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  الزهار مستعد لزيارة االردن لتهدئة التوتر .1
ن فـوراً   محمود الزهار أبدى استعداده التوجـه الـى االرد        أن  : غزة   و دمشق من   14/5/2006 الحياة   نشرت

 ووقف تـداعياتها الـسياسية علـى        ،لوضع حد لألزمة السياسية االمنية المتفاقمة بين المملكة وحكومة حماس         
كون، عامل توتير او قلق     تكن في يوم من االيام، ولن       ت لم   حيث انها  موقف حماس من القضية،      اجدد، م الشعبين

، ندد غازي حمد بشدة بتصريحات الطيـب     في شأن متصل   و .أمني، أو العبث بأمن أي دولة، خصوصا االردن       
 ،عبد الرحيم التي طالب فيها حماس والحكومة بمعاقبة المسؤولين عن تخزين االسلحة والمتفجرات في االردن              

  عـن صـاحب    المصريمشير   بأنها خطيرة جداً، فيما تساءل       التصريحات بالتراجع واالعتذار، واصفاً     هطالبو
 توجـه اتهامـات عـشوائية       هـا واعتبر ان . م على مثل هذه التصريحات    يقدللمصلحة من تصرف عبد الرحيم      ا
على وعمل لحساب اجندة خارجية     ل با هكما اتهم . نتهازية لكل من الحكومة وحماس بطريقة فجة وغير مسؤولة        وإ

انتقدت صحيفة تـشرين امـس بعـض        فقد  في دمشق،    أما   .شعب الفلسطيني ووحدته الداخلية   الحساب مصالح   
 من اجل فبركة االكاذيب التي تـسيء لـسورية          ،برعون بالعمل المجاني لدى سيدهم االميركي     العرب الذين يت  

 .ولنضال شعب فلسطين
األمـين العـام لمجلـس       أن   :غـزة  مراسلها من     رائد الفي   نقال عن  14/5/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت

الحكومـة األردنيـة إلنهـاء       طالب أمس ببدء حوار صريح ومباشر وفوري بين حماس و          ،الوزراء الفلسطيني 
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تدعو إلى التريث والتأني ووحدة الجهـود، ألن             . األزمة القائمة بين الجانبين   

كما تدعو األشقاء في األردن ألن يتعاملوا       . زداد الحصار عليه  يالشعب الفلسطيني في وضع أزمة وال تريد أن         
  .مع هذا الموضوع بروح إيجابية

الرجل الثاني في حركة االخوان المـسلمين االردنيـة         إلى أن   :  من عمان  14/5/2006 الشرق األوسط    لفتتو
وأشار  تهدف الى محاصرة الحركة واضعافها،       ،فبركة وتصعيد خطير  ،  اعتبر امس ان اتهامات االردن لحماس     

رفض ان يكون وأكد على  . تناس تنفخ في نار الفتنة وتحاول ان تغرق االردن في مشاكل وازما           أ هناك   إلى أن 
 ان استهداف حمـاس      ورأى . ضد مصالح االردن   ، معتبرا ذلك  لالردن دور او اي شراكة في محاصرة حماس       

هو جزء من استهداف الحركات االسالمية في المنطقة، وطالب السلطات باغالق هـذا الملـف ووقـف هـذا                   
سـيلتقي المبعـوث الـسوداني      محمود عباس    قال السفير الفلسطيني في عمان ان     وفي نفس السياق،    . التصعيد

  .لمعرفة نتائج الوساطة بين االردن وحماس
 وزير الخارجية األردني اتهم الحكومة الفلسطينية       إلى أن   :  نقال عن وكاالت   13/5/2006 48عربونوه موقع   

رافـات   بـث اعت    في مؤتمر صحفي في واشـنطن،      برر و .بعدم التعاون في التحقيقات الخاصة بتلك االتهامات      
المتهمين بضرورة إطالع الشعب األردني على تفاصيل القضية بعد رفض حكومة حماس إرسال مندوب عنها               

وقال إن بالده ستناقش هذه المسألة مع الحكومة الفلسطينية، لكنه لم يوضح ما إن كان قد بحثهـا    .في التحقيقات 
 .مع رايس أم ال

ـ أكإلى ت :  بترا عن وكالة  وغزة نقال    عمان من   14/5/2006 الدستور   وأشارت  ردا علـى    ناصـر جـودة   د  ي
ن الحكومة االردنية ال ترغب في التصعيد وتحرص على العالقة الوطيدة مع السلطة             ، على أ  تصريحات الزهار 

بان ترسل الحكومـة الفلـسطينية      على رغبتها   ؤكد مرة اخرى    تواضاف ان الحكومة     .الفلسطينية بكل مكوناتها  
ان يكون ملما وقادرا علـى      ، على    والتباحث بشأنها  ةكل التفاصيل المتعلقة بهذه العملي    وفدا امنيا لالطالع على     

كشف معلومات اخرى ومخابىء االسلحة االخرى التي تجزم االجهزة االمنية بانها موجـودة علـى الـساحة                 
ة في هذه   هذا كله يجب ان يحصل قبل الشروع باي اتصاالت سياسية مع الحكومة الفلسطيني            حيث أن   . االردنية
 ان حماس ليست ضد اي جهد يمكن ان يساهم فـي توثيـق العالقـات                ،قال غازي حمد  من جهته   و .المرحلة
 أضافو .الفلسطينية مؤكدا استعدادها للجلوس مع االخوة في االردن والتفاهم معهم حول كافة القضايا            -االردنية

  .ردن ال تشوبها اية شوائب بعالقة متينة ومستقرة مع اال أيضاان الحكومة الفلسطينية معنية
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تبـادل سـورية واالردن      عن   :الوكاالتنقال عن    و  14/5/2006 السياسة الكويتية     في كتب  شوقي محمود   و
 ادلة قاطعة تؤكد ضلوع سورية فـي        وجود إلىالبخيت  معروف    حيث أشار  .االتهامات في شأن قضية االسلحة    

ريد يال  بقوله، أنه   تصريحات  ال  هذه لسوري من جهته على   علق وزير الخارجية ا    فيما   .االسلحة التي عثر عليها   
 .قول انه يكذبيان 

 ناشط فـي مجـال      ا مسيحيا، أردنيأن  : خالد فخيدة  نقال عن    عمانمن   14/5/2006الوطن السعودية   وأوردت  
مقاومة الصهيونية استغرب الزج باسمه في االعترافات التي أدلى بها أشخاص متورطون في عمليـة تهريـب               

  . لألردنحالسال
  
  ال رواتب لموظفي السلطة والوضع الفلسطيني مقبل على كوارث : أبو مازن .2

أن محمود عباس قال بعد إبالغه من       : وكالة االنباء الفلسطينية   نقال عن    14/5/2006-13 48 عرب ذكر موقع 
شهر تموز  ن  ، ليضيف بالقول، أ    ال رواتب لموظفي السلطة    عمرو موسى بتعذر تحويل االموال إلى السلطة، أن       

 كان قلقاً للغاية على مستقبل المنطقة، وبدا غاضباً من الحـصار            همصدر فلسطيني فإن  ل اووفق .سيشهد تغييرات 
اقعية وال تؤدي   وليست  ، وأعتبر أنها    الدولي ومن الموقف االسرائيلي ومن شعارات الحكومة التي اعطاها ثقته         

ملت بكل جدية مع كافة الطروحات واآلليـات لتوصـيل          قال غازى حمد ان الحكومة تعا      ومن جهته    .الى نتائج 
 يجب ان ال تـالم فـى هـذا الموضـوع الن     لذا .هات وسيلة اال وطرق  يترك ا تلم  واألموال للشعب الفلسطيني    

على ذات الصعيد اعلن ان الحكومة كانت تتوقع من الرباعية          و. الحصار المفروض عليها خارج عن سيطرتها     
 تدرك ان الحكومة ليست مذنبة كي تتحمـل هـذا           هاجاه حل االزمة خاصة وان    ان تتوصل الى حراك مشجع ت     
حرص الحكومة على ان تبقى هى عنوان الرقابـة         من جهة أخرى على      واكد   .الحصار والضغط الظالم عليها   
يـصبح فـى ايـدى      حيث   ، موضحا انه اذا تم نقل الوضع المالى الي الخارج         ،والشفافية وادارة الوضع المالى   

  .يين االقتصاد والنظام المصرفي الفلسطينىدولية فان ذلك سيكون له أثار سلبية علمؤسسات 
يـسعى خـالل جولتـه      سمحمود عبـاس     إلى أن    :عمانوغزة   من   14/5/2006 الخليج اإلماراتية    وأشارت

ـ   . االوروبية التي يبدأها اليوم الى اقناع أوروبا بتوصيل المساعدات للفلسطينيين فوراً           ات إن  وقال صائب عريق
 ألن مخاطر القضاء على القطاع الخاص واالعمال الفلسطينية والكارثة المحققة فـي كـل               طلب ذلك، عباس سي 

أعلن القنصل البريطاني في القدس عن قرب التوصل الى         في نفس السياق    و. المجاالت أصبحت تطرق االبواب   
صول االموال الى الـشعب الفلـسطيني       آلية دولية يجري تطويرها وفق االفكار البريطانية  الفرنسية لضمان و          

 الى أن الهدف ليس اسـقاط الحكومـة الفلـسطينية    مشيرامباشرة وخاصة الى قطاع الصحة وبعض الرواتب،       
  . الى تغيير مواقفها وتبني شروط الرباعيةها بل دفع،المنتخبة

فى ما تردد من أنبـاء  نأن عمرو موسى    :  د ب أ     نقال عن القاهرة   من14/5/2006 االيام الفلسطينية    وجاء في 
وقال إن   .ذلكحول فشل جهوده في إيصال المساعدات العربية إلى الجانب الفلسطيني وأنه أبلغ محمود عباس ب              

وأشار إلى أنه سيقوم بإيفاد فريق من الخبراء العـرب           .موالألالجامعة ما زالت تدرس أفضل الطرق اليصال أ       
  .طرق لتوصيل المساعدات مباشرة للفلسطينيينإلى االتحاد االوروبي ليتدارسوا معه أفضل ال

  
  الداخلية الفلسطينية تناشد الفصائل بإخالء مواقع التدريب .3

ناشدت وزارة الداخلية الفصائل الفلسطينية باخالء مواقع التدريب الخاصـة بـاذرعتهم العـسكرية           : ألفت حداد 
   مع الفصائل لترتيب   ل إلى عقد اجتماع    أبو هال   خالد أشارو. المقامة في أراضي المستوطنات المحررة فى غزة      

من جهة اخرى اكد فى معرض تعقيبـه علـى           و .مواقع التدريب خارج المحررات حفاظا على سالمتهم      قضية  
 اصـدرت   ، ان الداخلية وبامر من الـوزير      ،مقتل الفلسطيني امس خالل اشتباكات بين اجهزة االمن ومواطنين        

وفيمـا يتعلـق     .العناصر الذين قاموا باإلعتداء على مراكز الشرطة      قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة السبب و      
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ن ان لدى الداخلية معلومات مؤكدة تـشير الـى           بي ،بالتوتر الذى ساد الساحة الفلسطينية بداية االسبوع الماضي       
 كانوا يستقلون سيارة ويقومون بـإطالق     ،  وجود عناصر وصفها بالموتورة والمشبوهة تحاول نشر بذور الفتنة        

  .النار على عناصر حركتى فتح وحماس فى نفس الوقت
  13/5/2006 48عرب

  
    يتباحث مع السفير الروسي حول شروط الرباعية لتحويل المساعداتالزهار .4

 شـروط الرباعيـة      لدى الـسلطة،   الزهار انه ناقش خالل لقاءه مع السفير الروسي       محمود  أوضح  : الفت حداد 
 علـى   أن ما سمعه السفير مهم وسينقل إلى الدولة الروسـية         ، وأشار إلى    ينالستمرار تقديم المعونات للفلسطيني   

مـن جهتـه أوضـح       و . أن تستمر هذه اللقاءات لتطوير الموقف الرباعي وخصوصا بعد الموقف الروسي           أمل
على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني واالسـتمرار فـي    السفير الروسي أن بالده تعمل ومن خالل الرباعية       

  .مساعدات المالية للسلطةتقديم ال
  13/5/2006 48عرب

  
  رسالة لإلسالميين واألنظمة  حكومة حماس إفشال: يحيى موسى .5

هو إيصال  حماس   شدد يحيى موسى على أن هدف المحاوالت الرامية إلى إفشال حكومة             : عال عطا اهللا   -غزة
ية والغربية حال وصولها للحكم، وإال      رسالة تحذيرية للحركات اإلسالمية بأن عليها التعاطي مع األجندة األمريك         

غير أنه استدرك موضحا أن فشل حماس ال يعني انهيـار التجربـة             . فإن مصيرها سيكون الحصار والمقاطعة    
واعتبر أن هذه المحاوالت تحمل رسالة مماثلة أخـرى لألنظمـة العربيـة بـضرورة االسـتجابة                  .اإلسالمية

قـال إن أمريكـا وإسـرائيل ومـن         و. ه من مغبة هذه المحاوالت    لإلمالءات األمريكية، محذرا في الوقت نفس     
غير أنه طالب األنظمة العربية بعدم الخـوف مـن          . يحالفهما يريدون ديمقراطية تتماشى مع أهوائهم وأجندتهم      

هذه الحركات تستمد شرعيتها من الشعوب، وهي قادرة علـى تقويـة األنظمـة               أن    قائال ،الحركات اإلسالمية 
 فراغا كبيرا سيحل على النظـام الـسياسي          من جهة أخرى أن    وقال.  من أجل استنهاض األمة    بالتحالف معها 

وأكد أنـه لـن     . الفلسطيني، وستحدث خلخلة واسعة في الساحة الداخلية في حال نجاح ضغوط إسقاط الحكومة            
 في أن تأتي    الخطر الحقيقي يكمن  حيث أن   . تكون هناك شرعية ألية حكومة قادمة تلتف على اختيار الجماهير         

  .حكومة على ظهر الضغوطات األجنبية وبالمال األمريكي
  13/5/2006اسالم اون الين 

  
  القاعدة اآلن أالّ نتدخل في الشؤون اللبنانية : زكيعباس  .6

 الفلسطيني  –اعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ان شوطاً كبيراً قد قطع في مجال الحوار اللبناني                 
 على عـدد     أمس وقد جال . تدخل في الشؤون اللبنانية   عدم ال القاعدة التي سيعتمدها الفلسطينيون هي      مكرراً ان   

.  على رأس وفد ضم سلطان ابو العينين وممثلي فـصائل منظمـة التحريـر              اللبنانيةمن المسؤولين والقيادات    
دائـرة شـؤون الالجئـين،       اعادة قيود الفلسطينيين الذين شطبت مـن         ءاتاللقامن بين ما تناولته     واوضح ان   

بـري  نبيـه   ولفت الى ان    .  اللبناني –وموضوع الحقوق المدنية واالجتماعية وبرمجة زمنية للحوار الفلسطيني         
وعد بأن البرلمان جاهز لتشريعات ترفع من معنويات الفلسطينيين وتعطيهم من لبنان كل ما يؤكد حـضورهم                 

  .رغم تكالب المؤامرات الدولية
  14/5/2006ة النهار اللبناني
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  اتفاق بين حماس وفتح على عدم اللجوء للسالح .7
لغـة الحـوار     اتفقت حركتا  فتح وحماس في اجتماع عاجل أمس على وضع حد لالشتباكات المسلحة واعتماد              

اتفق الجانبان على تشكيل لجنـة تحقيـق لبحـث           .وعدم استخدام السالح واللجوء إليه     لحل أية خالفات بينهما،   
، وإزالة الحواجز العسكرية، وإطالق سراح األفراد الذين تم اختطافهم من قبل عناصر مـسلحة               أسباب الخالف 
وقال محمد أبو عسكر القيادي في حماس أنه تم تطويق الخالفات، والسيطرة على األمور مـن                 .من الحركتين 

ل أفراد مشبوهة من    توصلت الحركتان إلى نتيجة مفادها أن هناك تدخ       : خالل اعتمادنا وسيلة الحوار، وأضاف    
  خارج حركة حماس وفتح، تحاول استغالل الخالف لتصعيده وإشعال نار الفتنة في الشارع الفلسطيني 

14/5/2006عكاظ   
 

  حرص على ضم مساعدي شارون لوفده في زيارته لواشنطنأولمرت ي .8
، الى واشنطن واثالثة من كبار مساعدي أولمرت توجهأن : تل أبيب من  14/5/2006 الشرق األوسـط     نشرت

دوف فايـسغالس   كال مـن    حرص على أن ينضم الى الوفد       حيث  .  الى البيت األبيض   تهمن أجل االعداد لزيار   
معروفان بعالقاتهما الممتازة مع األميركيين ودورهما فـي اقامـة عالقـات الثقـة بـين                ال ،وشالوم تورجمان 

 الى تجنيـد    ونيسعكما  .  بين بوش وأولمرت   وسيحاول المستشارون االسرائيليون بناء جسور الثقة      .الحكومتين
بوش لمنح سياسة أولمرت غطاء ضد السلطة الفلسطينية عموماً وضد ما يسميه محـور الـشر فـي الـشرق                    

، وسيكتفي بطرح الخطـوط     ال ينوي حمل خرائط لالنسحاب في هذه المرحلة       يشار إلى أن أولمرت     و. األوسط
زيـارة  الطن ستبذل جهوداً كبيرة الضـفاء روح ايجابيـة علـى            وأكد االسرائيليون ان واشن   . العريضة للخطة 

  .  ضيفاً مرغوباً فيه مثل سلفه شارون أولمرتواظهار
 بأن فرضية العمل التي يستند عليها أولمـرت         ،هآرتس اليوم به  أفادت  ما  : 14/5/2006 48 عرب وذكر موقع 

 جدول البحـث     فإن الصحيفةوبحسب   .وحيدةوتعتبر أنها اللعبة ال    هي أن اإلدارة األمريكية تدعم خطة التجميع      
 أن  أولمـرت وتتوقع مصادر سياسية في مكتب       .خطة وشكل الدعم األمريكي لها    ل الجدول الزمني ل   يحتوي على 

الحظ سياسيون   فيما   .هاتين المسألتين  في محادثات سرية وأكثر تفصيال حول        ،تبدأ الواليات المتحدة وإسرائيل   
رغم ذلك فـإن   و.ه البيت األبيض الذي يميل إلى دعم الخطة ووزارة الخارجيةإسرائيليون وجود فرق بين توج    

 تدفع باتجاه إجراء مفاوضات مع محمود عباس لعدة شهور          هاالرسائل التي تصل من اإلدارة األمريكية تفيد بأن       
نـه  بألهـا   ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة قو       .قبل أن تتوجه إسرائيل لتنفيذ خطوات أحادية الجانب       

 هناك أهمية بالنسبة لألمريكيين     ، إال أن   نتيجة إلىواضح إلسرائيل والواليات المتحدة أن المفاوضات لن تفضي         
 .بإظهار لشركائهم األوروبيين أن إسرائيل تجري محادثات مع الفلسطينيين

  
  العليا اإلسرائيلية ترفض إلغاء التعديل العنصري على قانون المواطنة .9

 الذي يقضي يمنـع لـم       ،العليا اإلسرائيلية اليوم إلغاء التعديل العنصري على قانون المواطنة        رفضت المحكمة   
، بأن لـه    قرارالعقب عزمي بشارة، على      ومن جهته    .شمل العائالت التي فيها أحد الزوجين مواطن فلسطيني       

تجاه الشعب الفلـسطيني     ويندرج ذلك ضمن العنصرية      ، انسانية متعلقة باالف االزواج التي يسري عليها       اابعاد
 تعـرف جيـداً ان القـانون        ها تعني ان  ه،قرار باالغلبية ووجود اقلية ضد     كما أن ال   .األصيل صاحب هذه البالد   

والقرار هما مؤشران واضحان ان مواطنة العربي في اسرائيل ليست مواطنة كاملة وان ما يحق لليهـودي ال                  
 على سن قوانين عنصرية اخرى ذات طابع ديموغرافي او          القرار يشجع الكنيست   إضافة إلى أن     .يحق للعربي 

سؤال جدي حول قبـول العـرب    وأضاف أن ذلك يثير .مدفوعة بمسألة تشجيع الغالبية اليهودية والحفاظ عليها 
 من  ة الوحيد ة المؤسسة الصهيونية المستفيد   حيث يشجع ذلك  . بتحكيم المؤسسة االسرائيلية في قضايا بينهم وبينها      
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 في وجه   للدفاع عن المواطنين  إلى األمم المتحدة وإلى المحاكم الدولية       فأشار إلى التوجه    مال زحالقة   جأما  . ذلك
 .الطغيان الحكومي والبرلماني والقضائي في إسرائيل

  14/5/2006 48عرب
  

  بيريز أقوى المرشحين لرئاسة الدولة العبرية .10
ـ على الرغم: عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت ـ   القدس المحتلة  عـام  و من أن التسمية ستتم رسميا في يولي

 مشيرة إلى عدة مرشـحين      ،دولة بدأت الن المعركة على موقع رئيس      أ ، إسرائيلية قالت  امصادر، إال أن    2007
لهذا المنصب من بينهم بيريز وكبير الحاخامين السابق إسرائيل الو وبنيامين بن اليعزر فضال عـن الـرئيس                  

ونقل عن قياديين في كاديما أن بيريز، يالئم هـذا المنـصب بـشكل               . مئير شمغار  السابق لمحكمة العدل العليا   
  .أولمرت ربما يفضل كبير الحاخامين السابق لهذا المنصبأن  إال أنهم أشاروا إلى ،ممتاز

  14/5/2006الوطن السعودية 
  

  الموساد اإلسرائيلي سيبقى مكلفا بالملف النووي اإليراني  .11
 ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي ان اولمرت قرر ان يبقى الموساد مكلفـا بـالملف               : أف ب    -القدس المحتلة   

ذكر االعالم االسرائيلي انه تمت مضاعفة الميزانية الـسنوية         كما  . مئير داغان ب هاجتماع، بعد   النووي االيراني 
  .ملفهذا الللموساد العام الماضي بسبب تزايد المخاوف من 

  14/5/2006الشرق القطرية  
  

  أسير فلسطيني يتأقلم بصعوبة مع الحريةأصغر : قيقتح .12
بدا الطفل نور غانم، ابن األسيرة منال غانم التي وضعته قبل عامين ونصف العام فـي الـسجن                  : محمد يونس 

حيث عاش معها، الى ان فصلته السلطات االسرائيلية عنها الخميس الماضي، وهو يحـاول اكتـشاف عالمـه                  
الى زنزانة أمه التي شـكلت العـالم الوحيـد    ... توقف حنينه الدائم الى بيته األول   الجديد بدهشة، من دون ان ي     

  .لطفولته
وقالت اريج عمة نور التي تحاول االقتراب منه لتعويضه رعاية األم الغائبة وراء القضبان وحنانها، ان ابـن                  

هذه سيارة،   :ذاكرته الصغيرة شقيقها ال يتوقف عن السؤال واكتشاف االشياء ومقارنتها مع الصور المتخيلة في             
يقول نور عن االشياء التي يراها للمرة االولى في الواقع بعدما اعتاد مشاهدتها في              ... وهذه شجرة، وهذه وردة   

  .الصور فقط
 من بيتها في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية وهـي           2003وكانت السلطات االسرائيلية اعتقلت منال العام       

 ناسف الحد افراد حركة الجهاد االسالمي من المدينة الى قريـة عربيـة عنـد الخـط                حامل، بتهمة نقل حزام   
وبعد اربعة شهور من االعتقال وضـعت طفلهـا،         . وحكم عليها بالسجن اربع سنوات ونصف السنة      . األخضر

هـا   ناجي غانم، طلبنا ابقاء نور معها الى حين انتهاء مـدة محكوميت             منال، وقال زوج  .فأطلقت عليه اسم نور   
ودأبت السلطات االسرائيلية على منع السماح لوالد نور بزيارة زوجته وطفلـه، لكـن بعـد ان                  .وارفضلكنهم  

كـان موقفـا    : ويقول نـاجي  . قررت فصل الطفل عن والدته سمحت له بالدخول والوصول الى سجن هداريم           
كان في الشهر الثالث من عمره،      صعبا، فهذه المرة األولى التي اشاهد فيها نور، لقد سمح لي بمشاهدته عندما              

وتحايل والدا نور عليه ليتمكنا من اخراجه من زنزانة امه لشدة تعلقه بها، وقال               .ومنذ ذلك الحين لم اشاهده قط     
اخذت معي ابنتي الكبرى نفين، وهناك في الزيارة قلنا له ان نفين تريد ان تالعبك، وما ان وافق حتـى                    : والده

  .بان الفاصلة بيننا وبين والدته، ومن هناك استدرجناه الى الباص ثم الى البيتجلبه الشرطي من خلف القض
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ويقـول  . وفي الطريق من السجن الى البيت، عاش نور صدمته األكبر، اذ شاهد العالم الخارجي للمرة األولى               
عرضناه على  كان مصدوما الى درجة المرض، ثم اخذ بالتقيؤ والبكاء، وما ان وصلنا الى طولكرم حتى                : والده

وكـان اآلالف مـن    . الطبيب الذي طلب منا ابعاده عن االجواء الضاغطة مثل تعريضه لعدد كبير من النـاس              
  .سكان المخيم احتشدوا في وقت مبكر امام منزل والد نور الستقباله

 وبعد مضي ثالثة ايام على خروجه من السجن، ما زال الطفل نور يعيش السجن في كل خطوة من خطواته في                   
يجوب نور المنزل كأنه سجن، يطلـب المفـاتيح ويأخـذ           : وتقول عمته اريج  . بيته الجديد ومع عائلته الجديدة    

باغالق األبواب الواحد تلو اآلخر، يسأل عن امه منال، ويسأل اين البنات يقصد األسـيرات، ومـا ان يـسمع                    
رائيليون عندما يدخلون الى غـرف      صرير باب حتى ينطق بكلمة عدد، وهي الكلمة التي يطلقها السجانون االس           

 .وزنازين السجن الحصاء االسيرات ثالث مرات في اليوم
14/5/2006الحياة   

 
  الزرقاوي يتحول الى موضة في غزة: تحقيق .13

بعد أيام قليلة على أول ظهور متلفز له من العراق، ظهر قائد تنظيم القاعدة في بالد الرافـدين أبـو مـصعب                      
وايـضا بقبعتـه   ... لم يظهر بجسده، وانما بفكره ومعتقداتـه . طاع غزة ومخيماتهالزرقاوي في شوارع مدن ق    

  .السوداء التي تحولت رمزاً للجهاد ضد االحتالل والخونة المتعاونين معه من أهل البالد
القبعة . انها قبعة سوداء منسوجة آلياً من الصوف، خفيفة الوزن مميزة وجديدة في شكلها، صنعت في اندونيسيا               

ي يعتمرها شبان فلسطينيون ال تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين في غالب االحيـان، اخـذت طريقهـا                 الت
  .بسرعة لالنتشار بين فئات عمرية أخرى

واذ فسر شبان ارتداءهم هذه القبعة بالذات بالقول انها من قبيل الموضة او الصرعة فان آخرين بـرروا ذلـك                    
لكن االخطر من كل ذلك ان بعض مـن وضـعوا القبعـة علـى               . بحماية رؤوسهم من حرارة شمس الصيف     

وابدى عدد مـن الـشبان صـغار الـسن           .رؤوسهم واطلقوا لحاهم، اظهر اقتناعاً بفكر الزرقاوي وممارساته       
وآخرون في العقد الثالث او الرابع، اعجابهم بما وصفوه كفاح الزرقاوي ضد االحتالل والخونة من العـراقيين                 

يات المتحدة واسرائيل، وهو موقف عززته العمليات العسكرية والهجمات التي يشنها انصار            المتعاونين مع الوال  
لكن كثيرا من الفلسطينيين يرفض بـشدة اسـتهداف الـشيعة او            . الزرقاوي في العراق ضد القوات االميركية     

  . لمصلينالمسيحيين في العراق من جانب انصار الزرقاوي، خصوصا الهجمات ضد المساجد الشيعية او ا
14/5/2006الحياة   

  
   في قريتهالموظفينمغترب يدفع رواتب  .14

 في نهاية الشهر الماضي تجمع حشد في قاعة قرية بيت االقصى في الضفة الغربية للمشاركة                : سكوت ويلسون 
وكانوا .  شخصا، وكلهم من العاملين في السلطة الفلسطينية       75في عمل غير مألوف، وهو دفع رواتب لحوالي         

 الفا من العاملين في الخدمة المدنيـة والمعلمـين ورجـال            150بقية الموظفين الفلسطينيين البالغ عددهم      شأن  
الشرطة ممن لم يتسلموا رواتبهم لفترة تقترب من الشهرين، وهو نتيجة لتجميد المساعدات الدولية في اعقـاب                 

  .فوز حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت في يناير الماضي
وبـسبب  .  مواطن تحقق له الرفاه في االمارات العربية المتحـدة         جبران،زهير  وهو  نصيرا،   لهذه القرية ولكن  

فقد بدأ كل موظف حكومي، بمن في ذلك المعلمون         . عجز الحكومة عن دفع الرواتب، قرر جبران القيام بالعمل        
  .خاصة دوالرا من حسابات جبران ال325من القرى المجاورة، تسلم راتب شهري بقيمة 

14/5/2006الشرق األوسط   
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  مثقفون فلسطينيون يدعون الى تشكيل جبهة إنقاذ  .15
أطلق مثقفون واكاديميون وكتاب وصحافيون ناشطون في مجال العمل االهلي والمـدني نـداء الـى القـوى                  

جميـع  والفصائل الوطنية واالسالمية والسلطة الفلسطينية دعوا من خالله الى تشكيل جبهة انقاذ وطني تـضم                
واعتبرت الوثيقة ان من المهم أن تتشكل جبهة االنقاذ من الكتل البرلمانيـة الممثلـة فـي                  .الفلسطينية. القوى

المجلس التشريعي، والقوى السياسية وشخصيات اعتبارية مشهود لها بالنزاهة، مشددين على أنه يجب ان تستند               
ورأوا ضرورة ان يكـون     . ج حزب أو حركة وحدها    الجبهة الى برنامج القواسم المشتركة الذي ال يعني برنام        

برنامج الجبهة برنامجا انقاذيا على الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالمنية، وهـو وحـده الكفيـل                
واكدوا انه مـن الـضروري       .بالخروج من االزمة الراهنة لصالح الحفاظ على مسيرة شعبنا واهدافه الوطنية          

شال الحوار، والعمل في اتجاه انجاحه بوصفه خشبة الخالص لألزمـة التـي تعيـشها               السعي الجاد الى عدم اف    
  .الحال الفلسطينية على الصعد كافة

ورأوا انه من الضروري الحفاظ على السلطة الفلسطينية كأحد االنجازات و بوصفها اداة البناء والصمود بكـل                 
عربوا عن رفضهم استخدام التمويل كأداة لالبتزاز السياسي        وا. مكوناتها ونواة الدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة     

 .في حقه وليس منة من أحـد      ) االسرائيلية(بوصف هذا التمويل حقاً من حقوق شعبنا جراء الممارسات القمعية           
  .واعلنوا تأييدهم الوثيقة الصادرة عن االسرى والمعتقلين الفلسطينيين أخيراً

14/5/2006الحياة   
 

  لى وثيقة األسرى  حملة توقيعات ع .16
أطلقت المبادرة الوطنية الفلسطينية حملة لجمع توقيعات على وثيقة تطالب الفـصائل             : أمين أبو وردة   -نابلس  

وتدعو الوثيقة التي أعدها قادة الفصائل الكبرى الخمس        . كافة بتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة وحدة وطنية       
 يات الوطنية وممثلي المؤسسات المدنية كافـة إلـى التحـرك          األسرى في سجون االحتالل، الفصائل والشخص     

الفوري لتشكيل قيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة االستقالل وبرنامج وطنـي شـامل لفـك                  
وإفشال الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومن أجل حماية مشروعه الوطني في الحرية واالسـتقالل               

اإلسرائيلية لفرض الفصل العنصري من جانب واحد، ووأد الفتنة والتصدي لالقتتال           وإفشال مخططات الحكومة    
وأكد النائب مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية رئيس كتلة فلسطين المستقلة في المجلس               .الداخلي

التـي تواجـه القـضية      التشريعي أن الوثيقة تفتح الباب أمام تكريس الوحدة الوطنية لمواجهة المرحلة الخطرة             
 23الفلسطينية، واعتبر حزب الشعب الفلسطيني الوثيقة باعثاً مشجعاً على إنجاح الحوار الوطني المقـرر فـي    

  .من الشهر الحالي
14/5/2006الخليج اإلماراتية   

 
  حقوق الطفل الفلسطيني في تقرير الجمعيات األهلية .17

عاملة في التجمعات الفلسطينية في لبنان، تقريـر حقـوق          أطلقت هيئة تنسيق الجمعيات األهلية ال     : رندى يسير 
الطفل الفلسطيني، التكميلي الثالث في حفل رعته وزيرة الشؤون االجتماعية نائلة معوض في قصر األونيسكو،               

وتحدثت منسقة لجنة التربية    . ومثلها فيه ممثل الوزارة في الفريق اللبناني للحوار مع الفلسطينين، زياد الصايغ           
ق الطفل في هيئة التنسيق سعاد أمين عن التقرير المقدم الى لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل في                  وحقو

وتناولت بعض االنجازات المهمة، وأهمهـا تخـصيص فقـرة خاصـة            . جنيف في كانون الثاني يناير ا لفائت      
والذي طرح مطالـب رفـع      ) 2003ـ   1991(باألطفال الالجئين الفلسطينيين في تقرير الدولة اللبنانية الثالثة         

  الحظر عن التملك وحق األم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني في اعطاء الجنسية ألطفالها، وفتح سوق العمل 
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  .وتوفير الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية وتأمين مستوى تعليم جيد
14/5/2006المستقبل اللبنانية   

  
   معتقل خالل اسبوع100تسعة شهداء فلسطينيين وأكثر من  .18

االحتالل اإلسـرائيلي    لالستعالمات بغزة ، أن قوات        ذكر تقرير إحصائي صدر عن الهيئة العامة         :ردينة فارس 
 مـواطنين   9أدى إلى استـشهاد       انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني مما       768ارتكبت خالل األسبوع الماضي فقط      

    . الشهر الجاري ترة من الثاني إلى الثامن من  مواطنين خالل الف106 آخرين واعتقلت 31وإصابة 
14/5/2006عكاظ   

  
   ضد الجدارنواب من حماس وإسرائيليون من أنصار السالم يتظاهرون سوية .19

شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة، أمس وأول من أمس، مشاهد غير عادية في تاريخ الصراع الفلـسطيني ـ   
جلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس جنباً الى جنب يهود مـن            االسرائيلي، إذ وقف عدد من أعضاء الم      

وبدا ان المشهد يغيظ بوجه خاص القادة العـسكريين  . أنصار السالم في اسرائيل يتظاهرون ضد الجدار العازل 
ومع ان اسرائيل تعتبر القدس وضواحيها منطقة اسرائيلية مدنية، فقد أعلنتها منطقة عـسكرية              . لجيش االحتالل 

  .لقة وراحت تهاجم المتظاهرين من دون تمييز بين يهودي وعربي وأجنبيمغ
اً وإصابة عشرة مـنهم     روأسفر التصادم بين المتظاهرين والجيش االسرائيلي عن اعتقال حوالي عشرين متظاه          

بجروح، فيما اصيب خمسة جنود اسرائيليين بجروح من جراء قذف الحجارة من المتظـاهرين، وتـم تفريـق                 
  .ين بالقوةالمتظاهر

14/5/2006الشرق األوسط   
 

  أهالي األسرى يطالبون التشريعي بالتدخل   .20
حث أهالي األسرى الفلسطينيين المجلس التشريعي على التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبنائهم داخل سـجون                

 قـضية األسـرى   االحتالل في ظل االنتهاكات المستمرة بحقهم، وطالب األهالي في رسالة إلى البرلمان بتفعيل           
وقال إن األسـرى    . عبر المحاكم الدولية والصليب األحمر إلنقاذ أبنائهم من الموت البطيء الذي يتعرضون له            

يتعرضون في هذا الوقت ألبشع االنتهاكات من بينها الحبس االنفرادي ومصادرة المالبس واإلهمال والتفتـيش               
 )أ.ن.ق. (الليلي المفاجئ ومنع التواصل مع األهل

14/5/2006خليج اإلماراتية ال  
 

  عائلة فلسطينية تنفي مزاعم اإلحتالل في العثور على حزام ناسف  .21
 في نابلس ادعاء قوات االحتالل بالعثور علـى         فلسطينية عناصر قوات أمن الرئاسة ال     أحدنفت عائلة   : الوكاالت

  . الخط األخضر كان معداً لتنفيذ عملية داخل ه أنت زعمقدكانت ته، حيث حزام ناسف في سيار
13/5/2006 48عرب  

 
   صحيةوزير الصحة الفلسطيني يطلق نداًء لتفادي كارثة .22

 مليـون دوالر بـصفة      4.3طالب وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم الدول العربية والمجتمع الدولي بتـوفير             
 للجامعـة العربيـة     وقال عقب لقائه األمين العـام     . عاجلة إلى الشعب الفلسطيني لتفادي كارثة صحية وإنسانية       
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عمرو موسى إن الحصار اإلسرائيلي المتواصل وإغالق المعابر أمام شحنات األدويـة والمـساعدات الطبيـة                
  .اإلنسانية يتسببان في انتشار األمراض الفتاكة

وقال نعيم في مؤتمر صحافي إن ثمة مخاوف كبيرة وتهديدات للبنوك العربية من التعامل مع األموال العربيـة                  
ونقل عن موسى رفضه أن يتحول الملـف الفلـسطيني          . ساعدات اإلنسانية والطبية الموجودة لدى الجامعة     والم

وحدد نعيم المطالب   . مجددا إلى قضية الجئين او ان يسمح لهذا النظام السياسي الذي بني أن ينهار مرة أخرى               
الحديث عن الجانب اإلنساني للقـضية      الفلسطينية في التركيز على البعد السياسي في التفاوض وعدم االكتفاء ب          

ولم يرفض الوزير إمكان قيام حكومته باتصاالت مع إسرائيل لحـل المـشكلة             . على حساب النواحي السياسية   
نحن كشعب محتل نسعى في سبيل إيصال المساعدات، ونحن على استعداد للحـديث مـع أي                : الصحية، وقال 

 المحتل بقدر ما هو تعاط مع الطرف اآلخر تحت ضغط أننا            طرف، وهذا الحديث ليس في سبيل االعتراف بهذا       
  .شعب فلسطيني محتل

من جهة اخرى، ابلغت المؤسسة األميركية إيه إم آر إف للمواد الطبية موسى انها تتبرع بخمس حاويات سـعة                
يف الـشحن   قدماً وتحمل مواد طبية مقدمة إلى الشعب الفلسطيني، على أن تتحمل الجامعة تكال     40الواحدة منها   

  .من مخازنها في بوسطن إلى الموانئ المصرية
14/5/2006الحياة   

 
  في خمس سنواتفي الخليل  مليون دوالر خسائر قطاع الزراعة 15 .23

أظهر تقرير أعدته مديرية الزراعة في الخليل، ان الخسائر التي لحقت بمزارعي الـمحافظة جراء االنتهاكات               
 مليون دوالر منذ بدايـة      15 نحولك الناجمة عن سياسة الحصار واالغالق،       االسرائيلية الـمتنوعة، بما فيها ت    

  .االنتفاضة حتى نهاية نيسان الـماضي
ون دوالر الــمقدرة لخـسائر      ملي 15واوضح مدير الزراعة في الـمحافظة عثمان ابو شرخ ان من بين الـ             

ئر الـمباشرة الناجمة عن عمليـات      وصلت قيمة الخسا  ومباشرة وغير مباشرة جراء انتهاكات قوات االحتالل،        
 . مليون دوالر على االقـل     4.4الهدم للبنى الزراعية التحتية واقتالع االشجار وقتل الـمواشي والدواجن نحو           

واشار ابو شرخ إلى ان قيمة الخسائر، ال تشمل اآلثار الـمترتبة من اقامة جدار الفـصل العنـصري، حيـث                    
  .راضي والـمراعي غرب وجنوب الـمحافظة ألف دونم من اال20صودرت وعزلت نحو 

14/5/2006االيام الفلسطينية   
  

  وفد أمني مصري في رام اهللا .24
التقى وفد امني مصري رفيع المستوى بقيادة اللواء رأفت شحاتة، مـع  رئـيس المجلـس     : أ ف ب  –رام اهللا   

 للمجلس الدائرة االعالمية  ذكرتو. عزيز الدويك في مكتبه في رام اهللا في الضفة الغربية          التشريعي الفلسطيني 
 أمس الى  رئيس المجلس حرص  القيادة المصرية علـى تفعيـل               نقل مصريالوفد  الان   التشريعي الفلسطيني 

ـ . الحوار الفلسطيني الداخلي للوصول الى  موقف وقواسم مشتركة فلسطينية تحافظ على الوحدة الوطنية    تونقل
 المجلس التشريعي ان بالده ال تتدخل وال تفكر في التـدخل الـشؤون              عن اللواء شحاته  تأكيده  لرئيس       الدائرة

  .الفلسطينية  الداخلية
14/5/2006الشرق األوسط   

  
   مهندس في الضفة الغربية2000رواتب تقاعدية لـ  .25
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 من اعضائها في الضفة الغربية في اطار        2000قررت نقابة المهندسين االردنيين صرف رواتب تقاعدية لنحو         
ويأتي هذا القرار لتخفيف اعباء المهندسـين فـي         . ي تقدمه النقابة للمهندسين في االراضي الفلسطينية      الدعم الذ 

وكلفـت  . الضفة الغربية وأسرهم في ضوء الحصار االقتصادي الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني            
للمهندسين الـذين يـستحقون     النقابة فرعها في الضفة الغربية مجلس القدس بإعداد الجداول والكشوف الالزمة            

  .  دوالراً وفقاً لعدد سنوات العضوية في النقابة560 دوالراً و280الرواتب التقاعدية التي تتراوح بين 
14/5/2006الشرق األوسط   

 
  المغرب ومصر يرفضان انسحابات اسرائيلية أحادية .26

 الضفة الغربية تنوي اسرائيل     أعرب الرئيس المصري والعاهل المغربي عن رفضهما اي انسحابات احادية من          
  .القيام بها، ودعوا في بيان مشترك صدر امس الى مواصلة تقديم المساعدات الدولية للفلسطينيين

وقال البيان الصادر في مراكش ان الرئيس المصري والعاهل المغربي يشددان على أهمية ان تحترم اسـرائيل                 
  .التزاماتها حيال عملية السالم ويرفضان الحلول االحادية الجانب

دعا الرئيس المصري والملك المغربي المجتمع الدولي والرباعية الدولية الى السعي لتطبيق قرارات الشرعية              و
لدولية بغية إرساء السالم في الشرق األوسط وذلك بعد إنجاز االنسحاب االسرائيلي من كل االراضي العربيـة        ا

  ا ف ب .المحتلة
14/5/2006الغد االردنية   

  
   في الخارجية النرويجية يلتقي وزير من حماسمسؤوالً .27

 عاطف العدوان الذي ينتمي الـى       أعلنت وزارة الخارجية النروجية ان وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الالجئين         
 .حركة حماس التقى أمس في اوسلو رئيس دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية النرويجية كاري الترفاغ               

وقال الترفاغ للعدوان ان على الحكومة الفلسطينية التي انتخبت حديثا اتخاذ خطوات لتلبية المطالب الدولية التي                
 العنف واالعتراف بدولة اسرائيل والقبول باالتفاقيات الموقعة سابقا، حسب بيـان            وضعتها اللجنة الرباعية لنبذ   

واضاف نحن ندرك ان تغيير التوجهات يستغرق وقتا، ولكن الحكومة الفلـسطينية يجـب ان تتخـذ                  .الوزارة
ل ان وقال العدوان انه سيزور أربع دول اوروبية لم يكشف عن اسمها قب         .خطوات واضحة في االتجاه الصحيح    

  ا ف ب .تنتهي مدة تأشيرته الثالثاء المقبل
14/5/2006الغد االردنية   

  
  عقبات تنتظر خطة اللجنة الرباعية لمساعدة الفلسطينيين .28

قال دبلوماسيون غربيون ان اعتراض الواليات المتحدة على ان يشمل برنامج المعونة الجديد سـداد االجـور                 
تويات المعيشة حتى في حالة حدوث زيادة كبيرة المدادات المواد          يجعل من المستحيل تفادي تراجع حاد في مس       

وتوقع ان تـضع اللجنـة      . وقال دبلوماسي مشارك في اعداد هذه اآللية هناك عقبات رئيسية          .الغذائية واالدوية 
رة وقال معين رباني المحلل بمجموعـة ادا       . يونيو/ الرباعية برنامجا جديدا وتبدأ في تنفيذه قبل نهاية حزيران        

االزمات الدولية انه هناك عشرات االالف يحملون السالح وال يصرفون اجورهم واحتمـال حـدوث مـشاكل                 
وفي االونة االخرة ابلغ مسؤولون اميركيون عباس ان واشنطن تعارض صرف اي اجور              .حقيقية قائم هنا حقا   

كيـة نهـتم كثيـرا بتقـديم        وقال ستيوارت توتل المتحدث باسم السفارة االمير       .حتى من خالل مكتب الرئيس    
  .مساعدات إنسانية مباشرة ولكن ال نريد ان يتولى المجتمع الدولي مسؤوليات الحكومة الفلسطينية

14/5/2006الغد االردنية   
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   المخدرات عربياً نساء متعاطيمن  % 48 .29
 وشـمال   أكد فيصل حجازي مسؤول البرامج والمشروعات بمنطقة الشرق األوسط:المنامة ـ غازي الغريري 

من متعاطي المخدرات في العالم العربي هم من        % 48أن  ،  أفريقيا في مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة      
النساء والفتيات، نتيجة عوامل كثيرة منها الفراغ الذي يعشنه، واستهدافهن بوسائل عديدة منها خفض األسـعار                

  . بشكل كبير ومفتعل
  14/5/2006البيان االماراتية  

  
  

  لدولة ثنائية القومية بين النظرية والتطبيق؟ا .30
 محمد بسام جودة

باتت فكرة الدولة ثنائية القومية تطرق أبواب قضية الصراع السياسي الفلسطيني اإلسرائيلي من جديد في اآلونة                
 األخيرة، فالفلسطينيون بعد تجربة عشرة أعوام على اتفاق أوسلو وتعثر تنفيذ خطة خارطة الطريق، وبعد كـل                

التملصات اإلسرائيلية من استحقاقات عملية التسوية المترافق مع فرض الوقائع التي تكـرس االحـتالل علـي       
األرض، واتباع سياسة الفصل األحادي التي انتهجتها إسرائيل في قطاع غزة، ويدور الحديث اآلن من قبلهـا                 

 بـضرورة تغييـر قواعـد اللعبـة         لتطبيقه على أجزاء من الضفة، كل ذلك يؤكد ويعطي مؤشراً للفلسطينيين          
  .والمعادلة السياسية التي اشتغلوا عليها في العقود الثالثة الماضية

وبرغم من كل ذلك فان أحسن استثمار هذا الخيار من قبل الفلسطينيين، ربما يـضفي مالمـح جديـدة علـى                     
لصراع التفاوضي بين هـذين     الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فهو أوال قد يمهد لتحول استراتيجي في ا           

الطرفين، من صراع على األرض لصراع على البشر أيضا، كونه يشتمل على تفكيك المشروع االستيطاني في                
إسرائيل ذاتها وهو ثانيا، ينقل الفلسطينيين إلى مرحلة سياسة مختلفة وربما إلى وضعية الهجوم السياسي، وهو                

من كونه مجرد خيار يتبناه عدد من األكاديميين والمثقفين والـسياسيين،           ثالثا، يحول خيار الدولة ثنائية القومية       
  . إلى خيار مطروح للنقاش في اإلطارين الرسمي والشعبي

على أية حال فان الحديث عن خيار الدولة ثنائية القومية يمكن اعتباره بمثابة النقلة النوعية الثالثة فـي مـسار                    
تحرير الكامل مع انطالقة العمل الوطني في منتصف الـستينيات إلـى            الفكر السياسي، الذي انتقل من هدف ال      

خيار الدولة المستقلة في الضفة والقطاع منذ منتصف السبعينيات وقد تم الحديث عن هذا الخيار في مناخـات                  
، والتي جاءت في ظروف اختمار التجربة الكفاحية وانتقال ثقل العمل الفلسطيني مـن              1993-1987انتفاضة  
 إلى الداخل، ما جعل للفلسطينيين في األراضي المحتلة رأيا في تقرير مصيرهم بنـاء علـى رؤيـتهم                   الخارج

  .ألوضاعهم، وبعيدا إلى حد ما عن وصاية القيادات الرسمية في الخارج
 بالمئة مـن أرضـهم      22إن تسليم الفلسطينيين باستحالة إقامة دولة لهم، قابلة للحياة وذات تواصل إقليمي فوق              

ريخية ال يعني انهم يسلمون بهزيمتهم إزاء المشروع اإلسرائيلي، فهم بخيار الدولة ثنائية القومية يوسـعون                التا
مفهومهم للصراع مع هذا المشروع، من الصراع لالنفصال في جزء صغير من أرضهم، إلى التعـايش علـى                  

 مجـال حقـوق اإلنـسان       كامل ارض فلسطين التاريخية، ومن الصراع في اإلطار السياسي فقط للصراع في           
على أية حال فان الفلسطينيين سيخسرون بخيار الدولة ثنائية القوميـة            .قوق المدنية وحقوق المواطنة أيضا    والح

حلمهم ومطلبهم بالدولة المستقلة المفترضة، لكن هذه الخـسارة المرحليـة سـتعوض بـالربح علـى المـدى          
حفظون وحدة أرضهم التاريخية ويحققون وحدة شعبهم، أما        االستراتيجي، فالفلسطينيون من خالل هذا الخيار سي      

من وجهة نظر الصراع ضد المشروع اإلسرائيلي فان هذا األمر يمكن أن يشكل هزيمة تاريخية لهذا المشروع                 
لكن ما ينبغي التنويه إليه هنا هو أن خيار الدولـة           و .فالدولة ثنائية القومية ربما تقوض مشروع الدولة اليهودية       

ئية القومية اصعب بكثير من خيار الدولة المستقلة بالنسبة للفلسطينيين، فهو خيار ترفضه إسـرائيل تمامـا                 الثنا
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بعملها وليكودها، ، فاإلجماع اإلسرائيلي سيظل متركزا على خيار االنفصال عن الفلسطينيين، الن هذا الخيـار                
  : يضمن لهم تحقيق الميزات التالية

  .موغرافي، والحفاظ على الطابع اليهودي إلسرائيلالتخلص من الخطر الدي: أوال
التحرر من العبء األمني والسياسي واالقتصادي واألخالقي، الذي أنتجه واقع االحتالل وواقـع صـمود               : ثانيا

  . الفلسطينيين ومقاومتهم
 تحسين صورة إسرائيل على الواقع الدولي، بعد أن كادت تظهـر كدولـة مـستوطنة تمـارس التمييـز                  : ثالثا

  . العنصري والقوة ضد أهل األرض األصليين
  .الحفاظ على صدقيه إسرائيل كدولة ديمقراطية في المنطقة: رابعا
  .التساوق مع االطروحات االميركية المتعلقة بترتيبات الشرق أوسطية: خامسا

 ومضن مـن    على ذلك فان خيار الدولة ثنائية القومية، بدوره يستدعي الفلسطينيين لالنخراط في صراع طويل             
اجل فرضه، فثمة فرق نوعي بين طرح الفلسطينيين لهذا الخيار بعد نيلهم حقهم بتقرير مصيرهم وبين طرحهم                 
له قبل ذلك، بمعنى طرح هذا الخيار في المعطيات الحالية، يتطلب من الفلسطينيين التخلي عن مطلبهم الخاص                 

قانون المحتل اإلسرائيلي، القائم على القوة والتمييـز        في االستقالل والقبول أيضا بالتضحية المتمثلة بالخضوع ل       
  .ضد أهل األرض األصليين، ولعل تلك هي واحدة من أهم إشكاليات هذا الخيار

الـذين يعكـسون    ) 1967 و 1948(الالفت لالنتباه أن معظم المشتغلين على هذه الفكرة إما من مثقفي الداخل             
ثرين بتجربة التعايش السلمي والصراع مع اإلسـرائيليين، او         هموم مجتمعهم وقلقهم على هويته ومصيره متنا      

من المثقفين الذين يعيشون في الغرب متأثرين بالعقلية الليبرالية، خصوصا أنهم أكثر اطالعا على مـدى قـوة                  
وبغض النظر عن الخلفيـة  . الغرب واحتضانه إلسرائيل وتحسسهم لمأساة الفلسطينيين ولهشاشة الوضع العربي   

 فان المشكلة األساسية لهذا الخيار انه ظل حكرا علـى مجموعـات   ،ة لنشوء فكرة الدولة ثنائية القومية     التاريخي
من المثقفين بسبب تعقيداته االجتماعية والقانونية والسياسية، و طبيعة الثقافة السياسية في المنطقة التي تركـز                

ك فان هذا الخيار لم يأخذ طريقه إلى الخطاب         على الحقوق القومية الجماعية في مقابل طمس حقوق األفراد، لذل         
 وحتى اآلن ال يوجد فصيل واحد يعلـن عـن تبنيـه لـه،               ،السياسي الفلسطيني الرسمي طبعا وال اإلسرائيلي     

خصوصا وأن األحوال الراهنة ال تشجع أبدا على ذلك، فهل يستطيع هذا الخيـار أن يـدخل قلـب األجنـدة                     
هد مرحلة سياسية فلسطينية جديدة لقضية الصراع؟ أم أن األمـر لـيس اال              االستراتيجية الفلسطينية؟ وهل سنش   

  !!! كالماً عابراً
13/5/2006الحياة الجديدة   

  
  حماية النموذج األردني .31

 محمد أبو رمان
مثّلت العالقة بين الحكومات المتعاقبة وجماعة اإلخوان في األردن نموذجا استثنائيا علـى الـصعيد العربـي                 

الميا على سعة أفق النظام األردني في إدارة سياساته الداخلية بطرق سلمية وتوازنات ذكيـة               ضرب المثل به ع   
وعلى الرغم من حاالت التوتر التاريخيـة المحـدودة إالّ أن           . من جهة، وعلى اعتدال اإلخوان من جهة أخرى       

 ميراثـا سياسـيا مـن       النظام تمكن دوما من تغليب سياسة االحتواء وساعدته حكمة اإلخوان، وبنوا في عقود            
ـ    اعتماد العمل القانوني السلمي تحت مظلة الدستور، رفض العمل المسلح، التوافق           : القواسم المشتركة تتمثل ب

على أهمية االستقرار السياسي، حماية األمن الوطني وتغليب المصلحة األردنية علـى المـصالح الجهويـة أو        
  .اإلقليمة األخرى

 الذي اكتسبه خالل فترة الحرب      -هها النموذج األردني أنه استمر على ميراثه السابق         إالّ أن المشكلة التي يواج    
 ولم يتطور أو يجدد نفسه مع التحوالت الكبرى التي عصفت بالعالم واإلقليم والداخل، فـي حـين أن                   -الباردة
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هما على مـدار     قد تغيرت واتسعت الفجوة التي تفصل بين       - الحكومات واإلخوان  -سياسات ومواقف الطرفين    
السنين األخيرة ما أدى إلى ازدياد مساحة التوتر واألزمات لتصبح هي عنوان العالقة بـين الطـرفين وتهـدد                   
النموذج أو تفقده معانيه السياسية الكبيرة المتميزة ليصبح الشاغل الرئيس دوما نزع فتيـل األزمـات قبـل أن                   

  . في السنوات األخيرة-ما بينه–تتفاقم، مما غلّب البعد األمني على السياسي 
لكن ما يدفعنا للتذكير بهذه األسس السياسية والتاريخية هـي األزمـة            .  لست هنا بصدد تقييم المرحلة السابقة     

وعلى أقل تقدير فإن عددا     . األخيرة بين الحكومة وحماس التي تلقي بظالل واسعة على العالقة مع اإلخوان هنا            
كما أننا ال نستطيع الفـصل الحقـا بـين عالقـة            . مة هم من أفراد اإلخوان    من المعتقلين على خلفية هذه األز     

الحكومة مع حماس وبين األبعاد الداخلية لها، في ظل حالة من التعاطف الشعبي الكبير مع الحكومة الفلسطينية                 
  .الوليدة، التي تتعرض لحصار دولي كبير منذ أن تشكلت

ه يمسهم مباشرة، ويخشون أن يكون ذلك مقدمة لتوتير األجواء          اإلخوان ينظرون إلى التوتر مع حماس على أنّ       
                معهم مما يؤثر على التعديالت على قانون االنتخابات وعلى نشاط مؤسساتهم المختلفة، بينما ترى الحكومة أن

  .اإلخوان تسرعوا بنفي قضية حماس، وفي تكذيب الرواية األردنية من دون أن يلموا بالتفاصيل
 نافعة؛ قد تكون هذه األزمة فرصة مناسبة لكل من الحكومـة والحركـة اإلسـالمية لتجديـد                   لكن رب ضارة  

النموذج األردني والتوافق على قواعد العالقة مرة أخرى، وإعادة بناء قنوات واسعة من التواصـل والحـوار                 
خ سياسي صـحي    خدمة للمصلحة الوطنية، ما سيكفل مستقبال إدراك مساحات االختالف واالتفاق في سياق منا            

  .من دون الحاجة إلى رسائل متبادلة غير مباشرة أو إلى وسطاء ينقلون الرسائل خطأ سواء بقصد أو بغيره
وفي سبيل الوصول إلى المعادلة الجديدة، ال بد من التأكيد على قضايا رئيسة؛ أولها أن الحركة اإلسالمية جزء                  

 صمام أمان لالستقرار السياسي واألمني،      - وما تزال  –ت  من النسيج االجتماعي والسياسي األردني، وأنها كان      
وعالقتها مع النظام محكومة بمنطق التعايش والمشاركة السياسية اإليجابية البناءة البعيدة عن لغة التحريض أو               

أما التعامل مع الحركة اإلسالمية وكأنها مصدر تهديد لالستقرار، كما ترى نخبة سياسية اليوم، فهـو                . التكفير
تعامل خاطئ يتجاوز المسار التاريخي لهذه الجماعة التي انحازت في أحلك الظروف إلى مصالح الوطن وأمنه                

  . وسيادته
وفيما تقر قيادات في اإلخوان أن هناك حالة من التداخل التنظيمي ازدواجية العضوية ألفراد في الجماعة حدثت                 

 فإن المطلوب   -ب حماس السياسي على الساحة األردنية      التي تواجد فيها مكت    -مع حماس في السنوات السابقة      
التخلص تماما من هذا التداخل وحسم االنتماء لإلخوان تنظيميا كحركة أردنية، والتمييز بينه وبـين االرتبـاط                 

  . العاطفي اإلسالمي مع حماس وهو حق مشروع
 أنها تمثل اليـوم حكومـة لهـا    صحيح أن حماس، رسميا، مرتبطة باإلخوان األردنيين منذ وحدة الضفتين، إال        

عالقاتها الدولية واإلقليمية وتمتلك رؤيتها الخاصة لمصالح الشعب الفلسطيني، ما يعني ضرورة فك االشـتباك               
ومن المعروف تاريخيا أن الحكومة عقدت اتفاقا مـع فـتح، بعـد             . بين الطرفين والحفاظ على استقاللية العمل     

م على التعامل بين حكومتين تحترم كل منهما األخرى، ويتـضمن ذلـك             ، يقو 1993تأسيس السلطة الفلسطينية    
امتناع فتح عن أي نشاط تنظيمي داخل األردن، وهو ما التزمت به الحركة بالفعل، ومطلوب اتفاق مماثل مـع                   

  .حماس ينهي أي احتمال ألزمة أمنية أو سياسية مستقبال
تدل، لديه رؤية واضحة حول الهـم الـوطني للحركـة           يمسك بقيادة الحركة اإلسالمية، اليوم، تيار وسطي مع       

اإلسالمية ولضرورة المراجعة الداخلية، وقد التقيت قبل أيام بالمراقب العام لإلخوان األستاذ سـالم الفالحـات،             
ويتمتع الرجل بإدراك سياسي ناضج، ويبدي استعدادا كبيرا للعمل على بناء قنوات جديدة مع صـانع القـرار                  

سياسي إيجابي يقرأ المرحلة القادمة واستحقاقاتها الخطرة علـى مـستوى المنطقـة وتـداعياتها     والقيام بحوار   
  .الداخلية
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الحركة اإلسالمية يمكن أن تقوم بدور الوسيط الفاعل بين الحكومة وحماس، وهي األقدر على ذلـك لعالقتهـا                  
با تصعيديا، بـل أن تـدفع إلـى         األخوية بحماس ولدورها التاريخي الوطني، لذلك يجب أال تقدم الحركة خطا          

التهدئة وامتصاص االحتقان، وهو ما لمسناه بالفعل في التصريحات الصحافية الواعية لنائب أمين عام جبهـة                
وإذا كانت هناك مشاكل مستعصية بين الحكومة وقيادة حماس         . رحيل غرايبة قبل أيام قليلة    . العمل اإلسالمي د  

 التواصل والحوار مع حكومة حماس الحالية، والعمل سويا على تطـوير            في الخارج فباإلمكان بناء قنوات من     
 تقـديم مـساعدات     - حكومة وشعبا  –العالقات المتبادلة وبحث الطرق المناسبة التي يمكن من خاللها لألردن           

وعون فاعل للشعب الفلسطيني وهو يمر بهذه المحنة الكبيرة، التي تؤثرعلى أساسيات حياته اليومية من غـذاء                 
  .دواءو

14/5/2006الغد االردنية   
 

   السفارة .32
 أحمد عياش

 عامـاً   24مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الذي يفتح مساء غد في بيروت يمثل عودة الى ما كان االمر قبل                  
 عندما اجتاحت القــوات االســــرائيلية العاصمة منهية حقبة فلسطينية مهمـة فـي             1982أي قبل عام    
فكالهما يمثل شـكال  . ب قوله هو ان مكتب المنظمة اآلن يشبه الى حد بعيد المكتب السابق          وما يج . تاريخ لبنان 

في القرن الماضي كانت السلطة في الفاكهاني مقر الرئيس الفلـسطيني الراحـل      . سلطة موجودة في مكان آخر    
الحلوة قرب صـيدا،    واليوم، السلطة موجودة في مخيم عين       . ياسر عرفات عندما كان زعيماً للثورة الفلسطينية      

  . وفي غزة بفلسطين حيث النفوذ منقسماً بين ورثة عرفات وقوة حماس
لكن هذا التشابه بين الماضي والحاضر ال يخفي ناحية تكتسب أهمية في هذه المرحلة لبنانياً وفلـسطينياً علـى                   

وريا، وتالياً مع الوجـود     فلبنان الخارج من حقبة الوصاية السورية يكافح من أجل تنظيم عالقاته مع س            . السواء
الفلسطيني، ويحتاج الى نقل هذه العالقات الى الضوء بعيداً من عتمة االساليب المخابراتيـة والتآمريـة التـي                  

اما الفلسطينيون، ورغم تشظي سلطاتهم     . عرفها طويالً منذ نشوء الكيانين السوري واللبناني في العصر الحديث         
لى مرجعية ما في العاصمة اللبنانية توفّر لهم الحد االدنـى مـن متابعـة               واتجاهاتهم، فهم أحوج ما يكونون ا     

  . شؤونهم في هذا البلد بعيداً من وصاية سورية لم تعد ذات نفوذ كما كانت الحال لعهد قريب
وفي موعد لم يتحـدد حتـى   .  يعود مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الى العمل في بيروت    2006 أيار   15في  

  . ول سفارة سورية في تاريخ لبنان وسوريا الحديثاآلن ستنشأ أ
ونتذكر دعابة الرئيس عمر كرامي قبل أشهر عندما قال ما معناه ان من يدعون الى تبادل سفارات بين بيروت                   
ودمشق سيترحمون عما كان عليه الوضع سابقاً، مرجحاً ان يعود من كان مشكوا منه رستم غزالي مثالً بصفته                  

لمعاونين بما يفوق ما كانت الحال أيام مقر المخابرات في الرملة البيضاء، حيث كان غزالـي                سفيراً مدججاً با  
وال شك في ان التراث الديبلوماسي      . بال ريب، ان دعابة كرامي في منتهى الجدية       . المفوض السامي لكل لبنان   

يا سفيراً نشاهده ونسمع صوته     ومع ذلك، سيكون االمر مقبوالً عندما نجد لسور       . العربي والدولي غني مخابراتياً   
  . بدالً من التفتيش عن مالمحه اآلن في وجوه واصوات مختلفة

14/5/2006النهار اللبنانية   
  

  ! والوقت الضائعالـمعاَرضةفتح  .33
رياض المالكي.د  

ها قد مضى على انتخابات التشريعي األخيرة أكثر من ثالثة أشهر دون أن تقرر حركة فتح ماذا تريد أن تفعل                    
إن قراءة الـمنطق تقول إن خسارة فتح في االنتخابات         . ما هو الدور الذي ترغب في تبنيه للـمرحلة القادمة؟        و
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إالّ أنه يبدو أن هـذا      . وفقدانها الحكومة قد هز أسس وجودها وأضعف من دورها الذي كانت تراه لنفسها دوماً             
 الحكومة ومؤسسة الرئاسـة، وال يـزال        االفتراض ليس صحيحاً بالـمطلق بسبب التداخل الكبير بين مؤسسة        

الكثيرون من قادة حركة فتح يعتقدون أن الحركة لـم تخسر الكثير بسبب مواصـلتها الـسيطرة علـى هيئـة                
الرئاسة، وعليه، ليس هناك من مبرر كبير أو ملح لصدقية الـمطالب الداخلية والخارجية التي تنادي بأهميـة                 

النتخابات األخيرة وإدخال التغييرات الضرورية والتعديالت الـمطلوبة       استخالص العبر والدروس من تجربة ا     
لتصحيح الخلل القائم الذي أودى بالسيطرة على الحكومة، والذي بدوره قد يودي في مرحلة الحقة بما تبقى من                  

  .سيطرة لفتح على بقية الـمؤسسات الرسمية، وآخرها هيئة الرئاسة
روجها من الصدمة الكبيرة التي عاشتها في األيام األولى التي تلت نتائج            كان من الـمتوقع لحركة فتح وبعد خ      

االنتخابات، أن تبدأ في تقييم التجربة الـماضية وخاصة في تحديد األسباب التي أدت إلى هذا الفشل الـذريع،                  
لكثير من أجل معالجته بشكل جذري والتخلص من كل الطفيليات التي اعتاشت على جسم الحركة ونخرت فيه ا                

لدرجة التشويه، واالنطالق في تطبيق برنامج إصالحي متكامل وشمولي يتخلص مـن الــمعيقات البـشرية                
من الـمفترض أن تقوم القيادة الحاليـة للحركـة         . والتنظيمية والبرامجية كخطوة أولى نحو اإلصالح الشامل      

زيمة الـمذِّلة التي لحقـت بالحركـة       وكخطوة مسؤولة وديمقراطية بتحمل مسؤولياتها أمام كادراتها نتيجة لله        
بتقديم استقالتها من قيادة الحركة، لكي تفتح الباب لبدء حركة تصحيح داخلي واختيار قيادة جديدة تأخـذ علـى                   
عاتقها مسؤولية التغيير بهدف الفوز من جديد بثقة الجمهور الفلسطيني الذي عاقبهـا بـشدة فـي االنتخابـات                   

مهور، رغم صعوبة الـمهمة، بحقيقة التغيير الجديد وجديته، وبالتـالي اسـتعدادية            األخيرة، ومحاولة إقناع الج   
الـمهم هنا، أنه ال يمكن العودة لكسب ثقة الجمهور دون معالجة األسباب التي             . الحركة للفوز مرة أخرى بثقته    

زمن، وعليه، ال يعقـل     جعلته يعاقب الحركة انتخابياً بعد أن فشل في معاقبتها بوسائله األخرى خالل عقد من ال              
أن تتجاهل القيادة الحالية هذه الحقيقة وتتعامل مع الـموضوع وكأنه سحابة صيف، أو أن تتجاهل دورها فـي                  

لألسف الشديد، لـم يكن باإلمكان التحقق مـن أن         . هذه الهزيمة وتتهرب من تحمل مسؤولياتها الـمتوقعة منها       
 الهيئات القيادية في الحركة رغم مرور أكثر من ثالثة أشـهر،            أياً من الخطوات الـمتوقعة قد اتخذت من قبل       

وبقيت بالتالي تلك الهيئات، وهكذا يبدو، تتعامل مع الوضع وكأن الـمسؤولية ال تقع عليها وإنما علـى جنـود             
في الوقت ذاته وبشكل متناقض، انبرت نفس القيادة الحالية باسم التصحيح واإلصـالح فـي اتخـاذ                 . مجهولين
هدفت بها أصالً لتعزيز مواقعها القيادية، مفترضة أن تنطلي هذه الخطوة ليس فقـط علـى كـادرات                  خطوات  

الحركة وأعضائها وأنصارها وإنما على الجمهور الواسع الذي يتوقع منها خطوات تصحيحية عميقة وليـست               
ات حتماً، في حـال     من الـمتوقع أن تؤدي هذه الخطو     . شكلية أو سطحية، ال تنم عن استيعاب للدروس وللعبر        

أصرت القيادة الحالية عليها، إلى انحسار ثقة الكادر الوسيط والجمهور عموماً بها، على الـمدى الــمنظور                
  .والطويل أيضاً

الـمراقب ألداء الـمجلس التشريعي الجديد يؤكـد أنه من حيث الشكل هناك تحسن كبير، إالّ أن الـمضمون                
قد األغلبية أياً كانت أنها تسيطر على القرار داخل الـمجلس، على اعتبار أن             لـم يتغير أبداً، خاصة عندما تعت     

في الـمجلس السابق لـم تكن هنـاك معارضـة         . الـمعارضة في الـمجلس ضعيفة أو مهمشة أو غير مبالية        
بالـمعنى الحقيقي للكلـمة، وعليه، يمكن تفهم غياب الـمضمون في إطار الـمناقشة والتـشريع، أمـا فـي                 

ـمجلس الجديد فمن الـمفترض أن تتوفر فيه شروط األداء الديمقراطي نتيجة لوجود تمثيل كبير لحزب يقف                ال
في الـمعارضة، لكنه لألسف الشديد لـم يأخذ دوره بعد كقوة معاِرضة وال يبدو أنه ينوي تبني هذا الدور في                   

لتكتـل الــمعاِرض داخـل الــمجلس        القريب، لغياب الخطوات العملية والتنظيمية والبرامجية لـمثل هذا ا        
يبدو ذلك جلياً عندما أقدم الـمجلس الجديد واعتماداً على غالبيته الحكومية علـى تبنـي خطـوات                 . التشريعي

بإسقاط ما تم اتخاذه من قرارات أخيرة من عمر الـمجلس الـسابق دون             ) لفتح تحديداً (اعتراضية واستفزازية   
لى األقل على التأني في اتخاذها أو في محاولة التوصل إلى تفاهمـات             بروز معارضة منظمة داخله، تجبره ع     
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هذا الغياب لقوة معارضة حقيقية داخل الـمجلس سيفقده أهم مكوناته الديمقراطية وسيعيده مـن              . وسطية حولها 
لحسن الحـظ أو    . جديد إلى وضعيته السابقة من حيث افتقاده إلى الـمضمون ضمن أطر الـمناقشة والتشريع            

وئه فان الجمهور العريض يراقب مجريات األمور داخل الـمجلس ويعي تماماً أن حركة فتح ونتيجة لعـدم                 لس
تقبلها الكامل لهزيمتها االنتخابية على مستوى التشريعي لـم تنتقل بعد إلى اعتماد برنامج معارض يؤسس لها                

، بل ما زالت تراوح مكانها ترى األمور        من جديد للعودة لكسب ثقة الجمهور والـمنافسة في االنتخابات القادمة         
فقط ضمن منظار إمساكها بهيئة الرئاسة، رغم عدم صحة هذا االفتراض، وترفض حتى اللحظة إسقاط صـفة                 

  .الـمعارضة عليها على اعتبار أنها ما زالت في الحكم رغم خسارتها لكل من التشريعي والحكومة
 االنتخابات األخيرة سيساهم في تعزيـز العمـل الـديمقراطي           اعتقد الجميع أن دخول الحزبين الكبيرين سباق      

والحزبي الفلسطيني، خاصة عند انتقال أحد الحزبين إلى الحكومة، بينما يؤسس اآلخر لتكتل معـاِرض، إالّ أن                 
هذا لـم يحدث على الساحة الفلسطينية بسبب ثنائيـة االنتخابـات التـشريعية والرئاسـية، وبالتـالي ثنائيـة                   

ات، والتي أسفرت عن فوز كل حزب في موقع انتخابي مهم، ما سمح له رسمياً باالدعاء أنه جـزء                   الـمسؤولي
وما الـمماحكة األخيرة حول تـداخل الـصالحيات إالّ         . من السلطة ورفضه عملياً القبول بصفة الـمعارضة      

الحزب اآلخر، لتبرير   تعبير عن أهمية تعزيز مواقع الحزب في السلطة الجزئية التي يسيطر عليها على حساب               
وتعزيزاً لذلك، قامت فتح بالتأكيـد      . ادعائه الذاتي كونه جزءاً من السلطة، بينما اآلخر يمثل جسم الـمعارضة          

على أن أهـم صالحيات القانون األساسي الـمصرح بها هي من اختصاص الرئاسة، ما ينقلهـا إلـى موقـع               
دور الحكومة ومحاولة توسـيع صـالحياتها علـى حـساب           السلطة الفعلية، بينما حاولت حماس التضخيم من        

الرئاسة كتعبير عن وجودها في السلطة، وانتهاء لدورها السابق في الـمعارضة، حتى لو لـم تـسيطر بعـد                  
يبدو أن هناك حالة رفض سيكولوجية لدى الحزبين باالعتراف بـأن كـل منهمـا يمثـل دور                  . على الرئاسة 

، وبالتالي يفضل الحزبان رؤية دورهما السلطوي فقط الـذي كـسباه عبـر              الـمعارضة والسلطة في آن واحد    
االنتخابات، سواء أكانت الرئاسية أم التشريعية، وتجاهلهما لدورهما في الـمعارضة، وهذا ما يفسر غياب تكتل               

في حال استمر الوضع كما هو، فلن يبقى من         . الـمعارضة في التشريعي، ورفض الحكومة صالحيات الرئاسة      
خيار أمام الجمهور إالّ أن يعتبر نفسه الـمعارضة الحقيقية لتلك األحزاب، وكما هـو معـروف فمعارضـة                  

   0الجمهور حتماً ستنتصر
14/5/2006االيام الفلسطينية   

 
   ولبنانواألردنحماس  .34

 عبداهللا اسكندر
وهذا سيجعل امكانات   . دنفي االر  يبدو ان رئاسة السلطة الفلسطينية اقتنعت بالرواية الرسمية عن خلية حماس          

وايضا سينقل تجربة القوة من الداخل الـى        . التعايش بين الرئاسة والحكومة الحماسية اكثر صعوبة في الداخل        
الخارج، مع اعتبار رئاسة السلطة ان مسألة الخلية تقع في اطار مخطط اقليمي تورطت فيه حركـة المقاومـة                   

ام اي فلسطيني او اي فصيل كورقة بيد احد لتنفيـذ مـشاريعه             االسالمية، واعالنها رفض اي محاولة الستخد     
وإذا كان من المشكوك فيه ان تتراجع حماس عن اعتبار الرواية ملفقة            . االقليمية، كما اعلن الطيب عبد الرحيم     

وعن نفيها الي عالقة بالمتهمين، فان هذا النفي تكرر ايضا في االوساط االسالمية االردنية التي تبنت عمليـا                  
  .موقف حماس من المسألة

وهذا يؤشر الى ان التعايش الصعب بين العرش الهاشمي والحركة االسالمية االردنية بدأ يشهد بوادر تـصدع،              
وبغض النظـر عـن حقيقـة       . مع خرق االخيرة لشعار االردن اوال، خصوصا في موجباته السياسية االقليمية          

ن ان يكون وراءها من اهـداف، فـان الـرد الحماسـي             الرواية الرسمية االردنية عن خلية حماس، وما يمك       
واالسالمي االردني عليها، يشير الى درجة االحتقان الحاصل بين الـسلطة واالسـالميين واسـتعداد هـؤالء                 
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مع كل ما يثيره ذلـك مـن        . للمغامرة بعالقتهم التقليدية مع العرش، لمصلحة عالقتهم مع نظرائهم الفلسطينيين         
وتزداد حدة التوتر واالحتقان عندما تشتبه السلطة       . بة السكانية االردنية ووالءاتها الوطنية    انقسام مرتبط بالتركي  

االردنية بأن التحالف بين االسالميين في البلد و حماس يقع في خانة السياسة االقليمية، والمقصود منها السياسة                 
ان مع كل من دمـشق وطهـران جفـاء          في الوقت الذي تشهد فيه عالقات عم      . السورية أوالً ومن ثم االيرانية    

  .وتوتراً
وبالتزامن مع اتساع االنقسام الفلسطيني الداخلي ومع ازمة خلية حماس فـي االردن، ومـن دون اي ارتبـاط                   

الى بيروت ليتولى ادارة شؤون الالجئين الفلـسطينيين        ) رئاسة السلطة (بالمسألتين وصل ممثل منظمة التحرير      
وجاء قرار ابو مازن    . ل الحركة السياسية على عالقة هذا البلد بسورية وطبيعتها        في لبنان حيث تتركز حاليا ك     

ايفاد ديبلوماسي مخضرم ومسؤول رفيع في فتح الى بيروت من اجل استعادة وحدة التمثيل الفلـسطيني الـذي                  
ء حـوار مـع     شهد، في العقدين االخيرين، انشقاقات وتوظيفات كثيرة، واستجابة لرغبة الحكومة اللبنانية اجرا           

الفلسطينيين يتناول اوضاعهم المعيشية في المخيمات وسالحهم خارجها والذي يقع تحت طائلة القرار الـدولي               
  .1559الرقم 

ومعلوم ان ابو مازن يشكك في الجدوى العملية للسالح الفلسطيني في مواجهة اسرائيل في الداخل، وينتقد بشدة                 
ه في االراضي الفلسطينية، يمكن توقع معارضته ألي سالح خـارج           واذا كان هذا هو موقف    . عسكرة االنتفاضة 

 الفلـسطيني،   -مثل هذه المواقف تـساعد بالتأكيـد الحـوار اللبنـاني            . المخيمات في لبنان، وحتى في داخلها     
  .خصوصاً لجهة تنفيذ الوعود الحكومية لتحسين االوضاع المعيشية البائسة للفلسطينيين

 في الوقت الذي تميل فتح ومعها المنظمة الى التعامل مع الحكومة تميـل حمـاس                لكن، كما األمر في االردن،    
ومعها الفصائل المتحالفة مع دمشق مدعومة بقوى لبنانية، في مقدمها حزب اهللا الـى التـشكيك فـي النيـات                    

د لمنظمـة   ال بل قد يكون التمسك بالسالح خارج المخيمات، الذي سيكون على الممثل الجدي            . الحكومية اللبنانية 
التحرير العمل على تفكيكه، من عوامل االنقسام الداخلي في لبنان ال يقل خطورة على صورة الوحدة الوطنيـة                  

وكما في االردن ايضا، تقع مسألة السالح الفلسطيني في اطار المواقف االقليميـة             . عن خلية حماس في االردن    
  .ت مع الحكومة اللبنانيةلسورية، واحتماالت توظيف هذا السالح في معركة العالقا

14/5/2006الحياة   
 

   خطوة تطويرية جديدة تبدأ من السويد: حق العودة الفلسطيني .35
 بالل الحسن
. مدينة مالمو السويدية بعيدة جدا عن فلسطين، ولكنها كانت في األسبوع الماضي قريبة جـدا مـن فلـسطين                  

 في لنـدن    2003مرات ناجحة عقدت بدءا من العام       استضافت المؤتمر الرابع لفلسطينيي اوروبا، بعد ثالثة مؤت       
كثيرون جاؤوا إلى مدينة مالمو السويدية عبر العاصمة الدنماركية كوبنهـاجن، التـي يربطهـا               .وبرلين وفيينا 

 كيلومترا، بني جزء منه فوق البحر وجزء آخـر          35طوله حوالي   . 2000بمدينة مالمو جسر حديث افتتح عام       
إنه جـسر   .  العزلة الجغرافية عن الدنمارك، ويصلها ألول مرة باليابسة االوروبية         وهو جسر يفك  . تحت البحر 

والفلسطينيون الذين عبروا الجسر باالتجـاهين      . للتواصل، ويشكل بهذا المعنى نقيضا لجدار الفصل اإلسرائيلي       
ضوع األساسي  جسر العودة إلى فلسطين، ذلك أن موضوع حق العودة كان المو          . أطلقوا عليه اسم جسر العودة    

  .ألعمال المؤتمر
وقد أتيح لهذا المؤتمر أن يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في وقت تتكاثر فيه الجهـود لكـسر وحدتـه، أو                     

فقد خاطب المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر كلمة         . تحويله إلى شعب جائع ال يهتم إال بالمساعدات       
وخاطبه إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني عبر الهـاتف،         .  السويد ألقاها نيابة عنه السفير الفلسطيني في     

 في وقت أصبح فيـه      1948وخاطبه الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة منذ العام             
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ممنوعا على السلطة الفلسطينية أن تتحدث عن هذا الجزء من الشعب الفلسطيني ألن ذلك يتعلق بشؤون دولـة                  
وخاطب المؤتمر أيضا األب حنا عطا اهللا الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية في فلسطين، معبرا عـن                !!. ىأخر

  .الوحدة المتينة القائمة بين المسلمين والمسيحيين في الدفاع عن عروبة القدس
ت السويد  وأتيح لهذا المؤتمر أيضا أن يكون مناسبة لكسر الحصار المضروب حول الحكومة الفلسطينية، إذ كان              

الدولة األوروبية األولى التي تسمح لوزير فلسطيني بدخول أراضيها، وهكذا جاء إلى السويد وإلـى المـؤتمر                 
لقـد كـان حـضور      . الدكتور عاطف عدوان وزير الدولة لشؤون الالجئين في الحكومة الفلسطينية المحاصرة          

 السياسي المضروب، وهو وزير شـؤون       الدكتور عدوان حدثا مهما بحد ذاته، فهو أول وزير يخترق الحصار          
وقد تجمعت هذه االيحاءات كلها لتجعل من الموقـف         . الالجئين، وهو جاء ليحضر مؤتمرا مكرسا لحق العودة       

السويدي الرسمي موقفا متميزا تستحق عليه الشكر والثناء، وربما يكون هذا الموقف السويدي مقدمة لمواقـف                
  .مضروب حول الحكومة الفلسطينيةاوروبية أخرى، تواصل كسر الحصار ال

كانـت المـؤتمرات   . تبلور في مؤتمر مالمو الرابع هذا، توجه جديد يسعى إلى تطوير العمل باتجاه حق العودة     
وما يمكن قولـه اآلن هـو أن        . السابقة تركز على التبشير بفكرة حق العودة وتسعى إلى تجميع الجهود حولها           

بحت المنظمات المدنية الفلسطينية متواجدة في كل مكان يتواجد فيه تجمع           عملية التبشير قد أنجزت بنجاح، وأص     
فلسطيني، سواء كان ذلك داخل فلسطين، أو داخل البالد العربية، أو في عواصم ومدن الـشتات فـي اوروبـا         

 وقد اثمر هذا النشاط في تحويل حق العودة من مجرد كلمة، إلى هيئـات مدنيـة               . وأميركا الشمالية والجنوبية  
منظمة تعمل من أجله، وتتوفر هذه الهيئات على جمهور واسع يلتقي حول هدف محدد، وتلعـب فكـرة حـق                    
العودة دور الجامع السياسي لألطر الفلسطينية كافة، سواء كانت اجتماعية أو فصائلية، وتـؤدي دورا بـارزا                 

طينية لالنقـسام نتيجـة    يوحد الشعب الفلسطيني حول شعار مركزي، بعد أن تعرضت الوحدة الـشعبية الفلـس             
  .للخالفات التي برزت حول اتفاق اوسلو وبعده

بدأ الكثيرون يدركون أن مرحلة التبشير والتجميع حول الفكرة قد أنجزت بنجاح، وأنـه ال بـد مـن                   . ..اآلن  
االرتقاء بالعمل نحو أفق جديد، أفق يقوم على تحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات موحدة، ويكـون لهـا                  

وقد نوقشت هذه الفكرة في مؤتمر مالمو ولقيـت تحبيـذا وتأييـدا             . قيادات تمثلها، تبرز عن طريق االنتخابات     
واسعين، يبشرا بأن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وتحضيرا لكيفية إجراء انتخابات الختيار منـدوبين يمثلـون              

نتخابات حين تنجز سـتكون تكمـيال لعمليـة         وقيل في حوارات المؤتمر إن هذه اال      . الجاليات تمثيال ديمقراطيا  
االنتخابات التي جرت وتجري في إطار السلطة الفلسطينية، أما الحصيلة النهائية فال بد أن تصب فـي إطـار                   
منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث ينضم إلى عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ممثلو الجاليـات المنتخبـون               

ه كنواب منتخبين من أجل الدفاع عن حق العودة، وهكذا يصبح حـق العـودة               ديمقراطيا، ويساهمون في أعمال   
واحدا من المضامين السياسية الجديدة لعمل منظمة التحرير الفلسطينية، وبخاصة في هذه المرحلة التي تـشهد                

. قةحوارا مكثفا حول كيفية إعادة بناء المنظمة، بعد أن تعرضت للتهميش على امتداد السنوات العـشر الـساب                 
وحين يندمج نشاط الجاليات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، يكون مندوبو الجاليات ممثلين لجالياتهم، بينما               

  .يكون التمثيل السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها الجديدة
ن على أن يكونـوا     ويشعر الفلسطينيون المقيمون في اوروبا أنهم قادرون على إنجاز هذه المهمة، وأنهم قادرو            

القدوة التي تمهد إلجراء انتخابات للتجمعات الفلسطينية في البالد العربية، وبخاصة في لبنان وسوريا واألردن،               
  . حيث يعيش عدد منهم الجئين في وطنهم1948وحتى بين فلسطينيي 

ركز على أفكار الديمقراطية    إن توجها فلسطينيا من هذا النوع، ينسجم كليا مع التطلعات العالمية الراهنة التي ت             
واالنتخابات وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني، ومن الضروري التركيز على أن هذا النشاط الفلسطيني حـين               
يبدأ إنما ينطلق من هذه المرتكزات الثالثة، فالتجمعات الفلسطينية في الشتات هي مؤسسات مجتمع مدني تريـد          

وستنشأ دون شك عمليات مقاومة صهيونية لهـذا التوجـه          . نتخاباتأن تعبر عن نفسها ديمقراطيا من خالل اال       
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الفلسطيني، وستساعد هذه المرتكزات الثالثة في مواجهة الحملة الصهيونية المتوقعة، والتي ستنادي بـضرورة              
وتحسبا لهـذه   . منع الفلسطينيين من تحقيق هذا الهدف، فتضع نفسها في إطار مقاومة الديمقراطية التي تدعيها             

  :لمعركة المنتظرة، ال بد من التأكيد على أمرينا
عالمية داعمة لفكرة حق العودة، المستندة إلـى        وضرورة القيام بعمل جاد لتشكيل لجان اوروبية        : األمر األول 

الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق اإلنسان، وميثاق األمم المتحدة، وسوابق عمل المجتمع الدولي مـن أجـل أن                 
  . بلده التي هجر منهايعود كل الجئ إلى

ضرورة القيام بجهد فكري وقانوني، يسهم فيه الباحثون والمحامون، العرب واألجانب، من أجـل              : األمرالثاني
وهناك دراسات عديدة وقيمـة     . بلورة حق العودة والدفاع عنه بصيغة علمية وقانونية، في مختلف بلدان العالم           

 وال بد من جهد منظم لترجمة هذه الدراسات إلى اللغات العالميـة،             حول حق العودة تم إنجازها باللغة العربية،      
  .وايصالها إلى السياسيين والباحثين ورجال اإلعالم

إن العمل في إطار هذين البندين يحتاج إلى جهود فكرية ومالية، وال بد أن يقدم عليها قطاع آخر من الـشعب                     
  .به أن ينشط لبلورة جهد في هذا االتجاهالفلسطيني موجود فعليا داخل إطار الجاليات، ومن واج

إن حركة حق العودة مؤهلة لكي تصبح حركة عالمية إذا أحسن الفلسطينيون العمل مـن أجلهـا، وإذا نجـح                    
أما مؤتمر مالمو، والمؤتمرات األخرى التـي       . الفلسطينيون في كسب األصدقاء األوروبيين والعالميين لدعمها      

  .ل ال بد من مواصلة السير فيهسبقته، فهي معالم على طريق طوي
14/5/2006الشرق األوسط   
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