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  47  :كاريكاتير
***  

  
  الفلسطينيون واالسرائيليون في عنق زجاجة بعد عملية كيرم شالوم .1

عمليـة خطـف    أن :رام اهللاوغـزة   مراسليها من    محمد يونس و فتحي صباح     عن 27/6/2006 الحياة   نشرت
، تاركة الوضـع مـشرعاً علـى كـل     ين والفلسطينيينالجندي االسرائيلي أعادت خلط األوراق لدى االسرائيلي   

االحتماالت، في انتظار نتائج االتصاالت والوساطات العربية والدولية الجارية الحتواء الموقف، خصوصاً في              
فـي حـين    . ضوء التهديد االسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وعزله تماماً عن الخـارج              

 وأبلغه بشيء مـن الغـضب ان         في لقاء قصير ومتوتر،    باس التقى اسماعيل هنية   كشفت مصادر مطلعة ان ع    
عقـد ايـضاً سلـسلة      كما  . اسرائيل تطالب برأسه ورأسي محمود الزهار وسعيد صيام بدل الجندي المختطف          

 في هذه االجواء، تراجع    . وأصدر أوامره لوزارة الداخلية وقادة األمن ببحث جدي عن الجندي          ،اجتماعات أمنية 
 فقد أشار  الطيب عبدالرحيم،    أما. الحوار الوطني الفلسطيني الى الخلف، مفسحاً في المجال امام مساعي التهدئة          

ربما يريدون تـدمير النظـام      أشار إلى أنهم    الى نية منفذي الهجوم وضع السلطة والنظام السياسي في مأزق، و          
 ،ة وقف أي رد فعل اسرائيلي وأي عـدوان         يعمل على محاول   عباس، ان   اوضحم. السياسي كله وتدمير السلطة   

عملية عباس وحكومة حماس    التضع   بالمقابل   .خصوصاُ ان هناك تهديدات اسرائيلية بتدمير البنة التحتية المدنية        
وفي الوقت نفسه، فهي تكشف وجود خالفـات وتيـارات          . امام اختبار لسلطتهما وقدرتهما على فرض النظام      

 الحركة الى تنامي دعوات في اوساطها القاعدية والوسطى تذهب الى ما            تشير مصادر في  حيث  . داخل حماس 
 تطالب رداً علـى حـصار الحكومـة،         بل هي هو ابعد من المطالبة بالخروج من الحكم والعودة الى المقاومة،           

 حكومة التي توارى قادتها عـن االنظـار بعـد          لل اما بالنسبة  .العودة الى ما قبل اتفاق اوسلو وتأسيس السلطة       ب
التهديدات االسرائيلية باغتيالهم، فبدا انها غير راضية عن الهجوم النه اضاع حـصيلة شـهور مـن الجهـود               

وفيما تواصلت امس وساطات مصرية وفرنسية وغيرها بهـدف          .المبذولة اقليميا وغربيا بهدف رفع الحصار     
فـي وقـت    .  وطويل االمد  أمر اولمرت الجيش بأن يكون جاهزا لشن هجوم واسع النطاق          فقد   .اطالق الجندي 

  شـكك  وفي نفـس الـسياق     . الجندي حق شرعي وطبيعي السرائيل     ةاعلنت ليفني ان اللجوء الى القوة الستعاد      
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دون استعادة صدقية اسرائيل وقدرتها على الردع، وجدد إثارة         ،   بإمكان تنفيذ خطة االنطواء    هجوم كيرم شالوم،  
من القوات المـصرية    االسرائيلي  الجيش  حية أخرى طلب     ومن نا  .قضية الموقف من حماس ومكافحة االرهاب     

تحسباً لتهريب الجندي الى مصر، ونسب الى ضابط اسرائيلي كبير قوله ان احتجـازه              ،  اغالق محور فيالدلفي  
  .  تم تهريبه فعالأنباء أشارت إلى أنه في ظل ،لدى تنظيمات اخرى هو امر ليس مرغوباً به

 تهديدات ى ردا عل زهري سامي ابوتحذير:  وكاالتنقال عنغزة  من 27/6/2006 القدس العربي وتناولت
 توسعت الجرائم  ماإذا عمليات المقاومة ستتوسعأن  وأكد. شعب الفلسطينيالأولمرت من اي تصعيد ضد 

  .االسرائيلية
إليه أشارت ما :  وجدةغزة وفهيم الحامد مراسليها من عبدالقادر فارس عن 27/6/2006عكاظ وأضافت 

أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فعلت كل أجهزتها وتقنياتها التجسسية وأدواتها لحصر من  ،صادرالم
 تحديد المنطقة، ستقوم فرق خاصة بعملية تمونوهت أنه في حال  .المنطقة التي يعتقد أن الجندي محتجز فيها

ياسيين استبعدوا نجاح مثل هذا األمر  إال أن محللين س.ستعادة الجنديالسريعة تستخدم بها وحدات جوية وبرية 
، كما أن طبيعة قطاع حول هذا الموضوعبخاصة أن المقاومة الفلسطينية ترفض اإلفصاح عن أي معلومات 

في غضون ذلك، أوضحت أن الحل المتمثل باغتيال شخصيات  و.غزة المكتظ يمنع تنفيذ مثل هذا السيناريو
، في الجانب اآلخرأما  .ع سيكون الحل األخير للجيش اإلسرائيليقطاالسياسية والتوغل في مناطق عميقة في 

 ارتأى البقاء في غزة همشيرا إلى أنمحمود عباس،  حصار إسرائيلى ل ما نقل عنأبو ردينة صحةفقد نفى نبيل 
 أوجندي ال عدم وجود الناطق اإلعالمي باسم ألوية الناصر  وفي نفس السياق أكد.لمتابعة الموقف الخطير

  .متوفرة عنه لديهممات معلو
 نهاية ، بأن اطالق التهديدات  واصلتإلى أن إسرائيل: تل أبيب من 27/6/2006 الشرق األوسط ولفتت

في وقت هددت فيه فرنسا . هو ما سيحدث في حال لم يعد الجندي سالماكلمة الحكومة حماس، بكل ما تعنيه 
 تستطيع مل جنسيتها، وأبلغت السلطة أنها لنالسلطة الفلسطينية في حال لم يفرج عن الجندي الذي يح

  على نفس الصعيد، أشارت.أي مكروهه  بالسياسة التضامنية نفسها إذا أصابهااالستمرار في التعامل مع
عملية هو تنظيم محلي متطرف تابع المصادر في المخابـرات االسرائيليـة ان جيش االسالم، الذي شارك في 

  .ميمباشرة لتنظيم القاعدة العال
إلى أن :  والقدس غزة من   27/6/2006 القبس الكويتية     وأحمد عبد الفتاح مراسلي    عبد الرازق أبو جزر   وأشار  

 ثـل م،  أن هناك اتصاالت بينهم وبين قادة من الجناح العسكري لحمـاس          ،  هآرتس نسبت إلى دبلوماسيين قولهم    
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أعضاء     يما  ف.  تحرير الجندي  همأحمد الجعبري وأحمد الغندور، في محاولة القناع      

  .من وفد أمنى مصري أقاموا اتصاال مع محتجزي الجندي عبر طرف ثالث
ن ياهالي األسرى الفلـسطيني   أن  : رام اهللا  من    احمد رمضان  عن مراسلها  نقال 27/6/2006المستقبل  وأوردت  

 ان تحرير سراح األسرى     هي اعلنت عن خطف    شددت المجموعات الثالث الت    ، فيما  بمبادلة الجندي بأبنائهم   واطالب
تلك التي جـرت    ، فقد كان أهمها     االتصاالتعلى صعيد   و. الفلسطينيين من النساء واالطفال هو الثمن إلطالقه      

فاروق الشرع، إذ ثمة اعتقاد واسع يـسود بـين المـراقبين فـي              ، إضافة إلى    بشار االسد وبين محمود عباس    
 .القسام التي شاركت في العملية تتلقى تعليماتها حصراً مـن خالـد مـشعل              ان مجموعة    ،االراضي الفلسطينية 

 .تنفيـذ بالوكانت مصادر إعالمية إسرائيلية اشارت الى ان مشعل كان يعلم بالعملية وأنه أمر أحمد الجعبـري                 
 وبحسب مصادر فلسطينية، فإن اسماعيل هنية يعرف الجهة التي تحتفظ بالجندي، لكنه ال يعرف مكانه، حيـث                

 . نقاش مصيره، بانتظار تعليمات مشعلاورفضت مجموعة القسام ابالغه بمكانه، 
امس دعا   عزيز الدويك    إلى أن   : بيت لحم من رام اهللا و   27/6/2006الحياة الجديدة     مراسل  نائل موسى  ولفتت

س من  وأعرب عن أمله في ان تستلهم حكومة اولمرت العبر والدرو          محتجزي الجندي الى الحفاظ على حياته،     
 بعد ان اعتبرها محصلة حتمية وردة فعل على ما تقترفـه مـن جـرائم وحـصار وتجويـع بحـق                      ،عمليةال
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 ان  مطالبا هذه الجهود   ،وكشف النقاب عن اتصاالت حثيثة وتدخالت عربية ودولية النهاء األزمة         . الفلسطينيين
ية ان تقوم حكومة االحتالل بتوجيـه       من امكان وقلل في نفس السياق      . الفلسطيني لشعبلتقود الى توفير الحماية     
 الحكومـة  ، عيسى قراقـع  عن كتلة فتحالنائبومن جهته طالب     .ذلكلكنه لم يستبعد    ،  ضربة واسعة على غزة   

يجب االهتمام  أنه   منوها إلى . بإجراء الترتيبات القانونية والسياسية إلجراء تبادل لألسرى مع الجندي المختطف         
وتساءل عن الشعارات التي رفعتها القوى الفلسطينية       . فاوضات وال عملية السالم   باألسرى الذين لم تنصفهم الم    

دعا ليبرمان الى اختطاف اسماعيل هنية وأخذه رهينة كرد علـى            فيما   .حول االهتمام باألسرى واإلفراج عنهم    
  .لجندياأسر 

إطـالق سـراح     أعلن، أنه لن يفاوض من أجـل         أن أولمرت : غزة من   27/6/2006سي ان ان    وأورد موقع   
مؤشر على رغبة الجماعات المتشددة في       وقال في كلمة موجهة للزعماء اليهود في القدس أن الهجوم          .الجندي

  .تدمير دولة إسرائيل
د مصدر مسؤول أن إسرائيل يأكت:  غزة من27/6/2006 الدستور  مراسلالدكتور حسن مي النورانيوذكر 

ج إسرائيل دوليا احرا معدشرط عدم تعرض حياته للخطر و، لجنديباتت مستعدة لدفع ثمن مقابل اإلفراج عن ا
واشار إلى أن هناك توجها لدى مختلف اإلطراف الى تنفيذ عملية تبادل لألسرى . في مسألة الرد العسكري

 الناطق اإلعالمي باسم لجان المقاومة، نفى وجود إال أن .بشكل سريع حتى ال تأخذ األمور منحى تصعيديا
  . عبر وساطة مصرية وعربية هذا الشأنفيمفاوضات 

 الواليات المتحدة دعت اسرائيل أن: اف ب من واشنطن نقال عن 27/6/2006 الغد األردنية ونقلت
وقال المتحدث باسم الخارجية ان من مسؤولية السلطة الفلسطينية  .والمسؤولين الفلسطينيين الى ضبط النفس

 إال أنه وفي تصعيد الفت . مع ليفني وعباسفي هذا الصددثت رايس تحادأن اعلن  كما .وقف اعمال العنف
  .هدد اولمرت بقتل خالد مشعل ردا على العملية

 رايس حضت اسرائيل على اتاحة فرصة للدبلوماسية للسعي  أن27/6/2006 بي بي سي العربية وأوردت
ونظمت .  الجتياح اسرائيلي محتملاقامة سواتر ترابية تحسبا الفلسطينيين بدأفيما  .لتحقيق االفراج عن الجندي

وسير مسلحون، دوريات في الشوارع . فصائل فلسطينية مسلحة عملية وضع اسالك شائكة وغيرها من العوائق
  .في وقت بلغ التوتر اعلى مراحله

 ، من أنه مصادر في مكتب إسماعيل هنيةهقالتما : غزة من 26/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد
  أيضا تلقىه أنإلىوأشارت  .صاالً هاتفياً من بابا الفاتيكان جرى فيه بحث آخر التطورات األخيرةتلقى ات

أكد دعمه لمطالب الفلسطينيين في الحرية واالستقالل واستعادة الحقوق ، الذي اتصاالً من عبد اهللا غول
  .المشروعة، مؤكداً أنه  يتابع ما يجري في األراضي الفلسطينية

أبدى استغرابه من إلى أن غازي حمد :  وكاالت نقال عنغزة من 27/6/2006 الفلسطينية  القدسونوهت
 في الوقت الذي ال يلقون باالً لعمليات االختطاف التي تقوم بها ،تهافت العالم على إطالق سراح الجندي األسير

  .إسرائيل لعشرة آالف فلسطيني في السجون اإلسرائيلية
أنه لن يتم ، من  ناطق باسم جيش اإلسالمهأعلنإلى ما  : غزة والوكاالتن م 27/6/2006 البيان وألمحت
، أبدى تحفظه فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية كما. الجندي المختطف كهبة ألي جهة عربية أو أوروبية تسليم 

ات عند غياب تلك الوساط  استنكر ، إال انهبالوساطة المصرية من أجل حل األزمةوعلى الرغم من ترحيبه 
  .ل جمال أبو سمهدانةاواغتي،  سعدات خطف احمد 

الـصحف   ان   :القـدس المحتلـة    مراسلها من     وديع عواودة   نقال عن  27/6/2006 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
 .اإلسرائيلية تجاوزت السياسيين في مطالبة الحكومة بلهجة ساخنة بالتهديد والوعيد بـإغراق غـزة بالطوفـان               

 ان إسرائيل، رغم تهديـداتها      حيث ان خطف الجندي كبل الطرفين،       ، العسكري في هآرتس   اكد المحرر بينما  و
المعلنة، مضطرة إلعطاء االولوية للضوء االخضر للمساعي الدبلوماسية وللضغوط بوساطة امريكـا ومـصر              
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 أنكمـا   . قنبلة موقوتة بجانب هنية ومن دون استـشارته المـسبقة          حماسل الجناح العسكري     وضع .وغيرهما
 اقـصفها جـو   ب ، واإلكتفـاء  الى تحاشي دخول غزة لكونها مـستنقعاً خطيـراً        معاريف دعا   المعلق السياسي ل  

وفي .  الحكومة بالتفاوض من أجل إعادة الجندي      االسرائيلية، فقد طالبت  كتلة السالم    أما   .ومحاصرتها اقتصاديا 
ا في   صعب اإلعالم والبيانات الرسمية تضليال   تتداوله وسائل    واعتبرت ما    . وليس مخطوفا  اأسيرأعتبرته  بيان لها   

  .استخدام المصطلحات
اإلعالن عن تشكيل لجنـة     بحلوتس سعى إلى إخفاء فشله      أن   إلى: 27/6/2006 السفير    في حلمي موسى ونوه  

 الخشية التي تراكمت في عدد من الدوائر اإلسرائيلية         هايعكس تشكيل حيث  . تحقيق برئاسة غيورا آيالند، للداللة    
وثمة في إسرائيل من يعتقـد أن       . العواقب التي ستنجم عن إخفاق الجيش اإلسرائيلي في عملية كيرم شالوم          من  

واحدا من اآلثار المحتملة للتحقيق هو سقوط رؤوس كبيرة في الجيش ليس من المستبعد أن يكون بينهـا قائـد                    
 .الجبهة الجنوبية

 تلقوا إنذاراً، سبق وقوع     همعملية، أن في ال جرحى  الد  د شهادة أحد الجنو   يأكت: 27/6/2006 48 عرب   ونقل موقع 
 أهمية بشأن الخالف     هذه، تكتسب أقواله  و .العملية، بشأن نفق قام الفلسطينيون بحفره، وعن تخطيط لتنفيذ عملية         

  .الدائر بين الجيش وجهاز الشاباك حول اإلنذار
  

   عام التحوالت في فلسطين 2005 .2
ي يختص بتناول الشئون الفلسطينية داخليا وإقليميا ودوليا، أصـدر مركـز             في أول تقرير سنو    :إبراهيم غالي 

  .2005الزيتونة للدراسات واالستشارات ببيروت التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لعام 
 صفحة مـن القطـع الكبيـر، األوضـاع الفلـسطينية            282 في   2006ويعالج التقرير، الذي صدر في يونيو       

من خالل تحليل علمي موثق بالمعلومات واإلحصاءات، ومدعما        ) لسكانية والتعليمية ا(االقتصادية واالجتماعية   
  .بما يزيد عن ستين جدوال ورسما بيانيا

ويشمل التقرير ثمانية فصول تناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، والمشهد الفلسطيني اإلسرائيلي، والتطـورات             
كما على مـدى ثالثـة فـصول        . لوضع الداخلي اإلسرائيلي  المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، ومسار التسوية، وا     
  .العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية

التغيير والبحث عن اإلجماع، جاء الفصل األول من التقرير، مؤكـدا  : وتحت عنوان الوضع الفلسطيني الداخلي    
ستكشاف خيارات جديدة للعمل الوطني،      كان عام التوجه على المستوى الفلسطيني الداخلي نحو ا         2005أن عام   

والبحث المطرد عن الوحدة واإلجماع، متتبعا التطورات سياسيا بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسـر عرفـات                
زمام األمور، وصوال إلى تحليل لالنتخابات البلدية والتشريعية الفلـسطينية،          ) أبو مازن (وتولي محمود عباس    

  .2005اإلسرائيلي منه في سبتمبر وأوضاع قطاع غزة بعد االنسحاب 
  المواقف العربية والدولية

وينتقل الفصل الثاني إلى الحديث عن المشهد اإلسرائيلي الداخلي وانعكاساته على الوضع الفلسطيني، متطرقـا               
 في الوقت نفسه إلى األوضاع السكانية واالقتصادية والعسكرية، كما لم يغفل تناول المشهد السياسي، والعالقات              

  . اإلسرائيلية-الفلسطينية
وقدم التقرير تفصيالت مزودة باإلحصاءات عن اإلجراءات القمعية لالحـتالل اإلسـرائيلي، بمـا فـي ذلـك                  

  .االغتياالت واالنتهاكات ومصادرات األراضي واالعتقاالت وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة
اإلسرائيلية ينتقل التقرير في فصوله الثالثة التالية لتحليل القضية          -ومن المشهد الفلسطيني والعالقات الفلسطينية    

 لم يشهد تغيرا مركزيا فـي       2005الفلسطينية على المستويات العربية واإلسالمية والدولية، مستخلصا أن عام          
  .السياسات العربية واإلسالمية نحو رؤيتها وحركتها لحل القضية الفلسطينية

  .ال تزال الهيمنة األمريكية العالمية تلقي بظاللها الثقيلة على الوضع الفلسطينيلكن على الصعيد الدولي، 
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وخلص التقرير في هذا الشأن إلى أنه ليس مأموال في الوقت القريب أن تعود الواليات المتحدة لدور الوسـيط                   
  .النزيه الذي تركته منذ سنوات

صين والهند واليابان والبرازيل واألمم المتحدة مـع        وقدم التقرير أيضا صورا عن تعاطي االتحاد األوروبي وال        
  .2005الشأن الفلسطيني خالل عام 

  الواقع الفلسطيني معيشيا
أما الفصول الثالثة األخيرة من التقرير، فتمثل إضافة حقيقية حول حياة الفلسطينيين ومعاشهم وواقعهم اليومي؛               

  . والتعليميةحيث تناولت هذه الفصول األوضاع السكانية واالقتصادية
  .من شعب فلسطين ال يزال يعيش ظروفا صعبة جدا في دول الشتات% 50وأوضح التقرير أن أكثر من 

وأشار في الوقت نفسه إلى تراجع االقتصاد الفلسطيني وخسائر القطاعات الزراعية والصناعية والتي أسـهمت               
ى األراضي الفلسطينية، وضعف أداء السلطة      فيها إسرائيل بشكل كبير، فضال عن اآللية السيئة لنقل األموال إل          

  .الفلسطينية بوجه عام
وحول الوضع التعليمي، تطرق التقرير إلى أوضاعه في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحدث فيه بلغة                
األرقام والجداول واإلحصاءات عن قطاع التعليم الرسمي ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والتسرب بـين              

طالب في مدارس السلطة الفلسطينية، وأثر االحتالل اإلسرائيلي وجدار الفـصل العنـصري علـى التعلـيم                 ال
  .الفلسطيني

  سد ثغرة في الدراسات الفلسطينية
واستعان المركز بثالثة   .  بشير موسى نافع   .محسن صالح ود  . أما عن تحرير التقرير، فقد شارك فيه كل من د         

أنيس الصايغ مـدير    . د: الفلسطينية ليكونوا الفريق االستشاري للتقرير وهم     من كبار المتخصصين في القضية      
مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، وخبير الشئون الصهيونية، رئيس تحرير الموسوعة الفلـسطينية          

ـ               . سابقا د  ة عبد الوهاب المسيري، والمفكر والكاتب المعروف منير شفيق، مدير دائرة التخطـيط فـي منظم
  .التحرير الفلسطينية سابقا

أحمد . بشير نافع، د  . محسن صالح، د   .د: كما شارك في كتابته عدد من الباحثين واألكاديميين المتخصصين هم         
  .إبراهيم أبو جابر. محمد مقداد، و د. سلمان أبو ستة، د. رائد نعيرات، د. عمرو سعداوي، د. سعيد نوفل، د

قرير اإلستراتيجي يسهم في سد ثغرة مهمة فـي الدراسـات اإلسـتراتيجية             وحسب مركز الزيتونة، فإن هذا الت     
  .المتعلقة بالشأن الفلسطيني

ويرى محررو التقرير أنه على الرغم من استخدام أفضل المعايير العلمية والموضوعية، فإن صدور التقريـر                
  . ات المحتملةللمرة األولى يفتح المجال واسعا لالستماع لالقتراحات والمالحظات لسد الثغر

  27/6/2006اسالم اون الين 
  

  حماس توافق على دخول منظمة التحرير والمشاركة في حكومة وحدة : المنار .3
ذكر مصدر مقرب من حماس للمنار ان الحركة ابلغت جهات فلسطينية موافقتها على تشكيل حكومـة وحـدة                  

ة والحكم المحلي والمالية، مع تحفظهـا       وطنية تتراسها شخصية من الحركة، وان تحتفظ حماس بحقائب الداخلي         
من مقاعد اللجنـة  % 25وقال المصدر ان حماس طرحت حصولها على         .على مشاركة بعض القيادات في فتح     

التنفيذية في حال انضمامها لمنظمة التحرير والتزامها بما تقرره االكثرية في المنظمة من قرارات وسياسـات                
 .67ة، وموافقتها على تركيز المقاومة في االراضي التـي احتلـت عـام              تتعلق باالوضاع والمسيرة الفلسطيني   

وكشفت المصادر عن ان هناك امكانية لعودة عدد من قيادات الحركة التي تعيش في الخارح الى ارض الوطن،                  
حيث كما ان لجنة تنفيذية جديدة سيجري اختيارها قبل نهاية العام الجاري وذلك في حال تم تذليل كافة العقبات ب                  
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تضم المنظمة في عضويتها كافة الفصائل وعدد من المستقلين من الداخل والخارج، وان االجتماع االول سيعقد                
 .في عاصمة عربية برئاسة محمود عباس وبحضور قادة كافة الفصائل والحركات الفلسطينية

    27/6/2006المنار الفلسطينية 
  

 لة تشكيل حكومة وحدة وطنية  تباين جوهري في الحوار ازاء مسأ:قيس ابو ليلى .4
 الحوار الوطني قطع خطوات مهمة : ان)الجبهة الديمقراطية (  قيس أبو ليلىالنائبقال :  كمال زكارنة،عمان

إلى األمام، لكن ال تزال هناك العديد من القضايا الجوهرية بحاجة إلى بحث وإقرار، قبل القول بان الحوار 
لقضايا لها عالقة بعناصر وبنود في الوثيقة لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نجح فعال، مشيرا إلى ان بعض هذه ا

التوافق بشأنها، والبعض اآلخر له عالقة بآليات تنفيذ الوثيقة، أبرزها مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
ر وقال ابوليلى للدستو .واضاف أن هذا األمر ال زال موضع بحث، وهناك تباين جوهري في المواقف إزاءه

ان برنامج حماس ال يوفر لها مقومات النجاح، النه يطرح صيغة عير ملزمة فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة 
نحن في الجبهة : وأضاف. الوطنية، كي ال يفسر تشكيل هذه الحكومة بأنه إقرار بفشل الحكومة الحالية

سألة فشل أو نجاح القضية الوطنية الديمقراطية نعتقد ان المسألة األهم من فشل أو نجاح أي حكومة، هي م
الفلسطينية ومسألة حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني واألزمة التي نعيشها، والتي تزداد تفاقما ساعة بعد ساعة، 

وقال ان إقرار . والتي ال تعطي المجال لألخذ بعين االعتبار معايير واعتبارات متعلقة بفشل الحكومة ونجاحها
ون مترافقا مع االتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تنص عليها الوثيقة وثيقة األسرى يجب ان يك

وأكد أبو ليلى ان القوى الديمقراطية تلقي بكامل ثقلها من اجل توافق وطني على قاعدة وثيقة األسرى،  .نفسها
 ستكون في طليعة وفي حال اخفق الحوار الجاري في التوصل إلى توافق على قاعدة الوثيقة، فان هذه القوى

وحذر  .النضال من اجل تعبئة جماهير الشعب للمشاركة في االستفتاء والتصويت بنعم على وثيقة األسرى
ابوليلى من ان حالة االقتتال الداخلي تجاوزت مستوى الفلتان األمني وأدخلت على حالة الفوضى األمنية 

طة، والذي يتحول شيئا فشيئا إلى تناقض بين عنصرا جديدا شديد الخطورة، وهو عنصر االزدواجية في السل
وان الحل الوحيد لهذه الحالة، هو التوصل إلى توافق وطني على قاعدة  .سلطتين قائمتين على ارض الواقع

برامجية واضحة، والمشاركة من قبل الجميع في آلية اتخاذ القرار وفي السلطة من خالل حكومة ائتالف 
ر وحده ينبغي ان يكون سبيال لحل التباينات والخالفات، وإذا عجز الحوار عن وقال أبو ليلى ان الحوا .وطني

 .الوصول إلى توافق بهذا الشأن، فالمخرج هو العودة مجددا إلى الشعب لكي يقول كلمته من خالل االستفتاء
  27/6/2006الدستور 

  
 الدستور الداخلي يعطي الرئيس حق إقالة الحكومة .5

بر النظام السياسي الفلسطيني نظاما رئاسيا، يتمتع فيه الرئيس بصالحيات واسعة، يعت: غزة، عبدالقادر فارس
يضاف إلى ذلك، أن العملية التفاوضية مع إسرائيل، ال تخضع لصالحيات . خاصة في مجال السياسة الخارجية

ى الدستور يعطو. السلطة الفلسطينية، رئيساً أو حكومة أو برلماناً، إذ أنها من صالحيات منظمة التحرير
للسلطة الفلسطينية الرئيس حق اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وله ) النظام األساسي(الفلسطيني 
وعليه فإذا ما وجد الرئيس أبو مازن أن الحكومة لسبب أو آلخر، غير قادرة أو ممتنعة عن تنفيذ . حق إقالتها

كما يمكن للرئيس إعالن حالة الطوارئ  .راه مناسباً لهذه المهمةهذه السياسة، فله الحق في إقالتها وتكليف من ي
وبهذا المعنى، فإن لدى الرئيس في الحالة .  يوما أخرى بموافقة التشريعي30 يوما تمدد 30لمدة ال تزيد عن 

الفلسطينية الكثير من السلطات ذات الطابع التنفيذي، وهذا يشكل بالتأكيد رصيدا مهما للرئيس عباس في 
 من النظام األساسي تتلخص مهمة الحكومة 63وحسب المادة  .اجهة نقاط القوة التي تملكها حكومة حماسمو

في حين أن . في مساعدة الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في القانون األساسي
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عتراض على أي وزير لكن للرئيس الحق في اال. مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام التشريعي
 .يختاره رئيس الحكومة، في حين يظل رئيس الحكومة مسؤوال أمام كل من الرئيس وأمام التشريعي
  27/6/2006عكاظ 

  
  لغاء اللقاء مع اإلسرائيليين المؤيدين للسالم بعدما اختلف الموضوع ا: أبو عرفة .6

لقاء الذي كان سيعقد مساء أمس فـي فنـدق           اكد وزير القدس خالد أبو عرفة الغاء ال        :عيسى الشرباتي ،  القدس
الملوك بمدينة القدس بين نواب القدس ووزير شؤون القدس وبين عدد من رجال الدين اليهودي على اساس أن                  

انه كان تلقى رسالة    : وقال الوزير أبو عرفة    .النواب والوزير ليسوا عنواناً للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي       
معهد اريك للمصافحة والسالم يطلب فيها لقاء مع الوزير والنواب بحـضور عـدد       من اسحق فرانكنتال رئيس     

آخر من اإلسرائيليين لتوضيح رؤية اإلسرائيليين المؤيدين للسالم تجاه بعض القضايا المثارة في الوقت الراهن               
ة من الشعب وان    قناعة الطرف اإلسرائيلي أن الحكومة الفلسطينية تشكل شريكا كامال بصفتها منتخب          : ومن ذلك 

االستقرار في المنطقة بات مطلب الجميع، وان اإلنسان عربيا كان أو إسرائيليا له الحق في الحيـاة والعـيش                   
بكرامة، وأن قرارات سلطات االحتالل ومن ضمنها سياسة الفصل أحادي الجانب ومنع لم شمل الفلـسطينيين                

وأضاف أبو عرفة أن األحداث األخيرة       .ير إنسانية وسحب إقاماتهم في مدينة القدس كلها قرارات مرفوضة وغ        
في قطاع غزة فرضت نفسها على أجندة اللقاء وبات مطلوبا من اللقاء كما تحاول آلة اإلعالم اإلسـرائيلية أن                   
تصوره أن يشرف على عملية إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المفقود واإلشراف علـى اسـتبداله بأسـرى                 

إلسرائيليين إلى اتفاق إلطالق النار وما إلى ذلك من مواضيع لسنا نحـن كـوزارة               فلسطينيين والوصول مع ا   
واعتبر أبو عرفة أن     .لشؤون القدس وأعضاء للمجلس التشريعي عناوين لها لذا فقد تم االعتذار عن عقد اللقاء             

ا ما كان يرغب    االحتفاظ بالجندي عند الطرف الفلسطيني يشكل فرصة مواتية للمستوى السياسي اإلسرائيلي إذ           
  .بخطوة فيها بادرة حسن نية

  27/6/2006الحياة الجديدة 
  

   للتقاعدمفتيعباس يصدر قراراً بإحالة ال..  على خلفية مواقفه الداعمة للحكومة:الفلسطيني لإلعالم .7
نية أشارت مصادر فلسطينية مطَّلعة في مدينة القدس أن قرار عباس بإحالة مفتي القدس والديار الفلسطي: القدس

الشيخ عكرمة صبري للتقاعد جاء على خلفية خطب الجمعة األخيرة التي ألقاها الشيخ صبري في المسجد 
األقصى المبارك؛ وانتقد فيها بعض الجهات الفلسطينية التي تساهم في حصار الحكومة الفلسطينية والشعب 

  .الفلسطيني
  26/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    وسائل إعالمية تدرس مقاضاة    حماس .8

توجه حماس لمقاضاة   كشف نائب رئيس كتلة اإلصالح والتغيير في المجلس التشريعي ياسر منصور، عن 
  .للوقيعة بين أبناء الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته  مواقع ووسائل إعالمية عربية وإسرائيلية، تنشر أكاذيب 

ومؤامرة تستهدف النيل من  دم االنجرار وراء فتنة إسرائيلية الدقة وع  المؤسسات اإلعالمية إلى تحري :ودعا
 أهمية الوحدة الوطنية :وشدد على. الفتنة واإلشاعات في هذه الظروف الصعبة ونقل  وحدة الشعب الفلسطيني 

   .تتحطم عليها مؤامرات األعداء والمغرضين وممارسة وطنية إسالمية  كبعٍد 
  27/6/2006البيان 
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  ألمن الرئاسة  قائد جديد  .9
 نسبت وكالة معا الفلسطينية إلى مصادر الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس أصدر مرسوماً يقـضي                :ا.ن.ق

 فـي  17 ـويتسلم أسليم مهامه لقيادة قوات ال .بتعيين محمد كرامي عيسى أسليم قائداً جديداً لقوات أمن الرئاسة 
  . تقاعد فيصل أبوشرختموز المقبل خلفاً للقائد الم/األول من يوليو

  27/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وفد من التشريعي يقدم واجب العزاء ألهالي الشهيدين الرنتيسي وفروانة .10
 قام وفد من المجلس التشريعي بتقديم واجب العزاء ألهالي الشهداء حامد الرنتيسي ومحمد فروانة اللـذين            :غزة

أحمد بحـر النائـب األول لـرئيس المجلـس          .الً من النواب د   استشهدا في عملية كرم أبو سالم وضم الوفد ك        
يحيى العبادسة وألقى بحر كلمة     .صالح البردويل ود  .جمال سكيك ود  .إسماعيل األشقر وم  .يونس األسطل وم  .ود

هنأ فيها شعبنا بهذه العملية النوعية والتي حطمت أسطورة الجيش الذي ال يقهـر وأربكـت منظومـة األمـن                    
  .الصهيوني

  27/6/2006الجديدة الحياة 
  

 زكي يزور شاتيال مؤمالً بإنصاف المخيمات في لبنان عباس  .11
زار ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس زكي، يرافقه أعضاء قيادة الساحة، مخيم شاتيال، حيث وضع                

ـ          ة علـى أرواح  زكي إكليلي زهور باسم الرئيس الفلسطيني وباسمه على مقبرة شهداء مخيم شاتيال وقرأ الفاتح
 أن ابناء المخيمات عليهم نيل حقـوقهم        :وألقى زكي كلمة أكد فيها    . شهداء فلسطين واألمتين العربية واإلسالمية    

إنه ستكون  : وقال. التي أكد عليها مؤتمر الدار البيضاء، ويتمتعون بالعمل والتنقل والتملك وبكل مقومات الحياة            
وعلى مدار السنة، نتائج إيجابية تجاه أبناء المخيمات، وأن المسؤولين في           للقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين كافة      

 لبنان رئيـساً وحكومـة      :وحيا. القرار اللبناني باتوا في ورشة عمل جادة لتحقيق ما يحتاجه اإلنسان الفلسطيني           
 الرسمي الفلسطيني   وبرلماناً وأحزاباً ومرجعيات روحية لجهودهم الجبارة وإرادتهم التي أتاحت استئناف التمثيل          

  . وفتحت الباب آلفاق جديدة في العالقات الفلسطينية اللبنانية
  27/6/2006السفير 

  
    وتهدد باألسلحة الكيميائيةفصائل المقاومة الفلسطينية تحذر إسرائيل من إعادة احتالل غزة .12

سطينية حذرت إسرائيل   فصائل المقاومة الفل   ان   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     26/6/2006 48عرب  نشر موقع   
بيرتس  و وحذرت لجان المقاومة الشعبية حكومة أولمرت     . من مغبة القيام بحماقة إعادة احتالل مناطق في غزة        

لجان وألوية الناصر صالح الدين بكل األجنحة العسكرية المقاومة للقوى الوطنية           الوأهابت  . حتاللاإلمن إعادة   
راع بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، للرد على أي عدوان أو مغـامرة            واإلسالمية، إعالن النفير الشامل واإلس    

ونوهت بأنها تحتفظ بمفاجآت ستصعق العدو، ليدرك أن المقاومة الفلسطينية دخلت طوراً جديداً من               .إسرائيلية
   .التخطيط النوعي، والتنفيذ المركز المربك للعدو

سـرائيل مـن تـصعيد      اسامي أبو زهري حذر       ان د ب أ     نقالً عن   غزةمن   27/6/2006الدستور  واوردت  
  .ذلكقطاع مهددا بأن الحركة ستوسع دائرة المقاومة في حال تم العملياتها العسكرية في 

النـاطق  ،  ابـو قـصي   ان  رام اهللا    مـن    وليد عوض نقالً عن مراسلها     27/6/2006القدس العربي   واشارت  
الكتائب مواد كيميائية خطيرة سيتم استخدامها ضد        مجموعات   ى اكد امتالك احد   ىاالعالمي باسم كتائب االقص   

 20كتائب أنها أنتجـت     الوفيما اعلنت   .  ابناء الشعب الفلسطيني   ى عل هاسرائيل اذا ما شن جيش االحتالل عدوان      



 

 11

ـ                  اسـرائيل   ىنوعا من االسلحة الكيميائية والجرثومية خالل ثالثة أعوام اكد ابو قصي ان المواد سيتم نقلها ال
 اي عدوان   ى برد نوعي عل   ىهذا وهددت كتائب االقص    . البلدات االسرائيلية  ىطلق عل تاريخ التي   بواسطة الصو 

ننا سوف نفاجئكم بالرد عند أول جندي تطأ قدمه أرض غزة بـسالح             بأ : غزة، وقال بيان صحافي للكتائب     ىعل
 .جديد لم تعهده بعد

  
 الوية الناصر تختطف مستوطنا  .13

 ان  ،الناطق باسم لجـان المقاومـة     ،  نقلت وكالة االنباء االلمانية عن أبو عبير      : وكاالت االنباء ،  القدس المحتلة 
 .الوية الناصر صالح الدين اختطفت مستوطنا إسرائيليا بالضفة الغربية

  27/6/2006الدستور 
  

  وثيقة االستفتاء قاعدة للحوار وقابلة للتطوير: بركةعلي  .14
في ندوة   لعالقات السياسية في حماس في لبنان، اعتبر       مسؤول ا  ،علي بركة  ان   27/6/2006المستقبل  نشرت  

ان وثيقة االستفتاء قاعدة للحوار وقابلة للتطوير، وفيها الكثير من          جنوب لبنان   سياسية في مخيم البرج الشمالي      
االيجابيات، ولكن هناك ثالث نقاط يجري التحاور بشأنها هي قضية المقاومة، والـشرعية الدوليـة ومنظمـة                 

وانتقد اللقاء بين محمود عباس واولمرت في االردن، وقال ان اللقاء جاء في وقـت كانـت الجـرائم       .التحرير
  .داعياً الفصائل الى تعزيز الحوار والتمسك بخيار الجهاد والمقاومة. ترتكب في حق الشعب الفلسطيني

ن فصائل المنظمـة    ن الحوار الفلسطيني الفلسطيني في لبنان جار بي       اصور  من   27/6/2006السفير  واوردت  
وقوى التحالف، كاشفاً عن لقاء بين الطرفين لمناقشة تشكيل المرجعية الفلسطينية والوفد الفلـسطيني الموحـد                
للحوار مع الدولة اللبنانية، ومطالباً بتشكيل هيئة سياسية عليا للفصائل ينبثق عنها وفـد للحـوار مـع الدولـة                    

 .اللبنانية
  

  ل أساسا للمفاوضات مع الفلسطينيين وثيقة االسرى ال تشك: أولمرت .15
إن وثيقة االسرى ال تشكل أساسـا       : قال أولمرت، أمس في اجتماع مع لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست          

يجب تقوية المعارضين لإلرهـاب فـي الـسلطة         : واضاف .وال حتى نقطة بداية للمفاوضات مع الفلسطينيين      
الحكومة االسـرائيلية ستـستنفذ كـل    : وزعم أولمرت.  واحدة مع حماس   الفلسطينية وليس دمجهم في مجموعة    

في اشارة البو   (ولكن ال طعم للمفاوضات مع شخص ال سيطرة له على السلطة            . االمكانيات الجراء مفاوضات  
وجاء أيضا فـي     .وفي حال لم ننجح في المفاوضات، سنعمل على حصر التأييد الدولي لخطة التجميع            ). مازن

ستبدأ استعدادات الحكومة لهذه الخطة هذا العام، وكذلك اخالء المـستوطنات التـي التزمنـا               : مرتحديث أول 
ورد عضو الكنيست اليميني تسفي هنـدل علـى         . 67في حكومتي هذه ال عودة إلى حدود        : واضاف .باخالئها

 سكان غوش كطيـف     فبدالً من ان تعتذر من    . أنت كاذب ووقح ولن يضرك القليل من التواضع       : أولمرت قائالً 
  !! وشعب اسرائيل من المصيبة التي قدتها انت، تستمر في برنامج طرد آخر

  27/6/2006 48عرب 
  

  تأجيل إخالء البؤر اإلستيطانية غير القانونية في الضفة  .16
غزة، صرحت مصادر أمنية إسرائيلية أن إخـالء البـؤر           بذريعة العملية التي وقت يوم أمس األول في جنوب        

نة غير القانونية في الضفة، الذي كان من المفروض أن يبدأ في األسبوع القادم، سيتم تأجيله بـذرائع                  اإلستيطاي
وبحسب تقديرات العناصر األمنية ذاتها فإن عملية اإلخالء مـن           .اعتبارات تنفيذية، بضمنها األحداث في غزة     

  !رية متواصلة في قطاع غزةالممكن أن تبدأ بعد أسبوعين، شريطة أال يقوم الجيش بتنفيذ عملية عسك
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  27/6/2006 48عرب 
  

  لجنة القانون في الكنيست تصادق على التعذيب المتواصل لمدة أطول   .17
بالقراءة الثانية والثالثة    ،اإلثنين صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست اإلسرائيلي،          :تل أبيب 

، من شأنها أن تمنح أجهزة األمن الفرص المواتيـة لممارسـة   على تعديالت ملموسة في قانون القضاء الجنائي   
وبموجب التعديالت يصبح مـن الممكـن إبقـاء          .التعذيب بحق المعتقلين السياسيين بشكل متواصل لمدة أطول       

كمـا   . سـاعة  48 ساعة متواصلة بدون أن يتم إحضاره إلى المحكمة، بدالً من            96معتقل رهن اإلعتقال لمدة     
 يوماً بدون   20المحكمة صالحية تمديد فترة اعتقال متهم مشتبه بمخالفات أمنية لمدة تصل إلى             تمنح التعديالت   

وجاء أن هذه التعديالت تأتي من أجل التسهيل على عمل الشاباك فـي التحقيـق مـع                  .إحضاره إلى المحكمة  
رروا اإلستجابة لطلـب    كما جاء أن وزارة القضاء وجهاز األمن العام، قد ق          .مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية   

رئيس لجنة الدستور بإلغاء البند الذي اقترحه جهاز األمن العام بشأن منع المشتبه بارتكاب مخالفات أمنية مـن                  
  . يوماً متواصلة30اإللتقاء بمحام لمدة 

  26/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  يين ضد الالجئين الفلسطين في بغداد البلدياتحي مذبحة جديدة في .18
داهمت مجموعة من المسلّحين التـابعين      ; في هجوم تصعيدي عنيف لمسلسل استهداف الفلسطينيين في العراق        

 مجمـع   ،صباح امـس االثنـين    , مدعومة من قوات مغاوير الداخلية العراقية     , لمليشيات احد األحزاب العراقية   
وق في البلديات حيث التجمـع الكثيـف   وقامت بإطالق النار بصفة عشوائية على منطقة الس    , البلديات في بغداد  

, كما تسبب مهاجمو حي البلديات      .للمتسوقين والباعة وأسفر الهجوم عن مقتل ثالثة من الفلسطينيين على األقل          
في إيقاع جرحى ورد أن إصابات بعضهم خطيرة كما جاء أن تدخل القوات األمريكية التي ال تبتعـد قاعـدتها                    

وهو ما تسبب في وقوع هذا العدد من الـضحايا مـن            , تم متأخراً , األمتار القليلة عن موقع الهجوم سوى مئات      
فيما اتهم شهود عيان الجانب األمريكي بأنه وفّر تغطية للمهاجمين الذين يستهدفون الفلسطينيين علـى               , المدنيين

  .أتاحت لهم تنفيذ المجزرة, خلفية طائفية في العادة
 27/6/2006العرب اليوم 

  
  تأييد التسوية الدائمة بين الفلسطينيين واالسرائيليينانخفاض  .19

 اظهر استطالع مشترك للرأي اجراه مركزان فلسطيني واسرائيلي، انخفاضا في تأييد :ا ف ب، رام اهللا
االسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء للتسوية الدائمة بين االسرائيليين والفلسطينيين التي اقترحها بيل 

وحسب النتائج التي خلص اليها استطالع معهد ترومان  .2000مباحثات كامب ديفيد في العام كلينتون عقب 
البحاث السالم في الجامعة العبرية والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا فان نسبة تأييد 

 %  55اخر العام الماضي الى او % 64االسرائيليين للتسوية الدائمة بناء على مقترحات كلينتون انخفضت من 
   .في الوقت الراهن

في  % 46مقارنة بـ% 44أما بين الفلسطينيين، فاظهر االستطالع ان نسبة التأييد لنفس التسوية بلغت اليوم 
   .2005) ديسمبر(كانون االول 

 ان الغالبية وجاء في االستطالع، الجانبين االسرائيلي والفلسطيني حول وثيقة االسرى وشمل االستطالع راي
فقط  %  47تعارضها، اال ان االستطالع اظهر ان  % 23من الفلسطينيين تؤيدها و % ) 74(العظمى 
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مترددين، في حال اخضعت الستفتاء شعبي  %  9ضدها ويبقى  %  44سيصوتون إلى جانبها فيما سيصوت 
 .كما اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قد سمعوا عن الوثيقة، ومن بين هؤالء  %  63ن، فقد اظهر االستطالع ان وفي ما يتعلق بموقف االسرائيليي
 %  46واظهر االستطالع ان  .فقط يعتقدون أنه يمكن لها أن تشكل أساسا للمفاوضات مع الفلسطينيين %  35

يعارضون السياسة الداعية إلخالء معظم  %  50فقط من االسرائيليين يؤيدون خطة أولمرت األحادية، و
من اإلسرائيليين أن نتيجة االنتخابات األخيرة قد  %  54ويرى .وطنات الضفة الغربية خالل بضع سنواتمست

وبلغ حجم  .يعتقدون أنه ينبغي إجراء استفتاء حول الخطة % 58لتنفيذ خطته، لكن  أعطت اولمرت تفويضا
انيا تم اختيارها عشوائيا في  موقعا سك127 تمت مقابلتهم وجها لوجه في 1270العينة في الجانب الفلسطيني 

  % .3وبلغت نسبة الخطأ  .2006) يونيو( حزيران 18-15الضفة الغربية وقطاع غزة، في الفترة ما بين 
 تمت مقابلتهم من خالل الهاتف وذلك باللغات العربية والعبرية والروسية، 609وبلغ حجم العينة اإلسرائيلية 

  % .4وبلغت نسبة الخطأ . 2006) يونيو( حزيران 15-12وذلك في الفترة ما بين 
  27/6/2006الغد األردنية 

  
 غالبية الفلسطينيين تعتقد بنجاح الحوار الوطني: استطالع .20

يستدل من نتائج استطالع للرأي نشرت نتائجه امس ان ثلثي فلسطينيي الـضفة الغربيـة               : ب. ف.  ا ،رام اهللا 
إيجاد مخرج إلنهاء الحـصار الـسياسي واالقتـصادي         وقطاع غزة متفائلون بنجاح الحوار الوطني الخاص ب       

ان نسبة الفلسطينيين الـذين     » نير ايست كونسالتنغ  «وجاء في االستطالع الذي اجرته شركة       . المفروض عليهم 
وطرأ انخفاض بسيطة على نسبة المؤيدين      %. 68قبل اسبوعين، الى    % 51يعتقدون بنجاح الحوار ارتفعت من      

وسـجلت  %. 59مقابل  % 58الجاري الى   ) حزيران( يونيو   11في  % 59سرى، من   لالستفتاء حول وثيقة اال   
، في حين حافظت حركة فتح على مـستوى شـعبيتها مـع             %30الى  % 33شعبية حركة حماس، تراجعا من      

  .  شخصا840 يونيو على عينة من 24ـ2واجري االستطالع هاتفيا بين  %. 38
  27/6/2006الشرق األوسط 

  
  التشريد على طرفي الخط األخضر لسطينية تواجه خطرآالف العائالت الف .21

 خطـر التـشريد     1948تواجه مئات العائالت الفلسطينية في األراضي المحتلة عـام          :   حسن مواسي  ،القدس
والتهجير، في اعقاب سلسلة القرارات التي اتخذتها سلطات االحتالل مؤخرا بحق الفلسطينيين والفلسطينيات من              

ـ     سكان الضفة الغربية     ، وسحب هوياتهم ومنعهم من اإلقامة فـي        48وقطاع غزة المتزوجين بفلسطينيين من ال
ـ  الى ذلك، تلقت عشرات العائالت الفلسطينية انذارات من وزارة الداخلية اإلسرائيلية للتـدقيق              .48اراضي ال

وقالـت  . فـورا  أوضاعها القانونية، في وقت دعت شخصيات من اليمين اإلسرائيلي المتطرف الى تنفيذ القرار            
مصادر مطلعة في الداخلية اإلسرائيلية ان الدوائر األمنية اإلسرائيلية تقوم بتجهيز قوائم بأسـماء الفلـسطينيين                

  .، بهدف المباشرة في تنفيذ القرار اإلسرائيلي48المتزوجين والمقيمين في األراضي المحتلة عام 
  27/6/2006المستقبل 

  
 إضراب جديد في الضفة .22

شامل فى كافة  نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية أمس عن تنظيم إضراب  أعلنت :قنا
 وأكدت النقابة فى  .نهاية الدوام الرسمي المؤسسات يومي األربعاء والخميس المقبلين بتوقف العمل داخلها حتى 
 بتوفير رواتب الموظفين فانه المختصة بيان صحفي أنه في حالة استمرار التجاهل والالمباالة من الجهات 
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ودافعت النقابة عن   .لإلضراب المفتوح والشامل عن العمل ستشهد األيام القادمة تصعيدا لإلضراب وصوال 
رواتبهم، مؤكدة أنهم لم يكونوا يوما غوغائيين بل  الموظفين وإقدامهم على اإلضراب احتجاجا على عدم تلقى 

 . مناضلين
وقف الشجاع لكافة الموظفين بالتزامهم باإلضراب يوم الخميس الماضي مثمنة الدور الم وأشادت بما اعتبرته 

حواجز الموت  البطولي للموظفين الذي يعانون األمرين للوصول إلى أماكن عملهم من خالل تنقلهم على  
  .الشخصية اإلسرائيلية للمساهمة في مرحلة البناء والعطاء بعيدا عن المصالح 

  27/6/2006البيان 
  

  سلطات االحتالل تصعد من سياسة تعذيب األسرى .23
حذرت أمس، مؤسستان ناشطتان في مجال حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، من  :القدس المحتلة

استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في ممارسة سياسة التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين المحتجزين في 
، في بيان لهما أمس، إلى )حسام( النفسية، وجمعية األسرى والمحررين وأشار برنامج غزة للصحة .سجونها

 أسير فلسطيني محتجزين في سجون االحتالل، تمارس إسرائيل بحقهم شتى أشكال التعذيب 9800أن أكثر من 
 .واإلذالل، وتنتهك حقوقهم األساسية المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة

ذكر البرنامج وحسام، أن األسرى يتعرضون للكثير من أشكال االنتهاكات القهر واإلذالل وشتى أنواع و
التعذيب الجسدي والنفسي والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي والتفتيش العاري، وغيرها من الممارسات 

تحرم كثيراً العائالت من التواصل الالإنسانية، إضافة إلى اإلجراءات المعقدة التي تنتهجها إدارة السجن، والتي 
  .مع أبنائهم األسرى في السجون

وقال المركز وحسام، إن الواقع المؤلم الذي يتعرض له األسرى يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقد تفاقمت هذه 
ك وطالب البرنامج وحسام، في البيان المشتر.المعاناة مؤخراً مع قطع المخصصات المالية عنهم وعن عائالتهم

المجتمع الدولي بوقف االعتداءات والجرائم التي تُرتكب بحق األسرى من األطفال والنساء والشيوخ في كافة 
  .أنحاء العالم، والعمل على نبذ التعذيب ومحاربته

  27/6/2006الوطن العمانية 
  

  ويعتقل العشراتداهم مدن وقرى متعددة في الضفةياالحتالل  .24
وأكّدت .  مدينة نابلس ومخيم بالطة المجاور، واعتقلت شابين فلسطينييناقتحمت قوات االحتالل فجر أمس

المصادر أن عبوةً ناسفة ُألقًيت على إحدى اآلليات اإلسرائيلية خالل سيرها وسط المدينة مما أدى إلى إلحاق 
متعددة في مواطنا اخر بعد أن قامت بمداهمة مدن وقرى 17كما اعتقلت قوات االحتالل . أضرار بالحافلة

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أن من بين المعتقلين اعضاء . الضفة الغربية المحتلة بادعاء أنهم مطلوبون
 .ينتمون لحركتي فتح والجهاد

  27/6/2006الدستور 
  

  فريق طبي مصري ينجح في استخراج شظية من جسد طفلة بعد عملية دقيقة .25
ء مصريون عملية جراحية دقيقة للطفلة الفلسطينية لطيفة علي بإشراف من اتحاد األطباء العرب، أجرى أطبا

 جدير بالذكر أن العديد من وسائل اإلعالم القنوات الفضائية تجمعت .غالية الستخراج شظية صواريخ صهيونية
حول مستشفى المنيل الجامعي لمتابعة آخر التطورات للعملية الجراحية، وقد حاولت بعض القنوات الحصول 

من المستشفى بتصوير عملية إخراج الشظايا من جسد المصابة لكن إدارة المستشفى رفضت ذلك على إذن 
  .لحساسية الموقف ودقة العملية
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  26/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  التاريخ القديم لفلسطين لقاسم الشواف صدور كتاب  .26
ى الخالفة العباسية لقاسم الشواف، في صدر كتاب فلسطين، التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حت

محاولة علمية لدحض التضليل الصهيوني لتاريخ فلسطين الذي مارسه المفكرون اليهود، وتبنّته مراكز 
الدراسات األوروبية واألميركية، فينبش تاريخ فلسطين القديم منذ ما قبل التاريخ وما قبل الرساالت السماوية 

ن يفضح التزوير الذي حرف تاريخ فلسطين باالستناد إلى حقائق ووثائق ويحاول أ). وضمنها اليهودية(
تاريخية قديمة، يعود بعضها إلى ما قبل قيام الديانة اليهودية، ويورد كثيراً من المكتشفات التاريخية األثرية 

ريخها القديم التي تؤكّد وجود فلسطين، ومن األنصاب التذكارية والنقوش القديمة التي ذكرت فيها فلسطين وتا
  .وكتبت على جدران معابد أتباع الحضارات والديانات التي سبقت مجيء اليهودية

  27/6/2006السفير 
  

  ثمار السالم في العقبة بين إسرائيل واألردن والفلسطينيين  مطار  .27
مدينـة  اتفق األردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل على إنشاء مطار مشترك ثالثي في             : مؤيد أبو صبيح   ،عمان

وجاء االتفاق في ختام لقاء البتراء قبل أيام وضم الحائزين على           . ليخدم األطراف الثالثة  ) جنوبي األردن (العقبة  
جائزة نوبل، وشهد مأدبة افطار للعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني استضاف فيها الرئيس الفلسطيني ورئيس                

ة ناصر جودة في مؤتمر صحفي ان لجانا فنية سـتبحث فـي             وقال المتحدث باسم الحكوم   . الوزراء اإلسرائيلي 
  .آلية المضي بهذا المشروع، الذي اطلق عليه تسمية ثمار السالم

 27/6/2006القبس الكويتية 
  

  التسريبات مظهر تقسيمي ووجه آخر لتوطين الفلسطينيين: لحوداميل  .28
خر، ونقرأ معلومات وتقارير عن صيغ  لحود عنه قوله إننا نسمع من حين الى آ اللبنانينقل زوار الرئيس

مستقبلية للبنان يتم الترويج لها، تتناقض والواقع القائم وتالمس الفيدرالية والكونفيدرالية حيناً وتقسيم لبنان إلى 
من الواضح أن مثل هذه : أضاف. واليات على الطريقة االميركية أحياناً، وغيرها من الصيغ الملتبسة

بض اللبنانيين لمعرفة ردود فعلهم على طروحات كهذه، ثم التركيز عليها لتمريرها التسريبات هدفها جس ن
تدريجياً، علماً أننا نرى ان مثل هذه االفكار التي يتم تسويقها ليست سوى مظهر من مظاهر التقسيم، والوجه 

  . اآلخر لتوطين الفلسطينيين في لبنان بعد إسقاط حق عودتهم الى ارضهم
  27/6/2006السفير 

  
 القاهرة تحذر تل ابيب من اختراق اراضي سيناء .29

 نائب رئيس جهاز الشاباك كشف خالل جلسة وزارية  ذكرت أناعتبر مصدر امني مصري تعليقا على انباء
 الفلسطينية، مدعيا أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات -عن اعتقال خلية من سيناء على الحدود المصرية  خاصة

أنه إذا دخلت قوات إسرائيلية إلى الحدود المصرية بالفعل وألقت القبض على هذه ، اختطاف جنود إسرائيليين
وحذر من أن   .الخلية فإن ذلك يمثل اختراقا خطيرا لألمن القومي وإهانة للسيادة المصرية على التراب الوطني
لمصري لن يقبل تتعامل الحكومة مع هذا الموقف بنفس األسلوب الذي تعاملت به في الماضي، ألن الشعب ا

التفريط في سيادته على ترابه الوطني، معربا عن دهشته من معالجة الحكومة لمثل هذه التجاوزات اإلسرائيلية 
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وطالب الحكومة المصرية بإبالغ  .المتكررة، والتي كانت السبب فيما مضى في الحروب التي خاضتها مصر
  ديفيد بين مصر وإسرائيل اتفاقية دولية واألمم المتحدة مجلس األمن بهذه التجاوزات باعتبار أن اتفاقية كامب 

  
شاهدة عليها، إضافة إلى طرد السفير اإلسرائيلي بالقاهرة فورا كأقل رد على التصرف االسرائيلي بانتهاك 

 .الحدود المصرية
  27/6/2006الدستور 

  
  وفد إماراتي يشارك في مؤتمر منتجي الماس الدولي في تل أبيب: معاريف .30

 صحيفة عبرية أن وفداً إماراتياً عن بورصة الماس في دبي يشارك، ألول مرة، في مؤتمر منتجي الماس أفادت
وذكرت معاريف أن بورصة الماس في دبي أصبحت  .في تل أبيب) 26/6(الدولي الذي يفتتح مساء االثنين 

امات غان المقامة أواسط مؤخرا من الهيئات المنافسة لبورصة الماس اإلسرائيلية ومركزها في مستعمرة ر
السهل الساحلي الفلسطيني، مضيفة أن الدولة العبرية لم تعارض اندماج بورصة دبي في اتحاد بورصات 

  .الماس العالمي
وورد أن . ويشارك في هذا المؤتمر، الذي سيستمر ثالثة أيام، نحو أربعمائة منتج للماس من جميع أنحاء العالم

  .ية من الماس يبلغ بواسطة بورصة الماس حوالي عشرة مليارات دوالر سنوياًحجم الصادرات اإلسرائيل
  26/6/2006 قدس برس

  
  عمان تنفي بناء إسرائيل سداً ترابياً على نهر األردن .31

نفت الحكومة األردنية صحة المعلومات التي تناولتها بعض وسائل االعالم والـصحف حـول بنـاء                : أ.ن.ق
وقال بيان صادر عن وزارة المياه والـري األردنيـة ان اتفاقيـة              . على نهر األردن   إسرائيل سداً ترابياً جديداً   

السالم األردنية االسرائيلية وخاصة ما يتعلق بملحق المياه والبيئة تشير إلى عدم قيام أي من الطرفين بإقامة أي                  
 اللجنـة األردنيـة     واضـاف البيـان أن     .منشأة أو نشاط متعلق بمصادر المياه على نهري األردن واليرموك         

االسرائيلية المشتركة لقطاع المياه تجتمع بشكل دوري للتباحث في بنـود تنفيـذ اتفاقيـة الـسالم وبحـث أي                    
مستجدات وخصوصاً موضوع الحفاظ على ديمومة المصادر المائية وبيئة هذه المصادر والعمل على تحسينها              

  .          وتطويرها
  27/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تقادات عربية صينية لتأخر وصول المساعدات للشعب الفلسطينيان .32

في لقائه مع المبعوث الصيني الخاص بالشرق األوسط انتقد االمين العام المساعد  : أسامة نور الدين،القاهرة
للشؤون السياسية احمد بن حلي أمس تعطيل االلية الدولية الجديدة الخاصة بإيصال المساعدات للشعب 

إنه يجب أال ينتظر الشعب الفلسطيني أشهرا عديدة إليصال المساعدات إليه وال ينبغي :   ، قائال الفلسطينى
وأضاف ان اسرائيل تجعل من قضية المعابر جدرانا العاقة . عقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي

غط على الفلسطينيين فى حين خروج ودخول الفلسطينيين وبضائعهم معربا عن اسفه لقيام المجتمع الدولي بالض
  .تبقى اسرائيل تعبث باالمن فى فلسطين وتقتل كل يوم اطفال ونساء فلسطين بينما يقف العالم متفرجا

واوضح ان جامعة الدول العربية تدرس حاليا مع االتحاد االوروبي واللجنة الرباعية الدولية االسراع فى 
بية للشعب الفلسطيني والضغط على اسرائيل لرفع يدها عن اجراءات اليصال المساعدات العربية وغير العر

وقد تركزت مباحثات  .االموال الفلسطينية التي تحتجزها لديها وهى مستحقات السلع والجمارك الفلسطينية
المبعوث الصيني للشرق االوسط في الجامعة العربية حول تطورات االوضاع فى المنطقة والقضية الفلسطينية 
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 وماتقوم به اسرائيل من ممارسات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني وكيف يمكن للصين وباقي سياسيا وماليا
اعضاء المجلس القيام بالدور المنوط بهم فى هذا االتجاه وفي هذا الصدد اكد المبعوث الصيني ان الصين 

التزامات دولية ستتحرك باتجاه دعم جهود السالم فى الشرق االوسط داعيا اسرائيل الى ان تنفذ ماعليها من 
وفق خريطة الطريق، وأنه البد من قيام دولتين اسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا الى جنب وال يمكن القبول 

  .ايضا بخطط احادية الجانب 
  27/6/2006الوطن العمانية 

  
  انهيار األوضاع األمنية فـي فلسطين والعراق مصلحة لإلرهابيين: الخطيبعبد اإلله  .33

إن انهيار الظروف األمنية سواء على الحدود الفلسطينية أو          األردنيقال وزير الخارجية    : واشدة ريم الر  ،عمان
وأضـاف   .العراقية سيكون لمصلحة اإلرهابيين ومنظماته مما سيهدد األمن العالمي ويكون له عواقب وخيمـة             

فلسطينيين والعراقيين لبناء   الخطيب أن هنالك حاجة لمزيد من التعاون والعمل معا ضمن روح الفريق لمساندة ال             
  .القدرة األمنية ومساعدة الناس

  27/6/2006الرأي األردنية 
  

  قطر تدعو لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني وحقوقه اإلنسانية .34
طالب ناصر النعيمى المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب االمم المتحـدة بجنيـف بـضرورة                  : قنا ، جنيف

.. سان في االراضى العربية المحتلة على أجندة المجلس حتى زوال االحـتالل           استمرار عرض حالة حقوق اإلن    
وقال إن التدهور المستمر لحالة حقوق اإلنسان في االراضى الفلسطينية ومواصلة استهداف قـوات االحـتالل                

. بطالةللمدنيين االبرياء من خالل القصف والحصار الشامل ومنع حرية الحركة أدى الى ازدياد معدل الفقر وال               
الى اتخاذ كافة الخطوات العملية وبصفة عاجلة لتحسين الحالة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني نتيجـة                ودعا  

  . للحصار االقتصادي المفروض عليه
  27/6/2006قطرية الشرق ال

  
  وزير الخارجية المصري يستبعد إجراء تفاوٍض بين الفلسطينيين والصهاينة .35

 أبوالغيط، استئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني في هذا  أحمدصرياستبعد وزير الخارجية الم
التوقيت، مشيراً إلى ضرورة تهيئة مسرح التفاوض من خالل استقرار الوضع الفلسطيني الداخلي على سياسٍة 

األطراف في وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاٍق بين جميع .موحدة تضمن سريان أي اتفاٍق بشكٍل فعال
  .األراضي الفلسطينية، مؤكّداً رفض مصر خطة إيهود أولمرت األحادية

  26/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مساعدات مالية إلى طالب التعليم العالي ودعم الجامعات الفلسطينية : اليونيسكو .36
مذكّرة تفاهم مـشتركة بـين      جاء في تقرير مفصل أصدرته منظمة اليونيسكو، أنه بعد التوقيع على            : الرياض

 بدأ العمل فـي     ،اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني واليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية          
مشروع تقديم مساعدة مالية إلى طالب التعليم العالي الفلسطينيين المحتاجين ودعم الجامعات الفلسطينية حيـث               

 في المائة من المبالغ المخصصة إلى الجامعـات اإلحـدى           90مارس الماضي /رحولت اليونسكو منذ مطلع آذا    
 طالب من بين    19000وأشار التقرير إلى أنه انتفع بالمنح مايزيد على          .عشرة وإلى الكليات الثالث والعشرين    
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ـ       27000أكثر من    ـ        10 متقدم للحصول على المنح، مبيناً أن ال ي القريـب    في المائة المتبقية سيتم تحويلهـا ف
  .العاجل

  26/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  
  

  البنك األوروبي لالستثمار يؤكد أن االتحاد األوروبي يتعامل مع السلطة الوطنية كأي شريك  .37
 أكد السيد فيليب دو فونتان، نائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار، اليوم، أن االتحاد األوروبي يتعامل                :تونس

وقال دو فونتان، في ندوة صحفية عقدها بعـد ختـام    .الوطنية كأي شريك كامل الحقوق والواجباتمع السلطة  
اجتماعات المنتدى األورومتوسطي الثاني لالقتصاد والمالية، إن البنك األوروبي لالستثمار، يبحث عن وسـائل              

اوراً مستمراً مع الـسيد     وأضاف أن هناك تش    .وآليات جديدة لتالفي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني       
  .الرئيس محمود عباس، بخصوص اآللية الجديدة لتقديم المساعدات لشعبنا

  26/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  مليار دوالر هبة لجمعية غيتس الخيرية 37 .38
لشخصية قرر المستثمر الملياردير وارن بوفيت أن يهب معظم ثروته ا: بي بي سي العربية، يو بي أي، د ب ا

مليار دوالر أميركي لجمعية بيل ومليندا غيتس فيما يعتقد أنه أكبر تبرع خيري في تاريخ  37أي حوالى 
لقد أذهلنا قرار صديقنا وارن بوفيت باستخدام أمواله لتحدي : وقال الزوجان غيتس في بيان. الواليات المتحدة

ن يكون قد اختار أن يوجه جزءاً كبيراً من هذه األموال أكثر القضايا إجحافاً في العالم، ونشعر بتواضع كبير بأ
  . لجمعية بيل ومليندا غيتس

  27/6/2006السفير 
  

   في أميركا ريال تريليون2.3وفد تجاري سعودي يروج الستثمارات بـ  .39
وة اعلن االمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحلي           : يو بي اي  ¯ الرياض  

ان رجال االعمال السعوديين سيقومون خالل المنتدى االقتصادي الثاني العربي االميركي الذي يبـدأ اعمالـه                
  . تريليون ريال سعودي2.3اليوم الثالثاء في واشنطن بالترويج الستثمارات يقدر حجمها بنحو 

  27/6/2006السياسة الكويتية 
  

  ي كل األحوالاالستفتاء على وثيقة األسرى خطأ ف: أبو مرزوق .40
أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن االستفتاء على وثيقة األسـرى الـشهر                  

  :وهذا نص الحوار  .القادم هو التفاف على المجلس التشريعي وقفز على مقرراته
أن االسـتفتاء   بداية ثمة تفاؤل في الوصول إلى تفاهم بين حركتي فتح وحماس بشأن وثيقة األسـرى وبـش                *  

  ماذا تعولون على هذا الحوار؟.. المزمع في يوليو القادم
 هناك عدة قضايا أساسية أثيرت في المرحلة األخيرة، منها وثيقة األسرى وهذه القضية بحد ذاتها لـم يكـن                    -

تفتاء هناك من داع لكل التطورات التي حدثت وأربكت الساحة الفلسطينية وكان السبب األساسي هو اقتراح االس               
أيضا وثيقة األسرى، وثيقة صيغت في سجن واحد هو سجن هداريم ولم يستشر بهـا               . على هذه الوثيقة بالذات   

بقية األسرى، ووثيقة األسرى لم تستشر بها التنظيمات الموقعة عليها في الخارج باستثناء الرئاسة حيث كانـت                 
رت عنها مختلف األطـراف بأنهـا وثيقـة جيـدة           هذه الوثيقة منذ اللحظة األولى عب     . على اطالع بهذه الوثيقة   
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 بالمائة في الساحة الفلسطينية وبالتالي تـصلح        90وبحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى توافق وفيها توافق أكثر من           
لتكون أرضية للحوار والنقطة األخرى أن األسرى لهم اعتبار خاص عند الشعب الفلسطيني وبالتـالي موقـع                 

ن الجانب العاطفي إلى حد كبير فال يعقل أن تصاغ الحياة السياسية الفلسطينية بتوافق              وثيقة األسرى تم تناوله م    
  .هؤالء األبطال فقط داخل السجون ال سيما أنهم معزولون عن الشعب الفلسطيني وقضاياه

لكن أال يمكن أن يكون هؤالء األسرى قد تعرضوا لضغوط في هذه السجون اإلسرائيلية من أجـل التوقيـع                   * 
  الوثيقة؟على 

 ال نريد أن نضع هذا االعتبار ألن هؤالء قادة الشعب الفلسطيني وال أعتقد أن الوثيقة جاءت نتيجة ضـغوط                    -
إسرائيلية ال ولكن فيها الكثير من القضايا التي هي بحاجة إلى توافق وهنا برزت قضية من خالل هذه الوثيقـة                    

  :وهي االستفتاء على الوثيقة
فتاء الذي طرحه الرئيس عباس لم يكن شيئا دستوريا يستند إلى شـيء قـانوني فـي                  أوال بال شك أن االست     -

اللوائح المنظمة للحياة الفلسطينية، واألمر الثاني لماذا انتقاء هذه الوثيقة من بين كل الوثائق المقدمة كبرنـامج،                 
ابعة هي أن االستفتاء على     والقضية الثالثة ال يمكن أن يكون هناك استفتاء وحوار في نفس الوقت، والقضية الر             

مصير الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يكون لجزء من الشعب الفلسطيني وليس لكـل الفلـسطينيين، والقـضية                  
الخامسة بأن االستفتاء ال يمكن أن يكون أيضا على قضايا الثوابت الفلسطينية، من الممكن أن يكون هناك توافقا                  

شعب ليعترف باالحتالل هذا أمر في منتهى الصعوبة، أن تـستفتي            حول موضوع ما لكن أن تستفتي ال       اًسياسي
الشعب ليقبل باالحتالل ويقبل التنازل عن أرضه أنا أعتقد أن هذا أمر في غاية الصعوبة، وبالتالي اعترضـت                  

الحوار أوال دعا إليه المجلس التشريعي وأصرت       . الحركة على هذا االستفتاء وقالت أن البديل لذلك هو الحوار         
ليه الحركة في المرحلة الثانية وكنا نقول إن الحوار الفلسطيني هو األداة الوحيدة التي من الممكن أن تكـون                   ع

هناك بناء عليه توافقات فلسطينية وأن أي قضية أخرى مثل االستفتاء ستزيد مـن االنقـسام داخـل الـشعب                    
وار ثم قدمت الحركـة تـصورها لهـذه         الفلسطيني فبالتالي بدأ هذا الحوار ووضعنا الئحة األسرى أرضية للح         

الوثيقة والتعديالت التي يجب أن تكون وأعتقد أنه بعد البدء بهذا الحوار األسبوع الماضي تـم التوافـق علـى                    
معظم البنود التي كانت موضوع الحوار وبقي ثالث قضايا أو ثالثة بنود سيتم التوافق عليها وأعتقد أنهم غـدا                   

ناك تفاؤل كبير بأن يصل الجميع إلى تفاهمات حول القضايا التي هـي موضـع               سينتهون من نقاش الوثيقة وه    
  .الخالف ليخرج توافق حولها

في حال وصلوا إلى اتفاق ما مصير االستفتاء هل سيجري االستفتاء في موعده أم أنهـم سـيكتفون                  .. طيب* 
   على رقاب الشعب الفلسطيني؟باتفاق معين أو بنتائج الحوار أم أن االستفتاء سيكون بمثابة السيف المصلت

هناك الكثير مـن النـواقص      ألن   حماس ترى بأنه ال داع لالستفتاء ألن االستفتاء خطأ من الناحية اإلجرائية              -
ومن المخالفات القانونية في هذا الموضوع، وخطأ من الناحية المبدئية ألنه ال استفتاء على الثوابت الفلـسطينية                 

اآلن صرح الرئيس أبو مـازن   .  الفلسطيني، والحوار نقول إنه الوسيلة األساسية      وال استفتاء على حقوق الشعب    
بأنه إذا تم التوافق الفلسطيني حول هذه الوثيقة فليكن هو التوافق الذي يتم البناء عليه والعمل في إطاره وبالتالي                   

ناك شرعية فلسطينية من    ال داع لالستفتاء نحن نرى بأن االستفتاء في كل األحوال خطأ، وليس له من مبرر ه               
خالل المجلس التشريعي يستطيع أي إنسان أن يناقش من يشاء في داخل هذه الشرعية وهناك أحزاب سياسـية                  

  .تستطيع أن تطرح ما تشاء داخل اإلطار السياسي الذي اختاره الشعب الفلسطيني
 حماس لماذا يصر عباس علـى       لكن الرئيس عباس قال إن كل الفصائل توافق على االستفتاء باستثناء حركة           * 

  حشر حماس بالزاوية والقول إن حماس هي الوحيدة التي تعرقل االستفتاء؟
 أتصور أن قول عباس إن حماس فقط هي التي ال تريد االستفتاء فيه تجن وليس دقيقا ألن حماس والجهـاد                     -

رير فلسطين وجبهة النضال كـل      والجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وجبهة التحرير العربية وجبهة تح         
هؤالء يرفضون االستفتاء، والكثيرون من حركة فتح أيضا يرفضون هذا االستفتاء وحينما وصل الخبر للـذين                
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وقعوا على االتفاقية سحب النتشة توقيعه وكذلك فعل مندوبو حماس والجهاد سحبوا توقيعهما وتحفظ على هـذا                 
مسة توقيعات لم يبق إال توقيعين، وأصـدر الـسجناء وثيقـة ضـد              اإلجراء عبد الرحيم ملوح وبالتالي من خ      

االستفتاء من كل السجون داخل إسرائيل، وأيضا صدرت وثيقة من الموقعين بأننا حينما أصدرنا وثيقة الوفـاق                 
الوطني أصدرناها لتكن قاعدة للحوار ولم نصدرها لتكون وثيقة لالسـتفتاء الفلـسطيني وبالتـالي يجـب أوال                  

بدقة في موضوع الموافق وغير الموافق حول االستفتاء أما استهداف حماس فمعروف بأن حمـاس               التوصيف  
اآلن في مجلس الوزراء وفي المجلس التشريعي، والرئيس الفلسطيني في الرئاسة وبالتالي االختالف الحقيقـي               

بقوة فـي المجلـس     هو بين هذه المؤسسات، ومن الطبيعي أن توجه السهام إلى حماس التي هي اآلن موجودة                
التشريعي وعلى رأس الحكومة، وفي اعتقادي أن هذه المسألة يجب أن يتم تجاوزها في إطار ما هو مخطـط                   
للشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر، خاصة خطة يهود أولمرت أحادية الجانب وما تكتنزه هذه الخطـة مـن                  

  .مخاطر على القضية الفلسطينية
أن تلتف على المجلس التشريعي باعتبار أن األكثرية في المجلس التشريعي           هل ترون أن حركة فتح حاولت       * 

  هي من حماس ولذلك ابتدعت هذا االستفتاء باعتبار أنها ال تستطيع أن تمرر أي شيء في المجلس التشريعي؟
لـرئيس   هناك تفسيرات كثيرة حول لماذا االستفتاء؟ وهل االستفتاء فكرة فلسطينية أم فكرة نُصح بهـا األخ ا                 -

محمود عباس؟ ، على كل األحوال وبغض النظر عن التأويالت والتفسيرات نعم االستفتاء هو التفـاف علـى                  
المجلس التشريعي وقفز عنه وال يحسب الناس بأننا نخشى من االستفتاء فليستفتوا على قضايا محـددة ولـيس                  

 حتى يكن في إطـار قـانوني، فهـل          على هذه القضايا وليكن االستفتاء بعد صياغته صياغة قانونية وشرعية         
يرضى أن يستفتى الشعب الفلسطيني بشكل مباشر على االعتراف بإسرائيل؟ لماذا التقرير بمـستقبل القـضية                
الفلسطينية بجزء من الشعب الفلسطيني وترك أكثر من ستين بالمائة من الشعب الفلسطيني بال سـؤال حـول                  

أصال كفكرة متعلقة بكل الشعب الفلسطيني أو تكون أيضا متعلقة بكل           مستقبله في الخارج الفلسطيني؟ فاالستفتاء      
  .الفلسطينيين وإن كنا من حيث المبدأ نرى أال استفتاء على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

ـــ هناك مساع يقوم بها األخ فاروق القدومي هل جرى نقل رسائل من الرئاسة الفلسطينية خالل اجتماعـه                  
   في دمشق؟مع األخ خالد مشعل

 خالل اللقاء مع األخ خالد مشعل تكلم األخ فارق القدومي حول الوحدة الوطنية وحول إعادة بنـاء منظمـة                    -
التحرير وذكر بأنه مكلف بهذا الملف وفي األصل هناك لجنة مشكلة من الفصائل العشر ويشارك فيها منـدوبا                  

و ميزر وتم التوافق على ورقتين الورقة السياسية        عن األخ أبو اللطف مندوبا عن مركزية فتح األستاذ محمد أب          
والورقة التنظيمية، كما تم االتفاق على كل النقاط ذات االهتمام وذات العالقة سواء كان بالقضية التنظيمية من                 
المجلس الوطني إلى المجلس المركزي إلى اللجنة التنفيذية إلى الصندوق القومي الفلسطيني إلى االنتخابات إلى               

ائل ومشاركتها إلى األساس الذي يتم بناء عليه المشاركة أو في القضايا الوطنية سواء كان مـن الثوابـت        الفص
الفلسطينية أو فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته وحقه في العودة أو بالعالقات الفلـسطينية     

تقد أن الورقتين التنظيمية والسياسية سـتكونان       بمختلف األطراف تم التوافق على الورقة السياسية بكاملها وأع        
  .أساسا للحوار

سرب البعض معلومات تفيد بأن حماس على استعداد للتفاوض مع إسرائيل ووقف الجهاد هل تعتقـدون أن                 * 
  وصولكم إلى الحكم حد من عملكم كمقاومة وأنكم لو بقيتم كفصيل مقاوم كان أفضل لكم؟

اه التفاوض، حماس منذ فوزها تحدثت عن موضوع آخـر غيـر موضـوع               حماس لم تغير سياستها في اتج      -
التفاوض السياسي، تحدثت عن العالقة ما بين سلطة فلسطينية وما بين دولة احتالل، وكيفية تنظيم هذه العالقة                 
ما بين سلطة فلسطينية تحت االحتالل وما بين دولة احتالل وكيفية تنظيم هذه العالقة كونهم تحـت االحـتالل                   

كون هذه السلطة ال تملك السيادة وكون هذه السيادة ما زالت إلسرائيل وكيفية التصرف في ظل هذه الظروف                  و
وال يستطيع أحد أن ينكر أن هذا هو الوضع القائم منذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ألن مصالح                   
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لها مباشرة مع السلطات صاحبة السيادة      الشعب الفلسطيني في الداخل وهو تحت االحتالل ال بد من الحديث حو           
في هذا الموضوع، أما في موضوع التفاوض السياسي فحماس لم يصدر منها أي بيان أو أي خطوة في قبـول                    
التفاوض السياسي مع إسرائيل، أما موضوع المقاومة فبال شك أنه منذ قدمت حماس برنامجهـا قـدمت هـذا                   

مقاومة ولممارسة المقاومة، فالمعادلة الوحيدة الباقيـة مهمـا اختلفـت           البرنامج على قاعدة المقاومة ولحماية ال     
الظروف أنه إذا كان هناك احتالل فال بد أن يكون هناك مقاومة، وبالتالي تعاملت حماس على هذه القاعدة ولم                   
تشذ عنها والظروف الميدانية، الظروف الموجودة على األرض هي التي تحدد كيـف يكـون منـسوب هـذه                   

مة وكيف يكون تصاعدها وكيف تكون درجتها لكن المقاومة يجب أن تستمر في كل األحوال مـا بقـي                   المقاو
هناك احتالال، والحكومة الفلسطينية منذ حصولها على الثقة من المجلس التشريعي، و منـذ اللحظـة األولـى                  

ية لم تعتقل أي مجاهد     أعلنت أنها حكومة خرجت من رحم المقاومة فوقفت إلى جوار المقاومة ولم تدن أي عمل              
لم تالحق أحد على خلفيته السياسية وقفت الحكومة إلى جانب شعبها وفي مقاومته في مواجهة االحتالل وأعتقد                 
بأن ما تخوضه الحكومة اآلن من مقاومة للضغوط حول االعتراف بإسرائيل، ووقف المقاومة، أعتقد أن هـذه                 

صار وصمود الشعب الفلسطيني في هذا االتجاه أيضا مقاومـة          المواقف ليست بعيدة عن المقاومة ومقاومة الح      
ألن هذه الضغوط كلها هي إلجبار الشعب الفلسطيني على االستجابة لشروط أميركا وإسـرائيل فيمـا يتعلـق                  

  .بالصراع فالحقيقة إن هذه الحكومة بكليتها هي حكومة مقاومة وفي االتجاه المقاوم
ىء آلية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني التي أعلن عنها مؤخرا            االتحاد األوروبي أعلن أنه سينش     * 

  هل ترون أن المشكلة تحل ببعض الدقيق أم أن المطلوب هو تسهيل عمل الحكومة الفلسطينية؟
 بال شك الذي جرى هو عقاب للشعب الفلسطيني بسبب خياره الديمقراطي وأعلنت المستشارة األلمانية بـأن                 -

ني يجب أن يتحمل مثل هذه العقوبات ألنه اختار حركة حماس في الحكم، ولكن نـسيت هـذه                  الشعب الفلسطي 
 أن الشعب الفلسطيني اختار حركة حماس عن وعي ولم يخترها عن جهالة، فهل              مقراطياًالمستشارة المنتخبة دي  

حن نرى أن التفويض    يعاقب شعب لخياره الديمقراطي وتنهال عليه كل هذه التهديدات األوروبية واألميركية، ون           
الشعبي لحركة حماس هو الذي جعل حركة حماس تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وال تـستطيع أن                 
تفعل غير ذلك، هذا الحصار المفروض اآلن على الشعب الفلسطيني هو عقاب أوال ثم هو وسيلة للضغط على                  

كومة أخرى إما من فتح أو حكومة تكنوقراط        الشعب الفلسطيني، لكي يتخلى عن حكومة حماس ولتكن هناك ح         
وفي كال األمرين هو تزييف إلرادة الشعب وبالتالي ال يمكن للحركة أن توافق على تزييف إرادة الشعب، نحن                  
كما جئنا عبر صندوق االنتخاب المفروض أن يكون البديل دائما عبر صندوق االنتخاب وليس عن طريق آخر                 

 ولذلك نحن نقول يجب أن نقاوم الحصار ونحاول بكل الوسائل المتاحة كـسر              كالحصار وإثارة االضطرابات،  
  .هذا الحصار

وبالنسبة للمساعدات األوروبية أعتقد أنها بال شك خطوة غير كافية لكنها خطوة في االتجـاه الـصحيح وهـي             
عة العربية وقررها   رسالة إلى المجموع العربي ألنه يجب أن يبحث عن آلية إلرسال األموال التي أقرتها الجام              

الرؤساء العرب في اجتماعاتهم في الجزائر وأكدوها في الخرطوم أو تقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية فـي                
الشأن الفلسطيني حتى تستمر الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها وحماس لن تدخر وسعا في بذل كل ما هـو                  

  .طعام الشعب الفلسطيني كله باستثناء وبال تمييزمستطاع إلنجاح الحكومة ومجلس الوزراء وإلى إ
 إسرائيل تقول إنها سترسم حدودها من جانب واحد بحجة عدم وجود شريك فلسطيني كيف سيكون مـوقفكم                  -

  وأنتم اآلن في خالفات مع حركة فتح؟
 وتنفيذ هذا   المشروع ليس جديدا، المشروع قديم، حركة حماس وكل الفلسطينيين وقفوا في وجه هذا المشروع              -

 بل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني ولكن هذا المـشروع ال ينكـر علـى               اًبالغاً  المشروع بال شك يحدث ضرر    
اإلطالق أن يكون مشروعا ال يقبله ال المجتمع الدولي وال العربي لكنه لم يفعل شيئا تجاه هذا الوضع لهذا نحن                    

ى يد أبنائها وأمتها ولذلك نرى أن المسؤولية عربية أيـضا      نقول بأنه ال يمكن للقضية أن تحقق إنجازاتها إال عل         
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فعلى العرب أن يقفوا إلى جوار الشعب الفلسطيني وأعتقد خطة أولمرت تحتاج إلى عدة قضايا جوهرية حتـى                  
نستطيع أن نواجهها تحتاج إلى وحدة وطنية على األرض سواء كان في المقاومة أو فـي اإلطـار الفـصائلي                    

، تحتاج إلى وحدة وطنية حقيقية، تحتاج إلى تفاهمات حول المقاومة والبدء بالشروع بها فـي                باتجاه التفاهمات 
مختلف األماكن حتى ال يفرض هذا المشروع الخطير على الشعب الفلسطيني نحتاج إلى حكومـة تقـف إلـى                   

وار الـشعب   جوار شعبها وتسانده في هذه المعركة وال تتنازل عنه، نحتاج إلى موقف عربي قوي يقف إلى ج                
الفلسطيني حتى نستطيع أن نتجاوز هذه األزمة، نحن نحتاج إلى الجميع في مواجهة خطة أولمرت وأعتقد أننـا               

  .سننجح في مواجهتها إن شاء اهللا
البعض قال إن امتدادات شبكة التجسس اإلسرائيلية التي اكتشفت في لبنان مؤخرا وصل إلى سـوريا هـل                  * 

تهدف عز الدين خليل كان مرتبطا بهذه الشبكة وكيف تنظرون إلى المشروع الذي             تعتقدون أن التفجير الذي اس    
  يطرحه االنقالبيون في لبنان كنزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات؟

 على كل حال موضوع الكشف عن الخلية التي اغتالت مؤخرا األخوين مجذوب من الجهاد اإلسـالمي بـال                   -
على الكم الكبير من العبث في الساحة اللبنانية من قبل الموساد اإلسـرائيلي   شك إنه إنجاز كبير وداللة واضحة       

ومع التحقيقات ظهر أن هناك عددا آخر من الشهداء سقطوا بواسطة هذه الخلية وكأنهـا هـي خليـة تنفيذيـة                     
ليـل،  لإلسرائيليين وامتدادها إلى سوريا يشير بوضوح أنها كانت أيضا وراء مقتل الشهيد عز الدين الـشيخ خ                

على كل حال نحن واجهنا الخبر بشيء من االهتمام وكنا مرتاحين للقبض على هذه الخلية التي كانت تعبث في                   
األمن اللبناني وتشتغل بخسة في مواجهة ومالحقة المناضلين والمجاهدين وبال شك إن األخوة فـي مخـابرات                 

ائج متعلقة باالنفجار الذي حدث فـي سـورية   الجيش اللبناني يتابعون هذا الوضع وسيصلون إن شاء اهللا إلى نت   
ألن معظم عمليات االغتيال تمت بنفس الطريقة وكلها عبوات ناسفة وكلها في سيارات بطرق مختلفة وبالتـالي                 

  .بتصوري أن هذه الخلية التنفيذية للموساد اإلسرائيلي ضالعة في هذا الموضوع
لفلسطينيين في لبنان ليس لهم من هدف سوى عودتهم إلى           أما الموضوع الفلسطيني في لبنان فنحن نعتقد أن ا         -

بالدهم وال يرغبون في التوطين في أي جانب من الجوانب وهم يناضلون ويكافحون ويعملون من أجـل هـذه                   
العودة الكريمة، أما وجودهم في لبنان وعالقتهم باآلخرين وما يحملون من سالح فهذا موضوع يجب أال يدرس                 

درس بشكل كلي، الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت ولـيس وجـودا دائمـا                بشكل جزئي يجب أن ي    
وهؤالء لهم حقوق ثابتة في المجتمع تكفلها العالقات األخوية وتكفلها المواثيق العربية وتضمنها المواثيق الدولية               

ح الذي يحمل، يجـب  وبالتالي ال يمكن على اإلطالق أن تكون اإلطاللة على الوضع الفلسطيني من خالل السال        
أن تكون هناك إطاللة شاملة على الوضع الفلسطيني سواء كانت حقـوقهم المدنيـة أو حقـوقهم الـسياسية أو                    
وضعهم االجتماعي أو الحصار المفروض على بعض المخيمات أو التضييق المفروض على كثير من حركتهم               

 باألزمات ال بد من معالجة كل هذه األزمـات          فأنت ال بد أن تنظر إلى الوضع الفلسطيني في جملته ألنه مليء           
أما أن تكون اإلطاللة فقط من خالل السالح الفلسطيني داخل أو خارج المخيمات فهذا ظلم للوجود الفلـسطيني                  
وظلم للواقع الفلسطيني وظلم للعدالة ولذلك نحن نقول على المسؤولين اللبنانيين قبل أن يتحدثوا عن الموضوع                

  .ل الوضع األمني عليهم أن يزوروا المخيمات ليتعرفوا على أوضاع الفلسطينيينالفلسطيني من خال
  لكنهم زاروا المخيمات؟* 
 بعضهم في حياته لم يزرها ونحن إذا نطالبهم بزيارة المخيمات نريدهم أن يتعرفوا على الوضع الفلـسطيني                  -

فلسطينيون في لبنان أصحاب تجربة، ال      ال. قبل أن يتحدثوا عن كيفية عالج موضوع السالح في الوضع اللبناني          
يمكن ألي فلسطيني على اإلطالق أن ينسى ما حدث من مجازر في صبرا وشاتيال، وكيـف تنـصلت الـدول                    
الكبرى من واالتفاقيات التي كفلتها الواليات المتحدة وكفلها كيسنجر بنفسه ثم بعد ذلك كانت الضحايا بـاآلالف                 

  .الذين قتلوا غيلة وغدرا
  27/6/2006لقطرية الوطن ا
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  السياسة والعمل الخيري واإلرهاب في خدمة الجهاد.. حماس: كتاب .41

لماذا ال يفهم الساسة    : هذا الكتاب يقدم جواباً صارخاً وفاجعاً على السؤال التالي        : كامبردج بوك ريفيوز  / عرض
ع؟ ولمـاذا تتكـون لـديهم    الغربيون والرأي العام الغربي القضايا العربية واإلسالمية كما هي على أرض الواق  

صورة مخالفة تماماً لذلك الواقع وغالباً سلبية عن األفراد والمجتمعات والمنظمات والقضايا في المنطقة العربية               
  واإلسالمية؟

  السياسة والعمل الخيري واإلرهاب في خدمة الجهاد.. حماس:  الكتاب-
  ماثيو ليفيت:  المؤلف-
  طندار ييل للنشر، واشن:  دار النشر-
  314:  عدد الصفحات-
  2006األولى :  الطبعة-

 واضح ال لبس فيه، وهو إثبات أن حماس حركة إرهابيـة وال فـرق بـين                 -كما تشير المقدمة  -هدف الكتاب   
  .فكلها إرهابية وكلها يجب أن تحارب, أجنحتها السياسية واالجتماعية والدينية والعسكرية

وإن كان ذا قيمة علمية قليلة من المعلومات األمنيـة          ,  كماً كبيراً  وللوصول إلى هذا الهدف فإن المؤلف يستخدم      
  .اآلتية من ملفات االستخبارات األميركية واألردنية واإلسرائيلية

ويوظف هذه المعلومات في فصول الكتاب التسعة التي تبدأ بتناول أصل حماس وتأسيسها ثم إستراتيجيتها فـي                 
وصوالً إلـى   , ولوجستيات اإلرهاب , ثم الجهاد االقتصادي  ,  حماس السياسية  انتقاالً إلى اإلرهاب وقيادة   , الدعوة

وكيف تحصل على دعم الدول العربيـة واإلسـالمية لتحقيـق    , العمل الخيري لحماس وكيف تستخدم اإلرهاب  
  .أهدافها

يات ويختم المؤلف حملته التحريضية بفصل عنوانه هل ستضرب حماس الغرب؟، موحياً بأن احتمال تنفيذ عمل              
  .عسكرية من قبل حماس في الدول الغربية صار من شبه المؤكد

  فصل األسباب عن الظواهر
كتاب ليفيت ينتمي من ناحية منهجية إلى تيار متصاعد في القراءات الغربية الخاصـة بالحركـات اإلسـالمية                  

ال يهتم بأهـدافها    وحركات العنف السياسي بشكل عام، ال يكترث بأسباب ظهور هذه الحركات وتبنيها للعنف و             
  .ويركز في المقابل على وسائلها, النهائية

وهذه المنهجية هي في الواقع استخباراتية بحتة وليست سياسية براغماتية، فضال عن أن تكـون أكاديميـة أو                  
  .قائمة على التحليل االجتماعي للظواهر

  . بدل فهمهميجب قمعهم: فالمقصود هو مواجهة أمنية وتفادي الغرق في تفاصيل األسباب
فمحاولة فهم األسباب ودراسة األهداف التي تعلنها هذه الحركات ليست سوى مضيعة للوقت وتؤدي إلى غلبـة                 

وأهداف تلـك  , ومواجهة السؤال فيما إن كانت األسباب المنتجة لهذه الظواهر منطقية, النظرية المعيارية القيمية  
  .الحركات عادلة

  .العنف واإلرهاب: التركيز على وسائلها ق القصير هووللهروب من هذا السؤال فإن الطري
هنـاك  , أحد أهم الطروحات الرئيسية في كتاب ليفيت أن ليس ثمة جناح عسكري وآخر سياسي فـي حمـاس                 

   حماس واحدة وهي حماس اإلرهابية
حـاول  حماس جندت للقاعدة بعض العناصر في قطاع غزة منهم اإلنجليزي ريتشارد ريد الذي اتهم بأنه كان ي                

  تفجير طائرة أميركية بقنبلة مزروعة في حذائه
   حماس كلها إرهابية
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هنـاك  , أحد أهم الطروحات الرئيسية في كتاب ليفيت هي أن ليس ثمة جناح عسكري وآخر سياسي في حماس                
  .حماس واحدة وهي حماس اإلرهابية

 اإلرهاب الفلـسطيني الـذي تطلقـه        فالسياسي والثقافي والديني واالجتماعي هم جميعاً في خدمة ما يراه ليفيت          
والقيادة السياسية لحماس مسؤولة عن عمليات التفجيرات في المدن اإلسرائيلية بـنفس الدرجـة التـي                . حماس

  .يتحمل فيها جناح حماس العسكري عز الدين القسام تلك المسؤولية
حماس تتنقـل فـي العـالم       ويكتب ليفيت بنفس تحريضي واضح أنه من غير المعقول ترك القيادات السياسية ل            

  .وحصر المطاردة والتركيز على قياداتها العسكرية
يحشو المؤلف كتابه بمعلومات تفصيلية وفائضة عن الحاجة بشأن نشاط سياسي حماس خارج فلسطين في حقل                

حـدة  ويتابع الكثير من الملفات والقضايا األمنية خاصة في الواليـات المت      , جمع التبرعات وتحويلها إلى الداخل    
  .القائمة حول اتهام أفراد بأن لهم عالقة بحماس وأنهم كانوا مسؤولين عن تحويل أموال إلى جمعيات خيرية

ويظن المؤلف أنه عن طريق حشد تلك المعلومات العادية التي تشير إلـى أن مئـات األلـوف مـن العـرب                      
لسطينية عن طريق منظمات إسالمية     والمسلمين والفلسطينيين كانوا يرسلون تبرعات إلى الجمعيات الخيرية الف        

  .في أميركا، فإنه يثبت أن حماس كانت تعمل بشكل إرهابي في الساحة األميركية
ليس سوى غطاء   , والعمل الخيري الذي يوصف بأنه أحد أهم جوانب قوة حماس ألنه يستقطب لها شعبية كبيرة              

  .لإلرهاب
أليتام مـن أجـل تخـزين األسـلحة والتـدريب           فحماس تستخدم رياض األطفال والمساجد وجمعيات رعاية ا       

وهي تستخدم الجمعيات الشبيهة خارج فلسطين لتمويل صـفقات         . وإخفاء المطاردين من اإلرهابيين   , العسكري
  . السالح وسوى ذلك
  حماس والقاعدة

وهو . ةيفاجئنا المؤلف بأن حماس قريبة جدا من القاعدة وأن خطوط  تمويل المنظمتين متقاربة إن لم تكن واحد                 
يعلم بالطبع أن ربط حماس بالقاعدة يعني شطبها عن صناع القرار الغربيين وفي أوساط الرأي العام الغربـي                  

  .بشكل عام
ويضخم المؤلف من أية إشارة عابرة هنا أو هناك ويعتبرها دليالً دامغاً على األرضـية المـشتركة لحمـاس                   

للقاعدة بعض العناصر في قطاع غزة مـنهم اإلنجليـزي          بل إنه يتحفنا بمعلومة أن حماس قد جندت         . والقاعدة
  .ريتشارد ريد الذي اتهم بأنه كان يحاول تفجير طائرة أميركية عن طريق قنبلة مزروعة في حذائه

كما يورد المؤلف تسجيالت استخباراتية مبنية على التنصت لمحادثات ولقاءات مثل الـشيخ اليمنـي المؤيـد،                 
  .القاعدة، ويستنتج منها أن المنظمتين تقومان بنفس العملتتضمن إشادة بحماس وإشادة ب

وخالصة مقوالته هنا هي أنه رغم حرص حماس على االبتعاد علنياًعن القاعدة فإنها قريبة منها، وال يـستبعد                  
  .وجود تعاون تنظيمي وصالت قوية بين الطرفين

  .ل القريبفإنه سيحدث قريباً على األغلب في المستقب, وحتى إن لم يتواجد هذا
  حماس كإمبراطورية للشر

إلـى  , كتاب ليفيت يرسم صورة لحماس وكأنها إمبرطورية شر عالمية تمتد من فلسطين إلى البلدان العربيـة                
  .إلى الواليات المتحدة وأميركا الالتينية, أوروبا

لمخـدرات،  وفي كل هذه المناطق ترتكب كل ما قد يخطرعلى البال من جرائم، فهي متورطة في االتجـار با                 
, وتهريب السجائر والتهرب مـن الـضرائب      , وتزييف الوثائق والمنتجات  , وتزوير بطاقات االعتماد والسرقة   

  .وسرقة وصفات حليب األطفال لتصنيعها من دون رخصة
كما أنها تعمل على تمويل نفسها وعملياتها عن طريق سرقة حقوق الملكية الفردية في سوق اإلعـالم وغيـر                   

  .ذلك
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مة االتهامات الموجهة لحماس من قبل ليفيت إلى أن أفرادا منها كانوا متورطين في جرائم تـصنيع                 وتصل قائ 
  .زيوت مغشوشة في الواليات المتحدة

أما في فلسطين فمن الغرائب التي يسوقها ليفيت في كتابه ليصدم بها القارئ الغربي هي كون حماس تمـارس                   
  .عي والعنف الجسدي ضد الفلسطينيين الذين ال يخضعون لهاكل أنواع القسوة واإلرهاب الفكري واالجتما

فعلى سبيل المثال نقرأ أن حماس مارست التخويف ضد سكرتيرة كانت تعمل في إحدى المؤسـسات األمنيـة                  
  .التابعة للسلطة الفلسطينية بغية الحصول منها على معلومات أمنية
 وممارسة تخويف مباشر ضدها وضد عائلتها       وعندما رفضت السكرتيرة ضغوط حماس قررت الحركة تهديدها       

  . وصل حد الضرب الجسدي
وعلى صعيد آخر فإن حماس مارست تهديدات ضد المسيحيين الفلسطينيين بسبب عقيدتهم، وكانت السبب فـي                

  .هجراتهم إلى الخارج
لقـارئ  وقائمة التهم تطول أكثر، ويجد المؤلف حرية كبرى في سوق ما يريد من تهم دون إثباتـات خاصـة                    

  .غربي ال يدري أين هي فلسطين أصالً
وهناك دول أخرى مثـل قطـر       , هناك دول مثل السعودية وليبيا وإيران تدعم إرهاب حماس بالمال والمساندة          

  ولبنان واليمن تقدم تسهيالت إلرهاب حماس
  إرهاب حماس الدولي

بما , دها حماس والمنخرطة فيها   يكرس المؤلف أكثر من فصل ليرسم صورة عن شبكة الجهاد المعولم التي تقو            
  .في ذلك الدول الداعمة إلرهاب حماس

, ففضالً عن شبكات الجمعيات الخيرية اإلسالمية التي لم يترك ليفيت واحدة منها دون أن يتهمهـا باإلرهـاب                 
وهناك دول أخرى مثـل قطـر       , هناك دول مثل السعودية وليبيا وإيران تدعم إرهاب حماس بالمال والمساندة          

  .نان واليمن تقدم تسهيالت إلرهاب حماسولب
إرهاب حماس سيضرب فـي عمـق الواليـات         وكل ذلك سيؤدي بحسب المؤلف إلى نتيجة واحدة مؤداها أن           

 من السياسيين الغربيين وخاصة في أوروبـا        -كما يقول المؤلف  -المتحدة وفي قلب أوروبا، وأن بعض السذج        
  .يعتقدون أن حماس لن تغير سياستها الملتزمة بها لحد اآلن والقاضية بحصر الصراع في أرض فلسطين

د على اإلسرائيليين أنفسهم ويختلف مع تقديرات خبراء إسرائيليين         والغريب في هذه النقطة هي أن المؤلف يزاي       
  .عسكريين يقولون إنه يستبعد عمليا أن تغير حماس إستراتيجيتها وتتبنى عمليات خارجية

  أين إسرائيل واحتاللها؟
  .على امتداد صفحات الكتاب وفصوله السبعة ليس هناك ذكر لالحتالل اإلسرائيلي

   لماذا نشأت حركة حماس وضد من؟ ولماذا نشأت بقية الحركات الفلسطينية األخرى؟ وليس هناك شرح للقارئ
تبدو حماس وكأنها حركة إرهابية عمياء نزلت من كوكب آخر ليس لها هدف إال قتل المـدنيين اإلسـرائيليين                   

  .واالستمتاع بذلك
ل الذي يدفعهم لتبني أقصى أساليب      ين جراء ذلك االحتال   ييغيب االحتالل اإلسرائيلي ووحشيته، ومعاناة الفلسطين     

  .الدفاع عن النفس
وإن حدث واضطر المؤلف لإلشارة إلى عمق اإلحباط والفقر وفقدان األمل في أوساط الفلسطينيين، فهي تعـود      

  .وكأنهم ال يعيشون تحت احتالل عسكري قهري, إلى فشلهم وفساد سلطتهم وتعثر مجتمعهم
وال يمكن نسبته إلى الكتب ذات القيمـة ال مـن           ,  قراءة موضوعية ومنصفة   هذا الكتاب الذي ال يصمد أمام أية      

 فـي   -لألسف الـشديد  -ويطفح بالتحريض والمواقف المسبقة، سيساهم      , ناحية دقة المعلومة أو حصافة التحليل     
  .تشكيل رؤية ونظرة كثير من صناع السياسة األميركية إزاء حماس والفلسطينيين في الوقت الراهن

  26/6/2006نت الجزيرة 
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  ! من بروتوكوالت حكماء صهيون .42
  محمد األجرود

قـل  : من المؤكد يقيناً أننا جميعاً نحترم ونؤمن بجميع األديان السماوية وكل الرسل واألنبياء امتثاالً لقوله تعالي            
موسـي  أمنا باهللا وما أنزل علينا، وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب واألسباط، ومـا أوتـي                  

، ولكن تأملوا معي    ) آل عمران  84اآلية  (يون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون            يوعيسي والنب 
قول الخالق حين يكشف لنا طبيعة النفس البشرية وخباياها وما ترنوا إليه وما تُصر عليه منهاجاً لها أقواماً غير                   

  أقوام،
وا من بني إسرائيل علي لسان داود وعيسي ابن مـريم ذلـك بمـا               لُِعن الذين كفر   (:حيث يقول في محكم آياته    

   )عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
 سيطر الحفيد علي العالم بإحكام عبر خطط وأيدلوجيات         ىولألسف الشديد فقد تمكن الحقد الدفين عبر السنين حت        

اهللا   الذي نقدوه والسم الذي وضعوه لصانع أمتنا وعامل نهضتها محمد بن عبـد             معقدة ومركبة بداية من الغزل    
  . كان لهم ما أرادواىمروراً بالماسونية وانتهاء بالصهيونية حت)  اهللا عليه وسلمىصل(

ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبـة مـن           : وتعالوا بنا نستطلع جزءاً موثقاً من فكر هؤالء إذ يقولون         
روف السياسية إال من نشأ تنشئة للملك األوتوقراطي، وأن الشعب المتروك لنفسه لتحطمه الخالفات الحزبية               الح

 أعمي مثلـه    ىالتي تنشأ من التهالك علي القوة واألمجاد، وتخلق الهزاهز والفتن واالضطراب، وإذا قاد األعم             
سياسة، ويجب أن يكـون العنـف والمكـر         إن القوة المحضة هي المنتصرة في ال      .. فسيسقطان معاً في الهاوية   

إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلي هدف الخير، ولذلك يتحتم أن نتردد لحظة               .. والخداع هو األساس  
وفي السياسة يجـب أن نعلـم       .. واحدة في إعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا           

إن مبادئنا في مثل قوتنا وقوة      ..  تردد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة         كيف نصادر األمالك بال أدني    
إن أدعياء الحكمة   .. وسائلنا التي نعدها لتنفيذها، وسوف ننتصر ونستعيد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا           

إن هؤالء لم يكهنـوا     .. وكونهالم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يل       ) غير اليهود (والذكاء من األمميين    
لقد أقمنا علي أطالل االرسـتقراطية الطبيعيـة        .. أن الرعاع قوة عمياء وأن حكامهم عميان مثلهم في السياسة         

  .، نتسلط عليها وعلي العالم)أي الكم علي أساس الثروة والفن(أخري من عندنا أساسها بلوتوقراطي 
سرجي نيلوس عام   . ب بروتوكوالت حكماء صهيون التي نشرها أ      تلك المقتطفات من البروتوكول األول من كتا      

 حيث يقرر الدكتور اليهودي أوسكار      1994 لعام ،  7842 الذي ترجم وأودع بدار الكتب حديثاً تحت رقم          1902
نحن اليهود لسنا إال سادة العالم، ومفسديه، ومحركي الفتن فيه، وجالديـه، وقـد أعجبنـي كثيـراً                  : ليفي قوله 

رس بال جواد وأرض الرجال حيث أمامنا جزءاً يسيراً من مكر هؤالء وخططهـم للـسيطرة علـي    مسلسلي فا 
الصهيوني خـالل الـسنوات واألشـهر        العالم وهذه األمة باألخص، ولألسف الشديد فقد تزايد وتعاظم التواجد         

  .المنصرمة بشكل مكثف
 حيث يسهل لهم السيطرة علـي األمـة         ـ حيث كان حلمهم القديم هو السيطرة علي السوق واالقتصاد العربي،          

ومقوماتها ومقدراتها وخيراتها واستعباد أهلها، ذلك أن العزلة التي فرضتها األمة علي إسرائيل طوال سـنوات                
  .ماضية كانت نقطة قوة لنا وآمان أرهقتهم وأزلتهم

طرة علـي القطـاع     الصهيوني عبر ستار خفي تارة وبطريق مباشر تارة أخري للسي          ـ واليوم ها هو التواجد    
فقـد  .. المصرفي العربي والمصري، خاصة مصر هي األساس إن تمكنوا منها تمكنوا من العرب والمـسلمين              
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 بالقطاع المصرفي المصري من تداعيات وأحداث وأحكموا تـرميم الخطـط وآليـات التنفيـذ                عقواستغلوا ما   
  .لالستيالء علي القطاع المصرفي وشراء البنوك

 أن يتدخل الكيان الصهيوني في النشاط المصرفي واالقتصادي المصري ذلـك إنهـم إن               ـ إنه أمر جد خطير    
  .تمكنوا فإنهم سوف يتحكمون في األمة كلها وهم محترفون في ذلك، برعوا فيه قديماً وحديثاً

ـ ذلك إنهم لم يتمكنوا من صنع القرار لتحقيق أهدافهم في أمريكا وأوروبا وروسيا إال حـين تملكـوا المـال                     
كيف أضحت هذه الحكومـات     ! وإال كيف تحكموا في مؤسسات هذه األمم الرئاسية؟       .. وسيطروا علي االقتصاد  

وهل قامت إسرائيل إال بوعد     ! كم من قرار صدر بحق إسرائيل وتم تنفيذه؟       ! والهيئات الدولية ألعوبة في أيديهم    
  .من الغرب وعد بلفور وهجرة من الشرق هجرة يهود روسيا

اجة ماسة نحو إعادة النظر، وإمعان البصر فيما يدور من حولنا، وما يخطط لنـا نحـن نحتـرم                   اليوم نحن بح  
ارم األخالق من أقـوال وأعمـال، ولكننـا ال نـؤمن            ك م ىونؤمن بكل األديان السماوية الحقة التي تحض عل       

  .  ونإننا ندق ناقوس الخطر فالصهاينة قادم.. ة وال الصهيونية وال البهائية ضيعتهميبالماسون
  27/6/2006الوفد المصرية 

  
  هل تمنع معرفة مصير الجندي االجتياح االسرائيلي؟ .43

  طالل صالح بنان. د
ُأجل تنفيذ قرار اجتياح قطاع غزة، رداً على العملية الفلسطينية، التي استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية قويـة                 

ئيلي األسـير لـدى إحـدى الفـصائل         متمركزة جنوب القطاع، أول أمس، حتى يتحدد مصير الجندي اإلسرا         
وسـاطات عربيـة    . ستراتيجية الردع اإلسرائيلية، بعنف   إالفلسطينية التي قامت بذلك الهجوم النوعي الذي هز         

  ...وإقليمية، وحتى فلسطينية، تُجرى على قدم وساق لنزع فتيل االنتقام اإلسرائيلي المتوقع
رة االنتقام الرهيب الذي تتوعد بـه، رداً علـى ذلـك الهجـوم              إسرائيل لم تَِعد بشيء يفَِسر أنها تخلت عن فك        

مسؤولية ذلك الهجوم، لم يفـت الحكومـة        . الفلسطيني، الذي أصاب العنجهية العسكرية المتغطرسة في موِجع       
اإلسرائيلية تحميلها للسلطة الفلسطينية، رئيساً وحكومة، مما يعني أن انتقامها المنتظر من المحتمـل أن يطـال                 

  . ؟..!لسلطة الفلسطينية، في الرئاسة والحكومة معاًرموز ا
إسرائيل تريد تقليل تكلفة أي اجتياح قادم لقطاع غزة، بدءاً بضمان تسليم الجندي اإلسرائيلي األسير               : باختصار

تحت وطأة التهديد باجتياح قطـاع غـزة،        : أيضاً. لدى إحدى الفصائل الفلسطينية، التي قامت بالعملية األخيرة       
يل ال تريد أن تدخل في مساومات مع الفلسطينيين، إلطالق سراح أسيرها، كمبادلتـه بـبعض األسـرى                  إسرائ

الحكومة اإلسرائيلية والجيش اإلسرائيلي يريدان من رفع وتيرة التـوتر،          . الفلسطينيين لديها، على سبيل المثال    
بل وأكثر مـن ذلـك تهيئـة        ... ينبسبب العملية األخيرة، ليس فقط ضمان عودة الجندي األسير لدى الفلسطيني          

الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بحتمية االجتياح اإلسرائيلي القادم لقطاع غزة، لتحقيق أهداف بعيـدة               
  .المدى ـ خاصة بها ـ في تعاملها مع المسألة الفلسطينية

والتحـضير  .. ات العملية األخيـرة   أن تقوم الحملة الدعائية والدبلوماسية لمواجهة تداعي      : لم يكن مستغرباً، إذن   
لالنتقام العسكري الكبير القادم، على جدل القلق على أمن إسرائيل من احتمال وجود أي كيان فلسطيني، مهمـا                  

إستراتيجية إسرائيل في   . بلغ ضعفه وتفاهته بجوارها، يشارك الدولة العبرية ما تعتبره أرض إسرائيل التاريخية           
في األمد الطويل، تؤسس نظرية الـردع       .  المحدود على أي تهديد فلسطيني ألمنها      الردع تتعدى احتماالت الرد   

اإلسرائيلية، على احتمال قبول إقليمي ودولي، سياسي وأخالقي، بإمكانات ردع إقليمية ال متناهيـة إلسـرائيل،    
  ؟..!تتجاوز احتماالت التعامل الجذري والستئصالي للمسألة الفلسطينية

تدعي لنفسها حق عدم التعاطي من باب الندية، مع األطراف اإلقليميـة األخـرى، فـي         على أي حال إسرائيل     
بل وتتجاوز في انتهاكاتها أراضـي وأرواح       ... إسرائيل بإمكانها أن تجتاح األراضي الفلسطينية     . قضايا األمن 
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 انتهاكاتهـا،   وأمن مواطنين تابعين لدول مجاورة عقدت معها اتفاقات سالم، دون أن تتوقع أي رد فعلي علـى                
ويأخـذ  .. ؟ يومياً الجيش اإلسرائيلي يتوغل في األراضي الفلـسطينية        ...!تلك، ولو على المستوى الدبلوماسي    

ى بآالف األسرى الفلسطينيين، وال أحد في العالم يصدر عنه ما يفيد رفـضه أو            أسرى يزج بهم في سجون مآل     
  .المتواصلةاستهجانه أو حتى امتعاضه من هذه العربدة اإلسرائيلية 

أو التأكد من مصيره، لو كان ميتاً، ستبدأ آلة الحرب اإلسرائيلية في            .. في حال اإلفراج عن األسير اإلسرائيلي     
  .الدوران، لتواصل طحن كل ما يعترضها من توقعات وآمال وتطلعات للسالم

  27/6/2006عكاظ 
  

  ستراتيجية السالم والتفاوضإحول  .44
  منير شفيق

ستراتيجية ما أن تناقش بشكل مقنع إقناعاً مفحمـاً السـيما حـين تقـدم بـديالً                 إطرح         يصعب عندما ت  
وهذا ما حدث عندما طرح الرئيس المصري السابق أنـور الـسادات            . ستراتيجية فشلت أو أصيبت بنكسات    إل
ـ         إستراتيجيته التي أعلنت انتهاء عهد الحروب، وتبني        إ دور ستراتيجية السالم والتفـاوض واالعتمـاد علـى ال

ولكي يلعب األميركـي هـذا   . األميركي الوسيط في حل الموضوع الفلسطيني والصراع العربي ـ اإلسرائيلي 
  .الدور يجب أن تقدم له كل اإلغراءات الضرورية إلى حد التحالف االستراتيجي معه

 السيادة، من        وكان رصيد تلك التجربة األساسي التمكن من استعادة سيناء ولو منـزوعة السالح، منقوصة            
طبعاً مع تناسي أو تجاهل ان تلك االستعادة كانت ثمرة لحرب رمضان . خالل المعاهدة المصرية ـ اإلسرائيلية 

  . ستراتيجية سالم وتفاوض فقطإولم تكن حصيلة . ، وكانت ثمناً لتكبيل حراك مصر فلسطينياً وعربيا1973ً
واألنكـى  . ستراتيجية السالم والتفـاوض عربيـاً     إكرست       المهم انه بعد عقدين من الزمن، أو خاللهما، ت        
والحجة القوية التي دعمـت، أو غطّـت، نظريـة هـذه            . فلسطينياً مع اتفاقية أوسلو وملحقاتها من االتفاقيات      

وذلـك  . ستراتيجية اعتمدت على استحالة تحقيق تفوق عسكري على إسرائيل وال حتى شبه توازن عسكري             اإل
فقد كان ممنوعاً على    . بالتسلّح بما في ذلك في مرحلة الحرب الباردة       ) الجائر(العالمي السائد   بسبب تحكّم النظام    

ودعك من تحقيق التفوق    . العرب الحصول على سالح يضعهم في موقف التعادل العسكري مع القوة اإلسرائيلية           
  .أو الوصول إلى مستوى الردع

ى مستوى الحرب من خالل الجيوش إالّ انها ليست كذلك علـى         إذا كانت هذه الحجة قوية ووجيهة فعالً عل       
لكن طبعاً الدخول في بحث هذا المستوى األخيـر         . مستوى األشكال الشعبية األخرى من الحروب طويلة األمد       

من الحروب التي تعتمد على الشعب وطول النفس والزمن يعتبر مـحاالً بالنسبة إلى طبيعة الدول وأنظمتهـا،                 
  .واألسباب كثيرة وال مجال لمناقشتها اآلن. بة إلى غالبية المعارضات العربيةوحتى بالنس
ستراتيجية الحرب العسكرية النظامية بسبب تحكّم الدول الكبرى ووفاقها فـي موضـوع             إن استبعاد   أ      بيد  

 نجاعتهـا   نإستراتيجية األشكال األخرى من الحروب الشعبية طويلة األمد، بـالرغم مـن             إالسالح، واستبعاد   
، ثم حزب اهللا في لبنان واالنتفاضة والمقاومة        1956الجزائر، وإلى حد ما مصر      (مجربـة دولياً وعربياً جزئياً     

ـ 2000في فلسطين  ن ألوان أخرى من االستراتيجيات المتعـددة  إ) ستبعادان المذكوراناإل(، ال يعنيان )2005 
هذه الفقط ال بد من التـذكير بهـا         . رها الممكن الوحيد فقط   ستراتيجية السالم والتفاوض باعتبا   إغير ممكنة عدا    

ـّب استخدامها من جانب دعاة تلك اإل         ستراتيجية، وهي في صـلب تفكيـرهم وممارسـتهم، أو         بالرغم من تجن
  .فهمهم وتطبيقهم لها

 الـسالم   ستراتيجيةإ     ولعل األمثلة كثيرة في الماضي والحاضر على ألوان من االستراتيجيات الوسيطة بين             
ستراتيجية المهاتما غانـدي فـي      إفهنالك مثالً   ). الرسمية أو الشعبية  (والتفاوض فقط واالستراتيجيات العسكرية     

الهند التي اتسمت بالنضال الشعبي اليومي والشامل بما يتضمن المقاطعة والعصيان المدني إلى أن يتعب العدو                
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مدنية في الستينيات فـي الواليـات المتحـدة، وبينهمـا أو            وهنالك نموذج لوثر كينغ للحقوق ال     . ويمنى باليأس 
بـموازاتهما ما ال يـحصى من النماذج المـوازية التي اعتمدت أشكال المقاطعة واإلضرابات والتظـاهرات              

: مثال قبرص التي توزع فيها النضال بـين قيـادتين         (والعصيان، وبعضها جمع بين هذه والمقاومة العسكرية        
واليوم هنالك عدة تجارب أميركية التينيـة فـي         ).  ورجل حرب عصابات المدن غريفاس     المطران مكاريوس 

  .مالءات من خالل الشعب والحكومة والرئيسالممانعة ومقاومة فرض اال
ـّى      ستراتيجية السالم والتفاوض فقط من دون أن يستخدم أوراق الضغوط الشعبية           إ     وبالمناسبة ندر من تبن

اء أكان بصورة مخططة واعية، أم بصورة عفوية وموضوعية، وحتى ضمن خالفـات     أو المسلحة األخرى سو   
ستراتيجية السالم والتفاوض فقط بدعـة      إن  إومن هنا يكاد المرء يقول      . ستراتيجيةوصراعات داخلية حول اإل   

 عربية وفلسطينية ليس لها مثيل، السيما كما تجلت في السنتين األخيرتين خصوصاً بعـد استـشهاد الـرئيس                 
ستراتيجية السالم والتفاوض فقط وبعـد      إالفلسطيني ياسر عرفات الذي بثَّ السم في جسده بسبب خروجه على            

عقـم  ) 2مفاوضات كمب ديفيد     (2000إلى  ) اتفاق أوسلو  (1973أن تبيـن له طوال سبع سنوات عجاف من         
ـّاها وسار بها        تلك اإل  هذا يفسر لماذا التقط أهمية االنتفاضـة       و. ستراتيجية فلسطينياً وعربياً بالرغم من انه تبن

، ولماذا رِفع الغطـاء عنـه دوليـاً، ومـن بعـض العـرب               2000سبتمبر  /والمقاومة اللتين انطلقتا بعد أيلول    
والفلسطينيين فأطلقت يد شارون لتصفيته بعد أن فشل الحصار والضغط والتهديد في كسر إرادته بالنسبة إلـى                 

ستراتيجية نـضالية  إستراتيجية بالسالم والمفاوضات فقط، وذلك من أجل تبنّي        اإلقناعته الجديدة أي عدم حصر      
  .تعتمد على الفرض وليس على عامل اإلقناع فقط

ستراتيجية السالم والتفاوض فقط عربياً وجدوا أمامهم سلسلة من االسـتحقاقات والتنـازالت             إ     الذين اتبعوا   
من أجـل أن تتكـرم الواليـات        ) حكومة شارون ثم أولمرت   (رائيلية  التي كان عليهم أن يقدموها للحكومة اإلس      

ومع ذلك ما زال يعتبر حتـى       . المتحدة والحكومة اإلسرائيلية بفتح باب التفاوض فقط مع المفاوض الفلسطيني         
ـّيه الكامـل إل               سـتراتيجية الـسالم    اآلن أدنى من مستوى الشريك، الذي يمكن التفاوض وإياه، بالرغم من تبن

تفاوض فقط، ومع تقديمه لهدية الهدنة من طرف واحد، وقبوله أن تستمر من طرف واحد أكثر مـن سـنة                    وال
  ). الهدية كانت مصرية أيضاً. (ونصف

ستراتيجية سالم وتفاوض فقـط مدعومـة بــالتحالف         إ     لقد تدهورت األوضاع فلسطينياً وعربياً في ظل        
لتنازالت هنا وهناك ابتداء من المشاركة غير المباشرة بمحاصـرة         االستراتيجي مع أميركا، وبتقديم سلسلة من ا      

الحكومة الفلسطينية المنبثقة عن االنتخابات الحرة، ومروراً بما يجري في لبنان وسورية والعـراق والـسودان                
بع مـا   وبكلمة من يتا  . وانتهاء بالملف النووي اإليراني، بل حتى مع تقديم تنازالت تمس السيادة واألمن القومي            

ستراتيجية خاطئة جملة وتفصيالً، وال يمكن أن توصل إلـى          وصلته األوضاع فلسطينياً وعربياً يجد أن تلك اإل       
فـإلى جانـب    . غير المزيد من التدهور واالنهيار على كل المستويات، والسيما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية            

ـُفكّر باختراقه    ترك الحصار الدولي على الشعب الفلسطيني يأخذ مداه دون أ          في أحسن الحـاالت يطالـب       (ن ي
ن القمة المصرية ـ السعودية األخيـرة   أراح أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وأشيع ) بتلطيفه وتعديله

وفي وقت  . في شرم الشيخ، ذهبت مذهبه، يطلب من حماس أن تعترف بالمبادرة العربية هكذا مجاناً وبال مقابل               
انه في جوهره المطلـب المخفـف    . يس ثمة مبادرة عربية قيد التداول أو على األجندة الدولية         ن ل أنسي الجميع   

أي بدل االعتراف الصريح بالدولة العبرية إعطاء وعـد         . للشروط، أو االلتفاف عليها، التي وضعتها الرباعية      
ـّذت االنسحاب من األراضي المحتلة         عتـراف  ريـق اال  ومن ثم سـيتحول إلـى ط      . 1967باالعتراف إذا نف

  . الصريح
ولكنه يعتبر من وجهـة     . عترافاً رسمياً أو دولياً   ان االعتراف هنا ارتبط بشرط، ومن ثم ال يعتبر          إ     صحيح  

وهو إيحاء ال يمكن التراجع عنه باعتباره إيحاء مـن زاويـة            . نظر القانون الدولي إيحاء باالستعداد لالعتراف     
نازل جديد بال ثمن مقابل يلتـزم به الطرف اإلسرائيلي، أو حتى الطـرف             أي نحن أمام ت   . نظر القانون الدولي  
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 لم يكن، على المستوى العملي، أو علـى مـستوى           ئاًمما يعني انه مثير لشهية ضغوط جديدة، كأن شي        . الدولي
كما حدث مع فتح منذ برنامج النقاط العشر علماً انهـا لـم             . مجريات الصراع، سوى بداية االنـحدار لحماس     

  .حمل إيحاء باالعتراف، أو التـزاماً مشروطاً باالعتراف، كما هو حال المبادرة العربيةت
ستراتيجية السالم والتفاوض فقط لم تثبت عبثيتها وال جدواها فحسب، وإنما أيضاً، كان لها تـداعيات،              إن  إ     

مـثالً ظـواهر التطبيـع    . تصفيةولم تزل، زادت الوضع العربي تدهوراً والقضية الفلسطينية حرجاً وتهديداً بال        
ومن بين ذلك االتجاه إلى تفكيـك       . واالعتراف والعالقات التجارية وإظهار حسن النية وصدق الطوية بالتزامها        

ثم رفع شعار قطـري أوالً لـيس        ) رابطته السياسية األولى القضية الفلسطينية تاريخياً     (عرى التضامن العربي    
  . وإنما إسقاط شعار القضية الفلسطينية قضية العرب األولىاألقربون أولى بالمعروف : بمعنى

سيما فلسطينياً تعلّق األمر كلّه على التفاوض أي على         ال ،ستراتيجية السالم والتفاوض فقط   إن  إ      وباختصار  
ـُغلق كل األ   وإذا لم يوافق ما العمل؟ كلمة فقط مع هذه اإل         ). العدو(موافقة الطرف اإلسرائيلي     بواب ستراتيجية ت

ـُسقط كل أوراق الضغط التي بأيدينا، عدا ورقة مناشدة، إدارة بوش واالتحاد األوروبي واالستعداد لتقـديم                 وت
تنازالت جديدة مقابل إحياء المفاوضات مرة أخرى فأخرى وليس مقابل ما يجب أن تنتهي إليـه المفاوضـات،           

ربية، عسى أميركا تضغط للعودة إلى مائـدة        كما يحدث اآلن من خالل الضغط على حماس لتقبل بالمبادرة الع          
أصـبح مـشروع    (وهنا سيكون، بالحتم، أمام المفاوض الفلسطيني خيار القبول بمشروع أولمرت           . المفاوضات

ممـا  ). ال يستطيع المفاوض الفلسطيني أن يقبل وال يرضى لنفسه أن يفعـل (أو عدم القبول ) أولمرت ـ بوش 
 يعني تنفيذ ما اتفق عليه أولمرت وبوش في الشهر الماضي في حالة فشل              وهذا. يعني عودة حالة ال مفاوضات    

ـّذ أولمرت خطته من جانب واحد وتصبح هي التي تؤدي إلى حل الدولتين   .المفاوضات ينف
ستراتيجية السالم والتفاوض فقط، واألولَى وبداية، فلـسطينياً،        إ      من هنا ضرورة إعادة النظر، عربياً، في        

ستراتيجية وتكتيكية أخرى بديلـة، وإذا      إوذلك من خالل البحث عن خيارات       . ديد من قبل حركة فتح    وعلى التح 
فبأي منطق يجب أن يحشر الجميـع       . لم تكن بديلة فموازية ومتكاملة، كما حاول أن يفعل الشهيد ياسر عرفات           

  .ئجنها فاشلة بال خالف عند االحتكام إلى النتاإستراتيجية واحدة، ناهيك عن إفي 
ـّر        وبهذا يمكن، بل يجب، أن تتحول أجندة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني إلى اإلجابة عن السؤال المعب

وهو كيف نواجه فرض مـشروع      . عما يدهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين في الواقع الراهن وليس مستقبالً         
 االعتراض عليه فهذا حاصل وإنما عـن        وعلى التحديد ليس اإلعالن عن رفضه أو      . أولمرت من جانب واحد   

أي مشروع نـضالي مقـاوم      . لمواجهته وإسقاطه ) ستراتيجية أو االستراتيجيات والتكتيكات   اإل(أساليب النضال   
وممانع فلسطيني ـ فصائلي وشعبي في الداخل والخارج، ومشروع نضالي داعم عربي وإسـالمي وعـالمي    

ـُخبي) ما أمكن(رسمي    .وشعبي ون
نقـذ الوضـع                 إا االنحباس في           أمستراتيجية سالم وتفاوض فقط، فإلى الدرك األسفل إن لم تجـد مـن ي

  .الفلسطيني والعربي منها
  6/6/2006موازين 

  
  !ونفق في الرأس  .45

  راجح الخوري
لكـنهم فـي    . سماء محددة على العمليات التي ينفذونها ضد االحتالل االسـرائيلي         أنادراً ما يطلق الفلسطينيون     

 ئخيرة على الموقع المحصن في معبر كيريم شالوم اختاروا اسماً بدا ناجحا بمقدار النجاح المفـاج               ليتهم األ عم
  .والمذهل الذي حققته هذه العملية

مور والحقائق التي تمثل في نظر الفـصائل        وفي الواقع لقد بدد الهجوم كثيرا من األ       . اسم العملية الوهم المتبدد   
  .رباً من ضروب الوهمالثالثة المشاركة فيه ض
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بددت العملية الوهم الكبير الذي كلف االسرائيليين مئات ماليين الدوالرات، وهو تحديدا جـدار الفـصل         : أوالً  
صال على انه يكفل    أية والتهم القدس الشرقية، والذي يتم بناؤه        الذي قضم أجزاء كبيرة من مساحة الضفة الغرب       

  .يحول دون وصول العناصر التي تريد تنفيذ هذه العملياتمنع عمليات التسلل الفلسطينية، وانه 
مـر  لى الترنح، حيث وصل األ    إن من دفع هذا الجدار      ذا كانت صواريخ القسام على بدائيتها تمكنت حتى اآل        إو

لى حدود قيام هجرة اسرائيلية داخلية هربا من هـذه الـصواريخ، فـان احتمـاالت                إفي منطقة سديروت مثال     
و تمكنهم من تطوير صواريخهم تجعل من الجدار المذكور بال          أكثر تطورا   أن على صواريخ    حصول الفلسطينيي 

  .ي معنى امنيأ
ن يمنع  أن ليس في وسع الجدار      أن سابقة كيريم شالوم     أرض، وهذا يعني    اآلن يخرج الفلسطينيون من باطن األ     

خرى تساعد في الهجـوم     أنفاق  أ ذا كانت مجموعات تعكف اآلن على حفر      إنفاق، ومن يدري ما     التسلل عبر األ  
  !خذه على حين غرة؟أعلى االحتالل االسرائيلي و

ثم االنخراط في السعي    أسقطت العملية الوهم المتنامي عند الحكومة االسرائيلية بأن االنسحاب من غزة،            : ثانياً
ن يعطيا األمن   ألوضع حل انفصالي من طرف واحد، يفرضان على الفلسطينيين كأمر واقع، ويمكن في النهاية               

رض لـشن   رض وتحـت األ   ن يندفعوا فـوق األ    أذ سيظل في وسع الفلسطينيين      إواالستقرار لدولة االحتالل،    
  .هجماتهم ضد اسرائيليين

بتسمية الوهم المتبدد هو تبدد هيبة القوة االسرائيلية وسطوة اآللـة العـسكرية لجـيش    إذا كان المقصود : ثالثاً  
رباك والمباغتة التي وقعـت فيهـا        هدفها كامال على هذا الصعيد، وليست حال اإل        االحتالل، فان العملية حققت   

  .مرال دليالً حسياً على هذا األإاسرائيل 
ال : كان دان حالوتس الذي قال    روال كالم رئيس األ   أ. ئيل في هذه الحال   هناك أمران يؤكدان وقوع اسرا    : رابعاً  

ن أنه كان علـى الفلـسطينيين       أنذارات مسبقة ولك  إمن دون   ن هذا الحدث دهمنا ونحن لسنا جاهزين و       أشك في   
  !نذارا قبل تنفيذ هجومهمإيوجهوا 

علن انه كان قد    أمن العام الشاباك الذي     وثانيا التراشق باالتهامات واللوم بين قيادة الجيش االسرائيليى وجهاز األ         
  .ر لم يكن ملموسان التحذيأحذر الجيش من تحضيرات لهجوم في ذلك القطاع، لكن الجيش وجد 

أن نجاح العملية أصاب اسرائيل معنويا وسيكولوجيا أكثر مما أصابها عسكريا وبـشرياً، بـرغم أن                : خامساً  
دي اسرائيلي يمثل صفعة معنوية كبيرة لهيبة الجيش االسرائيلي الذي حرص           نجاح الفلسطينيين في اختطاف جن    

  .ن يظهر في صورة القوة التي ال تقهرأدائما على 
رض ساعدهم في تنفيذ    ول عسكري تحت األ   األ. ن الفلسطينيين حفروا نفقين ال نفقا واحدا      أمكن بال تردد القول     ي

عملية كيريم شالوم، والثاني سيكولوجي داخل االطمئنان العام في اسرائيل يساعدهم في العملية المستمرة لتبديد               
  .ن يفرض حال نهائيا ويرتاحأالوهم بأن في وسع االحتالل 

حاسيس االسرائيليين الذين يعيشون بمحاذاة جـدار       أن يتصور ما هي     أبقليل من المخيلة، يستطيع المرء اآلن       و
  !ي لحظة عبر نفق يصليهم ناراً وقذائفأن تنشق في أرض يمكن ن األأالفصل، حيث باتوا يملكون حذرا من 

فاق بين محمود عباس وإسماعيل هنيـة       بددت العملية، مرحليا على األقل، الوهم حول إمكان نجاح االت         : سادساً
ويكفي في هذا السياق التدقيق في موقفي فتح وحماس من العمليـة الكتـشاف التنـاقض                . حول وثيقة األسرى  

  .ري بينهماالجوه
سرى، وكانا سيعقدان اجتماعا، هو الثالث      خيرة على اتفاق وثيقة األ     قد وضعا اللمسات األ    ةفقد كان عباس وهني   

لالتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية وعلى وضع خطة لمواجهة مشروع ايهود اولمـرت              سبوع،  أفي خالل   
ن كتائب القـسام ال تلتـزم       ألى درجة الحديث عن     إبعاده  إبعد العملية ظهر التناقض بكل      . لالنسحاب األحادي 

 الحركـة،   ن الجناح العسكري لـحماس يعمل باالستقالل عن قيـادة        أذا صح   إف. تعليمات قيادة حماس في غزة    
  سماعيل هنية؟إفكيف يمكن الحديث عن اتفاقات تلزم 
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يلة تساعد على استعادة مناخ التفاوض مـع        بددت العملية كل االحتماالت المتعلقة بإمكان قيام هدنة طو        : سابعاً  
بواب على مرحلة عاصفة من العدوان الواسع ووصل حد التلويح باجتياح قطـاع غـزة،               اسرائيل، وفتحت األ  

  .لمذبحة المفتوحة ضد الفلسطينيين ال تكفيولكأن ا
ن تحمي الفلسطينيين   أية على   بإمكان قدرة الدول العرب   ) إن كان قد بقي من وهم     (للمرة المائة تبدد الوهم     : ثامناً  

  .ليهم وإن بعضا من حقوقهم الوطنية المسلوبةإدنى الذي يعيد لى حل الحد األإو تساعدهم في االهتداء أ
  27/6/2006النهار 

  
  ذكريات التعليم في فلسطين أيام االنتداب .46

  نقوال زيادة     
لى دار  إتحدثت من قبل عن المدارس من حيث هيكليتها، تحدثت عن مدرسة جنين التي تعلمت فيها قبل ذهابي                  

 المدرسة الرشيدية في القدس بنيت في أيام السلطان محمد        . تحدث اآلن عن األبنية المدرسية    أأريد أن   . المعلمين
هذه مدرسة بنيت لتكون مدرسة في األصل، لكـن         . رشاد فكان اسمها الرشادية، بعد االحتالل سميت الرشيدية       

بعد هذه الفترة   . لى أواسط الثالثينات تقوم في أبنية عادية مستأجرة       إ 1919نشائها سنة   إدار المعلمين ظلت منذ     
كثر الحاالت كانت   ألكن في   . بر جنوب القدس  لى المباني الخاصة بها واألراضي الواسعة على جبل المك        إنقلت  

فكان في كـل    . وعندنا ثالث غرف للتعليم   . في ترشيحا كان عندنا ستة صفوف     . المدارس بيوتاً عادية مستأجرة   
ن المعلم يدرس نصف الوقت للصف الثالث مثالً ونصف الوقـت للـصف الرابـع،               أغرفة صفان ومعنى هذا     

ظل هذا األمر على هذا المنـوال       .  للصف السادس وهكذا دواليك    نصف الوقت للصف الخامس ونصف الوقت     
  .لى سنوات طويلة حتى بنت ترشيحا مدرسة تناسبهاإ

هذه استعملت  . يدي الجمعية الروسية الفلسطينية   أهناك مدارس كانت فتحت من قبل في القرن التاسع عشر على            
لكن نابلس بنت   .  والثانوية كانتا مدرستين من قبل     مدرسة الناصرة االبتدائية  : المباني الخاصة بها للمدارس منها    
  .على كل كان كثير من الترقيع في اإلدارة وفي اختيار الكتب. لها مدرسة على حساب األهالي

  .لى إعداد المعلمينإونأتي اآلن 
في عكا سنة   أنا لما عنيت    . لما فتحت المدارس ُأخذ كل الذين كانوا يعملون في التعليم من قبل، وعينوا معلمين             

 كان زمالئي جبرائيل خوري من خريجي السيمنار الروسي في الناصرة الـذي كـان يعـد المعلمـين                   1925
وكـان  . لينا فيما بعد ناصر عيسى أيضاً وكان من خريجي السيمنار         إلمدارسه، يوسف حنا كذلك األمر؟ انضم       

كانـت مـدة    .  لم ينهيا الـسيمنار    هناك في ترشيحا زميلي جبران بولس وفي عكا زميلي يوسف خليل كالهما           
وأقفـل  ) 1918-1914(ربع سنوات فقط ثم جاءت الحرب العالمية األولى         أالدراسة ست سنوات لكنهما درسا      

  .قفلت المدارس الروسية ألن هذه الدولة كانت من خصوم الدولة العثمانيةأالسيمنار كما 
ثمة عدد من الشيوخ، هؤالء لهم دائمـاً خلفيـة          وكان  . عدد كبير من هؤالء المعلمين عينوا في مدارس كبيرة        

ن البعض منهم قرأ في األزهـر فكـان         أنهم قرأوا عند شيخ من شيوخ الجوامع المحلية أو          أما  أدراسية معينة   
  .يوظف في التدريس

سم قال عن نفسه إنه قضى ثالثين سـنة فـي           كان عندنا في جنين معلم اسمه الشيخ مصطفى وال أذكر بقية اال           
فـي  . الشيخ سعيد مرعي المعلّم في جنين كان قضى بعض الوقت فـي األزهـر             . بين طالب ومدرس  االزهر  

كان الذهاب الى الجامع    . القدس كان يدرس الدين االسالمي في دار المعلمين الشيخ العوري من طالب االزهر            
 التاسع عشر شهد هجمة من      االزهر أمراً مألوفاً في كل المنطقة الشامية من أزمنة متوغلة في القدم، لكن القرن             

اللغة . لبنان وسوريا وفلسطين على االزهر ولذلك كان هؤالء متوفرين لتدريس الدين االسالمي واللغة العربية              
  .االنكليزية كانت قضية حظ ونصيب ال أكثر وال أقل
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الـسنة   ودار المعلمـات فـي       1919بدأت حكومة فلسطين بإعداد معلمين ومعلمات ففتحت دار المعلمين سنة           
تدريس اللغة العربية استمر عندنا على نحو جيـد مـن           . أنا اتحدث عن دار المعلمين ألنني تعلمت فيها       . التالية

جورج خميس الى الشيخ محمود احمد الوصيف الذي كان يساعده وهو من خريجي القضاء الشرعي الى حبيب                 
اذ أن آخر ما توصـلنا اليـه        . ألدب القديم لكن ذلك كله كان يتعلق با     . خوري كان هناك نوع من الصلة الوثيقة      

الجغرافيا تعلمناها في كتاب اسمه الجغرافيا العمومية كتاب ضـخم          . زمنياً كان صدر االسالم بالنسبة الى ألدب      
الحساب استعملنا له كتاباً في أول سنة لشخص اسمه محمد زكـي،            . موضوع في مصر لطالب دور المعلمين     

رافيا فلسطين قرأناها في كتاب وضعه خليل طـوطح، مـدير دار المعلمـين،              الجغرافيا المحلية، جغ  . مصري
وقرأنا التاريخ القديم لفلسطين في كتاب وضعه الدكتور خليل طوطح مـع عمـر              . وحبيب خوري أحد االساتذة   
كانت كلها معلومات بسيطة ابتدائية المفروض أننـا نعلمهـا لطـالب المـدارس              . الصالح البرغوثي المحامي  

كان . ئية وندبر حالنا في بقية الكتب ألن وضع الكتب المدرسية على أيدي فلسطينيين تأخر بعض الوقت               االبتدا
السباق خليل السكاكيني لما كتب أربعة اجزاء ألربعة صفوف لتعليم القراءة في كتاب سـماه كتـاب القـراءة                   

ثـم أضـاف    . م راس روس  الحديثة لكن ألن أول كلمتين في الجزء األول هما راس روس فالكتاب عرف باس             
آخرون كتباً أخرى، في الواقع لم تكن من الجودة واإلتقان من درجة ما وضعه خليل السكاكيني ألن الرجل كان                   

وجاء وصفي عنبتاوي فوضع مع حسين غنيم كتباً في التاريخ وفي الجغرافيـا للمـدارس               . مربياً نظراً وعمالً  
  .رية على أساس ما يستطيع أن يحصل المدرس عليهالتعليم الثانوي ظلت كتبه اختيا. االبتدائية

تجربتي أنا التي انتقلت فيها بعد تخرجي من دار المعلمين بسنة واحدة الى التدريس بمدرسة ثانوية فيها صفان                  
  .هذه قصة طويلة ال مجال لذكرها هنا. ثانويان تجربة التعلّم والتعليم معاً

م في مدارس الحكومة الرسمية لم تكن تفي بالحاجة ال من حيـث             المهم أن الموازنة التي كانت تخصص للتعلي      
ففلسطين كلها لم يكن فيها في نهاية عهد االنتـداب سـوى اربعمائـة              . عدد المدارس وال من حيث المدرسين     

وهذا معناه حرمان عدد كبير من الناس من التعليم أو          . مدرسة ومدرسة في القرى التي يزيد عددها عن األلفين        
هل كانت هـذه الـسياسة      . يتبادر الى ذهني سؤال   . ات إلزامية إلرسال االوالد الى المدارس االخرى      تحمل نفق 

مقصودة؟ بعبارة أخرى هل كانت قضية إنشاء وطن قومي في فلسطين مقصوداً منها التأخر أو تـأخير نمـو                   
معارف لم تنـل حـصتها      الذي يمكن أن أقوله إن إدارة ال      . اآلخرين بحيث يمكن تيسير قيام هذا الوطن القومي       

وكان دائماً مديرو المعارف يتـذمرون مـن تقييـد الميزانيـة       . الوافية الكافية الشافية النشاء المدارس الالزمة     
األمر اآلخر هل كان هناك تضييق على المعلمين أن ال يعملوا في الـسياسة              . والموازنة ال أدري ايهما اصدق    

ا بأهل السياسة وكان يطلب من كل مدرس اذا كتب مقاالً للنـشر فـي               مثالً؟ نعم كان يقصد منهم أن ال يختلطو       
 1930وألنني لم أكن أعرف هذا فقد كتبت سنتي         . مجلة أن يعرضه أوالً على إدارة المعارف إلبداء الرأي فيه         

  . مقالين في المقتطف دون أن أعرضهما على أحد1931 –
لفلسطينية في المدارس؟ ال أذكر أننا تلقينا تعليماً من هـذا           هل كان ينتظر من المعلمين أن يتحدثوا عن القضية ا         

النوع، لكن اإلشارات كانت كثيرة بخاصة إذا عرف عن مدرس انه خرج عن الطريق كما حدث ألكرم زعيتر                  
كان يحسب أنه   . أكرم زعيتر مخلوق للعمل السياسي    . عندما جاء ليعلّم اللغة االنكليزية في مدرسة عكا الثانوية        

فنـصحه  . للزعامة السياسية لذلك لما اتسع األمر وعرف كان على وشك أن يعفى من التعليم في عكـا                موجود  
أعرف أنا عـن    . وهذا الذي حدث  . المدير أنيس صيداوي أنه اكبر لقيمته أن يستقيل هو من العمل قبل أن يقال             

رسة أي الحديث عن وعـد      معلمين دعوا الى ما يمكن ان يسمى مجلس تأديب بسبب تصرفهم السياسي في المد             
على كل الذي قدمته اإلدارة البريطانية أيام االنتداب للتعليم في فلسطين كان أقل بكثير مما يتوجب                . بلفور مثالً 

عليها اذ لم يكن سوى الكلية العربية من جهة، والكلية الرشيدية من جهة ثانية، وكلية يافا العامرية مـن جهـة                     
  . الثانوي الكاملثالثة التي كانت تزين التخرج
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كان فيها صـفان فـوق الرابـع        .  لم تكن كلية بالمعنى التام     1948الكلية العربية التي كانت معروفة الى سنة        
في الوقت الذي كانت مدرسة مس روبرتسون للبنات ومدرسة الشباب للرجال فيهما ما يمكّن التلميـذ                . الثانوي

على شهادة البكالوريوس ألنهما ليستا مؤسستين مرتبطتين    أن يصل الى درجة البكالوريوس لكنه لم يكن يحصل          
انما حكومة فلسطين كانت تعتبر هؤالء الخريجين كأنهم خريجو جامعة يحملـون بكـالوريوس              . بجامعة لندن 

  .وعاملتهم على هذا األساس
يجي الكليـة   صحيح أن خر  . والحركة الثقافية التي عرفت بفلسطين والتي تحدثت عنها كثيراً هي النتاج المحلي           

العربية وسواها لما ذهبوا الى الجامعات وعادوا كان منهم الشيء الكثير، لكن ما اعطته الحكومـة البريطانيـة                  
  .بفلسطين لقضية التعليم ظل قليالً

ومن أفضل ما وضع عن التعليم في فلسطين حسب         . هذه مالحظات عابرة واألمر في حاجة الى دراسات دقيقة        
. داللطيف طيباوي عن التعليم في فلسطين، وكان رسالته للدكتوراه، المجال بعد متسع           معرفتي هو ما وضعه عب    

والدكتور محمد يوسف نجم، خريج الكلية العربية والجامعة األميركية في بيروت والذي يحمل دكتـوراه مـن                 
وهناك لكن هناك   ثمة مقاالت نشرت هنا     . جامعة القاهرة، يعد دراسات مفصلة عن دار المعلمين والكلية العربية         

والمصادر متيسرة حسب قول االستاذ فؤاد قعوار الذي يعمـل فـي            . بعد متسع لمن يريد أن يتعمق في األمر       
  .الموضوع هذه األيام

  27/6/2006الحياة 
  

  قراءة في نتائج العملية الفدائية في كرم سالم .47
  أحمد الحيلة 

يع شهداءهم الـذين سـقطوا جـراء القـصف          انشغل الفلسطينيون طوال األيام القليلة الماضية في تشي       
اإلسرائيلي المتواصل بال هوادة مستهدفاً المدنيين وخاصة األطفال منهم، فقد بلغ الشهداء من األطفال أحد عشر                
شهيداً خالل األسبوع المنصرم، لينضم هؤالء إلى قافلة الشهداء من األطفال الفلسطينيين الـذين بلغـوا نحـو                  

ن سن الخامسة عشرة من العمر منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى منتصف شـهر              طفل شهيد ممن هم دو    700
  . 2006حزيران 

وهي أرقام في حد ذاتها تدل على أن االحتالل لم يعد يكترث كثيراً أو يـدخل فـي حـساباته تجنـب المـس                        
قرار الـدولي ومراقبـة     ولم يفعل ذلك؟ فاليوم واشنطن صانعة ال      . بالمدنيين، تحاشياً إلثارة الرأي العام العالمي     

حقوق اإلنسان، أصبحت تمارس االحتالل، كما أضحت رأس حربة في حصار وتجويـع الـشعب الفلـسطيني       
  .عقاباً له على ممارسته الديمقراطية، يشاركها في ذلك الغرب وجزء من العرب

بـين مـن يحمـل      وأمام هذا الدعم الالمتناهي، وجدت إسرائيل نفسها في حل من أي ضابط أو مانع للتفريق                
  .السالح من الفلسطينيين وبين من يحمل قنينة الحليب، فكلهم في نظر إسرائيل فلسطينيون يستحقون القتل

وفي خضم تسارع عمليات القتل للفلسطينيين، جاءت العملية الفدائية مستهدفة موقعاً عسكرياً لجنود االحـتالل               
، فقتل ثالثة جنود، وفقد أو أسـر        25/6/2006 األحد   جنوب النقب فجر يوم   ) كيرم شالوم (في منطقة كرم سالم     

فكانت تلك العمليـة صـدمة      . رابع، وجرح أربعة آخرون مقابل استشهاد فلسطينيين من المقاومين المهاجمين         
  .أفاقت المنطقة من غيبوبة وإنشداد ذاهل لمشهد دام رسمه بالدم الفلسطيني وغبار المدافع اإلسرائيلية

د من جديد إلى عهده القريب، وإلى الحقيقة التي يحاول البعض تناسـيها أو تجاهلهـا أو                 فأعادت العملية المشه  
التلهي عنها إلى كون المسألة صراع بين احتالل وشعب محتل، صراع بين إرهـاب صـهيوني نـازي، ودم                   

  .فلسطيني مقاوم
نية الراهنة داخلياً وخارجياً،    وعند التمعن في العملية الفدائية، ومعالجتها مع معطيات ومدخالت القضية الفلسطي          

  :يمكننا القول أن هذه العملية النوعية أبرقت مجموعة من الرسائل، وأسفرت عن مجموعة من النتائج أهمها
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فاالحتالل تمـادى   . إعادة التوازن المفقود، بإعادة االعتبار للمقاومة في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية          •
مقاومة اإلسالمية حماس ـ التي تمثل الثقل األساس ورأس الحربـة   في اعتداءاته ظناً منه أن حركة ال

في المقاومة ـ ستبقى خارج مربع الفعل المقاوم بسبب وجودها في الحكومة التي تشكل قيداً عليها كما  
ظن االحتالل، هذا باإلضافة إلى االعتقاد بأن حماس معنية بالتهدئة السـتثمارها فـي إقنـاع العـالم                  

ولكن العملية جاءت لتؤكد أن حركة حماس لم تغادر مربع          . الدعم للشعب الفلسطيني  بضرورة مواصلة   
المقاومة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني في ذات الوقت الذي تضطلع فيه بمـسؤولياتها فـي الحكومـة                 

 .والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على نهج الحكومة المقاومة
 لن يستسلم للحصار وآثاره، ولن يخـضع لالبتـزاز          كما عبرت العملية الفدائية، أن الشعب الفلسطيني       •

وهذه رسالة خارجية وداخلية بعثـة  . السياسي، فهو قادر على الصمود والمقاومة، ولن تنكسر له شوكة         
بها العملية الفدائية؛ فالفلسطينيون أرادوا القول للعالم أن الدم الفلسطيني لن يكون مستباحاً ومجانياً، وان               

وعلى العـالم بقيـادة الواليـات       .  لالنفجار في ظل سياسة الحصار والقتل والتدمير       المنطقة كلها قابلة  
المتحدة المعنية بأمن االحتالل أن يراجع موقفه من الحصار ومن اإلرهاب الصهيوني بحق المـدنيين               

أما على المستوى الداخلي، فهي رسالة إلى الرئاسة الفلسطينية وبعض المنتسبين لحركـة             . الفلسطينيين
فالمتابع لمسيرة األحداث ولجلـسات الحـوار      . تح المشاركين في حصار الحكومة والساعين إلسقاطها      ف

الفلسطيني يدرك أن الرئاسة الفلسطينية تستغل أجواء الحصار والتوتر األمني الداخلي المفتعل للضغط             
والعربيـة،  على  حركة حماس لالعتراف باالحتالل من خالل االعتراف المطلق بالقرارات الدوليـة              

فجاءت العميلـة   . مقابل فك الحصار كابتزاز سياسي رخيص يتاجر بمصير وحقوق الشعب الفلسطيني          
في كرم سالم رسالة قوية، بأن حماس لن تُبتز ولن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني رغم الـضغط                  

هداء األطفال والقـادة    والحصار، وأنها لم ولن تغادر مربع المقاومة دفاعاً عن الشعب، وثأراً لدماء الش            
كأمثال المجاهد جمال أبو سمهدانة قائد المقاومة الشعبية الذي اغتاله االحتالل وهـو يـشغل منـصب                 

 .المراقب العام لدى وزارة الداخلية الفلسطينية
فَقْد االحتالل ألحد جنوده أثناء العملية الفدائية يرجح إمكانية خطفه على يد المقاومين الفلسطينيين، مما                •

يعنى إحياء قضية األسرى في سجون االحتالل، بعد غياب طويل ويأس دب في نفوس الفلسطينيين من                
فإن صح اختطاف الجندي فإن ذلك يعنى إمكانية استخدامه في التفاوض إلطالق            . إمكانية اإلفراج عنهم  

ـ   ن عيـون  سراح األسرى من المعتقالت الصهيونية النازية، خاصة إذا تمكن المجاهدون من التخفي ع
بعض األجهزة األمنية الفلسطينية التي قد تسعى إلفشال عملية التبادل خدمة ألجندتها السياسية الخاصة              
المرتبطة بإرضاء االحتالل كمدخل الستعادة مسار التسوية الخيار الـسياسي االسـتراتيجي لمؤيـدي              

أن : محمود عباس مفادهـا من جانب آخر، فإن عملية الخطف تعد رسالة إلى الرئيس        !! اتفاقيات أوسلو 
األسرى بحاجة لمن يعمـل إلطـالق سـراحهم، ولـيس اسـتغاللهم واسـتعمال وثيقـتهم للوفـاق                   

 .الوطني،ألغراض ومشاريع سياسية ثبت فشلها عبر ثالثة عشر عاماً
العملية جاءت في سياق رد الفعل الطبيعي على جرائم ومجازر االحتالل وخاصة مذبحة شاطئ بيـت                 •

فأتت العمليـة لتمـسح دمـوع       . ح ضحيتها عائلة غالية وبقيت الطفلة هدى شاهدة عليها        الهيا التي را  
األمهات واألطفال الذين فقدوا ذويهم،  ولتقتص للثكلى والجرحى المدنيين الذين عاشوا أيامـاً عـسيرة                

 فـي   دون نصير أو معين، ولتؤكد للشعب الفلسطيني أنه ليس يتيماً وال ذليالً طالما هناك دماء تنـبض                
وفي ذلك رفع لمعنويات الشعب الذي تخلى عنه معظم األقرباء واألشقاء فـي             . عروق أبنائه ومجاهديه  

 . ساعة العسرة
األمر اآلخر الذي تشير له هذه العملية أن محاوالت إسقاط الحكومة المنتخبة عبر الحـصار والتـوتير                  •

عب الفلسطيني يملك خياره المقـاوم      الداخلي وإشاعة الفوضى، لن يفضي إلى االستقرار المنشود، فالش        
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، خاصة بعد انكشاف زيف     ..ولن يعدم الوسيلة في التعبير عن رفضه لالحتالل ولو من باطن األرض           
  .الدعوات األمريكية لإلصالح الديمقراطي كمدخل للسالم واالستقرار في المنطقة

جار في المنطقة، ألنه ما زال يمـارس        يبقى القول بأن االحتالل هو المسؤول األول واألخير عن التوتر واالنف          
وعلى العالم أن يعيد حساباته مـن جديـد، فطالمـا           . القتل والتدمير بحق شعب يبحث عن االستقالل والحرية       

استمرت المعاناة فلن تهدأ المنطقة ولن تشهد االستقرار والسالم، حتى يتمكن الفلسطينيون من استعادة حقـوقهم                
  .وما عملية كرم سالم كيرم شالوم إال رسالة لمن يحسن قراءاتها.  مستقلةوإقامة دولتهم الفلسطينية ال

  26/6/2006الزيتونة 
  

  بين الخيارات الصعبة والقرار األصعب.. حماس .48
  عدنان أبو عامر 

  الخيارات المتوقعة أمام الحكومة والسيناريوهات المتوقعة سلوك الحكومة وتفاعلها مع األزمة
ه تقريبا لطبيعة األوضاع التي تعم األراضي الفلسطينية، وأثرهـا علـى حركـة              في ظل التشخيص المتفق علي    

والحكومة التي تقودها، فقد أصبح من الواضح أن الخيارات المتاحة باتت ضـيقة             ) حماس(المقاومة اإلسالمية   
خيارات على  نسبيا، األمر الذي يحتم على الحكومة الوليدة المحاصرة البحث في ما يوجد بين أيديها من بدائل و                

  .ضيقها، وتحديد نقاط الضعف والقوة، وإيجابيات وسلبيات كل منها
 حركة متصلبة ذات    -كما أشيع عنها  -مرونة حماس عكست حجم النضج السياسي الذي وصلت إليه، إذ لم تعد             

علـى  مواقف دوغمائية جامدة، وإنما تعيش الواقع الدولي وتتفهم المستجدات الدولية، لكن دون أن يكون ذلـك                 
  .حساب الثوابت

 لم يعد سرا أن حركة حماس وحكومتها المنتخبة فوجئت بحجم الحصار الذي فرض عليهـا منـذ اللحظـات                   
األولى، بدءا بالحصار المالي، ومرورا بمحاولة فرض عزلة سياسية ودبلوماسية عليها، وانتهاء بإحداث القالقل              

  .ي كبيرا وخطيراواالضطرابات األمنية الداخلية، ولذلك فقد كان التحد
ولست مبالغا إن قلت إنه كان كفيال بإجهاض أي حكومة وليدة ليس لها ذلك الرصيد الشعبي واإلرادة السياسية                  

  .التي تمتعت بها الحكومة الفلسطينية الحالية التي تقودها حركة حماس
 إلى الكارثية، وزاد من     لقد بلغ تدهور األوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مرحلة خطيرة وأقرب            

 مترافقا مع التغير السياسي الذي تم       -ومنهجيا ومبرمجا -تدهورها أن بعض الممارسات باتت تأخذ شكال منظما         
في فلسطين وتسلم حركة حماس لمقاليد األمور، وبالتالي فهم منه تلقائيا أن استيعاب الهزيمة السياسية لم يكـن                  

لية االستالم والتسلم في الوزارات وأمام أعين الكاميرات لم يكـن سـوى   سهال، وأن السالسة التي تمت بها عم 
  !مظهر ديكوري ليس أكثر، ألن وراء األكمة ما وراءها

وهكذا ففي رؤية من ساءهم فوز حماس، أن مع انعدام قدرة الحكومة على إعالة مواطنيها وتوفير لقمة العـيش                   
ظ أرواح العباد من جهة أخرى، يصبح من نافلة القول إن           لهم من جهة، وعجزها عن توفير األمن الداخلي وحف        

  !!هذه حكومة فاشلة وعاجزة وبالتالي عليها لملمة أوراقها وإعالن استقالتها
  سلوك الحكومة وتفاعلها مع األزمة

  :ما الذي فعلته الحكومة للخروج من هذا المأزق
   الجانب المالي-أوال

وكية التي عادوا منها بوعود حقيقية بتقديم دعـم مـالي، وتبقـى             نظم وزراء الحكومة عددا من الجوالت المك      
لتنفيذها التحرك الخاص بالمصارف والبنوك، فيما الحمالت الشعبية التي نظمت في بعض العواصـم العربيـة                

  .واإلسالمية تمكنت من جمع ما تجود به جيوب الفلسطينيين والعرب والمسلمين
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كل الطرق إلدخال األموال من الخارج، وحين أعلن وجود أجـزاء           ومن جهة أخرى حاولت الحكومة أن تسلك        
منها بحوزة بعض وزرائها قامت الدنيا ولم تقعد، وكأن بعض أجهزة اإلعالم الموظفة في خدمة برنامج إفشال                 
  ! الحكومة عثرت على كنز ثمين، حتى بعدما أدرك الجميع أن هذه أموال عربية ترفض البنوك المحلية إدخالها

ناريوهات األزمة الخانقة التي تحيط بالفلسطينيين استمرار األزمة المالية على حالها، واإلبقاء على حالة              من سي 
وإقدام محمود عبـاس علـى   , الشد والجذب بين مؤسستي الحكومة والرئاسة، وتسيير المظاهرات واإلضرابات        

  إقالة الحكومة
   الجانب األمني- ثانيا

ت القتل واالعتداء تنفذ يوميا بحق المواطنين، ولما طلب جميع الفلـسطينيين            ليس سرا أن هناك العديد من حاال      
من السلطة القيام بمهامها لحفظ األمن، عجزت أجهزة األمن بحجة أن االحـتالل دمـر المقـرات وال وجـود          

ـ                ة للمعدات، ولذلك انتشرت الفوضى األمنية وزادت حاالت القتل واالختطاف، األمر الذي دعا وزيـر الداخلي
للقيام بالمهام الموكلة إليه لضبط األمن ودفعه إلى نشر القوة المساندة التي يحتمل قرار تشكيلها ونشرها بعـض                  

  .المداخالت القانونية والسياسية واألمنية
   الخطاب السياسي للحكومة-ثالثا

متفق عليهـا   لقد تركزت محاور الخطاب السياسي الذي قدمته حركة حماس في االستعداد لبحث صيغ سياسية               
بين األطراف ذات الصلة، تضع حدا للمواجهة الدموية مؤقتا وتعاد فيها الحقوق ألصحابها، لتتـرك لألجيـال                 

ويمكن للمراقبين تتبع خطاب حماس السياسي منذ اإلعـالن عـن برنامجهـا             . القادمة مهمة مواصلة الصراع   
ي خالل مشاوراتها البرلمانية لتشكيل الحكومة      االنتخابي، ومراحل األخذ والرد التي أتت على برنامجها السياس        

  .مع الكتل النيابية األخرى، وانتهاء بجوالت الحوار الوطني األخير وقرب االتفاق على وثيقة األسرى
كما أشيع  -وقد عكست هذه المرونة باعتراف الكثيرين حجم النضج السياسي الذي وصلته الحركة وأنها لم تعد                

واقف دوغمائية جامدة، وإنما تعيش الواقع الدولي وتتفهم المستجدات الدولية، لكن            حركة متصلبة ذات م    -عنها
  .دون أن يكون هذا الفهم على حساب الثوابت

  السيناريوهات المتوقعة 
يمكن أن يسفر الحوار الوطني الفلسطيني عن االتفاق على وثيقة األسرى التي تضمنت مقترحات للخروج مـن               

ط بالفلسطينيين، حكومة ورئاسة وفصائل، األمر الـذي يبقـي البـاب مـشرعا أمـام                األزمة الخانقة التي تحي   
ومع ذلك فمن الضرورة بمكان قبل استعراض هذه        . سيناريوهات وبدائل عديدة تتبدى بعض معالمها في األفق       

  :البدائل أن نستشرف جزءا من السيناريوهات المتوقعة من األطراف األخرى، ومنها
  .المالية على حالها، واشتدادها كلما زادت األيام استمرار األزمة -1
  . اإلبقاء على حالة الشد والجذب بين مؤسستي الحكومة والرئاسة، والمزيد من تداخل الصالحيات بينهما-2
 البدء بإجراءات ميدانية مثل إخراج مسيرات للموظفين، واإلضراب داخل بعـض الـوزارات، ومحاولـة                -3

  .خرتعطيل الدوام في بعضها اآل
 إمكانية سير بعض األطراف سريعا في مخطط اإلفشال وخاصة إسرائيل، من خـالل اسـتهداف حركـة                  -4

  . حماس مجددا عبر تنفيذ سلسلة اغتياالت لقيادات الحركة والحكومة، في ضوء التصريحات اإلسرائيلية األخيرة
  .مة دستورية إقدام الرئيس محمود عابس على إقالة الحكومة، ما يعني الدخول في أز-5

ويعزز ذلك لـدى    . من الخيارات المتاحة أمام حماس بقاء الحكومة على موقفها والثبات على برنامجها المعلن            
حماس عدة عوامل أهمها تسجيل موقف تاريخي وطني مشرف، لكن يعيب هذا الخيـار إمكانيـة انفـضاض                  

  الجمهور عن الحكومة رويدا رويدا
   الخيارات المتوقعة أمام الحكومة
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واآلن إلى السيناريوهات والخيارات المتوقعة أمام حركة حماس وحكومتها الوليدة، ونقاط الضعف والقوة لكـل               
  :منها

 ويتلخص في بقاء الحكومة على موقفها والثبات على برنامجها المعلن، وعدم التساوق مع ما هو                : الخيار األول 
  .مطروح محليا وإقليميا ودوليا

  :قاط القوة التي تحيط به، وأهمهاومما يعزز هذا الخيار ن
 تسجيل موقف تاريخي وطني مشرف يكسب الحكومة احترام الجماهير، بعد أن رفضت معادلة الخبز أمـام                 -

  .الوطن
 إمكانية تراجع بعض القوى السيما اإلقليمية عن مواقفها من الحكومة، وتخفيض السقف السياسي المطلـوب                -

  .منها
قيق بعض االختراقات وخاصة على الصعيد الدولي، والمراهنة علـى األزمـة             اللعب على ورقة الزمن وتح     -

  .األخالقية للغرب في محاربة حكومة منتخبة
  .  تجميع المزيد من قوى المقاومة الفلسطينية حول الحكومة-
طة  فشل سياسة التطويع والترويض للحركة، بما في ذلك الجهود الجارية لمساومة الحركة لالختيار بين السل               -

  .والثوابت
  . إبقاء الكرة في مالعب األطراف األخرى وتحميلها ما قد يترتب على انسداد األفق-

  :ومع ذلك فإن هناك بعض نقاط الضعف التي تكتنف هذا الخيار، ومنها
  . تشديد الحصار المالي والسياسي على الحكومة وإمكانية المضي فيه قدما-
  .رويدا رويدا إمكانية انفضاض الجمهور عن الحكومة -
  .  قد يشكل هذا الخيار إقدام محمود عباس على خطوة إقالة الحكومة-
 قد تصل األمور اقتصاديا وسياسيا إلى انهيار كامل للسلطة خالل فترة زمنية وجيزة، ما قد يحمـل حمـاس                    -

  .مسؤوليات تاريخية وسياسية بعيدة المدى
  .لوضع في انفالت أمني منظم غير مسبوق إفساح المجال لسيناريو الفوضى الخالقة، ودخول ا-

وربما .  ويتمثل في استقالة الحكومة طوعيا والبحث في حكومة تكنقراط أو حكومة وحدة وطنية             :الخيار الثاني 
  :تبدو جدية هذا الخيار بفعل نقاط القوة التي تدعمه، وأهمها

  . طي معمول به عالميا اكتساب موقف االحترام الشعبي السيما أن خيار االستقالة عرف ديمقرا-
  . إحداث اختراق في الحصار المالي المفروض على الشعب الذي منح حماس ثقته-
 إطالق يد كتلة حماس في المجلس التشريعي في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد بعيـدا عـن التـسييس،                   -

  .ياوتشكيل معارضة برلمانية قوية، وتأمين الوضع الداخلي واستقراره دستوريا وسياس
  . بقاء حركة حماس على برنامجها السياسي وثوابتها المعلنة دون اضطرارها للتراجع-
  .  تفادي إقدام عباس على إقالة الحكومة بنفسه، واإلقدام على الخطوة طوعيا بما يحفظ ماء وجه الحكومة-

  :ومع ذلك فإن هذا الخيار تكتنفه نقطتا ضعف هامتان هما
 فشل لحكومة حماس عند أول اختبار للحكـم، وتعزيـز مقولـة أن اإلسـالميين                 تصوير االستقالة على أنها    -

  . أصحاب شعارات وقد عجزوا عن مواجهة التحديات عند أول تجربة
، وتحكم خصوم حماس في مقاليد األمور       2006كانون الثاني   / يناير 25 عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل         -

  . عاما12كما كان الوضع عليه منذ 
ار الثالث، ويتمثل في التعاطي نسبيا مع المبادرات السلمية، وخاصة المبادرة العربية وخارطـة الطريـق                الخي

  .ووثيقة األسرى مع إبداء التحفظات
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ربما يشكل هذا الخيار المطلب األكثر إلحاحا على حركة حماس وحكومتها، سواء على الـصعيد المحلـي أو                  
  :ة تعزز من فرضية بحثه بجدية، وأهمهااإلقليمي أو الدولي، السيما أن نقاط قو

 وبالتالي إمكانيـة إحـداث ثغـرات فـي          -السعودية ومصر خصوصا   - إحداث خلخلة في الموقف العربي       -
  .الحصار المالي والسياسي

 االنتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، وكسب الحكومة للمزيد من الوقت، وكسب مناصرين جدد لها إقليميـا                  -
  .في أوروباوعالميا خاصة 

  . حشر إسرائيل في الزاوية وتحميلها مسؤولية التأزم السياسي-
 منح الحكومة بعضا من الهامش التي قد ال تحتمله الحركة، وبالتالي إحداث التمايز اإليجابي، ما سيطلق يـد                   -

  . وبقاء الحكومة في مجالها السياسي-لو اضطرت-الحركة في برنامج المقاومة 
فيذ البرنامج االقتصادي واألمني بعيدا عن إشغال الحكومة بالملف المالي وممارسة الـضغوط              االنتقال إلى تن   -

  .عليها
ولكن في ذات الوقت ال يعتقد المراقب أن هذا الخيار سهال على حركة أيديولوجية كحركة حماس، األمر الذي                  

  : المحيطة به، وأهمهايجعل القبول به مغامرة مكلفة لها غير محسوبة العواقب في ضوء نقاط الضعف 
 التنازل عن مواقف الحركة المعلنة منذ سنوات خالل أشهر معدودة مقابل هدف آني يتمثـل فـي الرواتـب                    -

  .والمساعدات المالية، ما قد يعتبر ثمنا زهيدا
 إمكانية ممارسة مزيد من الضغوط عليها النتزاع تنازالت أخرى، بمعنى إقـدام الحركـة علـى االنتحـار                   -

  .  طوعياالسياسي
 فقدان جزء من الجمهور الذي انتخبها بناء على برنامج المقاومة، خاصة في الصف الداخلي لحماس الذي لم                  -

  . يصل إلى مرحلة الجهوزية لهذا الموقف السياسي المتقدم
 وضع الحركة أمام ضغوط وشروط وتفسيرات مختلة للمبادرات السياسية، وبالتالي اعتبار األزمـة خاصـة                -

  . كة والحكومة وليس باالحتالل اإلسرائيليبالحر
الخيار الرابع، ويتمثل في حل السلطة والتهديد به مبدئيا، وتصعيد برنامج المقاومة، وهو الخيار الذي بدأت به                 
حماس مؤخرا ولو من بعيد، السيما أن األجواء الميدانية والممارسات اإلسرائيلية تشجع على تبنيه، في ضـوء                 

  :وة هامة، ومنهااحتوائه لنقاط ق
 إبقاء الكرة مشتعلة في مالعب األطراف التي تحاصر الحكومة، وإرباك مخططاتها الهادفة إلـى تـرويض                 -

  . الحركة وجلبها إلى مربع التنازالت السياسية
 تحميل العالم كله مسؤولية ماليين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وما قد يعنيـه مـن أعبـاء اقتـصادية                    -

 بأنه قد يدفع ثمنا باهظا جراء       -وخاصة الغرب -وبالتالي فإن مجرد التهديد بهذا الخيار سيشعر العالم         وسياسية،  
  . حصاره المالي وما يمارسه من نفاق سياسي مع الفلسطينيين

الخيارات أمام صانع القرار السياسي في حماس وحكومتها صعبة، وسيحار في البحث عن أفـضلها أو عـن                   
تتجلى حكمة السياسي ليس في معرفة الخير من الشر وإنما في إدراك واختيـار الخيـر بـين                  أقلها كلفة، وهنا    

   .الشرين
 أعلنت حماس غير مرة أن السلطة لم تكن هدفا بحد ذاته، وبالتالي فقد جاءت كجملة اعتراضية، وإن ذهبت                   -

  . فال بكاء عليها طالما أنها باتت تشكل عبئا على الحركة والقضية
  .ن جديد إلى برنامج المقاومة الذي أثبت جدارته، ولم تغادره الحركة نهائيا العودة م-
  .  إمكانية وقف مخطط االنفصال اإلسرائيلي وإشغاله بالمقاومة، ما قد يعني إرباكا للساحة الحزبية اإلسرائيلية-

 الحركـة،    ليس من الـسهولة بمكـان أن تتـورط فيـه           -على جديته وخطورته   -في المقابل فإن هذا الخيار      
  :العتبارات أهمها
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 حماس أو الحكومة ال تملك قانونيا هذا الخيار، وهي بحاجة إلى إجراءات دستورية وسياسية معقدة تستغرق                 -
  . وقتا طويال

  . النتائج المترتبة قد تطال حماس بصورة سلبية، خاصة في ظل افتقاد األمن وشيوع أجواء الفوضى العارمة-
  . ى أن الحركة فشلت في برنامج الحكم، وبالتالي لجأت باعتباره خيار المفلس قد يفسر هذا الخيار عل-
  . تحمل الحركة لهذا الخيار قد يفقدها جزءا من جمهورها الذي تشوق لبرنامج اإلصالح وليس الفوضى-
 إمكانية دخول أطراف خارجية على الخط الداخلي واستغالل الفوضى، وتنفيذ برنـامج اغتيـاالت يـورط                 -

  .كة بما ال تطيقهالحر
  . إمكانية أن ترد إسرائيل على ذلك بتصعيد غير مسبوق، وربما إعادة احتالل غزة بالكامل-

هي خيارات صعبة ال شك في أن صانع القرار السياسي في حماس وحكومتها سيحتار في البحث عن                 .. وأخيرا
خسائر بعدما غـدا حـصد المكاسـب    أفضلها، أو إن شئت عن أقلها كلفة، فحسابات المرحلة تتحدث عن أقل ال  

مطلبا عسيرا، وهنا تتجلى حكمة السياسي ليس في معرفة الخير من الشر، وإنما في إدراك واختيار الخير بين                  
  !!الشرين

  26/6/2006الجزيرة نت 
  

  ردن بين تيار حماس وهواجس السلطةخوان األإ .49
  رنا الصباغ      

خوان المسلمين، بعد أكثر من ستة عقود من م بين السلطة واأللى كسر عظ  إردن قد تصل    بدايات مواجهة في األ   
التعايش اإليجابي بين هؤالء والنظام الهاشمي، وذلك ضمن معادلة جديدة إلعادة صياغة العالقة بين الطـرفين                
في زمن تغيرت فيه أولويات المصلحة الوطنية من منظور كل جهة، وبات التنظيم يتبنى حركة حماس ظالمـة                  

يام سلسلة سياسات استفزازية تعكـس      كثر ما يقلق السلطات هذه األ     ألعل   .ردنة، ولو على حساب األ    و مظلوم أ
ذ أشـتد عـود     إخوان،  سالمي، الذراع السياسية لجماعة األ    اختراق حماس التنظيمي لبنية حزب جبهة العمل اإل       

 ظل تغير عميق فـي تركيبـة        تيار قيادي جديد موال للحركة الفلسطينية، ومتعاطف مع فكر تنظيم القاعدة، في           
  .القواعد الشعبية وآليات صنع القرار الرسمية باتجاه التشدد واالبتعاد عن تكتيك السياسات المهادنة كسباً للوقت

رهاب، وعدم  خوان، لتحديد اطر العالقة الجديدة واستصدار قرار واضح برفض اإل         اآلن حان وقت فتح ملف األ     
يـديولوجي، وعـدم الـسماح بـصدور        رهاب الفكري واأل  نشاطات دعم اإل  ربطه بالمقاومة، والتبرؤ من كل      

  .واألهم وقف تحدي مبادئ الدولة. و مؤيدة لقتل المدنيين وتكفيرهمأو تحريضية أتصريحات تبريرية 
سالمي المتنفذ، التي تنامت منذ أبرم األردن معاهدة سالم مع اسـرائيل            بوادر التصدع بين الحكومة والتيار اإل     

، بانت واشتدت خالل الشهرين الماضيين عبر سلسلة من التحركات اإلسالمية رأت فيها الحكومـة               1994عام  
سـتقواء  اكذلك اعتبرت هذه التحركـات      . محاولة منسقة ومقصودة لفرض الهيمنة على شارع محبط ومتخندق        

ة فـي األراضـي     خيـر غير معهود على السلطة، بعد نجاح حركة حماس الشقيقة في االنتخابات التشريعية األ            
  .ردنسالميين في األالفلسطينية، وتداعيات ذلك على مشهد اإل

لعبة شد الحبل بدأت مع نشوة انتصار حماس عندما قال رئيس كتلة جبهة العمل اإلسالمي عـزام الهنيـدي إن       
ـ  . اهللا سالمي في األردن بات جاهزاً لتسلم السلطة التنفيذية التي يرأسها الملك عبد           التيار اإل  اء اإلصـرار   ثم ج

رشيد، من الصف الثاني، كأمين عام جديد للحزب، بخـالف رغبـة            أخواني على انتخاب المتشدد زكي بني       اإل
، وبعد تحذير علني من الدولة، بسبب حماسه لـ حماس، ومـزاعم حـول      )ردنيةأغالبيته شرق   (تيار االعتدال   

 السريع للرواية الرسـمية عـن ملـف    ثم جاء الدحض. ردنيدعم خفي يسبغه على خاليا حماس في الجسم األ   
ستخدامها في  اتهريب األسلحة المضبوطة، التي قيل أن بعض قادة حركة حماس في دمشق كان وراءها، بقصد                

  .ومن دون العد للعشرة، تبنت الجبهة موقف حماس. ردنرهابية ضد األإعمليات 
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 على رفع أسعار المحروقات فـي       لى عصيان مدني لالحتجاج   إبعد ذلك جاءت دعوة غير مسبوقة من الحزب         
الماضي، وسط مزاعم عن تحرك عدد من أعضائه وكوادره في األحياء الشعبية إلجبار بعـض               ) إبريل(نيسان  

  .غالقالمحالت على تنفيذ دعوات الحزب باإل
وأخيراً جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير، من خالل زيارة تعزية قام بها أربعة نواب من الجبهة لمنـزل                   

بـو  أيام، وإصرار النائب محمـد      أميركية قبل عشرة    أبو مصعب الزرقاوي، بعد مقتله في غارة جوية         أعائلة  
فارس، أهم رموز تيار الصقور داخل الجبهة، على منح الزرقاوي لقب مجاهد وشهيد في موقف قسم الـشارع                  

علن الزرقاوي مسؤوليته عنها قبل     هالي الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات الفنادق الثالثية التي أ         أوأجج غضب   
لى المدعي العام بتهمة التحريض وإثارة النعـرات الطائفيـة، وكـشفت            إربعة  أحيل األ . ستة شهور في عمان   

كثر خطورة في موضوع الحـالل      أالقضية عن تشوش في الحركة وتداخل مقلق بينها وبين التطرف مع تداخل             
سالمية يفتـرض  إلى حركات إنما امتدت  إلتيار السلفي الجهادي، و   ذ لم تعد هذه المواقف محصورة با      إوالحرام،  

  .نها مع االعتدال والوسطيةأ
خوان والجبهة في خطأ استراتيجي سيكون من الصعب تصحيحه من دون دفع ثمن غال، قد يأتي علـى            وقع األ 

تشددين الجدد وسندان   إذ وجد هذا التيار نفسه بين مطرقة الم       . حساب التيار الوسطي المعتدل داخل هذه الحركة      
مـام  أضرورة الحفاظ على موقف موحد ومتماسك، في مواجهة الحملة الرسمية ضدهم، لئال يفقد مـصداقيته                

  .قواعده غير الراضية عليه بسبب سياسات التعايش المزمن مع الدولة
يـد للعالقـة مـع      األردن الرسمي ال يبدو أيضاً أنه في طور المهادنة هذه المرة، واألمن سيبقى المدخل الوح              

و تعارض بـدافع    أسالميين الذين عليهم االختيار بين استمرارهم كحركة سياسية تعارض لمصلحة الوطن،            اإل
  .سالموحد لنصرة اإلرهاب ليس السبيل األفاإل. صحاب القرارأالهدم، بحسب 

 سياسـاته الداخليـة     ردن تعديل أولويات  قليمي تغيرات تتطلب من األ    في خلفية المشهد السياسي واالقتصادي اإل     
والخارجية، للحفاظ على مصالحه الوطنية وأمنه القومي، حتى لو جاء ذلك على حساب عالقـات جيـدة مـع                   

  .صعب في معادلة السياسية الداخليةسالميين، وهم جزء مهم من النسيج الوطني والرقم األاإل
رهاب الزرقاوي في مملكة تواجه خطر      خوان يدين إ  لى استصدار موقف علني من الجبهة واأل      إالدولة تدفع اآلن    

ميركـا  أغزو الفكر التكفيري والغلو والتطرف، خصوصاً بين الشباب، بسبب العـداء المتـصاعد لـسياسات                
واسرائيل في العراق وفلسطين، وشكاوى متزايدة حيال اتساع رقعة الفقر ومعدالت البطالـة والفـساد المـالي                 

ن يخطف خطاب أبو فارس وأمثاله      أوثمة خوف من    . عالميةية واإل داري، وتراجع مستوى الحريات السياس    واإل
  .رهاب الزرقاويإخوانية، وبين الشباب، السيما انه حلل من المتشددين عناصر االعتدال في القواعد اإل

ليمية، بغض النظـر عـن      قوالً، خصوصاً في موجباته السياسية اإل     أسالمي بخرق شعار األردن     قيام التيار اإل  
هداف، وحماسة اإلسالميين لتبني موقف حمـاس علـى         أن يكون وراءها من     أف األزمة، وما يمكن     تضخيم مل 

ويعكس هذا التوجه استعداد    . سالميينلى درجة االحتقان الحاصل بين السلطة واإل      إحساب سياسة بالدهم، تؤشر     
م مع نظرائهم الفلسطينيين، مع     الجيل الجديد من قادتهم للمغامرة بعالقاتهم التقليدية مع العرش، لمصلحة عالقاته          

  .كل ما يثيره ذلك من انقسام مرتبط بالتركيبة السكانية وثنائية الوالء وهوية سياسية غير محسومة
سالمية، ويدفع باتجاه تنفيـذ  الحكومة باتت على قناعة بأن التيار الحماسي المتشدد يسيطر على جسم الحركة اإل          

 صعود نجم اإلسالم السياسي في دول الجـوار، وانتـشار سياسـة             المشروع األصولي الصحيح، مستفيداً من    
ميركا، لفرض التغيير الديمقراطي على العالم العربـي،        أالفوضى الخالقة التي ينادي بها المحافظون الجدد في         

  .حتى لو تغيرت تركيبة األنظمة الحليفة
ردن و حماس يقع في خانة الـسياسة        في األ وتزداد حدة التوتر عندما تشتبه الدولة بأن التحالف بين اإلسالميين           

دواتها المحلية عبـر قيـادة      أليه مع   إيران وانضمام سورية    إقليمية، والتقاطع مع أهداف محور التشدد بقيادة        اإل
  .ميركا والدول العربية المتحالفة معهاأحماس في الخارج و حزب اهللا في لبنان، ضد مصالح 
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رشيد، نافذة فرصة لصياغة عالقة جديدة قائمة على نزع اعتراف الحكومـة            أبالمقابل، ترى الجبهة، بقيادة بني      
سالمي، وبأسس عالقات قائمة على قبول السلطة به كشريك، بدالً من استمرار            منية بقوة التيار اإل   جهزة األ واأل

ت سابقاً،  قيامه بأدوار وظيفية تفرض على الحزب والحركة، أو تحدد بدون مشاورة كما تم في العديد من الحاال                
صبحت واضحة في   أرشيد  أوأجندة بني   . بينما تتعرض الجبهة لمضايقات ومالحقات ومزاعم بوجود شبهة فساد        

إذ يؤكد انه ينظر الى مسألة العالقات مع الدولة بشكل مختلف عن الذين سبقوه، فمعياره هو                . تصريحاته العلنية 
وهو قال في مقابلة صـحافية لـن نقبـل التوظيـف            . المصلحة الوطنية، وهو المعيار نفسه للسلطة والحكومة      

  .لدينا وجهات نظر ينبغي ان تحترم، وسنحترم بالمقابل المواقف الرسمية. ن نكون شركاءأنريد . واالستخدام
أولويات الجبهة، كما قال، ملف حماس واإلصالح السياسي واإلداري، والفساد، كرد على عدم وجود برنـامج                

تأكيده هو ان القيادة الجديدة لم تعد قيادة تصالحية كما كانت الحال فـي الماضـي،                وما يريد   . واضح للحكومة 
  .سساً جديدة باعتبار أن الجماعة لم تعد طرفاً داخل النظامأوهي منسجمة مع تصعيد القواعد، وتحاول ان تبني 

نذ نـشأتها كجمعيـة     لطالما تمتعت جماعة اإلخوان المسلمين بعالقة تحالف غير معلن مع السلطات األردنية م            
وقد قويت الجماعة وانتشرت بين األردنيين المتدينين بالفطرة فضالً عن اإلفادة من سـحب              . 1946خيرية عام   

لكن قواعد اللعبـة الدوليـة      . 1992-1957الشرعية من سائر األحزاب اليسارية والقومية العربية بين عامي          
اهللا الثاني العرش بعد مـوت والـده         ن اعتلى الملك عبد   أت منذ   والمعادالت اإلقليمية وقيادة البالد الجديدة تغير     

  .الذي حكم البالد حوالي نصف قرن
إال أن المشكلة تكمن في أنها جاءت على خلفية قضية          . سباب كثيرة موجبة لتغيير أسس المعادلة     أقد تكون هناك    

خاطر مرحلة قادمـة تـضع   غير موفقة، كقضية الزرقاوي، وانقسام مجتمعي ونخبوي، شرق أوسط متغير، وم    
  .السياسة الداخلية والخارجية في عهدة األمن

األردن الرسمي يريد من الجبهة ونوابها في البرلمان أن يقرروا اليوم قبل الغد إن كانوا مع الـوطن وشـعبه                    
مي سالكذلك يريد من التيار اإل    . رهاب والعنف ضد المدنيين كوسيلة لتحقيق غايات سياسية       ومصالحه أم مع اإل   

ن تستقوي  أضمانات وتأكيدات الحترام حق المعارضة في إبداء الرأي ضمن أسس كفلها القانون والدستور، ال               
على الدولة، وتستغل المنطقة الرمادية ضد اإلرهاب، وتستعمل الديمقراطية لصالح منطق مرفـوض وسـلوك               

سـم  ارهـاب ب  عي من خالل دعم اإل    خالقي واالجتما مني والديني واأل  مدان يشكل تحد للمجتمع على الصعيد األ      
  .الدين والحرية

نها تضعف تيار االعتدال في زمن باتت الحركـة تعـيش أزمـة             إلعل األخطر في حملة الشد والشد المعاكس        
والً، ألة السياسية نحو الشعب والدولة، بين مدرسة جديدة متشددة والئها لحمـاس             صلي فقدان البو  إدت  أحقيقية  

  .يا الوطنوقديمة معتدلة تجاه قضا
 من النـسيج    اساسيأنهم باتوا جزءاً    خوان والجبهة، أل  ال بد من التأكيد هنا أن أي جهة لن تستطيع إلغاء دور األ            

. الوطني االجتماعي، بعد سنوات من العمل الدعوي والنشاط في مجاالت الخدماتيه والتعليميـة واالجتماعيـة              
  .قليمياً بغيضاًإقد تولد ارتدادات قد تأخذ منحى وليس من مصلحة الوطن العبث في هذه المعادلة التي 

يقاعهـا، ووضـع خطـاب وبرنـامج        إلى قيادة الجبهة، وضبط     إن يعود المعتدلون    ألكن من مصلحة الجميع     
جراءات كافة لعزل أي تأثير بين التيـار        ومن مصلحة األردن اتخاذ اإل    . ردنيةصالحي ينسجم مع المبادئ األ    إ
و السماح بالسير في مواقف متناقضة تستغل الخطاب الـديني          أيمية، شرقاً وغرباً،    قلسالمي والصراعات اإل  اإل

و تحدث شرخاً داخليـاً     أهلي والوحدة الوطنية المقدسة،     رهاب، وتهدد السلم األ   الساذج، لتحض على العنف واإل    
  .رهابرهاب، حتى ولو اختلط مفهوم اإلضد موقف الدولة المؤيد للحرب العالمية على اإل

منية جادة هذه المرة    خوانية الحالية تختلف عن مثيالتها السابقة، والحكومة والمنظومة األ         اإل -زمة الحكومية   األ
عادة صياغة جديدة بين الطرفين، ضمن حدود تمليها المصالح العليا للبالد حتى لو تناقضت مـع أجنـدة                  إفي  

استنفاراً وحساسية، واألهم أن مؤسسة العـرش       كثر  أردنية  قليمي يجعل السياسة األ   الوضع اإل . سالميالتيار اإل 
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سالمية بأجنـدتها  التي كانت دائماً همزة الفصل والوصل بين الجماعة والحكومة، سحبت العباءة عن الحركة اإل      
  .الجديدة

  27/6/2006الحياة 
  

   رأساً نووياً في تركيا؟  90ب لماذا تحتفظ أميركا .50
  محمد نورالدين  

العـراق، إيـران،    : صحيفة ميللييت بالموقع المركزي لتركيا وسط محيط متفجـر        يذكّر المعلق طه أقيول في      
ويقول إن الشرق األوسط بنفطه وأزماته وصدامه مع الغرب سيطبع بطابعه القرن الحـادي              . سوريا، فلسطين 

تأثير في  ن البلد األكثر قدرة على ال     أكما  . ويقول إن البلد األكثر ضرراً من هذه المشكالت هو تركيا         . والعشرين
  . لقد سعت تركيا لدى سنّة العراق ولدى حماس واآلن لدى إيران. حل هذه المشكالت هو تركيا

. قدم الغرب رزمة حوافز إليران، بدت للوهلة األولى مفتاحاً لتحول نوعي في مسار البرنامج النووي اإليراني               
  . والتصريحات اإليرانية لم تكن سلبية بل مشجعة إلى حد ما

ماذا سيحدث لو أن ناقلتي نفط غرقتا فـي الخلـيج؟           : بد اهللا غول الذي أنهى االثنين زيارته إلى إيران        يقول ع 
واإلجابة هي عظائم األمور في المجال االقتصادي العالمي ومنه التركي، حيث تعتمد أنقرة على االستيراد شبه                

  . الكامل لتأمين احتياجاتها من الطاقة
ية، فترتفع بصورة مضطردة داخل األوساط السياسية واإلعالمية، مسألة وجـود           هذا من جهة، أما من جهة ثان      

ويقول النائب عن حزب الشعب الجمهوري والسفير التركـي         . تسعين رأساً نووياً داخل قاعدة انجيرليك التركية      
السابق في واشنطن شكري إيليكداغ إن تركيا تقع تحت الخطر بسبب وجود هذه الـرؤوس علـى األراضـي                   

  . تركيةال
يقول إيليكداغ إن هذه القنابل نُشرت في تركيا خالل الحرب الباردة من جانب الواليات المتحدة لمواجهة التهديد                 

لى سحب العديد من الرؤوس النووية التي نشرتها فـي          إومع انهيار الثنائية القطبية بادرت واشنطن       . الشيوعي
واألدهى من ذلك، يقول إيليكـداغ، أن واشـنطن   .  حيث هيدول أوروبية إال تلك الموجودة في تركيا فال تزال  

تستطيع استخدام هذه القنابل في حالة أزمات محتملة أو حرب من دون موافقة تركيا، وقد تتحول تركيا نفـسها                   
ولذا ليس من أي ذريعة الستمرار وجود هذه الرؤوس في تركيا، خـصوصاً             ! لى هدف لهذه الرؤوس النووية    إ

  .  قنبلة الموجودة في اليونان قد سحبت منها24ها أن مثيالتها وعدد
ويرى وزير الدفاع التركي وجدي غونيل أن هذه المسألة تدخل في إطار الموضوعات السرية التي ال تنـاقش                  
علناً، فيما قال وزير الخارجية السابق والنائب الحالي عن حزب العدالة والتنمية ياشار يـاكيش إن الـسلطات                  

لى وجود الرؤوس النووية قـال  إوفي إشارة . كية تعرف طبيعة األسلحة الموجودة في إنجيرليك   األميركية والتر 
المهـم هـو اسـتخدامه فـي الـزمن          . إن السالح النووي يمكن أن يكون بالء ويمكن أن ينعكس فائدة          : ياكش

  ! وبالطريقة المناسبين
سب الوقت من أجل تقويم أفضل الحتماالت       بعد تقديم الغرب لرزمة الحوافز في الملف النووي، تسعى إيران لك          

وترى تينـتش أن    . ، تقول فرائي تينتش في صحيفة حرييت، أفضل من أجاد لعبة الشطرنج           )إيران(وهي  . الرد
. الهدف األساسي لتركيا اآلن هو عدم إسراع إيران في الرد سلباً، ودراسة الموضوع في إطار أكثر شـمولية                 

  . ى طاولة المفاوضاتإلكن أن يقنع إيران بالجلوس وتركيا هي البلد الوحيد الذي يم
لـى  إلى طهران تسبق زيارتـه المقـررة        إفزيارة غول   . ومن الواضح أن تركيا تقوم بدور دبلوماسية المكوك       

لـى  إ مع نظيرته األميركية كوندليسا رايس ليعود من بعدها مباشـرة            يوليو/  تموز 5واشنطن حيث يجتمع في     
  .  دول الجوار الجغرافي للعراقطهران ليشارك في اجتماع
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تحت ) إيران والغرب (ن غول سيقترح أثناء زيارته لواشنطن أن تلتقي األطراف المعنية           أوتنقل صحيفة زمان    
مظلة األمم المتحدة وفي بلد ثالث، وال يستبعد أن يكون غول قد اقترح على طهران أن تكون أنقرة أو اسطنبول           

ولعل التقاء عبد اهللا غول مع جميع القيادات اإليرانية، معطوفاً على رسالة مـن              . تمكاناً محايداً لهذه االجتماعا   
لـى  إرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يأتيان في إطار تقديم أفضل الضمانات وإشـارات الثقـة                 

... لى كارثة تضرب جميع الدول، وفـي مقـدمها        إطهران، كي ال تفوت هذه الفرصة التاريخية وعدم تحولها          
  .تركيا

  27/6/2006السفير 
  

  موسم نفوذ اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة  .51
  محمود احمد 

فمؤيدو إسرائيل  . ستراتيجية إلسرائيل ليست هي القضية الوحيدة هنا      على أن القيمة اإل   : وجولياث.. حكاية داود 
اء، وألنها دولـة ديمقراطيـة، وألن       يزعمون أنها تستحق هذا الدعم غير المحدود ألنها ضعيفة ومحاطة باألعد          

ولكـن أي تـدقيق     . الشعب اليهودي عانى في الماضي ويالت وعذابات تجعله في حاجة إلى معاملة خاصـة             
فإسرائيل تصور دائما بصورة داود الذي واجه الطاغية جوليـاث وانتـصر            . سيظهر عدم صحة هذه المزاعم    

هاينة التفوق دائما حتى خالل الحروب األولى التي سبقت قيام          عليه، ولكن وخالفا لالعتقاد الشائع فقد كان للص       
 وكل ذلك قبل أن     1967, و 1956 وفي الحروب التالية في      1949 و 1947الدولة العبرية في الفترة بين عامي       

واليوم، فإن إسرائيل هي أقوى قوة عسكرية فـي         . يبدأ تدفق المساعدات العسكرية األميركية على نطاق واسع       
وسط، وتتفوق قوتها التقليدية بمراحل على قوى جيرانها مجتمعين، فضال عن أنها الدولـة الوحيـدة                الشرق األ 

  . بالمنطقة التي تمتلك أسلحة نووية
ويبقى هناك سبب آخر، يضاف إلى األسباب التي تساق لتبرير تمتع إسرائيل بمعاملة خاصة من جانب الواليات                 

التاريخي الذي يستند إلى ما القاه اليهود مـن معانـاة فـي الغـرب               المتحدة، وهو ما يمكن أن يسمى بالعامل        
والحقيقة التي يتم تجاهلها هنا،     ). أو الهولوكوست (المسيحي قبل إنشاء دولة إسرائيل والسيما في محنة المحرقة          

 هي أن هذا العامل بالذات اتخذ مبررا أو كان سببا في ارتكاب جريمة أخرى تجاه طرف ثالث، ال عالقـة لـه                     
. والمدهش، أن القادة اإلسرائيليين األوائل أنفسهم قد أقروا بهذه الحقيقـة          . بهذه الذنوب، وهو الشعب الفلسطيني    

لـو  : فقد حفظت السجالت التاريخية، مثال، حديث دافيد بن غوريون إلى ناحوم غولدمان والذي قال له خاللـه                
إننا نقـول إن جـذورنا      . لقد أخذنا منهم بالدهم   . يلأنني كنت أحد القادة العرب لما كنت قد قبلت إطالقا بإسرائ          

هنا، ولكن ذلك يرجع إلى الوراء ألفي سنة، فما الذي يعنيه بالنسبة لهم؟ لقد كان هناك عداء للـسامية، وكـان                     
هناك النازيون وهتلر ومعسكر أوشتفيتز، ولكن هل كان ذلك ذنبهم؟ إنهم يرون أمرا واحدا فقط، وهو أننا جئنا                  

  !. سرقنا أرضهم، فلماذا يكون عليهم قبول ذلك؟إلى هنا و
  : ونفوذ اللوبي.. حقيقة: ثالثا

إن كلمة اللوبي تستخدم، اختصارا، لإلشارة إلى هذا الكيان الفضفاض الذي يضم أشخاصا وتنظيمات تقوم بعمل                
لوبي هو حركة   وليس معنى ذلك أن ال    . دائب ونشط يستهدف توجيه السياسة األميركية في اتجاه موال إلسرائيل         

موحدة، لها قيادة مركزية معروفة، أو أن األفراد الذين يعملون في إطـاره ال يختلفـون أحيانـا إزاء بعـض                     
 مـثال، أظهـر     2004,كذلك، فإن اللوبي ال يضم جميع اليهود األميركيين بدون استثناء، ففي عـام              . القضايا

تبطين عاطفيا بالمرة بإسرائيل، أو غير مـرتبطين        من األميركيين اليهود إما غير مر     ? 36استطالع للرأي أن    
ومع ذلك، فإنه يمكن    . كما أن األميركيين اليهود يختلفون، أحيانا، مع سياسات إسرائيلية معينة         . بها بشكل وثيق  

) إيبـاك (القول إن التنظيمات الرئيسية داخل اللوبي، وفي مقدمتها اللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامـة              
تمر رؤساء المنظمات اليهودية، يديرها أشخاص متشددون يؤيدون على طول الخط سياسات التوسع التـي               ومؤ
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كما يمكن القـول إن األميـركيين اليهـود         . تتبناها أحزاب اليمين اإلسرائيلي، بما في ذلك عملية أوسلو للسالم         
  . لق بضرورة دعم إسرائيلعموما، سواء المتشددون منهم أو المعتدلون، يتفقون في ميولهم في ما يتع

لذلك، فإنه ليس من الغريب أن نجد أن قادة األميركيين اليهود يتشاورون باستمرار مع المسؤولين اإلسرائيليين                
وألن هذه العملية تتم بصورة تلقائية ومـستمرة،        . لضمان أن تأتي مواقفهم دائما متفقة مع األهداف اإلسرائيلية        

سمح بتوجيه أي انتقاد إلسرائيل، بل واعتبار أن أي رأي أو موقف قد ينجم عنه   فإنها تؤدي إلى وضع ال يعود ي      
ضغط بدرجة ما على إسرائيل إنما هو خروج على النظام من جانب أي قيادي أو تنظيم يهودي في الواليـات                    

  فكيف تشكل هذا اللوبي، ونجح في تحقيق ما يتمتع به اآلن من نفوذ واسع؟ . المتحدة
كيون اليهود إلى تكوين مجموعة من التنظيمات القوية، بهدف التأثير على الـسياسة الخارجيـة               لقد عمد األمير  

  . بشهرتها المعروفة) إيباك(األميركية، تأتي في مقدمتها اللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة 
حيين اإلنغليكـانيين مـن     ويضم اللوبي المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة شخصيات بارزة، سواء من المسي           

وبات روبرتـسون،   .. ورالف ريد .. وجيري فالويل .. ذوي النفوذ في المجتمع األميركي من أمثال غاري بوير        
وتوم ديالي اللذين شغل كل منهما موقع زعيم األغلبيـة فـي مجلـس              .. أو السياسيين األقوياء مثل ديك آرمي     

نون بأن إعادة إحياء دولة إسرائيل إنما هو تنفيـذ لنبـوءة            وهؤالء المسيحيون األصوليون جميعهم يؤم    . النواب
إنجيلية، ولذلك فإنهم على قناعة بضرورة دعم مشاريعها التوسعية ألن العمل بعكس ذلك في اعتقادهم يخـالف                 

الذين يشكلون القاعـدة    (كذلك، فإن إلسرائيل مؤيدين ثابتين في أوساط المحافظين الجدد األميركيين           . إرادة اهللا 
المندوب األميركي لدى األمم المتحدة     (، ويأتي في مقدمة هؤالء جون بولتون        )فكرية لإلدارة األميركية الحالية   ال

الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة وول ستريت       (، وروبرت بارتلي    )وزير التعليم السابق  (، ووليام بارنيت    )حاليا
، والكاتـب والمعلـق     )بقة لدى األمـم المتحـدة     المندوبة السا (، وجين كيركباتريك    )جورنال ذات النفوذ القوي   

  . المعروف جورج ويل، وغيرههم
وتجدر اإلشارة إلى أن نظام الحكم في الواليات المتحدة يسمح للنشطين في مختلف المجاالت بالعمل وانتهـاج                 

ة أن تمارس   وفي هذا السياق، يمكن للجماعات التي لها مصالح معين        . أساليب عدة للتأثير على العملية السياسية     
التأثير على ممثلي الشعب المنتخبين على مختلف المستويات، بل على الموظفين الرسميين في الجهاز التنفيذي               

كما يمكن لجماعات المصالح هذه، في سبيل تحقيق أهدافها، تنظيم الحمالت وجمع التبرعـات والتـأثير                . أيضا
وال يختلـف عمـل اللـوبي       . م للحصول على تأييده   على عملية التصويت في االنتخابات ومخاطبة الرأي العا       

كاتحـادات عمـال    .. اإلسرائيلي، في جوهره، عن عمل أي من جماعات المصالح وجماعات الضغط األخرى           
ولذا فإنه ليست هناك    . الصلب أو عمال النسيج، أو أي لوبي تشكله جماعة تنتمي إلى عرق واحد، أو غير ذلك               

أثير على الـسياسة األميركيـة أو       تون اليهود وحلفاؤهم المسيحيون بمحاولة ال     أية مخالفة في أن يقوم األميركي     
استمالتها، فاألمر، إذاً، ال ينطوي على مؤامرة مرتبطة بنصوص يزعم أنها جاءت في بروتوكـوالت حكمـاء                 

ى فاللوبي اإلسرائيلي ال يقوم بعمل ال تقوم به جماعات الـضغط األخـر            . أو غير ذلك من ادعاءات    .. صهيون
وعلى العكس،  . العديدة على الساحة األميركية، ولكن الفرق هو أنه يقوم بأنشطته بصورة أفضل وأكثر تنظيماً             

فإن الجماعات المماثلة المؤيدة أو الموالية للعرب إذا كان لها وجود بالمرة تعد، بالقياس، ضعيفة للغايـة، ممـا          
  . يسهل األمر أكثر على اللوبي المؤيد إلسرائيل

  : والحكومة.. التأثير على الكونغرس : رابعا
وال شك في أن قوة التأثير على الكونغرس تعد بمثابة الدعامة الرئيسية لنفوذ اللوبي اإلسرئيلي، ولهذا نجـد أن                   

ويبلغ من قوة هذا التأثير، أنه عندما ينـاقش أمـر مـا يتعلـق               . إسرائيل محصنة ضد أي نقد في الكونغرس      
ويعـود  . لمحتملين للقضية أو الموقف المطروح ال يكون أمامهم سوى التزام الـصمت           بإسرائيل، فإن الناقدين ا   

السبب في ذلك، إلى حد كبير، إلى أن بعض أعضاء الكونغرس ذوي النفوذ هم من معتنقي العقيـدة المـسيحية            
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 عـن  2002,، من أمثال ديك آرمي الذي لم يتورع، فـي سـبتمبر عـام    ))Christian Zionistsالصهيونية 
  . إن األولوية األولى في السياسة الخارجية، بالنسبة لي، هي حماية إسرائيل: لتصريح بالقولا

نجاحها في التعامل مع أعضاء الكونغرس، بمقدرتها على مكافأة من يـدعم أجنـدتها مـنهم،                ) اإليباك(وتحقق  
االنتخابيـة ألعـضاء    وهي هنا تستخدم سالح المال، الذي هو عنصر مهم في الحمالت            . ومعاقبة من يتحداها  

الكونغرس، فتعمل على حصول األصدقاء من النواب والشيوخ على دعم مالي قوي لحمالتهم، وهو دعم يمكن                
أما أولئك الذين يصنَفون    . توفيره من لجان العمل السياسي العديدة المؤيدة إلسرائيل في أنحاء الواليات المتحدة           

  . اشرة لخصومهمعلى أنهم معادون، فإن الدعم المالي يذهب مب
فوفقا لما يذكره دوغـالس     . على الكونغرس تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك        ) اإليباك(على أن قوة نفوذ وتأثير      

إذا مـا   ) اإليباك(بلومفيلد، المسؤول السابق في اإليباك، فإن أعضاء الكونغرس ومساعديهم يتوجهون أوال إلى             
لشرق األوسط وإسرائيل، حتى قبل البحث عنها في جهـات          أرادوا الحصول على أية معلومات يريدونها حول ا       

البحث األخرى بما في ذلك مكتبة الكونغرس ذات اإلمكانيات الكبيرة في مجال المعلومـات، أو حتـى لـدى                   
واألهم من ذلك، كما يقول بلومفيلد، فإن هؤالء األعضاء قـد يطلبـون مـن               . الخبراء في اإلدارات الحكومية   

  . أو مشروعات القرارات التي يعتزمون طرحها في الشؤون المتعلقة بإسرائيلاإليباك إعداد خطبهم 
وال يتوقف تأثير اللوبي اإلسرائيلي عند حدود الكونغرس، بالطبع، وإنما هو يمتد إلى ميادين أخرى كثيرة، تأتي                 

ـ       . في مقدمتها السلطة التنفيذية، أي الحكومة األميركية ذاتها        ى االنتخابـات   فبفضل تأثير أصـوات اليهـود عل
وعلـى  . الرئاسية في الواليات المتحدة، استطاع اللوبي النفاذ واالنتشار لكي يؤثر على السلطة التنفيذية ككـل              

 من مجموع تعداد األميركيين، إال أن في إمكانهم جمـع تبرعـات              %3 الرغم من أن نسبة اليهود ال تتعدى        
وقد قدرت صحيفة الواشنطن بوست أن مرشحي       . يضخمة للمرشحين من كال الحزبين الديمقراطي والجمهور      

 من األموال الالزمة لحمالتهم من مؤيديهم        %60الرئاسة من الحزب الديمقراطي يعتمدون على الحصول على         
كما أنه نظرا ألن نسبة تصويت اليهود في االنتخابات، عموما، تعد عالية بالمقارنة مع غيرهم، وألنهم                . اليهود

ات المهمة انتخابيا مثل كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيويورك وبنسلفانيا، فإن المرشـحين            يتركزون في الوالي  
  . للرئاسة يحرصون على عدم إغضابهم

  : التغلغل في اإلعالم ومراكز البحث: خامسا
                  ف وال يقل عن ذلك أهمية تغلغل تأثير اللوبي اإلسرائيلي في وسائل اإلعالم، المرئية والمقروءة، التـي تعـر

فعلى اتساع الجبهة اإلعالمية، سنجد أيضا أن وجهات النظر والمواقف التي يتبناها اللـوبي              . اختصارا بالميديا 
وقد كتب الصحافي المعروف إيريك آلترمان ذات مرة يقول إن المناقشات           . اإلسرائيلي هي السائدة بصفة عامة    

ميركية الكبرى، تتجنـب عـادة توجيـه أيـة          التي تدور حول الشرق األوسط، في برامج شبكات التلفزيون األ         
وينطبق ذلك أيضا على الصحافة المكتوبة، فقـد الحـظ          . انتقادات إلسرائيل، علما بأنها تعتبر قليلة في مجملها       

 من المعلقين وكتاب األعمدة المؤيدين إلسرائيل على طول الخط، هناك خمسة فقـط              61آلترمان أنه في مقابل     
ويذهب مؤيدو إسرائيل إلى    .  على انتقاد إسرائيل أو االستعداد لتفهم المواقف العربية        هم الذين كانت لهم الجرأة    

أبعد مدى يمكن تصوره في اإلعراب عن هذا التأييد، من خالل كتاباتهم، إلى حد أن روبرت إيرلـي رئـيس                    
 شـيء   إن أي ).. أي نتنيـاهو  (بيبـي   .. شارون.. شامير: تحرير وول ستريت جورنال السابق كتب ذات يوم       

وال تختلف عن ذلك المواقف التي تعبر عنها صـحف          ! يرغب فيه هؤالء يمثل بالنسبة لي ما هو مطلوب تماما         
أخرى مثل شيكاغو صن تايمز، وواشنطن تايمز، وحتى نيويورك تايمز الشهيرة التي تفـسح المجـال بـشكل                  

  . واضح لالفتتاحيات المتحيزة إلى جانب إسرائيل
وبعضها معروف بقوة تأثيره على اإلدارة األميركيـة  )) Think Tanks والدراسات كما تمثل مراكز األبحاث

مات اللوبي اإلسرائيلي هيمنتها وتتجلى قدرتها على       ينظتوالكونغرس والرأي العام مجاالً مهماً آخر تمارس فيه         
ـ     . توجيه حتى األنشطة البحثية في االتجاه الذي يتماشى مع أهدافها          س والعـشرين   وعلى مدى الـسنوات الخم
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الماضية، استطاع اللوبي فرض نفوذه على مجموعة مهمة من المراكز التي ال جدال في أنها أصـبحت تعبـر                   
عن وجهات نظر، إن لم تكن موالية ومعبرة عن الرؤية اإلسرائيلية إزاء القضايا المختلفة فإنها تأتي، بـالقطع،                  

  . بعيدة تماما عن أي انتقاد لها
ئيلي لم يكتف بهذا االنتشار الواسع في مراكز األبحاث األميركية الرئيسية، والتأثير على             على أن اللوبي اإلسرا   

ما تقوم به من بحوث ودراسات، بل عمد إلى إنشاء مركز أبحاث خاص به يركز اهتمامه وأنشطته على قضايا                   
 The Washington Instituteوهو معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى .. الشرق األوسط بصورة خاصة

for Near East Policies (WINEP (   الذي يزعم أن الهدف من إنشائه هو تقديم رؤية متوازنـة وواقعيـة
لقضايا الشرق األوسط ولكنه في الحقيقة يمول ويدار بواسطة أشـخاص يـربطهم التـزام عميـق باألجنـدة                   

ومـا يقـال عـن مراكـز     . لمتحدةاإلسرائيلية ويعملون على فرضها على ساحة العمل السياسي في الواليات ا 
ومؤخرا، بدأ اللوبي اإلسرائيلي    . األبحاث، ينطبق أيضا على بدرجة ملحوظة على الجامعات الكبرى األميركية         

حملة إلقناع الكونغرس بالموافقة على إجراء يتيح مراقبة ما يلقيه أساتذة الجامعات من محاضرات وما يعبرون                
جراء ال شك سيكون، إذا ما أقر بالفعل، مصدر إزعاج وضـرر كبيـرين              عنه أثناء ممارستهم لعملهم، وهو إ     

  ! للحياة والقيم الجامعية في الواليات المتحدة بأسرها
لم يكن غريبا، أمام كل ما تضمنته هذه الدراسة من حقائق، أن يعتبرها اللوبي جرأة زائـدة وخروجـا علـى                     

ري آخرين بالخوض في الموضوع، فيخرج في النهايـة         المألوف ال يجوز السكوت أمامه، وإال فإن األمر قد يغ         
األول، شن هجـوم قـوي      : وهكذا تحركت أجهزة اللوبي على الفور، وجاء تحركها في اتجاهين         . عن السيطرة 

والثاني، .. على مضمون الدراسة ومؤلفيها باستخدام األنماط المعروفة من اتهامات بمعاداة السامية وما إلى ذلك             
 تالية إلى تنفيذ خطة للتعتيم بهدف دفن الموضوع برمته حتى يلف النسيان الدراسة وكل مـا              االنتقال في مرحلة  

  . يتعلق بها
ذلك أن الذين تابعوا القضية فـي العـالم         . لعلنا نضيف، هنا، مالحظة على الموقف العربي في مثل هذا الشأن          

رفوا وكأنهم يتابعون شأنا ال عالقـة       العربي، سواء كانوا من المسؤولين أو من التنظيمات غير الحكومية، تص          
لهم به، ولم يحاول أحد، إما يأساً أو عجزاً، أن يتقدم خطوة إلى األمام الستغالل تلك الثغرة التي فتحتها الدراسة                    

والنتيجة أن هذه الفرصة قـد أفلتـت، كغيرهـا، دون أن يحـاول              . األميركية والتي جاءت كهبة غير متوقعة     
  . استثمارها أحد

د أمامنا إال أن نتابع البيان العملي أو العرض الحي لكيفية ممارسة اللوبي المـوالي إلسـرائيل نفـوذه                   ولم يع 
  ! و حتى الخريف.. األسطوري طوال الموسم االنتخابي الممتد من اآلن

  27/6/2006السفير 
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