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  تضارب التصريحات حول نجاح الحوار  .1

تضاربت في الساحة السياسية  :رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  21/6/2006القدس العربي نشرت 
ففيما اكد إبراهيم أبو النجا أمين سر لجنة المتابعة  .فلسطينية امس التصريحات حول مصير الحوار الفلسطينيال

 معظم القضايا ىالعليا للفصائل ان الشعب الفلسطيني سيتفاجأ بانجاز كبير في القريب العاجل بعد االتفاق عل
ة وما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الخالفية المتعلقة بمنظمة التحرير، وقرارات الشرعية الدولي

 حصول تقدم كبير في الحوار حول البنود المختلف البرلمانية عزام االحمد رئيس كتلة فتح ىوسبل تشكيله نف
وقال عزام االحمد للقدس العربي، الحوار الذي يدور هو بين حماس  .عليها باستثناء قضية منظمة التحرير

 ان خالد مشعل دعا امس ىرة الي التضارب في المواقف بين قيادات الحركة، ومنوها الوحماس، وذلك في اشا
 .االول الي تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما استبعد اسماعيل هنية تشكيل حكومة جديدة بل توسيع القائمة

 االحمد انا وبشأن قول اكثر من مسؤول في حماس بان هناك اتفاقاً شبه نهائي بين الفصائل الفلسطينية قال
واوضح  .اعتقد بانهم يسعون لتعميم اجواء ايجابية علي الحوار لحجب الرؤية عن امكانية اجراء االستفتاء

 ما زال مثار خالف خاصة وان حماس تراجعت عن 67االحمد بان حصر المقاومة في االراضي المحتلة عام 
االرض وخوفا من مزاودة الجهاد عليها موافقتها بعد ان رفضت الجهاد االسالمي حصر المقاومة في هذه 
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 اتفاق شبه نهائي ىواكد االحمد بان فتح ترفض مصطلح حماس توصلنا ال. بشأن التمسك بالمقاومة) حماس(
 الوضوح في جميع القضايا، ى ان حركته تصر علىالنه ال يوجد في السياسة اال يا ابيض يا اسود، ومشددا عل

اننا اتفقنا مع حماس اال اذا اتفقنا معها فعال، وهذا ما تعلمته من تجربتي في واضاف قائال ال نستطيع ان نقول ب
واوضح االحمد بان قضايا الخالف ارتفع عددها بدل ان يتقلص وذلك بسبب تفجر قضية  .التعامل مع حماس

 واوضح االحمد ان خالفا عميقا جدا استجد حول. تشكيل حكومة وحدة وطنية وموقف حماس وحكومتها منها
 ان الخالفات تدور بين اقطاب حماس ذاتها بين الرفض والقبول وبين ممثليها في ىهذه القضية، مشيرا ال

واكد االحمد ان حماس تتبني سلسلة من المواقف المتضاربة ترفض  .ىالحوار وبقية الفصائل من جهة اخر
 انها تختلق تفسيرات لحكومة  البرنامج الذي ستتبناه، كماىفيها تارة حكومة الوحدة الوطنية اعتمادا عل

 سعيها ى، اضافة الىالتكنوقراط من خالل التمسك برئاستها تارة ومن خالل رفض الصيغة بذاتها تارة اخر
 ى ال يفهم ان مجرد التوقيع على حتىالضافة كلمة الدعوة لعبارة تشكيل حكومة وحدة وطنية في وثيقة االسر

وأبدت مصادر مطلعة علي الحوار قلقها من محاولة اطراف في فتح  .الوثيقة يعني استقالة الحكومة الحالية
 ىوقالت المصادر المطلعة عل.  المربع األول عبر إثارة قضايا سبق وان تم االتفاق بشأنهاىالعودة بالحوار ال

بعد ان انهت الفصائل نقاش كافة القضايا وشرعت بوضع الصياغات لبنود االتفاق، اثارت بعض : الحوار
ف في فتح قضايا معينة حول ضرورة االلتزام ببرنامج منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية االطرا

 ىيحيالنائب وفي ظل تضارب التصريحات بين المسؤولين في فتح وحماس اعلن  .برئاسة شخصية مستقلة
اغة بعض  اتفاق شبه نهائي وأن المسألة فقط تكمن في صيى الوطنية توصلت الى إن القو)حماس( ىموس

 استغرابه من تصريحات األحمد، وأكد أن أغلب النقاط التي ى النائب موسىوأبد .النقاط التي كانت محل خالف
تحدث عنها هي نقاط محل اتفاق وليست محل خالف، إال في جزئيات قليلة جداً، مشيراً الي أنه تم تقديم 

وأوضح  .ديمقراطية فيما يتعلق بمنظمة التحريرمقترحات حولها وتم الموافقة عليها من الجبهتين الشعبية وال
 أن الخالف يكمن فقط في الصياغة، وأكد أنه ال يوجد هناك اختالف في جوهر القضايا، ومنتقدا االحمد ىموس

كونه يقدم الجزء الفارغ من الكأس ويترك الجزء المآلن، وقال هذا حديث مستغرب وهو مقدمة حقيقة مخيفة، 
أو غداً ) امس(اورين مسافة تقلصت كثيراً ونحن ننتظر أن نزف الي جماهيرينا اليوم إن المسافة بين المتح

 الي أن هناك ِفرقاً متباينة داخل فتح، بعضها يريد ان ىولفت النائب موس . اتفاقى التوصل الىبشر) اليوم(
 . وفاق وطنيىيضع العصي في دواليب الحوار، والبعض اآلخر يريد التوصل ال

ف مسؤول في الجبهة الديمقراطية عن خالفات اساسية تعم الحوار رغم النتائج االيجابية التي ومن جهته كش
واوضح المصدر ان هناك خالفا بشأن االلتزام الدقيق الواضح بتشكيل حكومة وحدة وطنية علي . وصل اليها

رفض صيغة التعديل ، وىأساس البرنامج الموحد الجديد، برنامج اإلجماع الوطني كما ورد في وثيقة االسر
 . المطاط الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

أكد الشيخ خـضر    : القاهرةومن  غزة رائد الفي    نقالً عن مراسلها في      21/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
حبيب القيادي في حركة الجهاد االسالمي رفض الحركة لمعظم الصيغ الجديدة التي تم وضعها خالل مجريات                

نرفض كثيرا من الصيغ الجديـدة التـي تـم          : وأضاف حبيب في حديث الذاعة صوت القدس       .وارجلسات الح 
وضعها إضافة إلى بعض البنود، كما سيستمر الحوار حول ثالث نقاط أساسـية تـشهد خالفـا واسـعا بـين                     

ابـت  وأشار إلى أن الحركة ترفض البنود المتعلقة باالستراتيجيات والمبـادئ التـي تمـس الثو              . المتحاورين
 وإقامة الدولة الفلـسطينية عليهـا،       67نرفض اختزال المقاومة لتتركز في حدود عام        : وتابع حبيب  .الفلسطينية

  .كما نرفض قرارت الشرعية الدولية الظالمة للشعب الفلسطيني
وفي القاهرة أكدت مصادر مصرية مطلعة أن مصر لم تتحفظ على قرار الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس                  

لكن المصادر كشفت في الوقت نفسه       .فتاء على وثيقة األسرى كما لم تنصح بإعادة النظر في القرار          إجراء است 
أن خبراء مصريين قانونيين وسياسيين في القضية الفلسطينية ناقشوا مع المسؤولين في السلطة مسألتي الوثيقة               
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الل المناقشات عن اعتقـادهم فـي       إن الخبراء عبروا خ   : وقالت .واالستفتاء ونصحوا بالتراجع عن هذا التوجه     
أهمية انتظار نتائج الحوار بين فتح وحماس باعتبار أن االتفاق الذي يمكن أن ينجم عن هـذا الحـوار يـشكل                     
أساسا للعمل الوطني الفلسطيني بالتنسيق بين السلطة والحكومة السيما أن هناك نقاطا سياسية مهمة تم االتفـاق                 

كما نبه الخبراء إلى مسألة اعتبروها خطيرة في الوثيقة وهـي االعتـراف              .عليها وهناك خالفات تم تجاوزها    
 حدودا نهائية للدولة الفلسطينية، فمن ناحية يشكل ذلك موقفـا تفاوضـيا أقـل بالنـسبة للمفـاوض                   67بحدود  

 .الفلسطيني كونه يضعه مباشرة أمام موقف إسرائيل التفاوضي الذي يطرح عدم االنسحاب الكامل من الـضفة               
فسر الخبراء ذلك بأن تصويت الشعب الفلسطيني بنعم على الوثيقة يلغي عمليا قرار محكمة العدل الدولية بعدم                 و

شرعية الجدار العازل وضرورة هدمه ألن إسرائيل عندئذ تستطيع الذهاب إلى المحكمة بنتائج االستفتاء التـي                
ت أو المسار النهائي له بالتالي سيكون محل    وأن التعديال  67 وتدعي أن الجدار يسير على حدود        67تقر بحدود   

غيـر  (إن الجانب الفلسطيني استمع إلى رأي الخبـراء المـصريين    : وقالت المصادر . تفاوض مع الفلسطينيين  
  .لكن القرار هو قرارهم ومصر ال تتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين) الرسميين

يرى كثير من المراقبين فـي االنـدفاع         :م اهللا محمد يونس   رانقالً عن مراسلها في      21/6/2006الحياة  ولفتت  
المفاجئ لقادة حماس نحو تبني وثيقة االسرى انتصارا للتيار المعتدل في الحركة الذي يمثله اسـماعيل هنيـة                  
وقادة الحركة في الضفة وفي السجون، على التيار المتشدد الذي يمثله قادة المكتب السياسي في الخارج وعلـى          

لكن مصادر في الحركة تعزو هـذا        .محمود الزهار .الد مشعل وبعض قادة الحركة في القطاع مثل د        رأسهم خ 
التغيير ليس الى ضعف مشعل بل الى قوة وحجم الحصار الذي تواجهه الحركة منذ فوزها في االنتخابات مطلع                  

   .ودفع الرواتب لموظفيهاهذا العام والذي ترك حكومتها االولى عاجزة عن ادخال اموال المساعدات الخارجية 
  

  2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2
 عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات فـي بيـروت،          2005صدر التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة      

  .وهو مركز دراسات مستقل يهتم بالدراسات االستراتيجية ويولي الشأن الفلسطيني تركيزاً خاصاً
المدير العام للمركز واالستاذ المشارك في الدراسـات        (ير الذي حرره الدكتور محسن محمد صالح        ويعالج التقر 
 بالرصد  2005القضية الفلسطينية خالل عام     ) االستاذ في جامعة لندن   (والدكتور بشير موسى نافع     ) الفلسطينية

ية واالقتـصادية والتعليميـة     واالستقواء والتحليل، ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية والمؤشـرات الـسكان         
الفلسطينية، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واالسالمية والدولية، كما يناقش الوضع االسرائيلي وعمليـات             

 جـدوالً   60 صفحة من القطع الكبير وهو معزز بما يزيد عن           282ويقع التقرير في     .المقاومة ومسار التسوية  
فصول شارك في كتابتها ثمانية اساتذة متخصصين، هم الـدكتور بـشير نـافع،              وقد قسم ثمانية    . ورسماً بيانياً 

الدكتور محسن صالح، الدكتور احمد سعيد نوفل، الدكتور عمر سعداوي، الدكتور رائد نعيرات، الدكتور سلمان               
الدكتور : أبو ستة، الدكتور محمد مقداد، الدكتور ابرهيم أبو جابر، وشارك في مراجعته عدد من االساتذة امثال               

يتناول الفصل االول، الوضع الداخلي الفلـسطيني        و .انيس الصايغ، الدكتور عبد الوهاب المسيري، منير شفيق       
 هي التوجه نحو استكشاف خيارات جديدة للعمل الوطني، والبحث المطرد           2005ويرى ان السمة الرئيسية لعام      

قيادة حركة فتح سواء علـى الـصعيد التنظيمـي    اضف انه كان عام التحديات الكبرى ل  . عن الوحدة واالجماع  
وعنوان  .كذلك يتناول االنسحاب االسرائيلي من غزة، واالنتخابات الفلسطينية       . الداخلي او على الصعيد الوطني    
بدء الرحلة في اتجاه الخط االخضر، وهو يقدم صـورة عامـة            :  االسرائيلي –الفصل الثاني المشهد الفلسطيني     

ويعرض باالرقام  . يانات عن المشهد االسرائيلي الداخلي وانعكاساته على الوضع الفلسطيني        مدعمة باالرقام والب  
ويتحدث الفصل الثالث عن المواقف العربية من القضية الفلـسطينية           .لالجراءات القمعية لالحتالل االسرائيلي   

ويورد الفصل   .فلسطينيةوخصوصاً موقف القمة العربية والمبادرة السعودية ومواقف دول الطوق من القضية ال           
الرابع االعتبارات التاريخية التي تحكم العالقات الفلسطينية مع العالم االسالمي، وعملية التطبيع الهـادئ بـين                
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ويعرض الفصل الخامس لموقف الواليات المتحدة من خطـة خريطـة الطريـق              .اسرائيل والدول االسالمية  
لوضع السياسي الفلسطيني، وصورة عـن تعامـل االتحـاد          والمفهوم االميركي لالمن ومواقف واشنطن من ا      

ويتطرق الفـصل الـسادس     . االوروبي والصين والهند واليابان والبرازيل واالمم المتحدة مع الشأن الفلسطيني         
امـا   .ويرسم الفصل السابع مجمل الصورة االقتصادية الفلسطينية      . تفصيالً الى االوضاع السكانية للفلسطينيين    

  .، فيختص بالوضع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزةالفصل االخير
  21/6/2006النهار 

  
   دوالر لموظفي الضفة 300البدء بصرف سلفة الـ .3

أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المهندس جمال الخضري، أمس، ان الحكومـة             :كتب جعفر صدقة  
ـ     شـيكل،   2500 و 1500ين تتراوح رواتبهم بـين       دوالر للموظفين في الضفة، الذ     300ستبدأ بصرف سلفة ال

وقال الخضري لاليام ان جميع الترتيبات باتت جاهزة، وتم تزويـد مكاتـب              .عبر بنك البريد اعتبارا من اليوم     
وبحـسب   ).اليـوم (البريد بكشوف الموظفين والمبالغ الالزمة، وسنبدأ عملية الصرف اعتبارا من صباح غـد              

 موظفا مدنيا، ويبلغ اجمالي المبلغ المطلوب       28752 عبر بنك البريد تشمل      الخضري فان عملية صرف السلف    
اما بالنسبة للعسكريين ومنتسبي االجهزة االمنية، فقال الخضري ان      . الف شيكل  815 مليونا و  38لتغطية سلفهم   

 كمـا   السلف الخاصة بهم سلمت الى المالية العسكرية في غزة وستتولى عملية صرفها للعسكريين في الـضفة               
واوضح الخضري ان عدد العسكريين ومنتسبي اجهزة االمن الذين تنطبق علـيهم             .صرفتها لزمالئهم في غزة   
 مليونـا   57قطاع، خصص لتغطية سـلفهم مبلـغ        ال عسكريين في الضفة و    42806شروط هذه المرحلة، يبلغ     

لشهداء سـتبدأ   من جهة اخرى، اكد الخضري ان عملية صرف مخصصات االسرى واسر ا            . الف شيكل  790و
   .اعتبارا من يوم الخميس

  21/6/2006األيام الفلسطينية 
  

 مليون يورو100هنية يشيد بالخطوة األوروبية بدعم الفلسطينيين بـ .4
 أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية الثالثاء بتقديم االتحاد االوروبي معونات للشعب : رويترز،غزة

وقال هنية في كلمته أمام الصحافيين قبيل عقد جلسة الحكومة األسبوعية  .و مليون يور100الفلسطيني بقيمة 
هي خطوة في االتجاه الصحيح لكنها منقوصة النها تتعامل مع القضية الفلسطيينية والشعب الفلسطيني من بعد 

 .سطينية مباشرةوعبر عن أمله بالتعامل مع الحكومة الفل .انساني فقط وتسقط كافة األبعاد السياسية لهذه القضية
 دفع عملية السالم في المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه علي أن استمرار ى أن الحصار ال يساعد علىوأكد ال

المقاطعة وفرض األمر الواقع والشروط المسبقة وفرض العقوبات والعزل السياسي لن تساهم إال في مزيد من 
   .التعقيد واألزمات

  21/6/2006القدس العربي 
  

  لحكومة ل تقلد مشعل لمنصب في منظمة التحرير مازال مبكرا وهنية رئيسا :الرشق .5
في الوقت الذي أشارت مصادر فلسطينية إلى احتماالت تقلد خالد مشعل لمنصب رفيع في  : جدة،فهيم الحامد

لمعرفة صحة هذه المعلومات وإمكانية مشاركة حماس في المنظمة أجرت عكاظ حوارا  و.منظمة التحرير
ا مع عزت الرشق عضو المكتب السياسى لحماس الذي قال أنه من المبكر الحديث عن تقلد خالد مشعل هاتفي

وأضاف الرشق أن ما ُأثير مؤخراً حول احتماالت تقلد مشعل منصب مجرد  .أى مناصب فى منظمة التحرير
حرير ولكن بعد إعادة تكهنات إعالمية، ولكنه قال فى نفس الوقت أن حماس لديها قرار للدخول فى منظمة الت
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وأوضح الرشق أن الوصول إلى برنامج سياسى موحد بين . هيكلتها على أسس ديموقراطية وسياسية جديدة
وأشار الرشق أن  .المنظمة وحماس سيعطيها الفرصة للدخول والمشاركة فى صناعى القرار بمنظمة التحرير

ب فى ِإحداث تغييرات فى المنظمة ويعاد النظر فى حماس ليست ضد المشاركة فى منظمة التحرير ولكنها ترغ
: وحول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال الرشق. ميثاقها لكى يتواءم مع متطلبات القوى والفصائل الفلسطينية

فى الواقع إن تشكيل حكومة وحدة وطنية كان مطلب حماس فى الماضى وحرصت الحركة على مشاركة جميع 
ية، وتعذر ذلك ألسباب يعرفها الجميع خاصةً أن حماس لم تكن ترغب فى االستئثار فصائل الحكومة الحال

كما ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هى إحدى النقاط الرئيسية فى الوثيقة المعدلة ونحن ندعم هذا  .بالسلطة
هو وحول ان كانت حماس ستطالب بأن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد  .االتجاه بشكل كامل

 .إسماعيل هنية قال هذا شيء طبيعى باعتبار أن حماس تعتبر ذات األغلبية فى المجلس التشريعى
  21/6/2006عكاظ 

  
  عباس يطالب الفصائل بوقف إطالق الصواريخ   .6

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امـس كـل الفـصائل               : عبدالرازق ابو جزر، الوكاالت    ،  عواصم
ين بالتهدئة مسؤولية هجـوم     غير الملتزم    محمال   الطالق الصواريخ على اسرائيل،      ف فوري الفلسطينية الى وق  

 الرئيس عباس دعا لجنة      ان: صادر عن الرئاسة الفلسطينية      بيان رسمي    اء في  وج  . غزة   محتمل على    اسرائيلي
يؤكد االلتـزام بالتهدئـة        ان مشترك صدار بي غزة وا    المتابعة العليا للفصائل الى عقد اجتماع طارىء امس في        

   . حرصا على سالمة شعبنا وارضنا
 21/6/2006األيام البحرينية 

  
 خطة االنسحاب الجزئي االسرائيلية من الضفة لن توقف العنف: دحالن .7

اعلن محمد دحالن في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الثالثاء ان تطبيق خطة اولمرت القاضية :  اف ب،القدس
 لست اقول ما اذا كانت :وقال دحالن القائد .حاب الجزئي من جانب واحد من الضفة لن يضع حدا للعنفباالنس

 الف متطوع 22وافاد ان  .ستنفذ عمليات انتحارية ام ال، لكن النزاع والعنف واالعمال العدوانية ستستمر
 .انضموا الي االمن الوقائي منذ بدء االزمة بين فتح وحماس

  21/6/2006القدس العربي 
  

  اختطاف رجل أعمال مقرب من حماسوإطالق نار على منزل نائب في الخليل  .8
أطلق مجهولون النار على منزل النائـب       : رام اهللا نقالً عن مراسلها في      21/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  

 التشريعي عن    واستنكر نواب المجلس   .محمد الطل ومبنى المجمع اإلسالمي في مدينة الظاهرية جنوب الخليل         
 هذه االعتداءات تهدف إلى إثـارة الفتنـة الداخليـة           :الخليل إطالق النار وأكدوا في بيان صحافي أصدروه أن        

والتأثير على الحوار الوطني المتقدم في هذه األيام بهدف عرقلته، واالستمرار في حالة الفلتان األمني وزعزعة                
 .االستقرار الداخلي الفلسطيني

قالت مصادر محلية إن  :رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  21/6/2006لعربي القدس اوأضافت 
 ىمن حماس في مدينة بيت لحم أحمد حبيب وأطلقوا النار عل مقربالمسلحين ملثمين اختطفوا رجل األعمال 

هة أيضاً، ومن ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، في حين لم يتهم حبيب أي ج. قدميه، ثم الذوا بالفرار
وصرح حبيب  .ناحيته استنكر محافظ بيت لحم صالح التعمري هذا الحادث، وطالب بالضرب علي يد مرتكبيه

بأن أحد أفراد المجموعة المسلحة قال له هذه الرصاصتين واحدة لوزير الداخلية سعيد صيام، والثانية لرئيس 
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 في بيت لحم اية عالقة لها بالحادث متوعدة ىصمن جهتها نفت كتائب شهداء االق .الوزراء اسماعيل هنية
 . بمالحقة المعتدين

  
  السفارة المصرية تعزز إجراءاتها األمنية: غزة .9

 عززت السفارة المصرية امس اجراءات االمن حول مبنى السفارة في حي الرمال الشمالي فـي مدينـة                  :غزة
لخرسانية على جزء من الشارع المار أمـام        ووضعت قوى األمن الفلسطينية عدداً من المكعبات والكتل ا        . غزة

كما وضعت السفارة، التي تحرسها الشرطة الفلسطينية في شكل دائـم،            . متراً 50السفارة يصل طوله الى نحو      
ولم تتضح االسباب   . آالت تصوير تلتقط صوراً للمارين من امام المبنى والداخلين اليه، فضال عن انوار كاشفة             

ه التعزيزات والتحصينات االمنية، في حين ترددت شائعات عن تهديـدات مجهولـة             الداعية الى وضع مثل هذ    
  . واتهامات للدور المصري في الشأن الفلسطيني

  21/6/2006الحياة 
  

  اإلحتالل يعتقل زوجة نائب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني   .10
 فلسطينية أن جيش االحـتالل       أعلنت مصادر  :ألفت حداد نقالً عن مراسلته     6/2006 /20 48عرب  نشر موقع   

اإلسرائيلي اعتقل الثالثاء، زوجة نائب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني وذلك خالل عملية اقتحام نفذتها في                
 حي البـالوع    الثالثاءوقالت المصادر أن جيش االحتالل اقتحم في وقت مبكر من صباح             .مدينة البيرة بالضفة  

عزيز كايد المعتقل في سجون االحتالل، واقتحمته واعتقلت مي عز الـدين            بمدينة البيرة فجرا، وحاصر منزل      
وانتقدت مصادر في الحكومة الفلسطينية عملية اعتقال زوجـة          .إبراهيم كايد وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة       

تالل مـن   نائب األمين العام، موضحة أن هذا االعتقال يدخل في إطار الحرب النفسية التي تقوم بها قوات االح                
  .اجل انتزاع اعترافات من قبل األسير عزيز كايد

هنية استمرار اعتقال نائب أمين عام اسماعيل  استنكر :رويترزنقالً عن  21/6/2006القدس العربي وأضافت 
 ى مايو الماضي وكذلك اعتقال زوجته مؤكدا عل/مجلس الوزراء الفلسطيني المعتقل لدي إسرائيل منذ شهر ايار

 .ق سراحهما وسراح جميع المعتقلين داخل السجون اإلسرائيليةضرورة اطال
  

  نالحق المتهمين بالفساد : رئيس ديوان المراقبة الفلسطينية .11
 أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالسلطة الفلسطينية محمـود أبـو الـرب               : منصور الحاتم  ،الرياض

وبـين   .وا أو مايزالون يعملون في أي من قطاعات السلطة        مالحقة جميع المتهمين بقضايا فساد مالي ممن عمل       
أبو الرب للوطن أن هناك مبالغات كبيرة حول الفساد المالي في السلطة وأن الديوان قد بدأ بالتدقيق بشكل كبير                   
في التقارير التي صدرت في هذا األمر، مضيفا أن اتهام األشخاص والمؤسسات عملية سـهلة إال أن اإلثبـات                   

  . والموضوعي الموثق أمر ضروري وهام لتحويل أي ملف إلى النيابة العامة وبالتالي إلى القضاءالمادي
  21/6/2006الوطن السعودية 

  
  أنباء متضاربة حول لقاء بين أبومازن وأولمرت في األردن .12

نية اكدت مصادر فلـسطي   : ب.ف. اوعن  رام اهللا   نقالً عن مراسلها في      21/6/2006األيام الفلسطينية   نشرت  
مطلعة ان الرئيس عباس واولمرت سيلتقيان غدا للمرة االولى منذ تشكيل اولمرت للحكومة على مائدة افطـار                 
يقيمها العاهل االردني في مدينة البتراء على شرف لقاء دعا اليه العاهل االردني للفائزين بجائزة نوبـل اال ان                   

ى ان اللقاء لن يكون ثنائيا وعليه فانه لن يتـضمن           واشارت هذه المصادر ال    .المصادر وصفت اللقاء بالمجاملة   
من جهته فقد    .جدول اعمال محددا مع انها لم تستبعد امكانية ان يفضي هذا اللقاء الى ترتيب لقاء ثنائي مطول                
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ال يوجد لقاء بينهمـا     :  وقال أولمرتاكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى ان ال خطط للقاء بين الرئيس عباس و            
سـيلتقيان غـدا    أولمرت   و عباسواكد مسؤول في الديوان الملكي االردني لوكالة فرانس امس ان             .في البتراء 

 للتباحث في العديـد مـن       :واضاف ان اللقاء على االفطار سيكون فرصة      . خالل افطار يقيمه العاهل االردني    
  .القضايا المتعلقة بالمنطقة وتحديدا النزاع الفلسطيني ـ االسرائيلي

ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي    أن  غزة أشرف أبوالهول    نقالً عن مراسلها في      21/6/2006 األهراموذكرت  
    . جائزة نوبلى الحائزين على هامش اجتماع منتدى وجود أي نية لعقد لقاء يضم أبومازن وأولمرت علىنف
  

   اللبنانيةكد رفض التوطين والتدخل في الشؤون الداخليةيؤزكي  .13
تكون هناك مرحلة جديدة من      مة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي عن أمله أن         أعرب رئيس ممثلية منظ   

العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على قاعدة رفض التوطين والتهجير وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، بما  
 :نائية ما بين الشعبين، مؤكداً    ينسجم وسيادة القانون اللبناني وبما يحقق الرغبة المشتركة في تطوير العالقات الث           

 أال نكون عبئاً على لبنان      :متمنياً. اننا نتابع السعي لينتهي موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات بالحوار         
قـدم لنـا    :  الشيخ محمد رشيد قبـاني      البنانية وقال بعد زيارته أمس، مفتي الجمهورية      .أو ثغرة في جدار أمنه    

ه سيرعى شأن المخيمات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان وتقديم العون مـا              سماحته دعماً معنوياً بأن   
مـن   .أمكن ألسر الشهداء خصوصاً ونظراً للظروف الصعبة التي يعيشها والحصار الذي فرض على شـعبنا              

 مخيماتهم في   جهته، طالب المفتي قباني الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعدها بتحسين الوضع اإلنساني للفلسطينيين في            
  .لبنان، معتبراً أن حرمانهم من حقوقهم اإلنسانية يضاعف عليهم الضغوط واآلالم وسلبياتها في حياتهم

 وضعناه في التطورات ورؤيتنا اثر اسـتئناف العالقـات          :وزار زكي النائب بطرس حرب، وأوضح بعد اللقاء       
ديدة على قاعدة رفض التوطين والتهجير وعدم        سنة، آمالً أن تكون مرحلة ج      24الرسمية مع لبنان بعد انقطاع      

التدخل في شؤون لبنان الداخلية، بما ينسجم وسيادة القانون اللبناني وبما يحقق الرغبة المشتركة فـي تطـوير                  
 اننا نتابع السعي لينتهي موضـوع الـسالح الفلـسطيني خـارج             :وأشار إلى  .العالقات الثنائية ما بين شعبينا    

ؤكداً أنه شأن سيادي لبناني، خصوصاً وقد حضر أحمـد جبريـل وتحـدث، وحـصلت                المخيمات بالحوار، م  
إن تجربتنا مع   .  أال نكون عبئاً على لبنان أو ثغرة في جدار أمنه          :وتمنى. اتصاالت جادة إلنهاء هذا الموضوع    

   .اللبنانيين مرة من خالل برك الدماء، وإن شاء اهللا ال نعود إلى النقطة الصفر
  21/6/2006المستقبل 

  
  توقعات بنشوء كتلة فلسطينية سياسية جديدة أساسها وثيقة األسرى .14

لم تستبعد مصادر عليمة االطالع تحول وثيقة الوفاق الوطني، الى أرضية تصلح لتكوين              :كتب حسام عزالدين  
فـتح  كتلة سياسية جديدة في الساحة الفلسطينية يكون لها تأثير مماثل أو أكبر على الـساحة الفلـسطينية مـن                    

وما يدفع على االعتقاد بوجود هذا االتجاه، تمحور الحوار الداخلي بين رأيي فـتح وحمـاس، رغـم                   .وحماس
 .مشاركة عدد كبير من الفصائل الصغيرة في الحوار، والتي ليس لها أي تاثير فعلي على حسم االمور العالقـة                  

عن المصطلح التقليدي التيار الثالـث، الـذي   وتوقعت هذه المصادر ان تكون الكتلة اسياسية المشار اليها بعيدة   
فشلت كافة الفصائل، بخاصة اليسارية، بتشكيله، سواء خارج او داخل البرلمان، كما وعـدت فـي حمالتهـا                  

ففي حين تتحد غالبية الفصائل الفلسطينية المحسوبة على منظمة التحرير، وكذلك مؤسسات المجتمع              .االنتخابية
 تأييدها لما جاء في وثيقة االسرى، إال أن حسم االتفاق على الوثيقة من عدمه بقي                المدني ورجال االعمال، في   
وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه لاليام، ان غالبية الفـصائل باتـت               .مرهونا بموقفي فتح وحماس   

ضا، مـع   فتح او حماس، عند طرح أي من الحركتين موقفا مؤيدا او معار            تستخدم ديكورا فقط، سواء من قبل     
وحسب هذا المسؤول، فان دور بعـض الفـصائل          .قناعتها بأنه ليس لها أي تاثير على الموقف السياسي العام         
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ومن الفصائل الصغيرة من تـرى ان        !الصغيرة يقتصر على حضور جلسات الحوار فقط، للقول ها أنا ذا فقط           
 .الصراع على السلطة بالدرجة االولـى     تفرد حركتي فتح وحماس في حسم القضايا النهائية إنما سببه باألساس            

ويوافق عضو االمانة العامة لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، على أن الحسم النهائي للموقـف الـسياسي                 
الموحد او غير الموحد مرهون في النهاية بموقف فتح وحماس باعتبارهما الفصيلين االكبر، اال أنه اشار الـى                  

وقـال   . الجهد الذي بذلته فصائل فلسطينية مختلفة ومؤسسات المجتمع المـدني          ان الحوار لم يكن له ليعقد لوال      
الصالحي، بتقديري، انه لو لم يكن هناك زخم اوسع من دائرتي فتح وحماس القتصر االمـر علـى الـصدام                    

 من دون شك، ان الحسم النهائي لكافة القضايا لدى فتح وحمـاس، لكننـي               :واضاف .المتواصل بين الحركتين  
واقر الصالحي بوجود مـا وصـفه حراكـا          .قد انه لن ينشأ توافق على االرض بمعزل عن باقي الفصائل          اعت

 :واضـاف  .سياسيا أحدثته النقاشات الدائرة حول وثيقة االسرى، يسير باتجاه نـشوء كتلـة سياسـية جديـدة                
غة اكثر اتساعا مـن     موضوعيا، الحراك يسهم في تشكيل هذه الكتلة السياسية، التي من الممكن ان تشكل صيا             

وال يستبعد الصالحي مشاركة قياديين من فتح وحماس في المساهمة بانشاء هذه الكتلـة،              .اوساط وألوان مختلفة  
  .ووضع برنامج واقعي غير فئوي، يرفض منطق الصراع الفئوي على السلطة

 االسرى ال تشكل برنامجا     علي الجرباوي اعتبر ان وثيقة    . غير ان استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د        
 الوثيقة ممتازة، لكن الكتلة السياسية بحاجة الى برنامج ورؤى جديدة تتميز            :وقال .تفصيليا النشاء كتلة سياسية   

لحق  وحماس ويوافق الجرباوي على تملك فتح     .عن االخرين، والوثيقة ليست كذلك، وانما خطوط عريضة فقط        
 هـذه   :وأضـاف أن   .انما سببه ضعف االطراف الفلـسطينية االخـرى       الحسم النهائي في القضايا المصيرية،      

وهي فصائل ومجموعات ليس لها برامج مقنعة، في حين تـستمد           .. الفصائل ليس لها وزن على ارض الواقع      
واعتبر الجرباوي ان حالة االستقطاب الشعبي في الشارع الفلسطيني بين           .فتح وحماس قوتهما من ارض الواقع     

  . امكانية الحديث عن كتلة سياسية جديدة في غاية الصعوبةفتح وحماس تجعل
  21/6/2006األيام الفلسطينية 

 
  سديروتفلسطينية تواصل اطالق الصواريخ على الصائل الف .15

كما اطلقت  . قالت سرايا القدس في بيان لها انها اطلقت اربعة صواريخ على بلدة سديروت            :  فتحي صباح  ،غزة
ومة الوطنية التابعة للجبهة الديموقراطية صاروخين على البلدة نفـسها رداً علـى             كتائب االقصى وكتائب المقا   

واضافت ان العدو   .  على البلدة  اًوقالت ألوية الناصر صالح الدين انها اطلقت صاروخاً مطور        . جرائم االحتالل 
  .الصهيوني اعترف بان الصاروخ سقط بالقرب من سيارة موشيه كتساف

21/6/2006الحياة   
  

  هاد أحد عناصر كتائب األقصى في نابلساستش .16
عن استشهاد فلسطيني وإصابة إثنـين آخـرين برصـاص قـوات             أعلنت مصادر طبية فلسطينية   : ألفت حداد 

استشهد بعد إصابته بعيار ناري قاتـل فـي         )  عاما 20(وقالت إن الشهيد داوود القاطوني       .االحتالل في نابلس  
وقال شهود عيان إن اشتباكاً مسلحاً وقـع بـين           .بادل إلطالق النار  الرأس، كما أصيب اثنان من رفاقه خالل ت       

المقاومين الفلسطينيين الثالثة، وهم من كتائب األقصى، وبين قوات االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمـت مخـيم                
 منعت سيارات اإلسعاف من الوصول إلى الشهيد، الـذي          ةقوات اإلسرائيلي الوذكر الشهود أن    . عين بيت الماء  

 .تركته ينزف لعدة ساعات حتى استشهد متأثرا بجراحه
21/6/2006 48عرب   
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   تزور نصراهللالفصائل الفلسطينية .17

استقبل األمين العام لحزب اهللا وفدا من الفصائل الفلسطينية، تحدث باسمه أسامة حمـدان، فأكـد أن الحـوار                   
خاللها الخالفات وأن تعالج التباينات السياسية،      الفلسطيني الفلسطيني هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحل من           

ورأى حمدان ان كشف الشبكة اإلرهابية العميلـة المرتبطـة          . لكن ليس على حساب المبادئ والثوابت الوطنية      
بالموساد الصهيوني في لبنان، هو إنجاز يثمن للجيش اللبناني، الفتا الى أن اللبنانيين والفلسطينيين ال يزالـون                 

  .ن قبل االحتاللمستهدفين م
  21/6/2006السفير 

  
  االسرائيليون يعيشون هاجس التهديدات على وقع صواريخ القسام .18

متـواترة لمـسؤولين    التـصريحات   أن ال : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 21/6/2006 الحياة   نشرت
ع بأن جيش االحتالل يتجه     االنطباأعطت   ،اسرائيليين كبار وعناوين الصحف االسرائيلية، في اليومين األخيرين       

نحو تصعيد عدوانه على قطاع غزة واغتيال شخصية سياسية من حماس أو أخرى قيادية من منظمـة أخـرى               
على نحو يشفي غليل الرأي العام المجند إعالمياً للثأر من تواصل سقوط قذائف القسام على سـديروت التـي                   

وساط صحافية الى ان بيرتس سيجد نفـسه مـضطراً          أعلنت بلديتها االضراب االحتجاجي أمس، فيما اشارت أ       
أكد تساحي هنغبي أمس انه بعـد       من جهته   و .لفعل شيء ليرد عنه االتهامات بأنه ال يفقه في الشؤون العسكرية          

سيعطى الضوء األخضر لعملية عسكرية متشددة ضد مطلقـي         ،  االنذار األخير الذي وجهه بيرتس للفلسطينيين     
. ن اسرائيل لن تستثني أصحاب البدالت أو من يعتبرون سياسيين أو متحدثين لبقـين             القسام، وأضاف متبجحاً ا   

تعرض بيريز الى سيل من االنتقادات الالذعة من أقطاب اليمين ومعلقين صحافيين على استخفافه بما               بالمقابل،  
ـ  ، مما دف  يحصل في سديروت وتهكمه من الهستيريا التي تتملك االسرائيليين من قذائف بدائية            رئيس بلديـة   ع ب

 غبيـاً  ه، فيما اعتبر ليبرمان تـصريح بلدتهن بيريز شخصية غير مرغوب بها في  إلى إإلعالن عن أ   سديروت  
انه عنى  أوضح  رفض بيريز االعتذار، و   من جهته   و . اسرائيل فقدت قدراتها الردعية تماماً     ، الفتا إلى أن   وبائساً

 انـه يؤيـد     ، مضيفا  ولم يقصد سكان سديروت    ، االسرائيلية  الهستيريا التي تبثها وسائل االعالم     ،في تصريحاته 
 بـأن اسـرائيل     ، االنطباع في العالم العربي    إثارة يجب   ال ، إال أنه  القيام بأي شيء ممكن لوقف سقوط القذائف      

ان ال حل عسكري مطلقـاً لمـشكلة        ،   أمس  فقد صرح من جهته    باراك أما   .مفزوعة وتعيش في حالة هستيرية    
 بيد انه يمكن القيام بمزيـد       ، الجيش حقق انجازات في حربه ضد االعتداءات الصاروخية        ى أن ، مشيرا إل  القسام

  .من العمل في هذا السياق
اجتماع ساخن ، حول  يديعوت أحرونوتهذكرتإلى ما : غزة من20/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم ولفت
 تم حيثتس ونائبه وكبار قيادة العمليات،  حلوحضورجيش بالعقدته قيادة كانت قد  الوضع في أسديروت تناول

  . غزةوضع الخطط النهائية لرد عسكري واسع عبر هجوم بري وجوي على قطاع
. م إيجاد حل شامل لمشكلة صواريخ القسا      شار إلى إستحالة  أ  أولمرت أن: 6/2006 /21 48 عرب   وذكر موقع 

تلحقها بهم آلته العسكرية، مهـددا بـأن أي         توعد الفلسطينيين بضربات أقسى وأشد إيالما من الضربات التي          و
 ما كان   ،كما أشار إلى أن النشاط اإلرهابي الفلسطيني       .عنصر فلسطيني متورط في اإلرهاب لن يكون محصنًا       

            الذي يمتد في قراءتـه بـين        ،من الممكن أن يتواصل لوال المساعدة والدعم اللذين يحظى بهما من محور الشر 
  .الجهاد العالمي وحزب اهللاطهران ودمشق والقاعدة و

 أن الجيش   ،االذاعة االسرائيلية نقلت عن مصادر فلسطينية     أن  :  نقال عن وكاالت   21/6/2006 السفير   وتناولت
 كمـا اطلـق ثالثـة       ،اإلسرائيلي يحشد قوات كبيرة إلى الشرق من بيت حانون وبيت الهيا في شمالي القطاع             

  . متحدث باسم الجيش نفى تلك األنباءغير أن ال. مناطيد مراقبة في سماء المنطقة
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  أولمرت يسعى لضمان أغلبية مؤيدة لخطته في الكنيست   .19

 ،الذين ستشملهم خطة التجميـع     في الوقت الذي يسعى فيه اولمرت، الى اتفاق مع المستوطنين،          :القدس المحتلة 
عرقلة، اصـطدم   النها  على االنسحاب الطوعي ومن دون وقوع مواجهات مع الجيش أو اتخاذ اجراءات من شأ             

، ممـا   عالن نواب الكنيست العرب واليسار عدم تأييدهم للخطة طالما ستنفذ من دون اتفاق مع الفلـسطينيين               بإ
اولمرت الى اتخاذ خطوات يضطر فيها الى االجتماع        بيعني أنها لن تخرج الى حيز التنفيذ، األمر الذي قد يدفع            

 .بمحمود عباس خالل وقت قصير والتفاوض معه
  21/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ضرورة الحفاظ على األغلبية اليهودية في إسرائيليؤكد أولمرت  .20

ـ          في القدس الغربية مـساء أمـس، تأكيداتـه          35كرر إيهود أولمرت في افتتاح المؤتمر الصهيوني العالمي ال
ميزان الديمغرافي الـذي    بخصوص ضرورة الحفاظ على األغلبية اليهودية في إسرائيل في مواجهة ما أسماه ال            

ينبغي العمل منذ اآلن وفي مدى السنوات األقرب على ترسيم          وأشار إلى أنه    .  االسرائيليين يعمل في غير صالح   
الحدود الدائمة إلسرائيل، منوها بأن اإلجراءات األحادية التي يبدو أن إسرائيل ستتخذها فـي حالـة اسـتمرار     

  . دوليالمعارضة الفلسطينية لها ستحظى بغطاء
  6/2006 /21 48عرب 

  
  نحن لم نهاجر إلى وطننا ولم نستعمر فيه : بركة .21

ن الدعوة لما يسمى بالتبادل السكاني، مع الدولة الفلسطينية العتيدة، أصبح وصـفة             أ قال محمد بركة،     :الناصرة
هـذه  جاهزة لكل عضو كنيست يبحث عن ظهور في وسائل اإلعالم وشهرة بين الجمهور، إلى جانب خطورة                 

ن  قائال، أ  الكنيست، مساء أمس   وأكد من على منصة    .التصريحات، وما تكشف عنه من نوايا وعقليات عنصرية       
 بشكل مواٍز للتعامل مع المستعمرين فـي الـضفة          نا في وطن  نامن يطلقون هذه الفكرة العنصرية، يتعاملون مع      

هو أننا لم نهاجر إلى وطننا من أي مكـان          الغربية المحتلة، وعلى هؤالء أن يعلموا، ما يعرفونه في داخلهم، و          
  .في العالم

  21/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  اسرائيل تطالب أوروبا باشتراط نبذ اإلرهاب على متلقي المساعدات الفلسطينيين .22
قال مسؤولون غربيون ان اسرائيل طلبت من االتحاد االوروبـي ان يجعـل الفلـسطينيين               : ـ رويترز  القدس
 قبـل ان    ، القـومي   اسرائيل في قاعدة بيانات امن   ئهم  ادخال اسما و ،عون على وثيقة تنبذ االرهاب اسرائيل     يوق

كان هذا االقتـراح بـين عـدة مقترحـات طرحهـا       حيث   .يتسلموا مساعدات بموجب برنامج جديد للمعونات     
 امـصدر ال أن    إ .دوليـة للمعونـات   الليـة   اآلمسؤولون اسرائيليون في محادثات جرت اول من امس حـول           

 قال انه لم يتم اتخاذ اي قرار حول اي نظام للتحقق مـن هويـة الفلـسطينيين الـذين                    ،بالمفوضية االوروبية 
عنـي تـسييس آليـة      تمطالبة  هذه ال  ان   ،منتقدون اوروبيون وفلسطينيون   فيما أشار    .ات المعون منسيستفيدون  

  . الفلسطينيين الفقراء ويزيد من تأخير بدء دفع مخصصات لعشرات االالف من،المعونة
  21/6/2006األيام الفلسطينية 
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     للفلسطينيينالتماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية بسبب رفض طلبات لّم الشمل .23

قدمت جمعية حقوق المواطن التماساً إلى المحكمة العليا وطالبتها بإجبار وزارة الداخلية بتفسير أسباب رفـض                
، وبتطبيق تعهداتها أمام المحكمـة       من الفلسطينيين   إسرائيل ألزواج المواطنين   طلبات تمديد تصاريح اإلقامة في    

  . في قضية مشابهة2004العليا من العام 
  21/6/2006 48عرب

  
  سديروت مدينة التطوير التي تحولت هدفاً لصواريخ القسام: تحقيق .24

 حول حتميةريون حازما، في اواسط الخمسينات من القرن الماضي، كان قرار بن غو: صالح النعامي ـ  غزة
توطين عشرات اآلالف من اليهود الشرقيين الذين هاجروا من الدول العربية في تجمعات سكنية تقام خصيصاً                

 دور  ، مدن التطـوير   التي أطلق عليها إسم،   ، أن تلعب هذه التجمعات      هكان هدف و. لهم في أطراف الدولة الوليدة    
سديروت واحدة من   كانت  و. ة جداً من الحدود مع األطراف العربية      رأس الحربة في مواجهة العدو، لكونها قريب      

 .1955هذه المدن التي أقيمت في أقصى الطرف الغربي من منطقة النقب الشمالي المتاخمة لقطاع غزة عـام                  
حوالي ثالثين الـف    هم  التي يبلغ تعداد  ها، و  موجات الهجرة الروسية الكبيرة، كان جميع سكان       على الرغم من  و

ومثلها مثل بقية مـدن التطـوير       . هم من اليهود الشرقيين، وتحديداً من المهاجرين من المغرب العربي         نسمة،  
 وتحـول   ،، الذي جاء ألول مرة بالليكود لزعامة الدولة       77كانت تعد معقل تأييد لحزب العمل حتى انقالب عام          

 على بيريتس    قيادة حزب العمل،   في أواسط الثمانينيات عرضت    و .حركة شاس إضافة إلى   ،  ه لتأييد البلدةسكان  
إلى حـين إنتقالـه      رئيساً لبلدية سديروت،     ليصبح أن يتنافس أمام مرشح الليكود،       حينها، الشابة   هااحد عناصر 

 يـشار إلـى أن      .سيطر على المدينة وما زال    األمر الذي جعل الليكود ي    حزب،  ال على مقعد على قائمة      للمنافسة
 أو في ها الدولة العبرية هدوءاً، ولم يحدث أن تم تنفيذ أي عملية تفجيرية داخل        من أكثر مناطق  تعتبر  هذه المدينة   

 في تطوير قذائف صاروخية ألول مرة       ، كتائب القسام  ت نجح 2002وفي مطلع عام    . مثيالتها من مدن التطوير   
تـسقط بعـد    ، والتي كانت عند بدء تطويرها،       في تاريخ المقاومة الفلسطينية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة        

 كانت التجمع السكاني اإلسـرائيلي      ألنها ها العدد األكبر من   ىتلقت  مما جعل سديروت   .مسافة قصيرة من اطالقها   
  .األقرب لقطاع غزة

  21/6/2006الشرق االوسط 
  

  مجزرة إسرائيلية في غزة تودي بثالثة أطفال .25
 إصابة بين 14في القطاع، موقعة ارتكبت قوات االحتالل مجزرة اخرى :  رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت

شهيد وجريح بينهم اطفال ورضيع، في غارة استهدفت سيارة في شارع داخل مخيم جباليا الذي يعتبر من اكثر 
بالسكان  وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الغارة وقعت في شارع الجالء المكتظ  .األمكنة اكتظاظاً في غزة

 ان السيارة المستهدفة كان في داخلها مجموعة من كتائب شهداء وكشفت. شمال غزة داخل مخيم جباليا
وأكد . االقصى التي الذ افرادها بالفرار ونجوا من محاولة االغتيال بعد قصف سيارتهم بصاروخ على االقل

وعقب الغارة، تجمع مئات الفلسطينيين الغاضبين حول  .شهود في المكان ان كل المصابين الضحايا من المارة
  . رة مطالبين بالرد على المجزرةالسيا

وفيما اعترف ناطق باسم الجيش االسرائيلي بالجريمة وقال ان الهجوم سببه االستمرار في اطالق الصواريخ 
على اسرائيل رغم التحذيرات التي وجهت الى السلطة الفلسطينية بوجوب وقف هذا ) انطالقا من قطاع غزة(

ا بريئة فإننا نأسف لذلك، اعتبرت القناة التلفزيونية االسرائيلية الثانية اذا كان الهجوم اسفر عن ضحاي.. االمر
  .ان الغارة فشل آخر لمحاولة اغتيال، ومجددا كان المدنيون االبرياء هم الضحايا
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  21/6/2006المستقبل 
  

 حوار لبناني فلسطيني للبدء بتنفيذ مشاريع تحسين المخيمات .26
ستشارية لوكالة االونروا في ختام اجتماعاتها في عمان امس باستعداد رحبت اللجنة اال:  محمد العبادي-عمان 

الحكومة اللبنانية لتحسين احوال المخيمات الفلسطينية الواقعة على اراضيها من خالل اقامة مشاريع تبلغ كلفتها 
وقالت  .تماعقرابة خمسين مليون دوالر من المنتظر ان تمولها العديد من الدول المانحة التي شاركت في االج

حوارا لبنانيا فلسطينيا سيجري في القريب العاجل للبدء بدراسة هذه ، أن رنا المقدم رئيس الوفد اللبناني
المشاريع التي ضمنتها االونروا في مبادرة قدمتها للجنة ترتكز على التزام الحكومة اللبنانية بتحسين اوضاع 

 مليون 28,2الثة انواع من المشاريع ، االولى حيوية بقيمة وتتضمن المبادرة اقامة ث .الالجئين الفلسطينيين
 مليون دوالر وتشمل المشاريع 11 مليون دوالر ، والثالثة هامة بقيمة 10,2دوالر ، والثانية اساسية بقيمة 

وجاء في المبادرة التي ناقشها المجتمعون  .اقامة عيادات ومراكز صحية وتحسين احوال المدارس ونظافة البيئة
عدتها االونروا ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين في لبنان يعيشون ظروفا مريعة ابعد ما تكون عن وا

 .المعايير الدنيا المعتمدة دوليا في مجاالت الصحة والبيئة والسالمة العامة والتي يفترض ان تطبقها الدول تلقائيا
من الالجئين % 47ف فحسب ، بل على نسبة وال ينطبق هذا الوضع على سكان المخيمات في المدن واالريا

 .المسجلين الذين يقطنون خارج المخيمات
  21/6/2006الدستور 

  
  االف تاجر فلسطيني تصاريح دخول السرائيل3منح  .27

 اعلن متحدث باسم الجيش االسرائيلي امس انه تقرر السماح لثالثة االف تاجر :  ا ف ب-القدس المحتلة 
واضاف بذلك يصل الى .في اطار ما وصفها باالجراءات التخفيفية،  دخول اسرائيلفلسطيني من الضفة الغربية

واوضح انه بات . االف عدد التجار الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يسمح لهم بالدخول الى اسرائيل10
 .عامل فلسطيني من الضفة الغربية بالعمل في اسرائيل16500يسمح 

  21/6/2006الدستور 
  

 ر رفح لفترة قصيرة بناء على طلب المراقبين الدوليينإغالق معب .28
أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة أغلق بعد ظهر :  د ب أ-غزة 

امس بشكل مفاجئ ولفترة قصيرة بناء على طلب المراقبين التابعين لالتحاد االوروبي والمتواجدين داخل 
 صفية مدير عام المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة إن معبر رفح أغلق لمدة ساعة وقال سليم أبو. المعبر

 ).كيريم شالوم(إثر تحذير إسرائيلي يزعم أن هناك إنذارا ساخنا على معبر كارم أبو سالم 
  21/6/2006الدستور 

  
  االونروا تحيي في القدس المحتلة يوم الالجئ الفلسطيني .29

 احيت وكالة االونروا  مساء امس في قاعـة مـسرح الحكـواتي بالقـدس                :باتي عيسى الشر  -القدس المحتلة   
وذلك من خالل عدة نشاطات البراز محنة الالجئـين ولفـت انتبـاه العـالم               , يوم الالجئ الفلسطيني  , المحتلة
 هو وقالت المفوض العام للوكالة كارين ابو زيد في كلمة القتها امام الحضور  ان تخصيص هذا اليوم               .لقضيتهم

على امل ان يتمكن المجتمع الدولي من       , العطاء قضية الالجئين الفلسطينيين ما تستحقه من انتباه واهتمام دولي         
  وتطرقت ابو زيد في كلمتها  الى االوضاع  .ايجاد الحلول السياسية التي تنهي معاناتهم بعد هذه السنين الطويلة 
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محذرة من كوارث قادمة في ظل استمرار تردي االوضاع         , ةالماساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غز      

  .وتدمير االقتصاد وارتفاع نسبة البطالة  
  21/6/2006الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يختطف ثالثة شبان من نابلس .30

اختطفت قوة احتاللية خاصة اليوم االثنين ثالث شبان فلسطينيين وذلك خالل مهاجمتهـا وبـشكل               : ألفت حداد 
وذكرت مصادر أمنية وشـهود عيـان أن قـوة           . ب تاكسيات في مدينة نابلس في الضفة الغربية         مفاجئ مكت 

احتاللية خاصة متنكرة بزى مدني وتستقل حافلة صغيرة تحمل لوحة أرقام فلسطينية اقتحمت وبشكل مفـاجئ                
يـنهم رائـد    مكتب تاكسي الريحان في ضاحية رفيديا في مدينة نابلس واعتقلت ثالثة فلسطينيين عرف مـن ب               

 عاما، وهو من اكبر قيادات كتائب شهداء األقصي والشاب خالد المصري سائق تاكسي فيمـا لـم                  24سبيطة،  
  .تعرف بعد هوية المعتقل الثالث وتم اقتيادهم الى جهة غير معلومة 

  6/2006 /20 48عرب 
  

  الضفةاإلحتالل يعتقل العشرات في  .31
وحسب .  ناشطا فلسطينيا في الضفة الغربية16ة اعتقلت فجر امس ذكرت تقارير إخبارية أن القوات االسرائيلي

مصادر فلسطينية فقد اقتحمت أكثر من خمس عشرة آلية عسكرية فجر امس مدينة طولكرم ومخيم طولكرم 
كما اقتحمت قوات  . ومخيم نورشمس، وشنت فيها حمالت دهم واسعة لمنازل نشطاء من حركة حماس 

وفى . ينة جنين ونصبت العديد من الحواجز العسكرية بين منطقتي جنين وطوباساالحتالل عدة بلدات من مد
رام اهللا، اعتقلت قوات االحتالل فجر امس ستة مواطنين بعدما توغلت من منطقتي ام الشرايط والجبل الطويل 

 . في رام اهللا القريب من مستوطنة بسجوت في عدة احياء من المدينة، بدعوى انهم مطلوبون
  21/6/2006 البيان

 
  أهالي األسرى يطالبون الحكومة بصرف رواتب أبنائهم .32

 طالب أهالي وذوو األسرى الحكومة باإليفاء بتعهداتها تجاه ابنائهم وتنفيذ مـا وعـدت بـه                 :أكرم اللوح  -غزة
وقـال مـدير دائـرة       .بصرف رواتبهم معبرين عن استهجانهم من عدم صرفها أسوة بالموظفين الحكـوميين           

لعامة في جمعية األسرى والمحررين حسام موفق حميد كان من المفروض على الحكومـة ووزارة               العالقات ا 
المالية صرف رواتب األسرى قبل الموظفين وغيرهم فنحن بإمكاننا الصبر والصمود أكثر من األسرى ولكـن                

  .قوات االحتالل ال ترحم األسرى وتمارس بحقهم الجرائم وسياسة العقاب الجماعي
21/6/2006جديدة الحياة ال  

 
  إصابة عدد من أسرى الرملة بحاالت تسمم نتيجة تناولهم طعاماً فاسداً .33

قال أهالي األسرى في محافظة طولكرم خالل اعتصامهم األسبوعي أمام مقر الـصليب األحمـر بالــمدينة،                 
ت غذائية فاسـدة  امس، ان عددا من االسرى القابعين في سجن الرملة أصيبوا بحاالت تسمم نتيجة تناولهم وجبا  

وأوضح أهالي األسرى ان ادارة سجن الرملة تتعمد تقديم وجبـات            .من تلك التي تقدمها ادارة السجن لالسرى      
غذائية فاسدة ضمن مخطط يستهدف النيل من معنويات االسرى ويشمل سلسلة طويلة من االجراءات القمعيـة                

بر من اكثر سجون االحتالل قساوة، حيـث شـهد          والتعسفية، مشيرين في الوقت ذاته الى ان سجن الرملة يعت         
  . سلسلة من الجرائم ضد االسرى، خصوصا الـمرضى الذين ترفض ادارة السجن تقديم العالج الالزم لهم
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  21/6/2006األيام الفلسطينية 
 

   ماليين دوالر منحة من البنك الدولي7: وكيل وزارة الزراعة .34
طبيلة أن الوزارة انتهت، مؤخراً، من دراسـة لتنفيـذ مـشروع            أعلن وكيل وزارة الزراعة عزام        :حامد جاد 

يستهدف دعم قطاع الثروة الداجنة ومربي الطيور، وتعزيز القدرات الـمخبرية والبحثية للوزارة، تمكنها مـن               
وقال طبيلة إن الـوزارة      .االضطالع بدورها في كل ما يتعلق بقطاع الثروة الداجنة والـمزارعين العاملين فيه           

 7 و 5ع األسبوع الـمقبل اتفاقاً مع البنك الدولي، يمول األخير بموجبه الـمشروع بمنحة تتـراوح بـين                 ستوق
ماليين دوالر، موضحا أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً القناع ادارة البنك بتمويل الـمشروع، خصوصا أن قطاع                

  .برامج الـمختلفةالزراعة ال يندرج ضمن أولويات وسياسة البنك في تمويل الـمشاريع وال
  21/6/2006األيام الفلسطينية 

  
   طفالً فلسطينيا28إسرائيل ترفض عالج  .35

 طفال فلسطينيا، يعانون من مرض السرطان وهم بأمس 28 رفضت سلطات االحتالل تقديم العالج الى :قنا
ة في وزارة وقال المسؤول في العالقات الخارجي، الحاجة الى عمليات زرع النخاع الشوكي النقاذ حياتهم

الصحة الفلسطينية ان هؤالء االطفال بأمس الحاجة الجراء العملية الجراحية ولكن تعنت السلطات االسرائيلية 
كما أن الحصار المفروض على خزينة حكومة حماس جعلها غير قادرة على دفع نفقات العالج .يمنعهم من ذلك

  .في المشافي االسرائيلية
  21/6/2006البيان 

 
   جنوب لبنان التالسيميا في مخيم البرج الشماليظاهرة مرض .36

، تجلس داخـل مـستوصف      )مخيم برج الشمالي صور   ( األم الفلسطينية سوسن رحيل      :  أنور الموسى  ،صور
 تقول طفالي يعانيان من مرض التالسيميا       ،الكرامة الطبي وعشرات المرضى الذين تغص بهم غرفة االنتظار        

فوق قدرة زوجي فيما األونروا ال تقدم كلفة الدواء والحقن اليومية، وتحويالتها            وتكلفة العالج والدواء واألبر، ت    
وإمكاناتـه  !!.. الى المستشفى منقوصة ومذلة، وهذا المركز الوحيد الذي نلجأ إليه كلنا في يوم واحد بالـشهر               

ض المـذكور   سوسن نموذج من عشرات األمهات اللواتي يتألمن على مصير أبنائهن المصابين بالمر            . بسيطة
وهي ظاهرة فريدة فـي لبنـان       ..  حالة، أو يزيد، غالبيتها تالسيميا ومنجلي، والقلة أنيميا        60نحو  (في المخيم   
لم تتنصل االونروا   : ينتظرن شهريا طبيبا يعاين أبناءهن بشكل شبه تطوعي ما يدفع الى التساؤل           ). والمخيمات

ل يستقبلهم مركز الرعاية الدائمة في الحازمية؟، وكيف تقدم         الموكلة بإغاثة الالجئين من المسؤولية تجاههم؟ وه      
تـوفي  ) منجلي(المصاب غسان عيد     لهم الرعاية؟ قبل هذا وذاك، ماذا يقول المرضى والمتضررون أنفسهم؟           

ونعـاني مـن    . أخوه بالمرض، يؤكد إنني بحاجة الى رعاية ماسة، ومركز الرعاية ال يستقبلني ألني فلسطيني             
  .واءتقصير في الد

) منجلـي وتالسـيميا   (خالد إبراهيم يؤكد أن غالبية الحاالت هنا في المستوصف من النوع المزدوج             .بدوره، د 
 5وأعـاينهم منـذ نحـو       ).. نتيجة انتقال المرض من أبوين يحمل كل منهما العنصر الوراثي ألحد المرضين           (

الفتا الـى أن إمكانيـات      ..  الصعد كافة  بيد أن حاجاتهم استثنائية على    .. سنوات خالل يوم في كل شهر تقريبا      
والحلول؟ يشدد ابراهيم على اإلسراع في      .. متواضعة..  سنوات 7ف قبل   .ت.المركز الذي أنشئ بمبادرة من م     

فيمـا  .. ومركزنا بحاجة لتطـوير ).. زواج األقارب(طالما أن كل الحاالت وراثية .. الحلول وضرورة التوعية  
وماذا يقدم المركز؟ خفض من احتياجـات       .. لمشكلة، نظرا لظروفهم المأسوية   تهجيرهم الى مركز بعيد يراكم ا     
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والمؤسف، يضيف، أن بعض المرضى يصلون الى هنـا وملفـاتهم           ..  بالمئة 40 و 30بين  ) الطبيعية(المريض  
ويفضل إبراهيم أن يتم التطوير انطالقا من هذا المركز، فيمـا ثمـن أحـد                . غير متوافرة ووضعهم مأساوي   

ويوافقـه مـدير    ..  ألفا من نفقته الخاصة    50يدفع منها المصاب    ).. كل شهر ونصف  (ل  . ألف ل  120ة  األدوي
 مـن مخـيم     60 حالة، بينها نحو     70المستوصف ناصر معروف اآلراء، مؤكدا أن مركزنا يقدم خدمات لنحو           

الهـالل  (خليل نصار   .دأما   . داعيا الى تطوير المركز   .. إن الكلفة تسدد بعضها المنظمة    : برج الشمالي، ويقول  
، فيؤكد أن الهالل ال يحتوي على قسم خاص لعالج هـؤالء المرضـى، نظـرا المكاناتـه       )االحمر الفلسطيني 

  . مشددا على أهمية التوعية والوقاية من المرض.. المتواضعة
 عضو اللجنة الشعبية في المخيم جمال أبو شهاب، خالل وجوده في المستوصف، أكد أن األخير غيـر كـاف                  

.. مشيرا الى حاالت تالسيميا كبرى ال يعلن األهالي عنها في المخـيم           .. إطالقا لتلبية الحاجات الماسة للمرضى    
ومطالبـا  .. منتقدا األونروا التي ال توفر الدواء الضروري، وال تؤمن أطباء متخصصين بالدم فـي عياداتهـا               

بيق وعود وزير الصحة واللجنة الوزارية التي       وتط.. الحكومة اللبنانية، بااللتفات الى الواقع الصحي والمرض      
 حالة موثقة، الفتا الى أن      67في حين يؤكد زميله رائف أحمد، اننا، في اللجنة، رصدنا مؤخرا            .. زارت المخيم 

فيما كل الحاالت بحاجة الـى      .. األونروا ال تقر بوجود أي حالة من التالسيميا الكبرى، للتنصل من المسؤولية           
..  ألف ل لبعضها شهريا    300والعالج قد يتجاوز    .. وأصحابها من الحاالت المعدمة اقتصاديا    .. .رعاية واهتمام 

ونحـن  .. والمنظمة تقدم جزءا من التكلفة فقط، نظرا ألوضاعها المالية المتراجعة، وهي تدفع لبعض الحاالت             
ي منطقة صور، ألن هناك أيضا      وإيجاد أطباء دم ف   .. كلجان قمنا بتحركات عديدة وطالبنا األونروا بالعناية بهم       

كمـا أن الفحوصـات التـي       .. مشددا على ان أسرا تحتوي على إصابتين أو ثالث        .. حاالت سرطان دم عديدة   
  .. تكشف المرض وتطوره غير موجودة لدى االونروا

  ! نصائح: األونروا
 وحـالتي تالسـيميا     بدوره، يقر مدير برنامج الصحة في االونروا جميل يوسف، بوجود حاالت فقر دم منجلي             

هناك خلط عند النـاس، بـين       : نافيا وجود تالسيميا كبرى في المخيم المذكور، معلال       . كبرى في منطقة صور   
، ونوع ثالث يجمـع     )تالسيميا كبرى (، والبحري   )تالسيميا صغرى (فقر الدم المنجلي    (انواع فقر الدم الوراثي     

العالية لعالج التالسيميا ولمحدودية إيرادات الوكالة، فـان        نظرا للكلفة   : وماذا تقدمون؟ يجيب  ).. بين المرضين 
وسنقوم بمتابعة  . وفتح مركز لهؤالء غير وارد    . تأمين الدواء الذي يسحب الحديد المتراكم في الجسم غير ممكن         

واثرناها مع فريق مـن جمعيـة       . ونرفع المشكلة للمؤسسات التي تقدم المساعدة     . الموضوع مع وزارة الصحة   
ونرجو ان يحل هذا االمر، وتقديماتكم؟ لدينا برنامج تشخيص وقياس نسبة           . االحمر االماراتي زار لبنان   الهالل  

وعند تشخيص حالة التالسيميا، يحول المـريض الـى         . الخضاب في الدم لكل طفل عند بلوغه الشهر السادس        
باسـتثناء الحقـن الالزمـة      ! دمونقدم لهم الخدمة بما فيها الفحوصات المخبرية واالستشفاء ونقل ال         . استشاري

يقوم مركز الرعاية الدائمـة فـي الحازميـة         : ويتابع!! فضال عن نصائح وزيارات   ! لسحب الحديد في الجسم   
 ويعـاملهم كمـا     1998بمتابعة وعالج مرضى التالسيميا الفلسطينيين الذين سجلوا في المركز حتـى العـام              

  !لك فال يعاملون كنظرائهماما المرضى الذين تم تسجيلهم بعد ذ. اللبنانيين
  21/6/2006السفير 

 
   نقابات صحية تنضم الى اإلضراب الشامل عن العمل غداًعشرة .37

اعلنت عشر نقابات صحية، امس، االنضمام لالضراب الشامل عن العمل الذي سينفذ غـداً، وذلـك التزامـاً                  
قابات الصحية، اتحـاد نقابـات المهـن        وتشمل الن  .باالضراب المعلن من قبل نقابة العاملين بالوظيفة العمومية       

الصحية، ويضم ثماني نقابات صحية، ونقابة الخدمات الصحية والمجلس الفلسطيني للتمريض، وذلك احتجاجـاً              
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على تأجيل مناقشة ازمة الرواتب في المجلس التشريعي، واستنكاراً لموقف المجلس التشريعي بتجاهل معانـاة               
  . الف موظف في القطاع العام160

  21/6/2006أليام الفلسطينية ا
 

  مبارك يدعو الفلسطينيين لالتفاق واستئناف التفاوض مع إسرائيل  .38
قال حسني مبارك ان خطة اولمرت مرفوضة النها ال تؤدي الى الـسالم، داعيـا جميـع الفـصائل                    :القاهرة

لي حول عملية السالم فـي      الفلسطينية الى االتفاق فيما بينها على استئناف عملية التفاوض مع الجانب االسرائي           
وقال انه البد من تهيئة المناخ الستئناف المفاوضات، خاصة ان االسـرائيليين اعربـوا عـن       .المرحلة القادمة 

استعدادهم للجلوس الى مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرا الى ان منطقـة الـشرق االوسـط مملـوءة                  
  .يمكن االنعزال عنهاباألزمات وتواجه العديد من التحديات التي ال 

21/6/2006القبس الكويتية   
  

  تخشى تحويل القضية الفلسطينية إلى نظام صدقات    العربية الجامعة  .39
اكد السفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية محمد صبيح أن موقف الجامعة العربيـة يقـوم               : الوكاالت القاهرة،

 المعاناة عنه، ولكنها تخشى أن تؤدي اآللية الجديـدة          على رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني بما يخفف        
لتحويل القضية الفلـسطينية    'الخاصة بإيصال المساعدات التي وافق عليها االتحاد االوروبي والرباعية الدولية           

وقال في تصريح الى وكالة االنباء االلمانيـة د ب أ إن موقـف              · 'والشعب الفلسطيني إلى مجرد قضية إنسانية     
ن أي مساعدات تأتي    ايتوافق والموقف الرسمي الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس عباس، والذي يقول            الجامعة  

   .للشعب الفلسطيني وأي خطوات لتسهيل الحياة الشعب الفلسطيني
21/6/2006االتحاد االماراتية   

 
  لشعب الفلسطينيلتبرع تالقوى السياسية والطالبية اللبنانية  .40

 ماليـين ليـرة     10ية والطالبية اللبنانية اسامة حمدان تبرعات مالية، بلغت قيمتهـا           سلم وفد من القوى السياس    
لبنانية، جمعها طالب الجامعات اللبنانية، في يوم تضامني، لدعم الشعب الفلسطيني، بحضور مسؤول العالقات              

  . السياسية علي بركة والمسؤول السياسي في منطقة بيروت مشهور عبد الحليم
21/6/2006السفير   

  
  النسبة االكبر من السكان غير االردنيين همحملة الجنسية الفلسطينية .41

أعلن المدير العام لدائرة االحصاءات العامة غازي شبيكات النتائج النهائية للتعداد العام :  ينال البرماوي،عمان
وبحسب النتائج فقد شكل حملة الجنسية الفلسطينية النسبة االكبر من السكان غير االردنيين . للسكان والمساكن

 في المائة وشكل 28,7 في المائة في حين شكل المصريون النسبة الكبيرة الثانية 29,4الموجودين في المملكة 
 . في المائة10,2العراقيون نحو 

21/6/2006الدستور   
 

 ق آلية تقديم المساعدة للفلسطينيين ينستن موسكو تعبر عن ارتياحها م .42
 ، من الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسيةهأعلنما : موسكو من 19/6/2006 وكالة األنباء الروسية ذكرت

.  من تنسيق آلية تقديم المساعدة للفلسطينيينت تمكناللجنة الرباعيةأن موسكو تعرب عن ارتياحها من أن 
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ن رفع تجميد أ مشيرا إلى ،وتشترك في عمل هذه اآلليةاللجنة ئيل بدورها على نداء وتأمل موسكو أن ترد إسرا
في هذه المسألة من أن الموافقة على تنطلق  الخارجية الروسية  يشار إلى أن.أموال الضرائب له أهمية خاصة

 وأن ،فلسطينيينآلية المساعدة ستعتبره كافة الحركات الفلسطينية الرئيسية بما فيها حماس خطوة لصالح ال
نحو استئناف العمل  وتبدأ الحركة  من حماس، المعروفةالرباعيةترد بالمثل على مطالب سالحكومة الفلسطينية 

  .التسوية السياسية على أساس خارطة الطريق
 مساعدة الفلـسطينيين  إلى لدى قطر األميركي السفير وةدع: الدوحة من   21/6/2006 الوطن القطرية    وأوردت

حماس حتى تنبـذ العنـف      لحكومة   مساعدة   أي معارضة واشنطن تقديم     مؤكدااآللية الدولية المؤقتة،    من خالل   
 اإلنـسانية ن الواليات المتحدة على علم كامـل باالحتياجـات          أ أشار إلى و. وتعترف باالتفاقات األمنية السابقة   

 إضـافة  مليـون دوالر     245لـغ    االلتزام االميركي بتقديم مساعدة تب     من خالل  يظهر   ، الذي للشعب الفلسطيني 
 مكررا التأكيد علـى أن هنـاك        .األخرى ماليين دوالر لألدوية واالحتياجات الطبية       10لمساعدة عاجلة قدرها    

  . شريك فلسطيني ملتزم بالسالم ال باإلرهابحاجة لوجود
  

  الكونغرس يصادق على تمويل إقامة معبر بين إسرائيل والضفة الغربية .43
يكي قبل عدة أيام على تمويل إقامة معبر جديد بين إسرائيل والضفة الغربية في بلـدة                صادق الكونغرس األمر  

تمويل قد تأخرت بسبب    الوبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن المصادقة على       . ترقومية، يقع خلف الخط األخضر    
 سوف يقـام علـى      األهم هو أن المعبر    إال أن    .معارضة الواليات المتحدة تحويل األموال للحكومة الفلسطينية      

زعمت التقارير اإلسرائيلية أن إسرائيل تعهدت بأن األمـر لـن يخلـق             فيما  األراضي الفلسطينية خلف الخط،     
  . حقائق على األرض من جهة ترسيم الحدود الدائمة

  21/6/2006 48عرب
  

  شركة أمريكية تعرض على إسرائيل تطوير سالح إلسقاط صواريخ القسام  .44
ن شركة أمريكية إلنتاج األسلحة عرضت على إسرائيل تزويدها خالل فترة قصيرة            أ ،قالت يديعوت أحرونوت  

بعد توقف مشروع إلنتـاج أسـلحة ليـزر إلسـقاط           ،  بسالح يعمل بالليزر من أجل الرد على صواريخ القسام        
ن بعد أن قامت الشركة بتفعيل لوبي سياسي وأمني في اسرائيل، توقعـت أ            يشار إلى أنه و   . صواريخ الكاتيوشا 

  .يقوم أولمرت بطرح الموضوع على رامسفيلد
  6/2006 /20 48عرب 

  
  التصويت على ضم نجمة داود الحمراء إلى منظمة الصليب األحمر الدولية .45

من المرجح أن تصادق الهيئـة      : سرائيليةاإلذاعة اإل  نقالً عن  20/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط     ذكر  
 إلى صفوفها،    االسرائيلية ي جنيف اليوم على ضم نجمة داود الحمراء       الدولية للصليب األحمر خالل مؤتمرها ف     

صوت الدول األعضاء على مشروع قـرار يقـضي         حيث سي بعد عقود من التفاوض العقيم حول هذه المسألة،         
كما سيجري التصويت أيـضاً علـى ضـم         . شارة التقليدية للصليب األحمر   البإضافة شارة المعين األحمر إلى      

 الفلسطيني إلى صفوف الصليب األحمر، على الرغم مما ينص عليه ميثاق الهيئة الدولية من أنها                الهالل األحمر 
  .تتعامل مع جمعيات من دول سيادية فقط

وزراء خارجية  إلى أن    باكو محمد إسماعيل   نقالً عن مراسلها في    21/6/2006الجمهورية المصرية   ت  وأشار
ن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في األراضي الفلسطينية والعربيـة         عن قلقهم البالغ م    واأعربالدول اإلسالمية   

بتكليـف اللجنـة     وزراء المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للصليب والهالل األحمـر        الطالب  و. المحتلة جراء 
ل وتكليف االتحاد الدولي للصليب األحمر والهال     . الدولية للصليب األحمر باالعتراف بالهالل األحمر الفلسطيني      
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إلزام نجمة داود الحمراء بـاحترام القـانون الـدولي          و. األحمر بقبول الهالل األحمر الفلسطيني في عضويته      
اإلنساني في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واحترام القاعدة التي اعتمدها المـؤتمر الـدولي للـصليب                

  .  1921األحمر والهالل األحمر سنة 
  

  وثروات الشرق األوسط تزداد  .. ري في العالم  ألف ث700 ماليين وثمانية .46
أعلنت شركة ميريل لينش العالمية ان عدد االثرياء في العالم ارتفع  :ب .ف.عن أ  21/6/2006ذكرت السفير 
 تريليون دوالر أي 33 الف ثري وارتفعت ثرواتهم الى اكثر من 700 ماليين و8 الى 2005خالل العام 

وقالت ميريل لينش في تقريرها السنوي العاشر الذي نشر امس  . 2004 العام  ونصف في المئة عن8بزيادة 
 في المئة بسبب ارتفاع 19 بنسبة 2005ان الثروات المالية في منطقة الشرق االوسط سجلت ارتفاعا في العام 

ة عن  ونصف في المئ13واعلنت ان عدد اصحاب الماليين في المملكة السعودية ازداد بنسبة . اسعار النفط
بينما ارتفع عدد اصحاب الماليين في ، 2004 العام 70600 مقابل 2005 الفا العام 80العام الماضي فبلغ 

 . في المئة13 أي بزيادة معدلها 2005 العام 59000 الى 2004 العام 52800االمارات العربية المتحدة من 
لمتحدة االميركية اال انها اشارت الى ان وسجلت ميريل لينش تراجعا في ارتفاع عدد االثرياء في الواليات ا

  . عدد االغنياء في اميركا الشمالية ظل هو االعلى في العالم
.  ملياردير يعيشون في إسرائيل84 مليونير و7400إن هناك  الى 6/2006 /20 48وأشار موقع عرب 

ة الثانية، مقارنة بالسنة في عدد الفئ% 20في عدد الفئة األولى وبنسبة % 12ويشكل هذا العدد زيادة بنسبة 
  .2004التي سبقتها، 

  
  دراسة تركية الستبعاد النصوص اإلسالمية التي تجيز العنف ضد النساء .47

 بدأ علماء دين أتراك دراسة شاملة للنصوص الدينية الستبعاد اي احاديث منسوبة للنبي محمد تجيـز                 :ا ف ب  
 . مديرية الشؤون الدينية في تركيا محمد غورميزاستخدام العنف ضد النساء، حسب ما اعلن امس نائب رئيس 

واكد غورميز ان العديد من االحاديث المنسوبة للنبي محمد بما فيها تلك التي تتضمن تمييزا ضد المرأة ادخلت                  
وقال انه ال يمكن ان ينسب اي حديث يهين النساء او يوصـي او يبـرر                . على السيرة النبوية على مر القرون     

وان وصف النساء بانهم ناقصات عقل ودين وانهن مصدر الشر هو ضرب من             . ضدهن للنبي باستخدام العنف   
 خبيرا البدء بتحضير هذه 35وطلبت مديرية الشؤون الدينية من  . الهرطقة وليس له عالقة باالسالم او القرآن

  . 2007الدراسة، وتوقع غورميز ان ينشر النص الجديد في خمسة مجلدات بنهاية
  21/6/2006السفير 

  
  طفرة مراكز الدراسات واألبحاث حاجة سورية إلى المبادرة .48

  شهدت سوريا في األعوام األخيرة طفرة استثنائية في نشوء مراكز األبحاث والدراسـات               : زياد حيدر  ،دمشق
ويجمـع   . السياسية واختصاصات أخرى، في محاولة، كما يبدو، لملء الفراغ الموجود رسميا في هذا المجال             

حد المبادرات والمراكز في سوريا، التي تنقسم بين رسمية وشبه رسمية وخاصة، وهو الشعور العميق               عامل وا 
بتعقد الوضع السوري حاليا، والمستند إلى معطيات أبرزها حالة انعدام التواصل السياسي مع الغرب من جهة،                

بغيـاب روح المبـادرة،     وتردي األداء اإلعالمي المزمن من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك، الـشعور العـام               
  . واالنطباع بأن الحالة السورية تخضع لرد الفعل، أكثر منها إلى اتخاذ المبادرة السياسية
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ولم ترخص السلطات، بالمعنى القانوني، ألبرز هذه المراكز، وهو ما يـدل علـى غيـاب الخطـوة األولـى                    
ها العمل كدار أبحاث ونشر سجل تجاري،       الحكومية، إذ تعمل غالبية هذه المراكز باالستناد إلى رخصة تجيز ل          

  . ال كمركز دراسات
 2002,ويمكن البدء باالستثناء، وهو مركز الدراسات واألبحاث الذي يديره الخبير رزق اهللا الياس منذ العـام                 

وهو المركز الرسمي الوحيد في سوريا، ويتبع لمكتب األمن القومي، أعلى سلطة أمنية في البالد من الناحيـة                  
ويختص مركز الدراسات واألبحاث بدراسة كل ما له تأثير على األمن القومي السوري، بما فـي                 . توريةالدس

ذلك األوضاع الداخلية والخارجية، وتحيط أبحاثه بتطورات المنطقة، من الساحة الداخلية في إسـرائيل، إلـى                
، التي ال يعلن عنها، ضمن دائـرة        وتتم دراسة أبحاث المركز   . تركيا والعراق وإيران، وبالطبع لبنان وفلسطين     

إال أن الطفرة الحقيقية كانت بدأت مع مركز الدراسات والبحوث االسـتراتيجية التـابع              . اتخاذ القرار ومحيطها  
 1991,لجامعة دمشق، الذي أسسه الياس أيضا، وذلك بعد المفاوضات العربية اإلسرائيلية في مدريد في العـام            

ود مثل هذا النشاط في سوريا، وتم تأسيس المركز وإلحاقه بجامعـة دمـشق              حيث رأى الياس حاجة ماسة لوج     
  . لالستفادة من الخبرات الجامعية فيها

ويرأس المركز اآلن عضو مجلس الشعب فيصل كلثوم، الذي يؤكد على فاعليته، مـن خـالل اإلشـارة إلـى            
، بما يؤكد وجوده على مـستوى       )اليورو ميسكو (عضويته في تجمع المراكز األوروبية ومراكز دول المتوسط         

  . العالقات الدولية، ونشاطه في مجال دعم العالقات مع تركيا، كمثال على امتداد التأثير في العالقات اإلقليمية
وكان المركز، الذي يقدم دراسات اقتصادية وسياسية، أجرى دراسات عن عالقة العرب بالجوار، والصراع مع               

عدة، ولديه، وفق ما يذكر كلثوم، أهم وحدة عمل في مجال االستبيانات، إذ يقـدم               الواليات المتحدة، وتنظيم القا   
مباشرة إلى صناع القرار دراسات واستبيانات ال تنشر، بينها واحدة أجريـت مـؤخرا حـول الديموقراطيـة                  

ـ                     اك واألحزاب السياسية في سوريا، إال انه يوضح أن هذه المراكز صنعة جديدة في البالد، وأنـه مـا زال هن
  . ذهنية سياسية ال تؤمن باالعتماد عليها، في وجه ذهنية أخرى تؤمن بضرورة االستماع لها

  المركز العربي للدراسات 
ويرأس الخبير والوزير السابق عصام الزعيم مركزا لألبحاث، كان أسسه في منتصف التـسعينيات الـرئيس                

ات االستراتيجية أبحاثا فكرية وسياسية، وكان بدأ       ويقدم المركز العربي للدراس   . اليمني السابق علي ناصر محمد    
بإصدار موسوعة حركة القوميين العرب، وأخرى عن األحزاب السياسية في العالم العربي، باإلضافة إلى إقامة               
حلقات نقاش حول قضايا استراتيجية، بينها ندوات عن إعادة نشر القوات األميركية فـي العـالم، وخـصوصا             

خصة الحرب، ونشر الحلف األطلسي في الوطن العربي، وقـضايا أخـرى ذات طبيعـة               العالم العربي، وخص  
  . اقتصادية أو اجتماعية ثقافية

ويقول الزعيم إن للمركز مخططات سنوية، مضيفا انه ليس منعزال عن الكفاءات العربية التي يستقطبها بأجور                
لكن ليس   . حاليا لالشتراكات والمساعدات  رمزية، مشيرا إلى أن المركز بصدد مضاعفة موازنته، التي تستند           

لدى الزعيم أوهام، إذ يدرك أن ثمة مشكلة كبيرة تعاني منها مختلف المراكز الموجودة في سوريا، معتبرا أنها                  
ويوضح أن المراكز غير محددة األهداف أو متخصصة، وباحثيها غير متفرغين، وندواتها            . جعجعة بال طحين  

ويسأل هل يعقل اال يكون لدينا مركز متخصص بالدراسات اإلسرائيلية          . ويلة األمد ال تأتي ضمن استراتيجية ط    
 عاما حتى تأقلمـت     15حتى اآلن، ما الذي لدينا اآلن بشأن الصين والهند؟، الفتا إلى أن األمر استغرق سوريا                

  . مع انهيار االتحاد السوفياتي وانفتحت على روسيا
إذا لم تكن هناك سياسة للدولة لتأييد البحث ودعمه، مشيرا إلى أن مركز             وال يرى الزعيم إمكانية تحقيق نجاح       

 في المئة منها، داعيا     45الدراسات االستراتيجية السوداني لديه موازنة بمليون دوالر، تدفع الحكومة السودانية           
ت مؤخرا فـي  إلى التركيز على الحاجة للتفاعل بين صناع القرار ومراكز األبحاث، موضحا أنه في ندوة، عقد    
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الخارجية السورية، جاء منهم أربعة، وبقي اثنان فقط حتى نهايتهـا،           ) وزارة( دبلوماسيا من    18المركز، دعونا   
  . معتبرا أن صناع القرار ال يستفيدون من المراكز الغير متطورة بشكل كاف

  مركز المعطيات 
لمعطيات والدراسات االستراتيجية في    وفي السياق، أسس المعلق السياسي والكاتب عماد فوزي شعيبي مركز ا          

 ويتركز عمل المركز على جمع المعلومات واألبحاث وإعادة توزيعها علـى المـشتركين،              2004أوائل العام   
ويقول شعيبي اللسفير إن المركز يملك موقعا على شبكة         . إضافة إلى إعداده قراءة مستقبلية لألوضاع اإلقليمية      

 الف شخص يوميا، موضحا أن الدراسات التي يعدها         150ث يطالعه حوالى    االنترنت يسجل حضورا الفتا، حي    
  . المركز يستفاد منها على كافة االصعدة

شعيبي اختار اال يجيب على سؤال عما إذا كانت هذه الدراسات ترسل إلى جهات رسمية، إال انـه اعتبـر أن                     
تدقيق فيها، مشيرا إلى أن مركزه يحظـى        أبحاث وترجمات مهمة للمركز كان بإمكانها أن تحدث فرقا، لو تم ال           

باهتمام غربي، حيث زاره دبلوماسيون غربيون، بينهم مدراء مكاتب الشرق األدنى وسوريا ولبنان والعراق في               
  . وزارة الخارجية األميركية، باإلضافة إلى باحثين وصحافيين أجانب

  المكتب االستشاري للتنمية 
ل سكر، من جهته، أن مركزه المكتـب االستـشاري الـسوري للتنميـة              ويرى المحلل والخبير االقتصادي نبي    

واالستثمار يقع خارج تصنيف المراكز االستراتيجية، كون عمله الحالي يقتصر على إعـداد أوراق يمكـن أن                 
تكون أرضية للبحث والنقاش في المؤتمرات، من دون أن يستبعد إمكانية أن يعـد فـي المـستقبل دراسـات                    

  . ذات طابع سياسي، إذا طلب منه ذلكاستراتيجية، أو 
  مركز الشرق للدراسات 

وبرغم ما  . أما آخر المراكز الشرق للدراسات، فقد أنشأه منذ أشهر فقط، المحلل السياسي والطبيب سمير التقي              
أشيع عن كونه تابعا لوزارة الخارجية السورية أو أداة تنسق معها، فإن الوزارة تنفي رسميا أية عالقة بـه أو                    

وكان سمير التقي، بما له من ارتباط بالسياسة السورية الخارجية، والمعروف بتحركاته المكوكية إلى              . بنشاطاته
تركيا والواليات المتحدة ومؤخرا فرنسا، يعزز النقاش غير الرسمي مع أطراف كثيرة في تلك الـدول، حـول                  

  . قضايا التعاون اإلقليمي والعالقات الدولية
 على تجربة التقي إن هدف المركز هو دعم صناع القرار بمعلومات عن البلدان التي يتم                وتقول مصادر مطلعة  

العمل معها، ومعرفة آلية اتخاذ القرار فيها، وطرح الحلول لتحرك سوريا خارجيا، وتقديم اقتراحـات، وذلـك                 
  . ضمن خطة عامة تهدف إلى وضع تصور جديد للدور السوري في المنطقة

توافرة لدى الباحثين، عموما، بأن السياسة الخارجية السورية تخضع لتأثير صناع القـرار             وبرغم أن القناعة م   
في القصر الجمهوري وحزب البعث وإدارات األمن، إال أن الرأي هو أن هذه المراكـز، خـصوصا مركـز                   

دف عمـل   الشرق تستطيع أن تقدم طبقا مختلفا عن بقية المطابخ صاحبة الطروحات السياسية الخارجية، وأن ه              
 . مجموعات الباحثين في المركز، بناء ما يسمى بجدوى الشك تجاه الطروحات التقليدية، والتأسـيس ألخـرى               

ويحكم التفاؤل عمل المختصين، برغم أن تأثير هذا النوع من الدراسات والتقييم ال يمكن تحديده نظرا لقـصر                  
حور مواز مـن الخبـرة، للمحـور الرسـمي          سن التجربة، بأن تأثير أبحاثهم واقتراحاتهم يمكن أن يؤسس لم         

  .التقليدي
  21/6/2006السفير 

 
  عضاء في الكنيست يؤكدون أن تحقيق الجيش االسرائيلي ليس أميناأ .49

   بامبي شيلغ
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وجدت عضو الكنيست زهافا غلئون من ميرتس من الصحيح أن تُشكك في تحقيق الجيش االسرائيلي في القذيفة                 
قرر تحقيق الجـيش االسـرائيلي، بعـد        .  بحر غزة  ئ شاط ىرجت تستجم عل  التي أصابت عائلة فلسطينية، خ    

قررت صحف بريطانيـة رائـدة ثـالث،    . سبوع، أن الجيش االسرائيلي لم يشارك في األمر       أانقضاء نحو من    
  .يضا، أن تحقيق الجيش االسرائيلي ليس أميناأوكتاب مقاالت اسرائيليون 

. حقيق الذي أجراه الجيش االسرائيلي في أعقاب هذه المأساة ليس أمينا           ماذا يمكن تحديد أن الت     ىال أعلم بناء عل   
ذا أصبحوا يتحدثون عن التحقيقات، فربما يكون من المناسب أن نُجري تحقيقا شامال في القضية، التـي                 إولكن  

ش أال وهي دوافع السيدة غلئون وكُتاب المقاالت، الذين هاجموا ِصـدق تحقيـق الجـي              : لم تُبحث لسبب ما قط    
  .االسرائيلي

يفترض أن تكون   ). ذا لم يكن جنائيا   إ(أنا أعلم أن كُتاب المقاالت والساسة يفترض أن يكونوا فوق رتبة التحقيق             
حن، الصحافيين والساسة، يفتـرض أن نكـون         ن . نقية من أي فساد وتلون وتوجهات شخصية        وكتاباتهم قوالهمأ

لكننا أنقياء كالثلج، وموضـوعيون،     . يقة المرة للجمهور   عن الحق  ،خُدام مخلصين؛ ووظيفتنا هي أن نكشف فقط      
  أليس كذلك؟. وبال مصالح

ال يثور في الـذهن أنهـا   . من الواضح أنه ال توجد لها أي دوافع خفية.  سبيل المثال ىالسيدة زهافا غلئون، عل   
لتلفاز، ال يوجد شك    قنوات ا  ىحدإ الكشف في أحد البرامج التي يشاهدها الكثيرون في          ى األضواء وال  ىلإتشتاق  

في أنها تهتم فقط في الكشف عن الحقيقة، والجيش االسرائيلي، وبخاصة في هذه الساعة الصعبة، هو بمنزلـة                  
  .غرض سهل للرماة

يضا، وهم مثقفون مستقيمون في نظر أنفسهم، مستعدون لمشاركة كارهي اسـرائيل ليبـدوا              أوكُتاب المقاالت   
وربما لم تكن لهم ببساطة مقالة      . ن الواضح لهم أن الجيش االسرائيلي كاذب      م. جميلين محقين في نظر أنفسهم    
  .سبوعيكتبونها في اليوم المحدد من األ

نهـم  أ سنصدق زهافا غلئون وكُتاب المقاالت االسرائيليين، في أن دوافعهم ليست فاسدة؟ عنـدما نـسمع                 ىمت
لـي  إيضا  عندما نسمع أنهم انتقلـوا        أم ، و  ينتقلون للسكن في سدروت، ويستيقظون ليال علي صفير شاحر أدو         

وعندما نسمع صوتهم القادم من سدروت، التي تُقصف من غير جرم جنته، ال من البعد               . هناك مع العائلة كلها   
يضا إن الجيش االسرائيلي يكـذب، ربمـا نـصدقهم          أاآلمن المحمي الذي يصرفون فيه حياتهم، ليقولوا آنذاك         

 ضباط الجـيش    ىسئلة نفسها، التي يضيقون بها عل      وأشباهها؟ عندما يوجهون األ     سنصدق غلئون  ىومت .آنذاك
 سبيل المثال، كيف يمكن أننا لم نر فـي اللقطـات المـصورة              ىوعل .يضاأ الجهات الفلسطينية    ىلإاالسرائيلي  

ـ     اهزا فـي  للحادثة، التي التقطها المصور الفلسطيني أية نقطة دم؟ وكيف يمكن أن يكون المصور الفلسطيني ج
المنطقة؟ وكيف يمكن أن تكون الطفلة الصارخة التي يفترض أنها خرجت من الماء جافة تماما؟ وكيف يمكـن                  

سئلة عن تجربتنا كلنـا مـع       أوكان من الممكن أن نضيف        فجأة وهو يمسك في يديه بندقية؟      ىأن يقوم أحد القتل   
. لسخرية القدر، سألها فريق من صحيفة ألمانيـة       سئلة، ويا   هذه األ . الفلسطينيين في حاالت مشابهة في الماضي     

 الجيش االسـرائيلي    ىلإسئلة صعبة   أولئك بيننا، المعروفة مواقفهم سلفا، أجهدوا أنفسهم في أن يوجهوا           أولكن  
  أيمكن تصديقهم؟. فقط

  20/6/2006) معاريف(
   21/6/2006القدس العربي 

  
  خطة إنقاذ وطنية من المأزق الفلسطيني .50

  رشيد قويدر
ة مفهوم لدى حماس يطفو على سطح النقاش الداخلي الفلسطيني مفاده أن إسرائيل ماضية في تنفيذ خطتهـا                  ثم

األحادية القائمة على اعتبار عدم وجود شريك فلسطيني، وبمعنى أن موقف الحكومـة اإلسـرائيلية الراهنـة                 
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لـى  إسابقة لوصـول حمـاس   لى خطة ارييل شارون، والتي بدأت منذ سنوات      إبزعامة ايهود أولمرت، يستند     
السلطة حين أوقفت المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وواصلت ذات الموقف مع الرئيس               

ولكـن االسـتنتاج الحمـساوي    . لى جدل، بل حدث بال حرج  إالفلسطيني محمود عباس، وهي حقائق ال تحتاج        
وعليه، فالخالصة  . مة اإلسرائيلية وخطتها األحادية   لى موقف الحكو  إيرهن استخالصه في هذا الجانب باالستناد       

تكمن في أنه ال جدوى من برنامج نضالي وسياسي يجمع بين التمسك بالثوابـت الوطنيـة وحمايتهـا، وبـين                    
وهكذا، فمن األفضل لــ حمـاس التمـسك         . قليمي الراهن الواقعية التي تأخذ في االعتبار الوضع الدولي واإل       

  .بثوابتها ومبادئها
ز هنا اعتماد متبادل بين أحاديتين، على طرفي نقيض، األولى تقودها حكومة أولمرت والثانية حماس التـي                 يبر

طرفا نقيض يحتفظان بعدد من المشتركات في أجندات        . تقود الحكومة الفلسطينية، وقد غدت معادالً موضوعياً      
ه بـ االعتمـاد المتبـادل علـى األفكـار          فهما متوازيان، في ما هو أشب     . أحادية تحكم مواقفهما وترتبط داخلياً    

والمفاهيم النقيضة، وحيث يؤثر الموقف اإلسرائيلي القائل بـ عدم وجود شريك فلـسطيني علـى براغماتيـة                 
حماس، والتي كان من الممكن أن تذهب إليها، والفارق هو أن إسرائيل نجحـت فـي أن تـروج أن الـسلطة                      

لى الـسلطة، وخـداعها     إ، وعززت ذلك مع صعود حماس       )إرهابي (الفلسطينية باتت معادالً موضوعياً لكيان    
الغرب بأن مهمتها الراهنة هي القضاء على حماس، في الوقت الذي تسعى به نحو هدف حقيقي معلن، وهـو                   
القضاء على التسوية، عبر فرض تصورها األمر الواقع، أي الحل األحادي الصهيوني وتجنب أي حلول وفـق                 

  .ليةقرارات الشرعية الدو
في االعتماد المتبادل راهناً، تبرز أيضاً أولوية حماس الرئيسية، وهي بقاء حكومتها من خالل قيامهـا بانجـاز                  
المهمات المطلوبة منها، وما يستلزم ذلك من وقت ومساحة زمانية ومكانية لبناء بنية لهذا الهـدف واسـتعادة                  

يجاد آليـة لـدفع     ادية للناس، ومنها محاوالتها الحثيثة إل     النظام والحد من الفساد ومحاولة تلبية الحاجات االقتص       
نجـاح  إوأمام هدف . الرواتب للموظفين في اإلدارات المدنية، بعد أن تراجع عن الدفع العديد من الدول الممولة           

  .لى ساحة العمليات العسكريةإحكومتها، فإنها تتفادى العودة اآلن 
اس تغدو أجندتها المباشرة وكأنها ذات طبيعة محلية بما هو نـاجم            وفي التجاذب لهذه األولوية الرئيسية لـ حم      

  .دراكها التام بأنها لن تستطيع تحقيق هذه األجندة إال بموافقة إسرائيلية مباشرة، أو ضمنيةإعن 
دراك، فإن قيامها بالعمليات العسكرية رداً على المجـازر اليوميـة اإلسـرائيلية، سـيعيق               لى هذا اإل  إواستناداً  

 نحو المزيد من    -لى تبرير   إ والتي ليست بحاجة     -الت بسطها للهدوء األمني، وسيقدم مبررات السرائيل        محاو
جرام الدموي، بما فيه فرض القيود على حركة الفلسطينيين مـن المعـابر، ومزيـداً مـن تقطيـع                   العنف واإل 

تحـسين األداء االقتـصادي     األوصال، وحركة البضائع، وعوائد الجمارك وغيرها مما يعيق الهدوء المطلوب ل          
  .الفلسطيني عبر دور الحكومة

يضاً، فإن األولوية االسرائيلية هي المضي قدما، وفق كاديما، في خطة الفصل            أفي المساحة الزمانية والمكانية     
وأمام هـذا   . غوارحادية، واستكمال الجدار العنصري، وتعزيز السيطرة على القدس والكتل االستيطانية واأل          األ

 المكانيـة لتنفيـذ     -لى الوقت والمساحة الزمنيـة      إيضاً  أئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت يحتاج       فإن ر 
سياساته بما في ذلك سياساته الداخلية المعقدة على صعيد الخريطة الداخلية اإلسرائيلية المتمثلة فـي الـصراع                 

توازيين، كل منهمـا يريـد تحقيـق أهدافـه          يضاً االعتماد المتبادل بين طرفين م     أالحزبي الداخلي، وهنا يبرز     
ن أجندة كديما قد تغذت من أحادية حماس، حين وفرت له ما سبق وان فبركه قبل وصولها                 أالمباشرة، والفارق   

حادي هي الحل العملي الوحيد راهناً ليحصل على الدعم المـالي           ن خطة الفصل األ   ألى السلطة، تحت دعوى     إ
قت يرسم الخطوط الحدودية كما يشاء للكيان الصهيوني، وعلى أساس أال تكون          من واشنطن لتنفيذها، وبذات الو    

مكان لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتشمل رقعتها قرارات الشرعية الدولية وحق تقريـر المـصير                إهناك  
  .للشعب الفلسطيني
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لمتحدة في القرار غير المسبوق،     مانة العامة لألمم ا   في تأكيد تغذية أجندة كديما من أجندة حماس برز موقف األ          
نان بتخفيض مستوى التعاون بين المنظمة الدولية والسلطة الفلسطينية، وأضـاف مـدماكاً             أوالذي اتخذه كوفي    

جديداً من التعقيد، فوق جدار الحصار السياسي واالقتصادي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وان جاء بـدعوى        
غاثة التابعة لألمم المتحدة، مستجيباً للحملة الدولية التي قادتهـا          الت اإل لى وكا إعزل حكومة حماس، حين توجه      

اسرائيل والواليات المتحدة بمعاقبة شعب بأكمله على نتائج االنتخابات، والتي تمت مراقبتها من قبل المؤسسات               
ى أولويـة تنفيـذ قـرارات     ن األمين العام لألمم المتحدة، هو رمز للقانون الدولي، والقائم أوالً عل           أبيد  . الدولية

 االسرائيلي ليس نزاعاً فـي منظمـة التجـارة العالميـة،            -ن النزاع الفلسطيني    إالشرعية الدولية، فضالً عن     
  .يستوجب عقوبات انتقامية

ن حرمان السلطة الفلسطينية من المخصصات العائدة لها، ستكون نتائجه معاكسة لما هو متوقع، حـين                أورغم  
ن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلـسطيني       أكما  . نسانية بما يتبعها من فوضى سياسية     إيشهد العالم كارثة    

المحاصر تبدأ بتحريره من االحتالل والحصار ونصرة حقه في تقرير مصيره، فما يحتاجه الفلسطينيون لـيس                
 بـه فقـط، بمـا    أكياس الدقيق واألرز على أهميتها تحت الحصار، ولكن ال يمكن اختزاله بذلك، وربط حياتهم       

نسانية، الممتهنة تحت االحـتالل     نسانية، ولشعب يدفع دماء غزيرة يومياً لتحقيق كرامته اإل         لإل ةيشكل من إهان  
وعلى المعابر وتقطيع األوصال، والمعابر الحدودية التي تفصلهم عن محيطهم، فضالً عـن انتهـاك حرمـة                 

  .ى قطاع غزة، والمجازر بحق األطفال والمدنيينمنازلهم، والقصف الصهيوني اليومي المتواصل والرتيب عل
في براغماتية حماس هل يمكن لها أن توافق على تسوية مع اسرائيل؟ تتقدم هنا المؤشرات العامـة لـسلوكها                   
السياسي الذي يشي بذلك في حال معينة، فبرنامج حكومتها المعلن يكشف عن قبولها بالتسوية من حيث المبدأ،                 

. ذا ما تحققت تسوية مرحلية تلبي المطالب الفلسطينية       إرة الهدنة الطويلة مع اسرائيل، و     وقد عبرت عن ذلك بفك    
نها خاضت انتخابات، سبق أن نصت عليها اتفاقات أوسلو، وأن مجرد الدخول بها،             أدراك حماس،   إناهيك عن   

سيقت مـن واشـنطن،     لكن االشتراطات الثالثة التي     . هو جزء من عملية سياسية قوامها فكرة الدولتين لشعبين        
االعتـراف  : لى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، عبـر   إووفق التجربة الفلسطينية الطويلة السابقة، لن توصل        

باسرائيل، ونبذ العنف، والقبول باالتفاقات السابقة الموقعة مع الحكومة االسرائيلية، فمسار أوسلو تم وأده فـي                
دارة األميركيـة   كودية، وخريطة الطريق وأدها شارون أمام أعـين اإل         على يد حكومة نتانياهو اللي     1996عام  

  .الراهنة، وان لم تحصل على شهادة وفاة علنية أمام المأل
في األجندتين وتداخلهما، فإن الخلل في أجندة حماس، هو التعويل على انسحابات اسرائيلية من أجزاء محـددة                 

غير رسمية كهدف ممكن التحقيق على حد توقعاتهـا، يقابلـه           ن تواصل هدنة    أمكانية  إمن الضفة الغربية، ثم     
مزيج من التحسين االقتصادي واستعادة القانون والنظام الفلسطيني، وباعتباره حداً مباشراً في أجندتها، وهكـذا               

  .جندتان المباشرتان على رغم الثوابت والمبادئ وخطط كليهما الطويلة األمدتتداخل األ
نقاذ وطنيـة، بتـوفير     إلى االتفاق على خطة     إروج فلسطينياً من هذا المأزق، هو ما يدفع         أمام هذا كله، فإن الخ    

طار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في آن معاً، تقوم على           إصيغة للشراكة السياسية الشاملة في      
 وتأخـذ بعبـر     برنامج مشترك، وخطة عمل سياسية ملموسة، تضمن تناسـق األداء النـضالي والـسياسي،             

ستخالصات التجربة السابقة، تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية وحمايتها، وبين الواقعية التـي تأخـذ فـي                 إو
  .قليمي الراهن، وفي مواجهة أحادية كديما وأجندتهاالعتبار حالة الوضع الدولي واإل
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 وفتح غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني، فإن أفضل حـل للخـروج مـن األزمـات                 في حين تشكل حماس   
  .السياسية واالقتصادية واألمنية التي يواجهها الفلسطينيون قد ال يكون الحل الذي تفضله حماس أو فتح

اس واعتقدت حم . لى السلطة في انتخابات ديمقراطية وفتح سلّمتها السلطة بالطرق الديمقراطية         إحماس وصلت   
أنها تستطيع أن تحكم وحدها، واعتقدت فتح أنها تستطيع أن تبقى خارجاً حتى تسقط حكومة حماس وتعود هي                  

  .لى مواقعها في الحكمإ
 رغم أن الواليات المتحدة واسرائيل اتفقتا على تجويع الشعب الفلسطيني عقاباً له على              ،غير أن حماس لم تسقط    
نفـسهم، أو مـن     ألى السلطة، إن بين الفلسطينيين      إاسة كبيرة لعودتها    وفتح لم تجد حم   . انتخاب الفصيل الخطأ  

وهكذا كان وأصبح الحديث اآلن عن حكومة وحدة وطنية تتبع اتفاقاً على            . الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي   
  .وثيقة األسرى

فالحل األول، أو األمثل،    حكومة الوحدة الوطنية هي الحل المناسب الثاني ال األول للخروج من المأزق الحالي،              
هو حكومة تكنوقراط تجد فوراً دعماً عربياً ودولياً، لتستطيع الحكومة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها الداخليـة،                

  .وتستطيع السلطة الوطنية أن تواصل عملها السياسي
 على حكومة الوحدة    وكالهما وافق  ...وفتح وافقت على الوثيقة ولكن     ...حماس وافقت على وثيقة الحوار ولكن     

  ...الوطنية ولكن
 بنداً، غير أن أهمها أربعة أو خمسة بنود، بدءاً بتفعيل منظمة التحرير، فانـضمام               15ربما كانت الوثيقة تضم     

والواقـع  . ليها يعني ضمناً قبولها باسرائيل، وهو مطلب دولي، خصوصاً أميركي، قبل أي خطوة تالية             إحماس  
ن طريق منظمة التحرير، فكل المفاوضات مع اسرائيل قامت بهـا المنظمـة،             لى السلطة م  إأن حماس وصلت    

وهي عقدت اتفاقات أوسلو واالتفاقات الالحقة، وليس من مسؤولية الحكومة الفلسطينية أن تفاوض اسرائيل، بل               
ـ            إن قبول حماس االنضمام     إ سياسية لى المنظمة يعفيها من مسؤولية التعامل المباشر مع اسرائيل في القضايا ال

  .الكبرى من نوع السالم وحدود الدولة المنشودة
تمنى شخصياً هو أن تعلـن حمـاس قبولهـا          أوثمة نقطة ثانية مهمة هي قبول الشرعية العربية والدولية، وما           

مبادرة السالم العربية، فهذه مشروطة بالدولة الفلسطينية، ومن شأنها أن تجيب علـى تخـوف حمـاس مـن                   
  .ترف بالفلسطينيين وال حدود لهااالعتراف بدولة ال تع

وأتوقف عند نقطة أجدها مهمة جداً هي حق المقاومة، وموقف حماس المعروف هو أنه طالما هنـاك احـتالل                   
دراكاً منها  إغير أن حماس في الحكم اآلن، وهي ال تستطيع أن تقاتل وتفاوض، ولعلها              . فستكون هناك مقاومة  

طالق نار استمر حتى كانت الجـرائم       إعارضة في آن، التزمت وقف      لصعوبة التوفيق بين أن تكون حكومة وم      
  .االسرائيلية األخيرة مثل مجزرة الشاطئ، فنقضت الهدنة أياماً ثم عادت

طالق صواريخ القسام على سديروت أو غيرها، فهي ال تفعل شيئاً غير أن             إاعترض بأقوى عبارة ممكنة على      
فمنذ يـومين والـصحف     . اك ضغوط كبيرة على الحكومة االسرائيلية     وهن. تعطي اسرائيل عذراً لقتل المدنيين    

وهناك إضراب عن الطعام فـي سـديروت        . االسرائيلية تخصص جزءاً كبيراً من صفحاتها لصواريخ القسام       
ليها ليمنع الدخول والخروج    إللضغط على الحكومة، ورئيس بلدية المدينة أعلن أنه سيغلق جميع الطرق المؤدية             

وكانت معاريف نشرت قبل يومين     . ن الممنوع عمير ميريتز، وزير الدفاع الذي يقيم هناك مع أسرته          حتى لو كا  
  .لى نصرة سكان سديروتإمقاالً كتبته زوجته الهاما ميريتز تدعو فيه جميع االسرائيليين 

ط الرأي العام الحكومة االسرائيلية متطرفة أصالً، وقادرة على الجريمة وترتكبها كل يوم، وهي قد تجد في ضغ              
دراكها أن صواريخ القسام ال تفعل شيئاً، وهذا أحسن حتـى  إعليها مبرراً الرتكاب مزيد من الجرائم على رغم  

  .ال يقتل مدنيون فيقع الفلسطينيون في ما يتهمون حكومة ايهود اولمرت به
ـ    االتفاق   لم يتم    ذاإالمطلوب من الفلسطينيين بعض الحكمة في مواجهة الصعوبات، و          قراط،وعلى حكومـة تكن

 أراها أفضل مخرج من المأزق الحالي، فال أقل من حكومة وحدة وطنية ال تعالج األزمة االقتصادية فقط،                  التي
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من، ووضعها كلهـا    عادة بناء أجهزة األ   إنما تحاول مكافحة الفساد المستشري، وتقليص بيروقراطية الدولة، و        إو
  .يشياتتحت سيطرة وزارة الداخلية، مع منع الميل

كل هذا ممكن، وال يجوز أن تحمل اسرائيل مسؤولية غيابه، وأرجو من القادة الفلـسطينيين أن يحـذروا ألن                   
  .الصبر العربي والدولي عليهم ال يمكن أن يستمر طويالً، فأحكي لهم قصة

بلـده  اتصلت في اليومين األخيرين بوزيري خارجية عربيين، وتحدثت مع كل منهما عن قضايا لها عالقـة ب                
  .لى ذلكإيراني وما وجيرانه، أو بالعراق والبرنامج النووي اإل

لى الوضع الفلسطيني بشيء من قريب أو بعيد، غير أن كالً من الـوزيرين              إتطرق في الحديثين الهاتفيين     أولم  
ذا لـم   إأثار الموضوع من دون طلب، وأبدى قلقاً على الشعب الفلسطيني، وخوفاً من أن يزداد سوء الوضـع                  

  .تستطع الفصائل الفلسطينية االتفاق على برنامج وطني ضمن نطاق الشرعيتين العربية والدولية
قال لي أحد الوزيرين انه بلّغ الدكتور محمود الزهار، وزير الخارجية الفلسطيني، أن حكومة حمـاس مطالبـة       

وزاد الوزير أن حكومته لـن      . باالعتراف بالمبادرة العربية لتسهل على الحكومات العربية مساعدة الفلسطينيين        
ذا لم تلتزم المبادرة العربية التي أيدتها الدول العربية كافة، وحكومته قـادرة             إتلتزم للحكومة الفلسطينية بشيء     

  .لى الفلسطينيين بألف طريقة ال تمر على حكومة حماسإيصال المساعدات إعلى 
نهم لم يعودوا بعيدين مـن      إاليومين األخيرين قالوا    خوان الفلسطينيين من فتح وحماس الذين هاتفتهم في         كل األ 

ن االتفاق سيعلن في يوم أو يومين، فإنني اعتبر ذلك          أاتفاق، وأرجو ذلك رحمة بالفلسطينيين، وفي حين سمعت         
  .سبوع، وقبل فوات األوانمع ذلك أرجو أن يعلن اتفاق هذا األ. كثر منه وقائعأتمنيات 
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 نيـة،  فإن الفصائل الفلسطينية األساسية مرشحة لصياغة وثيقـة وفـاق وط      ،وفقا لألنباء والتصريحات المتفائلة   
 وليس مستبعدا أبدا أن يتصاعد في غضون الساعات القادمة الدخان           ،تنطلق من روح وثيقة األسرى ومضمونها     

  . ة االجتماعات الفلسطينية الكثيفةاألبيض من أروق
 بل  ،الفلسطينية والعربية والدولية فحسب   :  ليست في مضمونها المتساوق مع الشرعيات الثالث       ،قيمة هذه الوثيقة  

 تشرع في تفكيك الحصارات والعقوبات المـضروبة علـى          ،فيما توفره من فرص لقيام حكومة ائتالف وطني       
 ونحن نجهد في إبداء     ،على أننا . باألخص بعد تشكيلها لحكومة إسماعيل     و ، قبل فوز حماس   ،الشعب الفلسطيني 

 وفـي   ، ينتابنا إحساس عميق بالقلق من التدخالت الخارجية الضارة        ،التفاؤل بنتائج الحوار والتوافق وتداعياتهما    
  : برنامجا وحكومة، نشير إلى مصادر ثالثة لتهديد الحوار والتوافقهذا السياق

 وتعمل إلدامة العزلة والحصار     ، التي ال تريد شريكا فلسطينيا     ، اآلتي من قبل إسرائيل    ،ألخطر وا  التهديد األول 
 وتجد مصلحتها في غرق الفلسطينيين بدمائهم شـريطة أن يظـل            ،المضروبين حول الشعب الفلسطيني وقيادته    

  .ه الشائكة خارج أسوار الفصل العنصري وأسيجت،النزيف الدامي ودخان المعارك الداخلية وأتربتها
 ترغب في إبقاء ملفات المنطقـة مـن العـراق إلـى             ، ربما يأتي من عواصم عربية وإقليمية      ،والتهديد الثاني 

 وهنـا   ، بانتظار إغالق ملفاتها هي بالذات مع واشنطن       ، مفتوحة على شتى االحتماالت    ، مرورا بلبنان  ،فلسطين
م على إيقاع تقدم الحوار ومناخات التفاؤل التي        نقلق للمعلومات التي تتحدث عن ترك سياسي نشط لهذه العواص         

  .تحيط به
وهي لـم تكـن     ،   ليس لها مصلحة في نجاح تجربة حماس في السلطة         ، يأتي من أطراف عدة    ،والتهديد الثالث 

 واألغلب أنها لن ترغب في رؤيـة        ،مرتاحة منذ البدء لألفكار والمشاريع التي تحدثت عن حكومة وحدة وطنية          
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 حتى وإن تغير برنامج حماس وتبنت حكوماتها        ،ومة ائتالف لسنوات ثالث أو أربع قادمة      حماس على رأس حك   
  .برنامجا مطابقا لبرنامج فتح والسلطة والمنظمة وعباس

 بفصائله الرئيسية على الحفاظ على استقاللية القـرار         ، اختبار مصيري لقدرة الشعب الفلسطيني     م أما ،نحن إذن 
تحمل االستفزاز اإلسرائيلي وعدم االنجرار إلى المالعب التي ترغب حكومـة            قدرته على    ،الوطني الفلسطيني 

 تيارهم الرئيـسي    ، كما أننا سنكون أمام اختبار لقدرة الفلسطينيين       ،أولمرت في منازلة الفلسطينيين على ساحاتها     
م اليد العليا على     حتى ال تكون له    ، على نبذ الغالة والمتشدد واإلقصائيين من شتى الفصائل والتيارات         ،المركزي

  . الراهن والمصير،الشعب والقضية
 ستقع تحت جملة ضغوط لمنعها من االنزالق في بوتقة اإلجماع الوطني ووثيقـة الوفـاق وحكومـة                  ،حماس

 وعدم إعطاء الحركة فرصة الختبار      ، سيتعرف لضغوط أشد إلبقائه على مسافة من حماس        ، وعباس ،االئتالف
 والشعب الفلسطيني سيتعرض لضغوط العدوانات واالغتياالت والغـارات      ، الجديد تجربتها في الحكم وبرنامجها   

 فهل يقوى الفلسطينيون علـى      ، إلحراج الفصائل توطئه إلخراجها من رحاب اإلجماع ومقتضياته        ،اإلسرائيلية
منـذ   وألول مـرة     ،هل يجتازوا امتحان استقاللية القرار الوطني الفلسطيني      ..مواجهة هذه الضغوط مجتمعة ؟    

وهل تتغلب الحكمة والمصالح العليـا والوحـدة        .. ياسر عرفات؟ : رحيل األب الشرعي والتاريخي لهذا الشعار     
الوطنية على تيارات الغلو والتطرف من جهة واإللغاء واإلقصاء من جهة ثانية؟ أسئلة برسـم اليـوم التـالي                   

  .لإلعالن عن نجاح تجربة الحوار الوطني الفلسطيني
  21/6/2006الدستور 

  
  خوان المسلمينالرسالة الملكية لإل .53

  رأي الدستور
في خضم أزمة الثقة بين جبهة العمل اإلسالمي والحكومة والشعب األردني بسبب زيـارة النـواب األربعـة                  

 وأيـضا  ،فارس ألهالي شهداء تفجيرات عمان بوأللتعزية بالزرقاوي واإلساءة البالغة التي قام بها النائب محمد        
خوان المسلمين والتمادي في تحدي الدولة ورفـض        فعل المتشنجة من جبهة العمل اإلسالمي واإل      بسبب ردود ال  

 وجه جاللة الملك رسالة واضحة من خالل مقابلته مع مجلة ديـر شـبيغل لجماعـة                 ،االعتذار عن هذا الخطأ   
ح وترد عليها بالشكل     من المهم جدا أن تفهمها الجبهة بالشكل الصحي        ،خوان المسلمين وجبهة العمل اإلسالمي    اإل

  .الحكيم
  :لقد أكد جاللته

 أن الغالبية العظمى من الحركة اإلسالمية في األردن يريدون مستقبال خيرا لهذا             : في الشق األول من رسالته    
خـوان   إذ أنها تؤكد قناعة جاللة الملك بأن اإل،الوطن ومستقبال خيرا ألطفالهم وهذه الكلمات في منتهى األهمية       

 وهذه إشارة إلى أهمية البعد الـوطني فـي خطـاب الحركـة     ،يكونوا عنصرا ايجابيا في بناء الوطن  يجب أن   
 إضافة إلى جملة مستقبل خير ألطفالهم والتي تعني حماية األطفال من أخطار اإلرهـاب والجهـل                 ،اإلسالمية
 وأن  ،نساء وبدون تمييـز    يطال األطفال وال   ، وأن خطر اإلرهاب الذي رأينا سيئاته في تفجيرات عمان         ،والفقر

 تتطلب الرفض التام للفكر التكفيري      ،المسؤولية األخالقية للتيارات السياسية ومن ضمنها جبهة العمل اإلسالمي        
 ومن خالل اهتمامهم بمستقبل أطفالهم يجب أن يرفضوا         ،خوان وبالتالي فإن اإل   ،الذي يهدد كل األطفال األبرياء    

  .ن اآلنتبرير اإلرهاب وتمجيده كما يفعلو
خوان هو الخروج من المنطقة الرماديـة فيمـا    ركز على أن المطلوب من اإل :الشق الثاني من رسالة الملـك     

 فقد حان الوقت إلعالن موقف واضح موحد لالستهالك الخارجي ولكوادر           ،يتعلق باإلرهاب والعالقة مع الدولة    
 التي  ،للتطاول على سيادة الدولة األردنية     بأن اإلرهاب مرفوض وتبريره مرفوض وأنه ال مجال          ،يضاأالجبهة  
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هي في النهاية اإلطار األساسي للعمل السياسي وال يمكن االستمرار في هذه الحالة من االزدواجية والمطالبـة                 
  .  مقابل عدم تحمل المسؤولية في حماية المجتمع من خطر التطرف واإلرهاب،بالديمقراطية والحريات

 وال توجـد    ، يؤكد أن األردن لن يتسامح مع تبرير اإلرهاب والفكر التكفيـري           :الشق الثالث في رسالة الملك    
أو الفكـري   ) مثل زيارة عزاء الزرقاوي   (ي نوع من التأييد المعنوي      أمبررات وحجج يمكن استخدامها لتقديم      

 ، من األشكال  شكلب وبالتالي فإن قيام تيار أو تنظيم بتأييد اإلرهاب          ،للتيارات اإلرهابية ) فارس تصريحات أبو (
سيكون هذا التيار جزءا مـن المـشكلة        و ،يعني عدم السماح لهذا التيار بالمشاركة في صياغة مستقبل األردن         

  .وليس جزءا من الحل
خوان المسلمين بأغلبيتهم المعتدلة علـى       تتضمن الثقة بقدرة وحكمة اإل     ،ثالث رسائل واضحة من جاللة الملك     

 والكرة اآلن في ملعب     ،اإلشارة الواضحة بعدم التسامح مع تبرير اإلرهاب       وتتضمن   ،تجاوز حالة تحدي الدولة   
الحركة اإلسالمية ، وعليها أن تتعامل بحكمة ومنطق يرتقيان إلى مستوى حكمة ومنطق الملك في الحفاظ على                 

 وهي  ،ألبرياء ولكن بدون المساس بهيبة الدولة وال السماح بتبرير قتل ا          ،خوان المسلمين العالقة التاريخية مع اإل   
 لو كانت تملك النية الحقيقية واألصيلة للمشاركة فـي          ،معادلة يمكن لجبهة العمل اإلسالمي أن تتفق معها تماما        

  .مسار وطني يحقق الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان وحماية األبرياء من اإلرهاب ومنع التكفير
  21/6/2006الدستور 

  
  ئة تجميد االستيطان ا الم في100ئة أراِض مقابل ا في الم90 .54

  درور أتكس
نُشر في وسائل اإلعالم أنه في أعقاب الردود الباردة على خطة االنطواء في الحلبة الدوليـة، ينـوي رئـيس                    

 90الحكومة، إيهود أولمرت، أن يقترح على الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، تمتد على نحو                 
ب إسرائيل إلـى الجـدار، وسـيتم إخـالء          حوبحسب هذه الخطة، ستنس   . الغربيةفي المائة من أراضي الضفة      

  . المستوطنات الواقعة إلى الشرق منه
يعتبر بناء الجدار الفاصل من أهم األعمال التي قامت بها إسرائيل في العقد الماضي في كل ما يتعلق بتحديـد                    

الجدار وفق مساره الحالي هو تعبير جلي عـن  ومن الواضح أيضا أن تخطيط وبناء . صلتها مع الضفة الغربية   
بهذا المعنى، يعتبر مشروع الجدار الفاصـل اسـتمراراً وفيـاً لمـشروع االسـتيطان               . سياسة أحادية الجانب  

غير أن الجدار يعبر عن نهج أكثر فطنة إزاء التأثيرات الديمغرافية والـسياسية             . اإلسرائيلي في الضفة الغربية   
  . للمستوطنات

معظم األراضي والسكان الفلـسطينيين للـضفة       . جد الجدار الفاصل واقعا جديدا على مستويين رئيسيين       لقد أو 
ومن جهة ثانية، غالبية السكان اإلسرائيليين القـاطنين شـرقي الخـط            . الغربية موجودون شرقي مسار الجدار    

ـ         440 ألفاً من أصل     370نحو  ( األخضر موجودون غربي الجدار      ك الـسكان    ألف شـخص، بمـا فـي ذل
وبناء إلى الفرضية المعقولة التي تفيد أنه في المـستقبل المنظـور سيـشكل              ). اإلسرائيليون في القدس الشرقية   

مسار الجدار الحالي خط الحدود بين إسرائيل وبين الضفة الغربية، ستواصل إسرائيل االحتفاظ بعـدة منـاطق                 
  . تقسيم الضفة لعدة مناطق منفصلةرئيسية في الضفة، والتي سيؤدي االحتفاظ بها عمليا إلى 

من جهة، يتواصل البناء فـي      : في المقابل، يتطور في الضفة الغربية خالل السنوات األخيرة نهجان متناقضان          
فالسكان الـذين يـسكنون فـي هـذه         . قسم من المستوطنات والمواقع االستيطانية المقامة شرقي مسار الجدار        

أضف إلى ذلك تم االنتهاء في الـسنة        . يواصلون التكاثر بمعدالت عالية   المستوطنات، ومعظمهم من المتدينين،     
الماضية من بناء بعض الطرقات االلتفافية الجديدة شرقي الجدار، بينما تتواصل في هذه األيام األعمـال فـي                  

  . هذه الحقائق تعكس سياسة االستيطان اإلسرائيلية المعروفة منذ نهاية السبعينات. طريق التفافي آخر
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في المقابل، يشير بناء الجدار الفاصل إلى وجود نهج معاكس، يقوم على أساس تقليص الوجود اإلسرائيلي فـي       
هذا على الرغم من أنه إلى اليوم، تتم الغالبية العظمى من أعمال            . الضفة الغربية وحصره داخل كتل استيطانية     

  . البناء في المستوطنات غربي الجدار
فهم، الـذين رأوا كيـف غّيـرت        .  في بيع الفلسطينيين ثانية البضاعة الفاسدة ذاتها       ال خشية من نجاح إسرائيل    

إسرائيل في ظل أوسلو ومن دون تمييز، أجزاء واسعة من مناطق وطنهم، مع مضاعفة عدد المستوطنين، لـن                  
 مـن   ومع ذلك، . يواصلوا الخضوع للتصرفات اإلسرائيلية التي تحصل دائما على حساب مجال حياتهم الحيوي           

 فـي  90المهم أن يستوعب الجمهور اإلسرائيلي حقيقة أنه لن يكون هناك أي اتفاق انتقالي على الحدود تـضم                 
  .المائة من األرض، من دون تجميد البناء في المستوطنات بنسبة مائة في المائة

   2006/ 20/6هآرتس 
  21/6/2006المستقبل 

  
  !لن تسلم الجرة هذه المرة  .55

  صالح القالب
عة األخوان المسلمين وحال جبهتهم يبدو في هذه األيام كحال صدام حسين عندما رفع بعد إخراجه من                 حال جما 

ويومها قال الذين يحركهم الحرص على العراق       '' يا محلى النصر بعون اهللا       '' :الكويت مهزوما ومحطما شعار   
  .''! ا هي الهزيمة يا ترى ؟ إذا كان هذا هو النصر فم'' : العظيم وشعبه ومكانته وليس كوبونات النفط 

لى التفريط بشهر العسل الطويل الذي      إ الذين دفعتهم نزوات الموتورين وغير الحكماء منهم         ،اإلخوان المسلمون 
ن الحكومة األردنية هي المأزومة وأنهم هم المرتـاحون ويواجهـون األزمـة             أ يعتبرون   ،عاشوه في هذا البلد   

اء نفس يدل على أنهم أكثر من مأزومين وأكثر من مـرتبكين وأكثـر              لى علم إوهذا حتى بدون حاجة     . بحكمة
  .رعبا من رعب من وقع في بـئر بعيدة الهاوية وهو ال يجيد السباحة

إذا كان اإلخوان المسلمون يفكرون فعال بهذه الطريقة فإنه غير مستهجن أن يتبعوا أكثرهم توترا وقصر نظـر                  
ما كانوا يتبعون رجاال حكماء عرفوا في فترة تصادم المعـسكرات           وان يتخلوا عن مكتسبات حصلوا عليها عند      

إذا كان هؤالء مقتنعين فعال بأن الحكومة هي المأزومة بينما          .. واحتدام الصراعات الكونية أين يضعون أقدامهم     
  .هم ينامون ليلهم الطويل براحة بال فإن أيامهم القادمة ستكون كارثية وأصعب من نقف الحنظل

لى حتفهم  إن األمور أكثر جدية مما يتصورون ويتوقعون فهم ساروا          أاإلخوان وإخوانهم أن يفهموا     على هؤالء   
بأنفسهم وإذا كان تسامح النظام ووفاؤه قد جعل الجرة تسلم في مرات سابقة فإنها قد ال تسلم هذه المرة وبخاصة               

  . لى ما وصلت إليهإإذا بقي لواء القيادة معقودا للمجموعة المتطرفة التي أوصلت األمور 
ال تسامح وال تراجع وال تهاون هذه المرة وإذا كان جيش اإلخوان المسلمين الذي ستخوض به هـذه الجماعـة     

 تنظيمات االنقالبات العسكرية فـ أبشر بطول سالمة يا         يمتقاعدوالمواجهة الحالية هو فلول األحزاب البائسة         
لى الحكومـة   إ إن نجوم السماء أقرب      :ى تتصرف على أساس شعار    ثم وإذا كانت القيادة اإلخوانية ستبق     .. مربع
  .ن تعتذر إليها هذه القيادة فإن طريقها سيكون أكثر وعورة مما هو عليه اآلنأمن 

ن أوا ما بين السطور وما فوقها وتحتها بعيون غير حـوالء وعلـيهم          ؤن يقر أجبهتهم  وعلى اإلخوان المسلمين    
 إذا بقوا يتصرفون ويصرحون بهذا النـزق وبهـذا التحـدي           م،ضعفهم وأنه ن الحكومة تعرف مواقع     أيدركوا  
فهناك جمعية المركز اإلسالمي وهناك ازدواجية العضوية بينهم وبـين          .. لى آخره إ ستذهب بالشوط    ،األجوف

م ن اإلسـال  أوهناك قـضية    .. الكثيرة في كل النقابات المهنية التي يسيطرون عليها       '' البالوي  '' جبهتهم وهناك   
ن يحتكره حزب سياسي وألهداف وأغراض سياسية ال عالقة لها ال بـاهللا وال برسـله وال                 أللجميع وال يجوز    

  .بكتبه
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ن التهديد بفوق األرض وتحـت األرض سـيخيف األردنيـين ويخيـف             أال يظن اإلخوان المسلمون وجبهتهم      
ت عمالقة كان مصيرها االنـدثار      ن التاريخ مليء بالعبر والتجارب وان حـركا      أن يدركوا   أحكومتهم وعليهم   

عندما ركب قادتها رؤوسهم وعندما تصرفوا تحت ضغط صيحات وزعيق الموتورين منهم وعندما لم يصونوا               
  !! لى عض اليد التي امتدت إليهم بإحسان إنعمتهم وبادروا 

  21/6/2006الرأي األردنية 
  
  

  والبحث عن البديل.. االستفتاء المستحيل .56
  أحمد الريسوني

  ..البحث عن البديل من أين يبدأ وأين ينتهي؟.. االستفتاء هذا النظر فيه نظر البدء والمبدأفي 
ال شك في أن االستفتاء الشعبي العام يعتبر من أرقى صور الشورى واالستشارة فيما يناسبه ويصلح لـه مـن                    

  .يها الناسأشيروا علي أ: وقد كان رسول اهللا يتوجه مرارا إلى عموم المسلمين قائال. قضايا
لم يفكروا في االستفتاء    ..  اكتشف بعض الساسة الفلسطينيين فكرة االستفتاء الشعبي العام        2006 أخيرا، في عام    

يوم ذهبوا إلى مدريد، وال يوم ذهبوا إلى أوسلو سرا، وال يوم ذهبوا إليها عالنية، وال يوم قدموا اعترافا تامـا                     
كما أنهم لـم يلتفتـوا      !ير مسمى، مع حزمة إضافية من المشاكل؟      ناجزا مقابل وعود غامضة معلقة إلى أجل غ       

 يوم كانوا يدفعون نقدا وفورا، مقابل شيك بدون رصـيد وبـدون توقيـع،               –أو التفتوا إليه وتركوه جانبا    –إليه  
ن وحي.  يوم كانوا يكتبون القانون األساسي الذي يقوم مقام الدستور         -أو تناسوه ال أدري   -وكذلك نسوا االستفتاء    

قامت السلطة الفلسطينية لم تقرر عرض شيء من قراراتها وتوجهاتها لالستفتاء، رغم حدة األزمـات وشـدة                 
لنترك هذا الماضي بعد اإلشارة إليه، ولننظر في مسألة االستفتاء اآلن من الناحيـة المبدئيـة                 .الخالفات حولها 

  .أوال، ومن الناحية الواقعية ثانيا
  في البدء والمبدأ

 شك في أن االستفتاء الشعبي العام يعتبر من أرقى صور الشورى واالستشارة فيما يناسبه ويصلح لـه                 مبدئيا ال 
من قضايا، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوجه مرارا إلى عموم المسلمين قائال أشيروا علي أيهـا                    

ائد إلى عموم المـسلمين كمـا هـو         وهذا هو مقتضى األمر اإللهي له وشاورهم في األمر، فالضمير ع           .الناس
وبدون شك، لم تكن جميع المشاورات النبوية على هـذا النحـو العـام              . واضح من سياق اآلية وسبب نزولها     

الموسع، بل كانت هناك مشاورات خاصة ومضيقة بحسب الطبيعة التخصـصية أو الـسرية أو االسـتعجالية                 
  .للموضوع

وحـين  . نت النقاشات والمشاورات الختيار خليفته مفتوحة للجميـع       وبعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كا       
تداعى الصحابة إلى سقيفة بني ساعدة لحسم الموضوع كان التجمع عاما مفتوحا، لم يستثن منه أحد ولم يمنـع                   

  .منه أحد
لـى عبـد    وعند اختيار خليفة لعمر بن الخطاب بعد استشهاده رضي اهللا عنه، انتهى األمر إلى إسناد االختيار إ                

يقـول   .الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه، فأمضى أياما بلياليها يستشير الناس نساء ورجاال، صغارا وكبـارا               
أي فـي علـي     (العالمة المؤرخ ابن كثير ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه يستشير الناس فيهما                 

تا مثنى وفرادى ومجتمعـين، سـرا       ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتا        ) وعثمان
 وحتى سأل من يرد المدينـة مـن   ،وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان         

فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان، إال ما ينقل عن             . الركبان واألعراب، في مدة ثالثة أيام بلياليها      
وال يخفى علـى     ).7/146البداية والنهاية،   (ي بن أبي طالب، ثم بايعا مع الناس         عمار والمقداد أنهما أشارا بعل    
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أحد أن ظروف الزمان ووسائله كانت يومئذ تحد من هذا التوجه نحو توسيع الشورى وإتاحتها ألكبر عدد ممن                  
  . يعنيهم األمر وأمرهم شورى بينهم

مبدئي، وال تنفع فيه وال تغني عنه فكرة أن مـا ال            ال يقتصر االستفتاء على جوازه من حيث المبدأ واإلمكان ال         
 ولكنه يحتاج إلى تفـصيل وتنظـيم قـانوني          ،يمنعه القانون يسمح به القانون وأن الشعب هو مصدر السلطات         

 ولكن المهم هو ظهور هذا التوجه واألخذ به وتثبيت مشروعيته، وتبقـى وسـائله وطـرق تنظيمـه                   . معلوم
ولـذلك أصـبح    . ن التطورات، وهو ما حصل بالفعل خاصة في العصر الحديث         وتوسيعه مفتوحة لالستفادة م   

االستفتاء شكال من أشكال الممارسة الديمقراطية، يتم اللجوء إليه خاصة فـي القـضايا المـصيرية للـشعوب                  
  .والجماعات

في خضم السجال الدائر حول فكرة استفتاء الشعب الفلسطيني بخصوص ما بـات يعـرف بوثيقـة األسـرى                   
وكان من وجوه هذا الرفض     . فلسطينيين، سمعت من بعض القياديين اإلسالميين رفضا مبدئيا لفكرة االستفتاء         ال

عندهم أن مثل هذا االستفتاء لو أجري في العهد النبوي المكي لكانت النتيجة هي رفـض اإلسـالم والرسـالة                    
وابت ال يمكن أن تكون موضوع استفتاء،    ولهذا فإن الث   .ولكان اإلسالم قد انتهى في المهد     % 99المحمدية بنسبة   

  .وهذا النظر فيه نظر .وإن الشعب حتى لو صوت كله بخالفها لكان ذلك مرفوضا
 تشبيه شعب مسلم مجاهد بعرب الجاهلية وما كانوا عليـه وقياسـه             –ولو من غير قصد    -  فهو أوال يتضمن   -

  . وواضح أن ال وجه لهذا التشبيه وهذا القياس. عليهم
م أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب اإلسالمية تدينا وتمسكا بدينه، كما أنه أكثر هـذه الـشعوب                  ونحن نعل 

وهو شعب ملتحم بقادته وذوي الرأي والعلم فيه، فهو جدير بكل ثقـة             . تسييسا ووعيا وأكثرها صمودا وتحمال    
  .وتقدير فيما يختاره ويعبر عنه وفيما يقبله أو يرفضه

شاركة فيه إال لنحو ثلث الشعب، ثم يشارك فيه فعليا نصف هذا الثلـث أو أقـل أو أكثـر،                    استفتاء ال تتاح الم   
ال يمكن أبدا أن يكون معبرا عن إرادة الشعب الفلـسطيني وال     , لتتوزع األصوات بعد ذلك بين القبول والرفض      

  .ملزما له
وبالرسالة النبوية، وهو تشبيه أسوأ  يشبه الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، باإلسالم     وهو ثانيـا   - 

فمهما يبلغ تعظيمنا وتقديسنا لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، فإن ذلك ال يسمح بهذا الخلط               . من سابقه 
وبهذه المبالغة، وال يمنع من أن يكون لهذا الشعب رأيه المقدر وكلمته الفصل، سواء جاء ذلك عبـر اسـتفتاء                    

  .سسات شورية سليمة وجامعةحقيقي صحيح أو عبر مؤ
  من أين يبدأ وأين ينتهي؟.. االستفتاء

لعل أول إشكال طرح على فكرة االستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني هو مدى دستوريته ومدى قانونيته،                 
 .سـتفتاء إذ معلوم أن القوانين والمواثيق الفلسطينية المعتمدة لدى السلطة ولدى منظمة التحرير، ال أثر فيها لال               

واألمر ال يقتصر على المبدأ واإلمكان المبدئي، وال تنفع فيه وال تغني عنه فكرة أن ما ال يمنعه القانون، يسمح                    
إذا تجاوزنا مشروعيته   –فاالستفتاء   .به القانون، وال يكفي كذلك وال يغني القول إن الشعب هو مصدر السلطات            

  .لوم يحتاج إلى تفصيل وتنظيم قانوني مع–المبدئية
فمتى يتم اللجوء إلى االستفتاء؟ وما هي الجهة أو الجهات المخولة بالدعوة إليه؟ هل هـو الـرئيس والـرئيس                    

؟ فكل هذه جهـات منتخبـة       )البرلمان(وحده؟ هل هو أيضا مجلس الوزراء؟ هل هو أيضا المجلس التشريعي            
تاء فـي الممارسـات الدسـتورية       وسلطات شرعية قائمة، وكل منها قد تجد لها صالحية الدعوة إلى االسـتف            

فإذا حق  . بل إن بعض الدول تعمل باالستفتاء إذا طالب به عدد معين من السكان            . الديمقراطية عبر دول العالم   
للرئيس أن يدعو إلى االستفتاء بدون دستور وال قانون اعتمادا فقط على قاعدة ما ال يمنعه القانون يـسمح بـه                     

  .ا تسمح للجهات األخرى بهذا الحق متى ارتأت ذلكالقانون، فإن هذه القاعدة نفسه
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 وإلى هذا، فإن إجراء االستفتاء الملزم يحتاج مسبقا إلى التحديد القانوني لعدد من األمـور التنفيذيـة الـسابقة                   
  .والالحقة، وهو ما ال يوجد منه شيء في الحالة الفلسطينية

ي محل الخالف والنزاع، ال على نص واسع يتفـق          ثم إن االستفتاء يجب أن يكون على قضية جديدة ومحددة ه          
فينبغي تجريد المسائل محل الخالف  وصياغتها بدقة ووضوح ثم عرضها           . الفرقاء على تسعة أعشاره أو أكثر     

  .دون غيرها، حتى ال يقع الخلط والتلبيس على الناس
تعلق تحديـدا بقبـول القـرارات       والمعروف أن القضايا المتنازع بشأنها والمراد تمريرها من خالل االستفتاء ت          

بالحالة التي هي عليهـا   –األممية المتضمنة االعتراف بإسرائيل، كما تتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية      
  . ممثال وحيدا للشعب الفلسطيني–اآلن

وحيـدا   أن المنظمة اليوم تطلب اعتراف الشعب بها ممثال شرعيا –وهو اإلشكال األصغر  – اإلشكال األول هنا  
وتطلب من الشعب حسم مسألة االعتراف بإسـرائيل وهـي قـد            . له، وهي تتصرف بهذه الصفة منذ أمد بعيد       

إذا أعيد تشكيل المجلس الوطني الفلـسطيني       . ! منذ سنين طويلة   - ...وبصفتها ممثال شرعيا ووحيدا    –حسمتها  
ما يغني عن االستفتاء الشعبي العام الـذي   ،على قاعدة العدالة، سيكون هو المرجعية السياسية العليا للشعب كله         

  .يعتبر اآلن مستحيال أو شبه مستحيل
عن أي شعب فلسطيني يتحدثون؟ وأي شـعب فلـسطيني          :  أما اإلشكال األكبر على فكرة استفتاء الشعب فهو       

حـد  في   -سيستفتون؟ إن مجرد إجراء االستفتاء على القضايا المذكورة في الضفة والقطاع دون غيرهما يعد               
كيف لمنظمة التحرير التي تقوم بتمثيل الشعب الفلسطيني كله وتتكلم باسمه كلـه،             .  نكبة فلسطينية أخرى   –ذاته

ـ     ! أن تقرر في مصيره وفي تمثيليته باستفتاء في الضفة والقطاع؟           يوجـد   ين الفلـسطيني  يهل يجهل أحد أن ثلث
فيما يخصهم وال يتعلـق بغيـرهم، أمـا أن          نعم، يمكن استفتاء سكان الضفة والقطاع       . خارج الضفة والقطاع؟  

يختزل الشعب كله ويحصر االستفتاء الشعبي العام في الضفة والقطاع، فهذا ال يمكن التردد في بطالنه وعـدم                  
  .شرعيته مهما تكن نسبة المشاركين فيه، ومهما تكن نتيجة التصويت
 فستربح نوعا من التمثيلية    -إن ربحته  -نها  والحقيقة أن منظمة التحرير إن أمضت االستفتاء على هذا النحو، فإ          

وأمـا إن خـسرته     . في الضفة والقطاع، وتكون قد خرجت بنفسها من أي تمثيلية للشعب الفلسطيني خارجهما            
  .فستخسر صفتها كاملة

وفي جميع األحوال فإن استفتاء ال تتاح المشاركة فيه إال لنحو ثلث الشعب، ثم يشارك فيه فعليا نـصف هـذا                     
إن اسـتفتاء بهـذه     .. أو أقل أو أكثر، ثم تتوزع أصوات المشاركين بين القبـول والـرفض وغيرهمـا              الثلث  

  .المواصفات ال يمكن أبدا أن يكون معبرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وال يمكن أبدا أن يكون ملزما له
  البحث عن البديل

، والمؤسسات الوحدوية المجـسدة لهـا       لعل أخطر معضلة داخلية للشعب الفلسطيني هي قضية الوحدة الوطنية         
ومهما قيل عن منظمة التحرير وتمثيليتها، وعن كونها الخيمة الجامعة والسلطة           . والضامنة الستمرارها وتفعيلها  

  . العليا للشعب الفلسطيني، فإن الواقع ال يرتفع وال يمكن إخفاؤه
بقى مقبولة من الجميع ومرشحة من الجميع،       نعم تبقى المنظمة إلى اآلن ذات قدر من الشرعية والمصداقية، وت          

وهذا مع اإلجماع علـى ضـرورة       . لتكون ولتستمر ممثال شرعيا أعلى للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج         
 سليما ونزيها وبريئا من الطعون، وليكون جامعا أو مفتوحا للجميع           –أوال –تأهيلها وتجديد بنائها، ليكون بناؤها      

  .على قدم المساواة
ي هذه الحالة فإن المجلس الوطني الفلسطيني إذا تم تشكيله بنفس المواصفات سيكون هو المرجعية السياسية                وف

العليا للشعب الفلسطيني بكامله، وستكون قراراته فوق الجميع وملزمة للجميع، وهو ما يغني عـن االسـتفتاء                 
  .الشعبي العام الذي يعتبر اآلن مستحيال أو شبه مستحيل

  21/6/2006 الجزيرة نت
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  مصر وتوقعات التغيير .57

  أحمد مصطفى.  د
من تكرار القول إن ما يجري في مصر يهم المحيط العربي األوسع، حتى مع حالة التفسخ اإلقليمـي الحاليـة،                    

  . لى الخليجإبالقدر الذي يجعله مادة للحوار والجدل من المحيط 
 من الداخل، وتقود عملية إصـالح اقتـصادي         لى الخارج أكثر  إوألن في مصر منذ نحو عامين حكومة تتوجه         

متميزة، ال توازيها خطوات سياسية، يجد المرء تبايناً شديداً بين األرقام التي تنـشر عـن تحـسن االقتـصاد                    
  .المصري في الخارج وأخبار المظاهرات واالحتجاجات في الداخل

والصحف المستقلة، أن األوضاع    يتصور المتابع ألخبار مصر هذه األيام، خاصة ما تنشره صحف المعارضة            
لى مرحلة غير مريحة، ولألسف الشديد ال تسهم التصريحات الرسمية، وما تنـشره             إفي أرض الكنانة وصلت     

لـى  إالصحف الموالية وشبه الحكومية، في تخفيف حدة ذلك التصور، إذ إنها إما تتسم بالعجرفـة أو تـضطر                   
التقيت صديقين أمريكيـا وهولنـديا مـن أصـل     . ه ما يجريالوقوف على أرضية المنتقدين الذين يهولون تجا 

وبالطبع غلب على حديثنا ما يجـري       . مصري لم أرهما منذ سنوات وذلك في مقهى بقلب العاصمة البريطانية          
في مصر، وكان األمريكي أكثر تقدمية، وكان رأيه أن ما يجري في مـصر تطـور مهـم باتجـاه التحـول                      

أما الهولندي فكان متحفظـاً، مؤكـداً مركزيـة         . ه لما يسمى بالشرق األوسط    الديمقراطي الذي يجري الوعظ ب    
وبما أن الصديقين من المثقفين الذين لديهم القدرة علـى          . الدولة ودور مؤسسات البلد وأنها ضعفت أو اهترأت       

في مصر  التحليل واالستنتاج، فقد كنت أسمع قدر المستطاع وإن ظللت على قناعاتي البسيطة بأهمية ما يجري                
وبداية، ومع كل التقدير لجهود قضاة مصر ومحاميها الذين يـودون المحافظـة             .من دون توقعات كبيرة للنتائج    

على ذلك الحصن األخير للمصريين من أن يفسد كمعظم مؤسسات الدولة، ومع أهمية ما تقوم بـه جماعـات                   
نذ تغيير النظام الملكي على يد الضباط       مدنية مثل كفاية وغيرها، إال أن تلك الجهود لم تتوقف في مصر حتى م             

وما الجهود الحالية إال امتداد لنشاط قوى يسارية راديكالية في الخمـسينات            . األحرار قبل أكثر من نصف قرن     
لى تغيرات كبيرة في مؤسسات متجذرة، وربما نتيجة طبائع تاريخية          إوالستينات وقوى قومية وإسالمية لم يؤد       

  .للشعب المصري عموماً
لى تغيرات كبيرة كالتي يتحدث عنها األمريكيون       إن هنا ال أتصور أن ما يجري، على أهميته يمكن أن يؤدي             م

وكذلك ال يمكن تجاهل حقيقة أن      . ويبشر بها المتظاهرون والمعتصمون في القاهرة وغيرها في اآلونة األخيرة         
ليه من  إ المرء يشك في ما قد تؤدي        هناك مكاسب حصل عليها الناس في مصر ال يمكن العودة عنها، وإن كان            

  .تغيير مجتمعي
قد تتغير الحكومة، لكن الدولة في مصر تظل مركزية في حياة الناس، وال يمكن الـسير باتجـاه الخصخـصة               

لى مجرد منظم مراقب يـشرف علـى صـياغة القواعـد            إلى حد تجاوز دور الدولة تماماً وتحويلها        إواللبرلة  
  .وااللتزام بها
دول الحديثة أن تعتمد طريقة مجالس إدارة الشركات الكبرى في إدارة شؤونها، وربما يناسبها ذلـك                قد يمكن لل  

يمكن للدول التي مرت بمراحل تطور ديمقراطي رأسمالي أو مركزي          و. أكثر لتحقيق أهدافها، واألهم أنه ممكن     
يسد فراغاً مجتمعياً ناجماً عن تفـسخ       اشتراكي أن تتبنى تحوالً مشابهاً، يلقى معارضة من نخبها التقليدية، لكنه            

العائلية / لكن في حالة الدولة األمة الزراعية التي لم تتجاوز كثيراً تركيبتها اإلقطاعية           . الطبقة الوسطى التقليدية  
  .لى انهيارات غير متوقعةإفيصعب تصور تفكيكها وإعادة تركيبها من دون تشوهات مرعبة قد تؤدي 

لى حد أنه ال يرى مخرجاً إال عبر التفكيك، ويرى أن ما يجري يـدفع بهـذا                 إجداً  لكن صديقي التقدمي حداثي     
لـى  إلى أن موقف الواليات المتحدة مما يجري في مصر، مستنداً باألسـاس             إومن المهم هنا اإلشارة     . االتجاه

لتعبيـر وذلـك    استخبارات وتحليالت وتقديرات اإلسرائيليين، يتسم بقدر من عدم االكتراث اإليجابي إذا جاز ا            
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. يعني أنه ليس مهماً كثيراً أن يتم تصعيد هذا أو ذاك، طالما هناك اتفاق من مؤسسات السلطة الرئيسية عليـه                   
  .وهذا ما يجعل المرء يتحفظ كثيراً في التفاؤل بإمكانية التغيير الجذري

  21/6/2006الخليج اإلماراتية 
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