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  فتح وحماس نحو اتفاق قد يغير الحكومة  .1
سطينية متطابقة وجود   كشفت مصادر فل   :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      17/6/2006الحياة  نشرت  

وقالت . فرصة حقيقية امام حركتي فتح وحماس للتوصل الى اتفاق سياسي ينهي االزمة وحالة االشتباك بينهما              
ان االتفاق المرجح التوصل اليه نهاية االسبوع او مطلع االسبوع المقبل يستند الى وثيقة االسرى بعد احـداث                  

ه تغيير حكومي جذري واتفاق امني واتفاق على الصالحيات بـين           تعديالت طفيفة عليها، مرجحة ايضا ان يعقب      
وقال مسؤول رفيع في حماس ان حركته تتجه نحو الموافقة على وثيقة االسرى بعد اجراء                .الرئاسة والحكومة 

التعديالت المطلوبة عليها، مشيرا الى ان الحركة كانت راغبة في التوصل الى اتفاق على هـذه الوثيقـة منـذ                    
 في المئة مما ورد في الوثيقة، لكن االتفـاق لـم    95اعلنا منذ البداية اننا نتفق مع اكثر من         : واضاف. عرضها

واقترب قادة الحركتين من     .يحصل بسبب تفجر الصراع مع فتح، وما رافقه من تداعي الثقة بيننا وبين قيادتها             
. ستحالة الحسم العسكري لهذا الصراع    االتفاق عندما ادركوا ان ال مخرج آخر سوى االتفاق السياسي، وذلك ال           

ازمة الثقة مازالت قائمة، ولدينا في قيادة حماس من هم مقتنعون مئـة فـي المئـة                 : وقال المسؤول في حماس   
واكد ان التعديالت المقترحة من جانب      . بوجود تآمر على الحكومة، لكن في النهاية ال حل سوى الحل السياسي           

  .حماس ال تمس جوهر الوثيقة
وقالـت  . هد قيادة حماس منذ اسابيع نقاشا داخليا واسعا في شأن مستقبل الحكومة والعالقة مـع الحركـة                وتش

مصادر مطلعة في الحركة ان عددا كبيرا من قادتها وكوادرها طرح خيار استبدال الحكومة الحالية بحكومة من                
لتعامل مع الـدول المانحـة وجلـب        المستقلين تتمتع بمساحة اوسع في الحركة السياسية على نحو يمكنها من ا           

وقال مسؤول كبير في حماس للحياة ان قيادة الحركة لم تتوقع فرض حصار              .المساعدات للحكومة والمواطنين  
على حكومتها عندما شكلتها، وانها وجدت ان الحل االفضل لمشكلة الحصار الذي يضيق الخناق على الـشعب                 

لم يرفع الحصار في فترة الشهرين المقبلين، فلن يكون امامنا خيار           اذا  : واضاف .هو التراجع قليال الى الخلف    
آخر سوى ان تقدم حكومة هنية استقالتها لتطلب الحركة من شخصية مستقلة تشكيل حكومة تكنـوقراط تعمـل                  
على توفير وادارة الخدمات االساسية للجمهور، فيما تعبر الحركة عن مواقفها السياسية من خـالل المجلـس                 

   .ي ومن خالل قيادة الحركة ومنظمة التحرير، في حال تم التوصل الى اتفاق للمشاركة فيهاالتشريع
مصادر أن فرح سمير وعبدالقادر فارس نقالً عن مراسليها في غزة والقدس  17/6/2006 عكاظ وذكرت

ل البنود االول فلسطينية كشفت لعكاظ ان الجلسة الثانية للحوار الفلسطيني شهدت تقدما ملموسا في التوافق حو
 لقد :وقال طلعت الهندي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لعكاظ .والثاني والرابع من وثيقة الوفاق الوطني

في القدس كشف  .ابدى المشاركون موافقتهم المبدئية تمهيدا القرار الوثيقة نهائيا في االجتماع الثالث للحوار
اجا سياسيا فلسطينيا سوف يظهر الى العلن خالل ايام قليلة رئيس حزب فدا صالح رأفت لعكاظ ان هناك انفر
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وقال ان الجميع يدركون ان مجابهة خطة اولمرت تقتضي توحيد المواقف والتعالى على الخالفات الحالية 
 . واشار ان وثيقة الوفاق تقدم برنامجا متكامال وتفتح الطريق للعمل مع الجامعة العربية والمجتمع الدولي

عـضو المكتـب     إلـى أن     يوسف حامد  القدس نقالً عن مراسلها في     17/6/2006بيادر السياسي   الوأشارت  
حديث خاص بالبيادر السياسي وذلـك       في   السياسي للجبهة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر الكفارنة قال        

 الرد من قبل األخـوة       أننا في انتظار   :حول قرار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واستعداد الجبهة للمشاركة فيها         
وأكد الكفارنة أن مرور الوقت دون إنجاز تحقيق هذه المهمة الوحدوية ليس            .. في حماس، فاألمور باتت عندهم    

في صالح الساحة الفلسطينية، وما تصبو إليه من وحدة كبديل لسياسة اإلنفراد والشرذمة، وأكثـر مـن ذلـك،                   
فارنة أن يكون قرار تشكيل حكومـة الوحـدة علـى رأس أجنـدة              وتمنى الك  .االمتثال الداخلي والفلتان األمني   

وأولويات األخوة في حماس، ألن الجبهة الشعبية ترى فيه مدخالً جيداً وصادقاً للخروج مما نحن فيه، ونحو ما                  
. هو َأفضل لجماهيرنا الفلسطينية المعانية والمكافحة من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتهـا الوطنيـة المـشروعة               

 أن هذا االقتراح، تم صياغته من قبل الجبهة وفقاً لما تمليه المصلحة الوطنيـة العليـا    :ذلك قال الكفارنة  وحول  
للشعب الفلسطيني، والتي ال يمكن ألي فصيل فلسطيني يريد الحياة واالستمرار، إال وأن يعكسها بكـل صـدٍق                  

ل صفوف وقواعد التنظيمات الفلسطينية     أن مثل هذا القرار يحظى بإجماٍع واسع داخ       : وأضاف كفارنة  .وشفافية
فهو يعكس اإلحساس العالي عند جماهيرنا الفلسطينية وقواها الحية في ضرورة الدفاع عـن الخيـار                . األخرى

الديمقراطي الفلسطيني في اختياره لقيادته وحكومته، ضارباً عرض الحائط بكافة المراهنات التي تراهن علـى               
، وتحاول ضرب هكذا خيار، وهذا ما فهمته الجبهة الشعبية، وقامـت بـصياغة              إجراء تغييرات بالقوة والتسلط   

اقتراح المشاركة، وهذا ما نرجو أن تتعامل معه حماس بنفس الروحية الصادقة، ألنه يـصب فـي مـصلحتها                   
وحذّر الكفارنة من سياسة المماطلة والتسويف في تحقيـق وتجـسيد هـذا              .ومصلحة بقائها قبل أي شيء آخر     

  .، ألن مثل ذلك يبقى الباب مفتوحاً على مزيد من التمزق والشرذمة للصف الجماهيري الفلسطينيالقرار
  

  2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني للعام الزيتونة يصدر مركز  .2
اره التقرير أطلق مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مشروعه الجديد في مجال البحث األكاديمي بإصد

 وهو تقرير شامل وتخصصي في الوقت نفسه، يغطي مختلف الشؤون 2005االستراتيجي الفلسطيني لسنة 
الفلسطينية، من السياسة إلى العالقات االقليمية والدولية، إضافة إلى معالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 

 واالحصاءات ومدعماً بما يزيد على ستين جدوالً ورسماً السكانية والتعليمية تحليالً علمياً موثقاً بالمعلومات
 صفحة من القطع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانية فصول شارك في كتابتها ثمانية 288ويقع التقرير في . بيانياً

بشير نافع، محسن صالح، أحمد سعيد نوفل، عمرو سعداوي، رائد نعيرات، سلمان : باحثين متخصصين، هم
أنيس الصايغ، : قداد، ابراهيم أبو جابر، وشارك في مراجعته عدد من الباحثين الكبار أمثالأبو ستة، محمد م

. ل التقرير التقرير بملحق يشتمل على مجموعة من الوثائق السياسيةيعبد الوهاب المسيري، منير شفيق، وذ
علمية األكاديمية الحيادية،  الجهد المبذول في هذا المشروع، عما يتمتع به من دقة ومراعاة للمنهجية الئوينب

بإمكانية أن يصبح التقرير في المستقبل، مرجعاً علمياً، ومشروعاً موازياً للتقرير االستراتيجي العربي الذي 
والكتاب توزعه الدار . يصدره مركز األهرام للدرسات االستراتيجية، مع فارق تخصصه بالساحة الفلسطينية

التغيير والبحث عن إجماع، المشهد : الوضع الفلسطيني الداخلي: يرومن عناوين التقر. العربية للعلوم
بدء الرحلة باتجاه الخط األخضر، القضية الفلسطينية والعالم العربي، القضية : اإلسرائيلي -الفلسطيني

الفلسطينية والعالم اإلسالمي، المؤشرات السكانية الفلسطينية، الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع 
  .ة، التعليم في الضفة الغربية والقطاعغز

  17/6/2006الحياة 
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  وزير السياحة يعدل عن االستقالة .3
أكد وزير السياحة واآلثار المهندس جودة مرقص انه قرر العدول عن استقالته التي سبق وان قـدمها لـرئيس                   

جاء بعد أن طرأت بـوادر      وقال مرقص إن قرار العدول عن االستقالة         .الوزراء إسماعيل هنية قبل ثالثة أيام     
 الفلسطيني ووجود بشائر تميل الحتمال االتفاق بين فتح وحماس علـى            -ايجابية على صعيد الحوار الفلسطيني    

انه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة ببيت لحم السبت يوضح            : وأعلن مرقص  .القضايا العالقة بينهما  
  .رار العدول عن االستقالة لرئيس الوزراء الذي كان رفض قبولهافيه كل مالبسات القضية معلنا انه قد ابلغ ق

  17/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  االحتالل يمنع الشاعر من السير بموكب عباس    .4
افادت مصادر في حماس إن سيارة جيٍب عسكرية تابعة لجهاز االستخبارات االسرائيلية منعت موكب              : رام اهللا 

ود عباس أثناء دخوله حاجز حوارة باتجاه نابلس، من المرور إال بعد أن يترجـل منـه               الرئيس الفلسطيني محم  
 واوضحت المصادر أن الشاعر     .ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الذي كان برفقة ابو مازن           

 أن أمين عـام     نزل وتابع طريقه سيراً على األقدام، في حين واصل موكب عباس نحو نابلس، وقالت المصادر              
الرئاسة الطيب عبد الرحيم طلب من مجموعٍة من الشبان كانت تقف قريباً من الحـاجز أن يتّـصلوا بحمـاس                    

 .ويبلغوهم أن الشاعر نزل من الموكب
 17/6/2006االتحاد االماراتية 

  
  تصاعد الفلتان األمني بالضفة .5

اطلق مجهولـون النـار ليـل        : وليد عوض  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      17/6/2006القدس العربي   نشرت  
الخميس علي سيارة احد نواب حماس وهي متوقفة امام منزله، وذلك بعد مهاجمة مبني بلدية نابلس واحـراق                  

واكدت مصادر فلسطينية مختلفة امس ان سيارة النائب خالد سعيد تعرضت الطـالق             . مكتب االستعالمات فيها  
وذكرت مصادر امنية نقال عن النائب خالد سعيد، ان         . له الواقع في جنين   نار الخميس وهي متوقفة في فناء منز      

 اصابتها بأضرار فادحة، ولـم يـتم        ى سيارته، ما ادي ال    ى رصاصة، عل  12مسلحين قاموا باطالق ما يقارب      
ودعا النائب سـعيد األجهـزة األمنيـة لمالحقـة           . المنزل، حيث كان يتواجد النائب وعائلته      ىاطالق النار عل  

فاعلين وتقديمهم للعدالة مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، مؤكداً أن هذه التصرفات لن تثنينا عن السير قـدماً                 ال
 . في مسيرة التغيير واإلصالح والبناء في الشعب الفلسطيني

وفي نفس السياق قام مسلحون مجهولون بإطالق النار علي سيارة األستاذ شفيق الخراز في طوباس حين تواجد 
وفي سياق متصل قام مسلحون  .يارته أمام منزله، في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة قبل الماضيةس

فجر الجمعة بإطالق النار علي منزل المواطن ساجي أبو شمعة، وأحرقوا سيارته في ضاحية ارتاح جنوبي 
ماضية باقتحام مقر المجلس وافادت مصادر فلسطينية أن مسلحين في طولكرم قاموا الليلة قبل ال .طولكرم

واعلن مصدر  .التشريعي، وأطلقوا النار بكثافة داخله، وحطموا محتويات المجلس، وأجهزة الحاسوب داخله
امني فلسطيني ان ناشطين من كتائب شهداء االقصي دخلوا الي المبني واطلقوا النار في داخله وحطموا زجاج 

 بلدية نابلس بعد أن ألقوا زجاجة حارقة علي مدخل البلدية في وأضرم مسلحون النار في أحد أقسام .النوافذ
 . ساعة متأخرة من الليل

 النائب سعيد، ووصفته بالعمل ىمن جهتها، استنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بشدة االعتداء عل
الذي يكنه أعداء الوطن صالح البردويل أن الحادث يكشف عن الحقد الدفين .وأكد الناطق باسم الكتلة د .الجبان

الصهاينة وعمالؤهم تجاه الحركة اإلسالمية وأبنائها وقادتها ونوابها رغبة منهم في كسر إرادة هذا الشعب 
  .وتقويض مشروعه الوطني وإجباره علي الخنوع واإلمالءات والشروط المذلة التي يراد بها تصفية قضيتنا
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 دعت سبعة فصائل وقوى فلسطينية في سلفيت،        :سلفيتن   م 16/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
إلى الوحدة والتالحم وتفويت الفرصة على األعداء، وضرورة الوصول إلى برنامج وفاٍق وطني يوحد شـعبنا                

جاء ذلك في البيان الذي وزع في سلفيت، والـذي دعـا             .ويوقف مهزلة االقتتال وااللتفاف حول مصالح شعبنا      
واستنكر البيان األحداث الدامية التي وقعـت       . وف أمام مسؤولياته الرسمية والوطنية والتاريخية     الجميع إلى الوق  

في المدة األخيرة على مستوى الوطن، وحرق مكتب التشريعي في سلفيت، مشيراً إلى أن الخسارة سيدفع ثمنها                 
  .كّل الفلسطينيين، فالمكتب ومقرات السلطة المختلفة هي ملك للشعب

  
  حماس في التشريعي تطالب عباس بتوضيح مسألة األسلحةكتلة  .6

استنكرت كتلة حماس في المجلس التشريعي تصريحات أولمرت وبعض مسؤولي حكومتـه            :  وائل بنات  ،غزة
والمتعلقة بموافقتهم على إمداد مؤسسة الرئاسة الفلسطينية باألسلحة الخفيفة لمواجهة حماس، مطالبـة مؤسـسة               

وأكدت حماس على    .شخصيا بتوضيح هذا األمر الخطير الذي يمس وحدة شعبنا وأمنه         الرئاسة والرئيس عباس    
أن إسرائيل ال تسعى إطالقا لمصلحة الرئيس ألنها ظلت حتى هذه اللحظة تنكر كونه شريكا سياسـيا، مبديـة                   

 ولفتت  .ثقتها بعناصر القوات الفلسطينية وضباطها، مشددة على ضرورة أن يوجه هذا السالح إلى صدر العدو              
  .إلى أن من يقتل األطفال الفلسطينيين ويجوعهم ويمنع الدواء عنهم ال يمكن أن يحرص على مصلحتهم

  17/6/2006الوطن السعودية 
  

  وزير اإلعالم يطالب باستفتاء على اتفاقية المعابر .7
فح الحدودي، يوسف رزقة، بإجراء استفتاء شعبي على اتفاقية معبر ر.طالب وزير اإلعالم الفلسطيني د :غزة

جاءت تصريحات رزقه،  .مؤكداً على أنها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وتزيد من الحصار المفروض عليه
عقب تهديد المراقبين الدوليين على معبر رفح، بمغادرته في حال استمر تدفق األموال عبره من خالل وزراء 

لفلسطينية أن تقدم اتفاقية المعبر الستفتاء شعبي،  على الرئاسة والحكومة ا:وقال وزير اإلعالم ان. في الحكومة
لينظر الشعب كم أن هذه االتفاقية ظالمة له ولحقوقه إذ ال توجد أي صيانة حقيقية على المعبر للشعب 

 فلسطينية المعبر :وأعرب رزقة عن استغرابه من هذه التهديدات واعتبرها غير منطقية، وشدد على .الفلسطيني
اوئ اتفاقية المعبر، إال أنها ال تمنع من إدخال المال للشعب الفلسطيني لسد احتياجاته وسد وأنه بالرغم من مس
 اصل وجود المراقبين على المعبر هو لمراقبة إدخال السالح وليس لمراقبة :وأوضح ان. رواتب الموظفين

 وقوت أبنائه، وعليهم  األوروبيين التحدث مع دولهم بأنه ال يجوز محاصرة شعب في ماله:وطالب رزقة .المال
أن يجدوا طريقة مناسبة، فاألموال تدخل من المعبر الفلسطيني وبطريقة قانونية، وتذهب إلى الحكومة وهي 
 .تنفق هذا المال على الشعب وهي مسؤولية الحكومة في ظل الحصار الظالم الذي تفرضه عليه دولة االحتالل

خالت والموقف األوروبي، ولذلك فهي أتاحت للرئاسة  الحكومة تراعي الوضع السياسي والتد:وأوضح أن
 من :الفلسطينية اإلشراف على المعبر خشية أن يكون المعبر ذريعة لمحاصرة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن

 . مسؤولية الحكومة أن تبحث عن الطرق المناسبة والقانونية إلدخال األموال
    17/6/2006البيان 

  
  ن المرأة من مغادرة الضفة إلى القاهرة عبر األردناالحتالل يمنع وزيرة شؤو .8

مريم صالح وزيرة شؤون المرأة من مغادرة الضفة إلى األردن في . منعت قوات االحتالل الصهيوني د:رام اهللا
طريقها إلى القاهرة، وقد توجهت الوزيرة صالح إلى جسر اللنبي الجمعة في طريقها إلى القاهرة في زيارة إلى 

صالح أن سلطات االحتالل لم توضح سبب منع .وحول مبرر االحتالل قالت د .ات الرسمية هناكبعض المؤسس
إن هذا القرار يأتي إمعانا في حصار الشعب : المغادرة، وتعقيبا على قرار منعها من السفر قالت الوزيرة صالح
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لى أعضاء الحكومة الفلسطيني ونوابه ووزرائه وانتقاما من خياره الديمقراطي، وممارسة الضغوطات ع
والتشريعي ظنا منهم أنهم سينالون من عزيمتهم وإصرارهم، لكن هذا ال يزيدنا إال قوة وإصرارا على مواصلة 

  .خدمة شعبنا ووطننا
  16/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لسنا مشكلة وننتظر وحدة اللبنانيين :زكي عرض وفتفت الشأن الفلسطيني .9

زار رئيس مكتب ممثلية منظمة التحرير في لبنان عباس زكي امس علـى رأس              : 17/6/2006النهار  نشرت  
 بالوكالة احمد فتفت وعرض معه الشأن الفلسطيني في          اللبنانية وفد من اعضاء المنظمة في لبنان وزير الداخلية       

صوصا ما يتعلق    البحث تناول كل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وخ        :وبعد اللقاء اشار زكي الى ان     . لبنان
 الفلسطينية لرفعها الى المـستوى      –بالتسهيالت على هذا الصعيد، وكل ما يمكن ان ينسجم مع االرادة اللبنانية             

 ان كل ما يجري من ترتيبات هو تحت سـيادة           :واعتبر. المطلوب بما يليق بعالقة الشعبين الفلسطيني واللبناني      
نحن الفلسطينيين لم نعـد مـشكلة، واننـا         : وقال. د رفض التوطين  القانون اللبناني واحترام سلمه االهلي وتأكي     

ننتظر وحدة االخوة في لبنان واجماعهم على معالجة كل القضايا، ولن نكون ثغرة وال عبئا بـل رافعـة وأداة                    
  . اللبناني– اللبناني ستنعكس على الوضع الفلسطيني –دعم، وبالتالي ان نتائج الحوار اللبناني 

رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي ابـدى   إلى أن  17/6/2006بل المستقوأشارت 
: وقال في حديث اذاعي امس     .استغرابه لكالم عباس زكي حول ربط الحوار الفلسطيني بانتهاء الحوار اللبناني          

ات اما بقية المواضيع    ان طاولة الحوار الوطني أقرت باالجماع موضوع إنهاء السالح الفلسطيني خارج المخيم           
وجدد مطالبتـه بتـأليف     . المطروحة حول طاولة الحوار فهي قضايا لبنانية ليس لالخوة الفلسطينيين عالقة بها           

واعرب عـن تفاؤلـه      .الوفد الفلسطيني الموحد، مشيرا الى ان الخالفات الفلسطينية تحول دون ذلك حتى اآلن            
ور وصوله من دمشق حيث اجتمع مع مـسؤولي الفـصائل            خصوصا انها تأتي ف    :بتصريحات فاروق القدومي  

ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان القـدومي يعمـل          : اضاف .الفلسطينية التي تملك السالح خارج المخيمات     
جاهدا اآلن لضبط البيت الفلسطيني داخل لبنان حتى تتوحد كلمة جميع الفصائل ما يمكنهم من تأليف وفد حتـى       

  . بالنسبة الى موضوع السالحيبدأ الحوار معهم
  

  القدومي ينقل عن سعد الحريري دعمه الكامل للفلسطينيين في لبنان .10
استقبل النائب اللبناني سعد الحريري امس فاروق القدومي يرافقه رئيس          : 17/6/2006القبس الكويتية   نشرت  

وضاع في لبنان والمنطقـة     مكتب ممثلية منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، وتم في خالل اللقاء عرض لال             
كان اللقاء مع النائب سعد الحريـري لقـاء         : بعد اللقاء، قال القدومي   . والعالقة بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية    

اخويا، لقاء الفريق الواحد، وال شك في أن الدعم الذي نلقاه منه بالنسبة للقضية الفلسطينية والخوانه الـضيوف                  
 في لبنان ال حرج عليه، بل بالعكس اننا نعتبر انفسنا جزءا من هـذه الـسياسة التـي                   من الالجئين الفلسطينيين  

  .يتبعونها في معالجة قضية االخوة الالجئين هنا
لقد أكد لنا النائب الحريري دعمـه الكامـل لرعايـة إخوانـه             : القدومي قال أن   17/6/2006السفير  وذكرت  

عل رحمه اهللا الرئيس رفيق الحريري بتبنيه لهذه القـضية بكـل            الالجئين في المخيمات الفلسطينية، كما كان يف      
وقـد أكـدنا للنائـب      . فروعها، والتي كانت عنوان كل لقاء يجريه الرئيس الشهيد عربيا كان ام غير عربـي              

الحريري ان الشعب الفلسطيني يقدر كل التقدير هذا السلوك وهذا التبني للقضية الفلسطينية من هـذه العائلـة                  
اننا هنا في هذا البيت المضياف نقدر كل التقدير المواقف التي وقفها في دعم هذه القضية التي اعتبرها                  . الطيبة

  . من أولى اهتماماته السياسية
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   في ذمة اهللا لمنظمة التحريرالثانيالرئيس  .11
ـ            : وفا - رام اهللا  -عمان  ومـن   ،ر توفي أمس في العاصمة االردنية يحيى حمودة الرئيس الثاني لمنظمة التحري

 أعوام أمضى جلها في     108 حيث قضى عن     ، وهو الرئيس األول للمجلس الوطني الفلسطيني      ،مؤسسيها األوائل 
 محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، وفـتح          اهنع وقد   .النضال من أجل خدمة القضية الفلسطينية     
  .وكافة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية

  17/6/2006الحياة الجديدة 
 

    بيريز يرحب و...  يمثل الحكومة وليس حماسالهدنةعرض : ابو زهري .12
نأى أعضاء حركة حماس بأنفسهم عن عرض لوقف اطالق النار قدمتـه             :عالء المشهراوي والوكاالت  ،  غزة

 وقد يشير الخالف بشأن عرض الهدنة والمشروط بوقـف اسـرائيل نـشاطها              .الحكومة الفلسطينية السرائيل  
وقال . ي في غزة والضفة الى خالف بين القاعدة الشعبية بحماس والحكومة بشأن اساليبها تجاه اسرائيل              العسكر

 نحن غير معنيين بطرح أي مبادارت حتى يتوقـف االحـتالل عـن              :سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس     
ع بحـسب مـصلحة     مسلسل القتل واالجرام ضد شعبنا فقوى شعبنا الفلسطيني ممكن ان تنظر في هذا الموضو             

واضاف ان عرض وقف اطالق النار الذي أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء كان يمثـل الحكومـة                 . شعبنا
   .وليس حماس

وقال خالد الـبطش  . ورفضت كتائب شهداء االقصى وحركة الجهاد عرض الهدنة الذي قدمته الحكومة     بالمقابل  
  .ل اال بمزيد من الهجمات االسرائيليةالزعيم السياسي للجهاد ان مثل هذه العروض لن تقاب

من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريز عن ترحيب حذر باقتراح حماس وقف اطـالق                 
 . أعتقد ان كل االطراف مهتمة بالحد من االشتعال الن االشتعال ال يمكـن الـسيطرة عليـه                 :زالنار وقال بيري  
  . نحن ال نبدأ به،لن يكون هناك اطالق نار من وجهة نظر اسرائيل :واضاف قائال

  17/6/2006االتحاد االماراتية 
  

  استشهاد اثنين من سرايا القدس  .13
استشهد اثنان من نشطاء سرايا القدس في جريمة اغتيال صهيونية نفذتها طائرات االحتالل على جسر : غزة

وأوضحت . سيارةالألقل باتجاه وذكرت مصادر محلية أن طائرة حربية أطلقت صاروخاً على ا .وادي غزة
سرايا في غزة، وبأن القصف المصادر طبية أن المستهدف من عملية االغتيال هو عماد ياسين أبرز قادة 

هذا واعترف متحدث باسم جيش االحتالل باستهداف السيارة، وقال أن  .الصهيوني أدى الستشهاده ومرافقه
 من ناحيته، توعد متحدث باسم .ول عن تطوير الصواريخقائد سرايا القدس بغزة والمسؤول األهو ياسين 

جرائم لن تنال من عزيمة المجاهدين بل تزيدهم قوة السرايا بالرد على جرائم االغتيال المتتالية، وأكد أن ال
  . وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة

17/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

    رتينمقاتل ابنه سراح جبريل أطلق  .14
 1985لم يكن أحمد جبريل يتوقع حينما أتم صفقة الجليل والمعروفة بصفقة جبريل عام               : وديع عواودة  ،القدس

ان أحد األسرى المحررين فيها سيقوم باغتيال نجله جهاد ومناضلين آخرين لصالح شبكة الموسـاد التـي تـم                   
ية جندتهم اسرائيل عندما كانوا معتقلين في       ولفت جبريل إلى ان بعض اطراف الخل       .اكتشافها أخيراً في بيروت   

 ومنذ ذلك الحين بـدأوا بتكليـف   ، وأضاف.)احد عناصر الخلية(معسكر انصار وعتليت امثال حسين الخطيب    
وغطى نفسه من خالل العمـل الـشعبي        . الخطيب بمهات متعددة حتى وصلت الى االعمال االجرامية االخيرة        
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حن اشتبهنا فيه وبقي في قبضتنا عدة اشهر ولكـن بعـد الـضغوط التـي     الفلسطيني في منطقة عين الحلوة ون   
زعيم الـشبكة   : اما بالنسبة لتجنيد زعيم الشبكة محمود الرافع فقال        .مورست علينا اضطررنا ان نطلق سراحه     

   .كان يتستر بعمله بأنه كادر من الحزب التقدمي االشتراكي، موضحا انه ال يتهم الحزب التقدمي
17/6/2006اراتية الخليج اإلم  

 
  نصراهللايزور وفد من حركة الجهاد  .15

استقبل حسن نصراهللا وفدا من حركة الجهاد االسالمي برئاسة ابو عماد الرفاعي واسـرة محمـود ونـضال                  
وصرح الرفاعي بعد اللقاء ان كشف الشبكة المرتبطة بالموساد في ظل االجواء التي كانت مخيمـة                . المجذوب

 فلسطينية يكشف ان لبنان ال يزال مستباحا من االجهـزة االمنيـة             –الفات فلسطينية   والتي كانت تتحدث عن خ    
الصهيونية، وان االحتالل االسرائيلي لم ينسحب نهائيا من لبنان في شكل كامل، وما زالت اجهزتـه االمنيـة                  

لـشبكة،  وأشاد بقرار مجلس الوزراء رفع شكوى الى مجلس االمن في خصوص ا           .تعبث بأمن البلد واستقراره   
  .لفضح الكيان الصهيوني ومخططاته التي تستهدف لبنان والمنطقة في شكل عام

17/6/2006النهار   
 

  خطة أولمرت ال تحظى بغالبية برلمانية .16
 أوروبية لخطة االنسحاب    -في الوقت الذي يسعى أولمرت الى حشد موافقة أميركية          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، ما ينذر بوجود    120 نائباً في الكنيست من مجموع       55 تحظى بدعم أكثر من       لن ها، يتأكد من جديد أن    ةاألحادي

واعتماداً على تصريحات بيرتس لمعاريف أمـس،        .ينغالبية برلمانية تعارضها، وإن اختلفت دوافع المعارض      
 التفاوض مع محمود عبـاس علـى        ه حيال تفضيل  ،خطة ليس اكيدا بتاتا   الفإن تصويت نواب العمل الى جانب       

 لن يـصوتوا الـى جانـب        ميريتس أن نواب     من جهته  أوضحفقد  يوسي بيلين   أما  . اءات إسرائيلية أحادية  اجر
 إن أولمرت ال يعي الفـارق بـين شـريك           ،يديعوت أحرونوت لوقال  .  أولمرت هعتقدبخالف ما ي  ،  أيضاخطة  ال

 من يلجـأ الـى      لجمفذ وي وأضاف أنه في غياب شريك يوقع وين      .  وشريك ينفذ اتفاقاً   ،فلسطيني يوقع على اتفاق   
اإلرهاب، فإن الخيار المتاح حالياً هو التوقيع على اتفاق مع شريك مخول صالحية التوقيع حتى إن كان ضعيفاً                  

وأضاف بأن   . ان ثمة فرصة نادرة أمام إسرائيل للتوصل الى اتفاق سالم مع رئيس يعارض العنف              حيث. نسبياً
بالقدس عاصـمة   حينها   وسيعترف العالم    ، شرعية دولية  هاس سيمنح خطة من خالل اتفاق موقع مع عبا      التنفيذ  

  .إلسرائيل، وسيقبل الجميع بحقيقة أن االتفاق سيزيل قضية الالجئين من األجندة اليومية
  17/6/2006الحياة 

  
  ليبرمان يطالب بتدمير منازل قادة حماس    .17

 قـادة حمـاس     ، في سديروت  ،صواريخ القسام دور ليبرمان أثناء زيارة له للمتضررين من        غأفيطالب  : رام اهللا 
 البلدة طالب فيها بعقد جلسة في       ،بعث برسالة إلى رئيسة الكنيست    ، كما   االرضب تهاتسويلترك بيوتهم في غزة     

   .كوسيلة للتضامن
  17/6/2006االتحاد االماراتية 

  
   الكنيست لوصفه بيرتس بمجرم حرب    جلسةإخراج الطيبي من .18

سياسة ، خالل مناقشة    ي من جلسة الكنيست بعد اتهامه بيرتس بارتكاب الجرائم في غزة          اخرج احمد الطيب  : غزة
  .عدد من نواب المعارضة تقدم به مع اسرائيل االمنية، تجاه غزة، واطالق صواريخ القسام، طبقا القتراح

  17/6/2006االتحاد االماراتية 
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  وزير المالية اإلسرائيلي يقترح تخفيض ميزانية األمن  .19

جـب بموجبـه    و ينوي تقديم اقتراح قانون جديـد، ي        المالية االسرائيلي  رت التقارير اإلعالمية إلى أن وزير     أشا
كما أنه ينوي عرض خطـة لتقلـيص ميزانيـة          . تسقط الحكومة إال   من كانون أول، و    31تمرير الميزانية في    

  . يمكن خصخصة خدمات الصحة للجنود، وخصخصة الصناعات العسكريةحيث. األمن
   16/6/2006 48ب عر

  
  الفلسطينيين مع هتضامنل اسرائيل توقف ناشطا أمريكيا في مطار بن غوريون .20

 الـشعب    مـع  بول الرودي الذي يدير عمل ونشاطات حركة التـضامن الدوليـة            جهاز األمن اإلسرائيلي   منع
 سـفر    رغم انـه يحمـل جـواز       ،زيارةال إلى مطار بن غوريون من أجل        هلو وص  من الدخول لدى   الفلسطيني

، ، بسبب نـشاطه التـضامني     أميركي، ألن اسمه ضمن القائمة السوداء الموضوعة في المطار والمعدة من قبل           
 في مناهضة االستيطان    ونيشارك  أنصار حركته  كما ان  . في المناطق الفلسطينية المحتلة    ة إسرائيل وينتقد سياس 

 .والجدار العنصري
 17/6/2006البيادر السياسي 

 
   شهيداً في القطاع خالل أسبوع24ل توقع اعتداءات االحتال .21

سجل احصاء عن ضحايا اعتداءات االحتالل على قطاع غزة خالل االسبوع : غزة ـ ميسرة شعبان ووكاالت
 جرائم اغتيال، نجحت في ثالث 7وقد اقترفت قوات االحتالل  . شهيداً وعشرات الجرحى24الماضي سقوط 

وأسفرت الغارات القصف المدفعي . تلك الجرائم اقترفت في قطاع غزة من 6منها في النيل من مطلوبين لها، و
 منهم من المدنيين العزل، بينهم أب وطفله، 13 فلسطينياً، 24والبحري واالعتداءات بمجملها عن استشهاد 

  . من أفراد األطقم الطبية4وشقيقان، و
  17/6/2006المستقبل 

  
  ا مع اهالي قطاع غزة في بلعين خالل مسيرة ضد الجدار وتضامناتاصاب .22

أصيب ثالثة مواطنين في قرية بلعين، امس، جراء اعتداء جنود االحتالل على المـشاركين                :فادي العاروري 
 .في المسيرة التي شهدتها القرية احتجاجاً على بناء جدار الفصل العنصري وتضامناً مع اهالي قطـاع غـزة                  

 واندلعت اشتباكات باأليدي بـين      ،ي في هذه المسيرة    مواطن ومتضامن إسرائيلي واجنب    400وشارك أكثر من    
المشاركين في هذه المسيرة وجنود االحتالل الذين تعمدوا إمطار الموقع بعشرات قنابل الغاز المسيل للـدموع                
والقنابل الصوتية والعيارات المطاطية، وذلك قبل ان يقوموا بمطاردة المتظاهرين واالعتـداء علـى بعـضهم                

  .واسطة الهراوات وأعقاب البنادقبالضرب المبرح ب
  17/6/2006األيام الفلسطينية 

  
 حي سلوان في القدس يعيش اضطرابا .23

 ألفا مثل غيرهم من الغالبية العظمى من سكان 50 يدفع سكان حي سلوان بالقدس البالغ عددهم نحو : رويترز
 سلوان تشير الى أن هناك خطأ  غير أن زيارة واحدة الى، ألف ضرائب محلية700المدينة البالغ عددهم نحو 

ويبعد هذا الحي كيلومترا واحدا عن بعض االحياء الثرية في القدس غير أنه يبدو كما لو كان ينتمي الى   .ما
فالحفر تنتشر بالطرق كما أن الممرات محطمة أو غير موجودة بالمرة . منطقة حضرية في عصور االنحطاط
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ويوجد عدد قليل  .ارع كما توجد أكوام منتنة من القمامة في االركانوأسالك الهواتف والكهرباء تتدلى بالشو
ويقول رئيس بلدية سلوان غير  . من المدارس لدرجة أن الفصول الدراسية تعقد في بعض االحيان في المنازل
ه واضاف الحكومة نفسها تعرف أن .الرسمي يتعين على الناس هنا دفع ضرائب لكنهم ال يتلقون شيئا في المقابل

ويقول مئير مارجاليت المؤرخ . انها ال تعطينا شيئا من ميزانيتها. ال توجد مساواة بين شرق وغرب القدس
 تظهر ان 2003االسرائيلي وعضو المجلس المحلي بالمدينة سابقا ان أحدث االحصاءات المتاحة وهي لعام 

غير أن معدل  . من الموازنة في المئة فقط12السكان العرب الذي يشكلون ثلث سكان القدس حصلوا على 
 .الفقر بين العرب في المدينة يضاهي ضعف معدله تقريبا بين السكان اليهود كما أن معدل البطالة أعلى أيضا

 .والى جانب الشعور بالخذالن من جانب سلطات المدينة يقول سكان سلوان انهم يتعرضون للطرد
  17/6/2006الدستور 

  
  لرملة وتغيير اسمها العربياسرائيل تسعى الى شطب معالم ا .24

كشف النقاب أمس، عن أن رئيس بلدية مدينة الرملة الفلسطينية، يريـد تغييـر              :   برهوم جرايسي  -الناصرة  
ويعـيش   .اسمها العربي وال ينفي ان الهدف من وراء هذه المبادرة شطب التاريخ العربي والفلسطيني للمدينـة 

 الفا، من اهالي المدينة الفلسطينيين االصليين،    14منهم، أي   % 20ة،   الف نسم  70اليوم في مدينة الرملة، قرابة      
.  ألف مهاجر يهودي من دول االتحاد السوفييتي الـسابق واثيوبيـا           17وانضم اليها في السنوات األخيرة قرابة       

 وحسب التقرير الصحافي فإن عدة استطالعات عشوائية، أجرتها صحف محلية بين اليهود في المدينة، اعلنـوا               
معارضتهم لتغيير اسم المدينة، بمعنى ان هذه المبادرة العنصرية ال تحظى حتى بدعم من اليهود، إال ان رئيس                  
البلدية العنصري ال يكترث بهذه المؤشرات، وأعلن انه سيتوجه قريبا الى لجنة التسميات في الكنيست للحصول                

ولدى الفي  . الجديد، على استفتاء عام في المدينةعلى موافقة مبدئية لتغيير اسم المدينة، ومن ثم سيطرح االسم
اسماء عبرية، مثل واحة دان نسبة الى سبط دان، أو اسم واحة أيالون، وتعقيبا على ذلك قال عضو الكنيـست                    
محمد بركة، نحن من الطبيعي ان نتصدى لهذه المؤامرة، ولكن المهمة األكبر الفشال مثل هذه المؤامرات هي                 

  .ي وطننا والحفاظ على معالمه بكامل تفاصيلهمن خالل الصمود ف
  17/6/2006الغد األردنية 

  
  غلق منطقة األغوار الشماليةياالحتالل  .25

أغلقت قوات االحتالل ، فجر اليوم منطقة األغوار الشمالية شرق طوباس ومنعت المواطنين من الدخول إليها 
 .حيطة المدينة والقرى والبلدات المحيطة بهاأو الخروج منها، كما نشرت الحواجز العسكرية الفجائية في م

وفي سياق متصل، نصبت قوات االحتالل ثالثة حواجز فجائية على مداخل طوباس الشمالية والشرقية 
وأوضحت المصادر، أن حاجزاً  .والجنوبية، واحتجزت عدداً من المركبات التي كانت تتحرك على تلك الطرق

شرق طوباس، مشيرة إلى أن قوات االحتالل كثفت خالل األيام آخر أقيم على مدخل بلدة طمون جنوب 
  .الماضية من نشاطاتها العسكرية في طوباس، حيث تقوم بعمليات اقتحام مفاجئة للمدينة والمناطق المحيطة بها

  17/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  ار الحصارمفتي القدس والديار الفلسطينّية يحِمل على البنوك التي تساهم باستمر .26
حمل مفتي القدس والديار الفلسطينية عكرمة صبري البنوك في فلسطين المسؤولية في عدم قيامها بمحاولة 
كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه البنوك امتصتْ ثروات الشعب الفلسطيني 

فوائد الربوية مما أدى إلى أن تقع هذه البنوك تحت وهربتها إلى البنوك األمريكية واألوروبية لتشغليها في ال
كما حمل المفتي في خطبة صالة الجمعة أيضاً  .الضغوطات األمريكية واألوروبية ألن أرصدتها الكبيرة هناك



 

 12

األنظمة في العالم العربي واإلسالمي المسؤولية لتخاذلها عن نصرة الشعب الفلسطيني ولخنوعها لألوامر 
وعد المفتي االحتجاجات التي يقوم بها الموظّفون لعدم استالم  .معادية والعدوانية والالإنسانيةاألمريكية ال

 .رواتبهم أنّها ينبغي أن تُوجه إلى المتسببين في الحصار وأن الوقت لن يطول بإذن اهللا وبمشيئته
  16/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   الالجئين الفلسطينيين في العراق إلى اجتماع طارئ لمناقشة وضعةدعو .27

دعت رابطة الالجئين الفلسطينيين مفوضية السويد األمانة العامة التحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في 
السويد إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة وضع الالجئين الفلسطينيين في العراق الذين تقدموا بطلب اللجوء 

 مدونين لدى دائرة الهجرة 16/6/2006 طلباً حتى تاريخ 385والبالغ عددهم والحماية من المملكة السويدية 
وطالبت  .التي تتجاهل طلباتهم وتتجاهل تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة

قلهم إلى أماكن الرابطة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين بالعراق والدفاع عن مطالبهم في العودة إلى وطنهم أو ن
  .آمنة بعد رفض الدول العربية استقبالهم

  16/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  أسرى جلبوع يعيشون ضائقة مالية خانقة .28
 أسيراً 950والبالغ عددهم 48أعلن نادي األسير في طولكرم، امس، أن أسرى سجن جلبوع داخل أراضي الـ

مخصصاتهم المالية منذ أربعة شهور األمر الذي زاد معاناتهم يعيشون ضائقة مالية خانقة بسبب عدم دخول 
ولفت األسرى، إلى أنه ال يوجد طبيب مقيم بعيادة السجن  .وحرمانهم من شراء أبسط الحاجات األساسية

وطالب االسرى بتدخل المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب األحمر للضغط على سلطات االحتالل 
صين للسجن للكشف الطبي عن العديد من الحاالت المرضية التي باتت تنتظر الموت من إلحضار أطباء مخت

وأشارت الرسائل وإفادات األسرى إلى أن اإلكتظاظ الشديد داخل الغرف يسبب  .اإلهمال الطبي الممارس عليها
يشية والحياتية وأوضح األسرى، أنهم يعيشون في سجن يفتقد لكافة المقومات المع لهم مزيداً من المعاناة،

يتعرضون لمعاملة مهينة ومذلة تطبق بحقهم بشكل يومي مثل سياسة التفتيش العاري، ومنع الزيارات بين 
  .األقسام وحملة تنقالت داخلية بشكل أسبوعي لخلخلة األوضاع التنظيمية بينهم

  17/6/2006المستقبل 
  

  الفلسطينيةحالة عدم االستقرار تدفع المستثمرين الى الخروج من البورصة .29
اثارت حالة عدم االستقرار التى تمر بها سوق فلسطين لالوراق المالية قلقا :  خليل العسلي-القدس المحتلة 

وعدم ارتياح لدى المستثمرين الذين قرر عدد كبير منهم بيع االسهم التى يملكونها باي سعر والخروج من 
عدد منهم ، مؤكدين ان السوق لم تعد جذابة كما كانت البورصة والعودة الى االستثمارات التقليدية كما قال 

وسجلت السوق انخفاضا شبه متصل وصل الى اكثر من الف نقطة خالل االشهر الماضية ،  .عليه قبل اشهر
وعلل الخبيراالقتصادي محمد قرش امين سر جمعية . االمر الذي يؤشر الى خسائر باهظة لحقت بالمستثمرين

ن ان اهم سبب لما يجري بسوق االوراق المالية هو االزمة الهيكلية التكوينية نتيجة االقتصاديين الفلسطينيي
 من البورصة مما يخلق تضاربا في المصالح بين مجموعة الشركات التى 80امتالك شركة باديكو اكثر من 

واقع انشاء تمتلكها باديكو وبين السوق حيث توقع المستثمرون في حالة من عدم االرتياح للخروج من هذا ال
واتفق د نصر عبد الكريم في ذلك مع قرش مؤكدا انه يجب اعادة النظر في الوضع القانوني  .هيئة مستقلة

واستبعد عبد الكريم في الوقت  .للبورصة بحيث تكون مساهمة عامة وان تأخذ على عاتقها مصلحة الجميع
ا من المستثمرين الذين يجدون الهبوط الحاد نفسه امكانية انهيار البورصة الفلسطينية العتقاده ان هناك عدد
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فرصة استثمار مناسبة لهم كما ان هناك عددا من كبار المستثمرين الذين اعلنوا انهم مستعدون لعمل اي شئ 
بينما كان محمد قرش الخبير االقتصادي اكثر  .من اجل ابقاء البورصة الفلسطينية تعمل بصورة طبيعية 

 .اع ستبقى على حالتها وقد تتدهور اذا بقيت البورصة على ما هى عليه االنتشاؤما عندما قال ان االوض
  17/6/2006الدستور 

  
  تجهيزات االتصاالت الخليويةوالجانب اإلسرائيلي أفرج عن معدات  .30

عبد المالك الجابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية أن الجانب اإلسرائيلي           . أعلن د  :حامد جاد 
األسبوع الماضي عن كافة المعدات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ المرحلـة الثانيـة مـن تطـوير قطـاع                  أفرج  

 مليـون   22االتصاالت الخليوية، موضحاً أن شحنة ثالثة من المعدات المتعاقد عليها ضمن صفقة شراء بقيمة               
ما ستحققه هذه المعدات مـن      وأكد الجابر أهمية     .دوالر ستصل إلى األراضي الفلسطينية في شهر أيلول المقبل        

تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ورفدهم برزمة من الخدمات النوعيـة الجديـدة ذات العالقـة                 
  .باالتصال الخلوي وخدمات تكنولوجيا المعلومات

  17/6/2006األيام الفلسطينية 
 

   االسرائيلي بحق الشعب الفلسطينيباإلرهابمهرجان خطابي يندد : األردن .31
 يـوم    فـي األردن    خالل مهرجان خطابي عقدته النقابات المهنيـة       ، سالم الفالحات  لإلخوان المراقب العام    أكد

 التاريخ سيشهد على الدول العربية ولن يغفل تـسجيل الـسكوت والـصمت والتغافـل                أن ، الماضي األربعاء
 أهليةلداخلية والتحضير لحرب     ترك الشعب الفلسطيني يعيش الجوع والحصار والفتن ا        أن إلىمشيرا  , والخذالن

رئـيس   من جهة أخرى قـال       . مرفوض ومحرم  أمر, جريمة عربية كبرى ستطال الجميع ولن يسلم منها احد        
وإرهاب الدولة الـذي ترعـاه الـصهيونية وترعـاه          ,  حسان هذا هو اإلرهاب الحقيقي     أبومجلس النقباء هاشم    

التي تأخذ تمويلهـا مـن الخـارج        والمنظمات   الدولية   وتساءل أين منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان       .أمريكا
علـى أن مقاومـة الكيـان       أبو حـسان     وأكد. ?وهي ترتدي مختلف األقنعة   , لتضعف أمتنا وتطعن في ثقافتنا    

.  خطراً على المنطقة والعالم سيمثل منطلقاً عظيماً لتحرير العالم كله من الظلـم والهمجيـة               باعتبارهالصهيوني  
 المعارضة على وحدة الـشعب الفلـسطيني وعـدم          ألحزاب للجنة التنسيق العليا     اإلعالميالناطق  حث  بدوره  

 هدية للمحتل   أثمن االقتتال الداخلي هو     إنوقال  , االقتتال واالستمرار في الحوار العقالني الحر وتجميع الطاقات       
  .الصهيوني

  17/6/2006العرب اليوم 
  

  إجراءات أردنية لتسهيل عبور الفلسطينيين .32
 عددا من اإلجراءات على معبر جسر الملك حسين مع األراضي الفلـسطينية             األردنيةاتخذت الحكومة   :  اهللا رام

من شأنها رفع جاهزية الكوادر العاملة لتقديم الخدمات والتسهيل على القادمين والمغادرين والحد من انتظارهم               
 مرور كثيفـة فـي أعـداد القـادمين          جسر حركة الوتوقع مدير مفارز أمن الجسور أن يشهد        . لساعات طويلة 

  .والمغادرين مع بداية العطلة الصيفية من وإلى األراضي الفلسطينية
 17/6/2006االتحاد اإلماراتية 

  
  األموالمصر سمحت لمسؤولين فلسطينيين بإخراج كميات كبيرة من  .33

يخالف القوانين المصرية   أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية جالل أبو الفتوح أن محمود الزهار لم             : القاهرة
 أن إلـى  مليـون دوالر، مـشيرا       20 األراضي الفلسطينية وهو يحمل حقيبة بها        إلىحينما دخل من منفذ رفح      
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تم السماح له بالسفر باألموال ولم تتم مصادرتها        ، ف  وأقر كتابة بأنه يحمل هذا المبلغ      إيرانالزهار كان قادما من     
 أن قانون البنك المركزي والجهـاز المـصرفي         أبو الفتوح وأضاف   .سيةمع األخذ في االعتبار صفته الدبلوما     

 البالد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن          إلىأن إدخال النقد األجنبي     ينص على   والنقد في مصر    
 عبر الحـدود  أنوسبق  .يتم اإلفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آالف دوالر أميركي 

 عدد من أعضاء المجلس التشريعي      إلىالمصرية أيضا وزير اإلعالم الفلسطيني وبحوزته مليونا دوالر، إضافة          
  . مليون يورو4.5كانوا يحملون 

  17/6/2006الشرق األوسط 
  

  وعباسمصر تبحث عن صيغة للتعايش بين حماس  .34
ف الرئيس المصري حـسني     كش: القاهرة أشرف الفقي   عن مراسلها في     17/6/2006الوطن السعودية   نشرت  

 وقال إنه سيلتقي القادة الثالثة كل       ،مبارك عن نتائج االتصاالت الجارية مع السلطة الفلسطينية واألردن وسوريا         
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن قمتي مبـارك مـع العاهـل األردنـي                .على حدة في غضون أيام    

 الشعب الفلسطيني وتـدفق المـساعدات إلـى الـضفة           والرئيس الفلسطيني ستتمحور حول سبل تخفيف معاناة      
إلى ذلك علمت الوطن أن محادثات تجري حاليـا فـي            .والقطاع وإطالعهما على نتائج محادثاته مع أولمرت      

وكـشف مـصدر مـصري رفيـع        . القاهرة بين مسؤولين مصريين معنيين بالملف الفلسطيني وحركة حماس        
 فـي طريـق     القاهرة في   هالقاهرة التقت محمود الزهار خالل توقف     المستوى عن أن قيادات الوفد الموجود في        

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن المحادثات تستهدف إيجاد صورة للتعايش بـين عبـاس               .عودته إلى غزة  
 .والحكومة الفلسطينية، والعمل على تجاوز الخالفات بينهما بخصوص مسألة االستفتاء على وثيقـة األسـرى              

عن أن حماس ستقوم بالرد رسميا على مصر والجامعة العربية في غـضون أيـام بالنـسبة           المصادر  وكشفت  
األهـرام   وأضـافت    .ورجحت المصادر أن يكون موقف حماس إيجابيـا       ،  لموقفها من المبادرة العربية للسالم    

ورة  مؤكدا ضـر    ,  االستفتاء أمر فلسطيني داخلي    ىإن الدعوة إل  قول الرئيس المصري     17/6/2006المصرية  
  . التعاون بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس والحكومة برئاسة هنية

  
   تقر آلية دعم الفلسطينييناألوروبيةالقمة  .35

 صـادقت   األوروبيةالقمة  أن  :  في بروكسيل  نورالدين الفريضي  نقالً عن مراسلها     17/6/2006جاء في الحياة    
 مليون يـورو للفلـسطينيين      100 رزمة مساعدات بنحو     على اآللية الدولية لدعم الفلسطينيين، كما وافقت على       

وسيتم تحويل المساعدات بحلول بداية     . ماسح من دون المرور بحكومة      إنشاؤه تدفع عبر صندوق يتم      أنعلى  
تشمل اآللية تزويد المستشفيات بالعتاد والدواء وبعض المنح االجتماعية للكوادر والعـاملين فـي              ، حيث   تموز

وقـال  . سداد فواتير الكهرباء والبنزين، فيما لم يتم االتفاق على نافذة المنح االجتماعية           إلى  إضافة  المستشفيات،  
 المشاورات جارية مع الواليات المتحدة واسرائيل على صيغة لتأمين تقديم المنح االجتماعيـة  إنمصدر رسمي   

ت تواصـلت مـع الواليـات        المشاورا أن دبلوماسيقال   فيما   . معيار حاجة المستفيد وليس وظيفته     أساسعلى  
المتحدة في غضون اجتماع القمة في بروكسيل في شأن هياكل اآللية ودور كل منها ومجاالت تدخلها وعنصر                 

ستعجل او . في شأن استحقاق االستفتاء     الفلسطينية  في ظل عملية لي الذراع بين رأسي السلطة        ،الضغط الزمني 
شجع الحوار الجاري بين القوى السياسية      كما   ، وعباس أولمرتن   بدء الحوار بي   ته في بيان قم   األوروبياالتحاد  
 إحـالل  التعاون مع الرئيس الفلسطيني من اجل تحقيـق هـدف            حماس إلى  حكومة   اودع.  الفلسطينية الرئيسية

  فـدعا في اتجاه اسرائيل،     أما   .واإلرهاب المجموعات التي تتحمل مسؤوليات العنف       أسلحةالنظام، بما فيه نزع     
 على انه لن    هوشدد في مسودة بيان   .  العدول عن كل عمل من شأنه تهديد حل قيام الدولتين          إلى ولمرتأحكومة  

مـن  و .غير تلك التي يتم االتفاق حولها بين الجانبين، 67تغيير في الحدود التي سبقت حرب عام  يعترف بأي   
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 النظر  إعادة إلى ا ودع ،طيني مساعدات للشعب الفلس   وبأي األوروبي صائب عريقات بقرار االتحاد      جهته رحب 
 زهري عن تحفظاتـه     أبوسامي  فيما أعرب   . بمقاطعة الحكومة واستئناف المساعدات كما كانت تقدم في السابق        

في حين  .  يمر عبر الحكومة   أن يكون مرهونا بشروط، مشددا على ضرورة        أن افضا، ر األوروبيعلى القرار   
 تحويل المال لن يمـر      أن رغم   ،ل خطوة في االتجاه الصحيح     يشك األوروبي القرار   أن صالح البردويل    أعتبر

  .للديمقراطية احترامه إلظهار التعامل مباشرة مع الحكومة المنتخبة إلىودعا االتحاد . عبر الحكومة
عرض  ل،الفلسطيني عبر عن رفض الحكومة اإلعالم وزير أن: 17/6/2006بي بي سي العربية ونقلت 

ن خطة االتحاد ستوسع الهوة بين حكومة أ إلى أشارو.  مناف للديمقراطيةياهمعتبرا إاالتحاد األوروبي، 
 . تتزعمها حماس ورئاسة فلسطينية بقيادة فتح

 لـن تقـدم دعمهـا    إال أنها مبشرة،  وصفت اآللية بأنها  الواليات المتحدة أن  : 17/6/2006 48عرب  وأوردت  
  .ات بشأنها المزيد من المحادثإلجراء الفرصة إلتاحةالنهائي للخطة 

مفوضية العالقات الخارجية في    عن بيان ل  : 17/6/2006األيام الفلسطينية   ونقل عبد الرؤوف أرناؤوط مراسل      
 أن مكتب محمود عباس، سيقوم بدور نيابة عن مجتمع المانحين في تشغيل هذه اآللية بمـا                 ،االتحاد األوروبي 

  .يشمل توقيع وإقرار جميع الوثائق المطلوبة
ـ  ،الخارجية األميركية أعلنتأن : 17/6/2006إلعالم والمعلومـات     مركز ا  وذكر عقد ت أن الرباعية الدوليـة س

إنـشاء صـندوق    حـول    اقتراح القادة األوروبيين      لدراسة اجتماع على مستوى المندوبين للشرق األوسط اليوم      
 باسم الخارجيـة    المتحدث أشارو. همن المقرر أن تعطي الضوء األخضر لإلفراج عن       حيث  . خاص للفلسطينيين 

 انه في حال لم يتوصل مندوبو الرباعية إلى اتفاق فان اجتماعا قد يعقـد علـى مـستوى                   االمريكية من جهته،  
  . لبحث ذلكوزراء الخارجية

  
 ال مجال لتغيير اللوائح الخاصة بالتعامل مع حكومة حماس: الخارجية األميركية .36

ال لتغيير اللوائح والقوانين األميركية الخاصة بالتعامل مع  أكدت الخارجية األميركية أنه ال مج:معا ـ واشنطن
 قيام حماس بما وصفته بتهريب ماليين إلى وقالت أنه حتى لو صحت التقارير التي أشارت .حكومة حماس

 لن تستطيع الوفاء باألموال التي يمكن أن تحافظ على صمود فإنها داخل األراضي الفلسطينية إلىالدوالرات 
  .لسطينيةالسلطة الف

  17/6/2006القدس الفلسطينية 
  

  بوش يرجئ نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة .37
 جورج بوش أجل لمدة ستة أشهر نقل السفارة األمريكية في اسـرائيل             أنأعلن البيت األبيض أمس     :  ب.ف.ا

ن هذا القـرار ضـروري لحمايـة        بأ وزيرة الخارجية،    إلىفي مذكرة   أشار  و . القدس المحتلة  إلىمن تل أبيب    
  .ةسفارال بعملية نقل ه إدارتالتزام ، مؤكدامصالح األمن القومي للواليات المتحدة

  17/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  شيراك يقترح أن يقوم سوالنا بتحرك أوروبي في الشرق األوسط .38
، التحاد األوروبي في الشرق األوسط    اقترح الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن يباشر خافيير سوالنا تحركا باسم ا           

 .تقديم مقترحات للقمة بهدف عرض مبادرة سياسية لالتحاد األوروبي حول عملية السالم في الشرق األوسـط               ل
  .ن اسبانيا وبريطانيا وألمانيا وافقت على هذا االقتراحأ وذكر

  17/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
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  مليون دوالر200قيمة مليار وبرات تجسس اسرائيل ستزود كوريا الجنوبية بطائ .39

 النقاب عن ان الدولة العبرية ستوقع في االيام أمسكشفت صحيفة هارتس  : الناصرة من زهير اندراوس
 200صفقة بمبلغ مليار و بموجب  اتفاق لبيع كوريا الجنوبية طائرات استطالع متطورة جداىالقريبة القادمة عل

ن اقرار االتفاق النهائي بين البلدين منوط بمواقف وزير الدفاع إلى أ أشارت إال انها .الف دوالر امريكي
  بوينغ وبين شركة المصدرةان المنافسة بين الشركة االسرائيليةلفتت إلى و .والرئيس في كوريا الجنوبية

حاكم يفضل  النظام الإال أن، 2004االمريكية للفوز بمناقصة بيع الطائرات لكوريا الجنوبية بدأت في العام 
  .التعامل مع الدولة العبرية لكي ال يكون متعلقا بالصناعات العسكرية االمريكية فقط

  17/6/2006القدس العربي 
  

  نصيحة أكاديمية للمسؤولين االسرائيليين بالسكوت حيال ملف ايران النووي .40
 بالسكوت وعـدم    ،ينرئيس مركز الدراسات اإليرانية في جامعة تل أبيب من أعضاء الكنيست والمسؤول           طلب  

اإلدالء بأي تصريح حول الملف النووي اإليراني ألن مثل هذه التصريحات هي لـصالح الـسياسة اإليرانيـة                  
هي بدورها تنسق مواقفها وقراراتهـا      و لها،ترك معالجة الملف    ي  أن دعا، التي    لإلدارة األمريكية  اإحراجتمثل  و

 يثيـر موضـوع الملـف النـووي         ، كمـا  ير اإليرانيين يثألن الحديث حوله    . الموضوعمع إسرائيل في هذا     
حاوالن النزول عنها بعد تـصعيد      تا شجرة وهما    تكا وإيران تسلق  ي أن كال من أمر     من جهته  وادعى .اإلسرائيلي

، لتورطها في العديـد      القيام بهجوم عسكري    حاليا على االدارة االمريكية    من الصعب حيث  الوضع والمواجهة،   
  . جهود لحل هذا الملف بالطرق السلميةهناكلذا  ف. من الدول

  17/6/2006البيادر السياسي  
 

  أسبوع التعميد بالنار.. عمير بيرتس .41
سبوع، بل ربمـا كانـت مالبـسات        األدون تحضير مسبق، وجد عمير بيرتس نفسه أمام خيارات صعبة هذا            

حيانـاً  أارات ومواقف حاسمة، و   متطرفة وغير ممكنة، فبعد أن كان رجالً محافظاً، أصبح مطلوباً منه اتخاذ قر            
وربما لـم يكن وزير الدفاع صادقا مع نفسه عندما قال مؤخراً إنه ال يوجد أحد من قادة حماس لديه                   . مصيرية

حصانة وأمان، فهو يعتقد، كما تعتقد الـمؤسسة العسكرية بأن التروي ال يعتبر شيئا اسـتراتيجيا فـي الفهـم                   
نجاز بالغ األهمية، ربما كان في لحظات معينة أحرز الــمطلوب منـه،             العسكري االسرائيلي، بل هو مجرد ا     

  .وفي نفس الوقت فان التصعيد ليس مهما ألي سبب كان
سبوع واحد من توليه لـمنصبه الجديد، وزيرا للدفاع، عرضت أمامه قائمة من األسماء التي تشتمل على                أبعد  

رهاب، وقد لوحظ أن وزير الدفاع تمهـل وتـروى          إلبعض أسماء كبار الـمسؤولين الـمطلوبين على الئحة ا       
خرى غير القيام بعمليات تصفية     أذا لـم تكن هناك وسيلة      إركان حول ما    كثيرا في تساؤالته مع رئيس هيئة األ      

وعندما قرر الـموافقة على القيام     . مركزة، فهذه فرصة نادرة ال تسنح في كل حين، وليس من الحكمة تفويتها            
غ رأيه بكلـمات خجولة الـمهم أن تنجح، وأضاف الـمهم أن ال يصاب مدنيون أبرياء في               بتلك العمليات صا  

  .العمليات
وزير الدفاع بيرتس يعتبر شخصا يساريا حتى أعماقه، ال يؤمن إال بالـمفاوضات الـسياسية، وهـو يـؤمن                  

. نسان فلسطينيا ذا كان هذا اإل   إنسان حتى   بالتسويات والتنازالت الـمؤلـمة، ويقيم وزنا واعتبارا كبيرا لحياة اإل        
فهو يصدر القرارات الخاصة بتنفيذ عمليات التصفية، والقصف الـمدفعي، وعمليات معقدة قد ال يلقـى فيهـا                 

ول الذي ال يعتقد بأن موت العرق ال يحسن مـن  وربما يكون بيرتس وزير الدفاع األ. موتهم  بعض الـمدنيين  
  .ذي يطلقون عليه سيد الدفاع بدالً من وزير الدفاعلى الحد الإوساط مؤيديه أمكانته بين 
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الـمناظر التي شاهدها الجميع على شاطئ بحر غزة كانت قاسية، وخاصة على وزير الدفاع، فقد عقب قـائالً                  
ليه إجميع الـمقربين   . وأنا ال أقول ذلك بلساني فقط     . كانت صعبة، قاسية، قاسية جداً أن نرى مثل هذه الصور         

ه الـمواقف حقيقية لديه، هو الذي تربى وترعرع على الحب واألمان والثقة، وأن ال يتـسرع                يشهدون بأن هذ  
  .لى اتخاذ القرارات الصعبة عليهإهكذا هو، ومع ذلك، فهو يضطر . في اتهام اآلخرين

في ليل االثنين، حوالي الساحة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، سمع بيرتس صوت انفجار قوي غير بعيـد                  
 بيته، نحو مترين ونصف، كان هذا صوت انفجار صاروخ قسام، وكان ابنه الصغير هو الذي أخبره بـأن                   من

ابنة الجيران هي التي أصيبت بانفجار الصاروخ من شظية بعد انفجاره فوق سيارة كانت متوقفة على الجانـب                  
  .صابتها كانت طفيفةإاآلخر من الشارع، وبعد الفحص تأكد الجميع بأن 

شخاص، رسميا وشخصيا، أن يرحل عن ذلك البيت، وكان ذلـك            وزير الدفاع نصيحة العديد من األ      لقد رفض 
ماكن القريبة، وقال لهـم     قبل أن يتجدد سقوط صواريخ القسام بكثافة قبل يومين على سدروت، وغيرها من األ             

ـ    : ن حقيقة وجودي في هذا األتون من القذائف لها بعدان اثنان          إ وف والـذعر وصـورة     من ناحية، مظاهر الخ
حضانهن وبين أذرعهن، ويحاولن االختفاء فـي الغـرف الداخليـة، وفـي             أوالد في   األمهات وهن يأخذن األ   

خرى أنسان للتفكير بطريقة    الحمامات، وصور الذعر والبكاء والصراخ ومشاهدة الـمشاهد الـمرعبة، تدفع اإل         
ه الصور تؤثر في وتضغط باتجـاه واضـح نحـو           غير التي يكون قد اعتاد عليها قبل رؤيتها، وبذلك فان هذ          

  .القرارات الـمناسبة، وربما تكون سببا للتطلع نحو العقاب واالنتقام، وهذا يعتبر في نهاية األمر أسهل الحلول 
ومن الناحية الثانية، هكذا يقول، بالتحديد أنا، الذي أعيش هنا، أستمد قوة كبيرة من مجرد كوني أعـيش هنـا،                    

أنا اعتقد جازما بأنني في موضع يفرض علـي اتخـاذ           . لى اتخاذ القرارات الـمتزنة   إذي يدفعني   مر ال وهو اال 
ؤمن بها، فأنا لـست ممـن       أالقرارات الـمتزنة غير الـمتعارضة وال التي تصطدم مع الـمبادئ والقيم التي            

اظر، تذكر تلـك فـي      شعال الحرب أو التلذذ بنيرانها، وهذا يفرض علي، لدى رؤيتي هذه الـمن           إلى  إيتوقون  
وساط الـمدنيين األبرياء، ومع أن حقيقة قيام العديـد مـن           أالجانب اآلخر التي أراها كصور بالغة األلـم بين         

صدقائي الوقوف مضربين أمام منزلي ليست شيئا سهال وال جيدا، إال أنني أحترم اآلخرين وما يفعلونه في كل                  أ
  .مكان 

  عن هذه الـمنطقة؟) والدوخصوصا األ( العائلة يام بأن تُرحلهل فكرت في هذه األ* 
وضاع غير طبيعية اآلن، واعتقد بأن الرد االسرائيلي على القصف لـم يكن طبيعيا وعاديا، إال               أعتقد أن األ   -

أن حماس، كما اعتقد، تلقت ردا واضحا، وقد وصلتها الرسالة االسرائيلية، أنا ال أفكر بالرحيل، ألنني ال أفكر                  
اليوم . ستمرار هذا الوضع، لن أوافق على استمرار هذه اللعبة، فلن أوافق على أن يكون هذا أو ذاك                بالسماح با 

يـسمح ويـأمر    (ذا كان عـسكري يطلـق الـصواريخ         إهذه حماس عسكرية، وغدا ستكون حماس سياسية، ف       
ولية ويحميه مـن    ، وعندما يكون سياسيا فهو ال عالقة له بذلك، وهذا حسب تفكيره يعفيه من الـمسؤ              )طالقهاإب

ستكون عليهم جميعا مسؤولية عامة وشاملة، فـ حماس هي حماس، وال أحد هناك سـيتحرر               . الرد االسرائيلي 
فمنذ هـذا  . عفاء أي واحد منهم من الـمسؤولية عما حدث وينجو من تحمل الـمسؤولية، وال يوجد أي سبب إل        

لى بوليـصة  إ أو تسمية وظيفية يمكن أن تتحول ال يوجد أي لقب. اليوم، هم جميعاً مسؤولون عن كل ما يحدث    
فقـد فهمـوا    . تأمين من اجلهم، نحن نعرف، ولدينا كل ما يؤكد و يثبت هذا االعتقاد بأنهم فهموا الرسالة تماما                

الهـدوء  . لى ما يشبه الهدوء النسبي اآلن     إبأنهم يتحملون مسؤولية جماعية عما يحدث، وهذا ما أوصل الوضع           
ستراتيجية عندنا، إال أنهما مجرد رسالة واضحة استنفدت وتم فهمها فـي            إب أن يفهم، ليسا     والتروي، هكذا يج  

وعلى الصعيد الثاني،   . الجانب الثاني، لكن ذلك ال يعني بتاتا أنه توجد ألحد منهم أية بوليصة تأمين على الحياة               
ئيلي هي أن يوفر األمن واألمان لنا       ستراتيجية لذاتها، فمهمة الجيش االسرا    إفان ذلك ليس غاية بحد ذاته وليس        

جميعا، ويعطي الـمجال لنا لنقوم بالجهود الدبلوماسية التي ال بـد منهـا مـن اجـل اسـتئناف االتـصاالت                     
سلوب، وهذا ليس منذ اليـوم،  أؤمن بالقوة الـمفرطة كوسيلة و    أأنا ال   . والـمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين   
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همـال أو التخلـي عـن حمايـة         رائيل وعلى الجيش االسرائيلي تهمة اإل     ولكنني لن أسمح بأن تطلق على اس      
 قذيفة ما هدفها، لكن ذلـك لـن         ئقد تقع في هذا السياق حادثة مأساوية بسبب خطأ ما، وقد تخط           . الـمواطنين

  .لى جيش يطلق قذائفه على الـمدنيين األبرياء إيحول الجيش االسرائيلي 
 بحـر   ئأجراه الجيش االسرائيلي بخصوص العائلة التي أصيبت على شاط        هل توافق على نتائج التحقيق الذي       

  غزة؟
في حادثة كهذه، وعلى نحو مأساوي كبير       . أنظر، لقد تدخلت في التحقيق حتى تفاصيله، وتابعت ذلك عن قرب          

لقد أردت أن أكون مقتنعـا      . مثل هذا، ومضاعفات دولية على الـمستوى الذي حدث، فقد كانت تلك مسؤوليتي           
هذا كان مهما لـي علـى الـمـستوى         . ئصورة شخصية بأننا لسنا نحن الـمسؤولين عما حدث على الشاط         ب

نني أمتلك  إاليوم، وبعد أن أصبحت مقتنعا دون أدنى شك، ف        . لى نفسي إخالقي وبالنظرة الداخلية    الشخصي، واأل 
  .القوة حتى أضع األمور في نصابها دون تردد

يام دعما كبيرا وغير محدود للجيش االسرائيلي، فغداة الحادث الـمأساوي        من الواضح أن بيرتس يعطي هذه األ      
لى مقر قيادة فرقة غزة بوجه صارم، ولكن في نفـس           إ غزة، كان بيرتس في اليوم السابق قد وصل          ئفي شاط 

لى نشر صور الطفلـة التـي كانـت    إالـمنطقة اشتعلت، وشاشات التلفزة تسابقت   . الليلة كانت الحقائق مختلفة   
في مقر القيادة، في مكتب قائدها العميد أفيـف كوخـافي،           . لى جانب جثة أبيها   إتركض على الرمال وتصرخ     

حلـوتس،  . ركان وقائد الـمنطقة الجنوبية وقائد الفرقة     جلس جميع القادة بانتظار وزير الدفاع، رئيس هيئة األ        
 التحقيق، واللواء يفتاح روزنطال الذي      جراءيضا مئير كليفي الذي تم تعيينه إل      أوكان حاضرا   . غيلنت وكوخافي 
  .لقد اعتقدوا منذ البداية أنه قد ال نكون نحن الذين أصبنا العائلة . جاء للـمساعدة

ولدهشتهم شاهدوا وزير الدفاع على جهاز التلفاز، بمقابلة على الهواء، خارج مكتبه، يعتذر عما حدث، ويعلـن                 
وقد فهمـوا مـن   . نه هو وزير الدفاع الذي يريد ويالحق السالم     نفسنا ، ويؤكد بأ   أبـ إننا سنفحص ونحقق مع      

قوال قبل أن يتحقق مما     ذلك أن وزير الدفاع ال يعطي دعمه للجيش االسرائيلي، واستغربوا، كيف يقول هذه األ             
لى قيادة الجـيش واالستفـسار والتأكـد،        إمور دون الرجوع    حصل في الـميدان، هذا يعني أنه حكم على األ        

هذه خطوة قياديـة    . ركان يبدي أسفه العميق، لكنه ال يعتذر عما حدث        الفرق كيف أن رئيس هيئة األ     والحظوا  
  .لى أن تتضح تفاصيل ما حدث هناكإفي نظرهم، وكذلك عندما لـم يعلن عن تحمل الـمسؤولية عن الحادث 

فاع يأسف لـما حـدث     اآلن، جرت تسوية كل شيء، ووزير الدفاع متفق مع نفسه عندما يعلن بأنه كوزير للد              
وأنه حريص على السالم، وأن تلك الحركة كانت لتؤكد بأنه يعطي التأييد والغطاء الالزم للجيش، السـيما وان                  

  .الهجوم على الجيش كان في ذلك اليوم في ذروته
  ذا، ماذا بعد اآلن؟إ* 
ء الـماضي عندما كانت سـيارة      اعتقد بأنهم جميعا قد فهموا الرسالة، ولوال ما حدث لنا في غزة يوم الثالثا              -

. وضاع كانت ستكون أكثر هدوءا اآلن، بل ربما وجدت فرصة جيدة          تسير وهي تحمل صواريخ غراد، فان األ      
والحقيقة هي أن صباح يوم الثالثاء كان الهدوء الجيد والتام يسود الـمنطقة، وهذا لـم يكن صدفة، فـاألوامر                  

.  ساعة صـعبة   48لقد مرت علي    . التي مورست بشكل واضح   صدرت من األعلى، وكانت استجابة للضغوط       
التقارير تتالحق، ومع ذلك، يجب أن تسمع جميـع البـرامج           . ففي كل نصف ساعة كان صاروخ قسام ينفجر       

يا جماعة، أعطـوني بعـض    : لى العمل كما يطلبون منك، وتواصل القول      إوالخطط والتوصيات وأن ال تسرع      
 غزة، وهذا يعني أن االنفعاالت كبيرة والـضغوط         ئقاسية ومؤلـمة من شاط   هناك صور   . ال تتسرعوا . الوقت
وقد كان ذلك قرارا صعبا، بل ربما كانت فيه مراهنة، ألن أحد الصواريخ كـان               . هيا لنأخذ نفسا عميقا   . عالية

 .حدى اللحظات ويتسبب بوقوع خسائر بشرية، فقد يسقط على منزل أو مدرسة أو غيرهما             إيمكن أن يسقط في     
لى إيام  وضاع، وقد كنت بحاجة في هذه األ      وعلى صعيد آخر، لـم أكن مقتنعا بأن عملية فورية سوف تغير األ           

ن جميع التنظيمات العاملة في قطاع غزة كانـت         أواآلن، أنا مقتنع    . كثير من القدرة والقوة للتماسك واالنتظار     
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وأننا سنتعامل مع غزة كدولة معادية تُطلق منها        سببا في توجيه سياستنا، وقد فهموا بأن الـمسؤولية تقع عليهم           
 مع كل ما حدث، بما فـي ذلـك          ئوبالنسبة لي شخصيا، فأنا هاد    . الصواريخ، ومعهم كأنهم أعداء ومسؤولون    

واعتقد بأن الدولة كلهـا يجـب أن        . ، والسرعة والنتائج  ئخطاء، وبما في ذلك فترة التحقيق في حادثة الشاط        األ
فهم يطلقون علينا من مناطق مكتظة بالسكان الـمدنيين، وفي كل يوم           .  الصراع مستمر  تكون هادئة، ومع ذلك،   
لى وضع دائم وأن يسود الهدوء على نحـو         إلى أن يتحول الهدوء النسبي      إوأنا أطمح   . يمكن وقوع حادثة معينة   

 فـال يوجـد     وال أريد اآلن أن أضع رسما يوضح كم صاروخ قسام يمكن أن نتحمل انفجاره في كل يوم،                . تام
شيء كهذا، ال أحد يريد أن يخدع نفسه، فال يمكن أن ننهض سريعا للرد على صاروخ قسام وحيد سقط هنا أو                     

  .هذا لن يكون. هناك، أو أننا نرد بطريقة مختلفة على صلية صواريخ، تنفجر
  ركان؟كيف أنت مع رئيس هيئة األ* 
ذا كان بيننـا  إ في أدق التفاصيل، ونتفق على الكثير، والعالقة بيننا جيدة، وهي عالقات عمل ممتازة، نتحدث       -

  .ننا نحافظ على جو العمل والعالقة الـمهنية الالزمة، وكيف ال يكون ذلك إخالف عملي، ف
سبوع الطويل الـمرير، الشاق، لكنه خرج في نهايته مع لقب واضح وزير            الـمهم هو أن بيرتس أنهى هذا األ      

عالمية التي شاركت فيها أكثر من جهة، الناطق بلـسان الجـيش            رة الحملة اإل  داإوحتى  . الدفاع عمير بيرتس    
عالمي من مكتب رئيس الوزراء، وكذلك من وزارة الخارجية، كـل هـذا             االسرائيلي بمشاركة الـمستشار اإل   

عالمية للشرح والتفصيل جعلت بيرتس في نهاية الـمطاف يفهم طبيعة عمـل            إأحدث الـمطلوب وكانت حملة     
  .طالق العنان لـمهمة الشرح والتفسير للعالـمإز وكيفية الجها

ركان تدور تحت عنوان مصالحة ، ويمكن وصفها بأنها تصالحية ومهنية            حتى اآلن، العالقة مع رئيس هيئة األ      
. ذاعتهـا إبقاء عليها بين الرجلين دون      عالن عنها، وغير الجيدة يمكن اإل     وضاع الجيدة يمكن اإل   فاأل. لى حد ما  إ

سـتراتيجية العالقـة    إركان بخـصوص    وقد يختلف مع رئيس هيئة األ     . يعتبر انجازا لـم يكن يتوقعه أحد     هذا  
فوزير الدفاع بيرتس يعتقد بأنه ال بد من السير باتجاه التقرب من أبو مـازن               . السياسية مع السلطة الفلسطينية   

 أتحدث اآلن عن تسوية دائمة، لكنني       هذا رأيي، أنا ال   . ودعمه، ال أن نسير ضده ، ويقول بأنه ال بد من دعمه           
طار جيد معـه    إاعتقد أن تنفيذ االنطواء معه سيكون أفضل، من خالل محادثات نجريها معه، ومن خالل بناء                

يكون مناسبا، وكل مرحلة من تنفيذ االنطواء يمكن أن تكون حصيلة مفاوضات معه، وجـزءا مـن التـسوية                   
ة طويلة وبعيدة الـمدى واألهداف، ال أن تكون مجرد خطوة أمنيـة            السياسية، وجزءا من مسار عملية تفاوضي     

ال يمكن ألحد االعتقاد أو أن يصدق أن مصير ومسار االنطواء في الـضفة الغربيـة                . اسرائيلية محدودة زمنيا  
ليـه،  إأمكننـا االنـسحاب     ) حدود(هناك في غزة كان يوجد خط واضح        . سيسير على وتيرة ما فعلناه في غزة      

غزة كان أفضل لنا تنفيذ الـمهمة باالتصال والتنسيق معهم، وهكذا أصبح ال بد من استخالص العبر                وحتى في   
جاد صيغة إيوعندما نتحدث عن انطواء باألبعاد التي يشرحها رئيس الوزراء، فمن األفضل           . مما حدث في غزة   

 أن نتصور الـمشاكل، وأن     يمكن. سياسية أو دبلوماسية، يمكن بواسطتها أن ننفذ ذلك عن طريق الـمفاوضات          
وبـذلك  . نبقي جزءا منها لـمرحلة ثانية، وأن نبدأ باالتصاالت، هذا أفضل بكثير من تنفيذها بصورة أحاديـة               

  .لى جهة مسؤولية، وأنه سيكون هناك عنوان إنتأكد من أن الـمنطقة ستنتقل 
 بالشروط التـي وضـعتها      ولكن اولـمرت ال يتحدث عن مفاوضات مع أبو مازن حتى تقبل حكومة حماس            * 

وروبية والواليات الـمتحدة، ألن ذلك يعني بأنه ال توجد احتمالية جيـدة وأن             اسرائيل، وكذلك الـمجموعة األ   
  الحديث ليس إال مجرد ضريبة كالمية فقط؟

أن نحدد لها فترة زمنية ما بـين نـصف          ) اسرائيل(نا اعتقد انه من خالل محادثات معينة، وفي وقت نريد            أ -
لى سنة واحدة، فانه سوف تتولد فيها ظروف ومناخ جيد الستمرار التفاوض، ولن تكون الــمفاوضات                إة  سن

لـمجرد الـمفاوضات، لكن هذا يساعدنا ذاتيا وخارجيا، وقد الحظنا بأن أبو مازن كان شخصا مختلفـا فـي                  
  .توحة اآلن يضا بأن نافذة جيدة أصبحت مفأالشهر األخير، بل لقد فاجأنا كثيرا، فهو يعتقد 
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  إنه يعول كثيرا على وثيقة األسرى، لكن هذه الوثيقة ليست مقبولة من جهة اسرائيل؟* 
ولكن من  . بالطبع الـمحتوى غير مقبول   . ذا نظرنا وحللنا وثيقة األسرى من حيث محتواها فقط        إ ئننا نخط  أ -

ـ    أالجانب اآلخر، فان هذه الوثيقة تشكل خطوة وعملية ديمقراطية           فـالخطوة  . ين الفلـسطينيين  خرى جـرت ب
مور عكـسيا، هنـاك     ولكن اآلن، توجد وثيقة تقلب األ     . لى السلطة والحكم  إولى أوصلت حماس    الديمقراطية األ 

حديث عن اتفاق وعن مفاوضات، تفوح منها روح ورائحة جديدة وتوجه جديد معتدل نسبيا اتخذها أبو مـازن                  
هـذه فرصـة ال     . ليهإ الوضع غير الـمحتمل، الذي وصل       ليثبت بأن الشعب الفلسطيني يريد الخروج من هذا       

يجوز تفويتها، وأنت ترى بأن جزءا من الذين وقعوا على الوثيقة عادوا وتراجعوا عنها، إال أن التأييـد بـين                    
فهذه وثيقة تمكن أبو مازن من عرضها في وجه الرفض والتشدد الفلسطيني            . وساط الجمهور الفلسطيني يزداد   أ

نحن ال نقول وال نريد التدخل في هذا الشأن، ولكن كل ما يظهر ويؤكد لحماس بـأن                 . ماسومواجهة رفض ح  
  .يه بايجابية إلوساط الفلسطينيين يجب أن ننظر أسياستها ليست مقبولة بين 

ذا كانت ستجري مفاوضات مع أبو مازن رغـم وجـود حكومـة    إفي النهاية، هل سنضطر التخاذ قرار ما    * 
  فاوض معه طالـما بقيت حماس في الحكومة؟حماس أم أننا لن نت

لى وجهة نظره، فهذا لن تكون له       إذا طالبناه بنقل حكومة حماس      إمن الواضح بأننا    . هذا سيكون قرارا صعبا    -
لى هذه النقطة فان هذه الـمسألة ستكون األكثـر أهميـة           إوأنا اعتقد أننا عندما نصل      . احتماالت جيدة للتحقق  

تي نظر ستكون أمامنا في تلك اللحظة، ألن أبو مازن عندما يعرض أمامنـا مطالـب        وحسما من غيرها، فوجه   
ورغبات ومواقف غالبية الشعب الفلسطيني، فان هذا وحده سيصعب األمر على حماس وسيضعها في موقـف                

  .جلى إجراء انتخابات جديدة ستكون كفيلة بتغيير النتائإوضاع في الـمناطق صعب للغاية، وهذا قد يوصل األ
  معاريف

  17/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  وثيقة األسرى بين قبضة عباس وعباءة حماس .42
  محمود المبارك

لعل أحد أبرز ما يفرق بين عقلية العالم الغربي وعقلية العالم العربي من الناحية الـسياسية القانونيـة، مـسألة                    
لغربي تحاط دساتير البالد بهالة قدسية يكون       ففي العالم ا  . احترام القوانين عموماً والقانون الدستوري خصوصاً     

 ال يكون تعديل الدستور إال بموافقة       - على سبيل المثال     –ففي الواليات المتحدة    . من الصعب جداً التعدي عليها    
ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر ليس بالهين ويتطلب وقتاً طويالً، ثم بعد ذلك ال بد من تصديق                   

  .لك التعديلالرئيس على ذ
أما في العالم العربي، فقد يعدل الدستور جزئياً أو كلياً أو قد يغَيَّر شكل الدولة بكامله بأمر فردي مـن الـزعيم          

ففي دول عربية عديدة غُيـرت      . ألدرى بما ينفع شعبه   ااألوحد والحاكم األعلى بصفته األعلم بمصالح الدولة و       
، وفي دول عربية أخرى عدل الدستور ليتالءم مع عمر رئيس الدولـة             دساتير بكاملها بأمر من الحاكم األعلى     
  .الجديد، وكان األولى أن يكون العكس

ففلسفة الفكر السياسي الغربي تقوم علـى أن        . بيد أن هذا االختالف في المنهج هو اختالف فكر وعقيدة سياسية          
وليس أدل على هذا من أن يستفتح       .  السياسي الدولة أساسها الشعب، وهو الركيزة األولى التي عليها يقوم البناء         

الدستور األميركي بعبارة نحن الشعب األميركي، إذ هي كلمة لها مدلوالتها السياسية والفلسفية العميقة، في حين                
تفتتح دساتير الدول العربية باسم الزعيم وبأمره، فهو ركيزة البناء السياسي، وألجل هذا تكون شعارات الـدول                 

وبنفس المقارنة، فميثاق األمم المتحدة الذي ُأِعد بفكر غربي يستفتح بعبـارة            . هللا ثم الزعيم ثم الوطن    ا: العربية
  ....نحن شعوب العالم، بينما يفتتح ميثاق الجامعة العربية بكلمة نحن ملوك ورؤساء الدول
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 رئيساً للوزراء، أو غير     من هذا المنطلق، فإن الزعيم السياسي في عالم الغرب سواء كان رئيساً للجمهورية أو             
ذلك، ال يملك إال االستسالم للقانون الدستوري واحترام رأي شعبه في االنتخابات العامة، وال يتوقـع لـرئيس                  
خسر االنتخابات أن يلجأ إلى القوة العسكرية ليبقى مكانه، أو أن يرفض التسليم لنتائج االنتخابـات الـشرعية                  

  .بالتحايل عليها بطريقة أو بأخرى
كن يبدو أن الذي حدث في فلسطين بعد وصول حماس إلى السلطة أغضب الفئة الخاسرة كما أغضب إسرائيل                  ل

فال تزال محاوالت الحزب الخاسر تستميت للتحايل على القوانين الدستورية فـي إضـفاء              . والواليات المتحدة 
لمطالبة بإحالة وثيقة األسرى إلى     وقد بدا هذا واضحاً تارةً في شكل ا       . شرعية لها على حساب السلطة المنتخبة     

االستفتاء الشعبي وتارةً أخرى باقتراح إنشاء حكومة وطنية موحدة الهدف منها إدخال فتح في العملية السياسية                
  .التي أخرجت منها بسيادة صوت االنتخابات الفلسطينية

ثيقة الوفاق الوطني التـي     القرار الخاطئ الذي هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باللجوء إليه في عرض و            
توصل إليها قادة األسرى في السجون اإلسرائيلية المعروفة باسم وثيقة األسرى على االستفتاء الـشعبي أثـار                 

 يشكك في نزاهة وقدرة الحكومة المنتخبـة شـعبياً          - في أبسط معانيه     -جدالً قانونياً سياسياً واسعاً، وهو أمر       
وهو أمر بحسب الدستور الفلسطيني الحالي خـارج عـن          . والسياسية للبالد على تسيير شؤون الحياة القانونية      

 من القانون األساسي الفلسطيني على أن يمارس رئيس الـسلطة الوطنيـة             38فقد نصت المادة    . سلطة الرئيس 
تور وبفحص دقيق للقانون الدستوري الفلسطيني نجد أن الدس       . مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون       

إذ إن صالحيات الرئيس الدستورية قد حددت       . يخلو من أي مادة تشمل تفويضاً للرئيس في إجراء استفتاء عام          
  .في عدة مواد من القانون األساسي الفلسطيني ليس من بينها حقه في إجراء استفتاء شعبي عام

ـ          39فقد نصت المادة      40سطينية، وفوضـت المـادة       على أن الرئيس الفلسطيني هو القائد األعلى للقوات الفل
 على إعطاء الرئيس    41الرئيس في تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية، ونصت المادة             

 الرئيس حق العفو الخاص عن      42صالحية إصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي، وأعطت المادة           
رئيس في إصدار المراسيم المؤقتة فـي حـال غيـاب الـسلطة              ال 43أي عقوبة أو تخفيضها، وفوضت المادة       

 الرئيس صالحية اختيـار     45التشريعية عن االنعقاد فيما يعرف بحاالت الضرورة القصوى، كما أعطت المادة            
 الرئيس الحق في تعيين النائـب العـام،         107رئيس الوزراء وحق إقالته وحق قبول استقالته، وأعطت المادة          

 الرئيس الحق في التصديق على حكم اإلعدام الصادر من المحاكم المختصة، كمـا بينـت                109وأعطت المادة   
ولكن ليس بين هذا كله حق يخول الرئيس        .  الحاالت التي يجوز فيها للرئيس إعالن حالة الطوارئ        110المادة  

فيذية على الوجه    تؤكد على أن يمارس الرئيس مهماته التن       38ومرة أخرى فإن المادة     . إجراء استفتاءات شعبية  
الصالحيات غير المنصوص عليها التي يعطيها الرئيس لنفسه قد يكون فيهـا            فالمبين في هذا القانون، وبالتالي      

  .تجاوز للدستور
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرى أن إجراء استفتاء عام هو من ضمن صالحياته كـرئيس وإن لـم                   

في القانون األساسي ما يمنع ذلك، وبالتالي فهو يعتمد على قاعـدة            ينص عليه صراحة في الدستور، ألنه ليس        
  .أن األصل في األشياء اإلباحة

إال إن هذه النظرة قاصرة دستورياً ألن صالحيات الرئيس الدستورية ال يمكن أن تترك للتأويل الشخصي، بـل                  
عالمية حيث نص الدستور الفرنـسي      وهذا هو الوضع المتعارف عليه في الدساتير ال       . ال بد من تحديدها قانونياً    

 على جواز إجراء اسـتفتاء وتحديـد شـكل          118 و 29 والدستور األلماني في المادتين      89 و   11في المادتين   
وأمـا بالنـسبة    . ومثل هذا أيضاً في بقية دساتير الدول الغربية       . وطريقة االستفتاء التي يخولها قانون كل دولة      

دساتير الدول العربية التي تخول الرئيس اللجوء إلى االستفتاء قد نص عليهـا             للدول العربية فنجد أن كثيراً من       
 مـن   112 من القانون المـصري، والمـادة        74من ذلك على سبيل المثال، المادة       . صراحة في تلك الدساتير   
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لقـانون   من ا  47 من القانون الجزائري، والمادة      77 من القانون اليمني، والمادة      119القانون السوري، والمادة    
  .التونسي، والتي نصت جميعها صراحة على إعطاء حق االستفتاء للرئيس في حاالت معينة فصلها كل دستور

كما أن الدساتير التي تخول حق اللجوء إلى االستفتاء عادة ما تبين الطريقة التي بها يتم االستفتاء والقانون الذي                   
ثم لو سلمنا بقبول حجة الـرئيس       . في الدستور الفلسطيني  فتاء، وهو األمر الذي ليس له ذكر        تسينظم عملية اال  

الفلسطيني في أن األصل في األشياء اإلباحة ربما قبلنا بأن يترك الباب مفتوحاً الستخدام هذا الزعم مـن قبـل                    
  .السلطة التشريعية ذاتها، وهو أمر أحسب أن الرئيس الفلسطيني ال يريد الموافقة عليه

 إذاً تخلص إلى أن قرار الرئيس الفلسطيني عرض وثيقة األسـرى علـى االسـتفتاء                النظرة القانونية الفاحصة  
، ومتعارض مع روح الدستور الذي يخول صالحيات إدارة          من ناحية  الشعبي أمر غير مخول له بنص الدستور      

  .الشئون السياسية اليومية للحكومة من ناحية أخرى
ولم يكن ليرضى له أن يكـون،       . لو كان حزبه ال يزال يحكم     وهو األمر الذي ما كان الرئيس الفلسطيني ليفعله         

  .إذ لو كان الرأي للناخب في كل أمر مهم لما بقيت حاجة لوجود سلطة حكومية أو انتخابها
كمـا  . فالرئيس الفلسطيني يريد استبدال شرعية السلطة بشرعية الناخبين في ما يتوافق مع ما يريد طرحه فقط               

 يعيد الروح إلى جثمان منظمة التحرير الفلسطينية التي لعبت دوراً فاعالً خالل أربعـة             أنه بهذه الوثيقة يريد أن    
على أن تدخالت الـسيد عبـاس فـي الحيـاة           . عقود ولكنها ال تجد لها كثير سند في الشارع الفلسطيني اليوم          

  .ة سلفه ياسر عرفاتالسياسية اليومية تعكس السبب ذاته الذي أدى إلى استقالته من رئاسة الوزراء أيام سيطر
ولعل من األهمية بمكان أن يذكر أن أسرى حماس والجهاد اإلسالمي قد أعلنوا رفضهم لوثيقة األسرى هـذه،                  

وبالحديث عن معانـاة    . على أن الجهاد وحماس ليسا أقل حماساً من الرئيس الفلسطيني أو فتح إلنهاء معاناتهم             
متهمون اليوم بالتقصير في فك الحصار الذي يعانيه الـشعب          الشعب الفلسطيني فإن الرئيس الفلسطيني وحزبه       

  .الفلسطيني بعد وصول حماس إلى السلطة
لكن األمر الذي يجب أن يفهمه الرئيس الفلسطيني هو أنه ال بد من التعاون مع الـسلطة التـشريعية وإعطـاء                     

ثبت مقدرتها من عدمها في     فرصة لحماس التي وصلت إلى السلطة برغبة شعبية أكيدة وانتخابات نزيهة لكي ت            
إدارة سدة الحكم، وأنه ال يمكن للرئيس الفلسطيني أن يكون حجر عثرة في طريق السلطة المنتخبـة وفـرض                   

لى كثرة التدخالت السياسية غير المبررة من       إ ونظراً   -إذ أن المتأمل في الوضع الفلسطيني اليوم        . رأيه عليها 
ولعله أمر مثيـر للـسخرية أن توجـد         . حكومتين تحكمان فلسطين   يالحظ أن هناك     -قبل الرئيس الفلسطيني    

حكومتان متناقضتان في فلسطين اليوم رغم أنها ال تعد دولة بالمفهوم القـانوني الكامـل للدولـة العـصرية،                   
  .وتنقصها السيادة السياسية

  17/6/2006الحياة 
  

   مقابل دان هناك دانا .43
  جهاد الخازن

 3413، بحسب إحصاءات بتسيلم كانت      31/5/2006، وحتى   29/9/2000منذ  أرقام الضحايا من الفلسطينيين     
والرقم األهم عنـدي دائمـاً هـو عـدد          .  ضحية بعد المجزرتين األخيرتين    3446لى  إفلسطينياً، ارتفع عددهم    

  . أوالد704 وبلغوا اآلن 693الضحايا من القاصرين، فقد كانوا حتى نهاية الشهر الماضي 
ن يقتل طفل كل يوم، أو يقتل ثالثة في يوم واحد من أسرة في نزهة على الشاطئ، فالقتـل                   أال فارق كبيراً بين     

  .ن تنديد فرنسا الشجاع والصريح لن يغير الوضعأهو القتل وأسف الواليات المتحدة لن يرد ميتاً، كما 
اليـة  هذا الوضع لن يتغير، وأنا أرصد ردود الفعل على المجزرتين، خصوصاً مع صـور البنـت هـديل غ                  

  .المفجوعة بأهلها، فقد جاءت كلها كما توقعت
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ون بأسرع مما يثورون، ولن تمضي أيام حتى تصبح المجزرتان ذكرى أخرى، فال             ؤنهم يهد أالعرب ثاروا، إال    
ن ثالثة مـن    أوكنت قرأت   . يبقى ما يلمس سوى طلب الشيخ حمدان بن زايد تبني غالية، وهو ابن أبيه فضالً              

ال اإلسعاف الذين خفوا من مستشفى محمد الدرة، ذلك الطفل الذي قتل في حضن أبيـه                الضحايا كانوا من عم   
  .قرب بداية االنتفاضة وأصبح اآلن ذكرى تتراكم فوقها ذكريات

وكان االنقسام في إسرائيل هو نفسه الذي رأيناه في كل وضع مماثل سابق، فالحكومة تكـذب وتبـرر القتـل،                   
  .كاب المزيد ثم هناك معارضةوهناك جناح متطرف يحضها على ارت

وقفوا القصف عنـدما    أن االسرائيليين   أالجنرال مائير كاليفي قاد التحقيق االسرائيلي في انفجار الشاطئ، وقرر           
وقع انفجار من قنبلة مدفونة في الرمل هي التي قتلت أسرة غالية وآخرين، طبعاً ما كان يتوقع عاقل أن يقـول                     

الجيش اإلسرائيلي برأ الضابط الذي أفرغ رصاص مسدسه في جسم إيمان الهمص            تحقيق إسرائيلي شيئاً آخر، ف    
وهي تحمل كتب مدرستها، وقد رد مارك غارالسكو، وهو خبير متفجرات أميركي من منظمة حماية حقـوق                 

نها مـن قنابـل إسـرائيلية       أن الشظايا تظهر    إنسان كان في غزة، على التقرير العسكري االسرائيلي وقال          اإل
  .فةمعرو

نحن نعرف هذا، ولكن معرفتنا في مثل أهمية التنديد الدولي أو األسف، ألنها لن تغير شيئاً في وجه العـدوان                    
  .االسرائيلي المستمر والغطاء األميركي له

  .اإلسرائيليون ليسوا كلهم مع العدوان، ففي مقابل دان هناك دانا
شاً ينحدر تدريجاً نحو النازية، ويقول عن كل قتيل          هو رئيس األركان اإلسرائيلي الذي يترأس جي       سالوتحدان  

أما دانا فهي ابنة رئيس الوزراء إيهود أولمرت التي تظاهرت مـع            . فلسطيني قبل أن تُعرف هويته انه إرهابي      
  .آخرين أمام بيت رئيس األركان احتجاجاً على قتل المدنيين الفلسطينيين على شاطئ غزة

والكتّاب انقسموا في الموقف من الضربات اإلسـرائيلية رداً علـى صـواريخ             والمعلقون االسرائيليون أنفسهم    
 فقـط، وهـي     سوكانت هناك معارضة في صحف من نوع معاريف و يديعوت أخرونوت، ال هـاآرت             . القسام

معارضة لم تقتصر على التنديد بقتل المدنيين وإنما شكت من أن أولمرت ال يتبع سياسـة واضـحة لمعالجـة                    
  .الوضع

ن االنتخابات األخيرة التي جاءت به رئيساً للوزراء كانـت اسـتفتاء            أنت أفهم سياسة أولمرت، فهو يقول       إذا ك 
ن استطالعاً واسعاً للرأي العام االسرائيلي      أغير  . على االنسحاب األحادي الذي جعله حجر الزاوية في سياسته        

ن ثلثهم مع االنسحاب على أسـاس اتفـاق،         قبل أيام أظهر أن ربع االسرائيليين فقط مع االنسحاب األحادي، وا          
ن مؤيدي االنسحاب   أوقرأت تعليقاً على ذلك في يديعوت أخرونوت        . ئة منهم ضد أي انسحاب    ا في الم  40وأن  

 باراك، مع أن هذه كانت تشمل كل الضفة تقريباً، ال           –هذه المرة أقل من الذين أيدوه على أساس خطة كلينتون           
لى غياب خطة واضحة من الحكومة وخيبة       إوعزا المعلق السبب    . روع أولمرت ئة فقط كما هو مش    ا في الم  90

  .أمل الناخبين بها
الفلسطينيون أيضاً من دون خطة، إال إذا اعتبرنا االقتتال الداخلي خطة، وبما أننا جميعـاً متفقـون علـى أن                    

 المدنيين، فإنني ال أفهـم لمـاذا        الحكومة اإلسرائيلية متطرفة تريد سالماً ال يمكن قبوله، وأن معها جيشاً يقتل           
تصر حماس والجهاد اإلسالمي على إعطاء الحكومة والجيش االسرائيليين العذر لممارسة التطـرف بـإطالق               

  . بلدة سديروت على خصوصاً،صواريخ القسام
ار ن يكونوا مدنيين، وهي لم توقع سوى أضر       أن هذه الصواريخ قتلت أحداً، وهذا أفضل ألن األرجح          ألم أسمع   

متـوافر لهـا،    ) أميركي(طفيفة بسقف أو جدار، ومع ذلك فهي تطلق يوماً بعد يوم، وترد اسرائيل بكل سالح                
  .نسان في األراضي المحتلةوتقتل المدنيين كما تظهر أرقام بتسيلم، أي مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق اإل



 

 24

نتخابات وتشكيلها حكومة، وأصـبح الجهـاد       كانت حماس تطلق مثل هذه الصواريخ ثم أوقفتها بعد فوزها باال          
وعادت حماس عن الهدنة في وجـه القتـل         . يطلقها بنشاط أكبر اعتراضاً على حماس بقدر مقاومته االحتالل        

  .نها أعلنت هدنة أسبوع مشروطةإن هذه رغبة اسرائيل، ثم سمعت أنها تعرف أالمستمر مع 
جزئي أحادي، وعندما ال تكون هناك سياسة فلسطينية مـن  عندما ال تكون هناك سياسة اسرائيلية غير انسحاب      

أي نوع، وعندما يكون التواطؤ األميركي والغياب العربي كاملين، يصبح قتل النساء واألطفال السياسة الوحيدة               
  .القائمة

  17/6/2006الحياة 
  

  عتبة جديدة .44
  سحر بعاصيري

حمر وما كان الحماية للوحـدة      انوا يسمونه الخط األ   تبادلوا القتل فاجتازوا ما ك    . وقع الفلسطينيون في المحظور   
  . هلية بل الفوضى الشاملةالوطنية والقضية، ودخلوا دائرة الحرب األ

لى اتفاق بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، بين فتح وحماس، على          إبعض المسؤولين يتحدث عن احتمال التوصل       
  .ن يكون الوقت قد فاتأولكن يخشى . ليتهم يفعلون ذلك. يامأبرنامج عمل وطني واحد في غضون 

رض يبني ديناميكيته الخاصة التي تتغذى من االحتقان والفقر والجوع والقهر وطبعـاُ مـن               فما يجري على األ   
  .زمةطراف األأالصراع على السلطة ومن الصراعات الداخلية لدى 

قيادة فـي   :  الرأس عمليا رؤوس   .فصعوبة اتخاذ القرار في حماس تزداد تعقيداً      . خذت تطفو على السطح   أوهذه  
والقرار عالق بين ثالثـة توجهـات       . غزة وقيادة في الضفة الغربية وقيادة في الخارج وقيادة للجناح العسكري          

سماعيل هنية الذي يريد برنـامج عمـل        إن الجناح العسكري يتبع قيادة الخارج، رئيس الوزراء         أمتباينة، ذلك   
ويعيد للحركة شعبيتها المتآكلة ورئيس المكتب السياسي للحركة خالـد مـشعل            يسير الحياة اليومية للفلسطينيين     

قليمية، وتيار ثالث أكثر براغماتية ال يرى مخرجا إال بقبول المبادرة العربية            ولوية للتحالفات اإل  الذي يعطي األ  
  . للسالم

ذا إن حماسـات محتملـة      نها تقدم في الوقت نفسه نموذجا ع      إذا كانت هذه الصراعات تتحكم بقرار حماس ف       إو
  . فشلت في حسم توجهها موحدة

لـى انقـسامها فـي      إوصل  أفترهلها كما خالفاتها الداخلية كانت السبب الذي        . ن فتح أفضل حالًا   إهذا ال يعني    
  . لى خسارتها ومعاقبة الناخبين لهاإاالنتخابات وتاليا 

رسم سيناريو كارثياً مـن تفكـك هـاتين         وما لم يجترح الفلسطينيون معجزة للتوافق فان صورة الصراعات ت         
. يقافها عند حدود سيطرة حماس على غزة وسيطرة فتح على الـضفة           إالحركتين ومن فوضى قد يصعب حتى       

  .حاديةنسانية وستكون الحافز لزيادة الدعم الدولي لخطط اسرائيل في فرض حلولها األإلكنها أيضاً كارثة 
هم في نـضالهم الطويـل      ة جديدة لم يختبروا مثلها من قبل ولعلها األ        ما يقف الفلسطينيون أمامه اليوم هو عتب      

نسانية فحسب،  إن االقتتال ال يعني الفوضى والتفكك والتشرذم وامتداداتها في كوارث           أذلك  . طولومأساتهم األ 
  . بل يعني قتل القضية والحلم بدولة فلسطينية

  17/6/2006النهار 
  

   الهيمنة وعصبية االنتماءىلإ.. قحركة فتح من الوالء للثوابت والحقو .45
  أحمد الحيلة

 عن تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تحرير        1965منذ انطالقتها عام    ) فتح(عبرت حركة التحرير الوطني     
  .لي ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منهاإ، وعودة الالجئين الفلسطينيين 1948أرضه المحتلة عام 
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، 1967 يونيـو عـام      /شعب الفلسطيني كامل التراب الوطني اثر هزيمة حزيران       وتعزز هذا الدور بعدما فقد ال     
ـ      ى الحركات الفلسطينية األخر   ىلإضافة  إفكانت حركة فتح،      اسـتيعاب   ى، المحضن الوطني الحركي القادر عل

 الكرامة  آالف الطاقات الوطنية التواقة للعمل لفلسطين وباتجاهها عسكرياً، وسياسياً، وثقافياً، خاصة بعد معركة            
  . أبرزت  فتح رأس حربة في التصدي لالحتالليالت

كانت حركة فتح في تلك الحقبة من مسيرة النضال الوطني متماهية مع حقوق الشعب الفلسطيني، منصهرة في                 
 ما سواها، وهذا ما جعل من االلتحـاق         ىاالنتماء الوطني، ففلسطين الوطن لها الوالء والدم والنفس ومقدمة عل         

  .ح وأخواتها في الساحة النضالية سبيالً للتعبير عن االنتماء لفلسطين والعمل لهابحركة فت
 لمناقشة الصراع العربـي     1973عام    أكتوبر /ولاثر الدعوة لعقد مؤتمر دولي في جنيف بعد حرب تشرين األ          

ن ف ع .ت.، مخافة تغييب م   1974ف من الحضور، شرعت حركة فتح عام        .ت.ـ الصهيوني، والذي استبعد م    
جماع الوطني، ومجانب لنصوص وروح     التمثيل الوطني للفلسطينيين، في تبني مسار وتوجه سياسي مخالف لإل         

  .الميثاق الوطني الفلسطيني، علّها تجد القبول الدولي والعربي
وبدأت الحركة تروج لمشروع التسوية السياسية، ظناً منها أن التسوية، هي الطريق األقـدر علـي اسـترجاع                  

برنامج النقـاط العـشر الـذي       (لفلسطينية، وهذا ما عبر عنه في حينه فيما عرف بالبرنامج المرحلي            الحقوق ا 
 انقـسام الـساحة الفلـسطينية       ىلى إ الذي أد ) تقدمت به الجبهة الديمقراطية نيابة عن فتح وبدعم وغطاء منها         

، متهمـين حركـة فـتح        لما عرف بجبهة الـرفض     ىوتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع فصائل أخر       
  .بالتفريط بالحقوق والثوابت الوطنية

برنـامج النقـاط    (ال أن حركة فتح استمرت في تبني البرنامج المرحلـي           إورغم فشل مؤتمر جنيف في حينه،       
ف ـ التي تهيمن عليها حركة فتح ـ   .ت. بـ م1974ثمناً العتراف الدول العربية في قمة الرباط عام ) العشر

  .ووحيداً للشعب الفلسطينيممثالً شرعياً 
 الواقعيـة  ىن الموقف السياسي لحركة فتح ـ المبرر بما يـسم  أ، يمكن القول 1974وانطالقاً من هذا التاريخ 

صطبغ برؤية خاصة منبثقة عن ذاتية قيادة فتح وتوجهاتها وقناعاتهـا مبتعـداً             ت تـ بدأ ) نبطاحيةاإل(السياسية  
ف لتمريـر رؤيتهـا     .ت.ن فتح اسـتعملت م    أالفلسطيني، بل يمكن القول      عن الموقف الجماعي     ، رويداً ً،رويدا

 مواقفها في ظل اخـتالل التركيبـة التنظيميـة للمجلـس     ىضفاء الشرعية عل  وبرامجها السياسية، واستغلتها إل   
  .الوطني الفلسطيني لصالح حركة فتح

ـ       التي بدأت تعزز هيم    ىخر هذه الخلفية، تراكمت مجموعة من العوامل األ       ىوعل  ىنة وعصبية حركة فـتح عل
  : سبيل المثالىونذكر من تلك العوامل عل. حساب الثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

التـي  ) المحاصـصة (ف من خالل نسب الكوتـا       .ت. ناصية القرار السياسي في م     ىسيطرة حركة فتح عل   * 
تح، اعترافاً منهم لها بجميـل تعييـنهم        ضمنت للحركة أغلبية بمساندة عدد من المستقلين الذي يدينون لحركة ف          

  .أعضاء في المجلس
  .تحكم فتح بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات بمصادر المال وأصوله، وجهة صرفه* 
عجز بعض الفصائل بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن منع حركـة فـتح مـن تمريـر سياسـاتها         * 

  . حركة فتحىر باالستعالء لدوبرامجها التنازلية، األمر الذي عزز الشعو
ضعف وتراجع األداء العسكري المقاوم ضد االحتالل، الذي كان يمثل أحد أهم القواسم المشتركة في الثورة                * 

  .الفلسطينية والعامل الموحد لفصائل المقاومة
ـ          1975نشوب الحرب األهلية في لبنان عام       *  واء  والتي شاركت فيها حركة فتح والفصائل المنضوية تحت ل
  .ف، عزز العصبية وروح التفرد والوالء الحزبي والطائفي كثقافة شائعة انعكاساً لواقع الحرب في لبنان.ت.م
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وبسبب هذه العوامل وغيرها، تعززت العصبية الفتحاوية التي هيمنت وتفردت بالقرار علي مدار ثالثة عقـود،               
ة التي تبنتها منذ التأسيس وشاركت في تكريسها        وكان ذلك في اتجاه معاكس للثوابت والحقوق الوطنية التاريخي        

  .من خالل صيغة الميثاق الوطني الفلسطيني
وخروج المقاومة الفلسطينية    1982عانت حركة فتح من الضعف والتراجع بعد االجتياح االسرائيلي للبنان عام            

، وفـــتح أبو   ىة أبو موس  ثر لالنقسام واالقتتال الداخلي بين فتح االنتفاض      نان، وبسبب تعرضها في األ    من لب 
  .عمار، ومن ثم تنازع الشرعية بين جناحي الحركة أو شطري الحركة األم

 مخرجاً لها مـن عزلتهـا فـي تـونس،     1987وجدت في انتفاضة الحجارة عام     ) أبو عمار (ولكن حركة فتح    
  .لي الساحة السياسيةإومركباً لعودتها 
ـ          ال أنها كانت ما تزال تعد نفس      إفبرغم ضعفها،     ىها الوريث األكبر لمنظمة التحرير الفلـسطينية الحـائزة عل

  .1974الشرعية العربية في قمة الرباط عام 
 في الجزائر، وأعلـن     1988لذلك سارعت الحركة الستثمار االنتفاضة، وعقد المجلس الوطني الفلسطيني عام           

ت بمرجعية القرارات الدولية ذات      منبر المجلس وبلسان الرئيس الراحل عن وثيقة االستقالل التي أقر          ىمن عل 
 ما  ى جانب دولة فلسطينية عل    ىلإمن أرض فلسطين التاريخية،     % 78الصلة، وبحق اسرائيل في الوجود علي       

  ).242(تبقي من أرض محتلة، متنازع عليها حسب قراءة االحتالل لنص القرار الدولي المثير للجدل 
، في الوقت   1993 فلسطينياً وعربياً بتوقيع اتفاق أوسلو عام        وتواترت التحركات السياسية، وانفردت حركة فتح     

 تتجـذر فـي الـشارع       1987الذي كانت فيه حركة حماس التي انطلقت مع انطالقة انتفاضة الحجارة عـام              
الفلسطيني وتزداد قوة بفضل عطائها المقاوم وتمسكها بالثوابت والحقـوق الفلـسطينية التاريخيـة، رافـضة                

  . أرض فلسطينىل ووجوده علاالعتراف باالحتال
 في نفسها الوريث الشرعي وصانع القرار، أن اتفـاق أوسـلو يعـد انتـصاراً                ىواعتبرت فتح التي كانت تر    

فلسطينياً بفضل سياستها وواقعية برنامجها السياسي الذي طالما نادت به مخرجـاً ومخلـصاً وحيـداً للـشعب                  
  .الفلسطيني من االحتالل
امة الدولة الفلـسطينية الـسيدة      قإلي سنغافورة، و  إلي الداخل حاملة البشائر بتحويل غزة       إوبعودة فتح وقياداتها    

 المشهد الـسياسي    ىمها وتضاعف رصيدها الجماهيري، وبالتالي تعزز تفردها وهيمنتها عل         أسه الحرة، ارتفعت 
  ..الفلسطيني من جديد

ـ ف بعد أن استعملت إل    .ت.وأصبح المشهد الرسمي والمؤسسي فتحاوياً بامتياز، فقد همشت م         فاء الـشرعية   ض
  ..علي اتفاقات أوسلو وتوابعها، وانتزعت صالحياتها ودورها الوطني الجامع لصالح مؤسسات السلطة الوطنية

لـي  إوأصبحت السلطة الوطنية في الضفة وغزة بمؤسساتها وأجهزتها األمنية فتحاوية الطابع سياسياً ووظيفياً              
  ..حد كبير

دارياً ومالياً، وتعذر الفصل في كثيـر مـن         إوفتح هي السلطة وتداخلت األمور ببعضها       أصبحت السلطة فتح،    
  ..المواضع

 آخـر،   ىبمعن ..عاقد مع فتح   للوطن، وأصبحت مصلحة الوطن بالت     أصبح كل ما تقرره حركة فتح يعد مصلحة       
  .اختزلت المنظمة في السلطة، واختزلت السلطة في فتح

 عصبية وانتماء لفتح المهيمنة التـي تختـزل         ىلإثوابت والحقوق الفلسطينية،    وهذا ما حول المشهد من والء لل      
  .الصورة في ذاتها

ولذلك عندما تراجعت حركة فتح وبرنامجها التسووي في انتخابات المجلس التشريعي أمـام حركـة حمـاس                 
 اسـتيعاب مـا     ىة عل رادة شعبية فلسطينية حرة ونزيهة، لم تكن فتح وما زالت، غير قادر           إوبرنامجها المقاوم ب  

حدث ألنها اعتقدت أنها نهاية التاريخ الفلسطيني، وأن برنامجها هو األوحد واألنسب رغـم الفـساد والظلـم                  
  .االجتماعي والتفريط السياسي
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صالح الذات بنيوياً وسياسياً علي قاعدة المـصالح        ورغم ما كشفته التجربة من ضرورة عودة فتح وانكفائها إل         
الوطنية الفلسطينية التاريخية التي ما زال الشعب الفلسطيني يتمسك بها ويحاسب اآلخـرين             والثوابت والحقوق   

صالح، وتعاند وتنكر فـشل     ال أن الحركة بعصبويتها االستعالئية القاتلة، ما زالت تترفع عن اإل          إعلي أساسها،   
  .برنامجها السياسي

ات التشريعية، بدءا من الخطف والقتـل المتعمـد         وما األوضاع األمنية المتفاقمة في الضفة وغزة بعد االنتخاب        
 أيدي ما يعرف    ى أيدي مجهولين تارة، وعل    ى ضباط األجهزة األمنية عل    ىلعناصر حركة حماس، واالعتداء عل    

ـ  12/6/2006، مروراً باالعتداء يوم االثنين      ىبفرقة الموت التابعة لألمن الوقائي تارة أخر        المؤسـسات   ى عل
شعال النار في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء فـي         إطالق الرصاص و  إلفلسطينية ب الوطنية ورمز السيادة ا   

 أيدي عناصر ومجموعات تابعة لحركة فتح ولألجهزة األمنية المواليـة لهـا، وحـدوث ذلـك                 ىعل.. رام اهللا 
 من  بعدما انسحب كلى ـ حت ى وثيقة األسرى دعوته لالستفتاء علىصرار الرئيس أبو مازن علإبالتزامن مع 

ال محاولة انقالبية يائسة إ حركتي حماس والجهاد من الوثيقة ـ التي تخدم برنامج وخيار فتح السياسي،  ىأسر
عـادة   الشرعية والديمقراطية الفلسطينية، ـ تحركها روح الهيمنة والتفرد والعـصبية ـ إل   ىمن حركة فتح عل

  .  الجمودى الفلسطينية العصية عل الساحةى الوراء رغم حجم التغير والتطور الحاصل علىلإالزمن 
  17/6/2006القدس العربي 

  
  هدى تصرخ وما من مجيب .46

  محمد جميعان 
ن أمر على صراخ هدى كما البعض مكتفيا بالشتم ومعجم النعـوت المعروفـة علـى              أكعربي مسلم لم استطع     

  .الكيان اإلسرائيلي التي تبدأ باالستنكار والشجب وتنتهي عند نعته بالوحشية
 أيام يرفعون بها العتب ويكحلون بها العيون الحائرة بانتظار مجزرة إسرائيلية جديدة ليعيـدوا مسلـسل                 بضعة

الشتم والنعوت على مسامعنا مرة أخرى، وقد أصبح ممجوجا تقشعر منه األبدان ليس لمضمونه بل ألنه أصبح                 
معتدي ليعيد الكـرة مـن جديـد        تنفيسا يستخدم مهدئا ومخدرا للشعب المكلوم ورخصة مرور ناجعة للكيان ال          

  .كثر بشاعة ما دام رد الفعل ليس بأكثر من معجم ألفاظ حفظها عن ظهر قلب ولم تعد تعني له شيئاأبمجزرة 
ليست سوى مصيبة   ..  ثورة ،ن صرخات هدى عند جثة أبيها وباقي أسرتها على شاطئ غزة وهي تهتف ثورة             إ

منها جلودهم أمال في مطمع زائل وأحالم خيـال لـن يبلغوهـا      ن بدل البعض    أأمة، اخذ منها الوهن مبلغا بعد       
بالجلود الناعمة المتلونة ذات القدرة على التأقلم مهما ارتفعت الحرارة حد الغليان وانخفـضت البـرودة حـد                  

  .التجمد
 فالمعيار هو الفهلوة وجمع المال وتحصيل المناصب وعدد السفرات والليالي الحمراء والتشدق على الفضائيات             

والطخ في الهواء من بنادق وأسلحة يصعب حصرها أمام العدسات لغايات التلـويح والتهديـد واالسـتعراض                 
  .لى الميادين التي افرغوا بها ذخيرتهم في الهواءإسرعان ما تختفي بلمح البصر عند قدوم االحتالل 

وتعري بنادقهم من خالل    ن تفضحهم   أوألن العدو متربص ويقظ ويدرك عمله، فهو يترك لألعالم والفضائيات           
لى هذه الميادين التي اختفت منها تلك البنادق وبقي بها العدو بكل أريحية يتبختـر               إنقل قدومه بسيارات الجيب     

إال من أطفال وشباب يقذفونه بالحجارة وقد أخذتهم الحماسة وقدموا صدورهم عارية، فيسقط مـنهم الـشهداء                 
نفسهم وعمق باطنهم حسبي اهللا     أبدلوا جلودهم وهم يهتفون في قرارة       ويجرح آخرون ليكشفوا بدمائهم حقيقة من       

ن قاتلوا بها الهواء وهتفوا بها      أونعم الوكيل لن نبدل جلودنا حتى وان هرب المستعرضون واختفت بنادقهم بعد             
  .مجدا ونصرا في الخيال وشتموا غيرهم
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قط بهذه البنادق دماء المقاومين واألبرياء من       كثر من ذلك حين تس    ألى  إن يتعدى األمر    أوما يحزن ويثير الشؤم     
والعدو ما زال متربص بهم وهدى ما زالت تهتف تصرخ عبـر            . الشعب ويخطف رجال ممن يحملون األمانة     

  .ولكن ال مجيب..  ثورة تستنجد،الفضائيات على جثة أبيها وكامل أسرتها ثورة
 17/6/2006المستقبل 

  
   أربعة تنتظر الفلسطينيينخيارات .47

  يب الرنتاوي  عر
 إلغاؤه بالتوافق علـى برنـامج وطنـي       .. إجراء االستفتاء في موعده   : تنحصر خيارات الفلسطينيين في أربعة    

 واستقالة الحكومـة وتـشكيل حكومـة        ..  منعه بقوة الفوضى والفلتان أو باللجوء إلى القوة وخياراتها         .. موحد
  .تكنوقراط برئاسة شخصية وطنية مستقلة

 يفـضي   ، هو خيار التوافق على برنامج وطني موحد       ، المؤيد من غالبية ساحقة من الفلسطينيين      ،الخيار األمثل 
 ،هن بقرار قيادة حماس أساسـا     رمثل هذا الخيار    ،  و حكومة وحدة وطنية موسعة    أ ،إلى تشكيل حكومة ائتالف   
 .. الفلسطينية: لثالث يجب بالضرورة أن ينسجم مع التوجهات الرئيسة للشرعيات ا         ،فالبرنامج الوطني المقصود  

  .  وهذا ما تجد حماس صعوبة في تصديقه أو األخذ به..  والدولية..العربية
 لحـسم ازدواجيـة   ، هو االحتكام مجددا للشعب، والمؤيد من قبل غالبية معقولة من الفلسطينيين    ،الخيار الجيـد  

ـ  ،برنامجين مختلفين  والخروج من حالة االصطدام بين رئاستين شرعيتين و        ،السلطة ونظام الرأسين   ل ض واألف
 على أن ، وبمشاركة الجميع، أن يجري االستفتاء في موعده    - من منظور المصلحة الفلسطينية      -في حالة كهذه    

 واألرقام والنـسب حـول      ، فالمقاطعة هي موقف أيضا    ، ال تقلل من شرعية االستفتاء     ،مقاطعة حماس وحلفائها  
 ستعطي صورة كافية عن االتجاهات والوجهات التـي يرغـب           ،ضة التأييد والمعار  ،نسب المشاركة والمقاطعة  

  .الشعب الفلسطيني بها
 المبادرة المصرية   - والطلب إلى رئيس السلطة تكليف شخصية وطنية مستقلة          ، استقالة الحكومة  ،الخيار الثالث 

لجميع لمراجعة   مثل هذا السيناريو يعطي فرصة ل      ، غير حزبية ومقبولة من الجميع     ، لتشكيل حكومة تكنوقراط   -
 الرئاسة األولى سيكون لديها متسع من الوقت        ،ستراتيجيتهاإ حماس لن تعود مطالبة بتغيير سياساتها و       ،خياراتهم

 ويرجـأ   - إن قبلت إسرائيل باستئناف المفاوضات       -إلعادة ترتيب ملفات فك الحصار واستئناف المفاوضات        
  . ظروف مناسبة ومتوافق عليها رئاسية وتشريعية تجرى في ،الحسم النتخابات الحقة

 أو اللجوء إلى خيار القوة في       ، من خالل إشاعة الفوضى والفلتان     ، فهو إحباط االستفتاء بالقوة    ،أما الخيار الرابع  
 مثل هذا الخيار الذي لوح بـه        ،يوم االقتراع للتحرش بالمقترعين والمراقبين وما إلى ذلك من وسائل وأساليب          

  . مقلق ويفتح الباب لفصول الحقة من الفوضى والصدام واالقتتال األهلي، والكتائببعض الناطقين باسم حماس
 فالشعب الفلـسطيني ال يمتلـك       ، أفضل من بقاء الوضع الحالي     ، باستثناء األخير منها   ،جميع هذه السيناريوهات  

 لكـن   ،وط على سلطة آيلة للـسق     هترف الوقت الفائض للتلهي بجدل عقيم وحروب جانبية مؤسفة وصراع ديك          
المهم أن تتفهم مختلف األطراف حاجة الشعب الفلسطيني للخروج من عنق الزجاجة الذي يعتـصره ويتهـدد                 

  .حقوقه بالضياع والتبديد
  17/6/2006الدستور 
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 :كاريكاتير .48
  

  
  17/6/2006اإلتحاد اإلماراتية 

 
  


