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 اتفاق وشيك بين الفصائل يؤذن بإلغاء االستفتاء  .1
 كشف مصدر فلسطيني كبيـر      :غزة صالح النعامي  نقالً عن مراسلها في      18/6/2006 الشرق األوسط    نشرت

شرق األوسط أن اجتماعات الحوار الوطني تتقدم بشكل كبير جداً وغير متوقع، وأنه من المتوقـع التوصـل                  لل
واكد المصدر أن هذا التطور يفتح الطريق أمام تشكيل حكومـة           . التفاق نهائي بين جميع الفصائل مساء االثنين      

وار التي عقدت، اليومين األخيـرين،      وحسب المصدر فقد تم خالل لقاءات الح      . وحدة وطنية، والغاء االستفتاء   
التوصل لتفاهم حول عدد من النقاط الخالفية الكبرى التي أعاقت في الماضي انجاح الحوار، وتحديداً موقـف                 

وذكر المصدر أنه تم االتفاق على اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني              . منظمة التحرير 
خل والخارج النتخاب مجلس وطني جديد يعبر عن موازين القوى داخـل الـشعب              بعد اجراء انتخابات في الدا    

منظمة بناء  الوشدد المصدر على أنه سيتم تمثيل الفصائل في مؤسسات          . الفلسطيني سواء في الداخل أو الشتات     
نقطـة  وأكد المصدر أن االتفاق على هـذه ال       . على موازين القوى التي تحددها نتائج انتخابات المجلس الوطني        

وحول النقطة المتعلقـة    . يفتح المجال أمام مشاركة جميع الفصائل في منظمة التحرير، وتحديداً حماس والجهاد           
بقرارات الشرعية الدولية، فقد توصل المتحاورون الى اتفاق على أن الفصائل تقبل قرارات الشرعية الدوليـة                

 حماس سحبت اعتراضها السابق على القـانون        وأكد المصدر أن  . بما ال يتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني      
واضاف المصدر أن نقطة الخالف في      . األساسي للفلسطيني على اعتبار انه بشكل غير مباشر يعترف بإسرائيل         
تتعلق بمرجعيـة المفاوضـات،     ) أمس(الحوار الوحيدة التي ظلت عالقة وتوقع أن يتم انجازها حتى فجر اليوم             

سطينية ال تعارض من حيث المبدأ المفاوضات مع إسرائيل، لكنها في نفس الوقـت              مشدداً على أن الحكومة الفل    
وحسب المصدر فـإن االقتـراح      . تطالب بأال تكون منظمة التحرير بتركيبتها الحالية هي مرجعية المفاوضات         

ات في  المعروض للخروج من هذه المشكلة يقضي أن يتم اعتبار المجلس الوطني الذي يفرز بعد اجراء االنتخاب               
واشار المصدر الذي حضر جزءاً من اللقاءات أنه        . الداخل والخارج هو مرجعية المفاوضات مع دولة االحتالل       

وأكـد  . كان واضحاً من خالل المداوالت ان كالً من حماس والحكومة الفلسطينية معنيتـان بإنجـاح الحـوار                
يل حكومة وحدة وطنيـة بعـد أن تـم          المصدر أن حماس باتت مقتنعة بضرورة تفكيك الحكومة القائمة وتشك         

التوافق على جميع القضايا الخالفية التي اعاقت في الماضي فرص تشكيل حكومة الوحدة بعيد تكليـف هنيـة                  
وشدد المصدر على أن هنية عاقد العزم على انجاح مهمة تشكيل حكومة الوحدة حتى لو أدى                . بتشكيل الحكومة 

  . ذلك الى تخليه عن موقعه
استبعد الـرئيس عبـاس اي تغييـر بالنـسبة للحكومـة            : القاهرةمن   18/6/2006س الكويتية   القبوأضافت  

س المـصري ان    يواكد ابومازن الذي كان يتحدث عقب اجتماعـه الـى الـرئ            .الفلسطينية التي تقودها حماس   
 ال يعطي احدا    :االستفتاء ليس سيفا مصلتا راجيا عدم تكرار هذه التعابير في اجهزة االعالم وقال ان االستفتاء              

واعتبر عباس احتمال اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة سابق ألوانه جدا جدا، ألننـا       . مبررا لحرب اهلية  
 يكـاد يقتـرب مـن       :واوضح نبيل ابو ردينة ان الحوار      .اآلن في حوار بدأ في رام اهللا ويجري اآلن في غزة          

  .  لمعرفة نتيجتهالوصول الى اتفاق لكن نحن بحاجة الى اسبوع على االقل
ون وقيـادات   ين رسـم  يمـسؤول  إلى أن  غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      18/6/2006 الحياة   وأشارت

 أجواء من التفاؤل أمس بقرب التوصل الى توافق خالل جلسات الحوار خالل يوم او يـومين،                 وافصائلية أشاع 
وجاءت أولـى    .المخيم على االراضي الفلسطينية   ما يعني التوصل إلى اتفاق تاريخي يبعد شبح الحرب االهلية           

اشارات التفاؤل من رئيس الحكومة هنية الذي توقع أن يتم التوصل الى اتفاق يجمل الحوارات المهمـة التـي                   
وقال هنية انه اجرى اتصاالً هاتفياً مع األمين العام لجامعة الدول العربيـة             . جرت خالل األيام القليلة الماضية    

موسى الى  عمرو  وطمأن هنية   . لى ما دار في جلسات الحوار الماراثونية الجارية في غزة حالياً          أطلعه خالله ع  
سير هذه الحوارات، مشيراً الى ان هناك تقدماً ملموساً حصل بعدما تم تجاوز بعض نقاط الخالف على قاعـدة                   

  .المقاربات السياسية
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وقـال  .  وطني خالل الساعات أو األيام القليلة المقبلة       الزهار تفاؤالً إزاء انجاز توافق    .وأبدى وزير الخارجية د   
 تم االتفاق حول البند الرابع من       :وأضاف انه . الزهار للحياة انه تم جسر الهوة في كثير من بنود وثيقة االسرى           

 البنـد   :واشار الى ان  . وثيقة االسرى الذي ينص على ضرورة وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل           
 بـضع   :وقـال الزهـار ان    . المبادئ واضحة وهناك اتفاق حولها    ...  قبله وما بعده ينتظر الصياغة     السابع وما 

كلمات يجب ان تضاف الى البند السابع، ويجب اعادة صوغ البند الخامس ثم تنتهي هذه الوثيقة ان شاء اهللا الى                    
ة لتـشكيل حكومـة وحـدة       وعن امكان تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الزهار انه ستكون هناك دعو            .اتفاق

   .واعرب عن اعتقاده انه لن يتم تشكيل هذه الحكومة فوراً. وطنية، معتبرا ان االمر متروك للحوار
وبدا مقـداد متفـائالً بقـرب       .  الحوار يسير في شكل طيب     :بدوره، قال الناطق باسم فتح ماهر مقداد للحياة ان        
 االيام علمتنا ان يكون تفاؤلنا مشوباً بـشيء مـن   :انه قال ان التوصل الى اتفاق خالل يومين أو ثالثة أيام، اال          

واكد مقداد ان   . الحذر، خصوصاً بعد ما شهدناه من احداث مؤسفة خالل األيام الماضية في الشارع الفلسطيني             
 نحو وفاق وطني يجمع الكل الفلسطيني ويؤسس لبرنامج موحد نواجه به كل التحديات التي تمـر            :االمور تتجه 

 كانت حكومة وحدة وطنيـة      :ستكون مقبولة على فتح ان    ) المخارج(وقال ان كل الخيارات     . ب الفلسطيني بالشع
تضم كل الفصائل او حكومة تكنوقراط، وان كانت وثيقة االسرى تضمنت الحديث عن تشكيل حكومة ائـتالف                 

  .وطني
 :وان. الحوار بأنه بطـيء   ووصف المحلل السياسي حسن الكاشف في حديث للحياة التقدم الحاصل في جلسات             

 هناك مأزقاً وهناك مخارج عدة يتم       :هناك قضايا كثيرة لم يتم التوصل الى صياغات مشتركة حولها، معتبرا ان           
وعلى عكس أجواء التفـاؤل التـي       . التفاوض حولها، منها تشكيل حكومة ائتالف وطني، او حكومة تكنوقراط         

 موافقات حماس أولية على ما تـم االتفـاق    :ورأى ان . ق قريباً عكسها المتحاورون، فإن الكاشف ال يرى االتفا      
حوله، وبالتالي أرى ان جهداً خارجياً مكثفاً يمكن أن يضمن وصول الساحة الى توافق وطنـي ولـيس اتفاقـاً                    

  .وطنياً
فهمي الزعـارير النـاطق      إلى أن    ب.ف. ا  و غزةنقالً عن مراسلها في      18/6/2006الخليج اإلماراتية   ولفتت  

   .سم فتح في الضفة أكد أمس أن الحركة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية حال تم عرضها على قادة الحركةبا
وقال بشارة فـي    . أعلن عزمي بشارة أمس معارضته االستفتاء، معتبرا أنه يمس بنتائج االنتخابات          من جهته،   

وأضاف انه زار قبل أيـام      . نونيندوة حول آفاق الخروج من األزمة الفلسطينية ان االستفتاء ليس له اساس قا            
لكـن بـشارة    . عددا من المعتقلين الفلسطينيين الذين صاغوا الوثيقة، فأبلغوه أن هذه الوثيقة لم تدع إلى استفتاء              
وأكد أن وثيقـة    . وصف وثيقة األسرى بأنها نموذج رائع للتحاور حولها، وليس للتعامل معها كأنها كتاب منزل             

طريق كونها تدعو إلى المقاومة، وتتناقض مع وثيقة جنيف كونها تـدعو إلـى              األسرى تتناقض مع خريطة ال    
  .  التمسك بحق العودة، ومن يؤيدها عليه معارضة خريطة الطريق ووثيقة جنيف

أن ابراهيم ابو كامش    و مازن بغدادي     والبيرة قلقيليةنقالً عن مراسليها في      18/6/2006الحياة الجديدة   وذكرت  
 المجلس التشريعي أكد ان الحوار بلغ مراحله االخيرة ليتم التوقيع عليه خالل اليـومين               سيعزيز الدويك رئ  .د

واشاد الدويك بالحوار واصفا الجميع من الكتل والقيادات         .المقبلين وتصبح وثيقة االسرى وثيقة للوحدة الوطنية      
م مؤكدا علـى ضـرورة      بالعمل ومن خالل رؤاهم الخاصة لمصلحة الشعب الفلسطيني ودفع قضيته الى االما           

  .انجاحه لتفويت الفرصة على اعداء شعبنا
اكد عزمي بشارة، انه ال يوجد حل ثاني من اجل كسر الحصار عن شعبنا سوى تـشكيل حكومـة                   على صلة،   

وحدة وطنية بقيادة حماس التي ليست مستوردة وانما هي حركة فلسطينية وانه من غير المنطقي الـسير فـي                   
واضاف  .ى شق الصف الفلسطيني، الن المستفيد من ذلك هو االحتالل االسرائيلي واميركا           التوجه الذي يؤدي ال   

ان تشكيل هذه الحكومة يعادل اعادة تشيكل منظمة التحرير، وانه ال يوجد دولة فلسطينية حتى يكـون هنـاك                   
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في تشكيل  واضاف ان االنتخابات التشريعية جعلت حماس االكثر حقا          .مجال للتآمر من قبل طرف ضد طرف      
   .الحكومة

توصلت القوى والفصائل الوطنية ليلة أمس الى اتفاق تام          :18/6/2006 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
وقـال رئـيس    . بنداً من بنود وثيقة األسرى فيما بقيت خالفات في الصياغة على البنود الثالثة الباقية        15حول  

وأكـد   .اورين قطعوا شوطاً كبيراً في نقاش بنود الوثيقة واالتفاق حولها       لجنة المتابعة ابراهيم ابو النجا إن المتح      
ابو النجا لاليام ان ثالثة بنود بقيت في اطار الصياغة النهائية، مشيراً الى ان ال خالف جوهريـاً عليهـا بـل                      

تم االعـالن   وذكر ان النقاط الثالثة تشمل منظمة التحرير والمقاومة والحل النهائي، وتوقع أن ي             .وجهات نظر 
عن االتفاق خالل عرس واحتفال وطني كبير لإلعالن عن بشرى التوصل الى اتفاق والذي لن يتجاوز نهايـة                  

وقالت مصادر موثوقة إن رئيس الوزراء هنية طرح صياغات وتوصيات مهمة ساعدت في              .االسبوع الجاري 
  .التوصل الى اتفاق

 عن حماس ابـراهيم     النائبكشف  : عبد القادر فارس  ة  نقالً عن مراسلها في غز     18/6/2006عكاظ  وجاء في   
دحبور في تصريح لعكاظ أن هناك مشاورات داخلية وصفت بالجدية تجري هذه األيام داخل أروقـة حمـاس                  
وكتلتها البرلمانية بما يخص المستجدات السياسية والتطورات الداخلية، وأن حماس تبذل جهوداً حثيثة في سبيل               

  . وتوطيد الوحدة الوطنيةتعزيز البيت الداخلي 
من جهته قال نبيل شعث في تصريح لعكاظ أن المشكلة واألزمة القائمة حالياً ، ليست فـي فـتح أو حمـاس،                      
وليست مشكلة داخلية أيضاً، بل هي مشكلة خارجية متمثلة في االحتالل الذي ال يقبل بأي مبادرة للسالم بما في                   

  .ذلك وثيقة األسرى األخيرة
 

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

ن ، وهو تقرير شامل وتخصصي في الوقت نفسه، يغطي مختلف الشؤو2005االستراتيجي الفلسطيني لسنة 
الفلسطينية، من السياسة إلى العالقات اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى معالجة وتحليل األوضاع االقتصادية 

السكانية والتعليمية تحليالً علمياً موثقاً بالمعلومات واإلحصاءات، ومدعماً بما يزيد عن ستين / واالجتماعية
ن القطع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانية فصول شارك في  صفحة م282ويقع التقرير في . جدوالً ورسماً بيانياً

عمرو . أحمد سعيد نوفل، ود. محسن صالح، ود. بشير نافع، ود. كتابتها ثمانية أساتذة متخصصين، هم د
ابراهيم أبو جابر، وشارك في مراجعته . محمد مقداد، ود. سلمان أبو ستة، ود. رائد نعيرات، ود. سعداوي، ود

األستاذ الدكتور أنيس الصايغ، واألستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري، واألستاذ : الكبار أمثالعدد من األساتذة 
وينبئ الجهد المبذول في هذا . منير شفيق؛ وذيل التقرير بملحق يشتمل على مجموعة من الوثائق السياسية
ادية، بإمكانية أن يصبح التقرير في المشروع، مع ما يتمتع به من دقة ومراعاة للمنهجية العلمية األكاديمية الحي

المستقبل، مرجعاً علمياً، ومشروعاً موازياً للتقرير االستراتيجي العربي الذي يصدره مركز األهرام للدراسات 
  .االستراتيجية، مع فارق تخصصه بالساحة الفلسطينية

  التغيير والبحث عن اإلجماع
التغيير والبحث عن اإلجماع، ويذكر أن : لسطيني الداخليالوضع الف: جاء الفصل األول من التقرير بعنوان

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

داخلي، مثل التشقق الذي حدث داخل حركة فتح، وانهيار اإلجماع الوطني عليها، والذي رأى أنه الفلسطيني ال
يعود إلى حالة انهيار اإلجماع الوطني الناجمة عن اتفاقات أوسلو، وإلى اآلثار الفادحة التي تركتها مؤسسة 

طها السياسي، وعدم تحقيق أية السلطة على بنية التنظيم الفلسطيني الحاكم؛ إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بخ
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وكان انتقال الرئاسة .  لم يشهد إطالق مسيرة المفاوضات2005إنجازات على األرض، حتى أن العام 
الفلسطينية من أبي عمار إلى أبي مازن أي من زعيم تاريخي كبير إلى رئيس عادي أقل وزناً وكاريزما، وهو 

فشل الرئيس الفلسطيني في توحيد الساحة السياسية الفلسطينية، ثم يتطرق الفصل إلى . ما يسهل نقده ومحاسبته
  .وتوحيد فتح نفسها

ويناقش الفصل االنسحاب من غزة، وتأثيره على المشهد الفلسطيني الداخلي، فيشير إليه على اعتباره انتصاراً 
 رمادية بين الدولة للمقاومة، وما تبع ذلك من خروقات أمنية، مؤكداً أن سلطة الحكم الذاتي تقع في منطقة

الحديثة وحركة التحرر الوطني؛ وهو ما سيتسبب في حالة دائمة من التوتر بين مؤسسات السلطة وقوى 
المقاومة الفلسطينية، تحتاج جهداً مضاعفاً من السلطة وقوى المقاومة لمنع تصاعدها إلى تنازع أو صدام داخلي 

  .دموي
لتشريعية والبلدية وما حملته من دالالت هامة على الساحة كما يتطرق الفصل أيضاً إلى االنتخابات ا

الفلسطينية، معتبراً أنه بإعطاء حماس أغلبية ملموسة في المجلس التشريعي أظهر الفلسطينيون رغبة واضحة 
  .في البحث عن خيارات جديدة للعمل الوطني غير خيار أوسلو ومتعلقاته

   االسرائيلي-المشهد الفلسطيني
بدء الرحلة باتجاه الخطّ : المشهد الفلسطيني ـ االسرائيلي: لتالي من التقرير الذي حمل عنوانفي الفصل ا

األخضر، تم تقديم صورة عامة مدعمة باألرقام والبيانات عن المشهد االسرائيلي الداخلي وانعكاساته على 
ري ثم انتقل إلى المشهد الوضع الفلسطيني؛ فتطرق إلى الوضع السكاني والوضع االقتصادي، والوضع العسك

السياسي، والعالقات الفلسطينية ـ االسرائيلية، فاعتبر أن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وإنشاء حزب 
وتحدث . 2005بقيادة شارون، كانا أبرز حدثين في المشهد السياسي االسرائيلي سنة ) إلى األمام(كاديما 

الحتالل االسرائيلي، بما في ذلك االغتياالت واالنتهاكات بالتفصيل واألرقام عن االجراءات القمعية ل
  .ومصادرات األراضي واالعتقاالت والجدار العازل

ومن جهة أخرى، فقد استمرت اسرائيل في التعامل على أساس أنه ال يوجد شريك سالم فلسطيني مناسب، 
 أية 2005ه لم تُظهر سنة ورأى أن. وبالتالي قامت باتخاذ إجراءاتها وفرض إمالءاتها من طرف واحد

استعدادات اسرائيلية رسمية للدخول في تسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب، وفق المبادرات العربية، وال 
وفضلت اسرائيل استخدام نغمة غياب الشريك الفلسطيني حتى تتمكن من فرض . وفق قرارات الشرعية الدولية

  . األرضتصوراتها وشروطها، وتنشئ حقائق جديدة على
وأضاف أن التغيرات الحزبية االسرائيلية، وتبنّي أغلبية كبيرة للفصل األحادي الجانب، واالنسحاب من قطاع 
غزة، قد عبرت عن أزمة المشروع الصهيوني، وفشل استراتيجية اإلخضاع التي يمارسها في مواجهة الشعب 

وهي أزمة مرشّحة للتصاعد إذا .  قدر من الخسائرالفلسطيني وانتفاضته وتطلعاته، ومحاولة التعامل معها بأقل
ما استمر الطرف الفلسطيني في اإلصرار على حقوقه المشروعة، مع تفعيل األدوار العربية واإلسالمية 

ولكنه عاد ليؤكد أن تصاعد األزمة الصهيونية سيظل بطيئاً ومتعرجاً في المدى القريب، طالما . واإلنسانية
  .إلسالمي، وطالما استمرت أجواء الدعم الغربي واألميركي للكيان االسرائيلياستمر الضعف العربي وا

  القضية الفلسطينية والعالم العربي
تحدث الفصل الثالث عن المواقف العربية من القضية الفلسطينية، وخاصة موقف القمة العربية، والمبادرة 

نية، ومن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، السعودية، ثم تطرق إلى مواقف دول الطوق من القضية الفلسطي
ومن التطورات في مجال التطبيع بين الدول العربية واسرائيل، وقارن بين الموقف العربي الرسمي، والموقف 

 لم تختلف بالنسبة للموقف العربي من القضية الفلسطينية كثيراً 2005فرأى أن سنة . العربي الشعبي وتوجهاته
ة، حيث ظلّت حالة العجز والتشتت، واالنغالق نحو الخصوصية المحلية هي الحالة الغالبة عن السنوات السابق

واستمرت الدول العربية في تبني السياسات المعتادة بشأن تحقيق تسوية سلمية مع اسرائيل وفق . عربياً
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صر واألردن، كما وتمكن االسرائيليون من تطوير عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع م. المبادرة السعودية
في حين أكد أن المواقف الشعبية العربية ال تزال تشكل داعماً قوياً للصمود . حققوا بعض االختراقات التطبيعية

  .الفلسطيني
  القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي

ي، وقدم أمثلة تحدث الفصل الرابع عن االعتبارات التاريخية التي تحكم العالقات الفلسطينية مع العالم اإلسالم
على ذلك من خالل تحليل العالقات بين الفلسطينيين ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكل من تركيا وإيران 
وباكستان، ثم تطرق إلى عملية التطبيع الهادئ الذي تقوم به اسرائيل مع الدول اإلسالمية، فرأى أن السبب 

 والقوى الغربية ال يزال االشتباك التاريخي الطويل  بين العالم اإلسالمي2005الرئيس لتصاعد التوتر في عام 
في فلسطين، حيث تلتزم الدول الغربية بالحفاظ على الدولة العبرية وأمنها، وتقدم لها دعماً متعدد الوجوه، بينما 

وركّز . تنظر الشعوب اإلسالمية إلى الدولة العبرية باعتبارها كياناً غير شرعي فرض وجوده عليها فرضاً
ون الدولة العبرية لم تعد تمثل خطراً وتهديداً لدول الجوار وحسب، أو للمحيط العربي األوسع فقط، بل على ك

وهذا ما انعكس تحوالً سريعاً في سياسة حكومات تركيا والباكستان فيما يتعلق . ولعدد كبير من الدول اإلسالمية
ورأى أنه بينما .  الملف النووي اإليرانيباالعتراف بـاسرائيل والتصعيد األوروبي ـ األميركي فيما يخص

ظن البعض خالل عقد التسعينيات أن اتفاق أوسلو سيكون بداية الطريق نحو تطبيع حثيث وعالقات سلمية بين 
الدولة العبرية وكثير من الدول اإلسالمية، التي ال تقع في دائرة الصراع المباشر على فلسطين أصالً، فإن 

  .ت لتشير إلى عكس هذه التوقعاتأحداث العام الماضي جاء
  القضية الفلسطينية والوضع الدولي

عرض الفصل الخامس 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 

وخلص إلى القول بأن الهيمنة األميركية العالمية ال تزال تلقي . رازيل واألمم المتحدة مع الشأن الفلسطينيوالب
بظاللها الثقيلة على الوضع الفلسطيني، فقد فقدت الواليات المتحدة دور الوسيط النـزيه منذ سنوات طويلة، 

 على نحٍو جاد، لتتعامل بشكٍل أكثر عدالً مع وليس من المؤمل في الوقت القريب أن تتغير السياسة األميركية
  .الحالة الفلسطينية

ورأى أن تشوه الصورة األميركية، بسبب سياساتها وممارساتها الخارجية خصوصاً في الشرق األوسط، شجع 
حيث أخذ ذلك يظهر في السلوك الروسي الذي يتطلع . عدداً من الدول على تبني سياسات أكثر استقالالً

كما أثّرت نتائج االنتخابات البرلمانية في عدد من الدول على سلوكها السياسي، . ة مكانته في المنطقةالستعاد
فضالً عن تزايد . وانعكس التحالف البريطاني األميركي سلباً على التصويت لحزب العمال الحاكم في بريطانيا

  .تتخذ مواقف معاديةدول أميركا الجنوبية التي تنأى بنفسها عن السياسات األميركية أو 
غير أن . وختم قائالً إن الخطّ العام للسياسات الدولية يظّل مرتبطاً بالمصالح والحسابات الخاصة لكل دولة

إحداث اختراقات حقيقية في المواقف الدولية، ليس من السهل تحصيلها في المدى القريب، وتحتاج إلى موقف 
ومن .  طريقة تناول العالم العربي واإلسالمي لقضية فلسطينفلسطيني فعال وموحد، وإلى تغيير جذري في

ناحية أخرى، فإن السياسات الفوقية والحسابات الضيقة األميركية واالسرائيلية قد تجر عليهما مزيداً من 
  .االستياء وعدم الرضا، اللذين قد يترجمان مستقبالً بمزيد من االقتراب من الحقوق الفلسطينية والعربية

  اع السكانية واالقتصادية والتعليميةاألوض
 انتهت وال يزال أكثر من 2005الفصل السادس من التقرير تحدث عن األوضاع السكانية، وأشار إلى أن سنة 

 600نصف شعب فلسطين يعاني مرارة اللجوء والعيش القهري في الخارج، كما أنه ال يزال أكثر من مليوٍن و
ويقدر عـدد الفلسطينيين في . نهم يعيشون في اإلطار الجغرافي لفلسطينألف فلسطيني آخرين مشردين، لك

 مليون فـي فلسطين التاريخية 4.9 ألف فلسطيني، بواقع 100 بنحو عشرة ماليين و2005العالم مع نهاية عام 
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  مليون فلسطيني يقيمون1.1 مليون في قطاع غزة، ونحو 1.4 مليون في الضفة الغربية، و2.4: موزعين على
  . ماليين في األردن3 ماليين، يقيم منهم نحو 5.2وفي الخارج . في الكيان االسرائيلي

  .ويالحظ التقرير مصاعب إحصاء الفلسطينيين خصوصاً في دول الشتات
أما الفصل السابع فيستعرض الوضع االقتصادي الفلسطيني، ويتطرق فيه بالبيانات واألرقام إلى مجمل الصورة 

سطينية، ويتحدث عن أبرز المؤشرات االقتصادية، وعن ميزانية السلطة الفلسطينية وانعكاسات االقتصادية الفل
االحتالل االسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني، كما يعرض خسائر القطاعات االقتصادية مثل الصناعة 

ضة االقتصاد والزراعة، ويتطرق إلى موضوع البطالة والفقر، والخطط التنموية الفلسطينية، وأكد أن نه
إصالح الخلل والتشوهات، وحّل مشكالت االقتصاد اآلنية، : األولى: الفلسطيني ال بد أن تمر عبر مرحلتين

  .االهتمام بالتنمية كمرحلة متقدمه لضمان النمو واالستقرار االقتصادي: والثانية
ة وقطاع غزة، ويتحدث بلغة أما الفصل األخير من التقرير، فيتطرق إلى الوضع التعليمي في الضفة الغربي

األرقام والجداول واإلحصاءات عن قطاع التعليم الرسمي ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والتسرب بين 
الطالب في مدارس السلطة الفلسطينية، وأثر االحتالل االسرائيلي والجدار العازل على التعليم الفلسطيني، كما 

لسلطة الفلسطينية، وأكد في نهاية بحثه على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تطرق إلى مناهج التعليم في عهد ا
  .تنهض بالتعليم الفلسطيني مما يعانيه من مشاكل

مركز الزيتونة الذي أصدر هذا التقرير االستراتيجي، يقول إنه يرى أنه يسهم بذلك في سد ثغرة مهمة في 
  .الدراسات االستراتيجية المتعلقة بالشأن الفلسطيني

غير أن محرري التقرير يعترفان بأنه على الرغم من استخدام أفضل المعايير العلمية والموضوعية، فإن 
  .صدوره للمرة األولى يفتح المجال واسعاً لالستماع لالقتراحات والمالحظات لسد الثغرات المحتملة
  16/6/2006االنتقاد اللبنانية 

  
   اآللية األوروبية غير كافيةعباس يعتبر... أكد التزام حماس بالهدنة .3

أجرى الـرئيس المـصري حـسنى        :القاهرة محمد الشاذلي  نقالً عن مراسلها في      18/6/2006الحياة  نشرت  
مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس محادثات في مقر رئاسـة الجمهوريـة المـصرية فـي                  

ولة لدعم الحوار الفلسطيني والتنسيق بين الـسلطة        وتناولت محادثات مبارك وعباس أمس الجهود المبذ       .القاهرة
ووصف عباس عقب اللقاء اآللية التي وضعتها اللجنة الرباعية          .والحكومة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني     

لتحويل المساعدات الى الفلسطينيين من دون المرور عبر الحكومة بأنها خطوة الى االمام لكنها غير كافية وقال                 
 الغـاء   ،مد بعد، معرباً عن اعتقاده بأن المساعدات يجب ان تصل عبر الحكومة ألن دور الحكومـة               إنها لم تعت  

ورد عباس على اتهامات أوروبية بتهريب أموال مع مسؤولين         . وأكد أنه لم يستشر في هذه اآللية      . لدور السلطة 
لمعبر وبالتالي فهي ليست مسألة      إن القانون الفلسطيني ال يمنع ادخال االموال من خالل ا          :عبر معبر رفح وقال   

وأوضح عباس أنه يحاول عالج المسألة خشية       .  اذ يجري تسجيل هذه االموال وتذهب الى وزارة المال         ،تهريب
وأكد عباس بعد محادثاته مع مبـارك    .الوصول إلى مرحلة تجعل األوروبيين يغادرون المعبر وهو ما ال نريده          

وربما تكون لهـا     .ق صواريخ قسام االسبوع الماضي خروقات صغيرة      ان حماس ملتزمة بالهدنة معتبرا اطال     
عندهم مبررات  لقتل العائلة على شاطئ غزة، لكن هم كما اعرف ملتزمون بهذا وسنستمر في دعم الهدنة مع                   

هذه االعتداءات االسرائيلية المستمرة يجب ان تتوقف سواء في الضفة او غزة وعلينا             : واضاف. كل االطراف 
قلنا موضوع الـصواريخ    .  كل ذريعة يمكن ان يتذرعوا بها من اجل ان يضربوا شعبنا ويعتدوا عليه             ان نسحب 

  .وغير الصواريخ يجب ان يتوقف حتى نستطيع ان نعيش حياة طبيعية
الـرئيس المـصري اطلـع نظيـره        أن  القـاهرة   نقالَ عن مراسلها في      18/6/2006القبس الكويتية   وذكرت  

مشاورات التي اجراها مع اولمرت واالطراف الدولية من اجـل ضـمان انـسياب              الفلسطيني على تفاصيل ال   
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وقالت مصادر للقبس ان     .المساعدات للشعب الفلسطيني وتفادي احتدام ازمة استثنائية ودعم الحوار الفلسطيني         
مباحثات الزعيمين ركزت على عدم تطور الخالف بين الحكومة والسلطة الى شكل يـؤدي لـشلل االوضـاع                  

جرها خصوصا ان فرص السالم، كما تشير كل الدالئل، الى تراجع فرصها ولن يكون ذلك فـي مـصلحة                   وتف
واوضحت المصادر ان مبارك نصح عباس بالعمل على التوافق مع حمـاس، مـشيرة الـى ان                  .الفلسطينيين

مـع الجانـب    القاهرة تعتقد ان ابو مازن هو الشريك الفلسطيني الوحيد القادر حاليا على اجـراء مفاوضـات                 
  .االسرئيلي

  
  من المبكر الحديث عن انتخابات رئاسيةو .. السلطة لم تتسلم أسلحة:عباس .4

 .قال الرئيس محمود عباس فور وصوله الى عمان امس، إن السلطة لم تتسلم أسلحة حتى اآلن               :  أف ب  ،عمان
 :ويـد الـسلطة بهـا     واوضح عباس للصحافيين رداً على سؤال حول اسلحة اعلنت اسرائيل موافقتها على تز            

بصراحة، عندنا اجهزة امنية كثيرة وهذه االجهزة تحتاج من وقت آلخر الى سالح، لكن اقول إننا لم نستلم ولم                   
  . نأخذ شيئاً حتى اآلن

من جهة اخرى، أجاب عباس رداً على سؤال حول انتخابات رئاسية مبكرة اذا لم يوافق الفلـسطينيون علـى                    
 مـا هـو وارد      :وأضاف .لحديث عن انتخابات مبكرة للرئاسة وهذا اآلن غير وارد         ال نريد ا   :اجراء االستفتاء 

التركيز على االتفاق ليس بين الفلسطينيين انفسهم وانما ماذا يمكن ان نقدم للعالم تمهيداً إلنهاء الحصار، علـى                  
  . للعالمفلسطينية بل كيف يمكن ان نقدم صيغة سياسية - الجميع ان يعي ان المسألة ليست فلسطينية

  18/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  نشر قوة فتح في جنين غير شرعي  : الداخلية .5
انتشرت وحـدة    :رام اهللا تغريد سعادة والوكاالت    نقالً عن مراسلتها في      18/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  

 القوة في المدينـة     الحماية الخاصة بفتح في محافظة جنين امس، واعلن عطا ابو رميلة امين سر فتح ومسؤول              
 انه تقرر اقالة قائد المنطقة العسكري ومدير شرطة المحافظة          :اثناء مسيرة ضمت نحو الف من اعضاء الوحدة       

واكد ابو رميلة   . وحظر تحرك المركبات والسيارات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية بأي شكل من االشكال           
وطالـب  . نية والمحافظة على االمن في المدينة وسـنحمي البلـد          وحدة الحماية الخاصة ستقوم بالمهام االم      :ان

المسؤول الفتحاوي باعتماد تفريغ اعضاء القوة وتعيينهم في االجهزة االمنية والشرطة، كشرط رئيسي للـسماح           
 وشارك نحو الف من عناصر القـوة الخاصـة          .باعادة حرية الحركة لالجهزة االمنية واعتمادهم اداريا وماليا       

لمواطنين في المسيرة امس، بينهم ما يقرب من خمسين مسلحا ببنادق واسلحة رشاشة، بينمـا ارتـدى                 وآالف ا 
إغالق مكاتـب الداخليـة     : وقال ابو ارميلة  . الباقون مالبس سوداء تحمل صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات        

تعليمية اعتبارا من يـوم     والضريبة، وسط تهديدات باغالق جميع مؤسسات السلطة المدنية باستثناء الصحية وال          
   .االثنين، مؤكدا أن أي محاولة لمنع قوة الحماية الخاصة من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها ستجابه بكل عنف

عزام االحمد رئيس كتلة فتح في التشريعي قـال ان          إلى أن   رام اهللا   من   18/6/2006الشرق األوسط   وأشارت  
  .  وليس قرارا مركزيا من حركتهاالعالن عن القوة كان بقرار مناطقي

 قال أمين سر فتح في جنين :الرب جنين عاطف ابونقالً عن مراسلها في  18/6/2006الحياة الجديدة وذكرت 
بديال عنها كما ت السعدي، إن وحدة الحماية الخاصة هي ذراع وقوة لتعزيز دور أجهزة األمن، وهي ليس عامر

أحد، ولسنا بـديال عـن أحـد،     رف القيادة، وأضاف نحن ال نقيلأنها من خلف ومع عناصر األمن تحت تص
ودعا السعدي الرئيس أبو مازن للعمل علـى   المواطنين وعناصر وحدة الحماية الخاصة هم جنود من أجل أمن

 عانوا وما زالوا يعانون، وأن يوفر لهم سبل الحياة الكريمة، فهم الذين ضحوا من أجل تفريغ افراد الوحدة الذين
  .طين، وعلينا جميعاً أن نوفر لهم العمل الذي يليق بهمفلس
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وزارة الداخليـة واالمـن الـوطني        إلـى أن     غزةنقالً عن مراسلها في      18/6/2006القبس الكويتية   ولفتت  
وقـال المتحـدث باسـم       .الفلسطيني قالت ان القوة األمنية التي اعلنت فتح عن نشرها في جنين غير شرعية             

ل في تصريحات للصحافيين انه ال يحق الي فصيل ان يقوم بنشر اي قوة تحـت ذريعـة          الوزارة خالد ابو هال   
حماية امن المواطن الفلسطيني، وان اي قوة خارجة عن اطار قوى االمن الفلسطيني الرسمية والمعروفة والتي                

واوضح ان هناك اجهـزة امنيـة ذات اختـصاص هـي             .تشرف عليها وزارة الداخلية هي قوة غير شرعية       
وحول اخر التطورات التي طرأت على دمج القوة التنفيذية داخل المؤسـسة االمنيـة               .المسؤولة عن هذا االمر   

الفلسطينية قال ابو هالل ان االجراءات جارية من اجل استكمال التفاصيل االداريـة لهـذه القـوة والمباشـرة                   
  .ملهابتدريبات في المجال الشرطي لتأهيلها وتحسين مسارها وموقعها ونظم ع

  
  رام اهللا تصرخ من الفوضى والعنف الداخلي .6

احتشد امس، في ساعات الظهر الحارقة، المئات من سكان رام اهللا في الميدان الرئيسي               : محمد يونس  ،رام اهللا 
وأمس تفجرت اعمال فوضى حينما هـاجم عـشرات         . وسط المدينة لالحتجاج على الفوضى واالنفالت األمني      

 االمعري مطاعم المدينة وحطموها وسلبوا بعض محتوياتها عندما كـانوا يحتجـون             الصبية والشبان من مخيم   
على قيام رجال الشرطة باطالق النارعلى شاب من المخيم رفض االنصياع ألوامر له بالتوقف اثنـاء قيادتـه                  

يامهـا  ووجه المتظاهرون انتقادات حادة ألجهزة األمن على تقـصيرها وعـدم ق           . سيارة تبين انها غير قانونية    
وطالبت  .كما انتقدوا الرئيس عباس على عدم قيامه بمسؤوليته االمنية        . بدورها في ردع العابثين باالمن الداخلي     

رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل، في كلمة القتها امام المتظاهرين باسم بلـديات رام اهللا والبيـرة وبيتونيـا                   
مل مسؤوليته في توفير االمن للمـواطن ومحاسـبة العـابثين،           والقوى الوطنية واالسالمية، الرئيس عباس بتح     

  .وحملت بشدة على تقصير اجهزة االمن في القيام بواجباتها
  18/6/2006الحياة 

  
  مسلحون يهاجمون مقر األمن الوقائي في خانيونس  .7

مـاً   قال مسؤول في جهاز األمن الوقائي في خانيونس، إن مسلحين شنوا فجـر اليـوم، هجو                : وفا ،48عرب  
 .بالقذائف واألعيرة النارية على مقر الجهاز ومحيطه الواقع وسط المدينة، دون التبليغ عـن وقـوع إصـابات              
: وأضاف الرائد نبيل خميس عابدين، رئيس قسم الموارد المالية والبشرية في جهاز األمن الوقائي في خانيونس               

ق خمس قذائف في محيط المقـر، ممـا أحـدث       أنهم تفاجأوا فجر اليوم، بقيام عناصر من كتائب القسام، بإطال         
أصوات انفجارات ضخمة في المكان، أدت إلى وقوع أضرار مادية في مبنـى الجهـاز والمنـازل الـسكنية                   

، وتحطـم بعـض     )البندر( هذا الهجوم أدى إلى تضرر عيادة شهداء خانيونس          :وأضاف عابدين أن   .المجاورة
وماً آخر بالقذائف تجاه مجموعة حماية تابعة للجهاز، كانت تعتلي          إن العناصر المسلحة شنت هج    : وقال .النوافذ

  .برج شعت السكني، مما أحدث به أضراراً مادية
  18/6/2006 48عرب 

  
  حماس في أزمة وتحاول إلصاقها باآلخرين: دحالن .8

ثـر  كان محمد دحالن حتى قبل أقل من عامين، الشخـصية االك          :  خدمة نيويورك تايمز   ، ستيفن ايرالنغر  ،غزة
إذ اختاره الراحل ياسر عرفات لرئاسة قوات األمن الوقائي وفتح، ولم يكن لدحالن فـي ذلـك                 . نفوذا في غزة  

ال يزال دحالن اليوم، الشخصية األكثر نفوذا في غزة، إال ان هذا جعله اكثر              . الوقت سوى بضعة منافسين فقط    
ائيل، بغرض نشر الفوضى وإضـعاف      شخص محتقر من جانب حماس، التي تتهمه بالتعاون مع اميركا وإسر          

محمد دحالن، الذي صعد الى السلطة والثراء النسبي من مخيم خان يونس، يرد علـى هـذه                 . حكومتها الحالية 
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ويعـزو دحـالن الـسبب      . االنتقادات قائال ان حماس تبحث عن كبش فداء، للتغطية على صعوباتها المتزايدة           
وقال دحالن في لقاء استمر ساعة ونصف الساعة األربعاء         . حماسالرئيسي وراء االشتباكات االخيرة الى فشل       

 حماس في أزمة وإن الفلسطينيين، بالتالي، فـي أزمـة ايـضا وإن              :الماضي، داخل مكتبه الشديد الحراسة إن     
كانوا : كان حديث دحالن متتابعا وبه لهجة ازدراء لحماس قائال        . حماس تحاول ان تلصق هذه األزمة باآلخرين      

كانوا يعتقدون ان التعامل مع اسـرائيل مـسألة         . ناديا هنا ومؤسسة هناك، وظنوا ان الحكم أمر يسير        يديرون  
وأشـار دحـالن،    . كانوا يعتقدون ايضا انه بوسعهم التركيز على العالم العربي وأن البقية ال تهم كثيرا             . سهلة

 مغلقة، فإن أبواب الشرق ستفتح، إال        أبواب الغرب اذا كانت    :خالل اللقاء، الى حديث لخالد مشعل، قال فيه ان        
: وعلى حد وصفه لما يحدث في حماس      . أن حماس اكتشفت بعد اسبوع، طبقا لحديث دحالن، ان الواقع مختلف          

يقولون : واستطرد دحالن قائال  . إنهم يدورون في حلقة ويبحثون عن كبش فداء، فتح في البداية ثم دحالن ثانيا             
كنا محاصرين على مدى ست سنوات، لكننا لـم         ! ن محاصرا داخل غرفته   انهم محاصرون، إال ان عرفات كا     

 عن وثيقة   وقال دحالن . نفعل أي شيء من شأنه إثارة حرب أهلية بين الفلسطينيين، ولم نوقف صرف الرواتب             
 ان البرغوثي بذل جهدا عظيما في إعداد هذه الوثيقة وهو مسجون، مع توقيع مسجون بارز                األسرى واالستفتاء 

 اول وثيقة في حياتنا تنجح الفصائل في التفاوض للتوصـل           ::ماس على الوثيقة، التي يصفها دحالن بأنها      من ح 
وأضاف دحالن قائال انه ابلغ عباس بقبول الوثيقة حتى دون قراءتها، وقال ايضا ان عبـاس                . الى اتفاق حولها  

ويقول دحالن ان المقاطعة    . سد عليه استخدم الوثيقة على نحو ايجابي ومفيد لتجد حماس نفسها في موقف ال تح            
. االقتصادية يتضرر منها في األساس المواطن الفلسطيني العادي، وليس حماس، التي لديها دخلها الخاص بهـا               

وقال انه بصرف النظر عما تعتقد فيه حماس، فإنه يريد لها النجاح، ويريد ان يرى في نفس الوقت اصالحات                   
اذا . لسنا ضد حماس سياسيا، لكنهم ال يملكون الحق في تجويع الفلـسطينيين           : وقال في هذا السياق   . داخل فتح 

حسنا، فليفعلوا ذلك، ولكن ليس علـى ظهـور         .. ان يحاربوا الواليات المتحدة وإسرائيل وفتح     ) حماس(ارادوا  
خص ويقول دحالن ان حماس تنعت الشخص بالفساد او التعاون او عدم اإليمان اعتمادا على حظ الش               . اآلخرين

وسخر دحالن من االتهامات التي تقول، انه استغل مواقعه السابقة لالسـتفادة مـن احتكـارات                . في ذلك اليوم  
السلطة الفلسطينية في مبيعات النفط واالسمنت، فضال عن عقود تشييد واستيراد بضائع عبر معبر كارني بـين         

إذا ارتديت ربطة   . أنا اخترت الصمت  . دلدى حماس اآلن كل ملفات الفسا     : اسرائيل وقطاع غزة، وأضاف قائال    
ويقول دحالن ان المشكلة    . عنق جميلة، يقولون إنني فاسد، وإذا قررت عدم لبسها يقولون ان هذا تواضع زائف             

األكبر حاليا تتمثل في أن اسرائيل فقط هي التي تعرف ما تريد، واستطرد قائال انها تريد أال يكون هناك شريك                    
لتستمر من ثم في اتخاذ خطوات من جانب واحد، بما في ذلـك مـصادرة اراضـي                 فلسطيني تتفاوض معه،    

  . الفلسطينيين، وتوسيع االستعمار في المستوطنات واغتيال األبرياء
  18/6/2006الشرق األوسط 

  
  الحكومة الفلسطينية مصممة على إدخال األموال عبر معبر رفح: الزهار .9

محمود الزهار ان الحكومة الفلـسطينية      .الخارجية الفلسطيني د  اكد وزير    :غزةمن   18/6/2006الحياة  نشرت  
. مصممة على ادخال االموال عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، واصفاً هذه الطريقة بأنها شرعية وقانونيـة                

وتعهد الزهار بايجاد آليات جديدة لصرفها في حال اصرت البنوك على عدم تسلم اموال لصالح الحكومة نتيجة                 
تي تمارس عليها في هذا الشأن، معتبرا ان قيمة البنوك في المجتمـع الفلـسطيني سـتتحدد بقـدر                   الضغوط ال 

وقال انه في حال رفض البنوك فان الحكومة ستجد آليات لصرف هذه االمـوال              . استجابتها للشعب الفلسطيني  
افي عقده في   واستعرض الزهار في مؤتمر صح     .على الشعب الفلسطيني في صورة أدوية وحليب أطفال وخبز        

واشـار الـى    . مقر وزارة الخارجية في غزة امس النتائج التي حققها في جولته التي شملت سبع دول آسيوية               
تبرع باكستان بثالثة ماليين دوالر وبناء مبنى للسفارة الفلسطينية على نفقتها الخاصة، فضالً عن تبرع ايـران                 
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قطاع، واصالح الطـائرات  الصفات صحية في الضفة و سيارة، وبناء مستشفيين، واربعة مستو300بطائرتين و 
وفي شأن مجمل التبرعات الماليـة للحكومـة        . الفلسطينية وصيانتها، وتوأمة بلدية طهران مع بلديات فلسطينية       

ـ       تبرعـت بثالثـين   ) لم يسمها( مليون دوالر، وهناك دولة اخرى     50الفلسطينية، قال الزهار ان ليبيا تبرعت ب
  .  مليوناً، ورابعة بخمسة ماليين20مليوناً، وأخرى بـ

رئيس عباس قالت أن الرئيس     المصادر مقربة من    أن   17/6/2006 48عرب   مراسلة موقع    ألفت حداد وذكرت  
يبحث إصدار مرسوم يحدد حجم األموال التي يمكن إدخالها إلى غزة، كما نسبت المصادر ذاتها إلـى البنـوك                   

  !!!الت نقدية من األموال التي جلبتها الحكومةالرئيسية أنها لن تقبل إيداعات أو تحوي
  

  ال نتحمل مسؤولية تأجيل الحوار: زكي .10
استقبل رئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني عبد الرحمن البزري في منزله فـي صـيدا مـدير                  :، لبنان صيدا

عن ملف  وعلى االثر سئل زكي التعليقى على موقف المسؤول          .مكتب منظمة التحرير في بيروت عباس زكي      
 لألسف ال نريد    :الحوار اللبناني الفلسطيني السفير السابق خليل مكاوي من بدء الحوار اللبناني الفلسطيني فقال            

ان نتقاذف الكرة هنا وهناك، انا احترم السفير خليل مكاوي واقدره تقديرا عاليا ولست انا الذي يقـول هنـاك                    
ان تأتي الظروف المناسبة وان ال يتحمـل الفلـسطيني          مسببات جمدت كل شيء، وال يزال الوضع يحتاج الى          

نحن انهينا كل ما لدينا من استعدادات كفلسطينيين ويجب اال يؤخـذ تـأليف               :واضاف .مسؤولية تأجيل الحوار  
الوفد حجة، في اعتقادي ان االخ مكاوي يرعى هذا الملف وحريص على اال يكون هنـاك تعطيـل للحاجـات                    

 شاء اهللا سنطرق ابوابه لحوار جاد وحقيقي وفورا اذا كان هو مستعد لمناقـشة كـل                 الفلسطينية في لبنان، وان   
 .القضايا، ألن شعبنا في حاجة الى التخلص من القيود المفروضة عليه سواء العمل والتملك والتنقـل وغيرهـا                 

نحن اصحاب قضية واصحاب حق في الموضوع السياسي ونطالب بأن يكـون هنـاك موقـف                : وقال البزري 
ضح من الدولة اللبنانية اوال في الشأن السياسي الفلسطيني والتزام الحقوق المدنية واالجتماعيـة واالنـسانية                وا

  (...).للفلسطينيين، ثم ندخل في مناقشة مصير السالح الفلسطيني
  18/6/2006النهار 

  
  مهداوي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى اندونيسيا .11

الندونيسي سوسيلو يوديونو اوراق اعتماد فريز مهداوي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة             تقبل الرئيس ا   :جاكرتا
فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا امس االول وعقب مراسم حفل االعتماد التقى يوديونو الـسفير الجديـد فـي                  

عب اجتماع مطول حيث قام مهداوي بشرح الظروف المستجدة في الوضع الفلسطيني وما يتعـرض لـه الـش                 
الفلسطيني من معاناة نتيجة االعمال االجرامية لقوات االحتالل والحصار االقتصادي والمالي الظالم، كما قـام               

 .بنقل تحيات وتقدير الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية لمواقف اندونيسيا المؤيدة والمناصرة لنضال شـعبنا              
لشعب الفلسطيني وقيادته، وابدى حرصه على تعزيز       وأكد يوديونو على ثبات ومواصلة تضامن اندونيسيا مع ا        

وتطوير العالقات الثنائية واستمرار الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية على كافة االصعدة، كما اعـرب عـن                
اهتمام اندونيسيا بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتفعيل عملية السالم الذي ال يمكن ان يتحقق بدون تأمين                 

  .شعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل الوطنيحقوق ال
  18/6/2006الحياة الجديدة 

  
  الحكومة تنعى المناضل يحيى حمودة .12

نعت الحكومة الى شعبنا الفلسطيني المناضل الوطني الكبير يحيى اسماعيل حمودة رئيس منظمة التحرير سابقا               
 المناضل الكبير يحيى حمودة قـد قـضى          ان :وقالت في بيان صدر عنها امس     . ورئيس المجلس الوطني سابقا   
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حياته مدافعا عن قضية شعبه العادلة وكان من الرواد االوائل الذين عملوا جاهدين على رفـع اسـم القـضية                    
 ان الحكومة الفلسطينية وهي تودع      :وجاء في البيان   .الفلسطينية عاليا وسعى بكل جهد لتوحيد الصف الفلسطيني       

  .عالى له الرحمة والرضوان، والهله وذويه الصبر والسلوانالمناضل الكبير لتسأل اهللا ت
  18/6/2006الحياة الجديدة 

  
  تنفي الخالف بين هنية و الجعبريحماس  .13

هنية واحمد الجعبري، قائد    اسماعبل   نفت حماس بشدة ما سمته مزاعم حول خالفات بين           : صالح النعامي  ،غزة
 صحيفة هارتس قد نشرت خبراً مفاده أن الجعبري رفض          وكانت.  في غزة بشأن العمل العسكري     كتائب القسام 

وقال سامي ابو زهري أن هذا الخبر عار        . طلباً من هنية بوقف العمل المسلح واطالق الصواريخ على إسرائيل         
عن الصحة، مستهجناً في الوقت ذاته أن تقوم بعض المواقع االخبارية الفلسطينية على شبكة اإلنترنـت بنـشر                  

  .هذا الخبر
18/6/2006رق األوسط الش  

  
  حماس تطالب بفتح تحقيق حول األسلحة التي وصلت لحرس الرئاسة  .14

 .الرئاسـة طالبت حماس المجلس التشريعي باجراء تحقيق فورى حول طبيعة السالح الذى زود بـه حـرس                 
حركة توقفت أمام معلومات مؤكّدة مفادهـا أن ثـالث شـاحنات            الوصرح مصدر مسؤول فى حماس ان قيادة        

، )16أم  (قطاع، قادمة من األردن وكانت محملة بثالث آالف بندقية مـن طـراز              الخلت مؤخراً إلى الضفة و    د
إضافة إلى ثالثة ماليين طلقة، حيث تم تسليم نصف الكمية إلى مكتب رئاسة السلطة فـي رام اهللا، والنـصف                    

ؤوالً فلـسطينياً بـارزاً تعهـد       وقد أفادت المعلومات نفسها حسب حماس أن مـس        . اآلخر الى مكتبها في غزة    
وعبـرت الحركـة عـن بـالغ     . السرائيل بأنه لن يتم استخدام هذه األسلحة ضد قوات االحتالل على اإلطالق  

استنكارها وإدانتنها لهذا التآمر األمريكي ـ الصهيوني المفضوح إلشعال الفتنة بين أبناء الـشعب الفلـسطيني    
  .ان تسليح حرس الرئاسةعبر تمويل وتسليح طرف بعينه تحت عنو

18/6/2006 48عرب   
  

  فتح تدعو إلى ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على نابلس  .15
 . دعت حركة فتح في نابلس، إلى رفع الحصار المفروض على المحافظة منذ بداية انتفاضـة األقـصى                 :نابلس

تواصل الهجمة اإلسرائيلية ضدها، مـا      وذكرت الحركة في بيان لها، أن نابلس، تعيش وضعاً استثنائياً في ظل             
أدى إلى تدهور اقتصادي وإغالق عدد كبير من المصانع والمحال التجارية، إضافة إلى نقـص فـي القـدرة                   

وشدد البيان على ضرورة إجراء تحرك دولي على مستوى هيئة األمم            .اإلنتاجية لمؤسسات المحافظة المختلفة   
لة في األراضي الفلسطينية، وإطالعها على الوضع المأسـاوي الـذي           المتحدة، ومؤسسات حقوق اإلنسان العام    

 ودعت الحركة الحكومة الفلسطينية إلى صرف الرواتب، آخذة بعين االعتبـار            .يعيشه المواطنون في المحافظة   
وفي سياق متصل، استنكرت الحركة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية على الحـواجز            .الهموم اليومية للمواطن  

  . عبورال عاماً من 25رائيلية، ومنع المواطنين ممن تقل أعمارهم عن اإلس
18/6/2006الحياة الجديدة   

  
  و المقاومة تتوعد بالرد ياسين ا شيعوونالفلسطيني .16
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 جثماني الشهيدين القائد الميداني فـي سـرايا         وا آالف الفلسطينيين شيع   ان غزةمن   18/6/2006الحياة   نشرت
  . كوادر السرايا الى مثواهما األخيرعماد ياسين، وأحد  القدس

أبو أحمـد، النـاطق باسـم        ان   غزة من رائد الفي  نقالً عن مراسلها   18/6/2006الخليج اإلماراتية   وأوردت  
وقالت السرايا في بيـان     . سرايا، توعد بالرد الموجع على جرائم االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني          ال

أنهـا  ووهددت بتنفيذ عمليات استـشهادية      . ئم اإلسرائيلية مفتوحة أمام مقاتليها    ن خيارات الرد على الجرا    الها  
  .ستسلب األمن من سكان المستوطنات، وتل أبيب  طالما لم تنعم به المدن الفلسطينية

  
  لبنانمفتي  يزور وفد من الجهاد .17

ابو عماد الرفاعي الذي صـرح      محمد قباني وفداً من الجهاد االسالمي برئاسة        اللبنانية  استقبل مفتي الجمهورية    
محمـود  (اللقاء تطرق الى موضوع القبض على الشبكة التي نفذت جريمة االغتيال في حـق الـشهيدين                 بأن  

هذا يشير في شكل واضح الى ان اسرائيل ال تزال          اضاف ان   و. والتابعة للموساد الصهيوني  ) ونضال مجذوب 
د واستقرارها، وبالتالي المطلـوب اآلن مواجهـة الخطـر          تستبيح االرض اللبنانية وتحاول ان تعبث بأمن البال       

  .الصهيوني وتكاتف كل الجهود لمواجهة االخطار التي تحوط لبنان والشعب الفلسطيني
18/6/2006النهار   

  
  أولمرت مستعد لتعديل خطته مقابل تأييد االتحاد األوروبي   .18

ولمرت سعى في اوروبا الى اعالن اوروبـي     كشفت امس مصادر إسرائيلية مطلعة ان ا      :  محمد هواش  ،رام اهللا 
يؤيد خطته لالنفصال االحادي مع الفلسطينيين في مقابل اجراء تعديالت وتغييرات على الخطة، وانه ابلغ الـى                 

 .قادة اوروبيين التقاهم في العاصمتين البريطانية والفرنسية استعداده لذلك وطلب منهم إعالنا يؤيد هذه الخطـة               
 اولمرت اصدر تعليماته الى الهيئة المشرفة على تنفيذ خطته بإرسال وفد قيـادي مـن                وأوضحت المصادر ان  

وأضافت ان بعض الزعماء األوروبيين اكدوا لـرئيس        .الهيئة الى بعض الدول األوروبية لشرح تفاصيل الخطة       
ن قريب او   الوزراء اإلسرائيلي انهم لن يعارضوا خطة الفصل، ولن يتخذوا مواقف او يصدروا بيانات تشير م              

بعيد الى رفض الخطة، لكنهم طلبوا من اولمرت االنتظار حتى شهر آب المقبل لمعرفة ما اذا كان هناك شريك                   
في غـضون ذلـك، نقـل عـن مـصادر            .فلسطيني سيتفاوض مع اسرائيل على تفاصيل الخطة المشار اليها        

ديبلوماسية اسرائيلية ان اإلدارة األميركية حذرت دوال عربية من انتقاد خطة الفـصل االسـرائيلية، رافـضة                 
  .التقارير العربية التي تتخوف من تطبيق الخطة من جانب واحد

  18/6/2006النهار 
  

 بيريس يقترح سالما اقتصاديا قبل السالم السياسي .19
 النائب شيمعون بيريس، أمس في مؤتمر العالقات والثقة فـي آسـيا، المنعقـد فـي عاصـمة                   قال: تل أبيب 

بما أن هناك خالفات حدودية مستعصية ناجمة عن قلة الثقة بين الطرفين، أقترح أن نتجه، نحـن                 : كازاخستان
ة التي تمهد األجـواء     فإذا فعلنا يمكننا أن نبني جسور الثق      . والفلسطينيون، الى اقامة تعاون وعالقات اقتصادية     

نحن والفلسطينيون قريبون اليوم في المواقف مـن        : لمفاوضات ايجابية في موضوع الحدود والسيادة، وأضاف      
فقد قصرت المسافة بيننا لكن     . عملية السالم وتفاصيلها أكثر من أي وقت مضى في السنوات الخمسين األخيرة           

  .ي ذلك الى اننا اقتربنا من التفاوض حول الحدودويعود السبب ف. السرعة في التقدم قد باتت خفيفة
  18/6/2006الشرق األوسط 

  
  نائبة إسرائيلية تطالب بتحقيق دولي لكشف مالبسات مجزرة شاطئ غزة .20
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دعت نائبة اسرائيلية من المعارضة اليسارية امـس،        : ب.ف.أنقالً عن    18/6/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
ودعت النائبة زاهافـا غـال اون        .جار الذي تسبب بمجزرة على شاطئ غزة      الى إجراء تحقيق دولي في االنف     

رئيسة الكتلة البرلمانية لميريتس الحكومة الى الموافقة على تحقيق دولي مستقل اللقاء كل الضوء علـى هـذه                  
م يعتمـد    أنا غير مقتنعة بتقرير الجيش الذي ولو كان صادقاً، فهو ل           :وقالت النائبة لوكالة فرانس برس     .المأساة

 هناك تناقضات كثيرة بين تقرير الجيش والمعلومات التـي          :وتابعت .على اي معلومات من الجانب الفلسطيني     
 اذا كانـت    :وأضافت .جمعتها منظمة هيومان رايتس ووتش والتي اكدت ان الضحايا اصيبوا بقذائف اسرائيلية           

  .او تخشاه مما قد تصل اليه لجنة تحقيق دوليةاسرائيل غير مسؤولة عن هذه المأساة فلن يكون عندها ما تخفيه 
زعم وزير األمن االسرائيلي، بيرتس، أن التقرير الذي أعـده جـيش             :18/6/2006 48عرب  وأضاف موقع   
مشددا على أن ال توجد حاجة لتشكيل لجنة تحقيق الجـراء           .  شاطئ غزة تقرير صادق    مجزرةاالحتالل حول   

ما يتم استكمال تحقيق الجيش ستكون إسرائيل مستعدة لعرضـه أمـام كـل              عند: واضاف بيرتس  .تحقيق آخر 
ونقلت االذاعة االسرائيلية إن الجيش ال زال مـصمما علـى أن أحـداث              . طرف معني لإلطالع على الحقائق    

  شاطئ غزة واستشهاد عائلة غالية لم يكن نتيجة قذيفة مدفعية إسرائيلية 
الجيش اإلسرائيلي اعترف لـصحيفة ذي تـايمز        أن  لندن  مراسلها في   نقالً عن    18/6/2006الحياة  وأشارت  

وتناقضت تلك الرواية اإلسرائيلية الرسـمية      . اللندنية بأن روايته الرسمية عن انفجار شاطئ غزة كانت خاطئة         
وأبلغ مسؤولون في الجيش اإلسـرائيلي   .ايضاً مع رسالة بالالسلكي كانت موجهة من األمم المتحدة في المنطقة  

صحيفة أن روايتهم الرسمية كانت خاطئة ألنها لم تذكر انطالق قذيفتين من زوارق المدفعية اإلسرائيلية فـي                 ال
   .الوقت نفسه الذي لقي فيه أولئك الضحايا حتفهم

  
  الصحافيون الفلسطينيون يعتصمون احتجاجاً على االعتداءات ضدهم   .21

 اعتصم عشرات الصحافيين واإلعالميين أمام مبنـى        :رويترزنقالً عن    18/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقـال   .التشريعي في رام اهللا أمس احتجاجا على االعتداءات المتزايدة عليهم من قبل مختلف القوى الـسياسية               

الكثيرون يراقبون وسائل اإلعالم وبختام النشرة اإلخبارية يقررون أن هذا الصحافي           : الصحافي محمد دراغمة  
  .افي ضدنا ونحن هنا لنقول اننا لسنا مع أحد او ضد أحدمعنا وهذا الصح
 كانـت   الصحافيينة  تظاهرأن ال  رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      18/6/2006الحياة  بالمقابل ذكرت   

احتجاجاً على تعرض زميلة لهم لتشهير وقذف وتشكيك بشرفها الشخصي والمهني من قبل موقـع الكترونـي                 
موقع المركز الفلسطيني لالعالم نشر االسبوع الماضي تقريرا اتهمت فيه مـصادر فـي              وكان  . تديره حماس 

وجـاءت  . حماس الصحافية بنشر أنباء كاذبة عن الحركة بالتآمر مع احد قيادات فتح واقامة عالقة حميمة معه               
 . الزرقاوي هذه االتهامات على خلفية نشر نبأ، تبين انه غير صحيح، عن بيان صدر باسم حماس يعزي بمقتل                

وقال الصحافيون المحتجون في رسالة وجهوها الى الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، بينها كتلة حمـاس،                
نحن نعمل في وسائل اعالم مستقلة، وظيفتنا فيها هي نقـل االخبـار   .  العالقة بيننا وبينكم هي عالقة مهنية    :ان

علومات يمكنكم االحتجاج بطرق حضارية ولـيس توجيـه         والمعلومات، واذا ما كان لكم اعتراض على هذه الم        
  . االتهامات والطعن في الشرف الشخصي والمهني للصحافيين

  
  قوات االحتالل تغلق منطقة األغوار الشمالية    .22

أغلقت قوات االحتالل االسرائيلى منطقة االغوار الشمالية شرق طوباس، ومنعت المـواطنين             : الوكاالت ،غزة
 أو الخروج منها، كما نشرت الحواجز العسكرية الفجائية فى محيط المدينة والقرى والبلـدات               من الدخول اليها  

  .المحيطة بها
18/6/2006االتحاد االماراتية   
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  رئيس بلدية الرملة يسعى لمحوها عن الخارطة وإطالق اسم عبري عليها  .23
الخارطة من خالل إطالق اسم عبـري       يسعى رئيس بلدية الرملة يوئيل الفي إلى محو المدينة عن           : بالل ظاهر 
وأعد الفي أسماء    .وادعى أن سعيه لتغيير اسم المدينة سببه تغيير صورة المدينة أمام اإلسرائيليين           . جديد عليها 

. دان، وزعم أن الرملة موجودة في أراضي سبط دان بحسب التـوراة           ) واحة(جديدة بينها كريات دان أو نافيه       
ـ     ا واعتبر في تبرير نيته أن      ألف مهاجر من دول االتحاد السوفييتي السابق كما ال          12سم الرملة ال يعني شيئا ل

يعني شيئا لخمسة آالف مهاجر من أثيوبيا وهناك جمهور كبير من السكان اليهود األشكناز الذي ال يعني اسـم                   
   .الرملة شيئا بالنسبة لهم على حد تعبيره

17/6/2006 48عرب   
  

   باعادته الى بالدهسرائيلياا امتضامن اميركي يرفض قرار .24
 رفض ناشط اميركي في مجال حقوق االنسان والتضامن مع الشعب الفلسطيني االمتثال للقرار              :القدس المحتلة 

 هالتـضامن مـع شـعب     ل في مهمة    فلسطيناالسرائيلي القاضي بارجاعه للواليات المتحدة وذلك بعد ان وصل          
المحاكم االسرائيلية ضد قرار منعه وذلك بعـد رفـض الـسلطات            واصر على التقدم باستئناف لدى       .ومعاناته

   . والتي لم تفصح عنهاهاالسرائيلية السماح له بالدخول وذلك بحجة وجود معلومات سرية حول نشاطات
18/6/2006الحياة الجديدة   

 
  نقابة األطباء باالسكندرية تجمع تبرعات إلنشاء مستشفى يافا في غزة .25

علن الدكتور منصور حسن أمين عام نقابة االطباء باالسكندرية ان النقابة تمكنـت مـن   أ:  رويترز ،االسكندرية
وأشار الى انـه يجـري   .  مليون دوالر22،1ادخال أدوية للشعب الفلسطينى خالل الشهرين الماضيين بحوالي       

 نـصف مليـون    التنسيق حاليا مع منظمة الصحة العالمية وقافلة الهالل االحمر المصرى إلدخال أدوية بحوالي            
وقال ان هناك مشروعا كبيرا آخر تنفذه حاليا نقابة االطباء مع لجنة االغاثة وهو انشاء               . جنيه فى االيام المقبلة   

وأضاف ان نقابـة    . مستشفى يافا داخل غزة متخصص في الجراحات ويتم جمع التبرعات حاليا لهذا المستشفى            
. من االدويـة  )  مليون دوالر  2,6( مليون جنيه مصري     15ه  أطباء مصر أرسلت منذ بداية العام الحالي ما قيمت        

وأشار الى ان اتفاقا أبرم بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية ولجنة االغاثة على ارسال أطبـاء لقطـاع    
 طبيبا لتدريب الفلسطينيين والعمل داخل غزة ويجري حاليا تحديـد أسـماء هـؤالء االطبـاء                 30غزة عددهم   

  . زة قريبا للتدريب والعملوسيكونون داخل غ
18/6/2006الحياة الجديدة   

  
  قمة مصرية أردنية تبحث الشأن الفلسطيني .26

أكد مصدر أردني مسؤول ان القمة االردنية المصرية، التي تعقد في منتجع شرم الشيخ              :  فارس شرعان  ،عمان
وأبلغ المـصدر ان القمـة      . تاليوم، تأتي في اطار المبادرة االردنية المصرية لقطع الطريق على خطة اولمر           

ستنصب على بحث االوضاع األمنية المتدهورة في االراضي الفلسطينية، وامكانية تزويد الـسلطة الفلـسطينية         
 ان االقتـراح    ،واوضح. ةسابالسالح لتمكين اجهزة األمن من القيام بدورها وتوفير السالح الالزم لحرس الرئ           

 محايدة سيحظى باالولوية على جدول اعمال القمة، وذلك بهـدف           المصري بتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية    
  . الخروج من المأزق الراهن في االراضي الفلسطينية، باإلضافة الى آليات دعم الشعب الفلسطيني
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18/6/2006الشرق األوسط   
  
 

  اتحاد البرلمانات اإلسالمية يدين المجازر اإلسرائيلية   .27
ة للمجلس الوطني االتحادي بياناً من األمانـة التحـاد مجـالس الـدول              تلقت األمان  : حسين الصمادي  ،أبوظبي

األعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي يدين فيه بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق مدنيين فـي                 
ودعـا  . مثل صفعة قوية للجهود الحثيثة المبذولة إلحالل السالم في المنطقةت الحوادث هوأكد البيان ان هذ  .غزة

البيان األمم المتحدة ومجلس األمن وأعضاء اللجنة الرباعية وكل الشرفاء فـي العـالم لتحمـل مـسؤولياتهم                  
  .والتحرك فورا لوقف الهجمات اإلسرائيلية غير المبررة ضد الشعب الفلسطيني األعزل

18/6/2006الخليج اإلماراتية   
  

  الى أولمرت وعباسعضو المفوضية االوروبية تنقل اآللية غداً وبعد غد  .28
 تعرض عضو المفوضية بينيتا فيريرو فالدنر الى كل من الـرئيس الفلـسطيني              : نورالدين الفريضي  ،بروكسيل

ورئيس الوزراء االسرائيلي غداً وبعد غد اتفاق اآللية الدولية الموقتة من اجل تحويل معونات اوروبية لتـأمين                 
فيما تظل المشاورات مفتوحة بالنسبة الى بند المنح االجتماعية         خدمات الصحة وسداد فواتير الطاقة للفلسطينيين       

واعربت عضو المفوضية المسؤولة عن العالقات الخارجية عن ارتياحهـا ازاء نتـائج المحادثـات                .المباشرة
الشاقة التي اجرتها الدوائر المختصة في المفوضية مع االطراف المانحة، خصوصاً مـع الواليـات المتحـدة                 

وقالت فيريرو فالدنر للحيـاة ان العـاملين مـن اطبـاء            . ول هياكل ومجاالت تدخل اآللية الدولية     واسرائيل ح 
 يوليـو   /وممرضين وعمال قطاع الصحة سيحصلون على معونات في غضون االسـبوع االول مـن تمـوز               

ة من اجل   واضافت ان المشاورات متواصلة مع اطراف اللجنة الرباعي       . وسنظهر للفلسطينيين اننا لم نتخل عنهم     
  .انشاء شبكة امان اجتماعي لمساعدة المعوزين جدا

وترى هذه المصارد   . في المقابل، تشكك مصارد ديبلوماسية في ابعاد اآللية الموقتة وجدوى المبادرة االوروبية           
ان االتفاق يستبعد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني باستثناء المستشفيات وتخشى في صورة خاصة ان يـؤدي                 

وتتـساءل المـصارد    .  القطاعات من دون االخرى الى زيادة التوتر فـي صـفوف الفلـسطينيين             دعم بعض 
صدقية معايير استثناء الطبيب وتفضيله على المدرس او العامل في الـشؤون البلديـة وهمـا                 عن   الديبلوماسية

  .كالهما يقدمان خدمة اجتماعية
ة موقف قطاعات سياسية واسعة تدعو داخل البرلمان        ويتجاوز قرار مصادقة القمة االوروبية على اآللية الموقت       

. االوروبي الى رفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية بصفتها وصلت الى سدة الحكم عن طريق اقتراع نزيـه                
كما تتحدث المصادر عن تذمر بعض الموظفين االوروبيين من عدم انسجام السياسة االوروبية حيال الوضـع                

وعقب مصدر مطلع في بروكسيل بالقول ان بعـض البلـدان           . حترام ارادة الناخبين  الداخلي الفلسطيني وعدم ا   
حماس بوسـائل    اللتين تعمالن على اسقاط حكومة       االعضاء يرفض تجاوز موقف االدارة االميركية واسرائيل      

س  االميركي يتجاوز حدود اراضي السلطة ويعك      -الحصار وتجويع السكان المدنيين، بل ان الموقف االوروبي         
  .خوف البلدان الغربية من صعود حكومات اسالمية منتخبة في المنطقة

وقالت فيريرو فالدنر ان االتحاد االوروبي يدعم جهود الحوار بين الفلسطينيين فيما يعود االمـر طبعـا الـى                   
 بعـد انتهـاء القمـة        فيريرو الى الحياة   واوضحت. الشعب الفلسطيني والرئيس عباس التخاذ القرار المناسب      

 التابع للبنك الدولي سيتم توسيعه من اجل ان يغطي حاجات تـزود             برنامج دعم الخدمات العاجلة    ان   :االوروبية
قطاع الصحة ومعونات اجتماعية اساسية تقدم للعاملين الذين يشرفون علـى تقـديم خـدمات الـصحة فـي                   

  . المستشفيات والمصحات
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  18/6/2006الحياة 
  
  

  تحاد االوروبي المتعلق بدعم الفلسطينيينالرباعية توافق على اقتراح اال .29
أعلنت المجموعة الرباعية للوساطة من أجل السالم في الشرق االوسط في بيان امس، أنها              :  رويترز ،واشنطن

اتفقت على برنامج مساعدة للفلسطينيين يتجاوز الحكومة التي تقودها حماس والتي تحدت مطالب بـاالعتراف               
لمتحدة واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة وروسيا في بيان انهم وافقوا على اقتراح            وقالت الواليات ا   .باسرائيل

من االتحاد االوروبي على آلية مؤقتة تتضمن تقديم مساعدات للقطاع الـصحي والمرافـق لتلبيـة الحاجـات                  
ليون بما في ذلـك     وقالت المجموعة الرباعية انها تأمل بان ينضم المانحون الدو         .االساسية للفلسطينيين الفقراء  
   .اسرائيل الى هذا البرنامج

  18/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  االتحاد االوروبي أطلق مبادرة حول المساعدة للفلسطينيين: شيراك لعباس .30
أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس جاك شيراك أكد امس للزعيم الفلسطيني محمود عبـاس              : ب.ف. أ ،باريس

وقال المصدر ان شيراك اتـصل       . آلية من اجل ايصال المساعدات الى الفلسطينيين       اطلق ان االتحاد االوروبي  
 ليطلعه على المحادثات التي أجراها في باريس االربعاء الماضي مع اولمرت ونتائج القمة              عباسهاتفياً برئيس   

لتفـاوض  واشار شيراك خالل حديثه مع عباس الى ضرورة التوصل الى اتفاق عبر ا             .االوروبية في بروكسل  
 .بين اسرائيل والفلسطينيين وكذلك على استعداد فرنسا للمساعدة في هذه العملية وكما قـال ايـضا الولمـرت                 

وباالضافة الى ذلك، شجع الرئيس الفرنسي عباس على الجهود التي يبذلها من اجل إيجاد تفاهم حـول طريـق    
  . حماسالسالم واألمن مع 

  18/6/2006األيام الفلسطينية 
  

   مليار دوالر  20لعراق يطالبون بتعويضات قيمتها يهود ا .31
يخوض اليهود العراقيون معركة قضائية مع الحكومة االسرائيلية يحاولون من خاللها            : احمد عبدالفتاح  ،القدس

 عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم منـذ         التعويض الزامها بإجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية الجديدة حول       
وقيمة التعويضات التي ينوون المطالبة بها تفوق بأضعاف التقديرات الرسمية المـسجلة             .لستيناتالخمسينات وا 

فالعراقيون يتحدثون في االلتماس الذي قدمته باسمهم جمعية اليهود العراقيين شـيمس ـ    .في الوثائق الرسمية
فيما تتحدث االوساط الرسمية     مليار دوالر،    20 و 10شالوم فشيلوميم الى المحكمة، عن تعويضات تتراوح بين         

 900التي تطرقت اكثر من مرة الى موضوع ممتلكات يهود الدول العربية عن قيمة هذه الممتلكـات لحـوالي                   
  . مليارات دوالر بكثير10الف يهودي عن اقل من 

18/6/2006القبس الكويتية   
  

  الحوار الوطني وغياب ثقافته: فلسطين ولبنان وغيرهما .32
  وحيد عبد المجيد

هذا هـو الفـصل     . استفتاء قد يكون إجراؤه صعبا هو البديل الوحيد من حوار وطني قد يكون نجاحه مستحيال              
الراهن في مأزق فلسطيني ممتد دخل مرحلة جديدة مع فوز حركة حماس بالغالبية في االنتخابـات البرلمانيـة                  

  .وتشكيلها حكومة ال لون فيها إال األخضر
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الحوار الوطني اللبنـاني بـدوره      . فثقافة الحوار مفقودة في أنحاء الوطن الكبير      . لكن الفلسطينيين ليسوا وحدهم   
الحل الوسط في قضايا مثل سالح المقاومة وإقالة الرئيس إميل لحود وترسيم الحدود السورية صعب إن                . يتعثر

اسة والحدود مع   وسالح المقاومة والرئ  . وفي كل حوار توجد قضايا حاكمة     . لم يكن مستحيال في األمد المنظور     
ولذلك لم يحدث تقدم يذكر في تنفيذ ما أمكن         . سورية هي التي تحكم الحوار اللبناني وتأخذه في طريق اإلخفاق         

التوافق عليه في قضايا هذا الحوار األخرى، مثل معرفة الحقيقة ومتفرعاتها في جريمة اغتيال رفيق الحريري،                
الـسورية وأوضـاع    -مهمتها، واإلطار العام للعالقات اللبنانيـة     وإقرار موضوع لجنة التحقيق الدولية وتوسيع       

  .الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم وأسلحتهم
هذا التوافق الجزئي بدا، مرة أخرى، ليس أكثر من وهم عندما عادت أجواء جهنم إلى بعض مناطق الجنـوب                   

ق صواريخ أعلنت الجهاد اإلسـالمي      الماضي ردا على إطال   ) مايو( أيار   28اللبناني التي قصفتها إسرائيل في      
  .المسؤولية عنها انتقاما الغتيال مسؤول فيها

في ذلك اليوم، سقط فعليا في الواقع المعاش ما سبق أن أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـصفته مـديرا                     
جاح هـذا   الماضي للتبشير بن  ) مارس( آذار   14للحوار الوطني أمام كاميرات كُثر في مؤتمر صحافي عقده في           

تبين مجددا أن بين المتحاورين من هم على طرفـي نقـيض            . الحوار في إيجاد توافق وطني على قضايا مهمة       
وأنهم يفتقدون الثقافة الديموقراطية التي ال غنى عنها لبناء جسر حقيقي بينهم على األرض وليس فقـط علـى                   

  .الورق
 المعلن على طابع الكيان اللبناني وهل هـو وطـن           ولو كانت هناك ثقافة حوار، ما بقي االنقسام الضمني غير         

ولكن يمكن لمثل   . نهائي أم غير نهائي، قائما، هذا االنقسام ال يمكن مناقشته في صورة مباشرة في حوار وطني               
إنه االنقسام الذي يجعل بعـض اللبنـانيين علـى          . هذا الحوار إذا توفرت مقوماته أن يساهم في رأبه تدريجيا         

. ي بلبنان الحاضر والمستقبل من أجل حلم أيديولوجي أو موقف متصلب أو مصلحة ضـيقة              استعداد ألن يضح  
وبعضهم اآلخر ممن يبدون أكثر حرصا على لبنان الوطن ال يعرفون السبيل إلى حمايته من شطط المـستعدين        

  .للتضحية به ألن نصيبهم من ثقافة الحوار ال يزيد كثيرا
توى التسامح بين من ال يطيقون أدنى تناول يمس زعيما لهم في برنامج             قد يكون ثمة فرق ملموس نسبيا في مس       

فالتسامح والتعصب يتفاوتان تبعا لعوامل عقلية وذهنية مثـل         . تلفزيوني هزلي ومن يمكن أن يحتملوا مثل ذلك       
داد إلحراز  أما القدرة على الحوار واالستع    . االنفتاح واالنغالق الفكريين ونمط التفكير وطريقة النظر في األمور        
ولذلك تقل الفروق فيهما بين الفرقـاء فـي         . تقدم فيه فيتوقفان، في أهم جوانبهما، على الممارسة والتراكم فيها         

المجتمع الواحد، ألن الحوار عملية تفاعلية ال يمكن أن يمارسها طرف منفردا أو مع نفسه، وإن كانت إدارتـه                   
غير أن هـذا األثـر ال   . ير ذلك تُحدث أثرا في قابليته للحوارلشأنه الداخلي حزبا كان أو حركة أو طائفة أو غ   

ولذلك بدا كأنه ال حوار حدث، وال طاولة لـه مـدت، وال سـاحات               . يكفي الكتساب ما يعرف بتقاليد الحوار     
وشوارع ُأغلقت ألجله، حين دق بعض المتحاورين طبول حرب يراها بعضهم اآلخر انتحارا أو نحرا للبنـان،                 

  . غائبة وحكومتها عاجزة ال تملك من أمرها فتيالفيما الدولة
الجاري مقومـات   ) يونيو( حزيران   29وفي مثل هذه األجواء، يفتقد الحوار الوطني اللبناني الذي يستأنف في            

النجاح، وإن يبقى ألطرافه شرف المحاولة والفخر بما يعتبره بعضهم أول حوار يجري بين اللبنانيين أنفـسهم                 
وإذا كانت هناك فرصة باقيـة أيـضا إلكمـال الحـوار الـوطني              ! رجي وال إيعاز من أحد    من دون تدخل خا   

المقبل موعدا لالسـتفتاء علـى وثيقـة        ) يوليو( تموز   26الفلسطيني، بالرغم من إعالن الرئيس محمود عباس        
رغم مـن   فـالحال من بعضه حسب القول المأثور بال      . األسرى، فليس هناك أفق مفتوح أمام هذا الحوار بدوره        

فالحوار الفلسطيني هو حوار بين مـن يخـشون أن تحـرق            . أن الخطر في فلسطين، وعلى الفلسطينيين، أشد      
والحوار الفلسطيني، مـن    . نيرانهم هم ما بقي من فلسطين، بعد أن بدأت هذه النيران ترتد على صدور شعبهم              
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فها الحصار الذي تعطـي حكومـة       ناحية أخرى، هو حوار بين من يرون رأي العين معاناة هذا الشعب وضاع            
  .حماس الذريعة له تلو األخرى، كما لو أن تجويع الناس هو أول مسؤوليات الحكومة المنتخبة ديموقراطياً

وأكثر من ذلك، فالحوار الفلسطيني الذي فشل في الوصول إلى توافق ما حول وثيقة األسرى هو حـوار بـين                    
غيـر أن ضـعف      . 2003ار جوالت حوارية متوالية منذ العام       الفصيلين األكبر اللذين خاضا مع غيرهما غم      

ثقافة الحوار حال من دون تحقيق تراكم في هذه الجوالت التي لم ينته أي منها إلى حل وسط خالَّق يمكن البناء                     
فقد أبدع المتحاورون الفلسطينيون في إيجـاد صـيغ         . وال يرجع ذلك إلى عجز عن اإلبداع أو االبتكار        . عليه

فعلى سبيل المثال انتهـوا     .  بديال عن التوافق على صيغ محددة تنتج عن تسويات خالقة للخالفات بينهم            هالمية
في الجولة األخيرة التي استضافتها القاهرة في بداية العام الماضي إلى ما أطلق عليه تهدئة مع إسرائيل هربـا                   

إلى إلزام إسرائيل بمثلها وتوجهـا إلـى       من عجز مدهش عن التوافق على هدنة محددة يمكن البناء عليها سعيا             
فلم يفهم أحد خارج إطار المتحاورين، بافتراض أنهم هم أنفسهم يفهمون،           . المجتمع الدولي بما يستطيع استيعابه    

  .حكاية التهدئة هذه بشكل واضح ومحدد
ع كما حدث في    وليس هذا إال مثاال على أن ضعف ثقافة الحوار يؤدي إما إلى توافق وهمي غير مجد في الواق                 

فالفلسطينيون يذهبون إلى حوار منظم هربا      . حوار القاهرة في العام الماضي، أو إلى صدام كما هو حادث اآلن           
ومن ال يـستطيع    . من عجزهم عن الحوار الطبيعي الذي يفترض أن يحدث بينهم بشكل يومي في لحظة فارقة              

ليه ملكات الحوار من السماء عندما يجلـس إلـى          أن يحاور في مجرى التفاعالت السياسية اليومية لن تهبط ع         
  .طاولة يتم إعدادها خصيصا ألجل هذا الحوار

ومثلما ال يتـوفر ذلـك لـدى        . فال حوار وطنياً منتجاً إذا لم يتوفر حد أدنى من التوافق على المقصود بالوطن             
، )1967 أم   1948حـدود   (ن  اللبنانيين، يغيب كذلك بالنسبة إلى الفلسطينيين ليس فقط في شأن حدود هذا الوط            

ولكن أيضا بسبب الخالف الضمني على ما إذا كانت قضية فلسطين قائمة بذاتها أم جزءا مـن قـضية أوسـع                
  .بكثير تتعلق بالصراع بين العالمين اإلسالمي والغربي

وما دام معتدلو حماس مترددين في حسم هذه المسألة، أو عاجزين عن ذلك، لن يكون هنـاك حـوار وطنـي                     
كما أن الحوار بين فلسطينيين مختلفين على معنى الوطن لـن يكـون             . سطيني بالرغم من شيوع هذه العبارة     فل

وإذا كان المستقبل يبدو قاتما على هذا النحو بالنـسبة إلـى            . منتجا، وقد ال يبقى ممكنا، في غياب ثقافة الحوار        
ى األقل بالنسبة إلـى المـصريين والجزائـريين       الفلسطينيين واللبنانيين الفتقادهم ثقافة الحوار، فهو مجهول عل       

فال مستقبل لهذه البالد من     . والتونسيين وغيرهم من شعوب البلدان المحتجز تطورها الديموقراطي للسبب نفسه         
وال إمكان لمثل هذا اإلصالح من دون حوار وطني حول قواعـد            . دون إصالح ديموقراطي تدريجي لكنه جاد     

ر منتج، وربما ال حوار ممكن، بال ثقافة تعدد وتنوع ومساومة في إطار وطن محدد               وال حوا . العملية السياسية 
  .معرف متفق على حدوده كي يمكن التوافق على مقوماته وكيفية إدارة العالقات في داخله

  18/6/2006الحياة 
  

  من جرائم أولمرت إلى جرائم تدمير التاريخ الفلسطيني  .33
 بالل الحسن

، حامال تحت إبطه التأييد األميركي لخطته بالحل        )لندن وباريس (ي العواصم االوروبية    يتجول ايهود اولمرت ف   
حتى أنه يتالعب باأللفـاظ     . وهو يعتمد على هذا التأييد ليمارس وقاحة ملحوظة في مخاطبة محاوريه          . المنفرد

رنـسي جـاك    فإزاء إلحاح الـرئيس الف    . كمن يضحك عليهم، غير عابئ بكل ما يسمعه من معارضة اوروبية          
شيراك على ضرورو التفاوض الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، يرد اولمرت باستخفاف قائال إنـه سـيتفاوض مـع     

كما يسمي اإلسرائيليون سعيهم لالستيالء على القـدس ونـصف          ) خطة االنطواء (الرئيس محمود عباس على     
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رائيل، يكون التفاوض قد تـم،      الضفة الغربية، فإذا نجحت المفاوضات، أي إذا رضخ عباس وانصاع إلرادة إس           
  . وإذا رفض فستعلن إسرائيل عدم وجود شريك فلسطيني وتبادر إلى تنفيذ حلها المنفرد

هذه العنجهية اإلسرائيلية في التحدث مع الكبار في اوروبا، تتساوق مع عنجهية عسكرية تنفذها إسرائيل ضـد                 
ي أودت بحياة عائلة فلسطينية كاملة كانت تـستجم         الفلسطينيين، وصلت إلى حد ارتكاب المجازر المتعمدة، الت       

التي وصلت صرخاتها إلى أربـع ريـاح األرض،         ) هدى(على شاطئ البحر، ولم يبق من العائلة سوى الطفلة          
هوتسباه بالعبرية التي أصبحت كلمة مباهاة في الدبلوماسـية اإلسـرائيلية           (لتفاجئنا إسرائيل بوقاحتها المعهودة     

، قائلة إن إسرائيل بريئة من هذه الجريمة، وأن قواتها البحرية والجوية والبريـة،              )يدة أيضا وفي القواميس الجد  
. التي كانت كلها موجودة في المكان، لم تقصف في تلك اللحظة، وأن اللغم كان موجودا أصال على شاطئ غزة                  

 شخـصا   11قصٍف قتل بـسببه     والدليل الذي يؤكد صحة هذه الرواية اإلسرائيلية، أنها قامت في اليوم التالي ب            
وحين علق اولمرت على مجزرة العائلة قال إن الجيش اإلسرائيلي هو أكثر الجيـوش              . وجرح أكثر من ثالثين   

أخالقية في العالم، بدليل أن شخصا مثل عمير بيريتس وزير الدفاع الحالي، جاء إلى المنصب وهـو يـدعي                   
ينيين، ووقف عمليات القصف المدفعي اإلسرائيلي، وأصـبح        البراءة، داعيا إلى استئناف المفاوضات مع الفلسط      

بكثافة، حتـى أن    ) األخالقي(بين ليلة وضحاها في عداد السفاحين اإلسرائيليين الذين ينتجهم الجيش اإلسرائيلي            
جنراالته يخشون السفر عبر العواصم االوروبية حتى ال يتم اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمـة ارتكـاب                 

  .  حربجرائم
، حتـى أنهـا تـرفض       )االحتالل المثـالي  (إن إسرائيل حريصة على سمعتها األخالقية، وعلى تثبيت نظرية          

، وتـرفض اسـتقبال لجـان       ) عاما حين يتم كشف الوثائق السرية      50إال بعد   (االعتراف بارتكاب أية مجزرة     
الذي ال نبالغ إذا قلنا إن إسرائيل       ، هذا المخيم    2002التحقيق بالمجازر، كما حدث بعد مجزرة مخيم جنين عام          

اجتاحته منذ ذلك الحين أكثر من ألف مرة للقضاء على المقاومين بداخله، وهو مخيم ال يتعدى حجمه عـشرات     
  . البيوت مع شارعين صغيرين بداخله

أ وبما أن اولمرت هو رئيس وزراء الصدفة، بعد آرييل شارون، وبما أن آرييل شارون كان قد قال عندما بـد                   
، فقد  1948، إن ما نفعله هو مواصلة حرب االستقالل في عام           2000مواجهة االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام      

أخذ اولمرت على عاتقه أن يواصل تنفيذ تلك المعركة، والتي تعني االستيالء على أراض فلـسطينية جديـدة،                  
قطعة، تحقق نظرية مناحم بيغن القائلـة       وتوسيع حدود دولة إسرائيل، وحبس الشعب الفلسطيني في كانتونات م         

وبينما كان شارون يبدو، وهو يعلن ذلك، كجنرال حقيقي مستورد          . بأن الحكم الذاتي هو للسكان وليس لألرض      
ولكن هذا الجنرال الهزلي يستمد قـوة       . من ألمانيا النازية، فإن اولمرت يبدو إزاءه كجنرال في مسرحية هزلية          

ه، ولذلك فإنه يتواقح على الجميع من أجل كسب الوقت، ولكي ينفذ ما يريد في               من دعم الرئيس جورج بوش ل     
فترة رئاسة جورج بوش، وحتى ال تضيع عليه هذه الفرصة النادرة التي يمثلها هذا الرئيس الـذي تقـول آراء                    

  . األميركيين إنه أسوأ رئيس في تاريخ الواليات المتحدة األميركية
إلسرائيلية المتعصبة والجاهلة، والتي تشارك في حـصار الـشعب الفلـسطيني            فإن هذه الظاهرة ا   .. ولألسف

  : وتجويعه، إلى حد أنها تحجب عنه أمواله، تواجه بظاهرتين فلسطينيتين مؤسفتين
ظاهرة الخالف الفلسطيني الداخلي الذي ينشغل بالمهاترات والمواجهـات المـسلحة، وبـالخالف علـى               : أوال

لحوار يتهددها سيف االستفتاء، ويدير اجتماعات في مقر الرئاسة، وجلـسات فـي       الصالحيات، وبعقد جلسات ل   
المجلس التشريعي تبحث في القوانين والدساتير، وأخرى في رئاسة الحكومة تطمئننا بأن الطريق سـالكة بـين              

 جوالته،  رئيس الوزراء ورئيس السلطة اللذين يلتقيان ويتحاوران بكل االحترام الواجب، بينما يواصل اولمرت            
  . ويواصل تحدياته لألوروبيين وللعرب وللفلسطينيين

ولألسف أيضا  . ظاهرة جديدة برزت أخيرا، وهي أخطر من كل سابقاتها، وعنوانها إلغاء تاريخ فلسطين            : ثانيا
فقد نقلت لنا أنباء الصحف أن دمشق تشهد منذ أيام حوارا بـين             . فإن هذه الظاهرة تبرز على أيدي فلسطينيين      
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ائل الفدائية إلعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هذه المنظمـات أنجـزت الوثيقـة التنظيميـة                 الفص
وحسب هذه المسودة فإن المنظمات تعتبر فلسطين       . والبرنامج السياسي لتعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية      

 استنهاض األمة بكل قواها لدعم صـمود        التاريخية جزءا ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية، والعمل على         
وإذا كانت هذه هي فقط األفكار الجديدة للميثاق التي ستكون          . ونضال شعبنا الفلسطيني حتى إنجاز أهدافنا كاملة      

، فإن هذه األفكار تشكل كارثة حقيقية، وذلك ألن الفكرة المـسجلة            )1966(بديال ألفكار الميثاق الذي تم الغاؤه       
وقائع التـاريخ الفلـسطيني وتحـدد       ) في الميثاق الملغى  ( لكل األفكار والمواقف التي تسجل       هنا ستكون بديال  

، فتلغيها وتبقي علـى الجملـة       1948الموقف منها، بدءا من وعد بلفور، ومرحلة االنتداب البريطاني، وحرب           
يوني، لتبقـى الروايـة   وهذا يعني إلغاء الرواية الفلسطينية للصراع العربي ـ الصه . العامة التي وردت أعاله

إن عدم وضع ميثاق جديد من هذا النوع افضل بكثيـر مـن اسـتبداله               . الصهيونية وحدها قائمة على األرض    
بميثاق مبتسر ومبتور، يتحرج من تقديم الرواية الفلسطينية كأساس للميثاق، وكأساس لتفسير الصراع العربـي               

  . الل اإلسرائيليةـ الصهيوني، ويسهل على اولمرت استكمال حرب االستق
وتكاد هذه الظاهرة الخطيرة، الساعية إلى صياغة ميثاق فلسطيني كيفما كان، أن تكتمل بعمل أشد خطورة يقوم                 

هل يمكـن وضـع تـاريخ    . على تشكيل لجنة إسرائيلية ـ فلسطينية لوضع ما يسمونه تاريخ مشترك للصراع 
اليهودية إلى فلسطين ؟ غزو أم عودة إلـى أرض  فلسطيني ـ إسرائيلي مشترك للصراع؟ ماذا نسمي الهجرة  

ماذا نسمي األرض نفسها، أرض الشعب الفلسطيني أم األرض الموعودة؟ ماذا نسمي حـرب              . اآلباء واألجداد؟ 
، حرب النكبة أم حرب التحرير كما يقول الصهيونيون؟ وحين نختلف حتى على التسميات، هل يمكن أن                 1948

  تاريخا مشتركا؟ نواصل البحث والتعاون ونكتب 
إن ملتقى الفكر العربي في القدس سيكون الشريك الفلسطيني في هذا المشروع، وستنشر الحصيلة باالشـتراك                

 12ستمثل الجانب الفلسطيني حسب الملتقى لجنة مكونة مـن          . بين الملتقى وبين مؤسسة سالزبورغ النمساوية     
من ) جدعون بيجر ( مقابلة مع البروفيسور     12/6/2005وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت في       . خبيرا فلسطينيا 

جامعة تل أبيب قال فيها إنه سيشترك مع فلسطينيين في تسجيل التاريخ برؤية فلسطينية ـ إسرائيلية مشتركة،  
وأن لديه خطة متكاملة في هذا الشأن، وأن الفلسطينيين المشاركين معه في المشروع ال يعلمون عـن خطتـه                   

(!!) واعترف جدعون بيجر بأنه يعمل مستشارا سياسـيا وجغرافيـا           . فادة من معلوماتهم  هذه، وإنما يريد االست   
  . الذي يدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين) أفيغيدور ليبرمان(للنائب العنصري 

وسؤال الختام هنا، هل سيكون هذا التاريخ المشترك ـ إذا ما أنجز ـ خاتمة لتنفيذ خطـة اولمـرت بالحـل      
هذا التاريخ المشترك هل سيقسمه الجدار العازل أم سيبقيه موحدا؟ وهل يستطيع شعار يهودية الدولة               المنفرد؟ و 

  أن ينتج تاريخا مشتركا؟ 
وبعـض الفلـسطينيين ينـشغل بـالحوار        . إن بعض الفلسطينيين يدمر القضية الفلسطينية بينما يظن أنه يبني         

وبعض الفلسطينيين يحاول أن يتـصدى   . ئات من األمتار  واالستفتاءات بينما تتواصل تصفية القضية على بعد م       
  .لقضية الجوع من دون أن يفكر بالتصدي لمن أوجدوها

  18/6/2006الشرق األوسط 
  

  عبث السالح الفلسطيني  .34
    محمد جالل عناية

، التي تجسدت بمحو فلسطين وقيام إسرائيل، كان الحؤول بين الفلـسطينيين وحيـازة   )1948(في صلب النكبة   
، )فلـسطين (فقبل دخول الجيش المصري الى المجـدل        . وال بأس من نقل صورة حية عن تلك الفترة        . سالحال

التي اتخذ اللواء أحمد علي المواوي من مدرستها الثانوية، القائمة على مرتفع عن األرض في الطرف الجنوبي                 
البلدة أو باألحرى بعض أفراد مـنهم       الشرقي للبلدة، مقراً للقيادة العامة للجيش المصري في فلسطين، كان أهل            
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وتحول مدخل المقبرة غربي البلـدة      . يقومون بحراسة المدخل الشرقي لها، األكثر احتماالً ألن يأتي منه الخطر          
وكان المعروض في هذا السوق ال يتجاوز العشر        . الى سوق للسالح يقام بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع          

وكان اقتناء الواحدة منها يقتضي أن يجمع الرجـل         . أيام الحرب العالمية األولى   بنادق صدئة، ليعود أحدثها الى      
وكان ثمن الطلقة الصدئة خمسين مالً، أي مـا يـساوي           . ميسور الحال مدخراته الى ثمن قالدة زوجته الذهبية       

  .هاوأصبح على األسرة التي تحتفظ ببندقية أن تقاسمها غذاء. جزءاً من عشرين من الجنيه الفلسطيني
 2006،/12/6بعد طي ستين عاماً من صفحات الزمن، تعالوا لنطلّع على مشهد فلسطيني حدث يـوم االثنـين                  

حيث قتل حماد أبوجزر أحد أفراد القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية في حكومة حماس، في اشـتباكات                  
وفي أعقاب مقتل حماد أبـو      . طاع غزة مسلحة مع عناصر من جهاز األمن الوقائي في مدينة رفح في جنوب ق            

 مسلح من حماس مقر األمن الوقائي في رفح وطالبوا من فيه باالستسالم،             200، حاصر نحو    ) عاماً 21(جزر  
وتقول األنباء إن مسلحين من حماس أطلقوا       . وأطلقوا على المقر قذائف صاروخية، وصواريخ مضادة للدبابات       

 على أيمن أبوحطب الذي يعمل في جهاز األمن الوقائي فأصابوه بجروح            النار، في أعقاب مقتل حماد أبوجزر،     
وفي موازاة هذا المشهد العبثي الدموي، يقوم مشهد عبثي سياسي، حيث           . خطرة نُقل على أثرها الى المستشفى     

تتبادل الرئاسة الفلسطينية مع حكومة حماس مواقع المعارضة، فالرئاسة تعارض حكومة حمـاس، وحكومـة               
عارض الرئاسة في عملية صراع سياسي حول وثيقة األسرى ال تبدو له نهاية، ألنه مـرتبط بمواقـف         حماس ت 

سياسية متناقضة لكل من حركتي فتح وحماس، ولو كان هناك أمل في نهاية لهذا الصراع لما كـان قـد بـدأ                      
  .أصالً

ت بين الحكومة والرئاسـة     من الواضح أن حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية كسبت الجولة الحالية التي دار            
حول وثيقة األسرى واالستفتاء عليها، وجاء فوز حماس من خالل تعطيل االستفتاء على الوثيقة ولـيس مـن                  
خالل رفضها بشكل قاطع في العلن، وإنما بدعوى االستمرار في النقاش، الذي لن يصل الى تنازل عباس عن                  

لذي يتناقض مع موقفها، ويكاد يتطابق مع موقـف فـتح           مضمون الوثيقة، وال إلى موافقة حماس على نصها، ا        
  .والرئيس عباس والمبادرة العربية، وليقترب من شروط المجتمع الدولي

لعل عباس تصور أن لوثيقة األسرى قوة معنوية ال تستطيع حماس اإلفالت من تأثيرها، ولكنه أخطأ التوفيـق                  
ل األعمال كانت حية وتملـك القـدرة علـى الحركـة            فيما طلبا على حد قول حافظ إبراهيم، فإن مبادرة رجا         

والتعاظم بحيوية على الصعيد الشعبي،  ولكنه أبطلها وعطّل مفعولها بعد أن غيبها عن الساحة السياسية التـي                  
ونقدم للـرئيس   . أفردها لوثيقة األسرى، التي انحصر تداولها في يد والة األمر، في معزل عن التفاعل الشعبي              

 جديد باالنسحاب من االنشغال عديم الجدوى بوثيقة األسرى لفتح المجال ثانية للتفاعل الشعبي              عباس النصح من  
حول خيارات المواقف السياسية، فإن وثيقة األسرى مع تقديرنا العظيم للشخصيات التي وقّعت عليها، لن تكون                

ولية، واألكثر جدوى للرئيس عباس     أشد تأثيراً في مواقف حماس السياسية أكثر من القوى الوطنية والعربية والد           
في هذه الفترة الحرجة تركيز الجهد على توفير األمن للناس وحماية أرواحهم من هذا السالح الفلسطيني الـذي                  

  .تحول الى سالح آثم، في معظمه
يظهر أن التنظيمات الفلسطينية، من خالل التعبئة المنحرفة، تقدم ألعضائها السالح وتجردهم مـن عقـولهم،                

وينتابني شعور من األلم الممزوج بالتهكم علـى        . وتحرمهم من المعايير الخلفية والوطنية الستخدام هذا السالح       
الذات كلما شاهدت المسلحين المنتشرين في الشوارع والساحات وفوق أسطح المباني، وكأنهم يتأهبون لمواجهة              

  .ضاًإنزال مظلي للقوات اإلسرائيلية، فإذا بهم يصطادون بعضهم بع
وإن هذا الوباء العنفي الذي تغلغل في المجتمع الفلسطيني، جرد حتى النخب السياسية من التقيد بأصول النقاش                 
وأدب الحوار، سواء على مستوى اإلعالم أو في االجتماعات المغلقة، وأصبحت سجاالتهم عبارة عن تهديدات               

  فهل لهذا العبث من ضوابط؟. عنفية معلنة أو مبطنة
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لننه حالة الحرب فيما بيننا بإعادة السالح الى المخازن، ال يخرج منه غير القدر المحـدد ألداء مهمـة                   ف.. نعم
فهل هناك من   .. أما الشوارع فيكفيها قدر محدود من شرطة الحراسة والمرور        . وطنية ويعود بعدها الى مخابئه    

  قيادة تستحق لقبها؟
  18/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  

  حماس إن خاطبا شعبهماأبو مازن وحركة  .35
  حسن شامي

ومن نافل القـول إن العبـارة       . لست أعمى ألرى، يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في إحدى قصائده          
والحال أن ما هو معروض     . الشعرية الحكمية هذه، شأنها شأن كل عمل أدبي، تبقى مفتوحة على تأويالت شتى            

  .لفلسطينيين أنفسهم، يكاد يعمي البصر والبصيرة في آنعلى األنظار، أي ما يحصل في فلسطين وبين ا
يستحسن في حال مثل هذه،     . أقل ما يقال في المشهد الفلسطيني اليوم هو أنه مرعب وينذر بالمزيد من الرعب             

أن يبتعد المرء بعض الشيء عن معمعة االتهامات المتبادلة والجارية على ايقاع اقتتال داخلي يخشى منـه أن                  
بعبارة أخرى، يستحـسن أن     . أفق وحيد لصراع ال يتعلق بالقضية، بل باحتكار سلطة الحديث عنها          يتحول الى   

في المشهد هذا يبدو الجسم الوطني الفلسطيني قاب قوسين أو أدنـى            . يغمض المراقب عينيه ليرى المشهد كله     
م كلـه يواصـل قطـع       من التحول الى جسم برأسين يتعاضان ويتناطحان فيما العدو المشترك للرأسين وللجس           

نعم، يمكن للطائر المقصوص األجنحة أن يعيش، بمعنى أن يبقى على           . األطراف والضرب في الظهر والبطن    
مثل هذا المشهد رأيناه من قبـل فـي الجزائـر بعـد             . قيد الحياة، لكنه بالتأكيد لن يستطيع التحليق والطيران       
  . األمني عليها-إلسالمية، ومن ثم االنقالب العسكري االنتخابات التشريعية التي فازت فيها جبهة االنقاذ ا

هناك بالطبع فوارق واختالفات ال يستهان بها بين الوضعين الجزائري والفلسطيني، وال يمنع هذا مـن تـشابه                  
  .سيناريو الكارثة بينهما

طيني، فإننا نـرى شـبح      والحق أنه كيفما أجلنا النظر في األبعاد المشتبكة، محلياً وعربياً ودولياً، للمشهد الفلس            
. الحرب األهلية يرتسم احتماالً النقسامات أهلية تتغذى من انسداد األفق ومن الشطط والجموح وانعدام الحكمـة             

تقصف الدولة العبرية مدنيين جالسين على شـاطئ غـزة وترتكـب            : يكفي أن يلتفت المرء الى الواقعة التالية      
تتال بين أجهزة قائمة وأجهزة قيد االنشاء وبحرق مقـر المجلـس            مجزرة، ويأتي الرد الفلسطيني بمواصلة االق     

الحكومة اإلسرائيلية  . التشريعي ورئاسة الحكومة في رام اهللا على يد مجموعة مسلحة محسوبة على حركة فتح             
اعتذرت وأعلنت عن فتح تحقيق حول الحادثة نعلم مسبقاً أنه لن يكشف عن شيء، إذ هو يندرج باألحرى فـي                    

هذا فيما ترفض الواليات المتحدة إدانة المجزرة، بـل حتـى   . ق دعوي لجمالية السيطرة االستعمارية باب تسوي 
  .تبررها بحجة الحق في الدفاع عن النفس، بحسب ما رأى الناطق باسم البيت األبيض

د علـى   في سياق مشابه، اكتفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إثر محادثاته مع ايهود أولمرت، بالتشدي              
ضرورة عدم استمرار الجمود الحالي، من دون أن يعلن موقفاً صريحاً من الخطة اإلسرائيلية األحادية الجانب                

في الوقت نفسه أكـد     . لالنسحاب من مناطق الضفة الغربية وضم الكتل االستيطانية الكبرى الى الدولة العبرية           
، كما شدد على ضرورة التمسك بـ خريطة الطريق،         بلير أن موقف بريطانيا يستند الى قرارات األمم المتحدة        

غير أن السيد بلير نفسه يصر علـى اسـتئناف          . معتبراً أن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض حولها أو تغييرها         
المفاوضات الالزمة للتوصل الى التسوية النهائية المطلوبة، ويرى في رده على سؤال أنـه لـو كـان مكـان                    

بالتفاوض إال مع األطراف التي تقبل بوجودها، ومعنى هذا أن االطار المبدئي للتفاوض،             إسرائيل فإنه لن يقبل     
أي قرارات األمم المتحدة وخريطة الطريق، ال يترتب عليه انشاء آلية دولية لتنفيـذه، ممـا يتـرك لالعـب                    

 منذ وصول ارييـل     والمتروك هذا هو بالضبط ما صنعته الحكومة االسرائيلية       . االسرائيلي أن يفعل ما يحلو له     
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الغاء اتفاقات أوسلو وعدم احترام خريطة الطريق والغاء الشريك الفلسطيني في التفاوض            : شارون الى السلطة  
  .حتى لو كان من الموصوفين باالعتدال مثل محمود عباس

ال قيمة لـه،    ال غرابة، إذاً، في قول اولمرت ان االستفتاء الذي يدعو ابو مازن الى تنظيمه نهاية الشهر المقبل                  
وال غرابة في قوله انه ال يتوقع ان يمارس بلير ضغوطاً عليه، بل هو الذي سيطلب من بلير تـسهيل عمليـة                      

الجديد في كل هذا هو اقتراب الموقف البريطاني أكثر من الموقف األميركي في مـا               . التسوية مع الفلسطينيين  
انها حفلـة   .  حثيثاً الى التسوس والتعفن والتآكل     يخص التسوية المفترضة وفي ما يخص دفع الوضع الفلسطيني        

والنفاق قائم على ترك االسرائيليين والفلسطينيين يتفاوضون، في حال مـا تكرمـت             . نفاق سياسي ال نظير لها    
ولدينا شيء مشابه عربياً،    . الدولة العبرية بارتضاء وجود مفاوض فلسطيني فعلي، كما لو أن الطرفين متكافئان           

درة عربية لتسوية شاملة لم يجد العرب ضرورة النشاء آليات لتسويقها وتنفيذها مكتفـين بالقاعـدة                اذ هناك مبا  
  .ليس في االمكان أفضل مما كان: السلبية

في ظل شروط دولية واقليمية من النوع المشار إليه، تزداد بالطبع حظوظ االنكفاء الفلسطيني على صـراعات                 
األجهزة األمنية ولو على فتات بحيث يتـصرف هـؤالء كمـا لـو ان               ما قبل الدولة، وعلى صراعات أمراء       

واالنكفاء في ظـل    . االنتخابات لم تحصل، وكما لو ان دالالتها في األقل ال ترقى الى مصاف الدرس السياسي              
حصار تجويعي مسبوق بعملية قتل سياسي بطيء، يدفع نحو االحتماء بروابط اجتماعية تفتقد الـى النـصاب                 

  .عالي عليها، وهي روابط تنخرها العصبية العائلية والعشائرية والمناطقية المحليةالوطني المت
والخروج من القمقم الـساخن هـذا يتطلـب         . باختصار، هناك غليان فلسطيني غير مسبوق، ولكن داخل قمقم        

القتـراع  مبادرات استثنائية، من ذلك مثالً ان تخاطب حركة حماس شعب فلسطين قائلة له انها تحترم عملية ا                
الديموقراطي وتعتبرها انجازاً تاريخياً، ولكن بالنظر الى ان السلطة الوطنية انبثقت من اتفاقـات اوسـلو وان                 
احترامها مفروض دولياً ولو من طرف واحد، اي من الطرف الفلسطيني فقط، فإن الحركة قررت االنـسحاب                 

  .من الحكومة حرصاً على الوحدة الوطنية
د ان انسحابها ليس استقالة أو اعتزاالً بل فرصة لتجديد بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية              وتستطيع حماس ان تؤك   

على اساس برنامج سياسي مشترك يحق لهذا الطرف أو ذاك ان يعترض ديموقراطياً على طريقة تطبيقـة وان                  
واحـد  ( مختلفـين    وال معنى لمعاقبة الشعب على اقتراعه لبرنامجين      . يضع آلية محاسبة ومساءلة لهذا الغرض     

إذ ان تفاوت اعتبارات االقتراع هو من الصفات الطبيعية لتحول اي مجموعـة             ) للرئيس عباس وواحد لحماس   
. ومن ذلك ايضاً ان يخاطب الرئيس أبو مازن الشعب شارحاً األمور بكل وضـوح             . بشرية الى مجتمع سياسي   

الً ان الفلسطينيين قـدموا التنـازل التـاريخي         ويستطيع ان يخاطب المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته قائ        
الضروري الجتراح تسوية سلمية، وان على المجتمع الدولي ان يضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة عنـه أو                 

ويمكنه ها هنا ان يعيد الى األذهان عبارة الراحل ياسرعرفات ال تسقطوا غصن الزيتون من               . تلك التي رعاها  
  .وهذا صحيح. هذه السطور يحلميدي، وسيقال ان كاتب 

  18/6/2006الحياة 
  

  !فضيحة حماس واإلخوان .36
  خليل علي حيدر

نواب الجبهة اإلسالمية األردنية كذلك، لم يكترثوا بعواطف الشارع وصدمة الـشعب األردنـي مـن جريمـة                  
م الفالحـات،   الزرقاوي البشعة في أحد فنادق عمان، فاستمزجوا رأي المراقب العام لإلخوان المـسلمين سـال              

ولم يكتِف النواب بزيارة سرادق العزاء في منزل الزرقاوي، بل صرح           . وأجابهم بأنه ال حرج في تقديم العزاء      
أحدهم، وهو كما يوصف من صقور اإلخوان وعلمائهم في األردن، بأن الزرقاوي قد نال الشهادة الحقة، وأنـه                  
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ط في حفلة العرس الدامية في عمان لم يكن شهيداً إال           سيشفع في سبعين شخصاً يوم القيامة، بل وأن كل من سق          
  ! في مزاعم عامة الناس

بعض الصحف العربية عرضت الئحة طويلة تشمل المعارك الجهادية للشهيد الزرقاوي، ندرج بعـضها لعـل                
  : ذلك يحرك بعض الضمائر والعقول

 84يح في هجوم انتحـاري، مقتـل         شخصاً من بينهم ممثل األمم المتحدة ونحو مئة جر         22مقتل  : 2003عام  
 جريحاً في هجوم بسيارة مفخخة، تفجير سيارة مفخخـة فـي            125شخصاً بينهم السيد محمد باقر حكيم ومعه        

  .  جريح200 قتلى و19كربالء، 
 آخرين في اعتداءات متزامنة على مساجد ومراكز دينية         550 شخصاً وإصابة    170مقتل أكثر من    : 2004عام  

 وبغداد في ذكرى عاشوراء، بث شريط فيديو يظهر قطع رأس أحد األميركيين، مقتل رئيس               شيعية في كربالء  
 شحص مـا بـين      400المجلس االنتقالي عزالدين سليم، سلسلة هجمات ضد الشرطة وأعمال عنف، والضحايا            

قتيل وجريح في بغداد والموصل والرمادي، قطع رأس مواطن كوري جنوبي وبلغاري وقتل أربعـة أتـراك،                 
 مجنـداً فـي     50 إصابة بين قتيل وجريح، قتل نحـو         180تفجير سيارة أمام مقر الشرطة في بغداد يوقع نحو          

 شرطياً عراقياً في سامراء، وفي اليوم التـالي         26 شخصاً بينهم    36الجيش العراقي في كمين شمال بغداد، قتل        
 200 قتيالً وقرابـة     66لنجف وكربالء،    شرطياً عراقياً بدم بارد في محافظة األنبار، هجومان يهزان ا          21قتل  
  . جريح
، مجموعة الزرقـاوي  147 وتجرح 118مقتل محافظ بغداد، عملية انتحارية كبرى في الحلة تقتل   : 2005عام  

تختطف القائم باألعمال المصري إيهاب شريف، ثم تتباهى فيما بعد بقتله على طريقتها الدموية الوحشية، ثالثة                
 آخرين في هجومين    60 شخصاً وجرح أكثر من      60مقتل  .  جريحاً 124 قتيالً و  99اد،  اعتداءات في شمال بغد   

على سوق تجاري شمال غرب بغداد، ثالث عمليات انتحارية أمر الزرقاوي بتنفيذها داخل األردن في الفنادق،                
  . لعاصمة شخصاً في عملية انتحارية ضد رواد أحد المطاعم في وسط ا31 قتيالً ومئة من الجرحى، مقتل 60

شاكر النابلسي في تحليله لجالئل األعمال التي ارتكبها هذا اإلرهـابي، لـم يكـن               .وهكذا، وكما قال المفكر د    
الزرقـاوي لـم    . الزرقاوي عدواً ألميركا وبريطانيا بقدر ما كان عدواً شرساً ومجرماً للشعب العراقي وحريته            

قة قتل الشيعة في العراق بهذه األعـداد الهائلـة اليوميـة    يكن مقاوماً بقدر ما كان مجرماً إرهابياً، فما هي عال    
بمقاومة االحتالل؟ وما هي عالقة قتل الطلبة والمدرسين واألكاديميين العراقيين بمقاومة االحتالل؟ ومـا هـي                
عالقة نسف األماكن المقدسة ومساجد الشيعة بمقاومة االحتالل؟ وما هي عالقة تحويل أعراس العطـر إلـى                  

   ونسف الفنادق في األردن بمقاومة االحتالل؟ أعراس دم،
ويتساءل الواحد منا من أين تنطلق حركة حماس وجماعة اإلخوان المسلمين األردنيين؟ ما مـصلحة القـضية                 
الفلسطينية مثالً، والشعب األردني، في إغضاب الشارع العراقي واستعداء الشيعة فـي دول عديـدة، ووضـع                 

ضع ال يحسدان عليه بال داع؟ بأي لغة ستتفاهم حركة حماس اآلن مع شيعة لبنان               الفلسطينيين واألردنيين في و   
وحزب اهللا وتلفزيون المنار، وكل الجهاز اإلعالمي التابع للحزب، والمكرس لخدمة القضية الفلـسطينية بـل                

  وحماس بالذات؟ 
جهات من التبـرع لهـا أو       ثم إن الواليات المتحدة تضع حماس على قائمة الجماعات اإلرهابية، وتحذر كل ال            

وكانت حماس وال تزال، ومعها بقية أجهزة اإلعالم العربية، تشتكي مر الشكوى من هذا              . مساعدتها بأي شكل  
وها هي حماس تعلن على المأل تعاطفها الكبير مع أبرز اإلرهابيين العـاملين فـي               . الموقف األميركي المنحاز  

  أي سذاجة إعالمية هذه وأي غباء سياسي؟ ف! الشرق األوسط، ومطارد في أكثر من بلد؟
لقد اعتبرت حماس الزرقاوي رمزاً من رموز المقاومة، وال شك أن إعجابهم السري وتقديسهم غيـر المعلـن                  

فانظر بنفسك أيها   . للزرقاوي أكبر بكثير من هذه الكلمات، وحماس هي التي نالت أغلبية األصوات الفلسطينية            
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بما أؤتمنت عليه من مصالح عندما تندفع في تبني جرائم شخص أغرق العـراق              القارئ كم تفرط هذه الحركة      
بالدماء، وخطط ألبشع الجرائم ونفذها في األردن، وساهم مساهمة فعالة في تشويه سـمعة العـرب واإلسـالم            

  . والمسلمين بل والعمل اإلسالمي برمته
الخليج، يزعمـون أنهـم رواد الوسـطية        ثم إن اإلخوان المسلمين في مصر واألردن وفلسطين وسوريا ودول           

فكيف نفهم اآلن هذا الغـرام المفـاجئ باإلرهـاب          . واالعتدال، وأنهم ضد التطرف الديني والتكفير والطائفية      
  ! والتعاطف مع الزرقاوي، واعتباره من الشهداء األطهار الذين يشفعون لسبعين مسلم يوم الدين

 من ضحايا الزرقاوي السنة، في عمان، فال شك أنهـم ال يعترفـون   وإذا كان اإلخوان قد سحبوا مرتبة الشهادة      
  ! ربما حتى بإسالم ضحاياه في العراق

فبعد فضيحة عام   . ويعيد موقف حركة حماس الفلسطينية سؤاالً أعمق حول أخالقية الحركة السياسية الفلسطينية           
 علـى القـضية ومـصالح        بحق الكويت، وما جره موقف منظمة التحرير وياسر عرفـات وغيـرهم            1990

الفلسطينيين من كوارث، وما أثار من أسئلة حول مدى إنسانية الحركة الفلسطينية، ونضجها السياسي، وحـول                
 سـنة،   16حقيقة موقفها المتوقع في معارضة كل عملية احتالل واغتصاب وظلم، ها هي حماس، ترتكب بعد                

  ! تحدةنفس الخطيئة باسم اإلسالم وباسم معاداة الواليات الم
هذه المعاداة التي تجعل حركة مثل حماس وحزباً إخوانياً ممتد التاريخ في األردن، يندفعان في تزكيـة مجـرم                  
ملطخ اليدين باآلثام، وغارق في دماء آالف األبرياء، واعتباره شهيداً ومجاهداً وبطالً ورمزاً للمقاومة، لمجرد               

  ! وبهذا أصبح رمزاً للمقاومة، مهما كان برنامجه! ان يزعمأنه قاد عصاباته ضد األميركان في العراق، كما ك
هل تجيز الشريعة اإلسالمية ارتكاب أي جريمة ضد األبرياء من مسلمين وغير مسلمين باسم المحاربة والجهاد                
والمقاومة؟ وإذا كانت غاية الجهاد تبرر الوسيلة وتجب آثام القتل والتفجير واإلرهاب، فلماذا تغـضب حمـاس                 

ستنكر سياسة إسرائيل العسكرية؟ وإذا كانت شكوى الفلسطينيين الدائمة هي تـدخل العـرب فـي شـؤونهم                وت
 2003 ويفتون منذ عـام      1990والهيمنة لسنوات طويلة على قضيتهم، فبأي حق أفتوا في مصير الكويت عام             

  في شؤون ومصير العراق؟ 
 وقتل عشرات اآلالف من العـراقيين إذا تـضمن          هل يأتي يوم يجيز فيه قادة حماس نسف آبار ومصافي النفط          

ذلك مقتل مئة من جند الصليبيين األميركان، ومن يدري ربما يجيزون حتى اسـتخدام األسـلحة الجرثوميـة                  
  ! واإلشعاعية، فحماس فيما يبدو ال سقف لديها لألعمال الجهادية، وال تتحكم بمواقفها أي قواعد إنسانية

 18/6/2006االتحاد االماراتية 
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