ز األمن الوقائي رفعـت كـالب       وقال شهود عيان إن مسلحين أطلقوا النار على مدير جها          .متواجدا في المكان  
أثناء مغادرته لمنزله في منطقة السطر الغربي بالمدينة ما أدى إلى إصابته إصابة في فخذه األيـسر وصـفت                   

وأعلنت مصادر فلسطينية انه بعد إصابة كالب اشتبك حراسه مع عناصر يعتقد أنهم مـن                !إصابته بالمتوسطة 
وذكر شهود عيان أن حالة من       . عاما وإصابة اثنين آخرين    21سطل  القوة التنفيذية ما أدى إلى مقتل صالح األ       

االستنفار القصوى تسود خانيونس من قبل عناصر جهاز األمن الوقائي، مبينة أن هناك انتشار واسـع ألفـراد                
  .الجهاز في المدينة

  
   شهيداً 11مجزرة اسرائيلية جديدة تخلف  .3

قوات االحتالل  ان   عمان   وغزة   من نبيل غيشان  و    صباح فتحي نقالً عن مراسليها   14/6/2006الحياة  نشرت  
 45 فلسطينياً بينهم مدنيون واطفال، فيما اصـيب         11االسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في غزة راح ضحيتها         

وسقط الضحايا جميعاً فـي عمليـة قـصف مزدوجـة           . آخرون بجروح متفاوتة، ثمانية منهم في حال الخطر       
ما ادى الى    مدينةالفي شارع صالح الدين شرقي        يستقلها ناشطون من سرايا القدس     استهدفت سيارة مدنية كان   

وبعد قليل من تجمع المـواطنين، ووصـول اطقـم          . استشهاد ثالثة منهم واصابة عدد آخر بجروح من المارة        
يتها االسعاف النقاذ الجرحى، اطلقت طائرة اسرائيلية صاروخاً آخر، فارتكبت مجزرة دموية متعمدة راح ضح             

الف عدداً من شهداء المجـزرة      اآلوشيع  . ثمانية مدنيين، بينهم أب وطفاله واربعة مسعفين من وزارة الصحة         
ورد عدد من االجنحة العـسكرية بـاطالق   . وسط صيحات الغضب والدعوة لالنتقام في قلب المدن االسرائيلية      

 . من العمليات والرد على هذه الجرائم      صواريخ على أهداف اسرائيلية داخل اسرائيل، وتوعدت اسرائيل بمزيد        
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من جهتها، استنكرت الحكومة الفلسطينية المجزرة البشعة في بيان اصدره غازي حمد الـذي قـال ان قـوات                   
شعب الفلسطيني انما تكشف مرة تلو المرة عن الوجـه          الاالحتالل وهي تمارس هذه االبادة الجماعية ضد أبناء         

ي تلبست بلباس االجرام والعدوان، ولم يعد لها سوى القتل من اجل القتل مهمـا               القبيح للحكومة االسرائيلية الت   
وطالب االمم المتحدة بتشكيل    . كان الضحايا اطفاال او نساء أو متنزهين على شاطئ البحر او مارة في الشوارع             

لـسيل االجرامـي   لجنة تحقيق دولية في الجرائم االسرائيلية، داعيا الشعب الفلسطيني الى التوحد أمـام هـذا ا              
استنكرت الحكومـة االردنيـة اسـتمرار العمليـات         و. االسرائيلي واالصطفاف جميعا امام هذا التحدي الكبير      

العسكرية االسرائيلية ضد المدنيين االبرياء العزل في قطاع غزة واستمرار سياسة القتل العـشوائي مـن دون                 
 االردنية تجري اتصاالت مع الحكومة االسـرائيلية        وقال الناطق باسم الحكومة ناصر جودة ان الحكومة       . مبرر

مطالبة اياها بوقف هذه االعمال فورا لتعارضها مع رغبة المجتمع الدولي في اعادة االطراف المعنية الى مائدة                 
الممارسات االسرائيلية تسمم األجواء وتجعـل  ان واضاف  . رطة الطريق االمفاوضات ودفعهم الى تنفيذ خطة خ     

  . عوبة في السعي نحو تحريك عملية السالماالمور اكثر ص
محمود عباس قـال ان هـذا        ان   رام اهللا  من    أحمد رمضان  مراسلها نقالً عن    14/6/2006المستقبل  وذكرت  

  واضاف اننا  .شعب األعزل يأتي بالتزامن مع استمرار الحصار ووقف المساعدات الدولية         الالتصعيد ضد أبناء    
نسعى إلى السالم، ونريد أن نحقق االستقرار والدولة الفلسطينية لشعبنا، ولن           ونقول لهم نحن صامدون في بلدنا       

  .تهزمنا كل األعمال اإلرهابية، هذا اإلرهاب الذي تقوم به إسرائيل هو إرهاب دولة
إسماعيل هنية طالب المجتمع الدولي      ان   حسن جبر  مراسلهانقالً عن    14/6/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  

 تحقيق دولية للتحقيق بجرائم االحتالل اإلسرائيلي الال إنسانية التي ترتكب يوميـاً ضـد الـشعب                 بتشكيل لجنة 
ضرورة ان تتدخل جامعـة الـدول       على  واكد خالل افتتاحه اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر          .الفلسطيني

ـ               صارخ والهمجـي   العربية واالردن ومصر وكل من له عالقة بإسرائيل بشكل عاجل وفوري لوقف العدوان ال
ودعا كوفي عنان الى تحمل مـسؤولياته اإلنـسانية تجـاه            .على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية العاجلة له      

وأدان االعتداءات  .الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حملة إبادة ممنهجة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي             
وقال ان الشعب الفلسطيني لم يفق من المجزرة التـي هـزت    .اإلبادة الجماعية للشعب الفلسطيني  إياها ب واصفاً  

العالم والتي راحت ضحيتها أسرة فلسطينية كاملة ولم ينس بعد صراخ الطفلة هدى أبو غالية حتى قامت قوات                  
وأكد ان الممارسات اإلسرائيلية تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وفرض           .االحتالل بمجزرة جديدة هذا اليوم    

  .ستسالم عليه وإذالله وإلحاق مزيد من األذى والمعاناة لهشروط اال
 الناطق اإلعالمي    أبو احمد،  ان   غزة من   رائد الفي مراسلها  نقالً عن    14/6/2006الخليج اإلماراتية   واضافت  

ن هذه الجريمة مـا     اسرايا كانوا في طريقهم لمهمة جهادية، وقال        ال، أكد أن المستهدفين من       القدس باسم سرايا 
وشدد علـى أن رد المقاومـة        . إال جزء من سلسلة الجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني           هي

سيكون عنيفاً وقاسياً داخل مدن العدو الصهيوني، الفتاً إلى إن العدو ال يعرف حرمة للدم الفلـسطيني ويقتـل                   
ودان القيادي في الجهاد خضر حبيـب،        .النساء واألطفال قبل المجاهدين، ولذلك عليه أن يتحمل تبعات جرائمه         

هذه المجزرة، وقال إنها ال تختلف عن المجزرة التي ارتكبها االحتالل على شاطئ البحر قبل أيام، موضحاً أن                  
توعـدت   من جهتهـا     .وهدد بأن العدو سيدفع ثمن هذه المجازر غاليا       . غالبية الشهداء هم من األبرياء المدنيين     

 قررنا ان نذيق العدو الـصهيوني المحتـل مـن        :كتائبالوقالت  . اإلسرائيلية جرائمالى  كتائب القسام، بالرد عل   
طفح الكيل وللعدو ان يدفع الثمن غاليا في عسقالن المحتلة وفـي            . الكأس ذاتها التي يسقي شعبنا منها كل يوم       

إال أنه  . فلسطينيينمن ناحيته، اعرب عمير بيريتس عن اسفه لمقتل مدنيين           .كل مكان تواجد جنوده ومغتصبيه    
وقال خالل تفقده وحدات من الجيش، إن اي عنصر ال يتمتـع ببوليـصة              . جدد  تهديداته الضمنية لقادة حماس     

 اظهرنا حتى   :واضاف. تأمين مهما كانت المنظمة التي ينتمي اليها او المسؤولية التي يتوالها في هذه المنظمة             
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سنرد بقـوة وبكـل الوسـائل علـى         . لم لكن هذا االمر انتهى    االن ضبطا للنفس بعد موجة االستنكار في العا       
  .المنظمات التي تعتدي علينا

قال إن الصهاينة ممعنون فـي       ان خالد البطش      وكاالت نقالً عن غزة  من   14/6/2006الوطن القطرية   وبينت  
، وأن الحـديث    التصعيد وهم يستهدفون القادة السياسيين والعسكريين، وذلك ألن الصوت الدولي ما زال مختبئاً            

مشيرا إلى أنه يجب أن تتغير المعايير، ونسمع صوتا عربيا وموقف           . عن وقف الغارات ما زال صوتا خجوال      
العمل بوناشد كوفي عنان     .دولياً واضحا يدين العدوان، حتى يثق الشعب الفلسطيني بما يسمى الشرعية الدولية           

واعتبر مـاهر مقـداد النـاطق       . ت يدين عمليات المقاومة   لوقف مجازر االحتالل، قائالً إنه طالما أخرج بيانا       
الرسمي باسم فتح تصعيد الدولة العبرية من عدوانه على الشعب الفلسطيني بأنه عملية لها مـضمون سياسـي                  

 .بهدف تركيع الشعب لتحقق أهدافها في رسم حدودها في وقت يغيب فيه الشعب الفلسطيني عن الساحة الدولية                
يد يأتي بعد إدراك الدولة العبرية أن الشعب الفلسطيني عازم على الخروج من النفق ولملمة               ن هذا التصع  اوقال  

جراحه والتوجه نحو رؤية فلسطينية واحدة تنهي حالة الحصار وتكف يد االحتالل عن التصرف بشكل أحادي                
 لمسلسل الجـرائم    وشدد على ان هذا العدوان يعد استكماال       .الجانب تحت عنوان ال يوجد هناك شريك فلسطيني       

اإلسرائيلية البشعة التي تستهدف كل فئاته خاصة رموز المقاومة، وتجاوزت ذلك بقـصف األطفـال والنـساء                 
 لن تمر دون عقـاب ألن المقاومـة          ان الجريمة  وقال .والمدنيين بهدف زيادة إرباك الوضع الفلسطيني الداخلي      

  .قادرة على أن يرد الصاع صاعين
رئيس كتلة التجمع في    ،  النائب جمال زحالقة   ان   حيفا من 14/6/2006اء الفلسطينية وفا    وكالة األنب وجاء في   

  ل بيرتس مسؤولية سفك الدماء وجرائم الحرب التي تنفذ ضـد الـشعب الفلـسطيني،               الكنيست اإلسرائيلي، حم
ها الطيران علـى    ودان في بيان الغارات الجوية الوحشية التي نفذ        .واصفاً إياه بأنه أسوأ من جنراالت الحرب      

ثبت أن كل اآلمال التي علقت على بيرتس، كانت أوهام قاتلة، فهذا الرجل يريد أن يـصل إلـى                   انه  وقال   غزة
واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل هو إرهاب دولة ومجـزرة مـستمرة،              .أهدافه السياسية فوق جثث الفلسطينيين    

انها الوحشي، ألن الشعب الفلسطيني بحاجة إلـى نجـدة           على جرائمها ولجم عدو    تهامطالباً العالم أجمع بمعاقب   
  .وحماية دولية من آلة اإلرهاب والموت اإلسرائيلية

  
  2005التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  .4

أطلق مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مشروعه الجديد في مجال البحث األكاديمي            :عرض أمل عيتاني  
، وهو تقرير شامل وتخصصي في الوقت نفسه، يغطـي          2005جي الفلسطيني لسنة    بإصداره التقرير اإلستراتي  

مختلف الشؤون الفلسطينية، من السياسة إلى العالقات اإلقليمية والدولية، باإلضـافة إلـى معالجـة وتحليـل                 
، ومدعماً بما   السكانية والتعليمية تحليالً علمياً موثقاً بالمعلومات واإلحصاءات      /األوضاع االقتصادية واالجتماعية  

  . جدوالً ورسماً بيانيا60ًيزيد عن 
 صفحة من القطع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانية فصول شارك في كتابتها ثمانية أسـاتذة                282ويقع التقرير في    

بشير نافع ومحسن صالح وأحمد سعيد نوفل وعمرو سعداوي ورائد نعيرات وسلمان            : متخصصين هم الدكاترة  
أنـيس الـصايغ    .د.وشارك في مراجعته عدد من األساتذة أمثـال أ        . وإبراهيم أبو جابر  أبو ستة ومحمد مقداد     

  . منير شفيق، وذيل التقرير بملحق يشتمل على مجموعة من الوثائق السياسية.عبد الوهاب المسيري وأ.د.وأ
كاديمية الحياديـة،   وينبئ الجهد المبذول في هذا المشروع مع ما يتمتع به من دقة ومراعاة للمنهجية العلمية األ               

بإمكانية أن يصبح في المستقبل مرجعاً علمياً ومشروعاً موازياً للتقرير اإلستراتيجي العربـي الـذي يـصدره                 
  .مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، مع فارق تخصصه بالساحة الفلسطينية
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  التغيير والبحث عن اإلجماع
التغيير والبحث عن اإلجمـاع، ويـذكر أن        .. فلسطيني الداخلي جاء الفصل األول من التقرير بعنوان الوضع ال       

السمة الرئيسية للوضع الفلسطيني الداخلي خالل هذا العام الطويل كانت التوجه نحو استكشاف خيارات جديـدة                
ويتطرق فيه إلى أبرز التطورات التي طبعت المـشهد         . للعمل الوطني، والبحث المطرد عن الوحدة واإلجماع      

الداخلي، مثل التشقق الذي حدث داخل حركة فتح، وانهيار اإلجماع الوطني عليها، والذي رأى أنـه                الفلسطيني  
يعود إلى حالة انهيار اإلجماع الوطني الناجمة عن اتفاقات أوسلو، وإلى اآلثار الفادحة التي تركتهـا مؤسـسة                  

بخطها السياسي، وعدم تحقيق أيـة      السلطة على بنية التنظيم الفلسطيني الحاكم، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق            
  . لم يشهد إطالق مسيرة المفاوضات2005إنجازات على األرض، حتى أن العام 

 أي من زعيم تاريخي كبير إلـى        ،كما شهد العام انتقال الرئاسة الفلسطينية من ياسر عرفات إلى محمود عباس           
يتطرق الفصل إلى فشل الرئيس الفلسطيني      ثم  . رئيس عادي أقل وزناً وكاريزما، وهو ما يسهل نقده ومحاسبته         

  . في توحيد الساحة السياسية بل وفي توحيد فتح نفسها
ويناقش الفصل االنسحاب من غزة وتأثيره على المشهد الفلسطيني الداخلي، كمـا يتطـرق إلـى االنتخابـات                  

ه بإعطـاء حمـاس أغلبيـة       التشريعية والبلدية وما حملته من دالالت هامة على الساحة الفلسطينية، معتبراً أن           
ملموسة في المجلس التشريعي أظهر الفلسطينيون رغبة واضحة في البحث عن خيارات جديدة للعمل الـوطني                

  .غير خيار أوسلو ومتعلقاته
كما أظهروا االرتباط الوثيق بين تحوالت الساحة الفلسطينية والتوجه المتزايد للشعوب العربية واإلسالمية نحو              

  .ضمن مرجعية إسالمية ذات برنامج ممانعة ومقاومةموضعة السياسة 
  المشهد الفلسطيني اإلسرائيلي

في هذا الفصل من التقرير تم تقديم صورة عامة مدعمة باألرقام والبيانات عن المشهد اإلسـرائيلي الـداخلي                  
 إلى المـشهد    وانعكاساته على الوضع الفلسطيني، فتطرق إلى الوضع السكاني واالقتصادي والعسكري ثم انتقل           

السياسي والعالقات الفلسطينية اإلسرائيلية، فاعتبر أن االنسحاب من قطاع غزة وإنشاء حزب كاديمـا بقيـادة                
  .2005شارون كانا أبرز حدثين في المشهد السياسي اإلسرائيلي للعام 

هاكـات ومـصادرة    وتحدث بالتفصيل واألرقام عن اإلجراءات القمعية لالحتالل بما في ذلك االغتياالت واالنت           
 أية استعدادات إسرائيلية رسمية للدخول      2005األراضي واالعتقاالت والجدار العازل، ورأى أنه لم تُظهر سنة          

  . في تسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب وفق المبادرات العربية، وال وفق قرارات الشرعية الدولية
حتى تتمكن من فرض تصوراتها وشروطها، وتنشئ       وفضلت إسرائيل استخدام نغمة غياب الشريك الفلسطيني        

  .حقائق جديدة على األرض
وأضاف أن التغيرات الحزبية اإلسرائيلية وتبنّي أغلبية كبيرة للفصل أحادي الجانب واالنسحاب من قطاع غزة،               
قد عبرت عن أزمة المشروع الصهيوني وفشل إستراتيجية اإلخضاع التي يمارسـها فـي مواجهـة الـشعب                  

  . طيني وانتفاضته وتطلعاته، ومحاولة التعامل معها بأقل قدر من الخسائرالفلس
وهي أزمة مرشحة للتصاعد إذا ما استمر الطرف الفلسطيني في اإلصرار على حقوقه المشروعة، مع تفعيـل                 

  .األدوار العربية واإلسالمية واإلنسانية
  القضية الفلسطينية والعالم العربي

ف العربية من القضية الفلسطينية، وخاصة موقـف القمـة العربيـة والمبـادرة              تحدث هذا الفصل عن المواق    
السعودية، ثم تطرق إلى مواقف دول الطوق من القضية الفلسطينية ومن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة،                

قـف  ومن التطورات في مجال التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وقارن بين الموقف العربي الرسمي والمو              
  . العربي الشعبي وتوجهاته



 

 9

 لم يختلف كثيرا بالنسبة للموقف العربي من القضية الفلسطينية عن الـسنوات الـسابقة،               2005فرأى أن العام    
حيث ظلّت حالة العجز والتشتت واالنغالق نحو الخصوصية المحلية هي الحالة الغالبة عربياً، واستمرت الدول               

وتمكـن  . ة بشأن تحقيق تسوية سلمية مع إسرائيل وفق المبـادرة الـسعودية           العربية في تبني السياسات المعتاد    
اإلسرائيليون من تطوير عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع مصر واألردن، كما حققـوا بعـض االختراقـات                

  . التطبيعية
لسطيني، وليس ثمـة    غير أنه في المقابل أكد أن المواقف الشعبية العربية ال تزال تشكل داعماً قوياً للصمود الف               

آمال كبيرة في إحداث تحوالت سريعة في المواقف العربية في المستقبل القريب، غير أن حالة الحراك الشعبي                 
واالندفاع تجاه إقامة أوضاع سياسية أكثر شفافية وديمقراطية، قد يوفّران بارقة أمٍل في دفع األنظمة العربيـة                 

  .ثر فاعليةلتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين بشكٍل أك
  القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي

تحدث هذا الفصل عن االعتبارات التاريخية التي تحكم العالقات الفلسطينية مع العالم اإلسالمي، ثم تطرق إلى                
عملية التطبيع الهادئ الذي تقوم به إسرائيل مع الدول اإلسالمية، وركز على كون الدولة العبرية لم تعد تمثـل                   

  . تهديداً لدول الجوار وحسب، أو للمحيط العربي األوسع فقط، وإنما لعدد كبير من الدول اإلسالميةخطراً و
ورأى أنه بينما ظن البعض خالل عقد التسعينيات أن اتفاق أوسلو سيكون بداية الطريق نحـو تطبيـع حثيـث                    

ي دائرة الصراع المباشـر علـى       وعالقات سلمية بين الدولة العبرية وكثير من الدول اإلسالمية التي ال تقع ف            
 -وحتـى الـدول   -فالشعوب  . فلسطين أصالً، فإن أحداث العام الماضي جاءت لتشير إلى عكس هذه التوقعات           

اإلسالمية باتت أكثر وعياً وشعوراً باالرتباط الوثيق بين عالقاتها بالعـالم الغربـي وموقفهـا مـن المـسألة                   
  .الفلسطينية

  وليالقضية الفلسطينية والوضع الد
عرض هذا الفصل لموقف الواليات المتحدة من خطة خريطة الطريق ومفهوم الواليات المتحدة لألمن وموقفها               
من الوضع السياسي الفلسطيني، وقدم صورة عن تعاطي االتحاد األوروبي والصين والهند واليابان والبرازيـل             

أو من الناحية االقتصادية وتطـور العالقـات        واألمم المتحدة مع الشأن الفلسطيني، سواء من الناحية السياسية          
  . التاريخية

وخلص إلى القول بأن الهيمنة األميركية العالمية ال تزال تلقي بظاللها الثقيلة على الوضع الفلسطيني، فقد فقدت                 
 الواليات المتحدة دور الوسيط النزيه منذ سنوات طويلة، وليس من المؤمل في الوقت القريب أن تتغير السياسة                

  . األميركية على نحو جاد، لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع الحالة الفلسطينية
 خصوصاً فيما يتعلق بالكتل االستيطانية في الـضفة         2005وأضاف أن الدعم األميركي المتزايد إلسرائيل عام        

 تبنتهـا   الغربية وباالنفصال أحادي الجانب من قطاع غزة، خطوة إلى الوراء مقارنة بخريطة الطريـق التـي               
  . أميركا وباقي أطراف الرباعية

غيـر أن  . وختم قائالً إن الخط العام للسياسات الدولية يظل مرتبطاً بالمصالح والحسابات الخاصة لكـل دولـة        
إحداث اختراقات حقيقية في المواقف الدولية ليس من السهل تحصيلها في المدى القريب، وتحتاج إلى موقـف                 

  .غيير جذري في طريقة تناول العالم العربي واإلسالمي لقضية فلسطينفلسطيني فعال وموحد وإلى ت
  أوضاع السكان واالقتصاد والتعليم

 انتهى وأكثر من نـصف      2005الفصل السادس من التقرير تحدث عن األوضاع السكانية، وأشار إلى أن العام             
 مليـون   1.6 يزال أكثـر مـن       شعب فلسطين ما زال يعاني مرارة اللجوء والعيش القهري في الخارج، كما ال            

  . فلسطيني آخرين مشردين، لكنهم يعيشون في اإلطار الجغرافي لفلسطين
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 ماليين فـي فلـسطين      4.9 ماليين، بواقع    10.1 بنحو   2005ويقدر عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام         
 مليون فـي  1.1اع غزة، ونحو   مليون في قط   1.4 مليون في الضفة الغربية، و     2.4: التاريخية موزعين كالتالي  

  . ماليين منهم في األردن3 ماليين فلسطيني يقيم نحو 5.2ويوجد في الخارج نحو . الكيان اإلسرائيلي
ويالحظ التقرير مصاعب إحصاء الفلسطينيين خصوصاً في دول الشتات، ويقدم بالجداول والرسـوم البيانيـة               

 مؤكداً فشل كل الجهود اإلسرائيلية في اقتالع الفلسطينيين مهما          توزيعاً للسكان الفلسطينيين في الداخل والخارج،     
كما يعرض دراسة مقارنة بين الديمغرافيا الفلسطينية واإلسـرائيلية، ودراسـة أخـرى             . كانت السياسة المتبعة  

مقارنة حول نسبة الخصوبة بين المجتمعين الفلسطيني والصهيوني، ويؤكد أنه من الناحية العمليـة ال يعـوق                 
  . دة الالجئين إلى ديارهم أي عائق عمراني، ما عدا اتساع مدينة تل أبيب والقدس الغربيةعو

وعلى األخص فإن عودة أهالي الجليل الالجئين في سوريا ولبنان وأهالي اللواء الجنوبي من فلسطين الالجئين                
ين استوعبتهم إسـرائيل    فعدد هؤالء مجتمعين هو نفس عدد المهاجرين الروس الذ        . في غزة، ال تمثل أي عائق     

  .في التسعينيات دون أي ازدحام غير عادي
أما الفصل السابع فيستعرض الوضع االقتصادي الفلسطيني ويتطرق فيه بالبيانات واألرقام إلى مجمل الصورة              
االقتصادية الفلسطينية، ويتحدث عن أبرز المؤشرات االقتصادية وميزانية الـسلطة الفلـسطينية وانعكاسـات              

كما يعرض خسائر القطاعات االقتـصادية مثـل الـصناعة والزراعـة،            . الل على االقتصاد الفلسطيني   االحت
ويتطرق إلى موضوعات البطالة والفقر والخطط التنموية الفلسطينية، وما تقدمه الدول المانحة من مـساعدات               

  .ينيةوآلية تقديمها، ليقدم بعد ذلك صورة عن الفساد المالي الذي يسود السلطة الفلسط
ويخلص إلى القول إن السياسات اإلسرائيلية لعبت دوراً كبير األثر في تدمير االقتـصاد الفلـسطيني وإلحاقـه                  
باالقتصاد اإلسرائيلي، وعدم إعطائه الفرصة المستقبلية للنهوض باستقاللية، فـي حـين لـم تـتمكن القيـادة                  

عية خارجة عن إرادتها، وأخـرى عوامـل        الفلسطينية من فك التبعية بسبب عوامل عديدة منها عوامل موضو         
  . ذاتية ترجع إلى نمط األداء في السلطة الفلسطينية

أما الفصل األخير من التقرير فيتطرق إلى الوضع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتحدث فيه بلغـة                  
والتسرب بين الطالب في    األرقام والجداول واإلحصاءات عن قطاع التعليم الرسمي ومؤسسات التعليم العالي،           

كما تطرق إلى مناهج التعليم     . مدارس السلطة الفلسطينية، وأثر االحتالل والجدار العازل على التعليم الفلسطيني         
في عهد السلطة، مؤكدا في نهايته ضرورة اتخاذ خطوات عملية تنهض بالتعليم الفلسطيني وتحل مشاكله التـي                 

  . يعاني منها
 يرى أنه يسهم بذلك في سد ثغرة مهمة في الدراسـات            -الذي أصدر هذا التقرير   -تونة  وختاماً فإن مركز الزي   

  . اإلستراتيجية المتعلقة بالشأن الفلسطيني
غير أن محرري التقرير يعترفان بأنه رغم استخدام أفضل المعايير العلمية والموضوعية، فإن صدوره للمـرة                

  .ات والمالحظات بهدف سد الثغرات المحتملةاألولى يفتح المجال واسعاً لالستماع لالقتراح
  13/6/2006الجزيرة نت 

  
  نرفض الدولة المؤقتة ونطالب بإنهاء كامل لالحتالل: عريقات .5

رفضت الـسلطة الفلـسطينية الخطـة        :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      14/6/2006الحياة  نشرت  
  .ك بخريطة الطريق أساساً للتفاوضصائب عريقات للحياة ان عباس متمس.المعدلة، وقال د

صائب عريقات لأليـام ان الـرئيس       .اكد د  :14/6/2006 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
وشدد عريقات على ان المعادلـة       .عباس اكد في اكثر من مناسبة رفضه للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة           

 واقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة      1967تالل االسرائيلي الذي بدأ العام      الوحيدة لتحقيق السالم هي انهاء االح     
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واعتبر عريقات أن القفز عـن المفاوضـات        . وعاصمتها القدس وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين        
  .والحديث عن الحلول االنتقالية طويلة المدى يهدف الى اسقاط ملفات القدس والحدود والالجئين

  
   اسرائيلي –شار السياسي الخاص لهنية ال يستبعد التوصل التفاق سالم فلسطيني المست .6

 قال احمد يوسف المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية في مقابلة خاصـة             :غزة
ونقلـت   .يينمع هارتس نشرتها اليوم ان حماس ال تستبعد التوصل الى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واالسرائيل              

الصحيفة عن يوسف قوله ان حكومة حماس مستعدة التفاق وقف اطالق النار مع اسرائيل لخمـسين او سـتين        
واضاف يوسـف ان   . وقبول اسرائيل بحق عودة الالجئين الفلسطينيين67عاما مقابل انسحاب اسرائيلي لحدود   

ات السياسية مع اسرائيل باسم حمـاس       حماس توافق على ان تولى رئيس السلطة محمود عباس ادارة المفاوض          
 ولم يستبعد امكانية ادارة هذه المفاوضات من قبل اي شخص مـن حمـاس يـتم                 . ان هذه مهمة الرئيس    :قائال

 انه ال يوجـد اي معارضـة لقيـام          :قالو. انتخابه مستقبال رئيسا للسلطة طالما يخدم ذلك المصلحة الفلسطينية        
  .  االسرائيليينوزراء من حماس بالتفاوض مع الوزراء

  14/6/2006بترا - وكالة األنباء األردنية
  
  ..  الحكومة الفلسطينية تؤكد كذب مزاعم إسرائيل بشأن مجزرة الشاطئ .7

 قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن االدعاءات اإلسرائيلية بشأن المجـزرة علـى                :ألفت حداد 
وأضاف في تصريح له وزع على وسائل        .ى درجات المصداقية  شاطئ غزة هي ادعاءات كاذبة وتفتقد إلى أدن       

 إن شهود العيان واألدلة الدامغة تؤكد بان عملية القتل تمت من خالل قصف إسـرائيلي، وأن ادعـاء                   :اإلعالم
 أن المقاتلين الفلسطينيين حينما     :وبين .وجود قنابل مزروعة من قبل الفلسطينيين لم يقم عليه أي دليل أو إثبات            

ون الترصد لالحتالل ال يضعون القنابل على الشواطئ وفي وسط الجمهور أو في أماكن بعيدة عن الحدود                 يريد
  .كيلومترات معدودة، وهو ما يلغي أي إمكانية لوجود قنابل في هذه المناطق المكتظة بالسكان والمتنزهين

  14/6/2006 48عرب 
  
     اساطراف تسعى الي اسقاط حكومة حم: الزهار التقى المعلم .8

اكد وزير الخارجية السوري وليـد المعلـم        : دمشقنقالً عن مراسلها في      14/6/2006الشرق األوسط   نشرت  
محمود الزهار امس ضرورة استمرار الحوار الوطني لما فيـه مـصلحة            .لوزير خارجية السلطة الفلسطينية د    

وقبل ذلك التقى الزهـار      .لسطينيةالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وبحث معه الوضع القائم في االراضي الف          
خالد مشعل، حيث تناولت مختلف القضايا المتصلة بالشأن الفلـسطيني واالوضـاع الراهنـة علـى الـساحة                  
الفلسطينية وخاصة مجزرة شاطئ غزة، فيما اكد مشعل للشرق االوسط رفض حماس االستفتاء على ما يسمى                

 ان االستفتاء على   :وقال الزهار عقب لقائه المعلم    .  مضمونها وثيقة االسرى، معربا عن استعداد الحركة لمناقشة      
ما يسمى وثيقة االستقالل يمس حقوق العودة ويلزم الطرف الفلسطيني باتفاقيات اوسلو التي وصلت الى طريق                
مسدود، وهناك ستة فصائل فلسطينية بما فيها حماس موقفها واضح ضد االستفتاء ولديها الكثير من التحفظات                

 سنقوم بحملة واضحة لتوضيح ما جاء في هذه الوثيقة بغية تعريف الناس بمدى الجرائم               :واضاف الزهار  .عليه
الكبرى التي سترتكب بحق الشعب الفلسطيني مجانا فيما يعرف بوثيقة االسرى، وثيقة سجن واحد، وعلـيهم ان    

ل اعرب الزهار عـن اسـتغرابه       وردا على سؤا   .يتحدثوا بمضمون هذه الوثيقة الذي يمثل االعتراف باسرائيل       
 واضح ان هناك مخططا يهدف      :وقال. لصدور مرسوم يمنع المظاهر المسلحة في غزة وعدم منعها في الضفة          

الى اشعال فتنة داخلية وقد حذرنا من موضوع االستفتاء واعتقد ان ما يجري على الساحة الفلسطينية االن هـو    
 هناك رغبة حقيقية في اسقاط الحكومة،       :ن فتح وحماس قال الزهار    وعن تصاعد العنف بي    .تمهيد ليوم االستفتاء  
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وعندما نربط بين الموقف االميركي واالسرائيلي وعندما نرى الوضع االمني المتردي الـذي يحـدث يوميـا،                 
ندرك ان هناك مخططا واضحا الفشال الحكومة واسقاطها حتى ولو ادى ذلك الى شروخ عميقة داخل الـشعب                  

  .الفلسطيني
مصادر فلسطينية أوضـحت للـسفير أن وزيـر          أن   زياد حيدر في دمشق    14/6/2006السفير  كر مراسل   وذ

الخارجية السوري أعرب خالل محادثاته مع الزهار عن قلق سوريا الشديد مما وصلت إليـه األمـور علـى                   
ونقلت . فتحالساحة الفلسطينية، والتي تنذر بعواقب خطيرة، خصوصاً في ضوء المواجهة بين حركتي حماس و             

المصادر عن المعلم قوله إن ال خاسر وال رابح من وراء هذه المواجهة، التي تنعكس نتائجها علـى الوضـع                    
  . األمني والمعيشي للناس

  
   في دمشققادة الفصائليلتقي القدومي  .9

 اهللا  التقى فاروق القدومي، في دمشق، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبـد            :  دمشق ،زياد حيدر 
شلح، ومسؤول الخارج في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر واألمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبـو نـضال                 

وقال عبد المجيد للسفير إن الفصائل اتفقت مـع         . األشقر، واألمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد        
ح منظمة التحرير، واإلعداد لعقد دورة للمجلـس        القدومي على عقد جولتين من الحوار في دمشق، بهدف إصال         

الوطني الفلسطيني، موضحاً أن الجولة األولى ستعقد مطلع تموز المقبل، بحضور ممثلين عن فتح، فيما تعقـد                 
الثانية بعد ذلك بأسبوع، بحضور أبو مازن ومشاركة الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، انطالقـا مـن                 

واستنادا إلى الوثيقة السياسية التي أعدتها لجنة مختصة منذ شهرين، وتحتوي كل القواسـم  نتائج حوار القاهرة،  
وأضاف عبد المجيد أن الفصائل طلبت من القدومي التوسط لدى أبو مازن من             . المشتركة األطراف الفلسطينية  

 االتصاالت الالزمة مـع     أجل تعليق االستفتاء، إلى حين انتهاء الحوار الفلسطيني في دمشق، وأنه تعهد بإجراء            
من جهته، قال المستشار اإلعالمي للقدومي، أنور عبد الهـادي للـسفير إن     . المسؤولين في فتح ومع أبو مازن     

القدومي هو الذي سيمثل فلسطين في اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول اإلسالمية فـي أذربيجـان نهايـة                  
  . بو مازن على ذلكحزيران الحالي، وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع أ

  14/6/2006السفير 
  

   سلم السنيورة رسالة من عباسيزكي  .10
محمود عباس تجدد وقوف السلطة مع وحدة لبنـان         الرئيس   رسالة من    رئيس الوزراء اللبناني  سلّم عباس زكي    

عرضنا كل التطورات الجارية داخل الوطن المحتل، وما يجري مـن            :رةزياالوقال في تصريح بعد      .وسيادته
عرضنا ايضا مطوال ما يجري في المخيمـات، واسـتمرار جهـد             و .فوضى أمنية وحوارات لضبط األوضاع    

كل لقاء يعرض كـل مـا       قال زكي إن     السالح خارج المخيمات،      موضوع  تناول اللقاء   وعن .الحكومة اللبنانية 
ء لجنـة المتابعـة للحملـة       واجتمع زكي بأعضا   .يتعلق بالحياة الفلسطينية والعالقات الثنائية والسالح جزء منه       

وحضر اللقاء ايضا مسؤولو فصائل منظمة التحرير، كما حضر من حمـاس            . االهلية لنصرة فلسطين والعراق   
وبعد اللقاء اوضح زكي ان البحث تناول حالة فلسطينية افضل لمواجهة أخطر تحد سواء من               . مصطفى اللداوي 

ووصف اجتماع الفـصائل الفلـسطينية       . الوحدة الوطنية  جهة العدوان االسرائيلي المتواصل او من أجل تحقيق       
 تصور مشترك لخدمة    إلى حتى التوصل  تستكمل اللقاءات الثنائية والجماعية      أن وتم االتفاق على  بأنه كان جيدا    

 في رام اهللا وغزة معلنا رفضه القاطع لمثل هـذه         األخيرة واألحداثاستنكر االشتباكات    كما   .القضية الفلسطينية 
  .الديمقراطي تبحث فقط بالحوار أن كل الخالفات يجب أنات، مؤكدا التصرف

  14/6/2006النهار 
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  نفي فلسطيني لصدور أي بيان يتعلق بالزرقاوي   .11
 نفى محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بشدة ان يكون قد صدر اي بيان عـن                   :وام

واستنكر الزهار في تصريحات له      .تعلق بمقتل ابو مصعب الزرقاوي    الحكومة الفلسطينية او وزارة الخارجية ي     
  . في دمشق امس قيام من أسماهم جهات معادية بإصدار بيان مزور باسم حكومة حماس

  14/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  عملية العطايا تطلق األقصى كتائب .12
ورة وتطلق عليها اسم عملية العطايا      أعلنت كتائب األقصى عن تصنيع فوج جديد من العبوات والصواريخ المط          

لشهيد جمال أبو سمهدانة    ل تيمناً وتقديراً    جاءعملية  الاسم  ان  وقالت الكتائب    .لقصف الصواريخ وتفجير العبوات   
  . أبوعطايا-

  14/6/2006البيان اإلماراتية 
   

  استشهاد أحد ناشطي كتائب األقصى في جنين  .13
 جنين برصاص قوة اسرائيلية خاصة استهدفته على مقربـة مـن            استشهد احد كوادر كتائب االقصى في مخيم      

وجاء ان سيارة مدنية كانت تستقلها قوة خاصة اقتحمت المدينة وباغتت محمد صبحي              .مستشفى جنين الحكومي  
وامطرته بوابل من الرصاص، في حين اقتحمت عدة اليات عسكرية المكان وحاصـروا             )  عاما 24( براغيش  

قوة اعتقلـت   ال أن    ايضاً وجاء .ويعد الشهيد من ابرز قادة كتائب األقصى في جنين         .ياةالجريح حتى فارق الح   
   .ستة من نشطاء حركة الجهاد في جنين فيما اعتقلت قوة اخرى سبعة من نشطاء فتح في بيت لحم

  14/6/2006 48عرب 
  

    لبنان-البص مخيم احتفال للقيادة العامة في  .14
لعامة، اعتصاما في مخيم البص تنديدا بالعدوان الصهيوني وذكرى الشهيد جهـاد            أقامت الجبهة الشعبية القيادة ا    

لمناسبة احمد مراد باسم حزب اهللا الذي اكد وقوف الحزب الى جانب النضال الفلـسطيني               في ا تحدث  . جبريل
طيني وألقى عباس عيسى كلمة حركة امل وشدد على مواصلة الحوار اللبناني الفلـس            . والتمسك بسالح المقاومة  

كلمة الجبهة ألقاها ابو وائل عصام الذي اكد على مواصـلة الحـوار             . على قاعدة المصلحة المشتركة للشعبين    
 .الداخلي ومع الحكومة اللبنانية التي طالبها بدعم حق العودة ورفض التوطين

 14/6/2006السفير 
  

  وافق على نقل سالح خفيف إلى حرس عباس  ت سرائيلا .15
 وافـق   هأنمن   ، متحدث باسم اولمرت أمس    هأعلنما   :ب.ف.أ نقال عن    14/6/2006تية   الخليج اإلمارا  نشرت

  .على نقل السالح الخفيف إلى حرس محمود عباس انطالقا من األردن
 أن أولمرت صرح العضاء البرلمـان        من  يديعوت أحرونوت   به أفادت ما   14/6/2006 48 عرب   وذكر موقع 

  . من حماسة عباسسلحة من أجل حمايالاالبريطاني أنه صادق مؤخراً على دخول 
  

  كون رئيس الحكومة الذي يوافق على التنازل عن جبل الهيكلألن : أولمرت .16
ن إسرائيل لن توافق أبداً على اإلنسحاب من كامـل          أفي كلمته أمام البرلمان البريطاني، قال أولمرت، أمس،          

   ،كما نقلت مصادر إسرائيلية عنه قوله، اعية ليست خطوطاً دف67الضفة الغربية، وذلك بزعم أن حدود العام 
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  .نه لن يكون رئيس الحكومة الذي يوافق على التنازل عن جبل الهيكلأن القدس سوف تبقى موحدة، وأ

  14/6/2006 48عرب 
  

  خبراء أمريكيون يشرفون على خطة االنطواء .17
لمجـاالت األمنيـة    تحدثت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس عن طـواقم أمريكيـة متخصـصة فـي ا              : القدس

مشاركة في تنفيذ خطة    لل تحت حراسة جيش االحتالل        ،واالستراتيجية تقوم  بجوالت ميدانية في الضفة الغربية       
  .قد وصلت بشكل سري األحد الماضي تنفيذا التفاق بين بوش وأولمرتحيث كانت الفصل من جانب واحد، 

  14/6/2006القبس الكويتية 
  

  وروبية لمساعدة الفلسطينيينليفني تتحفظ على اآللية اال .18
ليفني في لوكسمبورغ على آلية يعمل عليها االتحاد االوروبي لمساعدة          تسيبي   تحفظت   :ا ف ب، أ ب، رويترز     

يمكن أن تكون هناك بعض الخالفات حـين يتعلـق          أنه  وقالت، عقب لقائها مسؤولين اوروبيين،      . الفلسطينيين
  .شكل يومياألمر بأفضل السبل لتطبيق هذه السياسة ب

  14/6/2006السفير 
  

   تصادق على تعديالت قانون اإلنتفاضة االسرائيليةلجنة الدستور والقانون .19
، بتشكيل  ه األمر الذي يتيح تفعيل    ،صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء على التعديالت على قانون اإلنتفاضة         

ومن جهته قـال    . بوا بأضرار أثناء اإلنتفاضة   لجنة من قبل وزير األمن لمناقشة طلبات الفلسطينيين الذين أصي         
 أنه ال مجال لـدفع تعويـضات ألنـاس          ، نقطة اإلنطالق للقانون   ، أن   الليكود في الجلسة  من  ميخائيل ملكيئور   

 شـروط   ،وتحدد التعديالت الجديدة التي صودق عليها بأغلبية كبيرة       . أصيبوا في مناطق المواجهة أثناء الحرب     
  .اصة ونظام عمل اللجنة، فضالً عن وضع مقاييس لتحديد المبالغتقديم الطلب للجنة الخ

  13/6/2006 48عرب 
  

   موجهة لمشعل والزهار وهنية اسرائيليةتهديدات: تقرير .20
 ، تهديداتهم لقادة حماس   ونن يواصل ين االسرائيلي يالمسؤول أن   :تل أبيب من   14/6/2006الشرق األوسط   نشرت  
 إضـافة إلـى   ينهم خالد مشعل، واسماعيل هنية، ومحمود الزهار،        تركزت على عدة شخصيات أساسية ب     حيث  

 لم يـأت     كمهلة لتنفيذ التهديدات،   ويرى المراقبون ان تحديد يومين     .محمد ضيف، وغيره من القادة العسكريين     
، حيـث   صدفة، إذ ان الهدف هو االمتناع عن تنفيذ اغتياالت ذات أثر عالمي خالل وجود اولمرت، في أوروبا                

ن قواته بدأت العد التنـازلي لتنفيـذ مخططهـا          أ األمر الذي يعني  وقع أن يعود منتصف ليل الخميس،       من المت 
 عن التحليالت التي أجراها الجيش وغيره مـن األذرع العـسكرية             عسكري اسرائيلي  وتحدث مصدر  .الكبير

ناصره في ذلك معظـم     واألمنية، فقال ان مشعل هو الذي يقود التيار المتطرف في حماس المعني بالتصعيد، وي             
القادة في الخارج، بمن في ذلك موسى أبو مرزوق، وكذلك بعض القيادات في الداخل، أمثال محمود الزهـار،                  

أما اسماعيل هنية فلم يكن شريكا في القرار، ولكنه أبلغ به فلم يعترض، علما بأنه كان يقف                 . وجميع قادة القسام  
ى اشراك حماس في العمليات العسكرية، ألنه يريد تحسين وضع          حتى األسبوع األخير مع الجناح المعترض عل      

مشاركة في العمليات المـسلحة، فـي       ال هناك جناحا ما زال يعترض على        إال أن . الحركة وحكومتها في العالم   
لذلك فإن هناك تيارا داخـل المؤسـسة        .  حسن يوسف، وغيرهم   إضافة إلى مقدمته، عبد العزيز دويك، ونائبه      

 سرائيل يعتبر القيام بعمليات كبيرة ضد حماس يؤدي عمليا الى خدمة أهداف غالة المتطرفين في              العسكرية في ا  
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 ان القادة االسرائيليين يعملون تحت ضغوط محلية كبيرة من سكان بلدات الجنوب التي تتعـرض               علما. الحركة
  .الطالق صواريخ قسام

رائيلية اتهمت خالد مشعل بالعمل مـع احمـد          إس امصادرأن  : غزة من   14/6/2006 البيان اإلماراتية    وذكرت
 .على استمرار حماس في الهجوم العسكري حتى ايقاع عدد كبير من القتلى في صفوف اإلسرائيليين              ،  الجعبري

 ان   مـضيفة  . يعمالن على تجاوز إسماعيل هنية الذي ال يعرف شيئا عن هذا االتفـاق             وأشارت إلى أن اإلثنان   
 ، حماس  بعدها تعلنل ، لتنفيذ عمليات كبيرة جدا في العمق اإلسرائيلي       ،يخ القسام حماس تعد أثناء إطالقها صوار    

   .أنها نجحت في إعادة ميزان الرعب مع إسرائيل ومن ثمة تعود للتهدئة
  

   مشروع الخيمة الحقوقية المتنقلة في النقب انطالق .21
ساء اليوم الثالثاء، ندوة خاصة في      ينظم المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، م         : ياسر العقبي   

  إلى إدراج مطالب سكان القرى       مشروعهدف ال يقرية السر بمناسبة انطالق مشروع الخيمة الحقوقية المتنقلة، و        
المختلفة في خطة واحدة شاملة، وتمكين أهالي القرى غير المعتـرف بهـا، وإطالعهـم علـى المـستجدات                   

م في قضايا التخطيط، واإلعالم، والقانون، والتنظيم، والعمل علـى          والمخططات الحكومية، وتنظيمهم وتدعيمه   
وكذلك حث  . بناء قيادة شابة قادرة على تحريك الجماهير بجانب اللجان المحلية، وأخذ دور مركزي في النضال              

  .السكان على المشاركة في الفعاليات االحتجاجية
  13/6/2006 48عرب 

 
  بتطوير األحياء العربية النائب طه يناقش هدم البيوت ويطالب  .22

 وقال النائب واصل طه حـول      .بحثت لجنة الداخلية، الثالثاء، في الكنيست موضوع هدم البيوت في مدينة اللد           
موضوع إن األمر خطير، وسياسة الهدم ما زالت مستمرة، دون أن تتخذ الهيئات الرسـمية أي خطـوة                  هذا ال 

وطالب النائب طه بجعل تطوير األحياء       .نة بين العرب واليهود   لوقف هذه السياسة التي تعمق الهوة داخل المدي       
العربية في المدن المختلطة هدفاً، وأكد طه في كلمته أن المصادقة على الخارطة الهيكلية يجب أن يتم بأسـرع                   

  ماال نهاية ألسباب وأعذار واهيـة      إلىما يمكن، وعدم السماح للجان التنظيم المختلفة، بسحب المصادقة عليها           
 إلـى  موضوع منح التأشـيرات للـزوار القـادمين       وفي .أنتجت أزمة السكن والبيوت غير المرخصة بالمدينة      

 تساءل طه عن سبب المعاملة السيئة مع المواطنين األردنيين من قبل موظفي             ،اسرائيل من مختلف أنحاء العالم    
  .  ينالدولت بين واالتفاقياتالسفارة، لكونه يتناقض مع األنظمة والقوانين 

  13/6/2006 48عرب 
  

  حقوق المواطن وبتسيلم تنظمان جولة حول الجدار الفصل العنصري  .23
 جولة لطالب جامعة حيفا وللمحاضرين فيهـا تحـت          اإلثنيننظمت جمعية حقوق المواطن وجمعية بتسيلم يوم        

من برنامج القـانون    تأتي هذه الجولة ض   . عنوان انتهاكات القانون اإلنساني، الجدار، الحواجز، وشوارع الفصل       
اإلسرائيلي، باإلضافة إلى توعية هـذا       تذويت مبادئ القانون اإلنساني عند الجمهور     يهدف إلى   الدولي اإلنساني   

 إسرائيل للقانون الدولي في المناطق المحتلة، وضرورة التزامها بواجبات القوة المحتلـة             انتهاكاتالجمهور إلى   
  .  تجاه السكان الفلسطينيين

  13/6/2006 48عرب 
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  أهالي األسرى يحذرون من انتشار أمراض جلدية معدية في سجن مجدو .24
أعلن أهالي األسرى في محافظة طولكرم خالل اعتصامهم األسبوعي، أمس، أمام جمعيـة الـصليب               : طولكرم

األحمر الدولي في المدينة، عن انتشار أمراض جلدية معدية داخل سجن مجدو بين عدد من األسـرى، نتيجـة                   
  .رتفاع درجة الحرارة في داخل الغرف، التي تنعدم فيها وسائل التهوية وتنتشر فيها الرطوبة بشكل كبيرا

  14/6/2006األيام الفلسطينية 
 

    فني لألطفال في المخيمات اللبنانيةمعرض  .25
د، تنظم مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، المعرض الفني السنوي لألطفال في مراكزها في مخيمات نهـر البـار                

يفتتح المعرض عند الحادية عشرة من قبل ظهـر         . الرشيدية، برج البراجنة، مار الياس، البداوي، وعين الحلوة       
 .  من الجاري29غد، ويستمر حتى 

  14/6/2006السفير 
  

  جدول غالء المعيشة الفلسطيني في األراضي الفلسطينية يواصل ارتفاعه  .26
سطيني صباح اليوم، أن جدول غالء المعيـشة فـي األراضـي            أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفل    : رام اهللا 

مقارنـة   2006خالل أيار   % 0.21الفلسطينية واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي مسجالً ارتفاعاً بنسبة           
ويالحظ ان أسعار مجموعة النقل واالتصاالت ارتفعت في جميـع المنـاطق الفلـسطينية              .2006بشهر نيسان   

على المستوى الوطني سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعـاً          و . ارتفاع أسعار المحروقات   خالل الشهر، بسبب  
  . عن الشهر السابق% 0.13 مقداره 2006طفيفاً خالل شهر أيار 

  14/6/2006وفا 
  

  المعارضة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى وقف االقتتال: األردن .27
 الشعب الفلسطيني وفصائله    تنسيق العليا لألحزاب أمس،   ، في تصريح للجنة ال     ناشدت أحزاب المعارضة   :عمان

 ودعتهم إلى وقف االقتتال، وأن      .العودة إلى الحوار وصوال إلى اتفاق يحترم فلسطين وأرضها ونضاالت شعبها          
لجنة دعمها لصمود الشعب فـي فلـسطين، ورفـضها    الوأكدت . يكونوا جبهة قوية ومتماسكة في وجه المحتل      

ءات الصهيونية، وإدانتها للعمليات اإلسرائيلية والتي تعتبر من أبشع العمليات اإلرهابية فـي             واستنكارها لالعتدا 
  . مودهم ومقاومتهمصناشدت اللجنة األمة العربية بالعمل على دعم اإلخوة في فلسطين، و كما .عالمنا الحاضر

  14/6/2006الغد األردنية 
  

  سرائيليون  ااعتصام في األردن ضد مؤتمر أكاديمي يشارك فيه  .28
نظمت فعاليات نقابية وحزبية أردنية اعتصاماً أمام مقر حزب جبهة العمـل اإلسـالمي فـي عمـان،                  : عمان

سرائيلية وأمريكية في مؤتمر التجمـع العـالمي الثـاني          ااحتجاجاً على مشاركة أكاديميين ومدرسي جامعات       
التنفيذية العليا لحمايـة الـوطن ومجابهـة        واستنكرت اللجنة    .الذي ينعقد في األردن    لدراسات الشرق األوسط  

التطبيع مشاركة هؤالء، وقالت إن المدرسين واألكاديميين العرب بمشاركتهم تلك ارتضوا أن يكونـوا جـسراً                
 .للتطبيع مع أعداء األمة الذين يستهدفون تطويع صنّاع الوعي واألجيال بتقبل المشاريع األمريكية والصهيونية             

 االنسحاب من المؤتمر، ولفت     إلىحزب جبهة العمل المشاركين األردنيين والعرب       ودعا رئيس مجلس شورى     
  .سرائيلييناإلى أن عدداً منهم انسحب فعالً، عقب معرفتهم بمشاركة 

  14/6/2006الخليج اإلماراتية 



 

 17

  
   مصر وإسرائيل تبحثان األمن على الحدود بينهما  .29

، على ضرورة مراعـاة أقـصى       أمس ،ني في لكسمبورغ   شدد أحمد أبو الغيط عقب لقائه ليف       :أ ف ب، د ب أ     
 أنوذكر بيان لوزارة الخارجية المـصرية       . درجات الحذر في التعامل مع مسائل الحدود بين مصر وإسرائيل         

في هذا الوقت، وصل حـاييم      . أبو الغيط بحث مع ليفني تطورات التحقيق في استشهاد جنديي األمن المصريين           
 رامون سيلتقي مـسؤولين سياسـيين       إنوقال مصدر امني    . ارة لم يعلن عنها مسبقا     القاهرة، في زي   إلىرامون  

  .وأمنيين، حيث سيتم بحث وضع آليات جديدة لمنع عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود
  14/6/2006السفير 

 
   مليون دوالر منحة للشعب الفلسطيني15قدم  ت أوبك:السعودية .30
 15 اعتمد تقديم منحة بمبلـغ       األوبك المجلس الوزاري لصندوق     أن العساف    السعودي إبراهيم   وزير المالية  أكد

هذه المنحـة    أن العساف   بينو .مليون دوالر لخدمة ودعم الفلسطينيين نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها          
ـ    إضافية حيث سبق أن      ـ  إلنشائها مليون دوالر وتم اختيار برامج ومشاريع        15قدم الصندوق منحة تقدر ب ذه  به

  .المنحة لخدمة الفلسطينيين
  14/6/2006عكاظ 

  
  مساعدة الشعب الفلسطيني ل ةتوقيع اتفاقي: الرياض .31

 مـع   تيناتفـاقي  الحارثي  أبرم رئيس اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني ساعد        : شاكر أبوطالب  ،الرياض
 مليونا وربع المليون    17 إجمالية بلغت    ، بقيمة  لمساعدة الشعبين الفلسطيني والباكستاني    برنامج األغذية العالمي  

  ألف سلة غذائية توزع على الشعب الفلسطيني       50وتقوم اللجنة بموجب االتفاقية األولى الموقعة بتمويل        . ريال
 مليون ريال سعودي، وذلك تقديراً لألوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجـة              9.75بقيمة تبلغ   

  .د الغذائية، وتردي األوضاع االقتصادية في فلسطينالنقص الحاد في الموا
 14/6/2006الشرق األوسط 

  
  لجنة اإلمارات لمقاومة التطبيع تستنكر مجزرة شاطئ غزة   .32

سرائيلي بيانا استنكرت   أصدرت لجنة اإلمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو اال         : نضال القاضي  ،الشارقة
 رئاسة الـسلطة الفلـسطينية والحكومـة        ت اللجنة طالبو . مجزرة شاطئ غزة   فيه قيام قوات االحتالل بارتكاب    

المنتخبة بااللتفاف حول اإلجماع الوطني، وسحب المسلحين من الشوارع، وإتاحة المجال للحكومـة لتطبيـق               
وتطالـب اللجنـة الـدول العربيـة         . لالعتراف بالكيان الـصهيوني    يهابرنامجها االنتخابي، وعدم الضغط عل    

مية بالتنديد بالمجازر المستمرة من قبل العدو الصهيوني، والدعم المالي والمعنوي واإلعالمي للـشعب              واإلسال
  .ومقاطعة البضائع األمريكية، الفلسطيني، والتوقف عن الضغط على الحكومة للتنازل عن الثوابت الوطنية

  14/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

    وفتح مساع قطرية لتخفيف التوتر بين حماس .33
 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن وزير الخارجية حمد بن جاسـم                :أيمن عبوشي ،  الدوحة
قطر على حرمـة      أكد لكال الجانبين حرص      حيث ، اتصال هاتفي مع كل من محمود عباس وخالد مشعل         أجرى

  وأوضح . دال من استعمال القوةالديمقراطي ب الدم الفلسطيني وضرورة التكاتف وإنهاء األزمة القائمة بالحوار 
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موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف         أكد  كما  .  جاسم لقي تجاوبا من كال الجانبين      أنالمصدر  

  . الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة  جانبه في إلى
  14/6/2006البيان اإلماراتية 

  
  خالل زيارته ألوروبا   مكاسب النتزاعأولمرت يسعي : دبلوماسي أوروبي يؤكد .34

 أوروبية دوال   أنأكد دبلوماسي أوروبي قريب من العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي           : فكرية أحمد  ،بروكسل
 الـسياسية   األجواء مالئمة إلي وقت آخر، وذلك لعدم       إليهاولمرت  أ أيهودحاولت إرجاء زيارة رئيس الوزراء      

ل التصرفات اإلسرائيلية، إال أن ضغوطا اسـرائيلية وأمريكيـة          وتصاعد العنف في منطقة الشرق األوسط بفع      
  .إقناع األوروبيين بخطتهو النتزاع عدة مكاسب اسرائيلية   وجولته األوروبيةأولمرتاستبقت زيارة 

  14/6/2006الوفد المصرية 
  

  ألمانيا ترحب بقرار عباس في إجراء استفتاء عام  .35
رحبت ألمانيا اليوم بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجـراء           : القناة العاشرة ،  التلفزيون اإلسرائيلي 

إننا نرحب كباقي الحكومات األوروبيـة بـأي        : استفتاء حول وثيقة األسرى، وقال الناطق بلسان حكومة ألمانيا        
ال : طقخطوة من شأنها أن تساعد حركة حماس على تلبية مطالب اللجنة الرباعية الدولية الثالثية، وأضاف النا               

  .يمكن لالتحاد األوروبي أن يعمل مع حكومة حمساوية ال تقبل بهذه الشروط
 13/6/2006مركز دراسات الشرق األوسط 

  
 اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تدين الغارات اإلسرائيلية .36
 ى الثالثاء علأمسرائيلية أدانت اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان في بريطانيا الغارات اإلس:  يو بي أي،لندن

وأبلغ مسعود شجرة رئيس اللجنة يونايتد برس  .والجرحى سقوط عشرات الشهداء إلىمدينة غزة والتي أدت 
إنترناشونال، أن الدعم غير المحدود الذي يقدمه رئيس الوزراء بلير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت 

 العسكري غير المشروع لفلسطين وحسب بل تبرر االحتالل تشرعن اد األحمر التي خصها له الجومعاملة الس
وقال شجرة أعتقد ولسوء الحظ  . قاعدة يوميةىأيضاً الفتك بالفلسطينيين العاديين من رجال ونساء وأطفال عل

  .أن الدم الفلسطيني واإلسالمي لم تعد له قيمة لدي الحكومات الغربية
  14/6/2006القدس العربي 

  
 األهلية حافة الحرب ىالمناطق الفلسطينية تقف عل: عة األزمات الدوليةتقرير مجمو .37
 الصراع الفلسطيني ـ أنقالت تقرير لجماعة األزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها  :لندن

. مع إسرائيل فيه حماس نهاية الهدنة أعلنت، في وقت أهلية حافة حرب ىالفلسطيني يضع الفلسطينيين عل
 إصرار أن إلى حادث عنف واحدا مثل اغتيال زعيم بارز قد يفجر العنف في البالد، مشيرا أنالتقرير وتوقع 

واتهم التقرير .  مجازفة بتفجير مزيد من القتال مع حماسىستفتاء ينطوي علاال إجراء ىالرئيس عباس عل
 الضغط المالي من اجل ىدت عل، والمجموعة الرباعية والواليات المتحدة التي اعتماألوروبيسياسات االتحاد 

.  مفاقمة الخالفات الداخليةإلى أدى تعزيز قوة فصيل ضد فصيل آخر مما إلى أدت تجربة حماس، بأنها إفشال
 مدخال واضحا وعقالنيا يأخذ باالعتبار تجنب العنف والخالفات الداخلية ومحاولة أسمته ما إلىودعت الجماعة 

 نار دائم بين إطالق تبني سياسات براغماتية، والتوصل لوقف ىع حماس علمنع انهيار السلطة الوطنية، وتشجي
 التقرير بدمج حماس وأوصى.  حل الدولتينىالفلسطينيين واالسرائيليين، وتجنب كل الخطوات التي قد تؤثر عل
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ا كما دع.  بالمبادرة العربيةتعترف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية إصالحهافي مؤسسات منظمة التحرير بعد 
كما طالب التقرير االتحاد .  عملياتها وسياسة اغتيال الناشطين وقتل المدنيينإيقاف إلىالتقرير اسرائيل 

 وإعادة حكومة السلطة الوطنية، وأعضاء األوروبي االتحاد أعضاء االتصاالت بين ى تعليق المنع علاألوروبي
واليات المتحدة للتوقف عن سياسة التهديد ضد ودعا التقرير ال. الدعم ومستواه للسلطة كما كان عليه قبل عام

 .  الحوار الوطني الداخليى والذي يؤثر علوأفرادمؤسسات فلسطينية 
  14/6/2006القدس العربي 

  
  التحرك اإلسرائيلي المنفرد هو ثاني أفضل حل: وزيرة الخارجية البريطانية .38
لتحـرك المنفـرد مـن جانـب الحكومـة           ا أن قالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت        :التاالوك

واستدعى . لن نتقبل بارتياح مثل هذا التحرك المنفرد      .  حل أفضل حد بعيد ثاني     إلىاعني انه   ... االسرائيلية هو 
 أو أليس ثاني أفضل حل      :ذلك تعليقا حادا من عضو البرلمان المحافظ المعارض جون ستانلي الذي سأل بيكيت            

الضعف الى حد غير معقول في مجابهة ما سيكون بحسب وجهة النظـر الـسابقة               لن نتقبل بارتياح موقفا بالغ      
  .للحكومة البريطانية عمال غير مشروع من جانب الحكومة االسرائيلية لكسب أراض من جانب واحد
  14/6/2006السفير 

  
  قيادة الجيش تكشف عن الشبكة اإلسرائيلية وعملياتها : لبنان .39

مع إعالن الجيش اللبناني، رسميا، عن تفاصيل الشبكة اإلرهابية بـدأت مرحلـة جديـدة مـن                 : حسين أيوب 
وكـشفت  . المالحقات سعيا إلى كشف متورطين أساسيين آخرين أبرزهم حسين خطاب، فلـسطيني الجنـسية             

مصادر أمنية لبنانية أن القوى األمنية داهمت منزل خطاب وتمت مصادرة وثائق وأشـياء أخـرى رفـضت                  
وأوضحت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين القيـادة          . شف عن مضمونها، كما تم توقيف زوجته      الك

العامة أن خطاب كان منضويا في عمل اللجان الشعبية في المخيمات، فضال عن توليـه مـسؤولية العالقـات                   
الت تحت عنوان براءته    العامة في الجنوب، وبعد اغتيال جهاد جبريل، اعتقل من قبل الجبهة ولكن بعض التدخ             

 أن رسميا   أعلنتيذكر أن قيادة الجيش     . من التهمة أدت إلى اإلفراج عنه، من دون أن يخرج من دائرة الشبهة            
 الشبكة ترتبط بجهاز الموساد االسرائيلي منـذ سـنوات          أن أظهرت مديرية المخابرات،    أجرتهاالتحقيقات التي   

خل إسرائيل وخارجها، وتم تكليفهم بتنفيذ عدد مـن العمليـات،           عدة، وأن أفرادها خضعوا لدورات تدريبية دا      
وزودوا لهذه الغاية بأجهزة اتصال ومراقبة سرية ومتطورة، كما زودوا بخرائط دقيقـة لألمـاكن المـستهدفة                 

  . من لبنان، وبمستندات مزورة وحقائب تحوي مخابئ سرية، وشبكات مرمزةأخرىوألماكن 
  14/6/2006السفير 

  
  سرائيلي يدعو الصين لالعتراف رسمياً باليهودية  حاخام إ .40

 دعا شلومو عمار الصين خالل زيارة قام بها إلى مدينة شنغهاي، أمس االول، إلى االعتراف رسـمياً             :رويترز
  .خلو تاريخها من معاداة الساميةمنوها ب ،باليهودية كأحد األديان التي يدين بها رعاياها

  14/6/2006السفير 
  
  

  ك في محاولة الغتيال مستشار ألمانيا  بيغن شار .41
 ذكرت هآرتس امس، ان مناحيم بيغن، شارك مباشرة في محاولة الغتيال كونراد ادينـاور، بهـدف                 :أ ف ب  

اسـتندت الـى المفكـرة       حيث   . عرقلة اتفاق حول التعويضات التي منحتها ألمانيا الى ضحايا المحرقة النازية          
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انكفورتر الغماينه تسايتونغ االلمانية في اسرائيل، الذي كان أحـد الـذين      الشخصية للمراسل السابق لصحيفة فر    
  .وتكشف ان بيغن اقترح حتى تمويل العملية ببيع ساعته المصنوعة من الذهب. بالعمليةكلفوا 

  14/6/2006السفير 
  

  توسيع االستهداف اإلسرائيلي يجعل ردنا مفتوحا :  أبو عماد الرفاعي .42
ملة من المعطيات حـول     جي لبنان أبو عماد الرفاعي للوطن انه تكونت لدى الحركة           قال ممثل حركة الجهاد ف    

خيوط من نفذ وتعاون مع الموساد اإلسرائيلي، في اغتيال القائد محمود مجذوب أبو حمزة وشقيقه في صـيدا،                  
  : وفيما يلي نص الحوار،قبل إعالن الجيش اللبناني عن اعتقال أحد المتورطين في هذه العملية

  التحقيقات التي توصلتم إليها في اغتيال محمود ونضال المجذوب في صيدا؟ هي نتائج ما *
 بداية، ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد اإلسرائيلي الخطير على مدار الـشهور           -

ي حملة غير مسبوقة    الماضية والتي تستهدف بشكل رئيسي حركة الجهاد اإلسالمي، بحيث يشن العدو الصهيون           
اعتقاال واغتياال وحربا شاملة، وذلك بسبب جذرية الحركة ومواقفها الثابتة ومواصـلتها للمقاومـة والعمليـات                
العسكرية التي بدت أكثر نوعية وتطورا في األداء، وكل هذا التصعيد يستهدف النيل من إرادة المقاومة، وثني                 

 مسؤولية الموساد اإلسرائيلي عن هذا العمل الجبان، وقـد جـاء            الحركة عن مواقفها، وان كل المؤشرات تؤكد      
بيان مديرية التوجيه المعنوي في الجيش اللبناني حول اعتقال أحد المتورطين وضبط وثائق ومعدات مرتبطـة                

  .بالجريمة ليؤكد ما خلصنا إليه
  هل هذه العملية فتحت المواجهة بينكم وبين إسرائيل في الخارج؟* 
عى من خالل هذه الجريمة لتوسيع دائرة االستهداف والهروب إلى األمام من مأزقه في فلـسطين                 إن العدو س   -

ن الجهـاد  أوعجزه عن مواجهة المقاومة بحيث هدف لنقل المعركة إلى سـاحات جديـدة، ومـن المعـروف          
ـ              ل العـدو  اإلسالمي ثقلها وحضورها المقاوم موجود في فلسطين، ولكن توسيع دائرة االستهداف اليوم مـن قب

الصهيوني يجعل األمور مفتوحة على كل االحتماالت، وتجعلنا ندرس كافة الخيارات المتاحة، علـى أن يبقـى         
الهدف الرئيسي من مقاومتنا وفعلنا الجهادي هو المقاومة في فلسطين المحتلة ليشعر اإلسرائيلي بأنه لن يعـيش                

  .لي هو أكثر أمنا واستقرارا له من فلسطينبأمن واستقرار في األراضي التي يحتلها، وأن موطنه األص
  كيف تواجهون الحملة التي تستهدفكم، وكيف تنظرون إلى التصعيد اإلسرائيلي حاليا؟* 
 التصعيد اإلسرائيلي الذي يستهدف الجهاد اإلسالمي بشكل خاص مستمر منذ أشهر، وقد وصل في اآلونـة                 -

ت إلى واشنطن والحصول على ضوء آخر أميركي لفرض         األخيرة إلى مستوى خطير، السيما بعد زيارة أولمر       
نحن ومعادلة سياسية جديدة في المنطقة، وهذه ليست المرة األولى التي تتعرض فيها الحركة لمثل هذه الهجمة،                 

  .على يقين بأن الحركة قادرة على التصدي لهذه الهجمة الشرسة مهما بلغت التضحيات
لسطيني الذي حصل في غزة ورام اهللا، والمقترح استكماله في القـاهرة،  ما قراءتكم للحوار الفلسطيني ـ الف * 

  وهل تراهنون على نتائج محددة من خالله؟
يما س ال شك أن هنا خالفات في الساحة الفلسطينية ظهرت إلى السقف مؤخرا وباتت تتهدد الوحدة الداخلية، ال                 -

 جديدة لم ترق للكثيرين، السيما من كانوا في         بعد فوز حماس في االنتخابات وما نتج عن ذلك من فرض وقائع           
السلطة السابقة، فشهدت الساحة الفلسطينية تنازعا في الصالحيات وأعيدت مجددا صور الخالفـات الـسياسية               
الحادة التي شهدتها األراضي المحتلة عشية اتفاق أوسلو، ونحن نرى أن الوحدة الداخلية يجب أن تكـون فـي                   

ياسية والحوار هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسود بين كافة األطراف الفلسطينية من              أولويات كافة القوى الس   
ن إ ولكـن لألسـف      .أجل حل جميع الخالفات والتوصل إلى ما يتمناه شعبنا في مسألة ترتيب البيت الفلسطيني             

لمشروعة، والبرنامج  هناك حتى اآلن برنامجين متناقضين، األول يتبنى خيار المقاومة من أجل استعادة حقوقنا ا             
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الثاني يتبنى خيار التسوية والمفاوضات، وهذا التناقض في الداخل الفلسطيني يجعل فرصة التوصل إلى نتـائج                
  .ايجابية من وراء الحوار الحالي ضئيلة

  ما رأيكم بوثيقة األسرى، وكيف تتعاملون مع ما طُرح بشأنها؟* 
خلي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والوحدة الوطنية، نحـن          رؤية الجهاد اإلسالمي واضحة في الحوار الدا       -

مع أي صيغة تعزز من وحدتنا وتزيد من صالبة جبهتنا الداخلية، ولكن دون أن يكـون ذلـك علـى حـساب      
ن وثيقة األسرى التي يسعى البعض لجعلها في منزلة مقدسة، نحن كان لنا عليهـا               إالثوابت والحقوق، ولألسف    

ود تتجاوز بعض الثوابت وتتضمن اعترافا بالكيان الصهيوني، التـي تتنـاقض ورؤيتنـا              تحفظ بسبب ورود بن   
وقناعاتنا وبالتالي فنحن نرى أن يتم االتفاق على البنود التي تلقى إجماعا فلسطينيا وليس اعتماد الوثيقة بكافـة                  

  .بنودها كمنطلق أساسي للحوار
  وما رأيكم باالستفتاء على هذه الوثيقة؟* 
ن هناك خطة انقالبية على الحكومة من خالل طرح موضوع وثيقة األسرى للحوار من جهـة ثـم                  أ واضح   -

طرح موضوع االستفتاء على الوثيقة من جهة ثانية، بحيث يراد طـرح هـذين الخيـارين الوحيـدين أمـام                    
بـول، فالوثيقـة    المتحاورين الفلسطينيين باعتبار انه ال يوجد خيار ثالث، ونحن نقول بأن كال الخيارين غير مق              

تمس بالثوابت الفلسطينية في بعض بنودها، وبالتالي ال يمكن القبـول باعتبـار االسـتفتاء مخرجـا للتوافـق                   
   .الفلسطيني، فاالستفتاء الذي طالب به السيد محمود عباس يعتبر غير قانوني وغير شرعي

بنان، واغتيال عنصرين من الجهـاد،      بعد االعتداءات اإلسرائيلية على قواعد بعض الفصائل الفلسطينية في ل         * 
هل تتوقعون اعتداءات تشمل المخيمات، وكيف تردون على دعوات نزع سالح المقاومة الفلسطينية في لبنـان                

  اآلن؟
 هذه االعتداءات تؤكد المخاوف والهواجس لدى شعبنا الفلسطيني في لبنان من تكرار مثل هذه الجرائم داخل                 -

أن مجازر صبرا وشاتيال ال تزال ماثلة في الذاكرة الفلسطينية، إضافة إلى ما كان              سيما و الأو خارج المخيمات،    
يتعرض له شعبنا من قصف وقتل دون وجود أي ضمانات أو حماية عربية أو دولية، حيـث شـكل الـسالح                     

تبارية الفلسطيني في الماضي الضمانة الوحيدة ألمنه، حيث كان لهذا السالح أيضا وال يزال دالالت سياسية واع               
مرتبطة بحق العودة، وما جرى مؤخرا من خرق للسيادة اللبنانية تمثل باغتيال القيـادي فـي حركـة الجهـاد      
اإلسالمي محمود المجذوب وشقيقه نضال يتطلب من الحكومة اللبنانية وبعـض الفرقـاء تفهـم هـذا القلـق                   

ملة، وان يكون هناك سعي جاد وصادق       الفلسطيني، وبالتالي التعاطي مع الملف الفلسطيني بطريقة ايجابية وشا        
لحل وتجاوز كافة اإلشكاالت العالقة والمتراكمة في العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية التي تحتاج بشكل أساسي إلى  
إعادة الترميم والتنظيم، وبرأينا ان المدخل الطبيعي لذلك هو عبر الحوار والتعـاطي مـع قـضية الالجئـين                   

اعتبارها قضية سياسية وليست قضية أمنية، بحيث يتم بحث كافة القضايا رزمة واحدة،             الفلسطينيين في لبنان، ب   
  .ومن ضمنها موضوع السالح، فنحن ليس لدينا أي تحفـظ على وضع أي قضية على طاولة الحوار

البعض يتخوفون في لبنان من أن تؤدي عمليات إطالق الصواريخ من الجنوب من قبل عناصر فلـسطينية                 * 
يد خطير تقف وراءه سوريا، هل هناك مبرر لهذه المخاوف، أم أن هذا الكالم تبريري للقيام بعمل ما                  إلى تصع 

  ضد الفلسطينيين؟
 أوال، لم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤولية إطالق هذه الصواريخ، ولألسف الشديد، هناك من يسعى لتعكيـر                  -

ي لبنان، وكأنه مشكلة أمنية في هذا البلد تـستدعي  األجواء الفلسطينية ـ اللبنانية والتحريض ضد الفلسطيني ف 
االستئصال والتعاطي معها من هذه الزاوية، وما جرى مؤخرا من تصعيد إسرائيلي خطير علـى األراضـي                 
اللبنانية هو اعتداء واضح على سيادة وأمن واستقرار لبنان، ويجب أن يواجه بحكمة عالية من جميع األطراف                 

األمر بمسؤولية عالية، ال أن يتم تحميل مسؤولية أي تصعيد إلى الضحية، ولذلك نحـن               اللبنانية والتعاطي مع    
ن من حق المقاومة الرد على االعتداءات اإلسرائيلية، ونحن مع أي مقاومة ضد العدو الصهيوني               أقلنا بوضوح   
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ـ                  سؤولية هـذا   من أي هوية كانت ولكن في الوقت نفسه نحن نفينا صحة األخبار التي سعت لتحميل الحركة م
العمل، ألننا ال يمكن أن نتبنى عمال لم نقم به، سواء داخل فلسطين أو خارجها، أما زج سوريا في مثـل هـذا                       

، والـذي   1559سيما من الفريق المؤيـد للقـرار        الموضوع، فباعتقادي هو نغمة اعتاد الجميع على سماعها ال        
ركي ـ اإلسرائيلي، ولكن رغـم هـذا الخـالف     يتقاطع ما يطرحه بحسن نية أو بسوء نية مع المشروع األمي

  .السياسي، فإننا ال نعتقد أن القيام بعمل ما ضد الفلسطينيين في لبنان أمر وارد من قبل أي طرف لبناني
هل استطاعت حماس أن تخترق الحصار المضروب حولها، وهل ستساهمون في المشاركة بحكومتها، ومـا             * 

   الراهن؟مستقبل هذه الحكومة على ضوء الواقع
قليمية ومحلية، الهـدف    إ أعتقد أن حماس والحكومة التي تم تشكيلها، تواجه تحديات وضغوطا كبيرة دولية و             -

منها دفع حماس نحو االعتراف بالكيان الصهيوني، وتبني الحكومة لبرنامج التـسوية والمفاوضـات، ولـذلك                
ن تشهد انفراجا في الحصار المـضروب       أوقع  فطالما بقيت حماس متمسكة بالثوابت الفلسطينية، فمن غير المت        

حولها، ونحن أعلنا موقفنا بشكل واضح والمتمثل بحرصنا الشديد على نجاح تجربة األخوة في حركة حمـاس،            
ألن فشل هذه التجربة لن يكون لصالح شعبنا الفلسطيني والحركة اإلسالمية بشكل عام، ولكن رغم هذا الموقف                 

حماس، إال أن ذلك لن يدفعنا للمشاركة في الحكومة أو أي من مؤسسات السلطة،              ورغم وقوفنا بقوة إلى جانب      
وذلك ألسباب تحدثنا عنها في مناسبات مختلفة وهي نفس األسباب التي حالت دون مشاركتنا فـي االنتخابـات                  

، إضافة إلى   مكانية الجمع بين المقاومة والسلطة في الوقت نفسه في ظل االحتالل          إالتشريعية، وفي مقدمتها عدم     
أن السلطة ومؤسساتها هي وليدة اتفاق أوسلو وال تزال محكومة بسقف هذا االتفاق، أما فيما يتعلق بمستقبل هذه                  
الحكومة، فالخيارات المتاحة أمامها ليست كثيرة، فإما أن يتم ترويض هذه الحكومة وبالتالي تستجيب للمطالـب        

يد الدولي وهذا خيار ال نتوقع أن تلجأ إليه الحكومة، ألنها باألصـل  األميركية ـ اإلسرائيلية، وعندها تلقى التأي 
أتت على أساس برنامج المقاومة، أما الخيار الثاني فهو أن تبقى حماس في الـسلطة وتـصمد فـي مواجهـة                     
الضغوط وتحاول قدر المستطاع تجاوز األزمات الكبيرة والحصار المفروض على شعبنا، وهـو خيـار مـن                 

س ستواجه خالله صعوبات جمة، وستدخل بالقضية الفلـسطينية حقبـة مفتوحـة علـى كافـة                 المؤكد أن حما  
االحتماالت، أما الخيار الثالث فهو أن تغادر حماس السلطة وتعلن للعالم أجمع مسؤولية المجتمع الـدولي عـن              

رصه على نشرها   هذه األزمة وانحيازه إلى جانب الكيان الصهيوني، وأكذوبة الديمقراطية التي يدعي الغرب ح            
في العالم العربي، وباعتقادي أن من أهم ايجابيات هذا الحصار رغم شدته أنـه كـشف زيـف الديمقراطيـة                    

  .األميركية وادعاءاتها
  ما موقفكم من خطة االنطواء اإلسرائيلية، وكيف ستتعاطون معها؟* 
ه من ضوء أخضر ودعم أميركيين،       الخطة اإلسرائيلية التي يسوق لها أولمرت في الوقت الراهن رغم ما تلقا            -

السيما بعد زيارة أولمرت األخيرة إلى واشنطن، ورغم موقفنا من خريطة الطريق، إال أن ما يجب اإلشارة إليه                
أن الرؤية اإلسرائيلية المطروحة ال ترقى حتى إلى مستوى خريطة الطريق المرفوضة من قبل شعبنا، فما بالنا                 

 االحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة وتحويلها إلى معازل، وذلك بـالتزامن مـع              بالخطة الجديدة التي تسعى إلى    
استمرار بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس ورفض عودة الالجئين، ولذلك نحن ال يمكن أن نعتـرف                 

  . معه بمواصلة مقاومتنا ومشروعنا الجهادي في فلسطينىبهذا األمر الواقع وسنتعاط
ا إسرائيليا أحاديا قريبا، أم مفاوضات مع السلطة الفلسطينية تفضي إلى تسوية ما ودولة              هل تتوقعون انسحاب  * 

  فلسطينية في أعقاب ذلك؟
 العدو الصهيوني اليوم بزعامة حزب كاديما ليس لديه أي أفق سياسي، وال يحمل أي مشروع سياسي، وهـو   -

من الصراع مع العدو الصهيوني، رغم أن       سوف يصعد من عدوانه ضد شعبنا، وهذا يجعلنا أمام مرحلة جديدة            
بعض الدول اإلقليمية والدولية تسعى ألن تجعل منها مرحلة إلدخال شعبنا وقـوى المقاومـة بيـت الطاعـة                   
األميركي، فلألسف الشديد انه في الوقت الذي يتعنت فيه العدو اإلسرائيلي ويعلن بشكل واضح عدم رغبته في                 
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م وجود شريك وغيرها من المبررات التي يسوقها في سياق التهـرب مـن              التفاوض مع الفلسطينيين بحجة عد    
ن فريقا في السلطة الفلسطينية مازال يـراهن        أالتزاماته التي تعهد بها في االتفاقيات السابقة، فإننا بالمقابل نجد           

ؤيـة  ن التجربة أثبتت عدم جدوى هذا الخيار، وأنه كمـا سـبق أن ذكرنـا فالر               أعلى مشروع التسوية، رغم     
اإلسرائيلية الحالية وبرنامج جميع األحزاب اإلسرائيلية ال يحمل سوى القتل لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ علـى               
أمن الكيان الصهيوني، دون أن يكون هناك أدنى تصور إلمكانية قيام دولة فلسطينية وفقا لهذا الواقع، ألنـه ال                   

األميركي واإلسرائيلي أن تكون مؤقتة بال سيادة وتفتقد        يوجد أي مقومات لهذه الدولة الذي أقصى ما يرغب فيه           
  .لكل مقومات الدولة

منظمة التحرير كما تمت في بيروت مؤخرا، أم لكـم اعتراضـات أو مالحظـات       ل ههل أنتم مع إقامة ممثلي    * 
  عليها، وما هي؟

 افتتـاح مكتـب لمنظمـة        نحن نعتبر هذه الخطوة من قبل الدولة اللبنانية ايجابية، وليس لدينا أي تحفظ على              -
التحرير، ولكن المشكلة هي محاولة البعض تصوير األمر كأنه نتيجة للحوار الفلـسطيني ـ اللبنـاني، فيمـا     

ن هناك من يحـاول التعـاطي مـع         أستباقية على الحوار، كما     االحوار غير مستأنف بعد، ولذلك فهي خطوة        
عـن الالجئـين     حيث يكون هو الجهة المخولة بالحوار     المكتب كمرجعية تمثيلية للشعب الفلسطيني في لبنان، ب       

الفلسطينيين، وهذه مغالطة كبيرة كان لدينا عليها جملة من المالحظات، ألن منظمة التحرير ليست هي الممثـل                
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فهناك فصائل وقوى ليست جزءا من المنظمة وتحديدا حركتـي الجهـاد                

أن هناك قوى خرجت من المنظمة، وبعض الفصائل األخرى الموجودة داخل المنظمة            اإلسالمي وحماس، كما    
لديها مالحظات كثيرة على أدائها وبرنامجها وممارساتها، وال ننسى أن للبنان خصوصية ال يمكـن أن يكـون                  

قوى والفصائل  يجاد مرجعية سياسية تمثل كافة ال     إالمكتب فيها هو المرجعية التي يتم الحوار معها، بل ال بد من             
  .الفاعلة في لبنان، وتكون هي الجهة المخولة بالحوار مع الحكومة اللبنانية

هل تتوقعون إصالحات حقيقية وجذرية لهيكلية منظمة التحرير، أم أن األمر متعذر حتى اآلن، ومـا هـي                  * 
وتمثيلهـا الـشامل    نظـرتكم لمعالجة هذا الملف بشكل يصحح الخلل القائم ويعيد لمنظمة التحرير اعتبارهـا              

  والواسع؟
 فيما يتعلق بموضوع منظمة التحرير، نحن مع الصيغة التي تم االتفاق عليها في حوار القاهرة، والذي نص                  -

على ضرورة العمل على إعادة بناء المنظمة وتفعيلها من خالل لجنة تضم باإلضافة إلى الشخصيات المـستقلة                 
مين للفصائل وذلك بغرض التوصل إلى إصالح الخلل القائم وإعـادة           وممثلين عن منظمة التحرير، األمناء العا     

بناء وهيكلة المنظمة، ولكن لألسف حتى اآلن ال يزال األمر معلقا ولم تبادر قيادة المنظمة إلى عقد أي جلـسة                    
بهذا الخصوص، وبصراحة فالجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية قبل فوز حماس باالنتخابات لم تكن تبـدي أي                 

رص على المنظمة، بل كان هناك سعي واضح لتجاوزها وشطبها، وبعد االنتخابات األخيرة يبدو أن األمور                ح
عـادة  إبدأت تتخذ منحى جديدا، حيث يسعى السيد محمود عباس وفريقه، إلى إعادة تعويم المنظمة تحت شعار                 

نأمل في األيام القادمة التوصل إلـى       عادة إصالح وبناء المنظمة، و    إتفعيلها، دون أن يكون هناك نوايا جادة في         
عادة بناء المنظمـة علـى      إنتائج ايجابية من خالل حوار فلسطيني داخلي وجاد من قبل الجميع، بما يساهم في               

عادة تبني الميثاق الوطني الفلسطيني، والتوافق على البرنامج الـسياسي وإصـالح            إأسس سليمة، في مقدمتها     
ن تمثيل جميع القوى الفلسطينية، السيما الجهاد اإلسالمي وحماس، بما يعيـد            المؤسسات التابعة للمنظمة وضما   

االعتبار للمنظمة لتصبح بحق الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واإلطار الجامع والقادر على حماية مـصالح               
  .شعبنا

  14/6/2006الوطن القطرية 
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  الجيش االسرائيلي يحاول جر حماس لمواجهة مسلحة  .43
  ميخائيل. ب

يـضا  أمع كثرة األكاذيب والحيل التي تورط الجيش فيها في السنين األخيرة، يجوز أن نتناول بشك وباستهزاء                 
ر تحقيق أكثر من    يهذا كاريكات . غزةئ  التحقيق الذي يجريه اآلن ليطهر نفسه من تهمة قتل عائلة غالية في شاط            

قق الجيش االسرائيلي مع نفسه ـ أو لم يحقـق ـ    ال يخالف كثيرا سائر التحقيقات حينما ح. كونه تحقيقا حقيقيا
  .بعد مقتل مئات المواطنين

عالم صـيغة صـاروخ القـسام    لي ناطقيه المتطوعين في اإلإ هذه اللحظة أن الجيش يسرب  ىمن الصحيح حت  
آالف الصواريخ التي   . لكن صاروخ القسام، رغم نجاحه النفسي المثير لالنطباع، هو فشل مدفعي تام           . الضال  

ومـن  . (طلقت في السنين األخيرة أصابت من الناس أقل مما أصابت قذيفتان مدفعيتان للجـيش االسـرائيلي               ُأ
فأنا أسكن القـدس وأعمـل فـي ميـدان          . فضلكم ال تعظوني بأنني أجلس في برجي العاجي بعيدا عن الخطر          

اليوم، وهل سـأكون     سينفجرون أمام ناظري في ذلك       ىومنذ أكثر من سنتين لم أعرف كم من الموت        . صهيون
  ).أعرف جيدا ما هو طعم الرتابة في ظل الموت. بينهم

وقات سوء الحـظ    أوفي  . يضاأصابة  وصاروخ القسام يستطيع اإل   . في الحقيقة أن صاروخ القسام يثير الرعب      
لكن فكرة أن صاروخ القسام الذي سقط في ارض مفتوحة          .  أن يقتل البشر   ىالفريد في نوعه يستطيع القسام حت     

 وفي كل يوم يري مواطنو اسرائيل الحفرة الصغيرة التي ينشئها صاروخ قسام يسقط في منطقة مفتوحـة ـ   ـ
نجح في قتل سبعة وفي جرح كثيرين جراحا بالغة، هي سخافة يمكن أن تنشأ فقط في تحقيق يجريـه الجـيش                     

ألـيس  . كل صاروخ قسام   ومن أين ينطلق     ىوفضال علي ذلك، يعلم الجيش بالضبط مت      . االسرائيلي علي نفسه  
ذا بعـرض صـور     إلي أين يسدد قذائف رده، أليس كذلك؟ فليتفضل المحققون          إبسبب ذلك يستطيع أن يعرف      

ويوصي جدا أن يحرص فـي      .  البحر، في تلك اللحظات المرة بالضبط      ئمقنعة لصاروخ قسام يطير نحو شاط     
  .به حمالة جرحي شبها كبيراهذه المرة حرصا أكبر، علي أال يبدو الصاروخ الذي يعرض يش

وكأنه يوجد فرق ما هـل      . وإن الزعم بأنه ربما يكون الحديث عن قذيفة ساقطة للجيش االسرائيلي أكثر سخافة            
سبوعين وانتظرت ضـحاياها    أربعاء قبل   ُأطلقت القذيفة القاتلة في يوم الجمعة وقتلت من فورها، أو في يوم األ            

  .بصبر فقط
. يضا، ولو بسبب حقيقة أن الفلسطينيين لم يدفنوا قط ألغامـا          أدفنته حماس متكلفة قليال     تبدو أسطورة اللغم الذي     

لي ذلك أن ما ال يحصي من الشهود يتحدثون بتوالي القصف وبمحاوالت الهرب من المكان للهرب من             إيضاف  
  .كلها قد قتلت نفسهاذا أن يكف الجيش عن التحقيق العجيب هذا، وأن يعلن ببساطة بأن العائلة إيحسن . صابتهإ

فقـد  . خالقيتـه أخالقية الجيش أو عدم     أ التعمق كثيرا بقضية     ىلإولكن من اجل الحقيقة، ال توجد أصال حاجة         
ولئك الذين لم يتفضلوا بـأن تُلـتقط        أحسم هذا السؤال منذ زمن، ألن الجيش قد قتل الكثير من المواطنين، مثل              

  .م يثر موتهم ضجة ولم يحقَق فيه صورهم فورا بعد موتهم في صور مزعزعة، ول
بصراحة، وبحزم، وبـال    .  األمام ىلإالمشكلة الرئيسة، والحقيقية، والساخنة، هي األجندة التي يدفع بها الجيش           

ـ    إن .لي حرب شاملة مع حكومة السلطة     إوهي أجندة تقول انه يجب الوصول       . عائق وبال إحجام   فحص ت من ي
. اع غزة في الشهرين األخيرين، سيكشف النقاب عن صورة مثيرة جدا          في الصحف عن توالي األحداث في قط      

فبمنهجية باردة محسوبة قام الجيش بكل ما يستطيع ليجـر          : سيكشف عن كل مراحل عملية التصعيد المقصودة      
عدام الذي أخذت حججه فـي       المواجهة، ال بأعمال هوجاء فقط آخذة في االزدياد، وال باإل          ىلإحماس من الهدنة    

 /أنظر مثال التعليل الذي قدمه الجيش نفسه للقتل المقصود لفلسطينيين في السادس من حزيـران              (ؤل فقط   التضا
عالم، الذين يثرثرون عن بشارته بفـرح، وبإطاعـة         يضا لوكالئه الفاسدين في اإل    أ، بل باستعمال كثيف     )يونيو
  .خالصإوب
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ذا إولكن  . مال منع الكارثة اآلخذة في االقتراب     ال يزال يوجد احت   .  اآلن ثقة في أن الجيش قد نجح       ىال توجد حت  
 المواجهة، فال يوجد أي ريب في أن االنتفاضـة الثالثـة            ىلإلم يوجد من يوقف الجيش آخر األمر في انطالقه          

  .تقف علي الباب
يضا لن تحدث لنا الن الفلسطينيين دبروها وخططوا لهـا، بـل ألن   أومثل االنتفاضة الثانية بالضبط ـ الثالثة  

  .الجيش قرر علي هذا النحو
  13/6/2006) يديعوت احرونوت (

  14/6/2006القدس العربي 
  

  !دم فائض وسالح زائد .44
  سميح المعايطة

لى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحـصار الـسياسي          إجالء موقفاً شرعياً دعا     أعلن علماء   أقبل فترة،   
دارة صراعها مع كيان االحـتالل؛      إمة في   سالح األ صحاب المصداقية جزء من     أورأي العلماء   . واالقتصادي

  .نسانيةبعاد القومية واإل األأيضافية من الدين، تضاف إبعاداً أفالفتوى الشرعية ذات المكانة تعطي للموقف 
صـحاب القـرار    ألى  إصحاب العلم والشرعية والمكانة توجه      ألى فتوى قوية من العلماء      إواليوم، تبدو الحاجة    

لـى  إن يستمع الناس    أصبح مألوفاً   أ السالح في الساحة الفلسطينية، لحفظ الدم الفلسطيني بعدما          السياسي وحملة 
و فتح ورئاسة الـسلطة؛     أو من المحسوبين على حماس والحكومة       أخبار عن سقوط قتلى وجرحى من الناس،        أ

  . وكل هؤالء مواطنون عرب ومسلمون
عطى كل طرف لنفسه حق استعمال الـسالح فـي وجـه            أهل السياسة في فلسطين تجاوزوا الثوابت، و      أوألن  

فالمخطئ ال يتورع عن رفع سالحه، والمعتدى       . اآلخر، فإن كل ادعاءات قداسة الدم الفلسطيني أصبحت مزاعم        
  .عليه يتجاوز واجبه الذي يفرضه عليه قانون ام الولد الحريصة على حياة ابنها حتى لو خسرت مكاسبها منه

ن هذه القوى لديها سالح فائض عن حاجتها في مواجهة االحتالل الـصهيوني             أمي يرى   سالالعالم العربي واإل  
هت تحرير األرض وحماية الشعب استعملت هذا السالح الفائض لالقتتال الداخلي، والتنازع            أنن  أوقمعه، وبعد   

 يجد له طريقـاً     شاوس دما زائدا ال   كما أن لدى هؤالء المقاتلين األ     . على صالحيات يملكها الطرف االسرائيلي    
و في شوارع رام    أو الحكومة،   أو الرئاسة   أبواب مقرات األمن    أللبذل في الجهاد والكفاح، لهذا فهو يسيل على         

  !اهللا المحتلة وغزة المنتهكة من طيران االحتالل وصواريخه
حزمـة  أفهم  كتاأشداء يغطون رؤوسهم، ويحملون سالحاً حديثاً، وعلى        أيظهر على شاشات الفضائيات مقاتلون      

انه العبث الذي مهما تم     ! في جهاز امن آخر   ! و لقتل عدو  أالرصاص، لكنهم يذهبون لتدمير مقر رئاسة حكومة،        
و الـدواء، وحتـى     أساءة واضحة للقضية الفلسطينية؛ فلماذا يتبرع احد بالمال         إو تبريره فإنه يمثل     أالدفاع عنه   

خـرى علـى    أسها بينها شديداً، تارة على صالحيات، و      الدعاء والتضامن مع فصائل تركت اسرائيل وجعلت بأ       
خرى على استفتاء، وكـل طـوابير الـسياسيين ال          أحياناً  أحياناً على حوار، و   أجهزة وتشكيل شرطة، و   أقيادة  

  !ذن من قوات االحتالل؟إيملكون قراراً باالجتماع دون 
وهذا العبث  .  المقتول وصف شهيد   سالح فائض، ودم زائد، وصراع بائس ال يحمل القاتل فيه صفة مجاهد، وال            

ن أوالغريـب   . خيـرة نظار عنها، مثل جريمة شاطئ غزة األ      كفيل بالتغطية على جرائم االحتالل وصرف األ      
رضـه  أن يجنـب    أخرى، بينما يعجز عن     أوصاف الجهاد والشهادة على ساحات      أالبعض يملك وقتاً لصرف     

ن نسمع عن قتيل من حماس، وقاتـل        أصبح مألوفاً   أل، ف ومقاتليه عبثاً ورصاصاً ضل طريقه عن جنود االحتال       
  !و العكسأمن فتح 

الجميع يتحدث عن الشرعية التي اكتسبها من انتخابات، لكن كل هذه الشرعيات تضيع عنـدما يفقـد الجميـع                   
ونتحدث عن انجاز األمن واالستقرار، والقدرة علـى الحـوار والحـديث            . شرعية االنجاز للشعب الفلسطيني   
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و حكومة يتناثر مقاتلو كل منهما بحثاً عـن صـالحيات   أ فكيف يأمن الفلسطيني على نفسه من رئاسة    ،يةبعقالن
  !خيه؟أوسلطة، وال يتورع احدهم عن قتل 

ي تضامن  أوحين يحطم الفلسطيني مقرات حكومته وشرطته ويبعثرها، فماذا يترك للقصف الصهيوني ليدمر؟ و            
مور على مسارها السلبي، فإن الملـف       سالمية؟ وفي حال استمرت األ    سيجده من الناس والشعوب العربية واإل     

مراء حرب، وسيفقد الجميع قيمتـه مهمـا   ألى ما يشبه الملف الصومالي؛ ملف ميليشيات و     إالفلسطيني سيتحول   
  .كانت التبريرات

فـي وجـوه    سـلحتهم   أذا كانت السلطة بهذه الهشاشة والضعف، يتقاتل عليها المجاهدون السابقون ويرفعون            إو
ذا كانت الزعامات   إو! بعضهم بعضا، فكيف لو كانت دولة مستقلة، فيها امتيازات وصالحيات وسيادة وسلطة؟           

ذن، والسيارات الفاخرة، ومع ذلك صدق      ال الشكليات، والحراس الشخصيين، وسماعات اإل     إال تأخذ من السلطة     
لى ميليشيات  إاؤوا للجهاد ومقاومة المحتل     نهم رؤساء وقادة حكومات، ومجلس تشريعي، وحولوا من ج        أالجميع  

  !لتدمير المقرات واالقتتال الذاتي، فكيف لو كان الرئيس رئيساً والحكومة حكومة؟
ال لقداسة الدم الفلسطيني، والفتوى مطلوبة مـن  إال بد ألهل العلم والفتوى الصادقين من قول كلمة غير منحازة      

فعالهـا وسياسـاتها،     ليست ألسماء التنظيمات وألقاب قادتها، بـل أل        هل الشريعة لعلها تردع البعض؛ فالقداسة     أ
ن يوفروا ألطفال فلـسطين ونـسائها األمـن         ألى حين زوال االحتالل، وبعد      إوليؤجلوا االستعراض واالقتتال    

  .والخبز، وليحفظوا للبندقية رسالتها
  14/6/2006الغد األردنية 

  
  !الفوضى هدف .45

  سحر بعاصيري
لى وقف  إ تصدر عن مسؤولين عرب وغربيين لقتل اسرائيل مدنيين فلسطينيين ودعواتهم لها             االستنكارات التي 

انهيار شامل  : ن لم تكن وقعت بالفعل، فهي على وشك الوقوع        أطار التباكي على كارثة،     إالعنف ال تخرج عن     
سياسة بنـاءة   ي  أغياب   وهذا ليس سببه الصراع على السلطة بين حماس وفتح فحسب، بل          . للوضع الفلسطيني 

ال إوما تفاقم الصراع الداخلي     . زاء القضية الفلسطينية لدى المجتمع الدولي عموما واللجنة الرباعية خصوصا         إ
احتالل زائد حصار دولي زائد     : ن ينتظر العالم من وضع يحكمه خليط جهنمي       أفماذا يمكن   . نتيجة لهذا الغياب  

  نزاع داخلي؟
لمتواصلة تهدد بتفلت الوضع، ولكن ال يكفـي بالتأكيـد لمنعهـا وصـف              ن المجازر االسرائيلية ا   أال شك في    
و انتقاد استخدامها القوة المفرطة، وكأن ضمير العالم        أو مطالبة اسرائيل بوقف التصعيد      أنها وحشية   أالمجازر ب 

  .يقبل بمستوى من القوة ال يحرجه
كثـر  نفجار الداخلي الفلـسطيني وهـو األ      المطلوب تحرك يهدئ الجبهة الفلسطينية االسرائيلية من اجل منع اال         

  .لحاحا للمعالجةإكثر خطورة اآلن واأل
ن لم تكن بدأت فعـال فـي حـوادث          إن تبدأ   أفكل ما يجري بين حماس وفتح يؤشر لحرب داخلية على وشك            

  . لى مثل هذا االقتتالإخيرين، على رغم تأكيد كل طرف رفضه االنزالق اليومين األ
ن فتح لم تستوعب خسارتها في االنتخابات بعد وان حماس لم           إهمها  أة كثيرة للصراع    سباب داخلي أطبعا هناك   

والطرفـان  . و تنتهج طريقا براغماتية مـع العـالم       أتستوعب انتصارها ولم تستطع التأقلم مع وضعها الجديد         
  .يتحديان أحدهما اآلخر لكنهما يتغذيان من مواقف المتباكين على مقتل المدنيين

هم هو  لكن األ . لى شرح إهذا ال يحتاج    . خفاء مشروعها للفتنة بين الفلسطينيين    إ تأسفت ال تستطيع     اسرائيل وان 
فهو باسم محاصرة   . والغرب، وملحق به كالعادة موقف العرب     ) اللجنة الرباعية تحديدا  (موقف المجتمع الدولي    

 الوقت نفسه تقوية موقـع      حكومة حماس لتقبل بشروطه يفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين ويحاول في          



 

 27

نما يـدفع فـي     إخر  لكنه بسياسته دعم طرف ضد اآل     . ن تفشل حماس  أالرئيس محمود عباس، ورهانه في ذلك       
  .اتجاه االقتتال الداخلي

و اشـتعاال   أ/والنتائج ستكون اقتتاال فلسطينيا داخليـا و      . قد ال يطول الوقت ليرى المجتمع الدولي نتائج سياسته        
  فهل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟. ية الفلسطينيةللجبهة االسرائيل

  . ذا كان هذا ما يريده فليطمئن الن الكارثة محتمةإ
. ذا لم تكن الفوضى هي الهدف فال وقت تضيعه اللجنة الرباعية لتعيد النظر في سياسة هي قمـة الغبـاوة                   إما  أ

مجتمع الدولي وال السرائيل وال لعباس بل       حد، ال لل  ن حماس لن تنهار وحدها وفشلها لن يكون انتصارا أل         أذلك  
عـادة  إي تأخير فـي     أو. ستكون النتيجة فوضى شاملة يصعب السيطرة عليها وعلى تمددها ابعد من فلسطين           

  .النظر يعجل في الكارثة
  14/6/2006النهار 

  
 !حديث الكونفدرالية األردنية الفلسطينية مرة أخرى .46

  طارق ديلواني
تتجه التحركات السياسية اإلقليمية اليوم نحو تعزيز وإحياء فكرة الكونفدرالية األردنيـة الفلـسطينية، بعـد أن                 
تحولت العاصمة األمريكية واشنطن على مدار األسابيع الماضية إلى محطة مهمة لزيارات عدد من الزعمـاء                

والحاصل أن التحركات السياسية في واشنطن منسقة ومخطط لهـا مـسبقا،            . ياسيين العرب لهذا الغرض   والس
  . باتجاه إعادة رسم خريطة الشرق األوسط مرة أخرى، وال تبتعد كثيرا عن مخطط إعادة تقسيم العراق

مـن ترتيبـات    ورغم أنه لم يرشح حتى اللحظة أية تسريبات أو معلومات عن مضمون ما يدور في واشنطن                 
لترسيخ وتعزيز فكرة الكونفدرالية األردنية الفلسطينية، لكن سخونة الحدث وتواتر الزيارات إلـى واشـنطن،               

  . فضال عن اللغة المستخدمة في النقاشات المتعددة، توحي باحتمال حدوث تغير هام بالمنطقة في الفترة القادمة
ا رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت إلى واشنطن منـذ  ولعل أبرز هذه التحركات تلك الزيارة التي قام به 

أسبوعين، وإعالنه أمام الكونغرس أن صبر إسرائيل قد ينفذ، وأنها لن تنتظر الفلسطينيين ألجل غيـر محـدد،                  
وهي رسالة واضحة المعالم على أن إسرائيل تبحث عن حل، قد يكمل أو يعزز أو ربما يكون بـديال لخطـة                     

  .  الجانباالنفصال أحادي
أما لقاء الرئيس المصري حسني مبارك واولمرت في شرم الشيخ، فلم يكن بعيدا عن هذا اإلطار وكذلك الحال                  

  . بشأن لقاء مبارك مع العاهل السعودي الملك عبد اهللا بين عبد العزيز في مصر
مالمحه من خالل نـدوة     الخالصة أن حراكا سياسيا ساخنا يحشد باتجاه تعزيز فكرة الكونفدرالية، تجلت أبرز             

نظمها معهد آميركان أنتربريز، وهو من أكثر مراكز األبحاث اليمينية نفوذا في العاصمة األمريكية، وحـضر                
  . الشرق أوسطية-هذا الحدث حشد كبير من الخبراء والسياسيين والمهتمين بقضايا العالقات األمريكية

واألراضي الفلسطينية ليست فكرة مستبعدة، بـل مطروحـة         وما ذهبت إليه الندوة أن فكرة الوحدة بين األردن          
اليوم بقوة كحل شاف لكثير من الملفات العالقة، وهي فكرة مرحب بها من إسرائيل، خاصة وأنها ستقضي على                  

  . أسباب استهدافها وتهديدها
ن الفلسطينيين داخـل    كما أنها تمثل سيناريو مثالي بالنسبة للبنان، نظرا ألنها تتيح خيارات لحل مشكلة الالجئي             

  . حدودها، فضال عن أنها ستحل مشاكل الوجود الفلسطيني العالقة بين الضفة الغربية واألردن
والفيدرالية المتوقعة، كما هو مزعوم، مخرج حقيقي من مأزق االقتصاد الفلسطيني المتهالك وفرصـة إلعـادة                

  . بناء الكيان الفلسطيني سياسيا وأمنيا
فهل ستوافق حماس، على اعتبار أنهـا تمثـل         .. لى الذهن بمجرد الحديث عن الكونفدرالية       أسئلة كثيرة تقفز إ   

  الحكومة الفلسطينية، على فكرة الكونفدرالية، وهل يوافق اإلخوان المسلمون في األردن على ذات األمر؟ 
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 وهل الحـديث    وماذا عن قطاع غزة؟ هل سيكون من ضمن حسابات الكونفدرالية، أم أنه خارج الحسبة مطلقا؟              
يدور عن ضم الضفة الغربية إلى األردن، أم وحدة حقيقة وكونفدرالية كاملة؟ وهل مشروع الكونفدرالية مجرد                

  محاولة جديدة إلفشال حكومة حماس ومحاصرتها؟ 
ليـة  العالقة التاريخية بين الشعبين والعمق التاريخي بينهما ال يمنع فكرة الوحدة، لكننا ال نستبشر خيرا بكونفدرا   

تحاك خيوطها في واشنطن على حساب إلغاء مقومات حياة الشعب الفلسطيني أو القفـز علـى قـضايا الحـل             
  .النهائي، وتكريس االحتالل واالستمرار في اغتصاب األرض وسلب الحقوق

 13/6/2006مجلة العصر 
 

  حماس لم تفرغ من حوارها مع حماس؟؟؟ .47
  براهيمإمحمد 

ي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قال احد قادة حركة حماس هامسا             لدى افتتاح مؤتمر الحوار الوطن    
ن الحوار يجري بين فتح وحمـاس،       أتظنون  أ: مامية للمقاطعة في رام اهللا      في حلقة نقاش ضيقة في الساحة األ      

زاء سـيل   إلى تعدد االجتهادات فـي الحركـة        إمشيرا  ،  بالطبع ال، الحوار الحقيقي يجري بين حماس وحماس       
  .لقضايا التي وجدت نفسها في مواجهتها بعد فوزها في االنتخابات وتشكيلها الحكومةا

وحسب هذا المسؤول فان الحوار الداخلي في حماس بدأ، ولم يتوقف، منذ فوزها في االنتخابـات التـشريعية                  
تفاقـات  مطلع هذا العام، وانه يتركز حول البرنامج السياسي للحكومة، والموقف من المفاوضـات، ومـن اال               

  .القمم العربيةوالسابقة، ومن قرارات الشرعية الدولية، 
عالن اسرائيل والواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي عن فـرض          إوقد زادت وتيرة وحدة هذا الحوار بعد        

زمـة اقتـصادية    بأحصار مالي على حكومة الحركة جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، ويهدد استمراره              
  .راضي الفلسطينيةة غير مسبوقة في األواجتماعي

قرار االتفاقات الـسابقة مقابـل رفـع        إويشترط الغرب على حكومة حماس االعتراف باسرائيل ونبذ العنف و         
  .الحصار المالي والسياسي عنها

و التخفيـف   أن الحوار الداخلي يتمحور حول القضايا التي من شأنها رفع هذا الحصار             أويقول قادة في الحركة     
  .نهم

ي تغيير على مواقفنا، فنحن     ألو ترك األمر لنا لن نجري       : وقال مسؤول رفيع في الحركة فضل عدم ذكر اسمه        
في الماضي كنا حركة سياسـية      : وأضاف. مقتنعون بعدالة وصحة هذه المواقف، لكننا نتعرض لضغوط هائلة          

ولة عن اقتـصاد ومـوظفين وأمـن        تتمتع بأقصى مدى من الحرية في اتخاذ مواقفها، لكننا اآلن حكومة مسؤ           
  .داخلي

فـالبعض  . لى حد كبير ويتناول قضايا كانت ذات يوم من المحرمات         إويبدو النقاش الداخلي في حماس مفتوحا       
قرار االتفاقات السابقة   إيطالب بمشاركة الحركة في المفاوضات السياسية مع اسرائيل، والبعض اآلخر يطالب ب           

  . حدة وقرارات القمم العربيةمم المتواالعتراف بقرارات األ
وذكر مسؤول في الحركة انه توجه شخصيا بسؤال للرئيس محمود عباس بعد تشكيل الحكومـة حـول الحـد                   

ن هذا الحد يتمثل في المبادرة العربية وهو مـا  أجابه بوضوح أدنى المقبول دوليا لرفع الحصار، وان عباس    األ
  .ت الثالث األولىلى الحكومة التي ناقشته في االجتماعاإنقله 

عالن باسم الحكومة عن قبول المبادرة العربية لكن بعض         كان التوجه األعم لدينا هو اإل     : وأضاف هذا المسؤول  
ول أننا تنازلنا عن مبادئنا تحـت       إخوة في قيادة الحركة طلبوا منا التريث في ذلك حتى ال يفهم من الموقف               األ

  .ضغط نتعرض له ونحن في الحكم
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مامهم لكن، ثمة خط احمر رسـمه       أدة حماس تباين آرائهم بشأن القضايا السياسية المطروحة بقوة          وال يخفي قا  
المكتب السياسي للحركة يتمثل في عدم االعتراف باسرائيل في هذه المرحلة حتى لو تطلـب األمـر مغـادرة                   

  .عارضة السياسيةلى ما يفضل جميعهم تسميته المربع األول وهو مربع المقاومة والمغالحكومة والعودة 
: ضافأ و .لن نعترف باسرائيل دون ثمن حتى لو اقتضى األمر مغادرتنا الحكومة          : ويقول مسؤول في الحركة   

ننا بادلنا موقفنا الـسياسي بـالخبز، وحولنـا         إذا اعترفنا اليوم باسرائيل، انه سيقول ببساطة        إماذا سيقول العالم    
  .دات غذائية ورواتب وهذا أمر ال يقبله احد فينالى قضية مساعإقضيتنا من قضية وطنية سياسية 

ن أمر اآلن فمن يضمن لنا      في النهاية سنعترف باسرائيل، لكن لو حصل هذا األ        : وقال مسؤول آخر في الحركة    
سنعترف باسرائيل يوما ما، وهذا يمكن تبريره داخليا ولـيس كمـا            : ضافأ و .ال تُقدم لنا قائمة مطالب جديدة     

  .ركة قلقة من االنشقاق الداخلي، فاعترافنا باسرائيل لن يكون مجانياًن الحأيدعي البعض 
ـ لى تيارين، األول معتدل ويدعو      إمامها  أزاء القضايا المطروحة    إوتنقسم قيادة الحركة في نقاشها الداخلي        ى إل

ـ        مرونة عالية في التعامل مع الشروط الدولية تصل حد اإل          شرعية قرار بمبادرة السالم العربيـة وقـرارات ال
ن القبـول   أكثر تشددا فيرفض ذلـك معتبـرا        أما الثاني وهو    أ. الدولية والمشاركة في المفاوضات مع اسرائيل     

  .مام اسرائيل والواليات المتحدة لتقديم قائمة شروط جديدة للحركةأبقائمة اللجنة الرباعية اليوم سيفتح الطريق 
 التي تفرض الحصار، بما فيها اسرائيل، للوقوف علـى          ن التحاور مباشرة مع الدول    أويصر التيار الثاني على     

  .جابات بشأنهاإحدود المطالب المعروضة قبل تقديم 
ويتكون التيار األول من قادة الحركة في الضفة والسجون وبعض قادتها في غزة، فيما يتألف التيار الثاني مـن                

 كبار قادتها في القطاع وفي مقـدمتهم        عضاء المكتب السياسي المقيمين في الخارج، وعدد من       أرئيس وغالبية   
  .محمود الزهار وسعيد صيام
جراء االستفتاء الـشعبي    إعلن الرئيس محمود عباس عن      أمام مفصل تاريخي بعدما     أوقد وجدت حماس نفسها     

من الجمهـور وفـق آخـر       % 77(ن يحظى بقبول واسع في الشارع       أفاالستفتاء المتوقع   . حول وثيقة األسرى  
.  الرئيس عباس تفويضا سياسيا يعزز مكانة حركة فتح في السلطة ويضعف مكانـة حمـاس               سيمنح) استطالع

رفـع الحـصار    ل القوة لمخاطبة العالم والعمـل       عطيهن نتيجة ايجابية لالستفتاء ست    إويقول مقربون من الرئيس     
  .المالي والسياسي عن السلطة

الشريك السياسي، ويجـرد رئـيس الـوزراء        ن التفويض الجديد سيعيد للسلطة والمنظمة مكانة        أويرى هؤالء   
وال يخفي هـؤالء    . لمرت من الكثير من عناصر القوة التي يحشدها لتطبيق خطته االنطواء          واالسرائيلي ايهود ا  

  . ن نتيجة من هذا النوع ستعتبر بداية عزل داخلي أيضا لحكومة حماسأ
  14/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  !االنتحار .48

  صالح القالب
 ،لتنـاحري ألى المتصارعين في الضفة الغربية وغزة إال أن يلبسوا أثوابا حمراء حتى يعتبر تذابحهم               لم يبق ع  

 وهـم يعيـشون     ،نتخابات التشريعية األخيرة  بتياعها بعد اال  اعلى السلطة والمسؤوليات وربطات العنق التي تم        
 جزيـرة   ئنتنامو  علـى شـواط     وراء قضبان سجن االحتالل اإلسرائيلي انتحارا كانتحار سجناء معتقل  غوا          

   .كاسترو الكوبية
 التي أجريت على أساس اتفاقيات أوسلو واالعتراف بإسرائيل بلغـة           ،نتخابات التشريعية األخيرة  لى ما قبل اال   إ

 كانت حـــركة حماس تظهر تعففا كتعفف األولياء تجاه الـسلطة           ،فصحى ال لبس فيها كلغة خطباء المساجد      
نـدفعت بـنهم    انتخابات حتـى     كلها من اإلسرائيليين ثم ما أن ظهرت نتائج هذه اال          والحكم في منطقة محكومة   
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تاريخي نحو ما كانت ترفضه قبل لحظات وتقول أن هدفها الوحيد الذي ال يتقدم عليـه هـدف هـو الجهـاد                      
   .واالستشهاد في سبيل اهللا

مى بصر وبصيرة وأنه أمي سياسيا      إن من لم يكن يتوقع هذا الذي يجري في الضفة الغربية وغزة البد وأنه أع              
وال يجيد قراءة مقدمات الكوارث الوطنية الكبرى أو أنه طيب القلب أكثر من اللزوم ويصدق كل ما يسمعه في                   
خطب الجمعة وخطب الفضائية التي يديرها الشيخ يوسف القرضاوي لحساب قاعدتي  السيلية  و العديد  عـن                   

  . الثورة وعن إشاحة الوجه عن الحكم والسلطةالجهاد من أجل الجهاد والثورة من أجل
لى الوطن علـى    إها  ا بعد عودة الثورة من منف     ،حماسولقد كان واضحا منذ أن وقع صــدام السبت بين فتح             

 أن هناك رأسا جديدا بات ينبت في الجسد الفلسطيني الواحد وأن هذا الـرأس إن هـو                  ،تفاقيات أوسلو اأساس  
وقت فإنه سيبقى يتحين الفرص إلزاحة الرأس اآلخر وهذا مـا وفرتـه تطـورات               طأطأ لألمر الواقع لبعض ال    

نتحارية وبعد تغييب ياسر عرفات وإضـعاف       األحداث بعد عسكرة االنتفاضة األخيرة وبعد  هوجة العمليات اال         
ن ولـم   السلطة الوطنية حتى حدود التالشي وبعد االنتخابات التشريعية التي ترتب عليها إنجاز فاجأ المنتـصري              

   .يكن يتوقعه الذين لحقت بهم الهزيمة
حماس بأنها زاهدة بالسلطة والحكم عندما وضع هذا اإلدعاء على محك الحقيقـة فهـي فـور                  لم يصمد ادعاء  
بدالت من  ون تشكل حكومة لها وحدها وتستورد لوزرائها ربطات عنق          أنتخابات األخيرة وقبل    إعالن نتائج اال  

 أبيب بدأت تعمل لتوجيه ضربة قاضية لحركة فتح وحكمها وسـلطتها وألجهزتهـا              متاجر البيع بالجملة من تل    
   .األمنية

لى الشوارع لطـرد جـيش الـسلطة        إعندما تتمترس حماس في  دوقية  غزة وتشكل جيشها الخاص وتنـزله             
ألول ردا  ن تتمترس فتح في دوقية الضفة الغربية وأن يحدث هذا في رام اهللا أمـس ا               أالوطنية فإنه أمر طبيعي     

  .على ما حدث في رفح في اليوم نفسه وفي اليوم الذي سبقه
 واآلن وإذ أخذت األمور هذا المنحى الخطير حيث بدأ كل رأس من رأسي الجسد الفلسطيني المعذب بالشد في                  

نتحـار  ااالتجاه المعاكس لالتجاه الذي يشد في اتجاهه الرأس اآلخر فإن أقل ما يمكن أن يقـال هـو أن هـذا                      
نتنامو  فالضفة الغربية وغزة سجن كبير والمنتحرون في هذا السجن الكبيـر ال ينقـصهم                انتحار سجناء  غو   اك

 تلك الجزيرة الصغيرة التي تقـع       ئسوى الثياب الحمراء حتى تتطابق حالهم مع حال الذين انتحروا على شواط           
  !! جزيرة الرفيق فيديل كاسترو الكوبية ئعلى مرمى قنبلة من شواط

  14/6/2006 األردنية الرأي
  

  االستفتاء ليس هو الحل .49
  حسن نافعة   

ستراتيجية جديدة أكثر   إإذا كان هدف الفصائل الفلسطينية هو حقا تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول              
 فعالية إلدارة الصراع مع إسرائيل فمن المؤكد أن هذا الهدف لن يتحقق بطرح وثيقة لم يتم االتفاق عليها بعـد                   

واألرجح أن يؤدي طرح وثيقة ما تزال خالفية الستفتاء شعبي عام إلـى  . بين هذه الفصائل الستفتاء شعبي عام 
انقسام جديد على مستوى الشارع الفلسطيني يضاف إلى انقسام الفصائل القائم حاليا بالفعل، وهو انقسام ستكون                

خطار من جانب وتحول دون حصوله علـى        له عواقب وخيمة على نضال الشعب الفلسطيني الذي تحدق به األ          
 من منطلـق الحـرص علـى القـضية          -وال يستطيع مراقب مثلي يتابع الوضع من بعيد         . حقوقه المشروعة 

 إال أن يدرك هذه الخطوة باعتبارها حلقة جديدة في سلـسلة مخطـط              -الفلسطينية وليس على أي فصيل بعينه       
ن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، حتى في حدودها الـدنيا          ولو كان بإمكان أحد أن يقنعني بأ      . إفشال حماس 

على النحو الذي عكسته مبادرة قمة بيروت العربية، تمر حتماً بهذا باستفتاء يبدو واضحاً أنه يستهدف إسـقاط                  
لما ترددت لحظة واحدة في الترحيب به على أمـل أن يـشكل مخرجـاً              , حكومة حماس وإخراجها من السلطة    
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لكن المشكلة الحقيقية أن عباس يقدم بهذا االستفتاء على مغامرة خطيرة مـن دون أن تكـون                 . راهنللمأزق ال 
لديه، أو لدى أي من األنظمة العربية التي تشجعه على ذلك حرصاً منها علـى عالقتهـا الحميمـة بإسـرائيل      

  .والواليات المتحدة، أي أوراق حقيقية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني
العربية اآلن أكثر من ثالث سنوات، وإسرائيل لم تعر هذه المبادرة اي احترام وتعاملـت معهـا                 عمر المبادرة   

وجاء عباس أوال كرئيس للحكومة الفلسطينية بضغط من الواليـات          . باستخفاف وصل إلى حد االحتقار والتهكم     
و ونفر مـن رفاقـه، ال       ولو كان الذين دفعوا عباس وشجعوه ه      . المتحدة وإسرائيل ودعم من االتحاد األوروبي     

لالنقالب على عرفات يريدون حقاً مساعدته على التوصـل         , أشك لحظة في وطنيتهم رغم اختالفي مع منهجهم       
إلى تسوية على أساس المبادرة العربية لما كانت األوضاع على الساحتين الفلسطينية والعربية تدهورت إلى هذا                

وحـين قـررت    .  كان من أكثر المتحمسين لها والداعين إليهـا        فعرفات لم يكن ضد المبادرة العربية بل      . الحد
لـم يتـردد    , إسرائيل التخلص من عرفات نهائياً، بعد أن اعتبرت وجوده عقبة ال تتيح لعباس حرية الحركـة               

الشعب الفلسطيني في منح عباس ثقته لعله يستطيع وهو على رأس السلطة ويعاونه رئيس وزراء متناغم مـع                  
  .إلى شيءسياساته، أن يصل 

أكثر من ذلك فإن حماس نفسها لم تتردد، وهي في المعارضة، من تسهيل مهمة عباس ومدت له يد العون، من                    
منطلق سد الذرائع، حين وافقت على هدنة التزمت بها على أمل أن يتمكن من انتزاع الحد األدنى من حقـوق                    

لفلسطيني لما كانت حماس وصلت إلـى       ولو كان عباس حصل على ما يشفي غليل الشعب ا         . الشعب الفلسطيني 
غير أن المشكلة الحقيقية أن إسرائيل ليس لديها ما تعطيه للشعب الفلسطيني، والمجتمع الـدولي               . السلطة أصال 

عاجز عن فرض حل وفقا لقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، في وقت ال يبدو فيه الشعب الفلـسطيني،                  
والحقيقـة أن الـشعب     .  للتفريط في حقوقه التاريخية غير القابلة للتـصرف        وبعد كل هذه التضحيات، مستعداً    

  .الفلسطيني لم يمنح ثقته لحماس إال يأسا في فتح وفي الدول العربية وفي المجتمع الدولي
كنت آمل بأن ينتهز عباس مالبسات وصول حماس إلى السلطة ليحولها إلى ورقة ضغط على إسرائيل وعلـى                  

على األقل النتزاع اعتراف غير مشروط بالمبادرة العربية والحصول على تعهد والتزام بتنفيذ             المجتمع الدولي،   
وللوصول إلى هذا الموقف التفاوضي     . هذه المبادرة وفق جدول زمني متفق عليه في حال موافقة حماس عليها           

اب أكثر من حمـاس،     الصحيح كان يتعين على عباس التحرك على أرضية بديلة لتلك التي ثبت فشلها واالقتر             
تها بالضرورة، على نحو يمكنه من تشكيل فريق تفاوضي واحد قادر على قـذف              يستراتيجإمن دون تبني كامل     

  .الكرة في ملعب الخصم الحقيقي وتسديد الكرات في مرماه
 غير أنني ال أتردد في القول إن عباس خيب أملي حين راح، وبتشجيع واضح ليس فقط من إسرائيل والواليات                  
المتحدة ولكن من عدد من الدول العربية أيضا لألسف، يعتبر حماس، وليس إسرائيل، هي الخـصم الرئيـسي                  

كان بوسعي أن أفهم إصرار عباس على انتزاع اعتراف مسبق من حماس            . الذي يتعين تسديد الكرة في مرماه     
زامن مـن إسـرائيل بقبـول       بإسرائيل وبالمبادرة العربية لو أنه كان أصر أن يحصل على اعتراف مواز ومت            

حسب نص المبادرة العربية، وبالتزام مواز ومتزامن من المجتمـع          ,  وعودة الالجئين  67االنسحاب إلى حدود    
أما أن يضغط عباس على حماس وحدها من دون أن يكون في            . الدولي بفرض تسوية على أساس هذه المبادرة      

تغني من جوع فهذا منهج أبسط ما يقال عنه إنه يخالف           يده أي شيء سوى وعود هالمية ثبت أنها ال تسمن وال            
وال يمكن فهم إصرار عباس على أجراء االستفتاء وإصدار قـرار           . أبسط قواعد علم إدارة الصراعات الدولية     

بتحديد موعد له رغم رفض عدد من الفصائل له وما يحيط به من شكوك بعدم الدستورية، سوى أنه محاولـة                    
  .ا على تقديم تنازالت مجانية لن تستفيد منها في النهاية سوى إسرائيللمحاصرة حماس وإجباره

 توافق عليه الرئاسة وتعترض عليه الحكومة، لن يحـل أي شـيء             ،إن طرح موضوع مختلف عليه لالستفتاء     
فحتـى إذا   . وإنما على العكس سيعقد الوضع الفلسطيني تعقيداً هائالً وسيدفع به نحو أزمـة ال مخـرج منهـا                 

ا أن جميع الفصائل الفلسطينية وصلت إلى درجة من النضج تجعلها حريصة كل الحرص علـى عـدم                  افترضن
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دفع األمور نحو حافة الحرب األهلية، فما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تتوصل الفصائل إلى اتفاق وطرح األمر                   
  :ات ثالثةهبوسعنا تصور سيناريو.  المقبليوليو/  تموز26لالستفتاء الفعلي يوم 

وبما أن حماس ترفض هذه الوثيقة، أو بـاألحرى         .  أن تصوت الغالبية لصالح وثيقة األسرى      :لسيناريو األول ا
تتحفظ عن بعض فقراتها، فلن يكون لهذا التصويت من معنى سوى أن الشعب الفلسطيني ال يقر حكومة حماس                  

غير أن استقالة حكومة    . قديم استقالتها على مواقفها وسياساتها، وبالتالي فلن يكون أمامها في هذه الحالة سوى ت           
فحماس تتمتع في المجلس الوطني الفلسطيني بغالبية برلمانية ال تستطيع أي حكومـة             . حماس لن تنهي المشكلة   

وألنه من غير المحتمل في هذه األجواء المتوترة أن         . فلسطينية أن تبقى في السلطة من دون استمرار ثقتها فيها         
فلن يكـون أمـام     ،  وحدة وطنية وفق برنامج سياسي يستند إلى وثيقة لم توافق عليها          تشارك حماس في حكومة     

ويبدو أن هذا هو    . رئيس السلطة من خيار آخر في هذه الحالة سوى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة              
تراتيجية إفشال  الهدف الذي سعى إليه عباس بالفعل من وراء قراره المبكر بطرح األمر لالستفتاء في إطار اس               

وربما تكـون اسـتطالعات     .  والتي كان واضحاً أن فتح تبنتها من اللحظة األولى لفوز حماس           ،حكومة حماس 
الرأي األخيرة، التي تؤكد أن غالبية الشعب الفلسطيني تؤيد مبادرة األسرى، لعبت دوراً في تشجيع عباس على                 

ستفتاء سيحسم لصالحه بل وأيضاً بأن فتح سـتفوز فـي           المضي قدماً في هذا الطريق وإقناعه ليس فقط بأن اال         
ومن الواضح أن هـذا الـسيناريو بنـي علـى           . االنتخابات البرلمانية المبكرة إذا ما قرر إجراءها على الفور        

  .افتراضات قد تثبت صحتها أو ال تثبت وليس على تقديرات مؤكدة
لى أن رئيس السلطة الفلـسطينية  إونظراً . األسرىأن ترفض غالبية الشعب الفلسطيني وثيقة      : السيناريو الثاني 

تبنى هذه الوثيقة إلى درجة تحدي حماس بطرحها لالستفتاء رغم تحفظها عليها، فلن يكون لرفض الغالبية لهـا                  
سوى معنى واحد وهو أن الشعب الفلسطيني ال يقر عباس على موقفه وسياساته، وبالتالي لن يكون أمامه فـي                   

 آخر سوى تقديم استقالته، وهو ما سيعني خلو منصب رئاسة السلطة الفلسطينية وظهـور               هذه الحالة من خيار   
فإسـرائيل والمجتمـع    . وهنا ال بد أن يجد الجميع أنفسهم أمام مأزق جديد         . الحاجة إلى انتخابات رئاسية جديدة    

ية من حماس بهـا، أو  الدولي، بل وربما تعمل الدول العربية أيضاً على عرقلة االنتخابات خوفاً من فوز شخص     
. وفي كلتا الحالتين ستحدث كارثة ألن األمور يمكن أن تنقلب إلى فوضى شـاملة             . على التدخل فيها وتزويرها   

وحتى إذا افترضنا جدال أن إسرائيل وافقت على إجراء انتخابات رئاسية نظيفة، وخاضتها حماس أو شخـصية                 
ى الحل إلى تجاوز مشكلة ثنائية السلطة لكنه سيخلق مـشكلة            فقد يؤدي هذا إل    ،مستقلة تحظى بثقتها وفازت فيها    

جديدة أكبر وأعمق مع إسرائيل والمجتمع الدولي ألننا سنكون إزاء سلطة فلسطينية موحدة ال تعترف بإسرائيل،                
ويمكن لهذه األخيرة أن تتخذها ذريعة لإلعالن رسمياً عن تحويل جدار الفصل العنصري إلى حدود موقتـة أو                  

أما إذا تقدم عباس لالنتخابات مرة أخرى، أو رشحت فتح شخصية لها حظـوظ أوفـر، مثـل                  . ئمة لها حتى دا 
لبرغوثي، وفازت فمعنى ذلك أن الشعب الفلسطيني سيعود للمربع الرقم واحد وأن االنتخابات الرئاسية              أمروان  

  .وهكذا دواليك. ال بد ستعقبها حتما انتخابات برلمانية جديدة
 أن تقاطع حماس وفصائل أخرى االنتخابات، حتى يسهل على الجميع التحلل من نتائجها، أيا               :لثالسيناريو الثا 

  .شكيك فيها أو في شرعية االستفتاء أصالًتكانت، عن طريق ال
وبصرف النظر عن شكل السيناريو المرجح أو األوفر حظاً في التحول إلى واقع، فمن الواضح أن أياً منها لن                   

وفي أحـسن األحـوال،     . ة، بل على العكس سيزيدها حدة وسيقترب بها من حافة االنفجار          يشكل مخرجاً لألزم  
ستبدو األزمة الفلسطينية وكأنها أزمة تتعلق بشرعية التمثيل الفلسطيني وليس بواقع االحتالل، في وقت ينبغـي                

فالطبيعي أنـه عنـدما     . أن يتركز جهد الجميع ويتوحد حول كيفية دفع مطالب التحرر الوطني قدماً إلى األمام             
يكون الوطن محتال أن تحسب الشرعية بمقدار الجهد المبذول من أجل التحرير وليس بعـدد األصـوات فـي                   

ولهذا السبب ال يوجد في تقديري أي خيار آخر سوى تعايش الفصائل            . انتخابات تجري تحت سيطرة االحتالل    
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امج موحد يجمع بين المقاومة والتفاوض فـي        الفلسطينية جميعها في ظل حكومة وحدة وطنية وتحت سقف برن         
  .آن واحد

 والذي لم يشارك في وضعه في الواقع سوى عدد محدود مـنهم             ،إن النص الذي قدم باسم األسرى الفلسطينيين      
واعترف الجميع بأن هذا النص يصلح أساسـاً معقـوالً          . بل وتنصل منه بعض من وقع عليه، ليس نصاً مقدساً         

ولذلك يجب أن يستمر هذا الحوار وأن تعطى له الفرصـة           .  كحيلة لضرب الخصوم   لحوار وطني شامل وليس   
كاملة كي يثمر ويتم االتفاق على كل التفاصيل وكل اآلليات التي تسمح بتحويله إلى سياسات وبرامج ليس فقط                  

 معنـى للموافقـة     فال. ولكن قابلة أيضاً للرقابة وتحديد المسؤوليات وااللتزامات      , قابلة للتنفيذ على ارض الواقع    
 ويخضعها لتقلبات ومـوازين القـوى       ،على نص عام يضاف إلى نصوص كثيرة يفسرها كل طرف على هواه           

  .المتحركة على الساحة
ورغم اعتقادنا بأن قرار السيد محمود عباس تحديد موعد لالستفتاء لم يكن قراراً حكيماً أو سديداً، ويـضاعف                  

ل، إال أن الوقت لم ينفد بعد وال تزال الفرصة قائمة للوصول إلى صـيغة               من أجواء التوتر القائمة بين الفصائ     
ربما يكون من األفضل نقل الحوار إلى عاصمة عربية، سواء كانت القاهرة التـي شـهدت                . تحظى باإلجماع 

وال بأس من جهد عربي جماعي      . جوالت ناجحة يتعين البناء عليها، وصنعاء التي دعت الستضافة هذا الحوار          
ويا حبذا لو رعت هذا الحوار مجموعة دول ولتكن مـصر والـسعودية             . ذا الصدد إن خلصت النوايا حقاً     في ه 

فالنتائج التي ستترتب على طرح وثيقة األسرى لالسـتفتاء         . وسورية واليمن، في مؤتمر يعقد في الرياض مثالً       
  .در من الجديةوخيمة، ويستحق األمر من الدول العربية أن تتحسب لها بعمل وقائي وبأقصى ق

ن أفهل استوعبت الفصائل أو الدول العربية الدرس؟ أم أنها ال تزال في حاجة إلى كوارث عربية جديدة قبـل                    
  تنتبه وتفيق؟

  14/06/2006 -الحياة 
  

  ؟  !مأزق لحماس أم مخرج: االستفتاء .50
  الدين سليمان تقي

على شاطئ غزة، دفاعا عن النفس، كما تقول        عندما يصبح هذا القتل اليومي للمدنيين الفلسطينيين، كالذي حدث          
اسرائيل، وحجة مقبولة من المجتمع الدولي، وكذلك الحصار التجويعي الذي يشارك فيه المجتمع الدولي نفسه،               

ثمة حاجة لعمل واحد يقوم به اآلخرون،       . ن يعطي الشعب الفلسطيني نصائح في كيفية المقاومة       أال أحد يستطيع    
سقاط الشعب الفلـسطيني    إلى  إلى مراجعة السياسات العربية التي أدت       إحصار، والسعي   هو المساهمة في فك ال    

لـى  إيساقون  . ذا هم قبلوا هذا المستوى من المهانة      إن يتقدم العرب    إيستحيل  . نسانمن قائمة الحماية لحقوق اإل    
غريـب، ويعـاملون    غوانتانامو كالحيوانات في أقفاص الحديد، وتسلط عليهم الوحوش والكالب في سجن أبو             

فإذا كانت العروبة قد سقطت     . ميركيةبالعزل كالوباء وراء الجدار االسرائيلي، ويحرقون كالنفايات باألسلحة األ        
ن تتجاوز مجتمعات فيها هذا الحجم من ثقافة الحقد والقهر والعنف وال تتأثر بهـا               إكما يقول البعض فهل يمكن      

و شعوب دخلـت اليـوم فـي        أصال مرارات االحتالل االسرائيلي،     فكيف لشعوب ذاقت أ   . وال تتحصن تجاهها  
يدعم المجتمع الدولي االحتالل االسرائيلي ويتنكر لحقوق الشعب        . ميركية كشعب العراق  المحرقة الحضارية األ  

  . الفلسطيني ويطالبه االلتزام بالقوانين والقرارات الدولية
فقد كان مـن    . ستراتيجية السالم خسروا قضيتهم   إرائيل هي   ستراتيجية واحدة تجاه اس   إمنذ بدأ العرب يعتمدون     

لى أدنى  إستراتيجية تفكك الجبهة العربية خصوصا بين مصر وسوريا، ثم تراجع التضامن العربي             نتائج هذه اإل  
كما خسر العرب أصدقاءهم في المعسكر الشرقي سـابقا         . مستوياته، وفي لحظة معينة نشوء معسكرات متقابلة      

فال أحد فـي    . ميركيةوراقهم في محفظة الواليات المتحدة األ     أ العالم الثالث عندما وضعوا جميع       وروبا ودول أو
وفي األمم المتحدة بدأ العد العكسي في مـضمون القـرارات، فقـد             . كثر من الملك  أن يكون ملكيا    أالعالم يريد   
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سار . بعدها بقرار لمصلحتهم  نزعت الهيئة الدولية عن الصهيونية واسرائيل صفة العنصرية، ولم يحظ العرب            
العرب بالحلول الجزئية والمنفردة فتخلوا عن فكرة الصراع القومي مع الحركة الصهيونية وقبلوا بفكرة نـزاع                
الحدود، وانحصرت القضية القومية في تأمين كيان للشعب الفلسطيني على أرض احتلتها اسرائيل في حربهـا                

ي الذي رأى فيه البعض تظهيرا لهوية شعب فلسطين وتقوية لعناصـر            هذا السياق التاريخ  . الثالثة على العرب  
لى اسـتقالل الـشعب     إوجوده ودعما الستقالله وتشجيعا لتسوية تاريخية يقبلها المجتمع الدولي واسرائيل، أدى            

ـ إستراتيجية حرب التحرير العربية     إن ينتقل من    أذا كان ذلك قد هيأ للشعب الفلسطيني        إ. الفلسطيني بمحنته  ى ل
خـضاعه لمـشاريع    إن ذلك أعطى اسرائيل فرصة االستفراد بالشعب الفلسطيني و        أال  إستراتيجية االنتفاضة،   إ

إلحاقية ورفض االعتراف بكيانه المستقل حتى على جزء يسير من فلسطين بعد إجباره على التنازل عن حقوقه                 
ن تفيد الشعب الفلسطيني لو أنها ترافقت       أات  كان يمكن لهذه السياس   . التاريخية باسم الواقعية والشرعية الدوليتين    

مع حد أدنى من التضامن العربي والسياسات الدفاعية العربية وخطط الممانعة والعمل على تقويـة الحـضور                 
وسلو ألقد تراجعت المواقف العربية منذ حرب الخليج الثانية ومفاوضات مدريد واتفاقات            . العربي قضية وتأثيرا  

ومن االعتراف باسرائيل وشرعيتها انطلق العـرب للتطبيـع الرسـمي، وكـأن             . ارعةوما تالها، بخطى متس   
لى احتواء سياساتها العدوانيـة ومطامعهـا التوسـعية أمنيـا           إن يؤديا   أاحتضان اسرائيل والتعاون معها يمكن      

ي أتغير الوضع الدولي بشكل دراماتيكي ليعطي اسرائيل ظروفا مناسـبة للـتملص مـن               . وسياسيا واقتصاديا 
ن تكون اسرائيل هي الجبهـة      أوبدال من   . ميركا وبتسليم غير مسبوق من أوروبا     أالتزام، بدعم غير محدود من      

ميركي للعراق وما ترافق معه من هيمنة على دول الخليج والجوار           الرئيسية مع العالم العربي جاء االحتالل األ      
على جرائم اسرائيل فمرت مجزرة جنين بـدون        لقد غطت أحداث العالم     . ليطبق الحلقة على الشعب الفلسطيني    

  . لجنة تحقيق دولية
تجسد أحدهما اليوم حركة فتح ومن خاللها منظمة التحرير وتجربة          : لى خيارين إهكذا وصل الشعب الفلسطيني     

السلطة، وهو خيار االنسجام مع السياسات الرسمية العربية؛ والثاني خيار حماس والجهـاد وبعـض اليـسار                 
كثر مـن رد    أستراتيجية فعلية واعية و   إخير هو أقل من     لى هامشية متسارعة، هذا الخيار األ     إ السائر   الفلسطيني

وال . وسـلو والـسلطة  أعفوي وطبيعي على المأزق الوطني ببعديه العام السياسي والسلطوي الناتج عن تجربة  
 عدم االعتـراف بالكيـان      وسلو وموقفها المبدئي من   أن تحاسب حماس بمنطق طروحاتها حول اتفاقات        أيمكن  

وال يمكن محاكمة حماس كطرف معارض للسلطة ومشروعها، ألنها         . الصهيوني وعدم قبولها بتسوية الدولتين    
بو أسقطته بجميع مفاصل سياستها مع أبو عمار و       أسقطت هذا المشروع، بل اسرائيل هي التي        أليست هي التي    

عازل وتوسيع وتقوية المستوطنات، بحصار رام اهللا رمز        مازن بإسقاطها خطة تنت وخارطة الطريق بالجدار ال       
الدولة الموعودة وتدميره، بتدمير السجن المحروس بعناصر دولية، برفض التفاوض حتى وهي تخرج من غزة               

صرار على رفض مشاريع السالم والحديث الـدائم عـن          تحت ضغط احتياجاتها السياسية الدولية واألمنية، باإل      
  . يني للتفاوض معهغياب الشريك الفلسط

قد يكون خطأ حماس الفعلي في عدم إصرارها على حكومة اتحاد وطني ومشاركة اآلخرين، لكن شروط تلـك                  
لى حد ما في االنتخابات لكونها قـد عارضـته       إالمشاركة كانت انضمامها لبرنامج السلطة الذي نجحت حماس         

إنـه جـواب    . ية السلطة لتعذر قيام تسوية وطنية؟     فهل كان عليها التخلي عن مسؤول     . دارياإسياسيا وتنظيميا و  
لقد ذهبت حماس كي تشق صدر السماء في ظل         . افتراضي غير مقبول في ظروف الشعب الفلسطيني الداخلية       

وروبي واالسرائيلي على انتـصار     ميركي واأل لقد كان الجواب األ   . قليمية ودولية كاسحة ضدها   إموازين قوى   
  . جبار حماس على التخلي عن برنامجها السياسيمكشوفة إلحماس االنتخابي حصارا وحربا 

لم تعد القضية بنظر المجتمع الدولي، وكذلك المجتمع الرسمي العربي، اعتـراف اسـرائيل بحقـوق الـشعب                  
الفلسطيني وانجاز تسوية الدولتين، بل صار االعتراف بشرعية اسرائيل وشرعية احتاللها وشـرعية خططهـا               

  . عادة تشكيل مقومات الشعب الفلسطينيإد المفاوضات وتغيير معالم الضفة وطالة أمإلى إالهادفة 
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زمة الراهنة التي تواجهها حماس هي االمتداد الطبيعي ألزمة المشروع العربي للسالم عبر تراكماته من               ن األ إ
اريخية لقد عرضت حماس هدنة ت    . وكأنما المطلوب من حماس تبني هذا المشروع اآلن       . كامب ديفيد حتى اآلن   

ن تقبل عناوين السياسات التي اتبعتها السلطة السابقة كـي يـتم            أعلى اسرائيل فرفضتها، فهل تستطيع حماس       
هل تسقط حماس غدا في الشارع الفلسطيني ألنها تسببت فـي           . التفاوض معها واالعتراف بشرعيتها السياسية؟    

ا الوضع بقبول برنامج مرحلي هـو برنـامج         ن تنقذ هذ  أن عليها   أم  أحال الحصار الجديد والتجويع والفوضى،      
ذا استبعدنا بعض أصحاب النوايا السيئة، ينصحون       إين،  لصالسلطة وأساسه االعتراف باسرائيل؟ كثير من المخ      

  . حماس بالتخلي عن السلطة مقابل احتفاظها ببرنامجها السياسي األصلي وموقفها المبدئي من الكيان الصهيوني
خرى على الساحة الفلسطينية لمجـرد أخطـاء        من قيمة وأهمية موقف القوى الوطنية األ      بداية ال يجوز التقليل     

و نصا له شرعيته الكبرى     أسرى ليست برنامجا وطنيا متكامال      ذا كانت وثيقة األ   إو. م ممارسة أارتكبت سياسيا   
سـتيالد  إ علـى    هنا تكمن حكمة حماس وقدرتها    . إال أنها تدل على الحس الوطني والشعبي، وال يمكن تجاهلها         

ذا منحها الشعب الفلسطيني    إف. ن يكون مخرجا لها   أفاالستفتاء الذي يريده البعض تطويقا لحماس يمكن        . الحلول
و التخلي عـن    أن تختار بين تعديل مشروعها السياسي       أذا لم يمنحها الثقة فعليها      إثقته فعليها التمسك بموقفها، و    

ة حماس رفضهم للحرب األهلية وال يجدون مقومـات لهـا، هـذه             يردد قاد . السلطة، انسجاما مع خيار الشعب    
فإذا ما تحولـت    . خرىتمنيات وطنية صادقة، لكن الحرب األهلية تصنعها اسرائيل وليس القوى الفلسطينية األ           

ن إحـوال   ففي جميع األ  . لى فوضى أمنية فان ذلك يسقط القضية الفلسطينية كلها وليس حماس          إمناطق السلطة   
ن ميـزان   أالفلسطيني هي الضمانة اليوم النتزاع الحقوق، والبرامج السياسية تصبح ثانوية طالما            وحدة الشعب   

ن هذا المطلـب يجـري      أن المشكلة هي    أ .1967راضي  أكثر من جالء االحتالل عن      أالقوى ال يسمح اليوم ب    
موع الحقوق األساسـية    صال بالتنازل عنه وعن مج    أي فريق فلسطيني    أتطويقه ومحاولة التحايل عليه، ولم يقم       

ففي هذا الصراع التاريخي الطويل مع اسرائيل لم ينجز الشعب الفلسطيني           . السيما في قضية القدس والالجئين    
ن ينجز التحرير؟ فلتقبل حماس مشروع االستفتاء ولتقرر في ما بعد بقاءها بالسلطة التي لـم                أتسوية فكيف له    
  .الستفتاء بهذا المعنى مخرجا من األزمة الراهنةن تتنحى، وربما كان اأو أتكن مطلبا لها، 
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