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  عبد اهللا الثاني وعباس يدعوان لحل الدولتين .1
حـث ملـك األردن الفلـسطينيين       : خالد فخيدة عن مراسلها في عمان      22/6/2006 الوطن السعودية    نشرت
 وذلك في كلمته التي     ،سرائيليين على تخطي األوضاع الراهنة والوصول إلى دولتين جارتين تعيشان بسالم          واال

حقيقه إال   إن السالم العادل ال يمكن ت      :وقال الملك  .ألقاها في بداية مؤتمر الفائزين بجائزة نوبل في مدينة البتراء         
 مشيرا إلى أنـه ال يوجـد        ،من خالل تسوية نهائية يتم التفاوض عليها بطرق سلمية تستند إلى الشرعية الدولية            

 من اتخاذ موقف المتفرج في الوقت الذي تحيـق فيـه كارثـة              أكثرهناك ما يمنع تحقيق التقدم بصورة مؤكدة        
ه ال يتوقع نتيجة إيجابية من االجتماع الذي دعا إليه           إن ،إلى ذلك قال شمعون بيريز     .إنسانية بالشعب الفلسطيني  

 فاالجتمـاع العملـي     ،وأضاف بيريز أن االجتماع احتفالي     .أيهود أولمرت و بين محمود عباس     األردنيالملك  
   .يحتاج إلى تحضير حتى ال يقود إلى خيبة أمل

 الدولتين وفـق خارطـة الطريـق،      من جانبه أكد عباس أن حماس قد تقبل خالل األيام القليلة القادمة بمشروع            
مشيرا إلى وجود إشارات إيجابية ظهرت خالل الحوار الفلسطيني وقد تؤدي إلى موقف أكثـر وضـوحا مـن     

 ونحن نطالـب بهـذه      67 وشدد عباس على رفض الحل األحادي خاصة بعد بناء الجدار داخل أراضي            .قبلهم
 حيث قال إن ما يجري هناك ليس اقتتـاالً          ،وحماسوتطرق عباس إلى االضطرابات المسلحة بين فتح        . الحدود

 مؤكـدا   ، بل هو اشتباكات بين ميليشية أسسها وزير الداخلية الفلسطيني وقوات األمن الفلسطينية            الحركتينبين  
 وقـد   ،وكشف عباس أن السلطة تلقي القبض على منفذي عمليات        . رفضه تأسيس هذه القوة ألنها ليست قانونية      

 مضيفا أن األجهزة األمنية ألقت القبض علـى         ،ن إلى قتلهم لمنعهم عن القيام بأعمالهم      تضطر في بعض األحيا   
العديد من الذين كانوا ينوون تنفيذ العمليات ضد اإلسرائيليين حيث ضبطت معهـم أسـلحة وأحزمـة ناسـفة                   

  . ومتفجرات
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 عباس في جلـسة     مودقال مح : غيث الطراونه عن مراسلها في البتراء      22/6/2006الرأي األردنية   وأضافت  
ما يهمني هو وصول الشعب الفلسطيني       حوارية جمعته مع الحائزين على جائزة نوبل في مؤتمر البتراء الثاني          

ان حماس أوصلتنا الى مـأزق      عباس   وأضاف. الى دولة هي االولى في التاريخ وليس مهما من يكون رئيسها          
 ئالحكومة الفلسطينية ال تنش   ان   كما ،م العربي والعالم بأسره   عالمي بسياستها التي ال اقبل بها وال يقبل بها العال         

ـ            ،سياسة او تصنعها بل تساعد الرئيس      ن ا وقال ربما ال ادفع حماس لالعتراف باسرائيل كون الطرفين ال يعترف
الحوار الفلسطيني هو للخروج من المأزق الخطير لنسير الـى األمـام            عباس  وزاد   .خرباآلال يعترف احدهما    

وفي رده على سؤال مرتبط بالعمليات االنتحارية أكـد          .نسرائيليييق السالم من خالل التفاوض مع اال      على طر 
 .عباس انه يعتبرها جرائم ضد اإلنسانية وأنها مخالفة للدين اإلسالمي الذي يرفض االنتحـار وقتـل االبريـاء                 

 المناهج او وسائل االعـالم مبـديا   وطالب االسرائيليين بازالة المناهج التي تحرض على الفلسطينيين سواء في       
دعا عبـاس    كما   .استعداد السلطة العادة تشكيل اللجنة التي كانت تنظر بالمناهج الدراسية اذا كان هنالك حاجة             

الى وقف جميع اعمال العنف سواء كانت من الجانب االسرائيلي او من الجانب الفلسطيني، وقـال  نريـد ان                    
   . التي حققت انجازات كبيرة1993رشد بتجربة عام نجلس الى طاولة المفاوضات ونست

لى الموقـف الفلـسطيني مـن       عن نوال العلي قول عباس في البتراء ردا ع         22/6/2006الغد األردنية   ونقلت  
سرائيلي إنني ضحية ال بل إنني ضحية الضحايا، فأنا مطلـع           معاناة الشعب اليهودي أريد أن يعرف الشعب اال       

نذ القرن العاشر وحتى مذابح هتلر، فنحن عانينا وهم عانوا ومع ذلـك نتـصارع، وال                على المسألة اليهودية م   
  .أدري لماذا ال نعود للشرعية الدولية ونقبل بها دون أن يفتئد أحدنا اآلخر

  
  الموعد النهائي يمر من دون اتفاق لكن الحوار يستمر .2

قال رئيس الـوزراء الفلـسطيني      :د الفي غزة رائ نقالً عن مراسلها في      22/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 :واوضح .ان الحوار قطع شوطا كبيرا واعتقد اننا قاب قوسين او ادنى من االعالن عن نتائجه              : إسماعيل هنية 

انني شخصيا اتابع ما يجري في الحوار ونحن حريصون ان شاء اهللا على ان يصل الحوار الى النتائج المرجوة                   
 نتكلم عن صيغ ما زالت موجودة في بعض البنود ولكن روحية هذه             :اضاف. ينيوالتي ينتظرها الشعب الفلسط   

وافادت مصادر قريبة من المتحاورين بأن موضوع الخالف االساسـي يتركـز علـى               .البنود هي محل اتفاق   
االعتراف بقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية، فيما الخالف حول االنضمام الى منظمة التحرير هـو               

نحن على مشارف اتفاق وطنـي      : من ناحيته، قال ماهر مقداد الناطق باسم فتح        .ول الصياغة وليس الجوهر   ح
واذا لزم االمر يوماً او يومين اضافيين فال مانع الن الرئيس ابو مازن قال انه حتى لو انجز اتفاق اخـر                     (...) 

  .يوم قبل االستفتاء، فال مانع من ذلك
 وان في جلسات الحوار قاليمشارك عن عبدالقادر فارس عن مراسلها في غزة  نقال22/6/2006ًعكاظ وذكرت 

ن االتفاق الوطني حول وثيقة االسرى سيتم في الغالب خالل هذا األسبوع وعلى األرجح يوم الجمعة رغم ا
خليل الحية في تصريح لعكاظ أن النائب عن حماس وأكد  .وجود خالفات جوهرية حول ثالث قضايا مهمة

ولفت الى أن حماس  .يا الثالث محل الخالف تتعلق بتشكيل الحكومة وادارة المفاوضات ومنظمة التحريرالقضا
توافق على أن تكون ادارة المفاوضات من صالحيات الرئيس والمنظمة ولكن وجه االعتراض يكمن في النقطة 

 فكلمة :وأضاف.  لالستفتاءأي اتفاق يعرض على المجلس الوطني الجديد أو: التي تصر عليها فتح حيث تقول
أو استفتاء تلغي دور المجلس الوطني ويعني أنه ليس هناك ضرورة أن أذهب للمجلس الوطني وأذهب 

وقال ال سيما أنه ال . وطالما أن هناك مجالس شورية منتخبة اذ لماذا نذهب الى االستفتاء لالستفتاء مباشرة،
ى ماذا ومن الذي يقوم به وما هي المناطق الجغرافية التي يوجد نظام يرتب موضوع االستفتاء كيف ومتى وعل

  .سيجري عليها ولذلك هذا يستدعي أن يسن قانون ينظم االستفتاء
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 ل وزير شؤون الالجئين عاطف عدواناق :غزة والوكاالتنقالً عن مراسلها في  22/6/2006البيان وأضافت 
طينية جديدة في الوقت الراهن ألن هذه الحكومة هي ال يمكن على اإلطالق الحديث عن تشكيل حكومة فلس: أنه

من . حكومة تكنوقراط مدعومة بشكل كامل من المجلس التشريعي وتمارس الصالحيات القانونية وفق الدستور
 النقاط التي تناقش حاليا بين المتحاورين يجب أال تكون تحت :عن فتح أحمد أبو هولي إنالنائب جهته، قال 

 كيف تطالب حماس بإصالح المنظمة دون :يتعلق بالمنظمة والمطالبة بإصالحها، مضيفاضغط من حماس فيما 
 يجب على الحوار الداخلي أن ينجح :من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب إنه .االعتراف بها

 حركته معنية من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن
 . بشكل جدي بعملية إنجاح الحوار بكافة الطرق

سيصل غـدا الـى     الرئيس عباس     إلى أن   علي الصالح  ،لندن في    22/6/2006الشرق األوسط   وأشار مراسل   
وثمة . غزة، لمتابعة الحوار شخصيا وسيلتقي هنية وقادة حماس اضافة الى قادة الفصائل المشاركين في الحوار              

  .نجح أبو مازن في وضع اللمسات األخيرة على بنود الخالفتفاؤل في ان ي
 األحمد وجود خالفات داخل فتح في ما يتعلق بالحوار والوفـاق، وقـال إن               عزامالنيابية  فتح   رئيس كتلة    ىنفو

هذه إشاعات اختلقها قادة حماس الذين يصبون جام غضبهم علي شخصيا، إضافة الى الطيـب عبـد الـرحيم                   
  .  إن حماس تصفنا بالصقور:وأضاف األحمد.  وتوفيق الطيراويوأحمد عبد الرحمن

  
  صياغة خطة تنموية وطنية ل :مؤتمر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .3

أكد خبراء وكتاب وصـحافيون ومتخصـصون فـي          :22/6/2006 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   
 مبدأ سيادة القانون على الجميـع دون اسـتثناء أو           مجاالت السياسة واالقتصاد وحقوق اإلنسان ضرورة تطبيق      

تمييز، وإعمال وإنفاذ القوانين المصادق عليها، ومعالجة حالة االستقطاب الثنائي في الشارع الفلسطيني، وإعادة              
االعتبار للسلم االجتماعي وأمن المواطنين، من أجل وضع حد لحالة ازدياد مؤشر الفقر الذي وصل إلى أكثـر                  

وشدد المتحدثون في المؤتمر الـذي       .ون أن تقوم الحكومة بأي إجراءات للتخفيف من هذا العبء         ، د %50من  
 الحكومة الفلسطينية الجديدة وأجندة حقوق      :نظمه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أمس، في غزة تحت عنوان         

حلة الحالية، وتتـضمن    اإلنسان، على أهمية أن يصار إلى صياغة خطة تنموية وطنية تستجيب لمتطلبات المر            
ودعوا في   .استراتيجية أشمل تؤدي إلى إحداث تأثير حقيقي لوصول النساء إلى الموارد المتاحة واالستفادة منها             

مداخالت متعددة التوجهات ومختلفة اآلراء إلى أن يكون الحق في حرية الرأي والتعبير من حقـوق اإلنـسان                  
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، لفت المتحدثون إلـى ضـرورة           .طياألساسية، وأصال من أصول النظام الديمقرا     

توحيد القانون بغض النظر عن أصوله، وتقييد عقوبة اإلعدام بما نص عليه الشرع اإلسالمي، وعدم اإلسـراع                 
وحضر المؤتمر رئيس الوزراء إسماعيل هنية،      . بتنفيذ األحكام تحت أي ضغوط سياسية أو اجتماعية أو حزبية         

مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع عبد الكـريم أبـو               ومدير ال 
صالح، والنائب العام أحمد المغني، ونخبة كبيرة من السياسيين وقادة المجتمع المدني، وفصائل العمل السياسي               

  . وأساتذة الجامعات والقضاة والمحامين
ي نثمن فيه انعقاد هذا المؤتمر، نعبر عن اعتزازنا بالثقافة التـي عـززت              في الوقت الذ  : من جهته، قال هنية   

مفاهيم الديمقراطية وحقوق االنسان، والتالحم األخوي الذي جمعنا في خندق واحد، خنـدق تحريـر أرضـنا                 
وأوضح أن الحديث عن حقوق االنسان مطعم بالمرارة واأللم والحرمان، فالـشعب             .واستعادة حقوقنا المسلوبة  

لفلسطيني تعرض ويتعرض لجرائم بشعة، كان آخرها الجريمة التي وقعت مساء أول من أمس بحـق ثالثـة                  ا
اسرائيل كانت سبباً للكثير من الحروب، وعززت معاني الحقد والكراهية وسفك الدماء من             : وقال هنية  .أطفال

االنسان ومنظمات التـضامن فـي      خالل سياستها التي لم تعرف قانوناً وال انسانية، مثمناً دور منظمات حقوق             
  .كشف القناع عن وجه االحتالل القبيح
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 شدد هنيـة أنهـم فـي الحكومـة          :غزة انس عبد الرحمن   في   22/6/2006الوطن القطرية   وأضاف مراسل   
الفلسطينية يولون أهمية كبيرة للقضاء على ظاهرة الفلتان األمني وانتشار فوضى السالح واللجوء إلى العنـف                

زعات، و ذلك من خالل التعبئة الوطنية السليمة، وسيادة القانون، وتعزيز الحوار الداخلي، وتعزيز              في حل المنا  
 تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق اإلنسان، ونشر العدالة             :سلطة القضاء، قائال أن   

ألراضي الفلسطينية والتي أثرت بشكل كبير      والمساواة هو السبيل للخروج من حالة الفلتان األمني التي تعيشها ا          
قال هنية أن المنطقة ال يمكن أن تنعم باألمن واالستقرار ما لم يوضع             و .على الحياة المدنية للمجتمع الفلسطيني    

حد نهائي لالحتالل وممارساته، وما لم ينل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقـه فـي                  
لة كاملة السيادة، وحق عودة الالجئين والنازحين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويـضهم              إقامة الدولة المستق  

عما فقدوه خالل سنوات اللجوء والتشرد، وكذلك حقه في القدس كعاصمة لفلسطين وتحرير األسرى والمعتقلين               
الحكومـة الفلـسطينية   وجاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها هنية امس خالل مؤتمر بعنوان          . من سجون االحتالل  

 لقـد دفـع المـواطن    :وقال هنية .الجديدة وأجندة حقوق اإلنسان نظمه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بغزة  
الفلسطيني فاتورة باهظة جرائم هذه الممارسات العدوانية والتي امتدت على مدى أكثر من نصف قـرن إال أن                  

رج و لم تبذل جهدا حقيقيا لمنع إسرائيل عن ممارسة وحشيتها           العالم و المجتمع الدولي وقفت منها موقف المتف       
وأشار هنية إلى أن التحديات أمام حكومته كبيرة ولكنه أكد انه لديه الثقة بالشعب              . ضد شعبنا الفلسطيني األعزل   

ا الفلسطيني وقدراته وإبداعاته عل تخطي هذه الصعاب من خالل التعاون والتكامل بين الكل الفلسطيني، رئيـس               
 قادرون كذلك على اإلبحـار      :وحكومة وبرلمانا وفصائل وقوى ومنظمات أهلية وشخصيات وطنية عامة، قائال         

 إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تعزيز جبهتنا الداخلية و تقويـة             :وأضاف .بهذه السفينة حتى تصل إلى بر األمان      
نسجام و تترجم شعاراتنا إلـى واقـع        أواصر العالقات الوطنية والعمل ضمن برامج ورؤى مشتركة تحقق اال         

   .ملموس
  

   مع أولمرت في ظل استمرار المجازرعباسنستغرب أن يلتقي  :وزير اإلعالم .4
 اليوم في عباسيوسف رزقة حول رؤيته للقاء أولمرت مع .قال وزير االعالم الفلسطينى د:  جدة،فهيم الحامد

حه في ظل استمرار المجازر االسرائيلية ضد  نحن نستغرب أن يلتقي أبومازن مع أولمرت ويصاف:األردن
. الشعب الفلسطيني باعتبار أن هذا اللقاء سيخدم أولمرت اعالمياً ويسوق له ويضعه في موقف رجل السالم

وأشار رزقه نأمل من أبومازن أن يلغي هذا االجتماع ألنه لن ال جدوى له وهدفه االستهالك االعالمي ونأمل 
 .مشاعر الشعب الفلسطينيأيضاً أن يراعى ابومازن 

  22/6/2006عكاظ 
  

 جميع األموال في حساب المالية : هنية .5
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، على ان األموال التي ادخلها وزراء حكومته عبر معبر رفح، قد 

ي الضفة أدخلت في حساب وزارة المالية، وهي التي يجري من خاللها صرف هذه السلف لجميع الموظفين ف
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الحادية عشر أمس، البنك العربي وبنوك أخرى . قطاعالو

بتصحيح موقفها والعمل وفق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، في حين قرر مجلس الوزراء تخفيف الديون 
 في المئة، وذلك لمدة عام 50بنسبة المتراكمة على الخدمات المقدمة للمواطنين من وزارة النقل والمواصالت 

 الحكومة قامت بتقديم سلف مالية إضافية شملت تسعين ألف موظف، ممن تتراوح :وقال هنية إن. كامل
 ألف 130 شيكل، مشيرا إلى أنها بذلك قد غطت سلفة وراتب شهر لنحو 2500 إلى 1500رواتبهم بين 

 . موظف
  22/6/2006البيان 
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  حصار الاءاٍت ضّد البنوك التي تشارك في درس اتخاذ إجرت الحكومة .6

 نتيجةً للحصار الذي تفرضه الدول المعادية للشعب الفلسطيني، ونتيجةً لتجاوب بعض البنوك العاملة في :غزة
أراضي السلطة الفلسطينية وقيامها بمحاصرة الشعب والحكومة الفلسطينية، فقد درس مجلس الوزراء في 

ومن المتوقّع قيام عدٍد  .اتخاذ إجراءاٍت ضد هذه البنوك وعلى رأسها البنك العربيجلسته التي عِقدت الثالثاء 
. من الوزراء بإغالق أرقام حساباتهم في هذه البنوك كخطوة أولى من سلسلة خطواٍت ستقوم بها الحكومة قريباً

عيل الدور الشعبي وثمن مجلس الوزراء عالياً دعوة الشيخ يوسف القرضاوي لمقاطعة هذه البنوك وضرورة تف
  . في هذا الجانب

وقد تسربت معلومات مؤكّدة أن البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية أصبحت تقوم بنقل األموال الكبيرة 
الخاصة بالمودعين والمستثمرين إلى خارج األراضي الفلسطينية، وهو األمر الذي يأتي استجابةً لضغوٍط 

س على تلك البنوك من ِقبتنفِّذة؛ بهدف ضرب االقتصاد الفلسطيني المحلي، حيث تُمارل شخصيات فلسطينية م
 بالمائة من إجمالي أصول البنوك الفلسطينية 50م أكّدت أن حوالي 2005إنّه وحسب إحصائية في نهاية عام 

لتي يتم مودعة في بنوك أجنبية، وال يتم االستفادة من هذه األموال إلنعاش الوضع الفلسطيني، فاألموال ا
ويؤكّد أحد النشطاء  . بالمائة من إجمالي هذه األصول15إقراضها للقطاع الخاص تبلغ فقط ما نسبته 

الفلسطينيين أن ترتيباٍت تجري إلطالق حملٍة تدعو الشعب الفلسطيني إلى سحب أمواله وودائعه من البنوك 
ة الفلسطينيين في الخارج إلى األمر نفسه، العاملة في داخل األراضي الفلسطينية، ومن ثم االنتقال إلى دعو

موضحاً أن سحب األموال لن يكون على إجماله حيث سيسمح ألصحاب الحاجات الضرورية باالستمرار في 
  .تعاملهم مع هذه البنوك بالحد األدنى

  21/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في معبر رفحعملالس أّمنت استئناف عبااتصاالت مكثفة ل .7
 علمـت وكالـة األنبـاء       :رام اهللا نقالً عن مراسلها فـي       21/6/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  شرت  ن

 أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصاالت مكثفة وعاجلة مع العديد مـن الجهـات العربيـة                 -وفا -الفلسطينية
ح معبر رفح باسرع وقـت      والدولية خصوصا االتحاد االوروبي والواليات المتحدة ومصر واالردن من أجل فت          

، الخمـيس بافتتاح المعبر صباح    عباس  واثمرت االتصاالت التي قام بها الرئيس        .ممكن امام حركة المواطنين   
صائب عريقات أن المراقبين األوربيين سيعودون للعمل في معبر         .وأكد د  .وعودة المراقبين الدوليين إلى المعبر    

وقال عريقات للصحفيين إن عدم حضور األوربيون للعمـل          .رفح الخميس، بعد إغالقه بسبب عدم حضورهم      
في المعبر ليس له أي عالقة بأي أمر سياسي، مشيرا إلى أن المراقبين كانوا ينون إعادة فـتح المعبـر عنـد                      

عريقات إلتقى كل من مارك أوت      .وكان د  .خميس ولكنهم أرجأوا ذلك إلى صباح ال      األربعاءالخامسة من مساء    
بي الخاص لعملية السالم، وبيترو بيرلسكوني مسئول بعثة المراقبين األوربيين في معبر رفـح              والمبعوث األور 

  . على حد أقصىالخميسوبحث معهما قضية إغالق المعبر، حيث أكدا له أنه سيتم إعادة فتح المعبر يوم 
قـال رئـيس    : التوكاوعن ال  ،رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في      22/6/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  

 إن هذا يندرج في سياق      :الوزراء اسماعيل هنية، في تصريحات للصحافيين في غزة تعليقا على اغالق المعبر           
نحن نعمل في المعبر وفق     . الممارسات االسرائيلية الهادفة الى التضييق على الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته         

كد على ضرورة استمرار العمل في معبر رفـح وااللتـزام        نحن نؤ  :واضاف هنية  .القوانين واالعراف المتبعة  
   .بالقانون الفلسطيني بكل ما يتعلق بهذا الموضوع

سامي  الناطق باسم حماس أن غزة ماهر إبراهيم والوكاالتنقالً عن مراسلها في  22/6/2006البيان وذكرت 
ايلة على المقاطعة المفروضة على  اإلغالق يهدف إلى منع الحركة من إدخال األموال متح:أبو زهري قال إن
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 حسب المعلومات المتوافرة لدينا هناك شخصيات فلسطينية تلح على المراقبين الدوليين :وأضاف. الحكومة
من جهة أخرى، أكدت ناطق . ليفعلوا ذلك لمنع المسؤولين من إدخال أموال عبر المعبر لحل المشكلة المالية

 . يأمر بإغالق معبر رفح، وإنما أغلق معبر كرم سالمباسم جيش االحتالل على أن الجيش لم 
  

  وفد فلسطيني في بكركي  .8
من ضمن الجولة التي يقوم بها على المرجعيات الروحيـة والوطنيـة، توجـه وفـد                : بكركي،  غراسيا بيطار 

فلسطيني موسع برئاسة مدير مكتب منظمة التحرير في لبنان عباس زكي الى الصرح البطريركـي، لوضـع                 
يرك نصر اهللا بطرس صفير في أجواء الصعوبات الحياتية التي يعاني منها الفلسطينيون في مخيماتهم في                البطر

 :لـسفير أن  لوأفادت مصادر الوفد    .  رفضنا للتوطين وتمسكنا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية        :لبنان، مؤكدين 
 :خل المخيمات، ناقلة عن البطريرك قوله     البطريرك كان متفهماً لمطالبنا القاضية بتحسين الظروف المعيشية دا        

لم يتم في اللقاء التطـرق الـى        . ان القضية الفلسطينية ليست محصورة بالشعب الفلسطيني وإنما تعنينا جميعنا         
 أكد للبطريرك أننا نعمل بجهد لتوحيد الداخل الفلـسطيني، فعلّـق            :مسألة سالح المخيمات في لبنان ولكن الوفد      

  . ة الى مثل هذا التوحيدنحن كذلك بحاج: صفير
  22/6/2006السفير 

  
  عباس زكي سيلتقي سمير جعجع .9

   .تردد ان المسؤول الفلسطيني عباس زكي سيلتقي قائد القوات اللبنانية سمير جعجع خالل األيام القليلة المقبلة
 22/6/2006البلد اللبنانية 

  
  حتالل حماس تعتبر تصريحات أبو ردينة قلباً للحقائق يستفيد منه اإل .10

 والتي ورد فيها تحميل كل فصيل ال        ،اعتبرت حماس التصريحات التي صدرت عن نبيل أبو ردينه        : ألفت حداد 
 .قلباً للحقيقة سيستفيد منه االحـتالل     ،  شعباليلتزم بالتهدئة المسؤولية عن أي دمار وضحايا وخراب قد يلحق ب          

 ولـذلك ال يجـوز ألي طـرف    عدم وجودها، و ب أع  وجود الذرائ بوقالت في بيان لها أن االحتالل يمارس القتل         
   .العكسشعب الفلسطيني، الن المشكلة هي في االحتالل و ليس المسؤلية للفلسطيني تحميل 

  21/6/2006 48عرب
 

 ألوية الناصر تقتل مواطناً بالخطأ  .11
واطن أعلنت ألوية الناصر صالح الدين أن مجموعة من األلوية أطلقت النار عن طريق الخطأ على الم

عسلية، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وأن األلوية على استعداد تام لتحمل كامل المسؤولية مصطفى 
 . وتطبيق االلتزامات الشرعية المفروضة وإتمام الواجبات تجاه عائلة عسلية

  22/6/2006البيان 
  

  ل لالحتال نريد معرفة المتوّرط بتسليم أسرى سجن بيتونيا: الناطق باسم القسام .12
رام ( أكّد الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام أن الكتائب ضمتْ صوتها إلى صوت أسرى سجن بيتونيا :غزة
 والداعي إلى ضرورة فتح ملف اعتقالهم من خالل المجلس التشريعي لمعرفة األسباب الحقيقية وراء )اهللا

اختطفوا من سجن األمن ان األسرى ضاف وأ .اعتقالهم، ومعرفة المتلبس في قضية تسليمهم للكيان الصهيوني
وأكّدت الكتائب أنّه جاء الوقت لمعرفة الكيفية . الوقائي في بيتونيا في ظروف ومالبسات ال يمكن السكوت عنها

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني والتاريخ لن يغِفر لكّل من تورط . التي تم بموجبها تسليم المجاهدين المطاردين
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و الصهيوني وخلّف مآسي للشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل تحديد بإعطاء هدايا للعد
  .المسؤوليات وكشف الحقائق المجردة عن التضليل والتعتيم والتوجيه

  21/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تعترف ضمنيا بإسرائيلحماس : يوسفحسن .13
الم الى الشعب والحكومة االسرائيلية يقـول فيهـا ان          بادر الشيخ حسن يوسف، الى توجيه رسالة س       : تل أبيب 

وينصح حكومة اولمرت بالتفاوض مـع قـادة        . حركته تعترف ضمنيا باسرائيل ومستعدة للحوار السلمي معها       
حماس وهم في الحكومة وعدم السعي لالطاحة بها، ألن نزولها الى العمل السري يزيد مـن تعقيـد القـضية                    

وقـال ان   . وأطلق يوسف تصريحاته الجديدة في حديث مع صـحيفة هـآرتس           .ويؤدي الى تدهور أمني كبير    
 وهي اليوم عنـدما تقتـرح أن تنـسحب          .حماس اعترفت ضمنيا باسرائيل عندما وافقت على الهدنة أول مرة         

 على هدنة طويلة األمد، انما تعلن عمليا االعتـراف باسـرائيل فـي    ها وأن تتفق مع  1967اسرائيل الى حدود    
. ثم استعرض عددا آخر من مواقف حماس وقراراتها للداللة على انها تعترف ضمنيا باسـرائيل              . 1967حدود  

واشار الى ان حماس هي خير شريك للمفاوضات مع اسرائيل ألنها تتمتـع بالمـصداقية واألمانـة وتحتـرم                   
وض اسـرائيل    إذا خاضت حماس انتخابات الرئاسة الفلسطينية وفازت فيها سوف تفـا           اضاف انه و. االتفاقيات

  . وهذا أمر ال تفهمه اسرائيل بعد. بشكل مباشر حول العالقات المستقبلية
  22/6/2006الشرق األوسط 

  
  فتح تطالب اإلعالم العربي والغربي بالكشف عن حقيقة الممارسات اإلسرائيلية الدموية  .14

النطـاق فـي الجـرائم      دعت حركة فتح اإلعالم العربي والغربي إلى إجراء تحقيقات صحفية واسعة            : نابلس
أن ما يزيد عن عشرين      وكشفت الحركة في بيان صحفي     .اإلسرائيلية األخيرة، واستهدافها لألطفال الفلسطينيين    

كادراً ومقاوماً فتحاوياً، ينتمون لكتائب األقصى، تم اغتيالهم خالل الشهور الثالثة الماضية في نابلس، باإلضافة               
وحملت الحركة سلطات االحـتالل وحكومـة أولمـرت          .داهمة والتفتيش إلى اعتقال العشرات في عمليات الم     

قطاع، مشددة على أهمية أن تقوم وسائل اإلعالم المحليـة          الالمسؤولية الكاملة عن تفجر األوضاع في الضفة و       
   .والعربية والدولية بالتركيز على هذه الجرائم، من خالل إبراز معاناة الناس

  22/6/2006ا وكالة األنباء الفلسطينية وف
  

   وثيقة األسرى يسعى إلفشال الحوار و ضربالتصعيد اإلسرائيلي : نزالجمال  .15
 أكد جمال نزال الناطق باسم فتح في الضفة أن التصعيد اإلسرائيلي والتهديد بعملية عسكرية واسعة في                 :رام اهللا 

يل بنـت سياسـتها   ن إسـرائ اوأوضـح   .غزة يهدف بشكل أساسي إلى إفشال الحوار، وضرب وثيقة األسرى         
ولهذا فإنها ترى في وثيقة األسرى تهديدا       . ودعايتها وتحركاتها الدبلوماسية على غياب شريك فلسطيني للسالم       

 .يتوجب التخلص منه عن طريق التصعيد بطريقة تزعزع ثقة الفلسطينيين بالمستقبل وتضعف ايمانهم بالـسالم              
مبادرة السالم العربية والدولة الفلـسطينية وخارطـة        ونوه إلى ان إسرائيل ترفض خيار المفاوضات وترفض         

الطريق ووثيقة االستقالل الفلسطينية ووثيقة األسرى وتبحث عن شريك فلسطيني يشاطرها رفض كـل هـذه                
ورأى أن هناك أولوية لإلنفالت مـن قيـد المربـع            .األشياء بغية تثبيت الوضع الراهن على حاله دون تغيير        

   .اد كل الخطط المذكورة التي تتهرب منها إسرائيل ومن ضمنها وثيقة األسرىاإلسرائيلي عن طريق اعتم
  21/6/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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 جنايات بيروت تستجوب فلسطينيّين من أنصار أبو العينين .16
استجوبت محكمة الجنايات في بيروت الفلسطينيين خالد الشبطي وسليمان العطاونة وآخرين في جرائم قتل 
ومحاوالت قتل، من خالل تأليف جمعية برئاسة سلطان ابو العينين، خالل الحرب اللبنانية، لقتل كل من يخرج 

وردت الهيئة طلب إخالء السبيل الذي . عن الخط السياسي، الذي كانت تسلكه المنظمة التي يرأسها ابو العينين
وكانت الهيئة طلبت . إفادات شهود الحق العامتقدمت به وكيلة المتهم الشبطي، وأرجأت الجلسة لإلستماع إلى 
 . حضور ابو العينين إلى الجلسة، إال أن وكيلته ابرزت معذرة طبية

  22/6/2006البلد اللبنانية 
  

  خطة العدوان على غزةيديعوت أحروونوت تنشر تفاصيل  .17
ديعوت احرونـوت    ي هنشرت ما   :القدس المحتلة  من   22/6/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  ذكرت
تفاصيل العدوان المرتقب على قطاع غزة، إضافة إلى قائمة المستهدفين، التي تضم إضـافة إلـى هنيـة                  حول  

سـتنفذ علـى    وأشارت إلى أنها    . ابو عبير واحمد الغندور   ووالزهار وصيام، محمد الهندي، واحمد الجعبري،       
عسكرات ومؤسسات التنظيمات وقواعد النشطاء، ثم      مراحل أوالها إطالق النيران من البر والبحر والجو على م         

مرحلة التوغل في مناطق معينة من القطاع والسيطرة عليها         بعد ذلك   أتي  لي ،االغتياالت باتجاه أشخاص محددين   
لتحقيق األهداف السيكولوجية من الهجوم     سيسعى   ان الجيش    توذكر. لفترة محددة واالنتقال إلى منطقة اخرى     

  .م نيران غير دقيقة نسبيااستخدالل امن خمنذ البداية، 
ن تنفيذ هذه الخطوات من أ  في الصحيفة،الكيس فيسمانإلى ما أشار إليه : غزةمن  22/6/2006البيان ولفتت 

االستخبارات الالزمة عن أهداف  المهم لدى قادة الجيش، تجهيزحيث أن يتعلق اآلن بالفرصة المناسبة لذلك، 
 .ثمينة في الطرف اآلخر

خطوة االغتياالت ستكون بهـدف     أن  : القدس من   22/6/2006 القبس الكويتية     مراسل أحمد عبدالفتاح ر  وأشا
تحطيم كامل للجهاز العسكري لحماس والمنظمات االخرى الى جانب المس بحياة كل من له صـلة بـشبكات                  

لجـيش بـضرب     ل ، المستوى السياسي االسرائيلي   في حين برز تساؤل حول إمكانية سماح       . الصواريخ اطالق
وفي تعقيب للحكومة    . في بنايات سكنية   ها جزء من  تواجد ، على الرغم من   مخازن الصواريخ وتنفيذ االغتياالت   

 مـشكلة ، مـشيرا إلـى أن ال       من التهديـدات    عدم الخوف من هذه     غازي حمد  أكد  على الموضوع،  الفلسطينية
  . في اعتداءاته االحتالل الذي ال يريد استقرار المنطقة ويمعنوجود االساسية هي

  
  يجب إسقاط حكومة حماس: سنّيه .18

أعرب أفراييم سنيه عن اعتقاده أنه كان ينبغي على أولمرت عقد لقاء مـع محمـود                : إذاعة الجيش االسرائيلي  
وأضاف بأنه ينبغـي    .  ليست كافية   التي تستخدم  عباس منذ مدة طويلة، وأن جميع األساليب والوسائل العسكرية        

 العسكرية والسياسية، بما في ذلك القوة لوقف عملية القصف بقذائف القسام، والعمل مـن               تفعيل كافة الرافعات  
  .أجل إسقاط حكومة حماس

  21/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  أيلون يدعو إلى تخفيض العنف من خالل الجهود السياسية .19
نف ضد إسرائيل متواجدة في مكتب      قال عامي أيلون، أن مسألة تخفيض مستوى أعمال الع        : اإلذاعة االسرائيلية 

رئيس الوزراء، وليست في وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه لم يقل يوما، أن حل مثل هذه المـسائل يكمـن فـي                      
ولفت إلى أنه ينبغي إيجاد مسار وعملية سياسية، أو إجراء سياسي ما، سواء كان هـذا                . الحلول العسكرية فقط  
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ى، من خالل إشراك جهات وأطـراف أخـرى، سـواء فـي األردن أو     مباشراً مع أبو مازن، أو بطريقة أخر      
  . التي تشهدها حماس المعتدلةالفتا في نفس السياق إلى وجوب تعزيز عمليات الصحوة. أوروبا

  21/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  الكنيست تناقش خطة تجميع المستوطنات .20
  أن تناقش الكنيست بكامل هيئتها، موضوع خطة أولمرتمن المقرر: إذاعة الجيش االسرائيلي ـ يوني شينفيلد 

ومن جهة أخرى ذكـر     . ، غداة قرار اللجنة البرلمانية بهذا الشأن، رغم معارضة رئيس إدارة االئتالف           األحادية
أن الشرطة والجيش وممثلون من الجهات األمنية المختلفة سيعقدون للمرة األولى اجتماعـاً تـشاورياً حـول                 

الء النقاط االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، حيث سيتم بحث المهام المناطة بقوات األمن،              االستعداد إلخ 
  .استعداداً لتنفيذ العملية

  21/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  مخاوف إسرائيلية من أسر جنودها على يد المقاومة الفلسطينية .21
 إلى مختلف أفراد الجيش والشرطة مـن مغبـة تعرضـهم            عممت أجهزة األمن اإلسرائيلية تحذيراً    : الناصرة

. لعمليات أسر من قبل ناشطين ينتمون إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، لإلفراج عن أسرى في سجون االحتالل               
  .وأشارت إلى أن تنظيمات فلسطينية تجمع معلومات عن مواطنين ورجال أمن

  21/06/2006قدس برس 
  

  كنيست من دخول غزة االحتالل يمنع عضواً في ال .22
منع جيش االحتالل طلب الصانع من دخول قطاع غزة لالجتماع مع إسماعيل هنية في محاولة لتهدئة األوضاع 

 .خوف على سالمتهال ، بذريعةالمتفجرة في المنطقة
  22/6/2006البيان 

  
   والدستورالحكومة اإلسرائيلية تعمل على سن قانون أساس التشريع .23

ن الحكومة اإلسرائيلية تعمل على اقتراح قانون أساس من شأنه أن يـنظم اإلجـراءات               أقالت صحيفة هآرتس    
تمنح المحكمة العليا، للمـرة األولـى، صـالحية         حيث  التشريعية لقوانين األساس والدستور من قبل الكنيست،        

  .واضحة بإلغاء قوانين
  22/6/2006 48عرب 

  
  ينيي الضفةاعتقال يهود هّربوا أسلحة الرتكاب مجازر ضد فلسط .24

نه تم بالتعاون مع جهاز االسـتخبارات       أقالت مصادر رسمية في شرطة االحتالل اإلسرائيلي،        : القدس المحتلة 
اعتقال ثالثة رجال يهود حاولوا تهريب أسلحة ووسائل قتالية من الواليات المتحـدة األمريكيـة إلـى الدولـة                   

  .ة كبيرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيةالعبرية، كانوا ينوون استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابي
  21/06/2006قدس برس 
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   على إلغاء التمييز ضد العرب  اسرائيليةإجبار شركة طيران .25

 من شمال الـبالد إلـى       ،نه أصبح بإمكان المواطنين العرب السفر في طائرات شركة تمير         أقال شاؤول موفاز    
شفوي العاجل الذي تقدم به جمال زحالقة، حول منع المواطنين العـرب            خالل رده على االستجواب ال    ،  المركز

  .ذرائع أمنيةتحت من السفر في طائرات الشركة 
  21/6/2006 48عرب

  
  رياضيمستوطنة إسرائيلية تمنع المواطنين العرب من النزول لبركة نادي .26

 منعت المواطنين العرب من ذكرت هآرتس امس أن مستوطنة كابري في الجليل الغربي: تل أبيب ـ يو بي أي
 .زعم أنها أصبحت مخصصة لألعضاء فقط، بعد  الرغم من أنها ملك عامى عل محلي،السباحة في بركة نادي
 أن الئحة المجتمعات المسموح بحجة النادي، ى االنضمام الممنوعون من العرب ينمواطنمع االشارة إلى أن ال

 .ةى عربي قراءلسكانها باالنضمام ال تتضمن اسم
  22/6/2006القدس العربي 

  
  حكومة إسرائيل المسؤولة الوحيدة عن الفقر : رئيس الهستدروت .27

ن ما يحـصل فـي      أ و ،حكومة وحدها هي المسؤولة عن الفقر في إسرائيل       الن  أقال رئيس نقابة العمال العامة،      
ن الميزانيات في وزارة    نائب المسؤول ع   فيما أشار    .سوق العمل هو نتيجة مباشرة للسياسة الحكومية المنتهجة       

  . منيةاال  إسرائيلميزانيةإلى ضخامة المالية، 
  21/6/2006 48عرب

  
 وزير المالية اإلسرائيلية يكشف عن تعرضه وعائلته لتهديدات بالقتل .28

 لدفعه ،كشف أبراهام هيرشزون امس النقاب عن تعرضه وعائلته لتهديدات بالقتل: تل أبيب ـ يو بي أي
 .الحات اقتصاديةللعدول عن تنفيذ إص

  22/6/2006القدس العربي  
  

  البدون اإلسرائيليون طائفة غامضة تقاوم بالموسيقى: تحقيق .29
 التي نظمت في اثينا، أيار ،سلطت مشاركة فنان إسرائيلي، في مسابقة الغناء األوروبي: أسامة العيسة ـ  القدس

 اسـم العبـرانيين الـسود أو األفارقـة          ا رسمي الفائت، األضواء على طائفة مهمشة في إسرائيل، يطلق عليها        
 يتمتعون بالمواطنة، وال يحـق لهـم   حيث أنهم ال . تصاريح إقامةبموجبلقدس ا ، الذين يعيشون في   المقدسيون

 بدائيـة   ةحيافي حين أن يعيشون     . االنتخاب للكنيست، في وضع يشبه ما يسمى البدون في بعض الدول العربية           
وم على التعددية الجنسية بين الرجال والنساء وفقا لتعليمات من قيادة الطائفـة              ولديهم عادات تق   ،شبه اشتراكية 

الدينية، التي تقرر ألفرادها متى يتزوجون ومن، والى أي مدى يدوم االتصال الجنسي بين الزوجين، في حـين      
 يفسر وجود   ، مما يفضل أفراد الطائفة اإلشارة إلى هذا النوع من العالقات الجنسية بأنه نوع من تعدد الزوجات              

 أطفـالهم   وأنللنساء دور محوري داخل الطائفة،      كما أن   . عائالت كبيرة يصل عددها أحياناً إلى عشرين فرداً       
 حلقة الوصل، لتعريـف بـاقي       حيث يشكل ذلك  ،   في معاهد  الغناء التقليدي والرقص الموروث للطائفة    يتعلمون  

منذ سنوات طويلـة يـنظم أبنـاء الطائفـة          جدير بالذكر أنه و   و. أفراد المجتمع بها وبثقافتها وتقاليدها ومبادئها     
   اليهود البيض المسيطرين على الدولة ويتهموننشاطات مطالبين بحقوقهم، معتبرين أنفسهم اليهود الحقيقيين، 
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 رغبة الرجل األبيض     كان العبرية باغتصاب حقوقهم، إلى درجة انهم يؤمنون بأن شق قناة السويس، الهدف منه            
  .ل ما يطلقون عليها ارض إسرائيل عن أفريقيافي فص

  21/6/2006الشرق االوسط 
  

   جريحاً باستهداف جديد للنساء واألطفال13شهيدان بينهما امرأة حامل و .30
 في وقت كان آالف : محمد إبراهيم والوكاالت عن مراسلهارام اهللا، غزة من 22/6/2006 البيان أوردت

 الثالثة الذين استشهدوا أول من أمس، مطالبين بالرد على المجزرة الفلسطينيين يشيعون جثامين األطفال
أفاد شهود فلسطينيون أن طائرات استطالع إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا باتجاه منزل و. اإلسرائيلية الجديدة

فال  بينهم إمرأة حامل وثالثة أط14في منطقة خانيونس مما أسفر عن استشهاد رجل وسيدة فلسطينيين واصابة 
وقال الشهود إن الطائرات أطلقت الصاروخ على ما يبدو مستهدفة سيارة  .وإحداث دمار كبير في المكان

  .مدنية، وأضافوا ان الصاروخ اخطأ الهدف وأصاب المنزل وتمكن من في السيارة من الفرار
غزة رغم واعلن ضابط اسرائيلي امس ان سالح الجو االسرائيلي سيواصل غاراته الجوية على قطاع 

 وقال هذا الضابط الذي رفض كشف هويته لصحافيين سنواصل هذه الهجمات الجوية ردا على ،االخطاء
او ) في قطاع غزة(اطالق الصواريخ الفلسطينية، الن هذا النوع من العمليات افضل من التوغل العسكري 

  . القصف المدفعي غير المحدد
اسرائيل تدافع عن مقتل    أن  : أسعد تلحمي ح و فتحي صبا عن   الناصرة, غزة من  22/6/2006 الحياة   وأضافت

ويقـول  . المدنيين قائلة ان هذه التكتيكات ضرورية للقضاء على هجمات الناشطين الذين يطلقون الـصواريخ             
اعتقد اننا فعلنا الشيء الصواب، وسنواصـل عمـل         ... هذه حرب   : وزير البنية االساسية بنيامين بن اليعيزر     

ومن المرجح ان تشهد    .  يجب التوضيح ألركان حكومة حماس بأن اياً منهم لن يكون في مأمن            ذلك، مضيفا انه  
هذه العمليات تصعيدا، خصوصا بعدما نقل االعالم االسرائيلي عن محافل أمنية ان وزير الدفاع عمير بيـرتس        

 التـصفية الجـسدية     يواصل مشاوراته مع قادة الجيش تمهيداً لتصعيد العدوان العسكري على القطاع وبامكان           
  .لشخصيات سياسية في حماس

محمد بركة النائب العربي في الكنيست دعا أن :  د ب أعن وكالةغزة  من   22/6/2006الدستور ونقلت 
امس وزير الدفاع االسرائيلي بيريتس إلى تقديم استقالته وذلك حتى ينزع عنه صفة قاتل االطفال التي التصقت 

وجاءت أقوال النائب بركة في كلمته من على منصة الكنيست حول جرائم قتل . به في األسابيع األخيرة
 طفل في السنوات االخيرة في المناطق المحتلة ليس 800وقال إن قتل . االطفال والمواطنين في قطاع غزة

واضاف ان هذه . مجرد خطأ أو رصاص طائش بل أصبح نهجا وممارسة يومية لدى الجيش االسرائيلي
وإذا كانت هذه الصفة تزعجه فليستقل من .. صقت ببيرتس نفسه، شاء ذلك ام أبى، انه قاتل اطفالالجرائم الت
  .منصبه فورا
وقال بيان صدر . الرئاسة الفلسطينية دانت الجريمة اإلسرائيلية الجديدة أن 22/6/2006 المستقبل وجاء في

ا تأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود كبيرة عن الرئاسة إن هذه الجريمة اإلسرائيلية الجديدة بحق أبناء شعبن
وطالب البيان المجتمع الدولي وتحديداً اللجنة الرباعية بتحمل . للحفاظ على التهدئة ومنع تدهوراالوضاع

  .ووقف هذا العدوان اإلسرائيلي المتصاعد ضد أبناء شعبنا مسؤولياتهم
طالبت مؤسسة الضمير     : آمال شحادة  عن مراسلتها  القدس المحتلة  من  22/6/2006 الخليج اإلماراتية    ونقلت

المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب االسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما نددت األمم المتحدة وموسكو              
وقالت مؤسسة الضمير انها تنظر بخطورة بالغة إلى استهداف قوات االحتالل لألطفال             .بجريمة اغتيال األطفال  

واعتبرت قصف مناطق مأهولة بالسكان والمارة من األطفال والشيوخ والنساء جريمة قتـل مـع               الفلسطينيين،  
وعبرت المؤسسة عن استغرابها للصمت الدولي الذي يشجع حكومة االحتالل علـى            . سبق اإلصرار والترصد  
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حقيق دولية ومحايـدة    كما طالبت األمم المتحدة، ممثلة بأمينها العام، بتشكيل لجنة ت         ،  ارتكاب المزيد من الجرائم   
للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب ضد االطفال الفلسطينيين على قاعدة تقديم كل المتورطين في الحكومـة                 

  .اإلسرائيلية وقواتها في هذه الجرائم لمحاكمة مجرمي الحرب
  صدرت امس مواقف: ردينة فارس- عبدالقادر فارس، عن مراسليهاغزة من 22/6/2006عكاظ  وأشارت

وناشدت  دولية وعربية نددت بمقتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين وخصوصا االطفال في الغارات االسرائيلية،
واعرب كوفي انان عن اسفه ودعا  .اسرائيل والفلسطينيين وقف دورة العنف والعودة الى الحل التفاوضي
ودانت . دم تعريض المدنيين للخطر الشديداسرائيل الى احترام القانون الدولي والتاكد من ان ردودها مناسبة وع

الخارجية البريطانية والروسية والفرنسية الغارة معتبرة ذلك امرا غير مقبول وداعية الجيش االسرائيلي الى 
 . ضبط النفس

المقاومة الفلسطينية قصفت فجر اليوم الخميس موقعاً  أن 22/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر
اً وعدداً من المغتصبات المحاذية لقطاع غزة بعدد من الصواريخ، وذلك رداً على الجرائم عسكرياً صهيوني

وأكدت ألوية الناصر في بيان لها أن هذا القصف يأتي  ،الصهيونية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
علن لواء األقصى في كتائب كما أ في إطار الرد على قتل النساء واألطفال واستهداف قادة المقاومة الفلسطينية،

 ومن ناحيتها، أعلنت إحدى مجموعات كتائب أبو علي ،األقصى عن قصف كيبوتس كفار عزة بصاروخين
مصطفى، في بيان لها مسؤوليتها عن قصف مغتصبة عزاتا بصاروخ من طراز جراد، رداً على جرائم 

  .االحتالل في قطاع غزة، وانتقاماً لدماء الشهداء
  

   أشهر3 قذيفة أطلقت على قطاع غزة خالل 7599: تقرير أممي .31
 آخرون في هجمـات     91 فلسطينياً، وأصيب    32قال تقرير أممي إنه منذ التاسع من حزيران الجاري، استشهد           

 مـن بـين الـذين       10جوية عسكرية اسرائيلية وقصف مدفعي اسرائيلي في داخل قطاع غزة، مشيراً الى أن              
واشار مكتب تنسيق المساعدات     . اطفال دون سن الخامسة من العمر      6ذلك  استشهدوا هم من االطفال، بما في       

الى تصاعد في احداث العنف في غزة، حيث انه في االشهر الثالثـة             ) OCHA(االنسانية التابع لألمم المتحدة     
 صاروخا محلي الصنع على اسرائيل، في حين اطلق الجيش االسرائيلي فـي             479الماضية أطلق الفلسطينيون    

  . قذيفة مدفعية على قطاع غزة7599 الفترة ذات
  22/6/2006األيام الفلسطينية 

 
  سيبكي العرب على القدس كما بكوا على األندلس: خبير في االستيطان .32

سيبكي العرب على القدس كمـا      : حذر خليل التوفكجي المختص في شؤون االستيطان      :  محمد يونس  -رام اهللا   
وظفون باليين الدوالرات لتغيير وجه المدينة، لتقلـيص الوجـود العربـي            بكوا على االندلس، فاالسرائيليون ي    

قال ان أولمرت كان ضمن خطتـه        و .وتعزيز الوجود اليهودي فيها، بينما العرب ال يعملون شيئا لمواجهة ذلك          
الـضفة   من السكان الى     ف ال 200فصالً خاصاً بالقدس يقوم على إبعاد غالبية السكان من المدينة، إبعاد حوالي             

هذا الفصل هو عبارة عن خطة مكتوبة تحمل        : ويضيف.  الفاً فيها الى جانب غالبية يهودية      80وابقاء اقلية من    
  .2020اسم القدس 

يتوقع التوفكجي ان تقدم اسرائيل على تجريد اهالي االحياء العربية التي بقيت خلف الجدار من بطاقات الهوية                 و
  .في غضون عشر سنوات

اننا فلسطينيون لكن اتفاق اوسلو ال يعترف بنا كفلسطينيين، ونحن نحمل الهوية االسـرائيلية              المشلكة  : ضفأو
لكن القانون االسرائيلي يعتبرنا مقيمين وليس مواطنين، وفي نفس الوقت نحمل جواز السفر االردنـي لكـن ال                  
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هذا المجال، وقد يـستطيع  ربما لو حاول االردن عمل شيء في : ويستدرك. احد يتعامل معنا على اننا اردنيون    
  .لسبب قانوني وهو اننا خضعنا لالحتالل االسرائيلي ونحن نحمل الجنسية االردنية

  22/6/2006الحياة 
  

  االتحاد األوروبي والدول المانحة في المخيمات .33
، يرافقهم مدير ) عضوا17ً(زار وفد من االتحاد األوروبي وممثلون عن الدول المانحة : انور الموسىر، صو

مخيم برج  العالقات الخارجية في األونروا رينيه أكوارون، والمدير العام لألونروا في لبنان ريتشارد كوك،
وذلك ضمن جولة .. الشمالي لالجئين الفلسطينيين، لالطالع عن كثب على واقع معاناة الشعب الفلسطيني هناك

 اليوم بزيارة مخيم شاتيال، وبلقاء مع ، وتستكمل)صيدا(لهم على عدد من المخيمات شملت مخيم المية ومية 
وجال الوفد الذي بدا متأثراً بمشاهد الحرمان والمأساة، على أزقة المخيم ومنازله اآليلة ، السفير خليل مكاوي

برفقة أعضاء من اللجنة الشعبية وممثلي مؤسسات واتحادات .. للسقوط، وعيادة االونروا ومدرسة جباليا
  . ؤالت جمة حول توقيت الزيارة وأهدافهافي وقت أثيرت تسا.. وأهل

أوضح أنها المرة االولى التي أزور ) فضل عدم ذكر اسمه(بدوره، ممثل الوفد البريطاني في الدول المانحة، 
لكن الوضع هنا أصعب، نافيا التعليق على مقولة ان الجولة .. فيها مخيمات لبنان، بعدما زرت الضفة وغزة

ولكن ما شاهدناه يدفعنا الى ان نعكس الواقع المزري لالجئين الفلسطينيين : الونرواتهدف الى زيادة ميزانية ا
كوك، من ناحيته، تجاهل تحديد موعد إلعادة بناء أو ترميم المنازل اآليلة للسقوط  . عند صناع القرار في دولنا

الفتا الى اننا ندرك . عمارج اعادة االمفي المخيمات الفلسطينية، وقال ان منطقة صور تحظى باالولوية في برنا
رنا الدول المانحة بضرورة مشاريع لترميم خطورة مرض التالسيميا بمخيم البرج وغيره، كاشفا عن اننا ذكّ

   ...! مخيمات5البني التحتية في 
قام المدير العام لألونروا وعدد من المسؤولين في الوكالة بجولة في مخيمي عين الحلوة من جهة أخرى، 

وعلم أن الوكالة ستقوم . مية في منطقة صيدا، واطلع على حاجات المدارس والعيادات الطبية فيهماوالمية و
 غرفة إضافية في مدارس األونروا في كل المخيمات وستقدم مساعدات للعيادات من أجهزة طبية 200ببناء 
  .وأدوية

  22/6/2006السفير 
  

  حملة تبرعات في البداوي والبارد .34
قطرية حملة تبرعات في مخيمي البداوي والبارد في إطار مشروع دعم صمود الشعب نظمت مؤسسة خيرية 

وسبق الحملة جولة ميدانية على المشاريع التي تنظمها . الفلسطيني داخل األراضي الفلسطيينة والشتات
 خطوات بأنها الحملة األولى خارج األراضي المحتلة على ان تليها المؤسسة كما أوضح المدير العام للمؤسسة

  .أخرى في باقي مخيمات لبنان
 22/6/2006السفير 

  
  االحتالل يبعد أسيراً إلى غزة  .35

وأفادت عائلة .  من سجن النقب الصحراوي إلى قطاع غزةااسير أبعدت سلطات االحتالل الليلة قبل الماضية،
 بعد اعتقال إداري دام األسير صبيح أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية قررت إبعاد األسير رسمي من طولكرم،

تسعة أشهر في سجن النقب، إلى قطاع غزة لمدة عامين، مشترطةً إنهاء االعتقال اإلداري له بإبعاده إلى 
  .القطاع، على أن يعود عقب انتهاء مدة العامين إلى مدينة طولكرم

  22/6/2006البيان 
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  المجتمع الفلسطينّيوزير الشؤون االجتماعّية يطالب بخطّة لمكافحة آفة المخدرات في  .36

كشف عبد الحليم العالول، مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن أن عدد متعاطي ومدمني المخدرات في 
من  . آالف قضية بهذا الشأن أمام المحاكم الفلسطينية5 ألفاً وأن هناك 60األراضي الفلسطينية وصل إلى 

جتماعية إلى أن انتشار المخدرات تجاوز مرحلة التعاطي وزير الشؤون اال-جانبه أشار فخري التركمان 
وبين  .والترويج إلى مرحلة الزراعة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود خطة وطنية لمكافحة هذه اآلفة

التركمان أن االحتالل الصهيوني عِمل بكّل الطرق النتشار آفة المخدرات والتي وصلت إلى مدارس البنين 
وفي هذا السياق  .ات، محذّراً من استغالل مروجي المخدرات الوضع االقتصادي الفلسطيني في نشر آفاتهموالبن

وزير عن أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضعت خطة للمكافحة تعتمد على الكشف 
اطين، النظر في قضية التشريعات القيام حمالت التوعية واإلرشاد، مكافحة وعالج للمتع: ثالث مراحل هي

  .الخاصة بموضوع المخدرات
  21/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الملك عبد اهللا وبيرس يتفقان على البدء فوراً بثالثة مشاريع   .37

شمعون بيرس، في لقاء عقد ظهر يوم األربعاء في مدينة البترا، على البدء             عبد اهللا الثاني و   اتفق الملك األردني    
سـرائيل بـإغالق مطـار      اوفي المقابل ستقوم     راً بثالثة مشاريع؛ إقامة مطار دولي في العقبة يخدم البلدين         فو

 وقناة مائية من البحر األحمر إلى البحر الميت، واستخراج النحاس بشكل مشترك في منطقة تمناع وفي                 .إيالت
راق عمل تم تحـضيرها مـن قبـل         وجاء أن بيرس كان يحمل معه دراسات وأو        .الجانب األردني من الحدود   

سرائيلية ذات الصلة ومختصين، وقام الملك األردني بتحديد جدول زمني للبدء بالمـشاريع بنـاءاً               الوزارات اال 
  .على أوراق بيرس

  21/6/2006 48عرب
  

  فضل اهللا يحذر من توطين الفلسطينيين   .38
 لفرض توطين الفلسطينيين في لبنان،      سرائيلياحذر العالمة محمد حسين فضل اهللا من مخطط أمريكي          : بيروت

الفتاً إلى وجود برامج معدة لجعل التوطين واحداً من الخيارات التي يلوح للبنان على هامش القبول بها بالسمن                  
وإذ دعا فضل اهللا إلى الحذر مما يجري حول لبنان وعدم إطالق المواقـف جزافـاً حـول الـسالح                     .والعسل

اللبنانيـة،   سرائيل استفادت من االنقسامات الداخلية للعبث بالساحة األمنيـة        ا على أن    الفلسطيني في لبنان، شدد   
سرائيل العدو االستراتيجي للبنان، ال أن ترسم أولوياتهـا وفـق           اداعياً القيادات السياسية اللبنانية إلى أن تبقي        

  .المصالح أو الذهنيات الضيقة
  22/6/2006الخليج اإلماراتية 

 
 قمة رباعية في شرم الشيخ بدء التحضير ل .39

 األمريكية والقيادة المصرية اتفقتا علـى     اإلدارة مصادر سياسية مطلعة أن      ذكرت:  عبدالجبار ابو غربية   ،عمان
 في  وأولمرتالفلسطيني  الرئيس   والرئيس المصري، و   األردني،الملك  كال من    تجمع   ،ضرورة عقد قمة رباعية   

كيفية تبحث القمة    و .ي أو بداية الشهر المقبل، وبدأ التحضير لها فعليا         أواخر الشهر الجار    إما منتجع شرم الشيخ  
تقاء بين الفلسطينيين واالسرائيليين الستئناف     لالخروج من األزمة الحالية التي تعترض عملية السالم، ونقاط اال         

 .لي كما ستركز القمة على أهمية الحوار الفلسطيني االسرائي.المفاوضات وفقا لخطة خارطة الطريق
  22/6/2006عكاظ 
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  للشعب الفلسطيني  الجامعة العربية تتمسك بتأدية التزاماتها .40

أكدت جامعة الدول العربية أنها مستمرة في تأدية التزاماتها تجاه الفلسطينيين وفق حزمـة مـن                 :ضياء خاطر 
لتي في حوزتها لـصالح      لن تحول األموال ا    وأنهاالبرامج التنموية التي يتم دراستها حاليا مع السلطة والحكومة          

.  األمم المتحدة بهـذا الموقـف      أبلغت وأنهاالشعب الفلسطيني ألية جهة أخري أو ألية صناديق أو جهات بديلة            
 هـذه األمـوال والتـي       إيصال الجامعة لديها اآلليات والصالحيات التي تمكنها من         أنوأوضح مصدر مسئول    

 .   مليون دوالر130 ى اآلن إلىوصلت حت
  22/6/2006صرية الوفد الم

  
    في لبنانسرائيليةمؤتمر باكو يدين الشبكة اال .41

 التي كـشف عنهـا      ةاالسرائيلي الشبكة   ، المنعقد في باكو   اإلسالميأدان مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر       
لك وجاء ذ . ، وأكد الوزراء المشاركون دعم دولهم للبنان لفضح أعمال اسرائيل ووقف تعدياتها عليه            أخيرالبنان  

 المشارك في االجتماعات بتضمين القـرار النهـائي          فوزي صلوخ  بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين     
  . للمؤتمر فقرة تتعلق بإدانة اسرائيل

  22/6/2006السفير 
  

  االستشارية تؤكد دعمها لمبادرة التطوير التنظيمي للوكالة: األونروا .42
 اجتماعها العادي األول، الذي عقد في عمان بتأكيـد دعمهـا            سأماختتمت اللجنة االستشارية لألونروا     : عمان

خالل و. التي تهدف إلى خدمة الالجئين الفلسطينيين بشكل أكثر فاعلية         القوي لمبادرة التطوير التنظيمي للوكالة    
ـ :  نائب المفوض العام فيليبـو غرانـدي       قال - وكالة الغوث الدولية     أصدرته وفق بيان    -االجتماع   ي حـال  ف
هذه المبادرة على التمويل الالزم، فإنها ستؤدي إلى تحسين األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في              حصول  

رحب المشاركون   و .مناطق عمليات الوكالة الخمس، فضال عن النتائج اإليجابية األخرى التي تعود عليهم بالنفع            
 الحكومة اللبنانية التي من شـأنها تـوفير         بخطط األونروا لتطوير المخيمات في لبنان وبالخطوات التي اتخذتها        

  . مناخات مالئمة لتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان
  22/6/2006الرأي األردنية 

  
  الكنيسة المشيخية األميركية تتراجع عن تصفية استثماراتها في إسرائيل .43

مشيخية في البالد، امس، عن سياسة      تخلت الكنيسة المشيخية في الواليات المتحدة، وهي أكبر كنيسة          : رويترز
 مليـون   2.5ووافقت الكنيسة المشيخية، التي تـضم       . تصفية استثماراتها في الشركات التي تتعامل مع اسرائيل       

عضو، في اقتراع اثناء مؤتمرها الذي يعقد كل عامين، في االباما في الواليات المتحدة، على إبدال أمر تصفية                  
ولم يتم حتـى    . امين، بتوجيه أوسع نطاقا لتوظيف استثماراتها لالهداف السلمية فقط        االستثمار الذي تبنته قبل ع    

  .  مليارات دوالر8اآلن تصفية أي اموال في محافظها االستثمارية التي تبلغ 
  22/6/2006السفير 

  
  إلسرائيلي حول مجزرة شاطئ غزة يتجاهل أدلة المصادر األخرى اتحقيق ال: هيومان رايتس .44

 هيومان رايتس ووتش، األربعاء، تحقيقا أجراه الجيش اإلسرائيلي بتجاهل أدلة تتحدى ما توصل              اتهمت منظمة 
وقالـت   .إليه من تبرئة الجيش من المسؤولية عن انفجار أدى إلى مقتل سبعة فلسطينيين على شـاطئ غـزة                 
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ن الجيش شـكك فـي       وأ ، في بيان إن الجيش اإلسرائيلي استبعد كل األدلة التي جمعتها مصادر أخرى            المنظمة
وأضاف البيان ان منهج جيش الدفاع اإلسرائيلي المتحيز يـسلط           .األدلة التي جمعتها المنظمة أو رفض قبولها      

  . رفضجيش اإلسرائيلي ولكن .الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل
  21/6/2006 48عرب

  
  عجائب وغرائب من االنتخابات الكويتية   .45

لو انتخابات برلمانية من نوادر تلطّف أجواء المزاحمة الملبدة، وتعكس نماذج طريفـة عـن           ال تخ : دياال شحادة 
والنتخابات مجلس االمة الكويتي    . مرشحين يجد بعضهم في االنتخابات فرصة للقاء االضواء ومغازلة النجومية         

ان الحالي، نـشر    ففي مطلع حزير  . بل إن للبنان من هذا النصيب حصة خاصة       . نصيب وافر في هذا المضمار    
المرشح في دائرة خيطان االنتخابية الرابعة عشرة، محمد الجويهل، إعالناً على مساحة نصف صفحة في إحدى                

ودعا الجويهل في إعالنه من يجرؤ من       .  نيابة عن المستضعفين والعاطلين عن العمل      :الصحف الكويتية بعنوان  
ة علنية لطرح ومناقشة بعض االمور التي تخفى عن         قائمة نواب سابقين مرشحين ضده في خيطان، إلى مناظر        

وتتكشّف أهميـة عموميـة الـدعوة فـي         . ووجه إلى هذا االخير دعوة عامة لحضور المناظرة       . عامة الشعب 
من يحتفظ باالعالن من السادة الحضور فسيدخل السحب على         : مالحظة عجيبة ذيل المرشّح الكريم إعالنه بها      

ار االعالن استهجان العديد من الكويتيين الذين طالبوا السلطات بـشطب ترشـيح             وقد أث ! ثالث شقق في لبنان   
  . الجويهل، للدورة الثانية على التوالي، وحماية وجه الكويت من فضائحه

ويبدو أن االنتخابات الكويتية عادت بالفائدة على تجار المواشي، حيث شهدت أعمالهم ازدهاراً بفضل الطقوس               
وقـد  . ان موائد مرشحيها ومآدبهم الدعائية بلحوم األغنام، وخاصة طبق القـوزي الـشهير            االنتخابية التي تزد  

ذكرت وكالة كونا الكويتية الرسمية أن أسعار الجمال والخراف العربية الحية زادت منذ إعالن حـّل مجلـس                  
في رأس، حتى أن     أيار الماضي، وأن رؤوس األغنام المتوقع بيعها في يوم االقتراع تزيد على أل             21االمة في   

وأشارت الوكالة إلى أن تجار المواشي واالعالف دأبوا على تـسمية موسـم             ! البيع يكون عادة بواسطة المزاد    
 إعالنات ساخرة   ،24وفي اقتباس من المواشي، انتشرت في مناطق الدائرة         . االنتخابات بعيد أضحى ثاٍن للبالد    

ـ          ه: تحذر من ظاهرة شراء االصوات بأسلوب طريف، مثل        ين أن  ل ترضى أن تكون خروفـاً؟ أو هـل ترض
  . ؟)أنثى الحمل(تكونين رخلة 

وتبارى كتّاب ورسامو الصحف الكويتية على التندر بظاهرة شراء االصوات، التي باتت من بديهيات والزمات               
وفرضت هذه البديهة نفسها بقوة لدرجة أن صـحيفة الـوطن أطلقـت فـي موقعهـا                 . االنتخابات في الكويت  

وإلـى جانـب    !... ما هي الدائرة التي تتوقع فيها أعلى نسبة لشراء االصـوات؟          : تروني، استطالعاً حول  االلك
مضمونها الذي صار موضوعاً شهياً لسخرية النقاد وهواة المدونات االلكترونية، انتـشرت ظـاهرة الالفتـات                

واكتظـت شـوارع    . س االمـة  االنتخابية بشكل خرافي منذ الساعات االولى الصدار القرار االميري بحل مجل          
الكويت وساحاتها بماليين اللوحات واليافطات والصور من جميع االحجام وااللوان واالبـداعات، وبمـسافات              

بعضهن متبرج ومتأنّق،   : لكويتية في سياق سياسي للمرة االولى     وظهر وجه المرأة ا   . قريبة الواحدة من االخرى   
ووصـل  . من فوق البرقـع   .. واالخريات تكاد وجوههن تخلو من أي زينة، وإحداهن تطالعك بنظرتين ثاقبتين          

االمر ببعض الصحف ألن تجري استطالعاً حول الصور االنتخابية االكثر شعبية، وتخصص فـي صـفحاتها                
  . للفضوليين لالطالع على خالصة أذواق الكويتيينااللكترونية حيزا 

الزوج اذا ما علّق    محمد الطبطبائي، حول أن     .في هذه االثناء، خلّفت الفتوى المثيرة للجدل لعميد كلية الشريعة د          
، زوبعـة احتجـاج فـي       (!)طالق زوجته بالتصويت لمرشح ما فإن الطالق يكون واقعاً حتى وان خالفت سرا            

وتساءلت هؤالء، بمن فيهن الوزيرة معصومة المبارك، عن الجدوى من منح المرأة الكويتية             . أوساط الكويتيات 
وقد بدأت ثمار الفتوى بالظهور عبـر       . حقوقها إذا كانت ستربط بقرار الرجل تحت طائلة التهديد بخراب بيتها          
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ها االنتخابي، مـا    خبر نشرته الوطن في االسبوع الماضي، ذكرت فيه أن رجال تشاجر مع زوجته حول خيار              
وبما أن الغيرة واالنوثة صنوان ال يفترقان، لم تخُل     . أدى إلى انفصال الزوجين وإن لم يقع الطالق الرسمي بعد         

 فـي   الـسياسة تداعيات الطبيعة االنثوية المستجدة على االنتخابات الكويتية من منغّصات خاصة، حيث أوردت             
 خبراً طريفاً حول رفض زوجة أحد المرشحين رفـضاً باتـاً أن             زاوية كواليس انتخابية في االسبوع الماضي،     

كي ال يقع فـي  : يشكّل زوجها لجنته االنتخابية النسائية، أو يجتمع بها، سوى في منزل الزوجية وتحت بصرها           
  !... المحظور

  22/6/2006السفير 
 

 !الكونغرس السناتور كينيدي يفضل سلوك كلبه على الكثيرين في .46
ان سلوك كلبه أفضل بكثير من :قال السناتور األميركي المخضرم إدوارد كينيدي   :دق محمد صا،واشنطن

اقتني منذ ست سنوات كلبا اسمه سبالش، ،واضاف في مقابلة ! سلوك معظم أعضاء مجلس الشيوخ األميركي
ل في ، فهو يذهب معه إلى العم،أصبح واحدا من أفراد عائلة كينيدي، بل ومن أعضاء عائلة مجلس الشيوخ

ويعرف جميع أعضاء المجلس، لكنه غير مسموح له بالدخول إلى قاعة المداوالت والمناقشة،  .المجلس يوميا
منزعج من منعه، ومن ) سبالش(  إن كلبي،وقال كينيدي . العتقاد أعضاء المجلس أنه ال يعرف كيف يتصرف

 .،را من سلوك معظم أعضاء المجلسإنه يعتقد بأن سلوكه في المجلس أفضل كثي) سبالش( اعتقادهم، ويقول 
  22/6/2006البيان 

  
  ال نزال نحظى بتأييد األغلبية رغم كل المزاعم : إسماعيل هنية .47

أجرت مجلة دير شبيغل األلمانية، أخيراً، حواراً مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ألقى فيه الـضوء                 
. د عباس لالستفتاء الجماهيري على وثيقة األسرى      على شروط حماس للسالم مع إسرائيل وخطط الرئيس محمو        

  : ورؤية حكومته آلفاق العمل الفلسطيني في المرحلة المقبلة وفيما يلي نص الحوار
  كيف تجد طعم الحياة عندما تضطر للعيش على الزيت والزيتون؟* 

 أعني حرفياً الزيـت     ن شعبنا سيعيش على الزيت والزيتون إذا دعت الضرورة، لم أكن          أـ عندما قلت أخيراً،     
وأن . لكن ما عنيته هو أن شعبنا يتحلى بالصبر الـالزم لتحمـل الوضـع الـراهن الـصعب                 . والزيتون فقط 

  .  الفلسطينيين يفضلون التخلي عن بعض المواد الغذائية على التخلي عن حقوقهم
سطينيون يتظـاهرون مـن     فالفل. لكن ال يبد و أن الناس يريدون إبقاء حماس في السلطة، مهما يكن من أمر              * 

هل بـالغتم   . أجل الحليب والخبز كل يوم، وموظفو السلطة يطالبون بمرتباتهم، التي لم يتلقوها منذ ثالثة أشهر              
  في تقدير شعبيتكم؟ 

إنها أول مرة في تاريخ البشرية التي يتم فيهـا معاقبـة            . لكن هذه ليست غلطة الحكومة    . ـ الناس يعانون حقاً   
وكـل  . هذا عقـاب مـضاعف  . خاباته الديمقراطية ، مع أنه ال يزال يعيش تحت االحتالل  شعب على نتيجة انت   

 لكن كلما زاد الضغط على الحكومة كلما زاد الدعم الشعبي لها،            .عائلة فلسطينية تعاني من وطأة الحظر الدولي      
  . من الشارع الفلسطيني ومن الشارعين العربي واإلسالمي على حد سواء

 عن هذه األزمة؟ هل هي فعالً فقط البلدان التي تقـاطع إدارتكـم؟ أال يجعلكـم سـلوككم                   لكن من المسؤول  * 
  مسؤولين جزئياً أيضاً؟ 

وأعلم أن الكثيرين في أوروبا     . ـ هذه ليست أزمة سياسية، وإنما بيان إفالس أخالقي من جانب المجتمع الدولي            
  . غير راضين عن سياسات حكوماتهم إزاء الفلسطينيين

بعبارة أخـرى يمكـنكم حـل المـشكلة         . لن تجد في أوروبا من ينكر على إسرائيل حقها في الوجود          لكنك  * 
  .باالعتراف بإسرائيل
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أوالً علـيكم أن تطـالبوا      . ـ يدهشني أن الشروط تفرض بشكل متواصل على الضحية وليس علـى المحتـل             
  . لمستقلةإسرائيل باالعتراف بحقنا بالوجود وحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية ا

   .2003لكن إسرائيل فعلت ذلك في خارطة الطريق الدولية للسالم في * 
مـازن اعترفـوا أيـضاً      ي  ـ ومنظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي أب          

  لكن على ماذا حصل الفلسطينيون في المقابل؟ . بإسرائيل ووضعوا أساساً للمفاوضات لتسوية الصراع
انسحاب الجيش اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية، على سبيل المثال، سلطة حكم ذاتي وقوة شرطة خاصة بها                * 

  .ومع ذلك ال تزال حماس ترفض االعتراف بإسرائيل. وانتخابات ديمقراطية أوصلتكم إلى السلطة
بـرغم االتفاقيـات    . لماضيةـ نحن ال نتحدث عن الشكليات، بل عن التجارب الواقعية خالل السنوات القليلة ا             

 حاجزاً على   475هناك   .والمعاهدات واإلقرارات، ال يزال الشعب الفلسطيني يعاني من الفقر والظلم واالحتالل          
هناك جدار يبنى سيضم أجـزاء كبيـرة مـن          . والمنطقة كلها مقسمة إلى كانتونات    . الطرق في الضفة الغربية   

ويـتم توسـيع المـستوطنات      .  فرض حظر على قطاع غزة بأكمله      ولقد تم . األراضي الفلسطينية إلى إسرائيل   
  .ونحن ال نريد توقيع وثيقة أخرى، بل نريد تحسين األوضاع للشعب الفلسطيني. اليهودية وضم وادي األردن

بعبارة أخرى، هذه حـدود     . لكن الحكومة اإلسرائيلية أعلنت مراراً وتكراراً أن الحدود النهائية لم تناقش بعد           * 
وكل شيء يعتمد على االعتراف المتبادل على حق كل من الطرفين           . ة على األقل من المنظور اإلسرائيلي     مبدئي

  ؟بالوجود
لكن الواقع مختلف، فإسرائيل تـرفض      . ـ إذا كان األمر كله يتعلق باالعتراف المتبادل، لوافقنا على االعتراف          
  .1967د تقسيم القدس، وترفض عودة الالجئين وترفض االنسحاب حتى حدو

 وتركت القدس الشرقية، بما في ذلك المواقع المقدسة للفلـسطينيين،           1967إذا انسحبت إسرائيل حتى حدود      * 
  هل ستكونون على استعداد عندها لالعتراف بإسرائيل؟

  .ن إسرائيل ستنفذ هذه الشروط، فسنقدم شيئاً بالمقابلإـ إذا قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت غداً 
  ماذا يمكن أن تقدموا؟* 

  .ـ هدنة طويلة األمد، أو وقف إطالق نار لخمسين سنة مقبلة
إذا نفذت إسرائيل هذه الشروط فسوف      : لكن لماذا هذا فقط؟ لماذا ال تخطون خطة أخرى إلى األمام وتقولون           * 

  ؟نعترف بدولة إسرائيل
ن إسـرائيل   إبل  . واحد عن مثل هذه التنازالت    وإلى اآلن لم يعلن زعيم إسرائيلي       . ـ هذه كلها أسئلة افتراضية    

وأنهـا لـن تـسمح بعـودة       .وتقول إن القدس ستبقى موحدة تحت السيطرة اإلسرائيلية       . تعلن إجراءات أحادية  
نحن نريد السيادة، نريد دولة ونريد أن نعيش مثل بقية          . هذا هو الواقع  . الالجئين ولن تزيل المستوطنات الكبيرة    

  .عترفت إسرائيل بحقوقنا، سوف نضمن عودة السالم واالستقرار إلى هذه المنطقةإذا ا. شعوب العالم
نطباعاً أن الموقفين المتعنتين المتـضادين      الكن لدينا   . من الواضح أن الكثير من الفلسطينيين يشعر باإلحباط       * 

  ؟لسطينيينأنتم تطرحون مطالب تهز دولة إسرائيل من أساسها، مثل عودة الالجئين الف. يتصادمان هنا
ـ هل يوجد قانون لتقييد حقوق الالجئين؟ أال يرى العالم معاناة الماليين من الفلسطينيين الذين يعيـشون فـي                   

هؤالء بال دولة، بال وطن، بال هوية، بال حـق          .  عاماً 60المنفى في أنحاء العالم، أ وفي مخيمات الالجئين من          
  أال يرى العالم هذا الظلم؟ . للعمل

رغموا علـى   أوثمة ماليين   . لكن كان دائماً هناك الكثير من الالجئين عبر التاريخ        . ى هذه المصائر  العالم ير * 
ومن شأن  . ومع ذلك تم القبول بالوضع الراهن في سبيل السالم        . الفرار من أوطانهم بعد الحرب العالمية الثانية      
  ؟عودة هؤالء الالجئين أن تسبب معاناة جديدة
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ال أحد من ممثلي الشعب الفلسطيني وال المنظمات وال الحكومة وال الرئيس يملـك              و. ـ حق العودة حق فردي    
لكن يمكن لكل الجئ أن يقرر بنفسه ولنفسه ما إذا كان يريد العودة إلى بلـده                . الصالحية للتخلي عن ذلك الحق    

  .األصلي
يدة وتلقي تعويض مـالي عـن       بمعنى أن بإمكانه أن يقرر أن األفضل له االنتقال إلى الدولة الفلسطينية الجد            * 
  ؟ذلك
   هل تتوقع أن يبيع الفلسطينيون بلدهم وبلد أجدادهم األصلي مقابل المال؟-
، قررت األمم المتحدة إعطاء الشعب اليهـودي        1947في عام   . كال، لكن يجب أن تكون المقترحات واقعية      * 

  ؟غلبية اليهودية للخطر ماليين الجئ فلسطيني، فسوف يعرض هذا األ4وإذا عاد . دولته المستقلة
  .ـ حق العودة  منصوص عليه في القرارات الدولية التي تتضمن أيضاً خيار التعويض المالي

 18اتفق زعماء األسرى الفلسطينيين من التنظيمات المختلفة في السجون اإلسرائيلية على صياغة خطة من               * 
ووقع على الوثيقة أيـضاً أسـير مـن         . 1967بنداً تتضمن من بين أمور أخرى حل قيام الدولتين على حدود            

  هل تقبلون بهذا االقتراح؟. زعماء حماس
ولـم  . وال ينبغي أن ننسى أنها أتت من داخل سجن إسرائيلي         . ـ هذه الوثيقة ال تمثل كل األسرى الفلسطينيين       

  .يستطع غالبية األخوة األسرى المحتجزين في إسرائيل المشاركة فيها
  ؟فلسطينية البارزة وقعت على هذه الوثيقةلكن بعض الشخصيات ال* 

ـ بالطبع نحن نحترم أولئك الذين وقعوا على الوثيقة، التي نعتبرها إسهاماً في الحوار الوطني الـذي أطلقـه                   
  . بعض البنود جزء من اإلجماع الوطني، لكن هناك بنوداً أخرى بحاجة إلى نقاش. الرئيس محمود عباس

  أية بنود تقصد؟ * 
بنود التي تتعلق باالعتراف بإسرائيل، واالستمرار في تطبيق االتفاقيات الموجودة ومسألة التفـاوض             ـ اقصد ال  
  . مع إسرائيل

الناس لم تنتخبكم بسبب صراعكم ضد إسرائيل، بل بسبب الفساد داخل حركة فتح ومعدالت البطالة المرتفعة                * 
   ؟في األراضي الفلسطينية

ويتـضمن البرنـامج    . مجاً سياسياً، والناس صوتوا لها على هذا األساس       ـ إن لدى حماس رؤية عالمية وبرنا      
  . وال تزال حماس تحظى بتأييد األغلبية. مقاومة االحتالل وانتقاد الفساد في الحكومة السابقة على حد سواء

   ساري المفعول؟ 2005هل مازال وقف إطالق النار الذي وافقت عليه حماس في مارس * 
واإلسرائيليون هم من يخرقه، بقـصف      . حماس والتنظيمات األخرى تحترم وقف إطالق النار      ـ عملياً ال تزال     
  . أراضينا واحتاللها

 إبريل على محطة الحافالت في      17إذا كان الفلسطينيون ملتزمين بوقف إطالق النار، كيف تفسر الهجوم في            * 
  تل أبيب؟ ولماذا سعت حماس لتبرير هذا الهجوم باعتباره مقاومة؟

نحن نريد السالم واالسـتقرار فـي هـذه         . لسنا نحن المعتدين  .  نحن شعب لم يهاجم أحداً في يوم من األيام         ـ
  .عليهم أن يضعوا حداً لعمليات االغتيال والقصف اليومي على قطاع غزة. اإلسرائيليون هم المشكلة. المنطقة

  رائيل؟هل هذا يعني أن حكومتكم تفعل كل ما بوسعها لمنع الهجمات على إس* 
وأنا أدعو إسرائيل إلى ترسيخ الظروف التي تمكن حكومتي مـن           . ـ نحن نريد السالم واالستقرار في المنطقة      
  . تحقيق هدف إطالق النار على المدى البعيد

إذا كان لديكم أية معلومات عن مفجـر انتحـاري          . كنا نتحدث عن مسؤوليتكم أنتم ال عن مسؤولية إسرائيل        * 
  يقافه، فهل ستمنعونه من تنفيذ العملية المخطط لها؟ وكان باستطاعتكم إ

. قواتنا األمنية مقيدة األيـدي    . والقوات اإلسرائيلية هي المسيطرة هناك    . ـ نحن ال نسيطر على الضفة الغربية      
  .وطالما بقي المحتلون على ترابنا، تبقى المقاومة الحق الشرعي لشعبنا
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  . السيد رئيس الوزراء شكراً على المقابلة* 
. إضافة إلى كوني رئيس وزراء، فأنا أيضاً وزير الرياضة والـشباب          . ـ اآلن أود أنا أن اطرح عليك سؤاالً         

ماذا علي أن أفعل ألحصل على دعوة من المستشارة األلمانية أنغـيال ميركـل              . وكنت أمارس لعبة كرة القدم    
  لحضور كأس العالم؟ 

  .إسرائيل بالوجود ونبذ العنفحتى يحدث هذا عليك أن أيضاً أن تعترف بحق * 
  .ـ إذا أفضل أن أتابع مباريات الكأس على شاشة التلفزيون

  دير شبيغل
  22/6/2006البيان 

  
   لبنان آخر دولة عربية توقع اتفاق سالم: فؤاد السنيورة .48

    . وفيما يلي نص الحوار
   تنفيذ مقررات الحوار الوطني؟ى قدرة الدولة علىهو الضمان عل  ما *
يضا موضوع السالح الفلسطيني ونحن نريـد       أ الموضوعات المهمة التي اتفقنا عليها في مؤتمر الحوار          ومن -
كانت المواقع الفلسطينية في منطقة الناعمة جنوب بيروت ستقربنا سنتيمترا واحدا من حل القضية               ذاإن نعرف   أ

لـي  إطينية وعندما تم تقسيم الدول العربية       الفلسطينية أم أنها تؤخرنا عشرة لقد كان لبنان دائما مع القضية الفلس           
صبح دولة مواجهـة والبـاقي      أن  إ ىلإ به األمر    ىدول مواجهة ودول مساندة كان لبنان دولة مساندة ولكن انته         

 عن التزامه العربي بالعكس لبنان متشبث بالتزامـه العربـي           ىجميعا دول غير مساندة ومع ذلك لبنان ال يتخل        
 هناك سالح فلسطيني خارج المخيمات في لبنان والقضية بين لبنـان والفلـسطينيين              ونحن نتساءل لماذا يكون   

ليست مع السلطة الفلسطينية فالرئيس محمود عباس أبو مازن قال انه ال مشكلة لديه ومشكلتنا مـع المنظمـات         
ـ   القيادة العامـة  الموجودة في دمشق ولألخوة السوريين تأثير كبير عليهم مثل فتح االنتفاضة والجبهة الشعبية 

فلماذا يستمر هذا السالح في الوجود ولماذا صارت بعض المخيمات أمكنة ال تستطيع الدولـة اللبنانيـة بـسط                   
ن تمس سيادته فالدولة هي     أراضيه أو   أ جزء من    ىتكون له سلطة عل    الأسلطتها عليها وهل يقبل أي بلد عربي        

 منها الالجئون   ىيضا حل المشاكل التي يعان    أنا من أول يوم      تحمي الناس سياسيا واقتصاديا وامنيا وقد أكد       يالت
 آخر وفتحنا مكتب تمثيل فلسطيني في بيروت ونعالج القضايا االجتماعية           يءن نربط ذلك بش   أون دون   ينيالفلسط
ـ إنسانية حقيقية وألول مرة في تاريخ لبنـان دخـل وزراء لبنـانيون              إ لمعاملة الفلسطينيين معاملة     ىونسع  ىل

ن أ بل جزء من مسئوليتنا ولكن ليس مـن المعقـول            ةن ذلك من  أت الفلسطينية لتفقدها أخيرا ولن نقول       المخيما
    . لي مشاركة عربية ودوليةإمر بحاجة يكون لبنان وحده الذي يحمل عبء القضية الفلسطينية وهذا األ

   بعض اآلراء تطالبكم بالتفاوض مباشرة مع اسرائيل حال لمشكالتكم معها؟ *
ن تبت موضـوع مـزارع      أ سوريا   ىن عل أن تنسحب منها كما     أ اسرائيل   ىرضا محتلة وعل  أن مازال لديه    لبنا

رسـل لنـا    أمين العام لألمم المتحدة في موضوع مزارع شبعا الذي          شبعا التي نؤكد لبنانيتها وقد تحدثت مع األ       
يـن الحـدود   أط التي تبـين  ن هذا الموضوع بحاجة ألن توقع سوريا ولبنان علي الخرائ       أبدوره خطابا يوضح    

لي الرئيس حسني مبارك والملك عبد      إرسلت نسخ من هذه الوثائق      أين تقع مزارع شبعا وقد      أاللبنانية السورية و  
ن لبنـان   أ إلـى ضافة   نظيري رئيس الوزراء السوري باإل     ى عمرو موسي وال   ىاهللا والرئيس عمر البشير وال    
    . ملتزم بمبادرة بيروت العربية

رهابية التابعة للموساد التي اغتالت قيادي بحركة الجهاد وتم ضبطها أخيـرا            ك عالقة بين الشبكة اإل     هل هنا   *
  ؟ىفي لبنان وجرائم االغتياالت األخر

 ولكن المهم انه قد وقع      ىن أن هناك رابطا بين هذه الشبكة وجرائم االغتياالت األخر         ى اآل  ال يمكن القول حت     - 
ولي التي تمارس فيها اسرائيل جرائم اغتيال        الذي تمارسه اسرائيل وليست المرة األ      رهاب الدولة إعلينا اعتداء ب  
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عـداد ملـف عنهـا      إ مجريات التحقيق    ىبحق لبنانيين وفلسطينيين ولذلك قرر مجلس الوزراء بعد االطالع عل         
   . من مجلس األىلإوتقديمها 

  22/6/2006األهرام المصرية 
  

   عتبرون مطالبهم فقط مقدسة العرب والفلسطينيون ي:يد وولشديف .49
 تبدون تعاطفاً مع العراق وتدعمون سالمة دول الخليج، لكنكم ال تشعرون بالحرج من دعم إسرائيل بـشكل                  *

  مطلق ضد الشعب الفلسطيني، كيف يمكن أن يقتنع العاقل بذلك؟
ب الفلسطيني كـشعب    نحن نفرق بين الشع   . نحن ال نعادي أحداً ولسنا ضد أحد      . هذا الكالم غير صحيح   .  ال  -

يجد نفسه في مأزق بسبب معضلة الشرق األوسط، وبين الفصائل المسلّحة الفلسطينية التي ال تؤمن بـالحلول،                 
لقد طرحنا حلـوالً    . وتعتبر أن كل شيء لها وحدها، وأن العالم برمته وليس الواليات المتحدة فقط تتآمر عليها              

تقرار الشرق األوسط، وتقود إلى ظهور دولة فلسطينية مستقلة منذ          عدة وقدمنا مشاريع، كان يمكن أن تحقّق اس       
المشكلة أن الفلسطينيين ومعهم الكثير من العرب، يعتبرون أن مطالبهم فقط مقدسـة، وأن              . أمد بعيد وليس اآلن   

. من يختلف معهم أو يسعى إلى إيجاد حلول ألزمتهم باعتدال منصف لكل األطراف، فإنه عدو منحاز ضـدهم                 
خالفنا الحالي مع حركة حمـاس ولـيس مـع          . ا تفسير خاطئ، وحكم ينقصه البيان الصحيح لطبيعة األزمة        هذ

حماس متطرفة وال تقبل بحلول وسط، وتصر على مطالب ال يمكن تحقيقها، وتدفع إسرائيل              . الشعب الفلسطيني 
ي سعت واشنطن إلى إجبار إسـرائيل  إلى انتهاج سياسات متشددة، بل إنها تقدم كل األمور المختلف عليها، والت    

ما دامت الحكومة الفلسطينية تـرفض التفـاوض        . على عدم ضمها إلى جغرافيتها التي تطالب بها، بدون عناء         
حماس تقدم التنازالت على طبق من ذهـب، ظنّـاً أن           . والتفاهم، فليس بمقدورنا منع إسرائيل من حماية نفسها       

  . على التبخر أو االنكماش أو الخوفنفض يدها من الحلول سيجبر إسرائيل
 هل سيكون من العقل والحكمة رفع أيديكم عن مواصلة االلتزام بحّل األزمة ومعاقبة الـشعب الفلـسطيني،                  * 

  بوقف الدعم عنه، وإجبار بقية العرب على وقْف أي نوع من المساعدات؟
نحن لـسنا   . لسالم يقود إلى حّل نهائي مقبول      قطعنا مع السلطة الفلسطينية السابقة شوطاً بعيداً في التأسيس            -

ومع ذلك، وعلى الرغم من وصـول الكـل إلـى           . مسؤولين عن إيصال جهة متطرفة مثل حماس إلى السلطة        
هناك حالياً كثيـرون فـي      . السلطة، فإن الواليات المتحدة ما زالت أقوى وأكبر دولة مانحة للشعب الفلسطيني           

متحدة قد قطعت مساعداتها عن الشعب الفلـسطيني، إال أننـي أؤكّـد أن هـذا                المنطقة يعتقدون أن الواليات ال    
االعتقاد غير صحيح، والحقيقة هي أننا ما زلنا حتى اآلن الدولة األولى على مستوى العالم، في مجـال تقـديم                    

ي تحتاج  والسؤال المهم هو كيف نرسل المساعدات إلى المناطق الت        . المساعدة والمعونات إلى الشعب الفلسطيني    
  إلى تمويل، وهناك حكومة ترفض قبول األمور التي وافق عليها المجتمع الدولي؟

   وما هو الحّل برأي واشنطن؟* 
المشكلة هي أن حكومـة     .  لقد أجبنا عن مثل هذا السؤال في مناسبات متعددة أمام األوروبيين وأمام العرب              -

ني، ونحن من جانبنا نسعى إلى أن تصل المساعدات         حماس تضع مصالحها الحزبية قبل مصالح الشعب الفلسطي       
بشكل مباشر إلى الذين يحتاجون إليها، وحكومتنا تقوم بوضع الطرق التي تضمن وصـول المـساعدات لمـن          
يحتاج إليها، ونحن على وشك الوصول إلى هذا النظام، إذ سنقدم المساعدات الطبية، واألوروبيون سـيقدمون                

بنية التحتية، وهناك المساعدات اإلنسانية والطبية للذين يعانون مصاعب مالية، كما أن            مساعدات تمويل لبناء ال   
ونسعى حالياً إلى صياغة آلية كي ننفّذ التزاماتنا تجاه الشعب الفلـسطيني            .األمم المتحدة تقدم مساعدات لالّجئين    

  .من خاللها، وأنا على يقين من أننا سنتوصل إلى تلك اآللية قريباً
  18/6/2006اهد السياسي المش
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  مسؤولية صنع السالم .50
  اهللا الثاني بن الحسين  الملك عبد

اهللا الثاني بعنوان مسؤولية صنع السالم فـي   نشرت صحيفة إنترناشونال هيرالد تريبون مقالة لجاللة الملك عبد        
  :  وفيما يلي نصها،مسأعددها الصادر 

 وخاصةّ عندما تُبين لنا أجياّل من النزاع أن السبيل الوحيـد            ،اًولكن للسالم تكلفة أيض   .. للحرب تكلفتها الباهظة  
 ، ال بد مـن تحطـيم نمـاذج الخـوف          ،وفي الوقت نفسه  .. للسالم هو االعتراف بالمظالم المشروعة وتسويتها     

واجهة وال بد لألطراف التي جعلت نفسها لمدة طويلة في م         .  والالمباالة بمعاناة اآلخرين   ، وعدم الثقة  ،واالستياء
 أن يقوموا بإعادة    ، على حد سواء   ،وعلى المجتمعات واألفراد  .. بعضها بعضاً أن تقوم بإيجاد سيكولوجية جديدة      

  . ال المواجهة والتنافر،تشكيل ذواتهم من أجل مستقبل يجزي ويكافئ اإلنتاجية والتعاون
 يظْهر أن حتـى ألـد       ،تاريخ أوروبا  بما في ذلك     ،ولكن التاريخ .. إن سيكولوجية النزاع يصعب كَسر شوكتها     

 عندما يفي السالم بوعده وعندما يحول مسار الطاقات اإلنـسانية والمـوارد             ،األعداء يمكنهم القيام بتلك النقلة    
 والخـدمات   ، والـصحة  ، وتعزيز التعليم  ، التحتية الوطنية  ىلبنلالمادية التي كانت تستنزفها العداوات نحو بناء        

 ، وعندما يعمل االستقرار على جـذب االسـتثمار فـي الـداخل            ، وتشجيع الحكم الرشيد   ،ىاالجتماعية األخر 
إن وجود مجتمعات كاملـة     ..  مما يؤدي إلى زيادة الفرص االقتصادية والنمو       ،والمشاركة في األسواق العالمية   

  .ذات مصالح واهتمامات بالواقع الجديد يسهم في تعزيز السالم
..  كثيراً ما يقول إن السالم هدية نقدمها ألجيال المـستقبل          ،غفور له الملك الحسين    الم ،ولهذا السبب كان والدي   

وقد كانت هذه هي رؤية األردن للمنطقة عندما اتخذ بلدنا ذلك القرار الصعب بعقد معاهدة السالم مع إسـرائيل                   
لحديثي العهد شكال   أاألمن   ولكن االستقرار و   ، المنطقة في اإلصالح والتنمية    ، تاريخياً ،وقاد األردن . 1994عام  

ونحن نسعى إلى   .  واإلصالح ، والشراكات العالمية  ،عاملين ساعدا في وضع إستراتيجيتنا الطويلة المدى للتنمية       
والمجتمع المدني  : والحكم الرشيد :  من خالل توفير فرص جديدة للشباب      ، النمو االقتصادي  ، ونحقق فعالً  ،تحقيق

 يريـد   ،ففي كل مكان فـي منطقتنـا      ..  والمساواة ، والتعاطف والتكافل  ،التسامحالمستند إلى القيم اإلسالمية في      
 ، وشـراكات تُـوفر الوظـائف      ، حقبةً من االزدهار اإلقليمي    ، ويستحقّون – من العرب واإلسرائيليين     -الناس  

ق أقصى   فليس هناك بلد في الشرق األوسط يستطيع أن يطل         ،ومع ذلك .  واستقراراً ، وبيئة نظيفة  ،وتعليماً أفضل 
  .ما لديه من إمكانات وطاقات في الوقت الذي ينوء فيه كاهل المنطقة بالنزاع

 ال من أجل األمن     ،لقد حان الوقت للقادة اإلسرائيليين والفلسطينيين كي يقروا بضخامة المسؤولية التي يحملونها           
وعلـى القـادة    . هـا أيـضاً    بل من أجل رفاه منطقتنا بأكمل      ،واالستقرار واالزدهار المستقبلي لشعوبهم فحسب    

المنتْخبين لدى الجانبين أن يقروا ويعلنوا أن ليس هناك حل أحادي للنزاع بين شعبيهم يضمن الـسالم الـدائم                   
والحل الذي يتم التوصل إليه من خالل التفاوض        .  اللذين يحتاجهما الجانبان ويستحقانهما بصورة عادلة      ،واألمن

 تعيش جنباً إلى جنـب      ، متجاورة ،مستقلة،   إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة       مؤدياً ،ويركز على وجود دولتين   
  . هو الحّل الوحيد لهذا النزاع،مع إسرائيل آمنة

 على الجانبين أن يعمال بصورة حاسمة إليجاد الظروف الالزمة للعودة إلى المفاوضات  التي هجـرت                 ،ولهذا
الشعب :  فإن هذا يعني االعتراف بشركائها العديدين للسالم       ،رائيلوبالنسبة إلس . قبل ما يزيد على خمس سنوات     

 لتحقيـق الـسالم     2002 واألمة العربية بأجمعها التي سعت عام        ،الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس     
 وال  ، لن يتحقق القبول على مستوى المنطقة إلسـرائيل        ،وبدون هذا . الشامل مع إسرائيل وفقاً للشرعية الدولية     

 فعلى القيادة الفلسطينية أن تقر بأن المفاوضات وحدها على أساس خريطـة الطريـق               ،وكذلك. السالم الحقيقي 
وعلـى  :  وتعيد لهم حقوقهم القانونية المعترف بها قانونيـاً        ،يمكن أن ترفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني       

المجتمع الدولي أن يعمل على تجنـب حـدوث     كما يجب على    . القيادة الفلسطينية أن تتصرف وفق هذا اإلقرار      
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 بل إنه سيزيد من حدة األزمة األمنيـة         ،فالسماح بإفقار الماليين لن يفاقم المعاناة اإلنسانية فحسب       . أزمة إنسانية 
  . جاعالً من العودة إلى المفاوضات أمراً أكثر صعوبة،للفلسطينيين واإلسرائيليين أيضاً
 كنت  ،وكجندي. ية المسلحة عندما وقّع األردن وإسرائيل اتفاقية السالم التاريخية        كنت منتسباً إلى القوات األردن    

وأهم من  . فخوراً بأن القيادة األردنية حققت سالماً مشرفاً أنهى حوالي خمسين عاماً من حالة الحرب بين بلدينا               
 كما شعر الماليين    ، وشعرت . كلمات والدي ورؤيته بوضوح أشد     ، كوالد رزق بابنه حديثاً    ، فقد تفهمت  ،ذلك كلّه 

 أن هذه الخطوة كانت خطوة أولى نحو المـستقبل الـذي استـشرفناه              ،من اآلباء واألمهات األردنيين اآلخرين    
 قد غـدت واقعـاً   ، أن أجيال المستقبل التي تحدث عنها والدي مراراً      ،كقائد،   فإنني أيضاً أتفهم   ،واليوم. ألطفالنا

وال يليق بنـا أن نخبـرهم أن الـسالم هديـة            . لمائة من السكّان في منطقتنا    وهي تشكّل خمسين با   : يعيش بيننا 
 أو أن نخاطر بأن نلقي بهم فـي أتـون           ،إنه وعد ال بد أن نفي به لهم اليوم        . نستطيع تقديمها ألجيال المستقبل   

 ، على حد سـواء ،لقد حان الوقت للدول ولقادة الرأي في العالم أن يقفوا        .  والعزلة ، والخوف ،مستقبْل من العنف  
 مثل ما تقوم به مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل وقادة آخرون هذا األسبوع فـي                 ،خلف االلتزام بالسالم  
  .مؤتمر البتراء الثاني

وكي يحدث هذا علينا    ..  ولكنها تحفر في القلوب أيضاً     ،إن اتفاقيات السالم الحقيقية ال تُكتب على الورق فحسب        
وهو أن تحقيق سالم صعب تَقـلُّ كُلفتـه كثيـراً عـن             : لجانبين كي يؤمنوا بخيار السالم    أن نساعد الناس في ا    

  .وأن المستقبل يمكن أن يكون حقّاً أفضل من الماضي: االستمرار في نزاع مدمر
  22/6/2006الدستور 

  
  ؟..!هل يذيب شمس الصحراء جليد السياسة.. لقاء البتراء .51

  د، طالل صالح بنان
ن يلتقي الرئيس الفلسطيني برئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت على هامش المنتدى الـذي              من المتوقع أ  

يقيمه العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني لتكريم حاملي جائزة نوبل، من كافة بلدان العالم، في منطقة البتـراء              
.. حراج للرئيس الفلسطيني وقضية شـعبه     مجرد لقاء عابر في مناسبة غير سياسية، فيها الكثير من اإل          . األثرية

  .والدعاية لرئيس وزراء إسرائيل الجديد ومشروعه األحادي المثير للجدل
ن يلتقي بأي مسئول فلسطيني، ويمكـن أن نقـول أي مـسئول    أأن المستر أولمرت، ال يريد   : األمر األكيد هنا  

االستفادة اإلعالمية، من أضواء مثل هـذه     عربي، خارج اعتبارات ما تمليه مقتضيات العالقات العامة من أجل           
رئيس الوزراء اإلسرائيلي جاء إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل وهو على قناعة بعدم وجود              . اللقاءات، ال أكثر  

أي طرف عربي أو فلسطيني، يمكن أن يعتبر شريكاً ندياً لتطوير أي تسوية سلمية للصراع األزلي بين العرب                  
ر وصل برئيس الوزراء اإلسرائيلي، إلى حد تطوير تسوية من جانب واحـد، ال تعتمـد                بل ان األم  . وإسرائيل

ال تريد سالماً بقدر ما تريد فـرض        : إسرائيل، في النهاية  . على وجود شريك فلسطيني أو حتى عربي إلنفاذها       
  .استسالم الجميع بمشاريعها التوسعية

بعدم وجود شريك فلسطيني، من أجل المـضي        :  يقول رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد ايهود أولمرت، عندما      
في خارطة الطريق، هو في الحقيقة ال يبحث عن شريك فلسطيني، بل يخلق الذرائع إلثبات عدم الحاجة لوجود                  

وإن كـان   .. العالم، بدأ يرضخ لهذا الطرح اإلسرائيلي األحادي للتعامل مع األزمة         . مثل هذا الشريك الفلسطيني   
الواليات المتحدة واالتحاد األوربي، في الوقـت الـذي         . دي بضرورة وجود طرف فلسطيني    على استحياء ينا  

تنادي فيه بعدم تجاهل الشريك الفلسطيني، إال أنهما تشيدان بموقف رئيس وزراء إسرائيل الجديد الشجاع الذي                
 حقيقي في عملية    ينادي بإزالة بعض المستوطنات الهامشية من األراضي المحتلة، بوصف هذه الموقف اختراق           

السالم، وإن تجاوز خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، بزعامة الواليات المتحدة واالتحاد األوربي،              
  ؟..!ومشاركة روسيا واألمم المتحدة
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الشريك الفلسطيني، مطلوب ليس ألنه يمثل طرفا له حق يدافع عنه مسلحاً بكل ما في ترسانة الشرعية الدوليـة      
د سياسي وقانوني وأخالقي، بل ألنه طرف يجب استغالل ضعفه، ألقصى مـدى، لتمريـر مـشروع                 من عتا 

حتى دور المحلّل هذا ، ال يرغب المـستر أولمـرت، أن يعطـي الطـرف                . أولمرت للتسوية النهائية لألزمة   
  .ها الفلسطينيينالفلسطيني فضيلة القيام به لتمرير مشروعه األحادي لرسم حدود إسرائيل النهائية، مع جيران

اعتبارات الدعاية الدبلوماسية هي التي جعلت أولمرت يوافق على مضض بلقاء عبـاس، فـي مناسـبة غيـر       
. رسمية، ال تخضع ألي طقوس بروتوكولية، تعطي للرئيس الفلسطيني صفة الندية أمام رئيس وزراء إسرائيل              

س وزراء إسرائيل، بأٍي من حملة جـائزة نوبـل          إذا حصل مثل هذا اللقاء بين الرجلين، فإنه ال يعدو لقاء رئي           
  .الذين يكرمهم العاهل األردني، تحت أطالل مدينة البتراء التاريخية

حتى مع هذا الوضع الذي يفتقر ألدنى اعتبارات الطقوس البروتوكولية، نجد الرئيس الفلـسطيني مـستعد ألن                 
وهو يعرف أن المستر أولمرت لو صافحه، فإنـه         يفسح المجال لخصمه اللدود، أن يستفيد من الموقف إعالمياً،          

  . تعكس جبل الجليد الذي يفصل بينهماصيصافحه بيٍد ترتدي قفازاً من الصقيع القار
  22/6/2006عكاظ 

  
  أزمة عابرة أم تحوالت: استدراكا على مقال اإلخوان والحكومة .52

  حسام المصري
 ألنهم مثل   ،سا خلق القضبان، وإن اختلفنا معهم في الرأي       تملي علينا أخالقياتنا اإلسالمية ومهنيتنا أال نهاجم أنا       

 وتاليا؛ فإن االتهامات بالكسب المـالي، وإن لـم   ،المغيبين في الثرى ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال للرد      
 وحتى قد ال نبرئ وال نـتهم مـن وصـفتهم            ،نبرئ منها كثيرين في كل الفصائل اإلسالمية باعتبار بشريتهم        

  .دين في الحركة اإلسالمية، إال أننا نربأ بأنفسنا وبك أن تختار هذا التوقيت بالذات للكشف عنهابـالمتشد
أزمة عـابرة أم تحـوالت،      : طالعت مقال األستاذ إبراهيم غرايبة في موقع العصر بعنوان اإلخوان والحكومة          

  : مقال أربع مالحظات ولي مع ال،فاعترتني رغبة في أن أسهم مع الكاتب في محاولة العبور للحقيقة
 الحديث عن حكم الحركة اإلسالمية لدول أربع هي تركيا والعراق وأفغانستان وفلسطين، فيه كثيـر مـن                  :أوال

 فينبغي ابتداء تحرير مصطلح الحركة اإلسالمية، حتى نفيء إلى ركن ركين يمكننـا االعتمـاد                ،التجاوز للواقع 
  :  وهنا أطرح العديد من األسئلة في هذا الصدد،سالميعليه في توصيف ما يجري سياسياً في العالم اإل

 ـ هل يمكن أن نطلق على الممارسة السياسية لمسلمين في ثالث دول منزوعة السيادة وخاضعة الحـتالل   1
  مباشر بأنها حكم لهذه الدولة أو تلك؟ 

تأهل أن نسحب عليه سمة  ـ هل نسمي المشاركة السياسية في الحكم بمقدار محدود نفوذا وتأثيرا، حكماً، يس 2
حكم الحركة اإلسالمية له؟ ماذا عن جنراالت تركيا ورئيسها العلماني، ماذا عن قرضاي وطغمته ومجموعات               

 الطيـب عبـد     ، رشيد أبو شباك   ، الرجوب ،  دحالن  ،المرتزقة في البرلمان األفغاني؟ ماذا عن محور أبو مازن        
  الستخبارات في فلسطين؟  وأمن الرئاسة واألمن الوقائي وأجهزة ا،الرحيم

 ـ بم نسمي التحالف الشيعي المكون من المجلس األعلى والدعوة وغيرهم في العراق، نسميه حركة إسالمية  3
أم هل نسمي المشاركة الجزئية للحزب اإلسالمي وجبهة التوافق بغير رغبة القطاع العـريض              ! تحكم العراق؟ 

  ة؟ من الحركة اإلسالمية، حكماً للحركة اإلسالمي
.. نمنع بموجبه كل من خالفنا أن يتسمى بـه ) الحركة اإلسالمية( ـ هل نمارس تجييراً حزبياً لهذا المصطلح  4

  ماذا عن طالبان مثالً هل كانت حركة إسالمية تحكم أم ال؟ 
هـا   لماذا نريد لإلخوان أن يمارسوا نوعا من الديكتاتورية وفرض الرأي على قطاعاتها الشعبية واتجاهات              :ثانيا

 وإطاللة على اليـسار     ،الفكرية المتنوعة، ونسمح للعالم كله أن توجد بين أظهر أحزابه اختالفات تبدو جوهرية            
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بأحزابه حتى في الداخل العربي وإسرائيل والليبراليين، يمكننا أن نرى مساحات واسعة لالختالف حول قضايا               
  . جوهرية أحياناً أو هامشية كذلك

 ال يفرض مطلقا على الحركـة       ،لة الملك األردني ولقائه مع عدد من قيادات اإلخوان         إن ما قيل عن جال     :ثالثا
 وفقاً لسياسة   ،اإلسالمية أن تتماهى مع رغبات القصر في اتخاذ منحى سياسيا يراه نختلف معه أو نختلف أيضاً               

غيب نواب شـرعيون    قلت أنها تتضمن كثيرا من قواعد التسامح والتفاهم ربما يراه الكاتب وال نراه في وقت ي               
  . في سجون صحراوية عتيدة لممارستهم حريتهم في التعبير عن آرائهم

 تملي علينا أخالقياتنا اإلسالمية ومهنيتنا أال نهـاجم أناسـا           ، وهي على ذكر قواعد التسامح والتفاهم تلك       :رابعا
طيعون حيلة وال يهتدون سبيال      ألنهم مثل المغيبين في الثرى ال يست       ،خلق القضبان، وإن اختلفنا معهم في الرأي      

 وتاليا؛ فإن االتهامات بالكسب المالي وإن لم نبرئ منها كثيرين في كل الفـصائل اإلسـالمية باعتبـار                   ،للرد
 وحتى قد ال نبرئ وال نتهم من وصفتهم بـالمتشددين في الحركة اإلسالمية، إال أننا نربأ بأنفسنا وبك                  ،بشريتهم

  .  للكشف عنها، واألولى أن نعاود التفكير مجددا فيما نخط للناسأن تختار هذا التوقيت بالذات
  21/6/2006مجلة العصر 

  
  الحوار الفلسطيني واالتصال بصديق  .53

  حافظ البرغوثي  
لى غزة من جهة وبسبب التلـويح بـسيف         إمام وزخماً منذ انتقال مكانه      لى األ إاكتسب الحوار الفلسطيني دفعة     

حركة حماس انفتاحاً غير مسبوق في جلسات الحوار المتتالية والتي انطلقت يوم            بدت  أاالستفتاء الشعبي، حيث    
مام خيارات مرة أحالها التنازل عن الحكومة لصالح        أنها  أفقد شعرت حركة حماس     . الثالثاء الماضي في غزة   

عات لى االستفتاء الـذي تـرجح اسـتطال   إو االستمرار في التصلب والوصول     أحكومة مستقلة من التكنوقراط     
زمة جديدة تشمل احتماالت عدة كحـل       أوهذا يعني الدخول في     . سرى  عدها األ أالرأي فوز وثيقة الوفاق التي      

فكل االحتماالت تبدو مرعبة بالنسبة لحركة حماس وهي بالتالي لجأت          . لى انتخابات مبكرة  إو الدعوة   أالحكومة  
  . كل شيءسرى بروحية جديدة بهدف عدم خسارة لى التعاطي مع وثيقة األإ

نجزوا بعض نقاط االتفاق فيما يخص عدداً من القـضايا مثـل            أن المتحاورين   ألى  إالمعلومات المتوفرة تشير    
 على وضع خطة فلسطينية للتحرك الـسياسي الـشامل          تسرى التي نص  االتفاق على البند الرابع من وثيقة األ      

عية العربية وقرارات الـشرعية الدوليـة       جماع الوطني والشر  ساس برنامج اإل  أوتوحيد الخطاب السياسي على     
حول هذا  .  الخ.. المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والفصائل          

البند دار نقاش طويل وفي النهاية وافقت حماس عليها ويعني ذلك اعترافها بمبادرة السالم العربية والقـرارات                 
  .  كما ورد ممثلة للشعب الفلسطيني.ف.ت  . ن تكون مأفي الحوار على صرت فتح أالدولية و

سراع في انجاز ما تم االتفاق عليه فـي         وحتى تاريخه لم يتفق المتحاورون حول البند الثاني الذي نص على اإل           
 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير وانضمام حركتي حمـاس والجهـاد             2005اتفاق القاهرة في مارس     

ليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث وعدت حماس بالرد على هذا البند بعد اتـصال       إ
وبخصوص البند الثالث الذي نص على حق الشعب الفلـسطيني          .  ي مشاورة قيادة حماس في الخارج     أبصديق  

 فإن حركـة حمـاس      1967عام  راضي المحتلة   في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة وتركيز المقاومة في األ        
  . 1967راضي المحتلة عام تطالب بحذف تركيز المقاومة في األ

سرى والمبادرة العربية والقرارات الدولية؟ وهل ثمة ضـمانات         والسؤال هو ماذا بعد اعتراف حماس بوثيقة األ       
س علـى الوثيقـة     وروبا بمجرد موافقة حمـا    أن الواليات المتحدة و   ألدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من       

  ستنهي الحصار وستمنح حكومتها اعترافاً دولياً؟ 
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و بعيـد وال تـشكل مرجعيـة        أن الوثيقة شأن داخلي فلسطيني ال تهمهم من قريب          أاالسرائيليون سبق وقالوا    
نه قد ينهي حكومة حماس وحتـى       ميركيين مثلهم مثل االسرائيليين يحبذون االستفتاء أل      تفاوضية، وكذلك فإن األ   

أو االسرائيليون بأي اتفاق داخلي فلسطيني بما في ذلك الهدنة التي اتفق عليها في              . ميركيونن لم يعترف األ   اآل
لـى خرقهـا ردا علـى الخـروق     إجنحـة العـسكرية     القاهرة ولم تلتزم بها اسرائيل مطلقا، ما دعا بعض األ         

مام تحديات  أحراج الرئيس ووضعه    إلى  إيضا  أوبهذا تكون مرونة حماس في الحوار حاليا ترمي         .  االسرائيلية
ن لـم   إسرى سيعطي حماس مصداقية داخلية وسيحرج الرئاسة        لم يكن مستعدا لها، الن االتفاق على وثيقة األ        

يكن لهذا االتفاق تداعيات دولية لفك الحصار المالي والسياسي المفروض على الحكومة الفلسطينية، وبالتـالي               
بيب هي مطالبة حماس باالعتراف الـصريح       ألتالية من قبل واشنطن وتل      ن تكون الخطوة ا   أفإن حماس تتوقع    
  . والواضح باسرائيل

 مع أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حماس، مثلمـا ورد            ىنها لن تتعاط  ألى  إلمحت  أإذ أن واشنطن    
نه بـذل   يضا أل أيني  مر سيحرج الرئيس الفلسط   نها تريد اعترافا صريحا باسرائيل وهذا األ      أسرى و في وثيقة األ  

سرى واالتفاق عليها دون مقابل خارجي فإذا اعترفت حماس بالمبادرة العربيـة  جهودا مضنية لتسويق وثيقة األ    
  . نها لبت المطالب الداخلية الفلسطينية والعربيةأوالقرارات الدولية فإنها تستطيع القول 

نقاذ لحركة حماس ولكنها ليست كـذلك       إى حبل   سركثر من ذلك، وبالتالي صارت وثيقة األ      أوليس مطلوبا منها    
  .ميركي لمعرفة رأيهأذا اتصل بصديق إال إبالنسبة للرئيس عباس، 

  22/6/2006البيان 
  

  ... هو المونديال... أطفال فلسطين أهدافاً .54
  طالل سلمان  

ه الباقـة مـن     مع ذلك، ال بأس من أن تسجل في قلبك، إلى جانب الفرق المتنافسة على كأس العالم، أسماء هذ                 
 6(، هيـثم غاليـة      ) شـهراً  18(غالية  ي  ، هناد ) سنوات 9(عالية غالية   : األطفال الشهداء في فلسطين المحتلة    

، أشقاء هدى غالية التي ما زال نحيبها يتردد في أسماع العالم وهي تدور بين أجساد ذويهـا المقطعـة                    )أشهر
، محمد جمال روقة    ) سنوات 9(قيقه ماهر المغربي    وش)  سنوات 4(بالقصف البحري اإلسرائيلي؛ هشام المغربي      

وقد تضاف إليهم قبل أن تصل هذه السطور        )..  سنة 16(، بالل الهسي    ) سنوات 6(، سامية الشريف    ) سنوات 5(
  .. إلى القارئ أعداد أخرى من األطفال والفتيان، خصوصاً بعد مذبحة األمس

م صيد الفلسطينيين بامتياز، وإن كان هذه السنة قد ركّـز           والمونديال بالنسبة إلسرائيل هو موس     ..هو المونديال 
 قد  1982ولنتذكّر أن االجتياح اإلسرائيلي للبنان في مثل هذه األيام من حزيران            )... (مع ذويهم (على األطفال   

  ..). تزامن مع المونديال
           أمـا العـالم،     )بينهن حوامل (هو موسم الصيد اإلسرائيلي للفلسطينيين، أطفاالً بالدرجة األولى، ورجاالً ونساء ،

وفي الطليعة منه العرب، فمشغول بصراع العقول والعواطف والمصالح، عبر األقدام، على الكرة واألهـداف               
  .. التي تأتي بالمجد والمال بأرقام فلكية

يهـات  إضافة إلى المونديال هناك الحرب الدولية العربية على حماس وحكومتها المستولدة ديمقراطياً وفق التوج  
األميركية، والتي لم يتخلف عن ميدانها أحد بدءاً من السيد الرئيس محمود عباس وصوالً إلى االتحاد األوروبي                 
الذي عين البنك الدولي أمين بيت المال ينفق ما يتجمع من صدقات على الشعب الفلسطيني، مـن فـوق رأس                    

  ! حكومتها ومن دون علمها ناهيك بإذنها
 فقد غفلت جامعة الدول العربية عن واجبها الطبيعي في إيصال ما جمعته مـن تبرعـات                 وألنه المونديال، .. 

شعبية بعدما تعذر تحصيل االلتزامات الرسمية التي تعهدت بها دولها إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، فقررت               
دولية ودفعهـا مباشـرة     أن تخضع بكل مسؤولياتها القومية لما قرره االتحاد األوروبي، لتهريب المساعدات ال           
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وبغير وسيط إلى فقراء الموظفين الفلسطينيين مع اقتطاع ميزانية توضع بتصرف السيد الرئيس ينفقها بمعرفته               
  ! وحسب ما يريد ويقرر

نعوش أطفال فلسطين تتوالى في الطريق إلى المقابر، مؤكدة أن إسرائيل قد حققـت معـدالً                 ... إنه المونديال 
/ بل إنها استبقت الزمن فسبقته، ولم تنتظر أن يكبر هؤالء األطفال ليـصيروا مقـاتلين              ... فقياسياً في األهدا  

   .واستشهاديين، وحسمت األمر اليوم، فأعدمت الغد وهو طفل يحب/ مجاهدين
فال داعي للسيرة العراقية، حيث يدفن قتلى الغد قتلى اليوم بالعشرات، بالمئات، وهم ينتحبون، ثم                إنه المونديال، 

  . المذابح التي تتوالد تحت الرعاية األميركية على مدار الساعة/ يواصلون حياتهم في انتظار المذبحة
والقتل اليومي باالحتالل ومن أجله يتواصل، في ظل العجز العربي المطلق، وانشطار القيادات              ..إنه المونديال 

لب التفاوض فال تستجيب له إسرائيل ومـع        بين مستسلم لالحتالل يحكم في ظله وأحياناً باسمه، وبين مهادن يط          
كما فعل أبو مازن علناً في بترا، بحـضور         ) حماس(ذلك يزكي رغبتها في السالم ويدين شريكه االضطراري         

المسؤولين اإلسرائيليين وحملة جائزة نوبل تحت الرعاية الملكية للهاشمي الذي يكاد ال يفـصله فاصـل عـن                  
  . اإلسرائيلي

نتابع انتصارات الذين صار من حقهم أن يلهوا، بينما نحاول في بالدنا أن نصل إلى أهـدافنا                 فل ..إنه المونديال 
  !فنضيع عنها وتضيع منا، وال يبقى إال أن نتفرج على لعب اآلخرين بمصائرنا

  22/6/2006السفير 
  

  عباس والنوايا الطيبة .55
  إبراهيم غوشة

تتاح جلسة الحوار في رام اهللا، كـان محمـود عبـاس            في إلقائه لكلمته يوم الخامس والعشرين من أيار في اف         
مرتاحاً ومتجلياً، يطلق كلماته بيسر وسالسة، حتى وصل إلى النهاية عندما أعطى فصائل المقاومة عشرة أيـام   

كـان  . إلنهاء الحوار، وإال فسيذهب إلى استفتاء الشعب الفلسطيني وفهم من السياق بأنه شعب الضفة والقطاع              
قتان، أتت بهما النوايا الطيبة وسخرها السياسي المخضرم لتصب في حسابه فـي معركتـه               في جيب عباس ور   

  .المتواصلة مع الحكومة اإلسالمية التي جاءت بها صناديق االقتراع في الخامس والعشرين من كانون الثاني
لذي نسج عالقات    كانت وثيقة األسرى التي كان مهندسها مروان البرغوثي الفتحاوي الحركي ا           :الورقة األولى 

قوية مع معظم فصائل المقاومة في انتفاضة األقصى بما فيها حماس والجهاد واستطاع أن يضمنها معظم النقاط                 
ومعروف أن البرغوثي يطلع يومياً وهو في       . السياسية التي يحتاجها عباس في معركته الساخنة مع اإلسالميين        

فة والقطاع وغيرها، ويكاد ال يمر يوم ال يزوره فيه محام           السجن على كافة تفاصيل األوضاع السياسية في الض       
  .أو سياسي يضعه في تفاصيل التفاصيل ال يتوازى معه بقية األسرى بما فيهم أسرى حماس والجهاد وغيرهم

منـذ تـسلم حكومـة      (وعندما قام قادة األمن الوقائي السابقون والالحقون في قطاع غزة بافتعال االشـتباكات              
إلرباك الحكومة وإشغالها ومحاولة تـسليط      )  وخاصة مع قوة اإلسناد التي أنشأها وزير الداخلية        سماعيل هنية إ

األضواء على عجزها في استتباب األمن واألمان وإعطاء إشارات بأن حرباً أهلية على وشك االنـدالع ممـا                  
لداخلي ويوقعان على وثيقة    جعل الشيخ النتشة والسعدي يتعجالن باالجتهاد الخاطئ بنوايا طيبة لوقف الصراع ا           

البرغوثي وثيقة األسرى دون تشاور مع قيادة الحركة أو حتى التشاور مع األسرى في بقية الـسجون والـذين                   
وأذكر جيداً عندما اعتقلت مع المجاهـد أبـي الوليـد           . نفوا علمهم بهذه الوثيقة إال من خالل الصحف المحلية        

ركة في الحوار بين الحركة اإلسالمية وبين حكومـة الروابـدة            عرض علينا المشا   1999بالجويدة في خريف    
ولكننا رفضنا ذلك وأشرنا بمراجعة القيادة في الخارج كوننا ال نملك حريتنا وال نملك معلومات حول ما يجري                  

  .وراء أسوار المعتقل
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جلس التـشريعي    في جيب عباس فكانت ورقة الحوار الوطني التي عرضها عليها رئيس الم            أما الورقة الثانية  
وبنية طيبة من أجل إيقاف األحداث المفتعلة في قطاع غزة وهكذا تم طرح فكرة االستفتاء الـشعبي واسـتعارة        

  !)).ال تجتمع أمتي على ضاللة((مصطلحات اإلسالميين مع أن السياق ال ينطبق على الحالة 
بول بالمبادرة العربية والشرعية الدوليـة      ال شك أن وثيقة األسرى تشتمل على ألغام كثيرة فباإلضافة لتمرير الق           

وبرنامج اإلجماع الوطني لمنظمة التحرير وجميعها يتضمن االعتراف بحق إسـرائيل بـالوجود واالعتـراف               
باالتفاقيات السابقة وهما شرطان من الشروط الثالثة التي طرحها الكيان الصهيوني لرفـع الحـصار المـالي                 

اء الكيان الصهيوني كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واللجنة          والسياسي عن حكومة هنية، وسار ور     
الرباعية واألمم المتحدة وغيرها، وأما الشرط الثالث نبذ العنف فيستطيع عبـاس أن يـشهد أمـام األطـراف                   

  .17/3/2005المذكورة أعاله في زيارته المتواصلة بأن حماس ملتزمة تماماً بقرار تهدئة القاهرة منذ 
يمكن أن نقول بمنتهى الراحة بأن الحصار المتواصل على حكومة هنية من الخارج يشارك به لألسف الرئيس                 و

  :عباس وقد ظهر ذلك من أدلة متعددة
رفض عباس زيارة السويد بحجة أنها استقبلت الوزير عاطف عدوان وزير الدولة لـشؤون الالجئـين فـي                   •

  .حكومة هنية
ـ            ر عباس بتحويل أبو زهري       أم •  ذاإلى النائب العام بتهمة إدخاله أقل من مليون دوالر للشعب الفلسطيني، وه

  . بأنه ال يرغب بإدخال المال للشعب بتاتاًيعني
بإجهاض تمثيل الزهار وزير خارجية فلـسطين فـي مـؤتمر           ) التابع لعباس (قيام سفير فلسطين في ماليزيا       •

طين، خصم عباس الظاهري وربما كمبادرة حسن نيـة         وزراء دول عدم االنحياز وإحضار القدومي ليمثل فلس       
  . لعودة الوئام بينهما

إبعاد وزارة هنية عن حضور مؤتمر القمة العربية بالخرطوم بتأجيله ترسيم الحكومة الفلسطينية إلـى يـوم                  •
  .28/3/2006 بعد يوم واحد من افتتاح مؤتمر القمة العربية في 29/3/2006

  .قة الكيان الصهيوني لقوات الرئاسة وزيادة عددها إلى عشرة آالف مقاتلإدخال أسلحة وذخائر بمواف •
 هي األرض الفلـسطينية     67أما الموضوع األكثر خطورة في وثيقة األسرى فهو اعتبار األرض المحتلة عام             

وهي خاضعة لالستفتاء الـشعبي     ) من مساحة فلسطين التاريخية   % 78 (48المحتلة فقط والتنازل عن أراضي      
 بأن الثوابت الوطنية والشرعية ال يجوز عرضها على أي استفتاء، فقد قـدم آالف الـشهداء والجرحـى                   علماً

والمعتقلين حياتهم طيلة قرن من الزمن من أجل الدفاع عنها وافتدائها بالغالي والرخيص، كما أن هـذه األرض           
قيهم حرارة الصيف وال زمهريـر  هي من حق الالجئين المشردين في أقطار المعمورة وفي المخيمات التي ال ت      

 عاماًَ على أمل العودة إليها فهل يملك عباس ومن يؤيده الحق في عرضـها               58الشتاء وصبروا على ذلك طيلة      
  على االستفتاء والتنازل عنها؟؟ وهل يملك عباس الحق في حرمان األبناء واألحفاد حتى من الحلم بالعودة إليها؟

زائري أجرى استفتاء على التناول عـن أجـزاء مـن أراضـيه لمـصلحة              وهل سجل التاريخ بأن الشعب الج     
  المستوطنين الفرنسيين في الجزائر؟؟

يرلندا علماً بأنه حارب االسـتعمار      أيرلندي بعمل استفتاء وتنازل عن القسم الشمالي من         أو هل قبل الشعب األ    
  اإلنجليزي منذ مئات السنين؟؟

 وأعطى العهدة العمرية للمسيحيين، وحررها القائدة المسلم صـالح          إن أرض فلسطين التي فتحها الخليفة عمر،      
 قرناً من الزمن، ال يستطيع عباس ومن يقف معه أن يجـري             14 العرب المسلمين لمدة     ةالدين وبقيت في حوز   

  .فقط من هذه األراضي المباركة% 22استفتاء شعبياً من أجل التمسك واإلبقاء على 
  21/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  فلسطين في المونديال .56
  عزمي بشارة  

وهي تتابع عمليات القصف واالغتيـال      . ارتكبت اسرائيل جريمة قتل عائلة كاملة في غزة يوم افتتاح المونديال          
وهو موسم يضيع الناس فيه عقولهم بشكل مبتذل، وأقصد أنـه حتـى غيـر               . بشكل منهجي منذ بداية الموسم    
ر المتحمس لكي ال يبدو خارج السياق جامداً، جافاً، غير شـعبي أو إذا كـان                المتحمس يضطر للظهور بمظه   

أما المتحمس فعال فيجن جنونـه، ويخـرج عـن    . مهتماً بالسياسة لكي ال يبدو عديم االكتراث بما يشغل الناس     
ـ             . طوره لكي يظهر أكثر حماسة     ن يصبح مجنوناً بالمعنى اإليجابي اجتماعياً إذ ينعت بهذا الوصـف بنـوع م

فإذا اكتفى البعض برفع علم على السيارة يصبغ هو سيارته كلها بلـون             . اإلعجاب الخفيف واالستخفاف في آن    
لى لعبة الفقراء بات    إما تحول   . العلم، ويقود عائلته في مظاهرة وراء الوالد الخفيف مع ال شيء وضد ال شيء             

ال دولي أصبح صناعة عالمية تعتمد على انتشار حالة         كرنفاالً استهالكياً معولماً، وما كان تتبعاً متواضعاً الحتف       
دين استهالكي جديد بات يمارس حتى في       . خفة عقلية وتسكع نفسي وشلل ذهني بحجة االبتعاد عن هموم الحياة          

وقد . وأغلبية المنتجات صينية من أعالم وأقنعة وشاالت      . الساحات العامة، وهستيريا جماعية بأدوات استهالكية     
ك والرغبة في االنتماء لجماعة المستهلكين وعدم الوقوف خارج القطيع كالبعير المعبد فئـات لـم                جر االستهال 

تهتم يوما بكرة القدم من أطفال ونساء ورجال إلى دائرة الصراخ الهستيري بصوت يقترب من صـوت مـن                   
  .يسقط من أعلى البناية

 األعالم المزركشة على شبابيك وأسطح البيـوت،        ورغم انتشار . ودين المونديال ليس كونياً أو عالمياً كما يبدو       
وازدحام المحال التجارية في األحياء الفقيرة بها ال يستبدل الناس أعالمهم القومية بأعالم دول أخـرى، كمـا                  

نما هي  إنسانية ما فوق قومية، و    إيدعي بعض المنظرين الباحثين عن األمل في االستهالك الكوني، نتيجة لهوية            
لم يعد هنالك عيد من دون عدة تباع وتشترى من          . كسسوار استهالكية باتت تلوث كل بيئة     إار و أدوات وقطع غي  

أما المافوق قومية فيتبين كذبها عنـدما ينقـسم         . ويدفع الناس ثمنها ليربح منها ناس آخرون      . مفرقعات وغيرها 
خص نمط لكـي يمنحـوا      الناس بين األعالم بموجب حسابات محلية غريبة، وعندما يستغله السياسيون من ار           

لم تعد لعبة الفقراء للفقراء تمول باإلعالنات التجارية        . المشاهدين مكرمات وهدايا بصورة رزم مشاهدة فضائية      
جلسات المشاهدة الجماعية   . شعائر دين المونديال شارعية   .  وتربح منها بل بات الفقير يدفع ثمن المشاهدة ذاتها        

  . إلى أن يعقبها صفير أبواق السيارات المنبعث من قوافل المحتفلين ليالًغير ضارة أبداً بل جميلة اجتماعياً
وكأن ما ذكر أعاله لم يكف لحرف األنظار عن الجريمة الكبرى التي تلخص االحتالل ذاته، جـاء الـصراع                   

ون الداخلي الفلسطيني المؤلف من تنازع  تيارين إضافة إلى الكثير من الشارع والكثير من العفوية ومن يـسم                 
النشطاء الميدانيين الذين يفرضون على القيادة وقائع تتطلب ردود فعل تنفذ بدورها من قبـل ميـدانيي الجهـة                 

ال توجد حدود واضحة، وال قعر لمثل هذه الديناميكية في حالة غيتو، أي في حالة معـازل                 . األخرى بتصرف 
  .ناًأحياء الفقر والتعاسة والشقاء التي تسمى مخيمات حيناً ومدناً حي

تقع جرائم اسرائيل المتجسدة في قصف عشوائي يودي بحياة العائالت في عملية إرهاب موجه ضد المـدنيين،                 
وحصار تجويعي يستهدف المدنيين لكسر إرادتهم وإجبارهم على الندم على خياراتهم السياسية علـى معـازل،           

ادي الذي أدى إلى نشوء هذا النـوع        نشأت اسرائيل الوضع االجتماعي االقتص    ألقد  . جيتوات فرضتها اسرائيل  
  .من الخيارات السياسية التي تريد اسرائيل أن تعاقب الناس عليها

لقد تحول في النكبة من مدينة ساحلية جميلة إلى مخيم الجئين كبيـر بعـد أن                . فقطاع غزة لم يبدو هكذا دائماً     
 فـي   1967اإلسرائيلي مـن العـام      وساهم االحتالل   . هجرت إليها سكان أغلبية قرى ساحل فلسطين الجنوبي       

فغـزة  . لى مجموعة أحياء فقر هي عبارة عن هوامش المركز االسرائيلي االقتصادي          إتحويله من مخيم الجئين     
بيب، وهي أيضا سوق استهالكي     أأعوام االحتالل هي مصدر أيدي عاملة رخيصة لمنطقة جوش دان حول تل             

اقتصاد مستقل أو شبه مستقل لمصلحة تعديل البنية وتكييفها مع          للبضائع اإلسرائيلية، وهي تجمع سكاني فقد أي        
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كل هذا في ظـل     . أغراض سوق العمل وسوق البضائع اإلسرائيليين وإمكانات االستيراد والتصدير اإلسرائيلية         
تكاثر سكاني وبناء عشوائي واكتظاظ ال تخطيط دولة يرعاه، ثم غزة التي زودت الحركة الوطنية الفلـسطينية                 

وغـزة هـي    . د وكوادر المناضلين، غزة التي تتحول إلى معسكر كبير ببوابة واحدة تغلق في االنتفاضة             بأعدا
  .األسهل تعرضاً للعقوبات الجماعية، فهي تحول بسهولة إلى سجن كبير بسبب جغرافيتها

حياء فقر  أن  وغزة هي المخيم الكبير، ومجموعة أحياء الفقر المكتظة والمعرضة النفجار العنف المكبوت داخليا            
  .من دون أفق ومن دون أمل

يستطيع كل شخص أن يشخص الحالة الغزاوية أو يحللها، ولكن اسرائيل ليست في وضع يـسمح لهـا بـأن                    
تشخص أو تصف الحالة أو تلوم الناس على سلوكهم أو تشكو منه، فإسرائيل هي الحالة، هي لعنة قطاع غزة،                   

  .هي من حوله إلى ما هو عليه
لن يمر وقت طويل قبل أن      . اسرائيل أن تحول المناطق المحتلة كلها إلى قطاعات تشبه قطاع غزة          واآلن تريد   

أبو ديس والعيزرية والـرام والـضاحية المحاطـة         : تتحول منطقة الخليل ونابلس والضواحي المحيطة بالقدس      
فلـسطينيين معتمـدة    فهي تتجه نحو طرح أفكار على ال      . بالجدارن من كل جانب إلى توائم ضافوية لقطاع غزة        
كان فك االرتباط مع قطاع غزة، أي  إدارة الظهر لقطاع           . على خطط أعدت سلفا وبدأت بتنفيذها على األرض       

وقد تمت إدارة الظهر    . ولذلك أيضا تبدو قذائف القسام كأنها طلقات في الظهر        . غزة هو البند األول من الخطة     
ن أنهـا ال تـستطيع      إالرتباط لم ينفك القطاع يذكّر اسرائيل       ومنذ فك ا  . في عملية  فك االرتباط في قطاع غزة       

نهـا ال   أو من دون أن يحاول قطاع غزة أن يثبت لها           ألى سجن ثم تدير ظهرها من دون أن تتضرر،          إتحوله  
  .ن تحل مشكلتها هي في القطاع وتبقي مشكلته غير محلولةأتستطيع 

جدار الوحشي على أراضي الضفة الغربية حول القـدس         وقد رافق فك االرتباط في قطاع غزة استكمال بناء ال         
: وغيرها، وهو جدار يقطع الضفة الغربية إلى قطاعات سوف ينتهي كل منها إلى أن يصبح قطاعا كقطاع غزة                 

  .إغالق منافذ، اكتظاظ سكاني، وانعدام أفق للتطور
أي أن يكون هنالك طرف يعتمـد  . وهي ترغب في أن ينفذ كتسوية موقعة   . هذا ما تعده اسرائيل للضفة الغربية     

. عليه في صيانة وحراسة ونظارة وتولي هذا السجن الكبير وإشغاله بمقومات الحد األدنى الالزم إلعالة ذاتـه                
ودولة االحتالل عازمة على إقامة هذه المعازل واالنسحاب        . هذا الطرف يسمى حكومة، أما السجن فيسمى دولة       

لسطينيين هذا المأزق الذي تضع اسرائيل ضحاياها فيه الدعاء أنها تغرب           ويستغل جزء من السياسيين الف    . منها
عطـتهم  أعطتنا كتير علينا أي شو مـا        أباستباق هذا الخطر باالتفاق على تسوية مع اسرائيل بنفسية، وشو ما            

عدو ولكن هذا االستنتاج ال ي    . فهذا برأيهم أفضل من أن تفرض اسرائيل ما تريده من طرف واحد           . كتير عليهم 
في الواقع أن يكون انتصاراً إسرائيلياً، بل هو انتصار إلسرائيل، إذ تتحول السياسة الفلسطينية الداخليـة فـي                  

  .ستراتيجيتهاإحياء الفقر وديناميكيتها إلى جزء من أظروف نزاعات 
ائيل فقط مقابل   التوجه للحكومة الفلسطينية باالدعاء أن عليها أن تقدم تنازالت سياسية من  نوع االعتراف باسر              

فأوروبا وغيرها تعد بوقف الحصار فقط في حالة تقديم هذه التنازالت، ولكنها            . الطعام والشراب هو أمر خطير    
واإلدعاء أنها فشلت بدل الوقوف إلى جانبها فـي حكومـة موحـدة ضـد               . ال تعد بتنازالت إسرائيلية موازية    

واإلدعاء أنه يجـب أن يـتم       . اء ينتصر للحصار  الحصار، وهي وقفة تفشل الحصار كما هو معروف، هو ادع         
لى اتفاق مع اسرائيل قبل أن تنفذ األخيرة مأربها هو تنفيذ لمأرب اسرائيل وانتصار له واثبات لفاعلية                 إالتوصل  

  .التهديد اإلسرائيلي
تفاق فلكي يظهر من هو قادر على توقيع اال       .  الفلسطيني في ضوء آخر تماما     ،كل هذا يضع الخالف الفلسطيني    

مع إسرائيل، أو فرض التفاوض عليها، يجب أن يزال العائق المتمثل بالحكومة المنتخبة وذلـك ضـد منطـق                   
وما التصعيد المتمثل باالسـتفتاء إال محاولـة        . االنتخاب أصال وضد منطق التمسك بالسيادة واستقاللية القرار       

يد طرف يفاوض بعد زوال العوائـق مـن         لحصاد تأثير الحصار الدولي في المجتمع الفلسطيني ومحاولة لتول        
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وهو طرف يصبح أكثر استعدادا لقبول الشروط اإلسرائيلية كلما أزيل عـائق            . عرفات وحتى الحكومة المنتخبة   
  .من طريقه

وثيقة األسرى هي اجتهاد جيد، وليست أكثر من اجتهاد هام يؤخذ في االعتبار، فاجتماع أسرى علـى أهيمتـه                   
وال معنى لوجود هيئات قيادة الحركات السياسية المتحاورة        . ديال عن الهيئات السياسية   وأهميتهم كقيادات ليس ب   

الطرف الذي يتعامل مع الوثيقة حاليا كأنها ملكه يـسخره فـي            . حاليا إن لم يكن لديها الحق في تعديل الوثيقة        
داة تستخدم ضـد الخـصم     إنها أ . خدمة طموحاته يتعامل معها كأقل من اجتهاد، إنه يتعامل معها كمجرد وسيلة           

. السياسي الداخلي وليس هدفا يسعى إلى تحقيقه ضد العدو الحقيقي الذي يفترض أن بنود الوثيقة موجهة ضـده                 
وهكذا أصـبح   . إنهم يرفضون مناقشة مضمون الوثيقة ليس ألنه مقدس بالنسبة لهم، بل بالعكس تماما، ألنه أداة              

  .م الناس ضد ومع االستفتاء وليس ضد ومع الوثيقةوانقس. االستفتاء هو الموضوع وليس الوثيقة
فلو كان مؤيدو االستفتاء مع مضمون الوثيقة فعال لوافقوا إذا طلب منهم في الحوار أن يعلنوا التنازل عن وثيقة                   

جنيف مثال ألنها تتناقض مع تمسك الوثيقة بحق العودة، وألعلنوا عن تخليهم عن خارطة الطريق أو وضـعوا                   
فوثيقة األسرى تؤكد حق المقاومة فـي حـين تطالـب           . ها كما فعلت حكومة اسرائيل على األقل      تحفظات علي 

ولكنهم ال يفعلون ذلك فما يهمهم هو       .  التحتية لإلرهاب  ىخارطة الطريق من السلطة الفلسطينية أن تضرب البن       
تقي مع الوثيقة مـن نـوع       ن تنازلوا عنها بل تنازالت حماس لكي تل       أليس الثوابت التي تتضمنها الوثيقة وسبق       

والشرعية الدولية مصطلح عربـي ال      . االعتراف باسرائيل من دون مقابل والتسليم بما تسمى الشرعية الدولية         
ن ترفـضه   أومن حق أي قوة سياسية فلسطينية       . و انجليزية ذات معنى له    أيعني شيئا وال توجد ترجمة عبرية       

ن تصر علـى    أومن حق أي قوة فلسطينية      . تخذه الرباعية مثالً  فقد تدخل في إطار الشرعية المدعاة كل قرار ت        
 الذي يقـر حـق   194سم مثل قرار القانون الدولي وليس الشرعية الدولية، وان تذكر القرارات التي تعنيها باال        

القـرارات  : العودة، وقرار محكمة الهاي بشأن الجدار وغيرهما لكي ال يحصل ارتباك حول ما تعنيه عبـارة               
  . التي تنصف الشعب الفلسطينيالدولية 

ستراتيجية مشتركة وليس فرض تراجعات على طرف بالحصار ال بـالحوار وإنمـا   إلو كانت النية فعال وضع     
يهـا  إلستراتيجية المشتركة مسألة مصلحة مشتركة يتم السعي        فاإل. بالحصار، لما تصرف الناس على هذا النحو      

وبرنامج الحد األدنى الذي يتم االتفـاق       . ال اإلفشال واالنتصار  لى وحدة وطنية    إبقناعة من يرغب في الوصول      
عليه كأساس لحكومة كهذه ال يتضمن فقط سقفاً سياسياً ضرورياً للحكومة، بل قاعاً سياسـياً بـات ضـرورياً                   

  .أيضاً
ن تدير حركة حماس حكومة فلسطينية في هذه الظروف المعقدة من دون برنـامج سياسـي، ولـيس           أال يمكن   

فقد نسفت رسالة الـضمانات     . ن تواصل العمل كأن أوسلو ال يزال قائما إلى درجة إلزام حماس به            أفتح  بوسع  
وهي سـلطة   . من بوش إلى شارون وخطة فك االرتباط اتفاقيات أوسلو ولم تبق منها شيئا سوى السلطة ذاتها               

بله بأثر رجعي ويلتزم بها كل      ولم يعد مهماً أن يق    . خلفت تاريخها وراءها عندما أشركت حماس في االنتخابات       
من حق حماس في السلطة أن تصر على أنها ترفض اتفاق أوسلو ومنطقه، ولكن لـيس                . من يدير هذه السلطة   

لى وحدة وطنيـة فـي هـذا الظـرف          إن تدير السلطة من دون برنامج سياسي يمكن من التوصل           أمن حقها   
  .العصيب

من األصوات لـو حـسبت      %  44، فقد حازت ربما على      لم تنتصر حماس في االنتخابات بشكل يمحو غيرها       
ولكنها . من األصوات %  43نسبياً، ولم تخسرها حركة فتح إلى درجة فقدان الثقة بالنفس فقد حازت ربما على               

هذا الطرف يشكل الحكومة ولو     . لم تجر بالطريقة النسبية، وهنالك طرف ربح المجلس التشريعي بشكل ساحق          
  .ة، ومنه يعين رئيس الحكومةكانت حكومة وحدة وطني

عندما يتم االتفاق على البرنامج السياسي، وهذا ممكن إذا توفرت النيات لحكومة وحدة وطنية وال بـديل عـن                   
النوايا الحسنة، فسوف يكون ممكنا االتفاق على البرنامج السياسي ألن عناصره األساسـية المـشتركة متفـق                 
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 فلسطيني يرسي برنامجاً سياسياً يمكن مـن التحـرك   -اتفاق فلسطينيويساهم في  ذلك اإلدراك أن هذا    . عليها
دولياً ضد الجدار وضد خطة أولمرت ويكسر الحصار، ويمكن من استمرار المقاومة بوسائل وألهداف متفـق                

  . عليها
تلف إلى  وأخيراً، أرجح أنه لن يكون هنالك استفتاء، وذلك ألن القوى الفلسطينية أمام خيارين إما أن تتفق أو تخ                 

فما . ن تتفق أويفضل طبعاً أن تتفق، يجب      . في الحالتين لن يكون استفتاء على شيء      . درجة الصدام قبل موعده   
ينتظر أن يحصل هو ليست مباراة نهائية وال لعبة تصفيات كأس العالم بل تصفية وتصفيات كأس السم، وأمور                  

  .أخرى أخطر
  22/6/2006الخليج اإلماراتية 
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