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  جدل فلسطيني حول دستورية االستفتاء .1

 حذر ياسر عبد ربه مـن نكبـة       :يوسف الشايب لها في رام اهللا     سنقالً عن مرا   1/6/2006الغد األردنية   نشرت  
وقال أن مقاومـة     .فلسطينية ثانية، خاصة في حال فشل الحوار الفلسطيني، وذلك بسبب خطة أولمرت األحادية            

كون بالتصريحات النارية بالرفض، وال بالحديث عن هدنـة طويلـة األمـد مـع الجانـب                 خطة أولمرت ال ي   
ال يمكن أن نمنع االحتالل من االنسحاب من معازل         : واضاف .يب االحتالل باإلسرائيلي، أو أننا لن نمسك بتال     

ا لن يكـون إال     وكانتونات في الضفة بالقوة، لكن البد من تحرك سياسي نكسر به العزلة المفروضة علينا، وهذ              
بنجاح جلسات الحوار عبر االلتفاف الجماعي حول وثيقة األسرى، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية تخرجنا               

واوضح عبـد    .يب العرب والعالم  بيب االحتالل، لكن علينا أن نمسك بتال      بال نريد أن نمسك بتال    .. مما نحن فيه  
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لتالي يجب أن نبـذل جهـوداً مـضاعفة إلفـشال هـذه             ثمة من يحاول إقصاءنا عن دائرة الشريك، وبا       : ربه
ويرى عبد ربه أن التطور اإليجابي الحاصل بخصوص وثيقة األسرى، يشكل فرصة حقيقية أمام               ...المحاوالت

وقال أن التصويت على الوثيقة سيكون كالً متكامالً، فأي إخالل في أي بند              .الجميع للخروج من المأزق الحالي    
وأكد عبد ربه أن عباس يرحب بإجراء االستفتاء على وثيقـة األسـرى بـين                ..ا بأكملها فيها يؤدي إلى نسفه   

الفلسطينيين في الشتات، وفق شروط، أولها أن تشرف على االستفتاء لجنة االنتخابات المركزيـة الفلـسطينية،                
نزاهته، واألهـم   وأن يجري وفق معاييرها وأنظمتها، وضرورة قيام مئات أو آالف المراقبين الدوليين لضمان              

الوفاق الوطني هو الحاجز والمانع أمـام الحـرب         : وقال عبد ربه   .موافقة الدولة المضيفة لالجئين الفلسطينيين    
ويـضيف عبـد   ... األهلية، وليس البالغة اللغوية، كأن يقال نحن شعب ال يحتوي قاموسه على الحرب األهلية           

..  من أجل التوصل إلى حالة من الوفاق الـوطني، فلـيكن           إذا كان ينظر إلى االستفتاء بأنه وسيلة ضغط       : ربه
.. الضغط من أجل الوصول إلى ما يخدم المصلحة الوطنية أمر جيد، وليس موقفاً سلبياً كمـا يقـول الـبعض                   
 .الموقف السلبي هو ممارسة الضغط وأحيانا االبتزاز السياسي، من أجل المحافظة على مصالح فئوية ضـيقة               

ال أريد أن أبدو وكأنني أصطاد في       : ف قيادات حماس بشأن وثيقة األسرى، قال عبد ربه        وحول التباين في موق   
ما يمكن قوله هنا، أننا تلقينـا       .. الماء العكر، أو أنني أريد االستفادة بين تباين اآلراء والمواقف بين قادة حماس            
ء، ويكفي للتدليل على صحة ما      تأكيدات من جميع قادة حماس بالسجون بإجماعهم على هذه الوثيقة، دون استثنا           

نأمل أن يجري التوافق بين جميع قـادة حمـاس   .. أقول رسالة الشيخ عبد الناصر عيسى، منسق أسرى حماس       
وشدد عبد ربه على ضرورة عقد االجتماعـات المكثفـة لتفعيـل             .على هذه الوثيقة، لتحقيق المصلحة الوطنية     

ال يمكن لنـا أن نطيـر       : نظمة تتسع للجميع، إال أنه يستطرد     وتوسيع أطر منظمة التحرير، مؤكداً على أن الم       
إذا ال يوجد تجاوب مع مساعي الحوار الوطني في الداخل، سيكون من الصعب تحقيق أية نتائج                .. بجناح واحد 

 عن استهجانه من الصيغة التي طرحها رئـيس الـوزراء            عبد ربه  عربأو .بخصوص الحوار حول المنظمة   
 الحديث يجري عن ربع راتب كـل أربـع أشـهر، إن تـم               :نية، حول الرواتب، بقوله   الفلسطيني، إسماعيل ه  

  ...يجب أن نعي حجم المخاطر المحيطة بنا.. توزيعها، ال يحل المشكلة على اإلطالق
حماس نددت بعزم الرئاسة على  أن غزة رائد الفينقالً عن مراسلها في    1/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

 هذه تصريحات خطيرة للغاية ألنها تتضمن الـدعوة         : سامي ابو زهري   هاوقال المتحدث باسم  . ءإجراء االستفتا 
واضاف ان ذلك يعني ان المطلوب من الحوار الجاري ليس التوصل           . إلى االستفتاء سواء نجح الحوار أو فشل      

 ان  :واضاف. حتاللإلى تفاهمات وطنية وانما فرض اإلمالءات على الشعب الفلسطيني بما فيها االعتراف باال            
الدعوة إلى استفتاء تعني تجاوز خيار الشرعية الفلسطينية التي منحت لحماس باالنتخابات التـي هـي اعلـى                  

  .درجات االستفتاء
أبو زهـري لـم يكتـف        إلى أن    وكاالتالغزة و نقالً عن مراسلها في      1/6/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأشارت  

إلى هجوم شخصي عليه، وقال إن حماس تستهجن أن يحيط عبـاس            برفض تصريحات عبد ربه بل تعدى ذلك        
نفسه بهذه البطانة أمثال عبد ربه الذي تنازل عن حق العودة من خالل وثيقة جنيف ليتحدث اآلن باسم الـشعب                   
ويهدد الحكومة، وطالب عباس بتصحيح هذا الوضع من خالل إحاطة نفسه بوزراء الحكومـة ال بأنـاس لـم                   

لفلسطيني وال يحظون بأي قبول ويسهمون في زيادة التوتر والتحـريض علـى الـساحة               يصوت لهم الشعب ا   
   .الفلسطينية

على الصعيد نفسه، أكد تسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أهمية وثيقة األسرى وقال إنـه          و
االسـرائيلية أو علـى االدارة      يجب ان ال تكون هناك أوهام لدى أحد من ان هذه الوثيقة مقبولة على الحكومة                

عزيز الدويك التي قال فيها ان سقف       .دورفض خالد تصريحات    . االميركية، لكنها هامة جدا بالنسبة للفلسطينيين     
كـذلك فـإن    : العالم لن ينهار إذا خسرت بعض التنظيمات الفلسطينية مواقعها المهمة في منظمة التحرير وقال             

   .منظمةال تنظيمات أخرى الى سقف العالم لن يرتفع اذا ما انضمت
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من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة إن ما عرضه عباس من إجراء اسـتفتاء                  و
   .شعبي ال يمس شرعية الحكومة وال الرئاسة الفلسطينيتين

اسر عبد ربه  يقالت أن وجودحماس  إلى أن رام اهللا وليد عوضفي  1/6/2005القدس العربي ولفت مراسل 
 .  جزء من عرقلة الحوار، لكن عبد ربه رد قائال ان هذا كالم صبيانيوه

ن ا: خاصة لمراسلها والذي قال فيه محمد دحالن في تصريح ما قالهغزة من  1/6/2006الدستور وأوردت 
ة منذ تشكيل االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني يستطيع أن يحل األزمة السياسية التي تعيشها مناطق السلط

ال يجوز أن نستمر بالحوار من اجل الحوار وبالشكل : وحول الحوار الوطني قال دحالن. حماس لحكومتها
 األرض الفلسطينية والن ىالتقليدي وذلك الن الشعب الفلسطيني لديه مشكالت حياتية وألننا اليوم نتواجد عل

جديا على مستوى البرامج ما يساعد في خلق أزمة السالح أصبح منتشرا بيد الجميع والن هناك خالفا سياسيا 
دستورية فالرئيس المنتخب لديه برنامج سالم والحكومة المنتخبة نعتقد أنها جاءت على برنامج مقاومة وبالتالي 

 أيام وإذا لم يتم التوصل لشيء فسيكون 10نحن في أزمة سياسية ولهذا جاء موقف الرئيس بالحوار لمدة 
ورأى أن البديل عن القبول بوثيقة األسرى هو المشاحنات  .وحل األزمة الدستورية والقانونيةالتوجه لالستفتاء 

وقال دحالن إن من واجب الحكومة إعطاء مخرج لألزمة فال يجوز أن نقول أن هناك مؤامرة وال . الداخلية
الب حكومة حماس يجوز أن تستنفذ الحكومة جهدها في الحديث عن المؤامرة وأن فتح متآمرة، ففتح لم تط

باالعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها ولكن تطالبهم أال يسوء حال الشعب الفلسطيني وإال يتحول الشعب إلي 
 .واكد دحالن ضرورة مواجهة اولمرت واإلسرائيليين ومخططاته. مجموعة من الشحادين

 مجريات الحوار ان تصميم     قال مسؤول مطلع على   : نقالً عن مراسلها والوكالت    1/6/2006السفير  وأضافت  
 : مـضيفا  ،الرئاسة على اجراء االستفتاء دليل على ان احتماالت خروج الحوار بنتائج ايجابية اصبحت ضئيلة             

واضح ان االستفتاء يشكل ضغطا كبيرا على حماس التي يبدو انها غير مستعدة للتوصل الى حل حول مسألتي                  
 ثمة رأي يقول ان حماس ال تريد التوصل الي نتيجـة وانهـا              :ابعوت. الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية    

تسعى من خالل وسطاء الى عقد اتفاق مع االدارة االميركية يسمح برفع الحصار عنها واالعتراف بحكومتهـا                 
 هذا ادعاء ال أساس له مـن        :ابو زهري سامي  وقال  . مقابل اعترافها بالشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية      

  . ة النه ال تنازل عن الثوابت ابداالصح
يتجه القطاع الخاص الفلسطيني إلى منحى جديـد فـي           :1/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب جعفر صدقة  و

 بطرح امكانية دمج جميع المبـادرات       ،مبادرته للخروج من األزمة السياسية واالقتصادية التي تمر بها السلطة         
ج من االزمة، وخصوصاً مبادرتي االسرى والقطاع الخاص، في مبـادرة           السياسية التي اطلقت مؤخراً للخرو    

واحدة شاملة، تشكل قاعدة التفاق وطني، وهذا كان محور البحث في اجتماع عقده مطلقو المبادرة مع رئـيس                  
  .الوزراء اسماعيل هنية، في غزة، أمس

 التشريعي الفلسطيني خلصت الى دراسة قانونية سياسية اعدها المجلسأن غزة من  1/6/2006البيان وذكرت 
 واوضحت  .األسرى، تعد دعوة مخالفة للقانون األساسي رئيس عباس إلجراء استفتاء عام على وثيقة الان دعوة 

إلجراء استفتاء عام من قبل أي سلطة  ان القانون األساسي ال يتضمن اي نٍص يتعلق بإمكانية إجراء، أو اللجوء 
هي  الباحثة فى التشريعى الى ان مسألة السند الدستوري  اعدتها روال سرحان واشارت الدراسة التى . كانت

) 38(األساسي وتحديـداً نص المـادة  وان دعوة الرئيس تعد دعوة مخالفة للقانون  مسألة أساسية جوهرية،
 . والتي أكدت على أن يمارس رئيس السلطة  مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون

  
  منظمة التحرير مؤتمره حول يختتم أعمالركز الزيتونة م .2

: اختتم أمس مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أعمال مؤتمر منظمة التحريـر الفلـسطينية            : قاسم قصير 
تقويم التجربة وإعادة البناء، بمشاركة العديد من ممثلي القـوى الفلـسطينية والبـاحثين والمهتمـين بالـشأن                  
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البحث في دور منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات وعالقاتهـا العربيـة واالسـالمية              الفلسطيني، وتم   
كما قدمت أوراق عمل عدة حول كيفية اعادة بناء المنظمة لتواكب المتغيرات الـسياسية والميدانيـة                . والدولية

  .الفلسطينية والتطورات واالقليمية والدولية
قف الفلسطيني والتوصل الى رؤية مشتركة حول كيفيـة التعـاطي           وركز المشاركون على ضرورة توحيد المو     

والمتغيرات، مع ضرورة الحفاظ على المنظمة ودورها وحماية المنجزات التي تحققت، على ان يرافـق ذلـك                 
  .تطوير الدائها وتغيير هيكلياتها واشراك جميع القوى الفلسطينية في مؤسساتها

عـدنان  .المفاوضات وعالقاتها العربية واالسالمية والدولية وترأسها د      الجلسة األولى تناولت دور المنظمة في       
السيد حسين الذي شدد على حماية االنجازات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية باكتساب الشرعية الدولية               

مع والعربية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة وعدم الدخول في حرب أهلية،                
  .مراعاة المتغيرات التي طرأت داخلياً وخارجياً

وتحدث الصحافي حلمي موسى عن منظمة التحرير الفلسطينية وادارة المفاوضات، فأشار الى االشكاالت التي              
رافقت المفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية في ظل عدم وجود توازن قوى بين الجانبين وغيـاب الخبـرات    

ي اتخاذ القرارات مع تأكيد بقاء الرئيس ياسر عرفات ممسكاً بالخيوط التفاوضية ورفـضه              القانونية والفردية ف  
  .التنازل عن القضايا المبدئية في مفاوضات كامب ديفيد

محمد السيد سعيد دراسة حول منظمة التحرير الفلسطينية وعالقاتها بالعالم العربي واالسالمي، وقدمها             .وأعد د 
مدير مركز دراسات الشرق األوسط في األردن جواد الحمـد وتـضمنت            ) ر حضوره نظراً لتعذ (بالنيابة عنه   

كما اشـارت   . الدراسة عرضاً مفصالً لعالقات المنظمة بالعالمين العربي واالسالمي واالشكاالت التي واجهتها          
لية وذلـك   وقدمت اقتراحات عملية لالفادة من األوضاع العربية والدو       . الى نقاط القوة والضعف في هذا الجانب      

  .من خالل تعريب القضية الفلسطينية في سياق عولمتها، أي جعل القضية مسؤولية عامة لجميع الشعوب
دراسة تحت عنوان منظمـة التحريـر الفلـسطينية وادارة          ) من مصر (عبد اهللا األشعل    .وقدم السفير السابق د   

والمواقف الدوليـة منهـا وصـوالً الـى         عالقاتها الدولية وتضمنت عرضاً مكثفاً لتطورات القضية الفلسطينية         
  .المرحلة الحالية، في ظل ازدياد الضغوط على حركة حماس لالعتراف بالكيان الصهيوني

ودعا االشعل الى رفض هذه الضغوط وتوحيد الموقف الفلسطيني ورفض االقتتـال الـداخلي واالفـادة مـن                  
  . المتغيرات الدولية لمصلحة القضية الفلسطينية

 موسع بين المشاركين، وركزت بعض المداخالت على أهمية االنجازات التي حققها الرئيس ياسر              ثم دار حوار  
  .عرفات ورفض التهجم عليه وعلى حركة فتح

  .حسن نافعة.الجلسة الثانية تضمنت ورقتي عمل حول كيفية بناء منظمة التحرير الفلسطينية وترأسها د
عادة بناء المنظمة، والقاهـا مـسؤول االتحـادات الـشعبية           الورقة األولى تحدثت عن رؤية حركة فتح حول ا        

نرى في قيام منظمة التحرير الفلسطينية أهم االنجازات        : الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، ومما جاء فيها        
ون الوطنية باعتبارها رافعة تاريخية للقضية الفلسطينية واطاراً موحداً وجامعاً لكل انواع الطيف السياسي من د              

استثناء لذلك تحرص حركة فتح على تفعيل المنظمة عبر مشاركة جميع القـوى وتحديـداً حمـاس والجهـاد                   
االسالمي وعبر اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، كما حصلت الى ذلك كل الفصائل التي تحاورت في                

  .القاهرة
يفية اعادة بناء المنظمـة واآلليـات       وقدم ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان ورقة عمل مفصلة حول ك            

  .ومما تضمنته من اقتراحات. التي يجب اعتمادها لذلك
العمل الستعادة المنظمة، رسمياً وقانونياً، دورها في االشراف على السلطة الفلـسطينية وعلـى العمليـة                 .1

  .السياسية والتفاوضية
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وانشاء ما يلزم من آليـات لتفعيـل        دفاع المنظمة عن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وعن حق العودة             .2
  .ذلك

  .اعادة احياء االتحادات والنقابات الفلسطينية في الداخل والخارج وتنشيطها .3
  .تفعيل دور السفارات والممثليات في الخارج .4
  .تفعيل دوائر عمل المنظمة السياسية والتعليمية واالعالمية والنقابية .5

 العمل حول اعادة بناء المنظمة، وترأسها مـدير مركـز باحـث             وتابعت الجلسة الثالثة األخيرة مناقشة أوراق     
  .للدراسات وليد محمد علي

تناولت الورقة األولى رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقدمها مسؤول الجبهة في لبنـان مـروان عبـد                  
لمنظمـة الجتمـاع     إن اعادة بناء المنظمة تتطلب االسراع في تقديم مشروع تطوير وتفعيل ا            :العال، وقال فيها  

اللجنة التنفيذية، ويشارك فيه رئيس الوزراء ومكتبا المجلسين الوطني والتشريعي واالمنـاء العـامون أو مـن             
يمثلهم، واالتفاق على برنامج القواسم المشتركة والخطة واآلليات والمواعيد التي تنتهي بعقد المجلس الـوطني               

 الجميع وصوالً الى تشكيل قيادة موحـدة كمرجعيـة قياديـة            الجديد ودعوة المجلس المركزي الجديد بمشاركة     
  .داخلية فلسطينية مقررة ال تلغي او تتجاوز دور الهيئات والمؤسسسات القيادية والتمثيلية وصالحياتها

  :وقدم رؤية الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، وتضمنت
  .لسطينية لالتفاق على أسس عملية لتفعيل المنظمةالدعوة الفورية الى انعقاد اللجنة العليا الف .1
  .ايجاد صيغة موقتة تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية .2
تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني باالنتخاب الديموقراطي وفق نظام التمثيل النسبي والتوافق الوطني حيث              .3

  .يتعذر االنتخاب
نية موحدة لمدينة القدس، وتفعيـل سـائر دوائـر          تطوير عمل دائرة شؤون الالجئين وتشكيل مرجعية وط        .4

  .المنظمة وإحياء الصندوق القومي وفصله عن خزينة السلطة
أنور أبو طه وتضمنت اقتراحـات متنوعـة        .وعرضت الورقة األخيرة لرؤية حركة الجهاد االسالمي وألقاها د        

 تكوين هيكليات المنظمة واالتفاق     العادة بناء المنظمة ومنها ضرورة االتفاق على برنامج سياسي موحد واعادة          
  .على تمثيل جميع القوى الفلسطينية واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وبقية مؤسسات المنظمة

محسن صالح  .ثم دار حوار موسع حول هذه االقتراحات، وأكد مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات د             
  .ار لخدمة الشعب الفلسطينياستعداد المركز لتقبل جميع اآلراء واالفك

  .وقدمت دروع التكريم لجميع الباحثين الذين قدموا أوراق عمل أو أداروا الجلسات
  1/6/2006المستقبل 

  
 صفقة سياسية ومالية وراء المصالحة المفاجئة بين عباس والقدومي .3

فلسطيني الرسمي المرافـق     الوفد ال  ىانضم فاروق القدومي األربعاء ال    : يو بي آي   و تونس من الجمعي القاسمي   
للرئيس عباس في زيارته الرسمية لتونس، وذلك في اشارة واضحة النتهاء القطيعـة بـين الـرجلين، وسـط                   

وقال قيادي فلسطيني مقيم في تونس ليونايتد برس انترناشـونال، ان            . ذلك ىترجيحات بوجود صفقة أفضت ال    
رئيسين التونسي زين العابدين بـن علـي والفلـسطيني          القدومي شارك امس في جلسة المحادثات الثانية بين ال        

ـ    . البرلمان التونسي ولمقبرة الشهداء    ىمحمود عباس، كما رافقه أيضا في زيارته ال         التـي   ىوهذه المرة األول
 أيـضا التـي     ى، كما أنها المرة األول    1994 وفد فلسطيني رسمي بقيادة عباس منذ عام         ىينضم فيها القدومي ال   

ووصف القيادي الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه، هـذه          . دومي وعباس بعد الخالفات بينهما    يلتقي فيها الق  
 حدوث مصالحة بين الرجلين بعد التّوصل الي صفقة لتسوية خالفاتهمـا            ىالخطوة بالسابقة والمؤشر القوي عل    
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 وجود صفقة مـا     ىعلوتكاد األوساط الفلسطينية المقيمة في تونس تُجمع         .علي صعيدي منظمة التحرير وفتح    
يقبل مثل هذه المصالحة في هذا الوقت بالذات، ولكنهـا تختلـف بـشأن دوافعهـا وأسـبابها                   جعلت القدومي 

 ان هذه الصفقة، التي ينتظر أن تتبلور مالمحها خالل االجتماع الموسع المقرر             ىويشير المصدر ال  . ومتطلباتها
ـ     ىان يكون عقد الليلة الماضية في تونس، ترتكز عل          مرتبطـة بـاقرار عبـاس       ىثالث مسائل أساسية األول

ـ                 ىبصالحيات القدومي كوزير لخارجية دولة فلسطين، وبدور الدائرة السياسية التي يرأسها في االشـراف عل
وتتّصل المسألة الثانية بالجانب المالي، إذ قام عباس بتحويل موازنة شـهرين             .الحركة الديبلوماسية الفلسطينية  

ة علي الرغم من أن موظفي منظمة التحرير بتونس لم يتسلّموا رواتبهم للـشهر الثالـث علـي                  للدائرة السياسي 
 .التّوالي، بينما تتعلّق الثالثة بترتيب الوضع الداخلي بفتح لجهة تفعيل دورها

 ىالي ذلك، كشف المصدر النّقاب عن أن أمين سر فتح في قطاع غزة سمير مشهراوي ووزير شؤون األسـر                  
 تونس، حيث ينتظر أن يكونا شاركا في االجتمـاع          ىن أبو زايدة وصال فجأة الليلة قبل الماضية ال        السابق سفيا 

الليلة الماضية الذي خصص باألساس لمناقشة المسألة الثالثة المرتبطة بترتيب البيت الفتحاوي، ورأب الـصدع               
ـ      واعتبر أن هذا االجتماع الذي يشارك فيه ثلث أعضاء اللجنة         . الذي أضعف فتح    ى المركزية الحالية لفـتح، ال

 نتائجه مستقبل فتح بالنّظر     ى، ومشهراوي وأبو زايدة سيتوقف عل     البرلمانيةجانب عزام األحمد رئيس كتلة فتح       
 . جدول أعمالهى النّقاط المدرجة علىال

ام وكشف القيادي الفلسطيني في هذا السياق أن النية تتّجه نحو تعيين كل محمد دحالن وروحـي فتـوح وعـز    
األحمد وحمدان عاشور، وربما أيضا نبيل عمرو، كأعضاء جدد في اللجنة المركزية لفتح لسد الشغور النـاجم                 
عن وفاة ياسر عرفات وخليل الوزير، وصالح خلف وهايل عبد الحميد وخالد الحسن، ليصبح بذلك عدد هؤالء                 

  . عضوا18األعضاء 
  1/6/2005القدس العربي 

  
 قوته التنفيذية بالعصابةصف ينتقد صيام ويدحالن  .4

إشارة لألزمات في و.  قال محمد دحالن إن القوات التنفيذية التي شكلها وزير داخلية السلطة غير قانونية:غزة
الداخلية في مناطق السلطة قال دحالن إن سحب الميليشيات من الشوارع وتوظيفها في خدمة مقاومة حماس 

اخلية سعيد صيام على حالة الفوضى والفلتان وأعرب عن استعداده ووجه دحالن اللوم لوزير الد .كفيل بحلها
التام لتقديم العون والمساعدة لوزير الداخلية بخبرته السابقة في األمن وبحكم عالقاته وبحكم موقعه كرئيس 

ضبط مؤكدا ان الفلتان ال تتم معالجته عبر ميليشيا خارجة عن القانون و. للجنة األمن والداخلية في البرلمان
وطالب دحالن وزير الداخلية بممارسة صالحياته على أجهزة األمن التي تحت سيطرته وهي  .األمن بعصابة

وقال إن معارضته للقوة . األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني ودعاه إلى اقالة من ال يستجيب ألوامره
ي شخص مواجهة الفوضى بالفوضى ومواجهة التنفيذية تعود لسببين األول أمني والثاني قانوني ألنه ال يحق أل

العصابات بعصابة وانه لن يسمح ألحد باالستقواء على الناس بالميليشيات ولكن بالقانون ومن يعمل حسب 
  .القانون سنقدم له التحية

  1/6/2006الدستور 
  
  الخارجية الفلسطينية تنفي استقالة سفيرها في ماليزيا .5

 امس انباء ترددت حول استقالة السفير الفلسطيني في ماليزيا، احتجاجـاً            نفت وزارة الشؤون الخارجية،   : غزة
  .على الخالفات بين فاروق القدومي ومحمود الزهار

  1/6/2006الشرق األوسط 
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 حماس تطلب وساطة مصر النهاء التوتر مع االردن  .6

 وبين الحكومة ذكرت مصادر فلسطينية امس أن حماس طلبت من مصر رسميا التوسط بينها:  د ب أ،غزة
وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب جاء خالل زيارة قام بها  .االردنية النهاء حالة التوتر بين الطرفين

وذكر المركز الفلسطيني  .وأضافت أن مصر وافقت على طلب حماس .مؤخرا سعيد صيام وزير الداخلية
طة جاءت بعد تأكدها من عدم تورط لالعالم نقال عن مصادر مصرية أن موافقة مصر على القيام بالوسا
 .حركتي حماس والجهاد في تدريب أي من المتورطين في تفجيرات دهب

  1/6/2006الدستور 
  
 حماس تنفي التحشدات لحرب أهلية   .7

حرب  أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد، ان حكومته لن تنجر الى : غزة والوكاالت
تقوم بها كل من حركتي فتح  رير اعالمية تحدثت عن عمليات تحشيد وشراء لألسلحة أهلية، رافضا بذلك تقا

وقال حمد في تصريحات امس ان حماس تؤمن بالخيار السلمي الديمقراطي . وحماس استعدادا لمواجهة مقبلة
وقال ان . تخاباتاالن تجسد في االنتخابات التشريعية االخيرة وفي التداول السلمي للسلطة الذي تبع هذه  وهو ما 

 .  وادخاله في دوامة من العنف الدموي من ينادون باالنقالب انما يريدون تدمير المجتمع الفلسطيني 
 1/6/2006البيان 

  
   تعمل بال موازنة وتتجه الى خطوات تقشف لخفض النفقاتالفلسطينيةحكومة ال .8

 اقترح عمر عبد :رويترز وائل نخلةرام اهللا ننقالً عن مراسلها في  1/6/2005القدس الفلسطينية نشرت 
الرازق وزير المالية امس االستغناء عن االف من العاملين بالحكومة وبيع أصول استثمارية حكومية في مسعى 

وأبلغ عبد الرازق المجلس التشريعي الفلسطيني أن قطع المساعدات الغربية ورفض  .لتفادي انهيار مالي
 والضغوط االمريكية على البنوك لعرقلة تحويل االرصدة الحكومية اسرائيل االفراج عن عائدات الضرائب

وقال ان من غير الواضح ماذا ستكون  .يجعل من المتعذر عليه حتى أن يقدم مشروع ميزانية للعام المقبل
واقترح عبد الرازق فصل حوالي  .عائدات الحكومة محذرا من كارثة اقتصادية اذا استمرت الضغوط المالية

ظف ممن ال يواظبون على الحضور بانتظام الى العمل واحالة خمسة االف اخرين الى التقاعد  مو11500
واقترح عبد الرازق تشجيع التقاعد المبكر  .وهي اجراءات قد تزيد التوترات الن معظم هؤالء أعضاء في فتح

يعي على بيع وطلب أيضا موافقة المجلس التشر. لخمسمائة موظف وخفض الدعم الحكومي السعار الوقود
  .االصول الحكومية الباقية من صندوق االستثمار الفلسطيني

 2006وقد اقر المجلس التشريعي امس بعد نقاشات مطولة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة لسنة 
حصيل بالقراءة الثالثة يسمح للحكومة بتقديم الموازنة بعد ثالثة شهور ويفسح المجال امام وزارة المالية لت

وينص القانون الذي اقره المجلس امس على ان يقدم  االيرادات واستمرار النفقات حتى نهاية العام الجاري
  . حتى االول من ايلول القادم2006مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة عام 

بـدالرازق  عمر ع .طالب وزير المال د    :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      1/6/2006الحياة  وأضافت  
امس المجلس التشريعي بالسماح لحكومته العمل من دون موازنة حتى نهاية العـام السـتحالة تقـدير حجـم                   

وقال عبدالرازق للحياة ان وزارته تمكنـت       . االيرادات والمساعدات في ظل الحصار المفروض على الحكومة       
 .لماضـية جـراء خفـض النفقـات       في االشهر ا  ) نحو تسعة ماليين دوالر   ( مليون شيكل    40من توفير مبلغ    

نقوم بعصر النفقات عصراً من اجل توفير بعض المال لموظفينا، مشيرا الى انه جرى تـوفير هـذا                  : واضاف
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 ألـف   800الجزء من الرواتب من خالل توفير في النفقات وجمع التبرعات من المواطنين، اضافة الى مبلـغ                 
  . ابو زهري اثناء عودته عبر معبر رفح قبل اسبوعيندوالر صادرتها السلطة من الناطق باسم حماس سامي 

وفي خطوة غير متوقعة، طالب وزير المال حكومته باعادة النظر في التعيينات التي تمت في االشهر األخيرة،                 
  . وجميعها من حماس

  
  سلف الموظفين ستصرف عبر البنوك خالل يومين: وزير المالية .9

ير المالية عمر عبد الرازق، أمس، إن السلف التـي قـرر مجلـس              قال وز :  حسن جبر  ، جعفر صدقة  ،رام اهللا 
وأوضح عبد الرازق أن جميع المبالغ المطلوبـة         .الوزراء دفعها للموظفين ستصرف عبر البنوك خالل يومين       

   .لتغطية قرار مجلس الوزراء متوفرة لدى الخزينة العامة
 شيكل لهم بعـد ثالثـة       1500لس الوزراء بصرف    تباينت آراء الموظفين الحكوميين تجاه قرار مج      وبالمقابل،  

وانقسم الموظفون الى رأيين األول وهو الغالب يقول إن السلفة ال تكفـي لمواجهـة               . أشهر من انقطاع الراتب   
متطلبات الحياة المتزايدة، في حين يقول أصحاب الرأي الثاني إن صرف السلفة خالل الحصار المشدد الـذي                 

  .ب بها وصحيحةتخضع له الحكومة خطوة مرح
غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة لأليام، ان صرف السلفة ليس مرتبطاً بأية قضية أو               . بدوره، يقول د  

عملية الصرف تتم بعد توفر األموال مهمـا كـان          : واضاف .اعتبار سياسي مثل الحوار الوطني أو االستفتاء      
  .حجمها أو قيمتها

  1/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  زهار يؤكد حرص شعبنا على التوّصل إلى حّل عادل للقضية الفلسطينية ال. د .10
 محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية، حرص الشعب الفلسطيني على التوصل إلى حلٍّ عـادٍل       .أكّد د : بكّين

لزهـار  ا. وأوضح د  .للقضية الفلسطينية، وذلك بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف          
أن الحكومة تدرس بعناية وبإيجابية مبادرة السالم العربية رغم إدراكها أن االحتالل قد أفشلها وأفشل غيرهـا،                 
مؤكداً أن الحكومة متمسكة بعمقها العربي واإلسالمي ودول عدم االنحياز وسيعملون على نحو جدي ومشترك               

. جاء ذلك في كلمة فلسطين التي ألقاهـا د         و . والدائم مع األصدقاء في الصين الذين يقدمون لهم دعمهم المبدئي        
الزهار خالل ترؤسه الوفد الفلسطيني المشارك في االجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي بدأ               

وأكد الزهار على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحـتالل وتمـسك الحكومـة               . في بكين   األربعاء أعماله
 .ية، ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة تنبثق عن المنتدى الموقّر لتعريـف مـصطلح اإلرهـاب       بالثوابت الوطن 

واعتبر الزهار اعتماد سبيل المقاطعة للحكومة الفلسطينية بدالً من الحوار معها يضع الـضمير الـدولي أمـام                
بالتداول الـسلمي   معضلة يتم بموجبها عقاب شعب على ممارسته لحقه الطبيعي باالنتخاب الحر وعلى التزامه              

   .للسلطة عبر صناديق االقتراع
  31/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  إخالء الفيال التي كان يقيم فيها في روما يرفض السابق في إيطاليا السلطة سفير  .11

 التي  إخالء الفيال ) الذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس عباس      (رفض نمر حماد السفير السابق في إيطاليا        
 أهديت له من قبل الـرئيس الراحـل ياسـر    الفيالكان يقيم فيها خالل فترة وجوده في روما كسفير، مبرراً أن  

 .قيمة الفيال هي ستة ماليين دوالر .عرفات
  1/6/2006فلسطين المسلمة 
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   إسرائيل تطلق نائباً من حماس   .12
لعزيز مبارك، النائـب عـن قائمـة التغييـر           أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس سبيل أحمد عبدا        :ا.ن.ق

  .واالصالح التابعة لحماس وذلك بعد اعتقال دام اكثر من شهر
  1/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مسؤول فلسطيني يحوُل إلى التحقيق بعد سّبه للذات اإللهية  .13
ى الوزارات بتهمة سب  كشفت مصادر مطلعة بالسلطة الفلسطينية أن تحقيقا فتح مع مسؤول كبير في إحد:غزة

وقالت المصادر إن المذكور يعمل في إحدى الوزارات  .الذات اإللهية واالعتداء بالضرب على أحد الموظفين
المهمة في السلطة بقطاع غزة ونصب نفسه مسؤوال عن الوزارة في ظل الغياب المتكرر لوزيرها في الحكومة 

ك المصادر أن هذا المسؤول احتل مكتب الوكيل بعد إحالته على وأضافت تل .السابقة وإحالة وكيلها إلى التقاعد
المعاش قبل نحو خمسة شهور وأصبح يتصرف وكأنه الحاكم في الوزارة ويعرف نفسه مدير عام الوزارة 

وأوضحت المصادر أنه قبل حوالي شهر سمع أصوات صراخ وسب  .األمر الذي أثار امتعاض الموظفين
زارة وأثناء الدوام الرسمي حيث تبين أن هذا المسؤول كان يعتدي بالضرب للذات اإللهية في داخل الو

وأشارت . واللكمات على أحد الموظفين المغلوب على أمرهم مما استدعى الوزير الحالي إلى تحويله للتحقيق
  .المصادر إلى أن ديوان الموظفين شكل لجنة تحقيق بالحادثة ويتوقع تقديم نتائجها خالل فترة قريبة

  31/5/2006لمركز الفلسطيني لإلعالم ا
 

  منزل بيرتس في مدى صواريخ سرايا القدس   .14
سرايا القدس تبنت المسؤولية عـن       ان   غزة من    حامد جاد  مراسلها   نقالً عن  1/6/2006الغد األردنية   نشرت  

استهداف سديروت بصاروخ مطور من طراز قدس متوسط المدى، ما أدى إلى تضرر بناية مجاورة لمنـزل                 
يـأتي ضـمن    انه  سرايا في بيان صحافي أن القصف تحدي كافة اإلجراءات األمنية للعدو و            ال أكدت و .بيرتس

وقـال أبـو    .سلسلة الردود القادمة على عملية االغتيال بحق القائد محمود المجذوب وشقيقه نضال في صـيدا              
 حتالل سيواصل عملياته وعدوانـه    عملية جاءت ردا على ما قاله بيرتس بأن اال        ال أن   ،سراياالاحد قادة   ،  حمزة  

 أن تكـون الـصواريخ      يًأفان سراياالأنها تأتي في سياق الرد المتواصل على جرائم االغتياالت بحق مجاهدي            و
  .عوضا عن العمليات االستشهادية

بيرتس توعد مطلقـي     ان   غزةمن   فتحي صباح    مراسلها   نقالً عن  1/6/2006الحياة  من جهة أخرى، اوردت     
ن الدولة العبرية ستواصل العمل     تفقده لألضرار ا   خالل   اضافو. أن إسرائيل لن تتساهل معهم    وقال   الصواريخ

واعتبر الجنرال يوآف غالنـت      .من أجل الحد من قدرة الفصائل والنشطاء الفلسطينيين على إطالق الصواريخ          
ن الجيش يستخدم سلسلة    ا مضيفاًقائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي أنه ال يمكن منع سقوط الصواريخ             

  .هامتنوعة من االجراءات ضد مطلقي
  

  علن عن تشكيل وحدة قنّاصٍة ليليةسرايا القدس ت .15
سرايا أصدرت تعليماتها لالناطق اإلعالمي لسرايا القدس في غزة، أن القيادة العليا ل، أعلن أبو أحمد: غزة

رئيسية رصد واصطياد قوات المستعربين الصهيونية بتشكيل مجموعاٍت خاصة من مجاهديها تكون مهمتها ال
التي أصبحت تتوغّل داخل األراضي المحررة وتنصب الكمائن لنشطاء المقاومة الذي يقومون بإطالق 

  وأوضح أن الوحدة ستكون مزودةً بمناظير ليلية وبمجموعات رصٍد تنتشر في أكثر من محوٍر كي  .الصواريخ
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ة توغل وتسلل منوهاً إلى أن انتشار الوحدة سيدخل حيز التنفيذ خالل يومين أو تتمكن من اكتشاف أي محاول

  .ثالثة وبدرجة عالية من السرية والحذر
  31/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  سرايا القدس تستهدف قوات االحتالل بعبوتين ناسفتين .16

نت من تفجير عبوة ناسفة في إحدى دوريات  في بيان لها أن إحدى مجموعاتها تمك القدسسرايات أكد: جنين
تعطيل إحدى هذه الدوريات وإجبار و  إلى اصابة ثالثة جنود بجروحاالحتالل التي اقتحمت مخيم جنين ما أدى

وأضاف البيان أنه عند حضور التعزيزات الصهيونية إلى الموقع فجرت السرايا  .القوة الصهيونية على التوقف
الذي أحدث إرباكاً وسط الجيش، وأكد أهالي المخيم أنهم سمعوا صراخ ونحيب جنود  األمر ،عبوة ناسفة أخرى

  .االحتالل الذين أصيبوا بحالة خوف وفزع شديدين
  1/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عباس ءيجب أال تكون هناك توقعات كبيرة من لقا: أولمرت .17

،  مع محمود عبـاس    هلم يحدد موعد  الذي  يرة من لقائه    نه يجب أال تكون هناك توقعات كب      أ قال ايهود اولمرت    
  مقربة منه،  قالت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة    في حين   . حجم خيبة األمل قد يكون مثل حجم التوقعات       ألن  
حاول االستيضاح فيما إذا كان عباس قادرا علـى جعـل حكومـة             تس ، في حين  اي انطالقة جدية   ال تتوقع    أنها

لقاء سيشكل نقطة مفصلية لبدء حـوار       الاعتبرت أن   فقد   ،رغم ذلك  إال انه    .لب الرباعية  تستجيب لمطا  ،السلطة
ن أقالت المصادر السياسية اإلسـرائيلية       وفي نفس السياق،     .إسرائيل فلسطيني بالرغم من محدودية قوة عباس      

نية أكثـر اعتـداال      أن يعمل على جعل المواقف الفلـسطي        الذي سيلتقيه األحد القادم،    أولمرت يتوقع من مبارك   
  .والتعاون على تنفيذ الحكومة الفلسطينية للمطالب اإلسرائيلية

  1/6/2006 48عرب 
  

  خطة تجميع المستوطنات تأخذ زخماً وتشهد مستجدات .18
أن خطة   :اإلذاعة االسرائيلية  مراسل    شموئيل طال   نقال عن  31/5/2006 مركز دراسات الشرق االوسط      نشر

وتشهد مستجدات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ، إذ أنه في أعقاب زيارة أولمرت إلى              تأخذ زخماً،   بدأت  التجميع  
واشنطن وقبيل لقاءاته المرتقبة بحسني مبارك وعبد اهللا الثاني، يعكف حاليـاً طـاقم توجيـه برئاسـة أمـون                    

 فإنه سـيتم    أفرموفيتش، على بلورة مبادئ الخطة، بحيث يتم تنفيذها على ثالث مراحل، وبموجب هذه المبادئ،             
تصنيف المستوطنات التي سيتم إخالؤها إلى ثالث مجموعات، على أن تبدأ عملية إخالء من الغـرب باتجـاه                  

يشار إلى أن إسرائيل لن تسعى للحصول على اعتراف دولي في الحدود المؤقتة التي ستنسحب إليها                و. الشرق
. هذا األمر بعد تنفيذ المرحلة الثالثة واألخيـرة       في المرحلتين األولى والثانية، وأنها ستسعى للحصول على مثل          

 اإلعـالن   ، أن مسؤولين أمريكيين أوصوا بأن تطلب إسرائيل من الواليات المتحدة بعد إتمام تنفيذ الخطة              وذكر
، مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليها فقط، جـراء الواقـع واألوضـاع              67أنها انسحبت إلى حدود عام      

وفي نفس السياق أشار    . ء توقعات بعدم اعتراف واشنطن برسم الحدود من طرف واحد         الديمغرافية، على ضو  
من المستوطنين مستعدون إلخالء منـازلهم      % 44استطالع للرأي العام أجرته شركة نيوكارتو غرافيا إلى أن          

 ط منهم فق% 25 ُأجري قبل عام أشار إلى استعداد         مماثال ا استطالع في حين أن  طوعاً، بموجب قرار حكومي،     
  .لذلك
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معـدل  دل على أن    ستطالع  الاإلى أن   : الناصرةمن   1/6/2006 الرأي األردنية     مراسلة  امال شحادة  وأشارت
 فيمـا هـو بـين      في المائة    64المستوطنين من بين السكان العلمانيين، الذين يوافقون على االخالء يصل الى            

من جهـة   و.  في المائة  23ر الديني القومي الى      ينخفض المعدل بين الجمهو    ، في حين   في المائة  47االصوليين  
 ،ن تقرير اعده ما يطلق عليه المركز االسرائيلي لالدارة في موضوع الخريطة العقارية بعد التجميـع               بيأخرى  

 الف بيت تبلغ القيمة العقارية المالكهـم        55 الف مستوطن في     250انه يسكن في االراضي الفلسطينية حوالي       
 الى ان تدهور االوضاع االمنية خالل السنوات االربع االخيـرة ادى الـى              أشارو .الر مليارات دو  10حوالي  

 الى ان    هنا يشار . في المائة  10 في المائة ومعدل الهجرة بنسبة       15ارتفاع عدد االمالك المعروضة للبيع بنسبة       
  فـي المائـة  20 أشار المناطق التي يريدون السكن فيها بعداالنسحاب حيث     ،مستوطني الضفة قرروا منذ اليوم    

 في المائة   17بينما   ،مدينة كبرى ب  رغبتهم  في المائة  19 بينما أبدى    يريدون مدينة صغيرة او متوسطة،    أنهم   إلى
  .يفضلون اجواء قروية

 تنفيذ الخطة علـى مراحـل       رأوا أن خبراء  إلى أن   : القدس المحتلة  من   1/6/2006 الخليج اإلماراتية    ونوهت
  .  محمود عباس أسهلسيجعل عملية التفاوض مع

 ثمـن سياسـي     اسـيكتنفه الذي  أولمرت، يعارض تنفيذ خطة التجميع      أن  : 1/6/2006 48 عرب   وذكر موقع 
 ولذلك فمن األفضل أن تتجاوز إسرائيل هذا التمزق الـداخلي دفعـة             ،واجتماعي واقتصادي كبير على مراحل    

لدولي والمردود الذي ستتلقاه إسـرائيل جـراء         اعتقاده بأن اإلعتراف ا    إضافة إلى . واحدة لمنع تكرار األزمات   
من جهته فإن فقد أشار حاييم رامون  أما .تنفيذ دفعة واحدة سيكون أكبر بكثير من تنفيذها على مراحل صغيرة          ال

 قرار اإلخالء دفعة واحدة أو على مراحل يجب أن يتخذ بناءاً على اعتبـارات تنفيذيـة،                 إلى أن وزير القضاء،   
 .همية سياسية كبيرة لمسألة وتيرة اإلخالء في اللحظة التي يتقرر فيها مكان الحدود الجديدةوبرأيه ال يوجد أ

  
  من اإلسرائيليين يرون في أبو مازن شريكا في عملية السالم % 68: استطالع .19

علـى عينـة مـن الجمهـور        ،   بين استطالع رأي جديد أجرته مجموعة مبادرة جنيف        : نظير مجلي  ،تل أبيب 
في أبو مازن   % 68 ، فيما يرى   يؤيدون المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية      هممن% 59ن  أاالسرائيلي،  

 مستعدون للتفاوض حتى مع الحكومة الفلسطينية رغم        أنهم هم ثلث ، كما أبدى  شريكا مناسبا للتفاوض مع اولمرت    
 أحادي الجانب، ويـرون     فكرة ترسيم الحدود الدائمة السرائيل بشكل     رفضهم ل % 56 أبدىانها بقيادة حماس، و   

فقط التوجه الى خطة فصل ثانية      % 25 بينما يؤيد تم في مفاوضات مباشرة وباتفاق مع السلطة،        ت يجب أن    هاأن
انهم ال  % 13، في حين قال     %38 فيما رفضها % 33  وعلى صعيد مبادرة جنيف فقد أيدها      في الضفة الغربية،  

 رئيس لجنة مبادرة جنيف فـي       من جهته عقب  و .أي ازائها ، ولذلك ال يريدون أن يعبروا عن ر       هايذكرون بنود 
، وانه  خطتهنه أكبر دليل على ان الجمهور االسرائيلي ال يوافق مع أولمرت على             بأاسرائيل، على االستطالع،    

لفت الى ان االسرائيليين غير     كما  .  أن يفي بوعوده حول خوض تجربة جادة للتفاوض مع الفلسطينيين          هيريد من 
ان ما جاء في االستطالع هو مفاجأة سارة على الحكومة أن تأخذها            واعتبر  ستمرار مقاطعة حماس    متحمسين ال 
  .باالعتبار

  1/6/2006الشرق األوسط 
  

 االفضل ازالة القدس الشرقية من اسرائيل والحاقها بالسلطة : هآرتس .20
خلية تجريد نواب حماس قالت هآرتس في افتتاحيتها امس انه من الصعب فهم قرار وزير الدا:  بترا–عمان 

تصرفوا وفقا لألسس التي وافقت عليها اسرائيل وترشحوا وأشارت إلى انهم . القدسمن حق االقامة في 
 اضافة الى ان ،النتخابات اشرفت عليها المجموعة الدولية، وهم ليسوا متورطين بأي اعمال ضد اسرائيل
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فبدال من سلخ لذا ل من القدس الشرقية متناقض،  ان موقف اسرائيها،بقول واختتمت. اآلالف قد صوتوا لهم
 . االفضل ازالة القدس الشرقية من دولة اسرائيل وتحويلها الى السلطة الفلسطينية، فمناعضاء نواب التشريعي

  1/6/2006الدستور 
  

  ترحيب إسرائيلي بقرار أوروبي يمنع إصدار تأشيرات للوزراء الفلسطينيين .21
لية عن إشادتها بما قالت أنه قرار صادر عن االتحاد األوروبي، يقضي بمنـع              أعربت مصادر إسرائي   :الناصرة

 أن ذلك يؤكد التزامها     عتبرت وأ ،الحكومة السويدية من إصدار تأشيرات دخول لوزراء في الحكومة الفلسطينية         
  .بقرارات الرباعية الدولية

  31/05/2006قدس برس 
  

  ماية عباساسرائيل غاضبة من تعيين ابو عواد مسؤوال عن ح .22
 جراء قيام محمود عباس  بتعيين محمـود         تهاأكدت مصادر امنية إسرائيلية أمس ان غضبا يسود اجهز        : القدس

  كان يعتبر واحدا مـن اخطـر خمـسة           هاشارت الى ان   حيث   . في الضفة الغربية   17ضمرة مسؤال عن القوة     
 كمـا   .ل بينه وبين كتائب االقصى    وانه صنف كرجل عرفات االول وحلقة الوص      ،  مطلوبين على قائمة الشاباك   

 وعد اولمرت بصورة شخصية بان االسلحة المرسلة الى حرسه الخاص           عباس ه على الرغم من أن    اوضحت ان 
  .تعيين يثبت عكس ذلكهذا الن فإ ،ستكون لحمايته الشخصية ولن تصل الى ايدي مجوعات وصفتها باالرهابية

  1/6/2006الرأي األردنية 
  

 تخفيض ميزانية الدفاع إهانة للجيش : رائيليرئيس االركان االس .23
قال دان حلوتس، ان الطريقة التي أقرت بها الحكومة االسرائيلية التخفيضات في ميزانية وزارة :  بترا–عمان 

 .مهينة عالوة على الحاق الضرر بالجيش الدفاع تعتبر
  1/6/2006الدستور 

  
  اسرائيل تتهم منظمة بريطانية خيرية بدعم حماس .24

 بانها مستودع مقنع    ،من اكبر المنظمات االنسانية البريطانية     التي تعد     االغاثة االسالمية  منظمةت اسرائيل   وصف
 ان مكتب اولمرت ابعد الى غزة احد مسؤولي هـذه            حيث جاء في الغارديان    .لالرهاب، واتهمتها بدعم حماس   

بي في االراضي المحتلة، مـضيفة انـه        كان يشرف على مشاريع تعليمية يمولها االتحاد االورو       الذي  الجمعية،  
، ان هذه االتهامات ال اساس من جهته   المسؤول اكد في حين    .استجوب من قبل اجهزة االمن االسرائيلية     كان قد   

 . بهذا الخصوصلها من الصحة، مشيرا الى ان منظمته ستقدم شكوى
  1/6/2006المستقبل 

  
   إلسرائيل الجامعات البريطانيةمقاطعةعالم يهودي وراء حملة  .25

في الوقت الذي تزعم فيه اسرائيل ان حملة المقاطعة لها في بريطانيا بسبب سياستها العنصرية، هي                : تل أبيب 
 وانه يفعل ذلـك     ،حملة اساسها معاداة للسامية، أعلن عالم بيولوجيا يهودي انه هو الذي يقف وراء هذه الحملة              

ائيل ضد الفلسطينيين من تنكيل عنـصري هـو أمـر معـاد     بدافع اعتزازه بيهوديته وقناعته بأن ما تفعله اسر     
. نهم إذا لم يتبنوا العدالة والسالم بصدق لن يستطيعوا العيش طـويال           بأ ،لليهود وأضاف موجها كالمه     .لليهودية

عليهم أن يعترفوا بأن الفلسطينيين هـم اصـحاب    و ،عليهم أن يعترفوا بالنكبة الفلسطينية وبمسؤوليتهم عنها      لذا ف 
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عاشوا في هذه البالد ويشعرون باالنتماء اليها بالضبط مثل اليهود، وال يجوز التعامـل معهـم وكـأن                   ،وطن
 تهـا  ان مقاطع  وأعتبـر انتقد سياسة اسرائيل والغرب بأسره من حكومة حماس،          كما   .عالقتهم باألرض دونية  
  .تصرف غير اخالقي

  1/6/2006الشرق األوسط 
  

  ّمان قريباًتسيير خط جوي للنقل بين تل أبيب وع .26
توصل الجانبان األردني واإلسرائيلي إلى اتفاق، لتسيير خط جوي لطائرات النقل بين عمان وتل : الناصرة

  .أبيب، على أن يتم التطبيق خالل بضعة أسابيع
  31/05/2006قدس برس

  
  الجيش االسرائيلي يجدد أوامر هدم بؤر استيطانية في الخليل .27

 منزال في 21جيش االحتالل االسرائيلي، امس، تنفيذ امر بيرتس بهدم جدد  : من زهير اندراوس،الناصرة
ها  ان من حق اصحابىفي الفترة القريبة، مشددا علذلك  يتمسحيث . بؤرة استيطانية في منطقة الخليل

 .االعتراض
  1/6/2005القدس العربي  

  
   حالة الطوارئإلنهاءإنهاء اإلحتالل والسالم العادل هو السبيل : طهواصل  .28
إنهاء اإلحـتالل وحالـة     أن   ، بخصوص تجديد حالة الطوارئ في اسرائيل       الكنيست نقاشخالل   واصل طه    قال

 هو السبيل الوحيـد إلنهـاء       ،الحرب مع الدول العربية والبدء فوراً في المفاوضات مع سوريا ولبنان وفلسطين           
فرض اإلقامات اإلجباريـة، وتحديـد       هو ها أن غاية الحكومة اإلسرائيلية من استمرار      وأشار إلى حالة،  هذه ال 

تحرك العديد من النشطاء السياسيين في الوسط العربي الذين يخالفون سياستها وسياسة المؤسسة اإلسـرائيلية،               
  . وكذلك استعمال هذا السالح من أجل إبعاد الفلسطينيين عن ديارهم

  31/5/2006 48عرب 
  

   مصرمعبلدة يهودية جديدة على الحدود  .29
 إسـم  شرعت السلطات االسرائيلية ببناء بلدة جديدة على الحدود مع مصر اطلق عليها  : ن مواسي ـ حس  النقب

  . قاطرات استعدادا إليواء خمسة عشر عائلة ستصل خالل أشهر الصيف8 يها وصل الحيث. بئير ملكا الجديدة
  1/6/2006المستقبل 

  
  العرب  ألنها تميز ضد إسرائيليةزحالقة يطالب بوقف عمل شركة طيران  .30
 وذلك عقب    الداخلي، لطيرانلجمال زحالقة برسالة لوزير المواصالت طالبه فيها بوقف عمل شركة تمير             بعث

طالما لم يتم تحويل المبنـى      ها،  أدعت بأنها لن تستطيع توفير     حيث   .رفضها توفير الخدمات للمواطنين العرب    
  .المعد للفحوصات االمنية اليها من قبل بلدية كريات شمونة

  1/6/2006 48ب عر
  

  اعتقال اسرائيليين بتهمة تزويد منظمة اجرامية اسرائيلية بالسالح  .31
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ذكرت هارتس اليوم انه جرى اعتقال شرطي من حرس الحدود وجندي نظامي في الجيش االسـرائيلي                : عمان
  .لالشتباه بتزويدهما منظمة اجرامية اسرائيلية باسلحة ووسائل قتالية

  1/6/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  
  
 

   الشهر الماضي144 فلسطينياً وجرحت 44إسرائيل قتلت  .32
واستشهد شاب فلسطيني في    ة على قطاع غزة والضفة      تواصلت االعتداءات االسرائيلي  :  أحمد رمضان  ،رام اهللا 

شـهر  مخيم جباليا في القطاع، وقد كشف تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية ان االعتداءات االسرائيلية خـالل                
  . اجانب وصحافيين10 بجروح بينهم 144 شهيدا واصابة 44الماضي، اسفرت عن سقوط ) مايو(ايار 

  1/6/2006المستقبل 
  

  قوات االحتالل تعتقل زوجات وأمهات األسرى .33
صعد الجيش اإلسرائيلي من حملته العسكرية في مدينة نابلس حيث  : عبدالقادر فارس، ردينة فارس،غزة

  . مواطنين فلسطينيين بينهم زوجات وأمهات مطلوبين من كتائب األقصى في مخيم بالطةاعتقل فجر أمس ستة
  1/6/2006عكاظ 

  
 األمم المتحدة تطلق نداء طوارىء لحل األزمة في الضفة والقطاع  .34

أطلقت األمم المتحدة والمؤسسات األهلية العاملة في األرض الفلسطينية المحتلة نداء طوارىء أمس للحصول 
واطلقت األمم المتحدة والمؤسسات األهلية في ظل تدهور الوضع مناشدة موحدة للمرة . دة في التمويلعلى زيا

 مليونا 215 إذ ارتفعت احتياجاتها من -% 80الثانية خالل المرحلة األخيرة والتي كانت أطلقتها لترتفع بنسبة 
إلنسانية التابع لألمم المتحدة لقد أجبرنا وقال ديفيد شيرير مدير مكتب تنسيق الشؤون ا.  مليون دوالر385إلى 

  .على مراجعة المناشدة السابقة في ظل تصاعد االحتياجات
 1/6/2006الدستور 

  
  1948على ما تبقى من القرى المهجرة عام  ر من هجمة إسرائيليةيتحذ .35

عد ما ، من تصا1948حذّرت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 
، ال سيما المساجد 48وصفته بـ الهجمة اإلسرائيلية على القرى الفلسطينية المهجرة داخل أراضي الـ 

 إنها الحظت في الفترة األخيرة ازدياداً ملحوظاً في هجمة نوقالت الجمعية، في بيان .والكنائس والمقابر
 معالم في العديد من قرانا المهجرة من مؤسسات السلطة الرسمية وشبه الرسمية اإلسرائيلية على ما تبقى من

   .كنائس ومساجد ومقابر، على حد تعبيرها
  31/05/2006قدس برس 

  
  !وسيلة تعذيٍب نفسّي وانتزاع اعترافات بالخداع.. غرف العمالء في السجون .36

 بشكٍل اعتمدت خالل انتفاضة األقصى و) الشاباك(لوحظ من خالل متابعات نادي األسير الفلسطيني لألسرى أن
وتبين من خالل تمثيل وزيارات األسرى . مركّز على غرف العمالء كوسيلة النتزاع اعترافات من المعتقلين

من المعتقلين الذين تعرضوا للتحقيق قد أدلوا باعترافاتهم في غرف العمالء % 80في السجون أن ما يزيد عن 



 

 17

والجديد في غرف العمالء أنها  .ملون لصالح الشاباكغير مدركين أن المعلومات التي تقدموا بها هي لعمالء يع
لم تعد غرفاً صغيرة، بل أصبحت أقساماً واسعة يوجد فيها عدد كبير من األسرى الذين يعتقدون أنهم في 
السجن، حيث تمارس في هذه األقسام عادات السجن ونظامه، وتعزيز الثقة باألسير يتم من خالل مكوثه عدة 

 كي يتأكّد أنّه في سجٍن، ويبني عالقات اجتماعية وطبيعية مع الجميع، وكثيراً ما صدرت أشهر في األقسام
قرارات اعتقال إداري وسلّمت لألسير عند نزوله إلى أقسام العمالء، وهي قرارات زائفة يتّبعها الشاباك لتعزيز 

ي يجري في غرف العمالء هو أن والخطر اآلخر الذ .االعتقاد لدى األسير أنّه أنهى التحقيق وأصبح محكوماً
أعداداً كبيرة من األسرى تعيش في هذه األقسام وتمارس دورها على اعتقاد أنها تمارس دوراً تنظيمياً ووطنياً 

وعد نادي األسير الفلسطيني أسلوب انتزاع  .وهي مخدوعة ال تدري أنها تخدم المخابرات بدون علمها
الء جزءاً من تعذيب المعتقل نفسياً وتدميره معنوياً ووطنياً، وهو عمل اعترافات بالخداع عن طريق غرف العم

وقد عدتْ المؤسسات الحقوقية والقانون الدولي اإلنساني انتزاع االعترافات في   ،غير مشروع وغير قانوني
  .غرف العمالء تعذيباً، وطالبت حكومة االحتالل بمنع استخدام هذا األسلوب

  31/5/2006عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  أشكر دولة إسرائيل ألنها منحتك الحياة: صهيونّي يقول ألسير قاٍض .37
كان هذا رد القاضي العسكري الصهيوني في محكمة االستئناف في عوفر .. أشكر إسرائيل ألنها منحتك الحياة

 بعد أربعة عشر عاماً من جنوب رام اهللا على الطلب الذي تقدم به األسير العاروري ضد قرار اعتقاله إدارياً
  !.االعتقال المتواصل، ألنّه إن خرج سيكون مكانه المقابر

  31/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  األسير القنطار يتبّرع براتبه الشهرّي دعماً للشعب الفلسطيني .38
شهري دعماً للشعب تبرع عميد األسرى العرب واللبنانيين في السجون الصهيونية، سمير القنطار، براتبه ال

في معتقل هداريم، أنّه وتجاوباً مع المبادرات  ونقل المحامي إلياس الصباغ، عن األسير القنطار .الفلسطيني
  .التي أطلقت في لبنان فإنّه يتبرع براتبه دعماً للشعب الفلسطيني

  1/6/2006الوطن القطرية 
  

   ألف دوالر يوميا600خسائر الفلسطينيين .39
قطاع غزة يوشك على  يون وخبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن االقتصاد الفلسطيني في حذر مسؤولون أمن

وحذّرت الجهات    . حركة حماس غير ناجح االنهيار، وأكدوا أن أسلوب التجفيف إلسقاط حكومة تقودها 
شهور جزئي، سيؤدي في غضون  األمنية اإلسرائيلية من أن فتح معبر كارني في أوقات متفاوتة وبشكل 

وأشارت إلى خسارة يومية تبلغ  . االقتصادية في القطاع معدودة إلى تجفيف كامل لوسائل اإلنتاج وتدمير البنية 
 آالف 3القطاع التجاري الفلسطيني بسبب إغالق المعبر، كما أن قطاع غزة يفقد   ألف دوالر يتكبدها 600نحو 

   .  وتلفها بالتاليالسلع والمواد الخام يومياً بسبب منع دخولها طن من 
 1/6/2006البيان  

  
  شركة فلسطينية في األردن بمعرض القرية العالـمية 35مشاركة  .40

 شركة فلسطينية تمثل مختلف القطاعات االنتاجية التصديرية المشاركة في معرض القرية            35تعتزم   :حامد جاد 
  .مدة شهر، وذلك في العاصمة األردنيةالعالمية الذي ستفتتح فعالياته في العاشر من الشهر المقبل وتستمر ل
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  1/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  فلسطينية تتألق بالحجاب على حلبة المالكمة بإسرائيل .41
تختبئ الميدالية االسرائيلية في رياضة المالكمة تحت الحجاب الذي ترتديه البطلة الفلسطينية ريهـام إغباريـة                

. دئة ومحتشمة وخجولة بعض الشيء عندما تتحدث مع الغربـاء          والتي تبدو ها   ، مدينة أم الفحم   من)  عاما 15(
ونجحت ريهام حتـى االن     . ولكن منافسات ريهام في حلبة المالكمة يؤكدن أنها تكون مختلفة تماما أثناء اللعب            

  .في الفوز بأربع ميداليات في المالكمة كما أنها تعتزم مواصلة طريق النجاح والحصول على لقب بطلة العالم
 1/6/2006 القطرية الشرق

  
    توجه يدعو حماس لالعتراف بمبادرة بيروت:قمة شرم الشيخ .42

العزيز والرئيس حسني مبـارك      اهللا بن عبد   شدد الملك عبد  : مصر -شرم الشيخ من   1/6/2006الحياة  نشرت  
.  على ضرورة احترام خيارات الشعب الفلـسطيني       ، مساء أمس  ،في القمة التي جمعتهما في منتجع شرم الشيخ       

 أساس الجانب على    األحادية اإلجراءات الزعيمين رفضا    إنوقال الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد        
  وأوضح . الرئيس محمود عباس   إلى ال تحقق السالم، وأكدا وجود شريك فلسطيني في عملية السالم، مشيراً             أنها

 مائدة المفاوضـات    إلىحاً على نحو يؤدي      الجانبين عرضا جهود مصر إلبقاء باب عملية السالم مفتو         أنعواد  
ما نشر عن مبادرة عربية إلحياء عملية السالم         عواد    ونفى . سالم عادل ودائم في الشرق األوسط      إلىوالتوصل  

 المطـروح اآلن هـو   أن معلومات في هذا الصدد، مضيفا      أي وقال إنه ليس لديه      ،وقطع الطريق على إسرائيل   
 مـصر   أن وأضـاف عـواد   .  على الساحتين الفلسطينية واالسرائيلية    األخيرةبات   االنتخا أفرزتهالتعامل مع ما    

  .الديمقراطيةوالسعودية حريصتان على عدم عقاب الشعب الفلسطيني على خياراته 
 سعودية حض   -  في ختام قمة مصرية    :جمال فهمي نقالً عن مراسلها في القاهرة       1/6/2006النهار  وأضافت  

هللا، علناً للمرة االولى، حماس على اعالن اعترافها بالمبادرة العربية للـسالم التـي           الملك عبدا والرئيس مبارك   
قال مـصدر مـصري     من جهة أخرى    .  والتي تتضمن اعترافا ضمنيا باسرائيل     2002اقرتها قمة بيروت عام     

مطلع ان عماد خطة القاهرة والرياض هو ممارسة أقصى الضغط العلني على حماس كي تقوم بـانقالب فـي                   
 سيـستقبل االحـد المقبـل إيهـود         مباركان  باسم الرئاسة المصرية    وأكد الناطق   . مواقفها من عملية التسوية   

وقال ان اتصاالت مبـارك     . أولمرت، تاركاً الباب مفتوحاً الحتمال انضمام محمود عباس اليهما في شرم الشيخ           
 في غزة ويبذل جهوداً مـضنية لتخفيـف          متوالية ومستمرة، كما ان وفداً أمنياً مصرياً موجود حالياً         عباسمع  

  . االحتقان الناجم عن الصراعات والصدامات المسلحة بين حركتي حماس وفتح
  و فهيم الحامد  نقال عن مراسليها في جدة وغزة        1/6/2006عكاظ  وعن رد الفعل الفلسطيني على القمة ذكرت        

 وتياراتها على دعم التحرك الذى يقوده الملـك  أجمعت القيادات الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها :عبدالقادر فارس
 وتعزيز الوحدة الوطنية الفلـسطينية لتحقيـق        الفلسطينيالرئيس مبارك بهدف ترتيب وإصالح البيت       وعبد اهللا   

 أن أى تحرك سعودى مصرى يحظى دائماً        ،فمن ناحيته قال نبيل شعث    . الفلسطينيالتطلعات المشروعة للشعب    
ف أن الفلسطينيين بكافة اتجاهاتهم كانوا وال يزالون يرغبـون فـى تعزيـز الوحـدة                وأضا ي،بالدعم الفلسطين 

الفلسطينية، مؤكداً أن قمة شرم الشيخ ستُعطى دفعة قوية لتعزيز العمل الفلسطينى المـشترك بهـدف تحقيـق                  
ومـة  من ناحيته قال وزير اإلعالم الفلسطينى يوسـف رزقـة أن الحك            .تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة   

  وأشار ،الفلسطينية تنظر إلى كُل تحرك عربى بكل احترام وتقدير وخاصةً التحرك الذى تقوده المملكة ومصر              
رزقه أن قمة شرم الشيخ ستكون نقطة االنطالقة نحو فك الحصار االقتصادى والمالى الـذى تفرضـه القـوة                   

 فقـال إن التحـرك      ،م الجهاد اإلسالمى   المتحدث باس  ،أما نافذ عزام   .الكبرى وإسرائيل على الشعب الفلسطينى    
السعودى المصرى يعتبر طوق نجاة للشعب الفلسطينى موضحاً أن الشعب الفلسطينى يراهن دائماً على التحرك               
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 فقال إن المملكة ومـصر كانتـا وال         ،أما سامى أبوزهرى  . السعودى المصري االيجابي لدعم الحق الفلسطيني     
 معتبراً أن قمة شرم الشيخ ستعمل على فك الحـصار           ،عة للشعب الفلسطينى  تزاالن مع تحقيق المطالب المشرو    

  .االقتصادى المفروض على الشعب الفلسطينى وستساهم فى تعزيز الوحدة الوطنية
  

  مبادرة السالم ليست مطروحة ألية تعديالت : الجامعة العربية .43
ية ليست مطروحة ألية تغييرات أو تعديالت        أكدت جامعة الدول العربية أن مبادرة السالم العرب        :القاهرةنشرت  

وقال رئيس مكتـب األمـين   . عليها ألنها تعكس الموقف العربي الجماعي من تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي        
العام للجامعة هشام يوسف إن المسألة ليست في أن يكون هناك موقف عربي جديد كل يوم من المبادرة، بـل                    

أعـرب  كمـا   ناك خطوطا حمراء وال يمكن ان يقبل الموقف العربي بأقل منهـا،              وان ه  ،التأكيد على المبادرة  
 . يوسف عن اعتقاده بأن حركة حماس على وشك التوصل الى موقف من مبادرة السالم العربية

  1/6/2006الشرق األوسط 
  

  الجامعة العربية ترفض مساعدة الفلسطينيين عبر وسطاء .44
ة إخضاع المساعدات المالية العربية التي تعتزم تقـديمها للفلـسطينيين           رفضت الجامعة العربي  :  د ب أ   ،القاهرة

وأكـدت الجامعـة    . الشراف أي جهات دولية أو قيام جهات غير عربية بتوصيلها إلى الجانـب الفلـسطيني              
ة لالطراف الدولية المعنية أنها ستقوم بتوصيل ذلك الدعم مباشرة للجانب الفلسطيني مع االلتزام بقواعد الـشفافي   

كما أكدت ضرورة أن تكون االلية الدولية الخاصة بإيصال المـساعدات           . والرقابة التي ستضعها االلية الدولية    
 . إلى الشعب الفلسطيني متوازنة

  1/6/2005القدس الفلسطينية 
 

    توزيع مليون دوالر مساعدات ايرانية الى اسر الشهداء في غزة .45
الفلسطينية في بيان انها بالتعاون مع مؤسسة شهيد فلسطين افادت جمعية انصار الخيرية :   اف ب،غزة

وزعت ما يزيد عن مليون دوالر اميركي في قطاع غزة مقدمة من ايران الى اسر شهداء فلسطينيين استشهدوا 
 .خالل االنتفاضة الحالية

  1/6/2006الدستور 
 

 مليون دوالر لدعم صندوق األقصى واعمار العراق800 .46
 لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية أعماله أمس 31اختتم االجتماع السنوي الـ: اسمالكويت من أنور الج

 مليون 500 مليون دوالر خالل العام الجاري لصندوقي االقصى والقدس و100باالعالن عن مشاريع بمبلغ 
 الى دوالر ألعمار العراق وانشاء صندوق لمكافحة الفقر وتوفير فرص عمل في الدول االعضاء داعيا

  .المساهمة المالية في هذا الصندوق
  1/6/2006الوطن العمانية 

  
  اتحاد المحامين العرب من قافلة إغاثة للشعب الفلسطيني .47

 مواد غذائية   ى الشعب الفلسطيني تحتوي عل    ىقرر اتحاد المحامين العرب إرسال قافلة إغاثة إل         :خالد عبدالعليم 
 مشيرا إلي أنه سـيتم إرسـال    ،ين ورئيس اتحاد المحامين العرب    أعلن ذلك سامح عاشور نقيب المحام     ،  وأدوية

  . القافلة األسبوع القادم وتشارك فيها كافة نقابات المحامين بالدول العربية
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  1/6/2006الجمهورية المصرية 
  

 سندافع بقوة عن حق العودة: البخيتمعروف  .48
مس اهالي مخيمي الشهيد عزمي المفتي  خالل لقائه أاألردنيقال رئيس الوزراء :  صهيب التل وبترا،اربد

واربد انتم اردنيون بكل معنى الكلمة لكم نفس الحقوق وعليكم نفس الواجبات مشددا على ان عوامل التاريخ 
. والجغرافيا املت على الشعبين االردنـي والفلسطيني عالقة خاصة وقدرية سبقت حتى رحلة مشاركة العمر

لثابت من حق العودة لالجئين الفلسطينيين قائال اننا حريصون على هذا الحق واعاد التأكيد على موقف االردن ا
وسندافع عنه بكل قوة مشيرا الى ان وحدة الضفتين كانت مشروطة بالمحافظة على الحق التاريخي للشعب 

 وقال ان االردن حريص على ان تبقى المخيمات في االردن رمزا وشاهدا على القضية. الفلسطيني في فلسطين
الفلسطينية مثلما هو حريص على االبقاء على وكالة الغوث الدولية وواليتها لحين ايجاد حل عادل لقضية 
الالجئين مؤكدا انه عندما يكون هذا الحق متاحا فسيكون القرار بأيدي الالجئين اما بالعودة الى وطنهم او البقاء 

 .ومشددا انه وفي كلتا الحالتين ستكون حقوقهم مصانة
  1/6/2006ور الدست

  
  مطلوب موقف حكومي حازم في الملف الفلسطيني : الخازن .49

ان المشهد نفسه يتكرر بعد ثالثين عاما،       : النائب اللبناني فريد الخازن بعد لقائه البطريرك الماروني صفير        قال  
أي ان مصدرا مجهوال يقف وراء حادث االغتيال ومصدرا مجهوال آخـر يقـف وراء اطـالق الـصواريخ،                   

ان هذا الوضع يمكن ان يتطور في اي لحظة ويشكل خطرا حقيقيا علـى              . را مجهوال ثالثا ينهي االزمة    ومصد
لبنان، وتجب معالجته، ولذا فان الملف المتعلق بكل االطراف الفلسطينيين هو ملف أمني قبل ان يكـون ملفـا                   

 عاما،  30 عمليا ملف أمني مفتوح منذ       حياتيا، مع التسليم باالوضاع الحياتية السيئة للفلسطينيين في لبنان، لكنه         
قد . ولذلك المطلوب من الحكومة ان تتخذ اجراءات حازمة، وتحديدا حيال القواعد الفلسطينية خارج المخيمات             

يكون الهم اللبناني االول اليوم هو الهم االقتصادي والمعيشي، ولكن علينا أال نجعل الموسـم الـسياحي يتـأثر                   
 . باالوضاع االمنية

  1/6/2006ار النه
  

  الصواريخ تستهدف لقمة الفقير  : الجوزو .50
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اود ان أوجه رسالة الى          بعد لقاءه    قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو       

جميع الفلسطينيين المقيمين على ارض لبنان، ألقول لهم إنهم مسؤولون جميعاً عن منع المتمردين على السلطة                
انية من ان يطلقوا رصاصة واحدة على الجيش اللبناني او على اي انسان لبناني او غير لبناني، ألن الـذي           اللبن

يطلق رصاصة واحدة يطلقها ضد القضية الفلسطينية وضد المجموعة الفلسطينية التي تعيش على ارض لبنان،               
وليس مـسموحاً   . ه التصرفات الطائشة  ألننا ال نريد ان يكون هناك شرخ بين الفلسطينيين واللبنانيين بسبب هذ           

ألي إنسان على االطالق ان يتخطى القوانين اللبنانية او ان يطلق صواريخ عبر الحدود علـى إسـرائيل فـي                    
اضاف لقد دفعنا ثمناً غاليـاً بـسبب        و .ظرف دقيق جداً يمر به لبنان، ألن هذه الصواريخ تتجه إلى لقمة الفقير            

ا أخلصنا أكثر من اي شعب لهذه القضية، لذلك على الفلسطينيين وغير الفلسطينيين             هذه القضية والجميع يعلم أنن    
أن يكونوا مخلصين للشعب اللبناني، وأن ال يحاولوا إثارة المشكالت من أجل تحقيق مآرب خاصة أو مـآرب                  

 . تأتي من الخارج
  1/6/2006السفير 
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  فقيه مغربي يجيز اعترافا مرحليا بإسرائيل .51
-أحمد الريسوني أن رؤيته الفقهية    .اعتبر الباحث المغربي د   :  أحمد فتحي  - محمد األنصاري  -حرجب أبو ملي  .د

السياسية الداعية إلبرام اتفاقية سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل هي بمثابة مهلة أو هدنة طويلة األجل فرضـتها                 
ة، دون أن يكون لها قيمة إلزامية       ظروف الواقع المعيش للشعب الفلسطيني ليستفيق فيها ويبني مؤسساته الداخلي         

ودعا في الوقت ذاته إلى تشكيل جبهة من حركات وقيادات الشعب الفلسطيني الدينية والـسياسية                .في المستقبل 
وعرض في ردوده لألسانيد التي تنطلق منها        .للتشاور حول رؤيته؛ لتصبح إما ملزمة على الجميع أو مرفوضة         

ئيل عبر اتفاقية سالم إذا صدر من الفلسطينيين في ضوء الوضع الحالي إنمـا              إن االعتراف بإسرا  : رؤيته قائال 
وردا ،  هو تصرف المكره المضطر المقهور، وهو من الناحية الشرعية والقانونية ليس له قيمة إلزامية للمستقبل              

 أشـقائي   جاء إعالني بعد بدء الحوار الوطني الفلسطيني فأردت أن أسهم مع          : على توقيت إعالن دعوته أجاب    
ير أن الريسوني شدد علـى أن دعوتـه لالعتـراف            غ .الفلسطينيين بهذا الرأي الذي سماه بعض اإلخوة فتوى       

وبشأن ما إذا كانت اتفاقية السالم التـي يقترحهـا سـتتعارض             .بإسرائيل ال يجوز لغير الفلسطينيين األخذ بها      
ت واقعها ومعطياتها المتجـددة، وإن كانـت        إن المواقف السياسية هي بن    : ومواقف حماس، قال الباحث الفقهي    

حماس متمسكة بالمرجعية اإلسالمية؛ فهذه المرجعية ال تتعارض مع اتفاق سالم مع إسرائيل في ظـل الواقـع                  
  .المعيش

إن مذكرة  : وقال أحمد يوسف أبو حلبية، النائب عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس بالمجلس التشريعي             
وإن كانت صفحاتها األولى قد حملت تقديما جيدا، فإن ما جاء في الصفحات التالية يتعـارض                الفقيه المغربي،   

واسـتطرد   .مع مبادئ وثوابت الشعب الفلسطيني وحكومته، وفيها تنازل واضح عن حقوق شعبنا الفلـسطيني             
انهزامـي أمـام    ال تصلح الرؤية مدخال ألي مبادرة سياسية بل هي أفكار ورؤية تنم عن عقيدة وتصور                : قائال

  .الضغوط اإلسرائيلية
  31/5/2006اسالم اون الين 

  
   مشروع قرار يربط السالم بحقوق الالجئين اليهود  :الكونجرس األمريكي .52

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب األمريكي مشروع قرار جديد  يلزم الواليـات               : حنان البدري  ،واشنطن
 في الـشرق األوسـط      اإلسالميةقوق الالجئين اليهود من الدول      المتحدة بفرض شروط لالعتراف بما سموه ح      

 أي قرار ذي عالقة بموضوع الجئي الشرق األوسط به ذكـر            ، في حال صدور    والخليج العربي  إفريقياوشمال  
  . هو تضمين منطقة الخليج العربيا المشروعالجديد في هذ و.لطلب حل موضوع الالجئين الفلسطينيين

  1/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   علي خطة عباس لن تخفف العقوبات حكومة حماسموافقة: الفارو دي سوتو .53
 بان تمرير خطة محمود أمس، ، المتحدةاألممصرح دبلوماسي رفيع من  :رويترز، يو بي أي، القدس المحتلة

  رفع العقوبات المفروضة علي حكومةأمامعباس التي تتضمن اعترافا ضمنيا باسرائيل لن تمهد الطريق 
 المتحدة الخاص في عملية األمموقال الفارو دي سوتو مبعوث .  يكون خطوة ايجابيةأنحماس لكن ذلك يمكن 

 انه ال يعتقد ان فتح وحماس علي شفا الدخول في حرب ، أمس، لرويترز في مقابلةاألوسطالسالم بالشرق 
نيين فقط خاصة في قطاع الصحة قد ن االقتراحات الدولية بدفع رواتب بعض العاملين الفلسطيأ بأضافو. أهلية

 لدفع رواتب اآللية توسيع نطاق إماميؤجج التوتر ما لم توافق الجهات المانحة الرئيسية علي ترك الباب مفتوحا 
 . وآخرين األمنقوات 

  1/6/2005القدس العربي 
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 استمرار مقاطعة حماس يهدد أمن العالم ، وتجويعال المسؤولين عن  يحدد هوية:كروك .54
مدير مؤسسة منبر النزاعات والمتخصص في المفاوضات مع ، كروكأليستر   ذكر: سمير ناصيف،نلند

 اليوت ابراهمز وجون هانا األمريكيان هم المسؤوالن  مقاطعة حماس  مشروعأصحاب ، أنالقيادات الفلسطينية
 اوقال أن حوار،  معارضة لهذه السياسة في البلدين جهاترغم وجود والمسؤول االسرائيلي عاموس جلعاد 

 اإلسالمية كروك بان المجموعات وأوضح. يجري في القيادة األمريكية حول التناقض في الموقف األمريكي
إلى المدن العربية واألوروبية مليات العنف تصل عقد و ،الغاضبة بسبب تعامل المجتمع الدولي مع حماس

 بدال من وأضاف . وإنسانية كونها سياسية إلى افةباإلض أمنيةبالنسبة لنا كأوروبيين : المشكلة حسب ما قالو
 للتفاوض معهم ينجحون في التركيز علي أشخاص من الضروري اختيار ى حماس الشروط علإمالء

 كروك بان فوز حماس في االنتخابات لم يشكل مفاجأة لقيادة المنظمة التي كانت تحضر نفسها وأكد. االيجابيات
 األهمالنقطة أشار إلى أن و .أشهرفترة بل محادثاته مع قادتها قبل االنتخابات لهذا الفوز، حسب ما علم من خال

 والقرارات 1967 حل للدولة الفلسطينية حسب حدود إلى تذكر اسرائيل نيتها في التوصل أن هي ،في برنامجها
ف الصادرة عن واشار انه في مراقبته للمواق. الدولية المتعلقة بهذه الحدود، وان تتعهد باحترام هذا الحق

، ولكن ال احد في االتحاد 338 و242االتحاد االوروبي يسمع اقواال بان المجموعة االوروبية تؤيد القرارين 
 .1967يجرؤ علي التحدث عن حدود 

الفلسطينيين ضد المنظمات غير الحكومية التي تحاول القمع والتجويع ستوجه حقد وقال ان  سياسات 
 ستعتمد الراديكالية  فإنها فشلت ثورة حماس السياسية،آخر أنه في حالوأشار على صعيد . مساعدتهم
ستستمر المفاوضات فيما مما سيجعل االنسحاب االسرائيلي من الضفة الغربية غير قابل للتطبيق، ، والمجابهة

دور هو المطلوب، ف ، لذامع محمود عباس الذي لن يستطيع البت باالمور اذا تقرر عزل حماس عن العملية
 التي تعارض سياسة واإلسرائيلية األمريكيةكما انه مطلوب من الجهات . اوروبي فاعل في اسرع وقت ممكن

 أمريكا القرار في أصحاب الفتا إلى إن.  حزماأكثر تتخذ مواقف أنالمحافظين الجدد وحلفائهم في اسرائيل 
 .واسرائيل يعتقدون بان هذه السياسة الفاشلة مع حماس قد تنجح

  1/6/2005لعربي القدس ا
  

  الصين تدافع عن دعوتها للزهار .55
 منتدى التعاون الـصيني العربـي،       للمشاركة في الزهارمحمود   عن دعوتها    ،دافعت الصين أول أمس   : ب.ف.أ

بدء مفاوضات سالم مع إسـرائيل، وقـال   حماس على   وقالت إنها تأمل في انتهاز مناسبة انعقاد المنتدى لحث            
 يساهم في استقرار الوضع في المنطقة وتحسين العالقـات           الصيني موقفال ، أن ينيةالناطق باسم الخارجية الص   

  .بين إسرائيل وفلسطين
  1/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  جمعية أوروبية يجتمعون في جنيف مناصرة للفلسطينيين 180ممثلون ألكثر من  .56

اً دولياً، ضم ورشات عمل قانونيـة،       احتضنت جنيف وعلي مدي ثالثة أيام مؤتمر       :روال عبداهللا األحمد  ،  جنيف
 منظمة أوروبيـة داعمـة      180عقدها برلمانيون أوروبيون ومحامون وخبراء في القانون الدولي وممثلون عن           

للقضية الفلسطينية، بهدف تقييم األوضاع الخطيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة وتوجيه نداء عاجـل الـي                
 لألمم المتحدة من أجل إعادة تفعيل قرارات تقديم المعونة المالية المقدمة من             المفوضية األوروبية والهيئة العامة   

االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل علـي تحريـك الـشارع األوروبـي للـضغط              
اللتـزام  الحكومات األوروبية الموقعة علي اتفاقيات جنيف الرابعة، إلجبار حكومة االحتالل االسرائيلي علي ا            

بنصوص هذه االتفاقيات وكل القرارات الدولية الصادرة عن هيئة األمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية،              
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 إزالة جدار الفصل العنصري، والتعويض للسكان الفلـسطينيين عـن           إلىوالدفع الفوري باتجاه إلزام اسرائيل      
 توبيا شنبيل، والمنسق العام لجمعيـة        وهاجم . الجدار الخسائر المالية والمعيشية التي تكبدوها من جراء بناء هذا        

إغاثة فلسطين السويسرية، الحكومة السويسرية وحمل عليها موقفها المزدوج من القضية الفلسطينية قائالً انـه               
موقف االتحاد األوروبي وقف المعونات، وتأكيـده مـضي         لرئيس الفدرالية السويسرية،    انتقاد  علي الرغم من    

ساعدتها للشعب الفلسطيني، إال أن الحكومة السويسرية استقبلت من عشرة أيام وفـدأ عـسكريا               سويسرا في م  
  إسرائيلياً برئاسة قائد سالح الجو اإلسرائيلي، إلجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة 

  1/6/2005القدس العربي 
  
  
 

  عم إيباكهيالري كلنتون تحّولت عن تأييدها للفلسطينيين لتنال د: باحث أمريكي .57
قدم الكاتب مايكل ماسنج في مقاٍل نُِشر له مؤخّراً بمجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس،  أمثلةً عملية على قوة 

المرشّحين الذين يواجهون إيباك قد  .إيباك في التأثير على أعضاء الكونجرس األمريكي بحسب ماسنج فإن
 ويقول. مستلمون األوائل لتبرعات المؤيدين للكيان الغاصبإن الديمقراطيين هم الو ،يجدون أن تمويلهم قد جفّ

وال تزال هيالري . هم الليبراليون المعروفون مثل هيالري كلنتون) إسرائيل(أكبر مؤيدي إيباك في : ماسنج
، حيث قامت 1998تحاول التخلّص من مشاكلها مع اللوبي اإلسرائيلي بعد إعالنها تأييد قيام دولة فلسطينية عام 

وكنتيجٍة لهذه  .الري بعد ذلك بالتصويت لصالح جميع التشريعات التي أيدتها إيباك في مجلس الشيوخهي
إنّه يمكن االعتماد على نصف مجلس النواب  للتصويت  :التبرعات، يقول أحد العاملين في الكونجرس

نحن : ايكل ماسينج لم،)إيباك(الكونجرس يعتمد على تبرعات في  عضووقال  .أوتوماتيكياً لصالح إيباك
لقد مررنا . لدرجٍة أننا دفعنا العالم العربي بعيداً) إسرائيل(معتمدون ومؤيدون، وال نُسائل عن نشاطات 

فيما يتعلق بالمستوطنات ) إسرائيل(تشريعات توضح أننا ال نريد أن يقوم كلنتون أو بوش بوضع الضغط على 
  .أو المفاوضات

  31/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   عائلة في خانيونس ورفح 500مؤسسة أمريكية تقدم مساعدات عاجلة لـ .58
 خالل اليومين الماضيين، بالتعاون مع جمعية أرض اإلنـسان          األمريكيةقدمت مؤسسة ميرسي كور     : دير البلح 

ـ     س ورفح   أسرة من األسر الفقيرة والمحتاجة في محافظتي خانيون        500الفلسطينية الخيرية، مساعدات عاجلة ل
  .جنوب قطاع غزة

  31/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  دعم كبير لفلسطين في المؤتمر العام لوزراء خارجية عدم االنحياز في ماليزيا  .59
على الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر العام لوزراء خارجية لدول عدم االنحياز في ماليزيا                تم التأكيد في    

المستمر لنضال الشعب الفلسطيني إلى أن يتم إنجاز كافة األهداف الوطنية للشعب الفلـسطيني،              الدعم المبدئي و  
 بمـا فـي     1967وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام             

وشدد الوزراء   .194م المتحدة رقم    ذلك القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لالجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار األم          
على رفض الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، وضرورة استئناف المفاوضات على قاعدة الشرعية الدوليـة              

  .وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية، مؤكدين على مبدأ الدولتين واألرض مقابل السالم
  31/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  مركز حقوقي أمريكي يقاضي في محكمة أمريكية مسؤول الشاباك السابق .60
يقدم اليوم، مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، الحجج الشفوية في القضية المرفوعة ضد آفي ديختر،               : غزة

وفي األوراق التي قدموها للمحكمة قبل تقـديم الحجـج          . بشأن جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان      
ن فـإ شفوية، ادعى محامو دختر بأنه يتمتع بحصانة من المساءلة، وفقاً لقانون الحصانات السيادية األجنبيـة،                ال

 إضـافة   .القضية تحتوي على مسائل سياسية تتدخل في السياسة الخارجية األمريكية، إذا تم إخضاعها للقضاء             
لة إلى الخارجية األمريكية يعارض فيها القضية        أرسل السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، رسا       إلى ذلك فقد  

  . على أساس أنها غير الئقة، ويدعي أنها قد تؤثر سلباً على المساعي الدبلوماسية األمريكية
  31/05/2006قدس برس 

 
  استفتاء عباس قفز على الحقائق: مشعلخالد  .61

   .مة االغتياالت اإلسرائيلية في قائ1 أحمد علي يحاور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المطلوب رقم
أوال نشكرك على اعطائنا الفرصة والوقت إلجراء هذا الحوار واسمح لنا ان ننطلق في حوارنا من جلسات * 

الحوار الوطني، وتحديدا من اقتراح الرئيس عباس بطرح وثيقة االسرى لالستفتاء الشعبي في حال فشل 
برونها خطوة قانونية إليجاد مخرج لالزمة الداخلية؟ ام انها الحوار، كيف تنظرون الى هذه الفكرة؟ وهل تعت

مجرد مناورة سياسية لفرض برنامج سياسي معين يتعارض مع برنامجكم الوطني؟ ام انها لعبة شطرنج يريد 
  ان يلعبها عباس مع حماس إلجهاض مشروعكم الحكومي؟

يز الصف الوطني الفلسطيني، والن اية ـ بداية نحن دائما مع الحوار الننا مع الوحدة الوطنية ومع تعز
خالفات في البيت الواحد تعالج بالطرق السلمية عبر الحوار وليس عبر الصراع واالقتتال، والحوار بالنسبة لنا 
هو اللغة التي ينبغي ان تسود في الساحة الفلسطينية، والحوار كما تعلم نبع من مؤسسة المجلس التشريعي وقد 

نية خالل السنوات الماضية محطات عديدة من الحوار كان ابرزها حوار العام الماضي شهدت الساحة الفلسطي
  .  في القاهرة5002في مارس 

بالنسبة لموضوع االستفتاء فقد اعترضنا عليه كما تعلمون فالقفز مرة واحدة الى االستفتاء هو بمثابة إلغاء 
لى عقدها أكثر من اربعة شهور، ومن يريد ان يقرأ للمؤسسة التشريعية وإلغاء لنتائج االنتخابات التي يمضي ع

نحن . مزاج الناس ومزاج الشارع الفلسطيني ويقرأ الموقف السياسي لدى الشعب الفلسطيني فهو حديث عهد
لسنا أمام محطة انتخابية مضى عليها سنوات كما كان يحصل في الماضي، فنحن امام محطة انتخابات تمت 

 شهور وبالتالي ال معنى للحديث عن العودة للشارع ما دام الشارع عبر 4لعالم قبل بطريقة نزيهة وشهد عليها ا
  .عن رأيه قبل شهور قليلة

كذلك من اصول الحوار اال يكون مشروطا واال توضع في مقدمته شروط استباقية فقد بدت جلسة الحوار 
  .االفتتاحية كما تابع الجميع وكأنها تلويح بورقة تهديد

نية باتت راسخة في وجدان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بدليل أننا في حوار القاهرة فالثوابت الوط
اتفقنا عليها في البند األول، هذه المسائل ال تحتاج أن نعود إلى االستفتاء النها موضع اجماع فلسطيني، والقصة 

ل من دعا إلى االحتكام إلى الشارع هنا ليست خوفا أو شجاعة في االحتكام إلى الشارع، فنحن في حماس كنا أو
الفلسطيني ونحن نثق في التوجه العام والسياسي للشارع الفلسطيني، ولكن ينبغي ان تتم األمور على اصولها 

  .هذا سؤال كبير! الصحيحة واال لماذا هذه الدعوة اليوم؟
ى الشارع، فلماذا اليوم العودة لقد اجريت عملية أوسلو وحصل الكثير قبلها وبعدها ولم يفكر احد في العودة إل

إلى الشارع وما الذي تغير في المشهد الفلسطيني؟ الواضح ان الذي تغير هو ان حماس هي التي فازت في 
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االنتخابات فهل يراد بالدعوة إلى االستفتاء القفز على ما حققته الحركة من رصيد شعبي وانتخابي عبر 
  .نه لم يكن يجري الحديث في الماضي على قصة االستفتاءصناديق االقتراع؟ هذا سؤال مشروع خاصة وأ

   إذن أخ ابو الوليد انت تعتبر مسألة االستفتاء مجرد محاولة إلجهاض مشروع حماس الوطني؟*
 أشهر ومحاولة لتشكيل أداة ضغط 4 بتعبير أدق هي قفز على الحقائق التي افرزتها صناديق االقتراع قبل -

  .لسطينية الجديدة وهي الحكومة الشرعية المنتخبةعلى حماس وعلى الحكومة الف
   ماذا سيكون موقفكم في حال إصرار الرئيس على طرح االستفتاء على الشارع الفلسطيني؟*
 ما دام أنه ليس هناك مستند قانوني يرجع اليه رئيس السلطة فالمسائل تتم بالتوافق، ثم لماذا القفز وعندنا -

ا؟ حتى في الدول الغربية التي تحتكم الى االستفتاء فإن هذا االمر منصوص آليات اخرى يمكن ان نلجأ إليه
عليه في دساتيرها ثم يجري توافق عام حين االقدام على خطوة كبيرة مثل االنضمام الى السوق االوروبية 
 المشتركة او التعامل مع اليورو وذلك بعد جوالت عديدة في بحث القضايا المستفتى عليها في المؤسسات

  .الدستورية والتشريعية في تلك الدول
اما القفز هذا مرة واحدة فإنه يلقي ألف عالمة استفهام على هذه الفكرة بصرف النظر عن النوايا، فأنا اتكلم عن 

  .القراءة السياسية لهذه الفكرة
 من وجهة نظركم ما هو المحرك الحقيقي الذي دفع االسرى الى تبني هذه الوثيقة وطرحها في الحوار *

  الوطني؟
 االسرى هم شريحة كريمة وعزيزة من الشعب الفلسطيني وهم في طليعة المناضلين الفلسطينيين، اناس -

 يقطعهم عن شعبهم وال عن يشغلهم الهم الفلسطيني ووجودهم خلف أسوار السجون الصهيونية الظالمة ال
القضايا اليومية للشعب الفلسطيني ولذلك هذه ليست اول وثيقة وال اول مبادرة وال اول موقف سياسي لألخوة 
االعزاء االسرى في سجون االحتالل، هناك فرق بين أن نحترم المواقف والمبادرات الكريمة من أسرانا 

ة الوطنية ويتطلع الجميع الى االفراج عنهم، وبين ان نتخذها االعزاء الذين تشغلنا قضيتهم على رأس األجند
كقميص عثمان وكأنه ليس هناك في الساحة الفلسطينية غير وثيقة االسرى وهذا ما يلقي العديد من عالمات 
االستفهام، فهناك وثائق عديدة ال يتحدث عنها احد وعلى سبيل المثال لماذا لم نحتكم الى وثيقة اعالن القاهرة 

  لتي لم ينفذ الكثير من بنودها؟ا
ولكن من خالل قراءة أولية لبنود وثيقة االسرى نجد انها تطرح نقاطا ايجابية لحل المشكلة الفلسطينية * 

  الداخلية فما هي البنود التي ترفضونها في الوثيقة؟
ناك مجموعة وثائق  خالل البيان الختامي للحوار جرى االتفاق على اعتبار الوثيقة ارضية هامة للحوار وه-

ومجموعة اوراق سياسية جرى تداولها في السنوات الماضية ومؤخرا وحين نتحاور نجعل كل هذه االوراق 
  .على طاولة البحث دون ان نحصرها في ورقة واحدة

فمن يريد ان يصل الى الحقيقة البد ان يرى المشهد من زواياه المختلفة، ال أن يركز على زاوية واحدة ومن ثم 
  .ى ورقة واحدة وكأنما يريد ان يواجه اآلخرين بهذه الورقة لعلة في نفس يعقوبعل
  كن ثمة كوادر من حماس وقعت على هذه الوثيقة؟ل* 
 نعم هذا الكالم صحيح، وهؤالء اخواننا وقيادات محترمة نجلها ونحترمها وهناك قيادات أخرى في السجون -

ما ان في قيادات الحركة الواحدة هناك آراء مختلفة وكما اصدرت وثائق أخرى وكان لها وجة نظر أخرى وك
ان هناك في الساحة الفلسطينية تعدد اآلراء فإن اآلراء تتعدد ايضا داخل السجن بمعنى اننا لسنا امام لون واحد 
من التفكير وعلى العكس فإن الديمقراطية الحقيقية هي ان تعطي فرصة لجميع اآلراء ال ان تحصرها في لون 

  .د وزاوية واحدةواح
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اما بالنسبة للورقة فإنها تحوي افكارا ممتازة كما انها تحوي افكارا أخرى لنا مالحظات عليها ومن حقنا حين 
نتداول اي ورقة ان ندرسها من زاوية المصلحة الوطنية وان نقرأها بعين فاحصة وان نستعرض من خاللها 

  .المصلحة الوطنية
الشعب الفلسطيني والضغط على الدول حتى ال تدعم الحكومة الفلسطينية هما ان منع االموال من الوصول الى 

من بين التحديات التي ال تتحمل حماس المسؤولية عنها، فالمسؤول عنها هو العدو ومن يقف خلفه ومن يتواطأ 
 معه، ولالسف فان البعض يريد ان يصور ان هناك ازمة صنعتها حماس ونحن ال نقبل هذا الننا لسنا في

  .موقف الدفاع عن النفس
فقبل ان تأتي حماس كان هناك جمود سياسي وتصعيد عسكري صهيوني وتجاهل للحقوق الفلسطينية، وعندما 
اتت حماس لم يتغير هذا المشهد بل ازداد ضراوة ألن هناك رفضا اسرائيليا اميركيا لالرادة الفلسطينية الشعبية 

  .التي انتخبت حماس عبر صناديق االقتراع
 ولكن ثمة رأيا اخر يقول ان حماس هي المسؤولة عن هذا الجمود السياسي والتأزم االقتصادي واالحتقان *

  الداخلي لعدم واقعيتها بمعنى انها تطرح افكارا غير واقعية ال تنسجم مع المرحلة الحالية؟
 العلمي الموضوعي،  البعض يلقي بالالئمة على حماس ويطرح دواعي كثيرة، واسمح لي ان اناقشها بالمنطق-

هل نحن نتشدد في مساحة ما : الدعوة االولى هي ما تفضلت به اي التشدد الذي تظهره حماس والسؤال هو
فحين تتمسك حماس بثوابت  ... ينبغي ان يتشدد فيه ام نتشدد في مساحة ينبغي ان تكون مساحة مرونة؟

وع لمنطق الصهاينة وحين ترفض ان تعترف القضية الفلسطينية وحين تتمسك بالحق الفلسطيني وترفض الخض
بشرعية االحتالل وتتمسك بالقدس وحق العودة وحين ترفض الخضوع للشروط االسرائيلية االميركية للتسوية 
وحين ترفض مشاريع التسوية المطروحة عليها وهي تنتقص الحق الفلسطيني هل يعتبر ذلك تشددا؟ وبالمناسبة 

 الشعب الفلسطيني هو أقل من السقف العربي الرسمي والسقف الفلسطيني فإن كل ما هو معروض اليوم على
  .الرسمي

 ولكن عفوا يا أخ مشعل ما هو ثمن تشددكم وتمسككم بالثوابت، انها مقاطعة دولية وعزلة داخلية وأزمة * 
  اقتصادية تقود الشعب الفلسطيني إلى حافة الجوع؟

صبرت على مثل هذا الثمن من الحصار والضغط والتجويع أخي أحمد كل الشعوب في الدنيا ).. مقاطعا (-
  .ألن عندها قضية وطنية ومشروعا وطنيا، وهل الهروب من هذا الثمن يبرر التنازل عن حقوقنا

 يجب أن تكون لديكم مرونة في التعامل مع الواقع فالموظفون اآلن في غزة والضفة الغربية لم يتلقوا رواتبهم *
  كل هذا بسبب التشدد في سياسات حماس؟ أشهر، و3منذ أكثر من 

 دعني أضيف زاوية مهمة، في الماضي حين كانت هناك مثل هذه المرونة، وكانت هناك مواقف فلسطينية -
رسمية تتعاطى مع الشروط المطروحة بدرجة أو بأخرى، هل تغير المشهد الفلسطيني؟ وماذا نتج عنه؟ هل 

قنا؟ هل حصل سالم؟ هل حصل أي تقدم في عملية التسوية؟ فيوم انسحبت إسرائيل، هل اعترفت إسرائيل بحقو
ان اختار البعض في الساحة الفلسطينية ما يسمى بالمرونة أو الواقعية السياسية لم ينشأ عنها حل حقيقي للشعب 

  .الفلسطيني
، وفي عهد وفي عهد أبو عمار رحمه اهللا كان هناك جمود سياسي وتآمرت إسرائيل على أبو عمار وقتلته بالسم

األخ أبو مازن أيضا كان الجمود السياسي سيد الموقف، بل دعني أقل لك انه بعد انتخاب األخ أبومازن رئيسا 
  ؟5002للسلطة، ألم نلتق في القاهرة؟ ألم نتفق في إعالن القاهرة على التهدئة حتى نهاية عام 

اعية في الساحة الفلسطينية؟ هل احترمتها، كيف تعاملت إسرائيل مع هذه المبادرة الفلسطينية، التي كانت إجم
هل أفرجت عن األسرى أو أوقفت العدوان، وهل استغلتها اإلدارة األميركية واألطراف الدولية من أجل تحريك 

  الجمود السياسي وفرض التراجع على إسرائيل لكي تعترف بالحقوق الفلسطينية؟
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ذي نعيشه اآلن ال يستطيع العرب ان يكسروا مثل هذا عفوا يا اخي ابوالوليد في هذا الزمن األميركي ال* 
 55قرر العرب منح السلطة . الحصار ألن كل شيء في العالم ينبغي ان يمر عبر الواليات المتحدة عموما

  ما هي خططكم لحل هذه األزمة المالية الخانقة؟..  مليون دوالر63مليون دوالر ولكن العجز عندكم يصل الى 
لى المستوى الرسمي دعمت قضيتنا طوال العقود الماضية ولم تقصر، ونحن نقدر هذا كما  الدول العربية ع-

  .اننا اوفياء ألمتنا ونعلم ايضا الظروف الصعبة التي تعيشها األمة العربية وانها ليست في احسن حالتها
ة، لكن ايضا ال نحن نعلم كذلك اننا نعيش العصر األميركي الظالم الذي يحاول ان يفرض شروطه على المنطق

  .تزال هناك مساحة نستطيع ان نناور فيها كفلسطينيين وكعرب ومسلمين
هذا الذي ادعو اليه انا ال اقول اننا ال نفعل شيئا، فهناك دعم عربي نقدره ودعم رسمي وشعبي، ولكن هناك 

لى حرمان الشعب ايضا هامشا للمناورة خاصة عندما تكون المعركة مكشوفة كالتي نراها، وحين يصل األمر ا
  .من ان تصله المساعدات بما في ذلك المساعدات التي توافرت

فالكثير من الحكومات العربية قدمت التزامات ومساعدات ولكن هذه المساعدات يمنع ادخالها الى فلسطين وانا 
 نكسر هذا اقول بمزيد من الجهد العربي والفلسطيني الرسمي ومزيد من التوافق العربي االسالمي نستطيع ان

الحصار وان نجد البدائل التي توصل المال المتوافر جزء هام منه الى الموظفين الفلسطينيين والفقراء 
 مليون دوالر وهذا بالطبع اقل من المطلوب 55انت قلت ان العرب اتفقوا على . والمحتاجين الفلسطينيين

 الفا أو النفقات التشغيلية 165بلغ عددهم  مليونا سواء كانت رواتب للموظفين الذين ي71فالحاجة الشهرية 
  .األخرى

ونحن دعونا الى المزيد من هذا الدعم ليصل الى الحد األدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني اضافة الى 
 مليون 55العوائد الداخلية وال تنس ان اسرائيل حجبت عن الشعب الفلسطيني حقه الذي يصل الى حوالي 

غ يغطي مساحة هامة من احتياجات الشعب الفلسطيني، نحن اليوم امام مشهد يوظف دوالر شهريا وهذا المبل
فيه المال والدعم المالي كأداة ضغط على الحكومة الفلسطينية فاسرائيل واالدارة االميركية تعمالن على ابتزاز 

  .الشعب الفلسطيني
   هل هي مجرد وعود عربية أم أنكم تسلمتم األموال؟* 
  .ال اخذناه وبعضها التزام حقيقي وبعضها وعود تتحول بالمتابعة الى التزامات حقيقية بعض هذه األمو-

فالدول العربية واالسالمية التزمت امامنا بالتزامات محددة وبقيت آلية تحويل المال الى داخل فلسطين واليوم 
  .التحدي الكبير هو كيف يدخل المال الى فلسطين

ت المالية يجب ان تتحول بنكيا ولكن هذه اآللية تغلق اليوم امام الشعب وفي الظروف الطبيعية فان التحويال
الفلسطيني وحماس تسير االن في مسارين لمعالجة هذه المشكلة، المسار االول هو البحث عن البدائل ولو كانت 

 تزال متعبة وكثيرة لتعوض عن اداة التمويل الرئيسية واالن نحن نجتهد وقد ادخلنا بعض االموال ولكن ال
  .العقبات كبيرة

   ربما يكون مصيرها مثل مصير االموال التي جلبها أبو زهري الناطق باسم حماس؟* 
  
 حتى المال الذي ادخله األخ سامي ابو زهري ال نستحي منه وشرف لنا ان نسهم في فك الحصار عن -

  .ي وزارة المالية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني وهذا المال لم يضع سدى بل استلمه وزير الداخلية واودعه ف
  ولكن لماذا تم تضخيم هذه القضية؟* 
 اطرح هذا السؤال على من ضخمها، فنحن في ظل اغالق االبواب ومنع البنوك من ادخال االموال -

الفلسطينية اجتهدنا في البحث عن البدائل ولو جزئيا ونحن نعتبر ذلك حقا طبيعيا، والذي ضخمها هو الذي 
  .نحن اصررنا ان يصل المال إلى الفلسطينيينيسأل، ولذلك 

   هل كانت طريقة أبو زهري احد الحلول بالنسبة لكم؟*
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 نعم نوع من الحلول الجزئية لكن بالطبع نحن نلجأ الى الحلول الجزئية الننا في حالة الضرورة وكما قلت -
  .ئيةفان المسار االول في الحل هو البحث عن حلول بديلة عديدة حتى لو كانت جز

اما المسار الثاني فهو استمرار الحوار مع الدول العربية من اجل حل مشكلة التحويالت البنكية وهنا أنا قلت 
   .قبل قليل، نحن في قناعتنا ان االرادة العربية يمكن ان تكسر هذا الحصار

   هل تقصد انكسار الحصار أم انكسار الحركة؟*
وليست . هاينة واالميركيون كسرها مرات عديدة فاشتد عودهاانكسار الحصار، فالحركة جرب الص..  ال -

 سنة وهي تمر في محطات 20منذ هذه اول عملية ضغط أو محاولة كسر واستهداف تتعرض لها فالحركة 
متالحقة من الحصار والتجويع واستعمل ضد الحركة الحصار المالي والسياسي والهجوم االعالمي واالستهداف 

بعاد والسجن واالغتيال ومع ذلك الحركة هي التي بقيت واستمرت وازدادت شعبيتها العسكري واالمني واال
 شهور فالحركة تتقدم واسرائيل هي التي تتراجع بفضل اهللا تعالى 4وازداد التفاف الشعب حولهاواختارها قبل 

  .رغم قوتها العسكرية الباطشة
لى ان الدول العربية تستطيع بموقف موحد  دعني اتحدث معك بكل صراحة وموضوعية وواقعية لقد اشرت إ*

  ان تقول ال الميركا فهل هذا الكالم واقعي ويمكن ان يحدث في هذا الزمن العربي الرديء؟
 بكل واقعية انا ال اطلب من الدول العربية ان تقول ال ألميركا في كل المسائل، فأنا ال أدعو الدول العربية -

ركية ليس ألن اإلدارة االميركية تستحق ان تطاع وليس ألن اميركا دولة ان تدخل في معركة مع اإلدارة االمي
عادلة فعلى العكس فان اإلدارة االميركية إدارة ظالمة معتدية في العراق ومعتدية في فلسطين وتدعم اعداءنا 

  .وتنهب ثرواتنا وال تريد خيرا لالمة العربية واالسالمية وال للعالم بأسره
ركية باتت اليوم عنوانا للشر على مستوى العالم بأسره وهناك دول تتجرأ على اإلدارة بل ان االدارة االمي

االميركية كما لم تتجرأ عليها من قبل كما يجري في دول اميركا الالتينية وذلك بسبب ما بلغته هذه اإلدارة من 
بوضعنا العربي وسلبياته نحن حمق وبطش وتجاوز لكن القيم االخالقية واالنسانية ومع ذلك ولمعرفتنا بالواقع و

ال ندعو إلى صدام عربي مع اإلدارة االميركية وان كنا ندعو إلى ان يملك العرب قرارهم وان ينعتقوا من 
الضغوط االميركية ولو بالتدريج انا اتكلم هنا عن موقف محدد فهناك موقف ال اخالقي وال انساني يمارس 

  .واالبتزاز عبر الحصار الماليبحق الشعب الفلسطيني وهو عملية التجويع 
 وماذا لو أوصلتكم هذه األزمة االقتصادية الخانقة إلى الخروج من السلطة؟ وماذا لو اختار الشعب الطريق *

  اآلخر؟
 نحن على الدوام نحترم خيارات الشعب الفلسطيني فشعبنا هو الذي يعطي الشرعية ألي حركة من خالل -

فاف على برنامجها النضالي، نحن لم نفرض أنفسنا على الشعب الفلسطيني صناديق االقتراع ومن خالل االلت
ونحن منذ أن انطلقنا ونحن نعيش قريبا من شعبنا لم نعش في أبراج عاجية ولم نعش في أوضاع معاكسة 
للحالة الفلسطينية فحين يجوع الشعب الفلسطيني نجوع مثله وحين تمنع الرواتب عن الشعب الفلسطيني نحجبها 

  . أنفسناعن
عيشون أوضاعا ياليوم وزراء الحكومة لم يتسلموا رواتبهم كما اآلخرين، أما غيرنا في الماضي فقد كانوا 

  .استثنائية تختلف عن حال الشعب الفلسطيني
اليوم الحكومة الفلسطينية وحركة حماس والقوى المناضلة المخلصة تقدم النموذج أمام شعبها في أن تعيش حال 

  .ع تجوع وإن شبع تشبع معهالشعب فإن جا
 يكثر الحديث هذه األيام عن دور جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد سنوات طويلة من تجاهل هذا الدور *

  وتهميشه هل المقصود باحياء المنظمة تحجيم دور حماس؟
رير الفلسطينية  جرى االتفاق على اعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التح2005 منذ حوار القاهرة في مارس -

على أسس سياسية وتنظيمية جديدة ووضعت آلية لذلك واألصل كان أن يتم هذا األمر في وقت قصير وكان 
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األصل أن نلتقي بعد حوار القاهرة بشهر وفق اآللية التي حددها إعالن القاهرة، لكن لألسف لم تتم الدعوة لهذا 
  .اتجاه اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيةاللقاء ومضى أكثر من عام دون خطوات حقيقية جادة ب

لذلك هناك أطراف معروفة في الساحة الفلسطينية تهرب من هذا االستحقاق، اليوم ترفع قصة المنظمة بطريقة 
هذا الخالف  خاطئة فهم يقولون المنظمة موجودة وال تحتاج الى إعادة بناء وندعو اآلخرين الى االلتحاق بها،

ادة االعتبار للمنظمة وإعادة بنائها وتطويرها بما يناسب المرحلة الجديدة وتعزيز مرفوض فنحن مع إع
شخصا تقريبا وال بد 750فراده الديمقراطية فيها بدل أن مجلسها الوطني بال تشكيل منذ سنوات طويلة وعدد ا

معقوال مثل من إعادة تشكيله وفق الحوارات األولية التي جرت في شهور سابقة بحيث يكون عدد اعضائه 
  .المجالس التشريعية في الدول العربية أو في باقي دول العالم، بحيث تصبح منظمة التحرير مستوعبة للجميع

اليوم حركتا حماس والجهاد اإلسالمي ليستا في المنظمة ونحن قلنا نريد ان نكون في المنظمة، افسحوا لنا 
ء واعادة االعتبار إليها، ولكن منذ سنة ونيف وهذا األمر المجال لندخل المنظمة بعد ان نتوافق على اعادة البنا

  .يضرب به عرض الحائط
لكن اليوم ترفع ورقة المنظمة في وجهنا كأداة ضغط وهذا مرفوض والحمد هللا في البيان الختامي للحوار في 

اآللية قبل نهاية رام اهللا وغزة اتفق على ضرورة تفعيل اآللية التي نص عليها اعالن القاهرة بحيث تنعقد هذه 
  .يوليو القادم وهذا محك اختبار للجميع ودعونا ننظر من الذي يتجاوب مع هذا ومن الذي يعطله ويخالفه

عفوا استاذ خالد تقول انكم تريدون اعادة بناء المنظمة واعادة االعتبار إليها لكنكم ترفضون االعتراف بها * 
  كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟

نا من التفريق بين مسألتين، هناك القيمة االعتبارية والمعنوية للمنظمة وهذه ال نختلف عليها فالمنظمة  ال بد ه-
كيان فلسطيني، له كل التقدير واالحترام، له تاريخه وله دوره في احياء الهوية الفلسطينية، هذه القيمة المعنوية 

  فيها نحن نقر بالمنظمةاالعتبارية والسياسية لمنظمة نقر بها، رغم اننا لم نكن 
  !!كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟).. مقاطعا(_ 
دعني أكمل، نحن نتعامل مع المنظمة بكل هذه االعتبارات لكن الذي نتوقف عنده هو مطالبتنا ان ..  ال ال-

  .نسلم بالبعد السياسي والقانوني للمنظمة كممثل شرعي ووحيد ونحن لسنا فيها
ي انهم يطلبون منا ان تكون المنظمة هي اإلطار الشرعي والوحيد وبالتالي صاحبة األمر ان المشكلة تكمن ف

والنهي ونحن لسنا فيها، وانا اقول لهم ادخلونا فيها حتى تكرس المنظمة ممثال شرعيا ووحيدا كما نص عليه 
  .البيان الختامي

  
لممثل الشرعي والوحيد وأنا لست فيها، المفارقة ان البعض يحاول رفع ورقة المنظمة في وجهي ويقول انها ا

  .وانا منذ عام اطالب ان ادخلها وال يسمح لي بذلك
   اذن الجدل اآلن ايهما يسبق دخولكم إلى المنظمة أم اعترافكم بها؟*
 هل تعرف معنى هذا أخي أحمد، كأنما تسلم رقبتك الطار انت لست فيه، اذا اعترفت حماس التي فازت -

عية األخيرة، ان المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني رغم انها ليست في باالنتخابات التشري
داخلها فان معنى ذلك انها لو ألزمتني بشيء وانا لست فيها فال بد ان التزم به، ولكنني اقول لهم ادخلونا فيها 

سكريا وأقول لهم تعالوا نتوافق نحن والجهاد فحماس والجهاد عنوانان مهمان في الساحة الفلسطينية سياسيا وع
على إعادة االعتبار إلى المنظمة واعادة بنائها كما اتفقنا في القاهرة ليدخلها الجميع وعندها نكرس دور المنظمة 

  .كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
تم على بصراحة هل تعتقدون أن حركة فتح تخشى دخولكم إلى المنظمة خوفا من هيمنتكم عليها كما هيمن_ 

  الساحة الفلسطينية عبر االنتخابات األخيرة؟
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إذن بماذا نفسر تعطيل البند المتعلق بإعادة بناء :  هذا السؤال يسأل لآلخرين، ولكنني أرد على السؤال بسؤال-
المنظمة في إعالن القاهرة منذ عام؟ هذا سؤال مشروع اتفقنا على اعادة بناء المنظمة وتطويرها وتفعيلها 

  .لماذا؟ ان في هذا ظالال على السؤال الذي طرحتموه.. آلية لذلك ومضى أكثر من عام ولم ينفذ هذاووضعنا 
نحن نريد أن ندخل المنظمة ونعيد بناءها وفق معايير الديمقراطية التي احتكمنا إليها في الداخل في االنتخابات 

  .مل مع منظمة التحرير الفلسطينيةالتشريعية، فلنحتكم إلى معايير الديمقراطية واالنتخابات في التعا
  لو دخلتم في المنظمة هل تعترفون بإسرائيل؟..  لكن المنظمة اآلن تعترف بإسرائيل* 
 عندما نتحدث عن إعادة بناء منظمة التحرير وتعزيز وضعها الديمقراطي وحين تدخل جميع القوى إلى -

ر، فالسلطة مثال من نتاج أوسلو لكن ذلك لم يمنع المنظمة، يتفق الجميع على اآلليات التي يحسمون فيها القرا
حماس ان تدخل السلطة عبر االنتخابات التشريعية وعبر تشكيل الحكومة، بمعنى اننا مستعدون لدخول المنظمة 
شرط ان تكون هناك جدية في اعادة البناء وبعد ذلك نتفق داخل إطار المنظمة، وطنيا كقوى فلسطينية على 

  . التي تعبر عن الشعب الفلسطينيالمواقف والسياسات
  وهل ستلتزمون بجميع التعهدات واالتفاقيات التي تعترف بها المنظمة؟* 
 نحن حين ندخل إطارا نحتكم إلى مؤسساته، ونتوافق فلسطينيا عبر مؤسسات هذا اإلطار بشأن كيفية التعبير -

 لكن ال تلزمني بمرجعيات هذا اإلطار عن الموقف الفلسطيني، ونحن عندما ندخل إطارا نحتكم إلى مرجعياته
قبل ان تسمح لي بدخوله، هذا هو السؤال األساسي، وبالمناسبة فإن البيان الوزاري الذي ألقاه األخ اسماعيل 
هنية تحدث عن المنظمة حديثا كله تقدير واحترام، لكن السلطة القانونية السياسية لهذا اإلطار تبقى منتقصة 

لها وطالما ان هناك قوة اساسية ليست داخل هذا االطار، فمن يريد احترام شرعية طالما ال يسمح لي بدخو
تمثيل المنظمة فعليه ان يسمح لجميع القوى بدخولها فال يعقل ان يضع البعض مفتاح المنظمة في جيبه ويهر 

  .به
ه أي منطق فإبعاد حماس عن المنظمة ثم رفع ورقة المنظمة كتهديد لحماس ليس باالمر العادل وليس في

  ...سياسي، فنحن قلنا للجميع اننا مستعدون لدخول المنظمة
  بال شروط؟) مقاطعا(_ 
 بال شروط طبعا لكن وفق اآللية التي توافقنا عليها، فهناك بند في حوار القاهرة، يقول بالتوافق على اعادة -

ديدة وبالتالي حين نعيد المنظمة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على اسس سياسية وتنظيمية ج
  .سندخلها جميعاً لكننا نريد ان ندخل هذا البناء بعد أن نرتبه

  
وأنا اريد ان أسال هنا، من الذي هجر المنظمة؟ ومن الذي همشها؟ فالمالحظ أنه لم يعد البعض للحديث عن 

مهملة لكن بعد أن وصلت حماس أهمية بالمنظمة إال بعد االنتخابات التشريعية، ففي الماضي كانت المنظمة 
إلى التشريعي والحكومة بدأ البعض يتحدث عن أهمية المنظمة وكأنها سالح يراد رفعه في وجه حماس، 

  .وبالتالي نحن نريد تفعيل ما اتفقنا عليه في القاهرة
عدم الثقة أال يعني ذلك وجود قدر من .. ننتقل إلى قضية اخرى ساخنة وهي تشكيل الوحدة االمنية الخاصة _ 

  في القوات االمنية والشرطة النظامية؟
ثق تماماً ان كل انسان فلسطيني وكل جندي وشرطي فلسطيني هم جنود مخلصون لقضيتنا ..  هذا سؤال جيد-

ولهم منا كل التقدير واالحترام وال نقفز عن دورهم مطلقا لكن المشكلة في الساحة الفلسطينية ينطبق عليها مثل 
  !.مكسر ال تأكل وصحيح ال تكسر وكل حتى تشبع: قولشعبي فلسطيني ي

كيف ذلك؟ الحكومة جاءت إلى موقعها الذي أوصلها .. هذا لألسف يمارس على الحكومة الفلسطينية الجديدة
إليه الشعب الفلسطيني وطالما ان الحكومة وصلت إلى هذا الموقع فاالصل ان تعطى صالحياته كاملة، ونحن 

نحن نحترم كل الصالحيات المعطاة لالخ أبو مازن كرئيس للسلطة وفي المقابل نتمسك : لقلناها من اليوم االو
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بكامل صالحياتنا كحكومة، المعطاة لنا وحق القانون فما يحدده القانون من صالحيات ينبغي ان يحترمه 
مني اي منع الجميع، أنت تعلم ان واحدا من الملفات الهامة المطلوب من اية حكومة معالجته هو الملف اال

  .الفوضى وحظر استعمال السالح في غير مكانه الصحيح ومنع السرقات ومنع السطو على مصالح الناس
لقد كان هناك قدر من الفوضى في الساحة الفلسطينية ولم تكن المقاومة مسؤولة عنها الن المقاومة موجهة ضد 

فلسطينية والشعب الفلسطيني يعلم من هي العدو، لكن هناك عوامل كانت تؤدي الى خلق فوضى في الساحة ال
تلك االطراف التي كانت تسبب تلك الفوضى التي كانت تتم بممارسات فردية في بعض االحيان، عندما تستلم 
حكومة مهامها ال بد ان تعطى الصالحيات التي تمكنها من معالجة الملف االمني، هناك اجهزة في يد الرئاسة 

 أجهزة تتبع وزارة الداخلية وهي االمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني 3 نحن لم نجادل فيها لكن هناك
واالصل ان هذه االجهزة تحتكم الى وزير الداخلية وحتى لو كان معظم كوادر هذه االجهزة من االخوة في 

 كانوا من حركة فتح فال توجد عندنا مشكلة طالما ان كل جهاز يلتزم بتعليمات قيادته، هؤالء ابناء شعبنا سواء
فتح او حماس او اي فصيل آخر، لكن الذي جرى ان رئاسة السلطة عينت مسؤوال لألمن الداخلي يتبع رئيس 
السلطة، وقد طلبت الرئاسة من رؤساء االجهزة الثالثة ان يتلقوا تعليماتهم من مسؤول االمن الداخلي، وعندما 

بمعنى ان وزير الداخلية ال يستطيع ان يدخل على سألت وزير الداخلية االخ سعيد صيام شرح لي هذه الصورة 
هذه األجهزة اال من خالل الشخص الذي تم تعيينه وهذا الشخص في االصل صاحب الصالحية في تعيينه هو 

  .وزير الداخلية لكن الذي عينه هو رئيس السلطة دون العودة الى وزير الداخلية
  فيا؟ل يعني كالمكم ان منصب وزير الداخلية اصبح شره *

ـ كيف تستطيع وزارة الداخلية ان تعالج الملف االمني الذي هو احد الملفات المهمة في الساحة الفلسطينية 
وهو احد جوانب االصالح الذي وعدت به حماس حين قدمت نفسها في االنتخابات التشريعية دون ادوات 

 والحكومة امام ضرورة تشكيل قوة وصالحيات ومن هنا وجد وزير الداخلية نفسه بالتوافق مع رئيس الوزراء
لتكون أداة بيده لمعالجة الملف االمني الن الجماهير كانت تشكو من الفوضى ولذلك هذه القوة التنفيذية وان 
اعترض عليها البعض في الساحة الفلسطينية اال ان جماهير الشعب رحبت بها النها وجدتها قوة قادرة على 

يعلن عنها جرى طرحها بين االخ رئيس الوزراء وبين االخ ابومازن وتوافقا حفظ االمن وقبل ان تشكل القوة و
معا على هذا االمر وبالتالي فان هذه الخطوة تمت بعد التوافق بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة فلم 

  االعتراض؟
   انت تقول ان رئيس الحكومة استشار رئيس السلطة؟*

 هذا االمر بنفسي من رئيس الوزراء وقبل حوالي اسبوعين من اآلن ـ نعم تحدث معه وتوافقا عليه وانا سمعت
عندما جرى لقاء في غزة بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، جرى التوافق على االستمرار 

  .في هذه الخطوة ولذلك نحن نستغرب هذه الضجة على موضوع القوة التنفيذية
  خل مؤسسة الرئاسة تتحكم في القرار بخالف الرئيس؟ هل يعني ذلك ان هناك قوى أخرى دا*
 لك ان تسأل هذا السؤال ولك أن تتساءل مثل هذه االسئلة المشروعة ونحن سنلتزم بكل ما يعطينا القانون من -

صالحيات كحكومة، بمعنى أن الحكومة الفلسطينية تلتزم بالصالحيات التي يمنحها اياها القانون وال تريد 
  .من ان تملك هذه الصالحيات حتى تكون قادرة على اداء واجبها تجاه الشعب الفلسطينيالحكومة اكثر 

   ولكن اختياركم لشخص مطلوب السرائيل مثل أبو سمهدانة لرئاسة هذه الوحدة اال يعتبر خطوة استفزازية؟*
 فأي وزير له ان  لماذا خطوة استفزازية؟ اوال المطلوبون للساحة الفلسطينية كثر ثم هذه مسائل اجتهادية-

أي وزير من حقه أن . يختار وانا ال اريد الدخول في صالحيات الوزراء وتفاصيلها، أنا اتحدث عن المبدأ العام
يختار ما يراه مناسبا، اما قصة المطلوبين فقد كان هناك مطلوبون كثر في الساحة الفلسطينية وفي االنتفاضة 

 واالجهزة الشرطية واالمنية في الساحة الفلسطينية، فليس كل من االخيرة، طلبت اسرائيل بعض رؤساء الدوائر
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تضع عليه اسرائيل عالمة إكس نرفضه فنحن في معركة مع اسرائيل، ومعاييرنا مختلفة عن معاييرها النها 
  .عدوتنا

 هل..  كيف استقبلتم إعالن وزارة الدفاع االسرائيلية عن موافقتها على تسليح حرس الرئيس الفلسطيني *
  تعتبرون هذه الخطوة موجهة ضد حماس؟

 اسرائيل عدو والتريد بنا خيرا، وأقول بكل صدق انها ال تريد خيرا ال لحماس وال لفتح وال للحكومة وال -
رئاسة السلطة فإسرائيل تحاول ان تعبث بشأننا الداخلي وتؤجج الخالفات الفلسطينية النها معنية بأن تصب 

ون بأال نستجيب للمخطط االسرائيلي وان نتوحد في وجه المخططات االسرائيلية الزيت على النار، ونحن معني
  .العدوانية والمريبة

   ولكن هل تعتبرون ان هذه الخطوة موجهة ضد حماس؟*
 طبعا، ولكن كما قلت هل لدى اسرائيل حرص على امن رئيس السلطة او على الشعب الفلسطيني؟ الجواب -

ت تريد ان تثير الهواجس في الساحة الفلسطينية وان تعمق الخالفات وتصب لكن اسرائيل كما قل: طبعا ال
  .الزيت على النار وتخلط االوراق

  هل هو خبر صحيح من األساس؟.  لكن حركة فتح نفت هذا الخبر* 
 ان المتهم عندي هي اسرائيل وليس اي طرف آخر، ونحن ينبغي ان نكشف هذا المخطط االسرائيلي جميعا -

 توحدا في الساحة الفلسطينية ضد السلوك االسرائيلي، ألن اسرائيل التي تحرم الفلسطيني من حقه وان نظهرر
في المال والحياة وتحرم الطفل الفلسطيني من حقه في العالج وتحجب عنا اموال الشعب الفلسطيني فإنها تضع 

 الفلسطيني سواء كانت صادقة ام عالمة استفهام كبيرة عندما تقول انها تريد ادخال اسلحة لضمان امن الرئيس
  .كاذبة، ونحن نعلم بالتأكيد ان اسرائيل ال تريد بنا خيرا واننا ال بد ان نواجهها بصف فلسطيني موحد

لماذا تم توجيه االتهام لحركة حماس قبل .. تهمتكم عناصر من فتح بمحاولة اغتيال رئيس جهاز المخابرات إ* 
   الحادث؟بروز دالئل تؤكد مسؤوليتها عن هذا

 نحن اكدنا موقفنا الواضح بأننا نحرم الدم الفلسطيني وال يمكن ان نمس أي فلسطيني فلدينا ضوابطنا -
  .الشرعية والوطنية والدم الفلسطيني عندنا محرم ألن معركتنا الوحيدة مع اسرائيل وهذه مواقف الحركة

  يام األخيرة بين عناصر من فتح وحماس؟ولكن الدم الفلسطيني أريق خالل االشتباكات التي وقعت في اال* 
 هذه اشتباكات مؤلمة نحن ال نقرها وال نريدها ووفق معلوماتنا فإن عناصر القوى التنفيذية كانت تدافع عن -

نفسها، وقد سعينا الى تطويق هذه الحالة، اذ ال يمكن لحماس وال من يأتمر بأمر حماس من تشكيالت في 
  .الى اطالق النار على احد في الساحة الفلسطينيةالوزارات وغيرها ان يبادروا 

ونحن في السنوات الماضية تعرضنا الى السجن والتعذيب وادخل اآلالف من ابناء حماس الى السجون في 
بدايات اوسلو ومع ذلك لم نرد على االساءة باساءة وبقينا على ثوابتنا وسياساتنا التي ال تستبيح الدم الفلسطيني، 

عاما وهي ليست بنت اليوم وال هي طارئة على الساحة الفلسطينية بمعنى انها  20ه جل عمرحماس لديها س
  .مرت بمحطات اختبار عديدة واثبتت مصداقيتها

هل تعتقدون ان هذا التنظيم موجود في .. أعلن بيان لتنظيم القاعدة مسؤوليته عن محاولة اغتيال المخابرات * 
  ضد اسرائيل؟وهل يمكن ان تتعاونوا معه .. غزة 

 ال شيء في الواقع الفلسطيني يشير الى وجود القاعدة في الساحة الفلسطينية ونحن منذ اسابيع استغربنا -
  .وانتقدنا استسهال البعض للحديث عن وجود القاعدة في الساحة الفلسطينية

   إذن ال وجود لتنظيم القاعدة في الساحة الفلسطينية؟*
  .القاعدة في الساحة الفلسطينية ليس هناك ما يشير الى وجود -
   مصر قالت ان الذين قاموا بتفجيرات سيناء االخيرة تلقوا تدريباتهم في قطاع غزة؟*
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 لكنهم لم يتحدثوا عن قاعدة ولم يذكروا اي اسم فهم قالوا كالما والحكومة الفلسطينية طالبت المسؤولين -
ي درب وما هي وجهته حتى ال تكون هناك المصريين ان يضعوا النقاط على الحروف ويحددوا من الذ

  .اتهامات عامة
   هل تعتقدون ان مثل هذه التصريحات هدفها الضغط على حركة حماس لتشديد الخناق عليها؟*
 بال شك ان مثل هذه التصريحات تكون مضرة اذا بقيت على عموميتها خاصة وان تاريخ الساحة الفلسطينية -

ات االخيرة لم تشتغل اال داخل فلسطين وليس هناك فصيل فلسطيني معنى معروف ففصائل المقاومة في السنو
وحتى العمل الذي كان في السبعينيات في . بتنفيذ عمليات خارج فلسطين ال في البالد العربية وال في غيرها

ضد الخارج توقف وانحصر العمل المقاوم للفصائل الفلسطينية في السنوات االخيرة داخل الساحة الفلسطينية 
العدو الصهيوني وبالتالي ليس هناك اي سلوك فلسطيني عسكري خارج اطار فلسطين وأية تصريحات تتحدث 
عن هذا االمر كما جرى في موضوع سيناء ينبغي اال تكون عامة ألن التعميم مضر ويخلط االوراق ويلقي 

  .بظالل اتهامية نحن في غنى عنها
   هل وصلتكم توضيحات من المصريين؟*
لم تصلنا اية توضيحات حتى اللحظة فالحكومة طالبت واالصل ان تصل هذه التوضيحات وان كان  ال، -

وصلني عن طريق قناة دبلوماسية مصرية ان حماس ليست معنية او مقصودة ولكننا قلنا ان هذا االمر ينبغي 
  .ان يعلن عنه

  صر؟هذه التصريحات الرسمية المصرية اال تلقي بظاللها على عالقتكم مع م* 
 نحن لدينا عالقات طيبة مع مختلف الدول العربية واالسالمية ومن طرفنا نحن نحمل مواقف ايجابية تجاه -

كل الدول العربية واالسالمية وال نريد سوءا ألحد واذا كان البعض يريد بنا سوءا فهذا اختياره اما نحن فال 
ا هي ضد االحتالل الصهيوني داخل فلسطين نريد اساءة ألحد في الساحة العربية واالسالمية ألن معركتن

ونعتبر ان البالد العربية واالسالمية هي عمقنا االستراتيجي ونحن حريصون على االمن العربي وعلى مصالح 
االمة العربية كحرصنا على فلسطين، هذه سياستنا ونتمنى من جميع الدول العربية ان تقف منا ما نقفه منها 

مثلها وانا اقول انه ليس ثمة مبرر لغير ذلك الن حماس ال تريد سوءا بأحد، وعلى العكس وان تبادلنا االيجابية ب
  .فحماس تحب أمتها وهي حريصة عليها وتتفهم ظروف االمة وال تحملها فوق طاقتها

وحماس لم ترتكب ذنبا حتى تأتي اية دولة في المنطقة وتغير سياستها تجاه حماس اال اذا كان ذنب حماس انها 
  .ل ال للسياسة االميركية واالسرائيليةتقو

حماس لم تأت بانقالب عسكري، ففي العادة قد تتعامل دول االقليم بتحفظ مع حكومة جديدة اتت عبر انقالب 
عسكري ومع الزمن تغفر لها وتتعايش معها، ولكن حماس لم تأت عبر دبابة أو عبر انقالب عسكري وإنما 

ي سجلها اساءة ألي دولة عربية أو إسالمية وحتى الفصائل التي كان لها عبر صناديق االقتراع وحماس ليس ف
في الماضي مشكالت مع بعض الدول العربية غفر لها ذلك، أما حماس التي لم يكن لها معركة يوما ما مع 
 دولة عربية، فإن البعض، وهو قليل وهللا الحمد، يتحفظ تجاهها أو ال يتعامل معها بايجابية حماس لم ترتكب

ذنبا، وهي جاءت عبر شعبها وعبر الشرعية الديمقراطية ولديها سجل مشرف وسجل نضالي ومقاومة 
  .وتضحيات، وقد قدمت حماس كبار قياداتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهما

 باسرائيل اما اذا كانت جريمة حماس انها ترفض الخضوع للسياسة االسرائيلية واالميركية وترفض االعتراف
والتخلي عن المقاومة فان هذا شرف لحماس ولن تتخلى عنه، أما فيما يتعلق بالعالقة مع مصر فإنها جيدة 
وليس هناك في هذه العالقة ما يشير إلى أي توتر بدليل أن وزراءنا يذهبون الى مصر ونحن التقينا في 

ها سياستها وحماس له سياستها وكل الماضي في مصر، ولكن طبعا تبقى هناك مساحات لالختالف، فمصر ل
دولة لها سياستها، والمنطق السياسي يدفعنا الن نتعايش معا وكل يحترم سياسات اآلخر لكن هناك مصالح 

  .مشتركة ينبغي ان نعمل على انجازها
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 أعلن االردن مؤخرا عن اكتشاف مخابىء أسلحة ومتفجرات وخطط الستهداف منشآت وشخصيات أردنية، *
ما هو حجم المصداقية في .. ردن بإظهار المتورطين وسجل اعترافاتهم على شاشات التليفزيون وقام اال

  الرواية األردنية؟
  . أنا يكفيني الرأي العام االردني الذي لم يصدق الرواية الرسمية-

القناعة  ولكن عفوا استاذ خالد، هل اجريت استفتاء لتحديد اتجاهات الرأي العام األردني ووصلت إلى هذه * 
  !؟%99بعد حصولك على نسبة 

 كل من اتصل بنا من الشخصيات االردنية المحترمة سواء من الشخصيات االسالمية او الوطينة أو القومية -
  .اكد لنا ان الغالبية في الساحة االردنية ال تصدق الرواية الرسمية الن سجل حماس ال يعزز الرواية الرسمية

ولة عربية أو اسالمية والتي حصرت معركتها ضد اسرائيل وداخل فلسطين فقط فحماس التي لم تسئ إلى اي د
حماس التي لها ضوابطها الشرعية والوطنية التي تحرم الدم الفلسطيني . ولم تكن لها معركة خارج فلسطين

نطقة كل عاقل في الم.. والعربي واالسالمي والتي ال تسهتدف العربي سواء كان مسلما او مسيحيا، هذا السجل
وخاصة الشعب االردني العزيز بكل اطيافه ال يمكن ان يصدق هذه الرواية وخاصة ان حماس تتعرض 
لضغوط دولية واقليمية هائلة فهل يعقل ان لدى حماس ترف البحث عن معارك وعداوات جانبية، انا اسال هذا 

ال يلتقي مع االتهامات الرسمية السؤال بالمنطق العقلي وبالواقع بالعودة إلى سجل حماس التاريخي فإن هذا 
  .التي وجهت إلى الحركة

 ولكن عفوا ما هي مصلحة االردن ان يوجه اصابع االتهام الى حماس ويعلن انها تسعى الى مخطط * 
  تخريبي على أراضيه؟

 هذا السؤال تستطيعون ان تسألوه للمسؤولين في االردن واعتقد ان هذا السؤال لو طرح الستفتاء عام في -
  .لشارع الفلسطيني واألردني والعربي لسمعتم إجابة واضحة تغنينا ان نجيب عنها

ننتقل من األردن إلى إيران، ما هي طبيعة عالقتكم مع طهران وما هو موقفكم من البرنامج النووي * 
 اإليراني، وإذا تعرض هذا البرنامج لضربة إسرائيلية، هل من الممكن أن تكون لكم عمليات انتقامية ضد

  إسرائيل؟
 عالقتنا مع إيران مثل عالقتنا مع أية دولة عربية أو إسالمية في المنطقة، نحن نعتبر ان الدول العربية -

واإلسالمية هي عمقنا وسندنا ونحن بحاجة إلى دعم األمة في معركتنا ضد االحتالل الصهيوني، وفي هذا 
  .الدول العربية واإلسالميةالسياق تأتي عالقتنا مع إيران كما تأتي عالقتنا مع جميع 

   ولكن ال يوجد تحالف استراتيجي بينكم وبين طهران؟*
 نحن ننفتح على كل دولة عربية وإسالمية بالقدر الذي تنفتح علينا فيه، ولمن ينتقد عالقتنا مع إيران نقول ان -

ر انفتاحنا على إيران، هذه العالقة ليست جريمة ألن هذه الدولة مسلمة ونحن منفتحون على الدول العربية قد
وكل دولة تتجاوب مع حماس بالقدر الذي تتجاوب به إيران تعلم ان حماس منفتحة عليها كما هي منفتحة على 

  .حماس، بمعنى أننا ال نفرق بين دولة وأخرى إال بقدر ما نجد من تجاوب ودعم من هذه الدول
   مفهوم االنفتاح على طهران هل يشمل تلقي المساعدات فقط؟*
  . ال المقصود باالنفتاح بالعالقة، االنفتاح في تمتين العالقة-
   وماذا عن المساعدات اإليرانية لكم؟*
 طبعا هناك مساعدات واآلن بعد فوز حماس وقفت إيران إلى جانبنا ودعمت الحكومة الفلسطينية بخمسين -

االت، وبالمناسبة فإن كل الدول مليون دوالر وهناك استعداد إيراني لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة مج
العربية دعمت الشعب الفلسطيني ونحن ال نقلل من الدعم العربي، فالدول العربية طوال تاريخ القضية دعمت 
الشعب الفلسطيني، كما ان كثيرا منها دعمت حماس والحكومة الفلسطينية سياسيا ومعنويا ودعمت الحكومة 

  .الفلسطينية ماديا ونحن نقدر هذا
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ني أرجو أال نجعل العالقة مع إيران في مقابل العالقة مع العرب، العالقة مع إيران والعرب هي في مقابل لكن
معركتنا مع إسرائيل، وأنا أعرف أن هناك حساسيات في المنطقة وأعرف ان هناك خالفات مع إيران سواء 

االقليمي في المنطقة، لكن ال يجوز ان فيما يتعلق بالخليج أو العراق أو غيرهما، فنحن لسنا غائبين عن المشهد 
نضخم هذه التناقضات ونجعلها مقدمة على التناقض الحقيقي مع العدو الصهيوني ومع األطماع األميركية في 

  .المنطقة
   ماذا عن برنامجها النووي هل انتم معه أم ضده؟*
لبداية اعلنا ان حماس  قبل ذلك دعني أقل لك ان حماس ضد التمحور مع اي طرف ضد طرف، ونحن منذ ا-

ضد الدخول في محاور عربية أو إسالمية ضد محاور أخرى نحن مع ان نتمحور كأمة ضد اعدائنا، وهذا هو 
التمحور الوحيد أما داخل األمة فنحن ضد التمحورات وضد االصطفافات الداخلية، ونحن ايضا ال نقر اي تعد 

لة إسالمية على دولة عربية أو إسالمية، فنحن نريد ان من اي دولة عربية على دولة عربية أخرى وال من دو
تسود العالقات العربية واإلسالمية الرسمية كما الشعبية عالقات االحترام واالخوة والمصالح المشتركة 

  .والمصير المشترك في وجه االعداء الحقيقيين
لبرامج النووية واألسلحة النووية، فمن أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فاالصل انه كما ان اعداءنا يمتلكون ا

  .حق جميع الدول العربية واإلسالمية ان تمتلك برنامجا نوويا، خاصة وان المعلن هو توظيفه سلميا
 لو تعرض البرنامج النووي االيراني لضربة من إسرائيل تحديدا هل سيكون لكم موقف انتقامي ضد الكيان *

  الصهيوني؟
ح وبعبارتين العبارة األولى نحن معركتنا ضد االحتالل الصهيوني معركة  دعني اجب عليك بشكل واض-

وطنية فلسطينية وليست لصالح طرف ما في المنطقة فنحن نخوض معركة مشروعة ضد االحتالل الصهيوني 
  .باعتبارها معركة وطنية ضد هذا االحتالل

إسرائيلي فاننا نعتبره عدوانا اضافيا والمسألة األخرى انه حين تتعرض أي دولة عربية أو إسالمية لعدوان 
  .على الشعب الفلسطيني

اتهمت جهات عراقية بقتل الفلسطينيين ومحاولة طردهم إلى خارج العراق، وهذه الجهات كما هو معلوم * 
مدعومة مباشرة من ايران فهل تحدثتم مع طهران وطلبتم منها ان توعز إلى هذه الجهات لرفع يديها عن 

  الفلسطينيين؟
 نحن تحدثنا في هذا األمر مع مسؤولين عراقيين وإيرانيين وطالبننا بوقف اية اعتداءات أو اساءات لالجئين -

 عاما وما زلنا نبذل جهودا لوضع 50الفلسطينيين في العراق والذين هم ضيوف على العراق منذ ما يزيد على 
سفر الجهود عن الوصول الى نتائج حد لالساءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق، ونأمل ان ت

ومن موقعنا  .وحسبما سمعنا من هؤالء المسؤولين بأنهم ال يقرون ان يكون هناك اساءة للفلسطينيين .ايجابية
 الذين وصلوا الحدود 300في المسؤولية الفلسطينية سعينا لهذا األمر وما زلنا نسعى بدليل ان الفلسطينيين الـ 

مة السورية على احضارهم الى سوريا وهذه مسؤوليتنا الوطنية تجاه الفلسطينيين في األردنية عملنا مع الحكو
وهناك ايضا الفتوى التي طلبنا اصدارها مثل فتوى السيستاني مما يعني انا نبذل جهودا  .الداخل والخارج

  .ر عربيةمتعددة من اجل حماية حقوق شعبنا الفلسطيني ألن شعبنا ليس طرفا في أية مشكلة عربية أو غي
هناك من يتهم حماس بأنها ورقة في يد دمشق وقد تم اتهامك قبل عدة شهور بأنك اداة لتدمير النظام * 

  السياسي الفلسطيني فما هي نقاط االلتقاء واالختالف بينكم وبين سوريا؟
لتسعينيات في  االتهامات كثيرة لكن ال يعبأ االنسان بها طالما انه مطمئن الى سالمة موقفه فيوم كنا في ا-

االردن، كان هذا البعض الذي يتهمنا اليوم يقول اننا ورقة في يد النظام االردني، واليوم يتهم نفس هذا البعض 
حماس بأنها ورقة في يد النظام السوري وهكذا ولو ذهبنا الى أي بلد عربي آخر سنتهم بنفس االتهام هذه 

وربما في حاالت أخرى اعتاد البعض على مثل هذا التصنيف االتهامات ال معنى لها، ففي الساحة الفلسطينية 
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والبعض يريد ان يطبق على حماس معايير كانت تطبق في . واعتاد على مثل هذه المعايير ألنه كان جزءا منها
الماضي وهذا ليس شأننا، فنحن لسنا ورقة في يد أحد نحن اليوم موجودون في دمشق ونعتز بوجودنا هنا 

ولكننا لسنا ورقة في جيب احد فنحن حركة مقاومة لصالح شعبنا الفلسطيني ونحن قوة . رياوبعالقتنا مع سو
  . وبالتالي هذه هي فلسفتنا في التعامل مع سوريا وغيرها.المتنا ولسنا ورقة في يد احد ضد أحد

  ادة السورية؟ عفوا ما هو ثمن اقامتكم الدائمة في سوريا اال يوجد نوع من تنسيق المواقف بينكم وبين القي*
  .ـ ليس هناك ثمن الن وجود حماس االساسي داخل فلسطين وساحة فعلها االساسي داخل فلسطين

   ولكنك تمثل العقل والقيادة لحركة حماس وانت موجود في سوريا؟*
ـ حماس لديها وجود تمثيلي في عدد من البالد العربية واالسالمية وال شك ان عددا من قياداتها االساسية 

دة في دمشق هذا من ناحية ولكن من ناحية اخرى لماذا تعتبر ان وجودنا في البالد العربية يحتاج الى موجو
  ثمن؟

 اخ خالد الحظت انك تنتهج كثيرا دبلوماسية البعض ورغم ذلك صدرت لك تصريحات قبل فترة خونت فيها *
يني لدرجة ان بعضهم اتهمك بعض قيادات فتح مما ادى الى انقسامات وتوترات شديدة في الشارع الفلسط

بالسعي الى فتنة داخلية تقود الى حرب اهلية وقد اعتبرت حماس ان تصريحاتك تعبر عن وجهة نظرك 
  الشخصية فهل انت نادم على هذه التصريحات ام ال تزال متمسكا بها؟

 بل هذا اوال ما عبرت عنه ليس موقفا شخصيا لي،).. يضحك( انت اثرت أسئلة عديدة في سؤال واحد -
موقف الحركة، وليس صحيحا ان أحداً قال ان هذا موقف شخصي لخالد مشعل وهذا هو موقف الحركة، لكن 

  .البعض من االطراف االخرى لم يحتمله، رغم انها حقائق تجري على االرض وأنا عبرت عنها
  وهل تحدد تصريحاتك ضد البعض في فتح في هذا الحوار؟)..مقاطعا (*
 هذه واحدة، اما المسألة الثانية فانا لم اخون احداً وعودوا إلى خطابي المعروف، وستجدون .. دعني اقول لك-

 عندما كان االخ 2003انني لم اذكر اسم احد، ونحن ضد سياسة التخوين ودعني اقول لك هذه الحقيقة في عام 
وان :  هذا االتهام وقلت لهابو مازن رئيسا للوزراء واتهمه البعض من جماعته بالخيانة انا اتصلت به وانكرت

اختلفنا سياسيا فاننا ال نقبل ان تتهم أو يتهم غيرك بالخيانة، اذن نحن ضد سياسة التخوين وانا لم اخون احداً 
  .على االطالق الن هذا ليس من سياستنا في حماس

واإلفراج عن اليوم نحن عندنا أجندة وطنية على رأسها تحرير األرض واستعادة القدس وتطبيق حق العودة 
  .األسرى والمعتقلين ومواجهة سياسة االستيطان وبناء الجدار ومصادرة األراضي وتهويد القدس

اليوم عندنا مشروع وطني كبير ينبغي أن نتصدى له وأولى خطواتنا أن نكسر الحصار الظالم المفروض علينا 
لحقيقي، هذه هي مسؤوليتنا اليوم ثم نتوحد من أجل مواجهة المشروع الصهيوني وإنجاز مشروعنا الوطني ا

  .وينبغي ان نقفز فوق خالفاتنا األخرى
بالطبع من حق الناس ان يختلفوا سياسيا ومن حق بعضنا البعض أن ينتقد اآلخر ولكن دون اإلضرار بالمصالح 

ليس باالحتكام العامة وأن تبقى اللغة السائدة بيننا هي لغة الحوار ومعالجة القضايا الخالفية بالحوار السياسي و
  .إلى السالح أو التوتير الميداني، وحماس تفتح قلبها وعقلها للجميع على هذه القاعدة

 في إطار هذه المسؤولية الوطنية التي تحدثت عنها، ما هو موقفكم من خطة أولمرت لرسم حدود إسرائيل *
  من جانب واحد؟

 من قبل فإن أولمرت يحاول أن يسوق ذلك  طبعا نحن نرفضها وندينها ولن نخضع لها، وكما فعل شارون-
  .لدى اإلدارة األميركية

   هل يكفي رفض الخطة بالكالم للحيلولة دون تطبيقها على أرض الواقع؟*
 ال طبعا ليس مجرد الرفض، لكن الرفض هو نقطة البداية أنت تعي مخاطر هذا المشروع ودالالته وأبعاده -

  .لوكياتك وممارساتك على األرض على هذه القاعدة إلحباطه وإفشالهومراميه الحقيقية فترفضه ثم تصمم كل س
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   هل لديكم استراتيجية معينة إلفشال هذه الخطة؟*
 طبعا لدينا استراتيجية لكن هذه استراتيجية وطنية عامة فأولمرت يسعى إلى تصوير المشروع على انه -

سرائيل، تهدف إلى اعطاء االراضي انسحابات كما فعل في غزة، وكأننا امام خطوات سالم من قبل إ
للفلسطينيين والموافقة على قيام دولة للشعب الفلسطيني، ولكن الحقيقة ليست كذلك فأولمرت عبر هذا المشروع 
يسعى إلى ضم الكتل االستيطانية الكبرى حول القدس وشمال الضفة وجنوبها وفي غور األردن إلى الكيان 

 بالمائة 60 إلى 50ن أمنية سياسية إلسرائيل، وهذا يعني عمليا ضم ما بيالصهيوني ورسم الجدار ليشكل حدودا
من اراضي الضفة الغربية مع السيطرة الكاملة على القدس ورفض اي سيادة فلسطينية عليها وشطب حق 

 بالمائة من اراضي الضفة الغربية مع غزة 45 إلى 40العودة، وبالتالي، فهذا يعني ترك اجزاء مبعثرة، حوالي 
  .ثم يقال هذه هي الدولة الفلسطينية

هذه تصفية للقضية الفلسطينية الننا دون سيادة حقيقية على االرض الفلسطينية المحتلة ودون قدس وحق عودة 
ال نكون أمام حل وانما امام تصفية لقضيتنا لذلك نحن نسعى إلى التوافق الفلسطيني العام بين جميع القوى في 

ع وطني فلسطيني لمواجهة هذا المشروع الصهيوني، هذا المشروع يواجه الداخل والخارج على مشرو
بالمقاومة والصمود وسياسة فلسطينية موحدة وباالصرار على الحقوق الفلسطينية وعدم التنازل عنها أو 

  .المساومة عليها
أو الحدود أو وال يخدمنا في ذلك حين تكون هناك مساومات على بعض هذه العناوين مثل القدس أو حق العودة 

  .مبادلة األراضي، أو حتى تقديم بعض األوراق المجانية
 بعيدا عن خطة أولمرت كانت قطر الدولة العربية التي استضافتكم بعد خروجكم من األردن، ثم كانت الدولة *

ماس التي بادرت إلى تهنئتكم بعد فوزكم في االنتخابات وكانت ايضا من بين اوائل الدول التي دعمت حكومة ح
ماديا ثم فتحت لكم ابوابها لعقد مؤتر العلماء لنصرة الشعب الفلسطيني، وقطر في المقابل دولة حليفة للواليات 

  المتحدة فكيف تعلق على هذا الموضوع؟
 هذا صحيح شوف نحن اخترنا سياسة واضحة في عالقاتنا العربية واإلسالمية، فنحن لسنا حكما على سلوك -

هن عالقاتنا بان تعالج كل المالحظات التي يمكن ان تكون عندنا أو عند غيرنا على وسياسات الدول وال نر
سلوكيات الدول، هناك واقع عربي نحن لدنيا انتقادات عليه كما لآلخرين وحماس لديها مواقفها الواضحة سواء 

العربية واإلسالمية، في العالقة مع إسرائيل أو أميركا، لكننا في حماس ال نجعل ذلك سببا للقطيعة مع الدول 
  .وهذا جزء من الواقعية التي تتعامل بها حركة حماس

ونحن نبحث عمن يقف الى جانبنا ويناصرنا سواء كانت له اخطاؤه ام ال هذا امر لنا رأينا وتقييمنا له ولكن 
  .ليس سببا يمنعنا من طلب الدعم او اقامة عالقة مع هذه الدولة او تلك

 مع دول عربية لديها عالقات حميمة مع اميركا ولدينا عالقات مع دول اميركية لها من هنا نحن لدينا عالقات
عالقات مع اسرائيل ولدينا عالقات مع دول عربية ال عالقات لها مع اسرائيل كما ان لدينا عالقات مع دول 

ية، لماذا؟ ألننا عربية مغضوب عليها اميركيا، اي ان لدينا عالقات مع طيف واسع في الدول العربية واالسالم
  .نريد ان تكون قضية فلسطين عامل قوة وتوحيد األمة وليس عامل جلد لألمة

هذا ال يعني اننا نقر بكل سياسات الدول التي نقيم معها عالقات لكن كما نقول اننا ال نسمح ألحد بالتدخل في 
  .شؤوننا فإننا ال نتدخل في شؤون اآلخرين

ا مع قطر وفي الحقيقة فإننا نعتز بعالقة حماس مع قطر التي لديها مواقف وفي هذا السياق ننظر الى عالقتن
  .كريمة ومحترمة ومميزة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتجاه حماس بشكل خاص

ونحن نقدر هذه المواقف سواء من خالل استضافتنا في قطر بعد ابعادنا من االردن او بتهنئتنا بالفوز حيث كان 
 مليون دوالر هذه المواقف 50ن هنأنا سمو االمير جزاه اهللا خيرا كذلك دعم الحكومة الفلسطينية بـ اول م

  .نحن نقدرها عاليا ونحافظ على هذه العالقة وكذلك االمر مع كل دولة عربية تقف الى جانبنا
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 اتصال بينكم وبين  لماذا ال تستثمرون وجود عالقات مميزة لكم مع دولة عربية حليفة الميركا لفتح قناة*
  واشنطن مقابل تقديم بعض التنازالت التي ال تتعارض مع مشروعكم الوطني؟

 نحن ال نرفض العالقة مع اي دولة في العالم باستثناء اسرائيل بما في ذلك الواليات المتحدة لكن هناك فرقا -
  .ي تريده اميركابين اال نرفض هذه العالقة وبين ان نلهث خلفها خاصة واننا نعلم الثمن الذ

باختصار ونحن ال تستهوينا العالقة مع اميركا لمجرد اقامة هذه العالقة واذا كانت اميركا مستعدة النصاف 
الشعب الفلسطيني وتتراجع عن سياساتها العدوانية فنحن نرحب بهذا واذا ارادت ان تقيم حوارا مع حماس 

 من حقوقه فأهال وسهال اما اذا كان البد من دفع ثمن والقيادة الفلسطينية من اجل تمكين الشعب الفلسطيني
  .مسبق لهذا الحوار فحماس غير مستعدة لذلك وهذه هي فلسفة حماس

 كل شيء له ثمن اآلن في الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني ال بد من تقديم تنازالت بين الفصائل واالمر نفسه *
  ات المتحدة فما هو تعليقكم؟ينطبق اذا ما توافرت النية الجراء حوار مع الوالي

ـ اعتقد ان ما قدمته الدول العربية والقيادة الفلسطينية من استعداد بالقبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع 
من يونيو هي مرونة كافية جدا جدا لو كانت هناك نوايا جادة عند االدارة االميركية وعند الدول الكبرى 

  .يليلمعالجة الصراع العربي االسرائ
   هل يعني هذا قبولكم بالمبادرة العربية للسالم مع اسرائيل؟*

ـ انا قلت المشكلة ليست في موقفنا نحن كفلسطينيين او في حركة حماس من المبادرة العربية و انما في 
 وردت عليها باجتياح الضفة 2002الموقف االسرائيلي فقد رفضت اسرائيل المبادرة العربية في بيروت عام 

ان االدارة االميركية لم تحترمها لتوافق اسرائيل اوال على المبادرة العربية ونحن كحماس وكفلسطينيين لن كما 
نختلف مع العرب حول الخطوات المطلوبة منا، ولذلك قلنا يكفي تقديم مبادرات جديدة فالعرب لم يقصروا في 

د المزيد من التنازالت وخفض السقوف وقد تقديم المبادرات لكن سياسة اسرائيل هي استمرار الرفض النها تري
آن االوان لوضع حد لهذا النه لم يعد مجديا فالمزيد من التنازل ال يعني المزيد من الحل او المزيد من 
االقتراب من انجاز الحقوق الفلسطينية لذلك ال بد من تغيير السياسة واالستراتيجية، وانا اقول انه رغم تفوق 

 ان موازين القوى ليست في مصلحتنا اال ان ذلك ال يعني اال نفقد الخيارات، فلو اسرائيل العسكري ورغم
احسنا توظيف امكاناتنا كعرب وكمسلمين وكفلسطينيين فأنا اقسم اننا نستطيع تغيير معدالة الصراع وان نجعلها 

لساحة الفلسطينية وبجلب لصالحنا بالتدريج، وان شاء اهللا بتواصلنا مع امتنا العربية واالسالمية وصمودنا في ا
التأييد من االحرار في العالم نستطيع ان نحقق ذلك شرط ان تكون نقطة االرتكاز احترام انفسنا واالصرار 
على استقاللية قرارنا واالعتماد على صمودنا في الميدان، والذي دفع اسرائيل الحداث بعض التغيير على 

 جنوب لبنان وغزة واالنكفاء الى الوراء ولو في سياق ماكر هو سياساتها واستراتيجياتها بدءا باالنسحاب من
الصمود الفلسطيني وتفاعل االمة العربية واالسالمية مع انتفاضة الشعب الفلسطيني خالل السنوات الخمس 

مزيد من السير على هذا الخط هو ما سيجبر اسرائيل على التراجع وليس استرضاء اميركا : الماضية وانا اقول
ئيل بتقديم تنازالت سياسية، وانا اعتقد ليس للصبر اال عاقبة طيبة اي عاقبة الفرج بعون اهللا تعالى واسرا

  .فالنصر صبر ساعة ونحن نمارس مع اسرائيل لعبة عض االصابع وسننتصر فيها ان شاء اهللا
  1/6/2006الوطن القطرية 

  
  االستفتاء على فلسطين .62

  إبراهيم حمامي
 وكشف ما لديه في خطوة يائسة أمام مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي بـدأت               رمى عباس ورقته األخيرة   

  .، فقرر مسبقاً مسار الحوار كما يراه25/5/2006أعماله في رام اهللا وغزة يوم الخميس 
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فهو إما القبول بوثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها بعض قيادات األسرى ورفـضها أسـرى آخـرون فـي                    
 يوما، ضارباً عرض الحائط بأبـسط أسـس         40 أيام، أو إجراء استفتاء على الوثيقة خالل         10السجون خالل   

الحوار وفارضاً نظرته ورؤيته األحادية، في محاولة ربما تكون األخيرة لاللتفـاف علـى نتـائج االنتخابـات       
  .التشريعية األخيرة التي أطاحت ببرنامجه

أي شعوبها لتمرير قرارات معينة، وهذا النوع مـن العـرض           الحكومات تلجأ في مشروع االستفتاء إلى أخذ ر       
  .ارغم حسناته هو في الواقع لعبة سياسية تحاول الحكومات االلتفاف بها على شعوبه

التلويح بإجراء استفتاء على الوثيقة المذكورة يستغل الوضع الفلسطيني أسوأ استغالل، وزيادة علـى الحـصار                
يع وإسقاط الحكومة، يحاول محمود عباس لملمة سلطة باتت أقرب ما تكون            التجويعي والعزلة ومحاوالت الترك   

إلى االنهيار واالندثار كنتيجة حتمية التفاقات مجحفة ربطت الجانب الفلسطيني تماماً باالحتالل وإرادته، لتصبح              
  .في موقع المتلقي الذي يضرب السالم باإلمالءات تماماً كما عبر عباس في كلمته لفظاً وفعالً

لكن تطرح عدة أسئلة نفسها وبقوة، هل يحق لعباس إجراء استفتاء على وثيقة بعينها؟ وهـل لـه صـالحيات                    
  دستورية؟ وما هو مصير الحكومة واالنتخابات التي جرت قبل أشهر معدودة؟ وهل ضمن عباس النتيجة؟ 

ة مقبولة؟ وما هي المبـررات      ترى ما معنى االستفتاء وما مدى أهميته؟ وهل االستفتاء عملية دستورية وقانوني           
السياسية والقانونية التي تستوجب قيام السلطات بعملية االستفتاء الشعبي العام؟ ومـا هـي آليـات االسـتفتاء                  

  والجهات التي يشملها؟ وكيف يتم التعامل مع النتائج التي تفرزها العملية االستفتائية؟
  لعبة االستفتاء

الً، فإن الحكومات تلجأ في مشروع االستفتاء إلى أخذ رأي شعوبها لتمريـر  االستفتاء وإن كان ديمقراطياً ومقبو   
 هو في الواقع لعبة سياسية تحاول الحكومات االلتفاف         -رغم حسناته -وهذا النوع من العرض     . قرارات معينة 

 بها على شعوبها، ألنها في العادة هي التي تطرح مشروع التصويت وترغب فيه، وكل ما في األمـر أنهـا ال                    
  .تريد أن تتحمل التبعات السياسية والتاريخية التي تترتب على قرارها الخطير

لذا تحاول تمريره على الرأي العام وتقوم بالوسائل اإلعالمية التي تسيطر عليها بـشرح أهميـة الموضـوع                  
امهـا  وخطورته بالنسبة للشعب، كما أن الكثير من الحكومات الدكتاتورية تلجأ لتجميل صورتها وصـورة نظ              

  .وقائدها باالستفتاء على نظام الحكم أو على شكل الحكومة أو القائد
ومواضيع االستفتاء مختلفة وإن جمعت في شكل وقالب واحد، فمثالً مشروع وثيقة الوفاق الوطني تحوي نقاطا                

احدة بنعم  قد يتفق عليها الجميع وفي طياتها تحمل بنودا معينة يتم تمريرها من خالل التصويت عليها كوحدة و                
  .أو ال

إذ ! ويذكر محمد الريفي في هذا الشأن أن دعوة عباس لالستفتاء على الوثيقة المذكورة تنم عن تناقضات كبيرة                
بينما ال يكف عباس عن الدعوة إلى نبذ المقاومة واحتقار المجاهدين ووصفهم بالجبن واعتماد التفاوض سـبيالً                 

لوثيقة التي تتضمن بنوداً تدعو إلى التمسك بالمقاومة ومحاذاتهـا بخـط            وحيداً وخياراً إستراتيجياً، نجده يقبل ا     
  !تفاوضي على أساس الثوابت الفلسطينية

فهل يقبل عباس تلك البنود بحق أم أنه سيكتفي منها بما ينسجم مع الرؤية األميركية الصهيونية لعملية التفاوض                  
  وما يتفق مع قناعاته وتوجهاته التفاوضية؟

خدام مثل هذا النوع من االستفتاءات هو ما يحمله من مخاطر بعيدة المـدى علـى االسـتقرار                  الخطر في است  
والنظام داخل السلطة، ومن مخاطر أخرى قد تمس بشرعية البرلمان حتى لو كان له دور خاص فـي إجـراء                    

  .االستفتاء
  طرق اتخاذ القرار وحق االستفتاء

طبيعية في المساهمة في صياغة قوانين بالدهم عبر طريقين         يمارس المواطنون في الدول المتحضرة حقوقهم ال      
  :أساسين
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 طريق غير مباشر، ويتم عن طريق منح المواطنين حق انتخاب ممثلين شرعيين لهم، وهم بالتالي يختارون                 -1
أغلبية برلمانية معينة ويصوتون لبرنامج بعينه، ليقرر النواب أو الممثلون بعدها مـا يتفـق مـع برنـامجهم                   

  .صلحة العامةوالم
 طريق مباشر، ويتم عبر عملية االستفتاء المباشر للمواطنين حيث يطرح القانون مثال لالستفتاء ويـصوت                -2

  .عليه الناخبون بـنعم أو ال، وبالتالي فإنهم يقررون إن كانوا يريدون القانون أو يرفضونه
طالبة بتوسيع تطبيقه لمعرفة رأي المواطنين      ولما كان االستفتاء يعبر عن رأي المواطنين بشكل مباشر تزداد الم          

لذلك ومن حيث المبدأ يكون االستفتاء الشعبي العام نوعا من أنواع ممارسـة الـشعب للـسلطة                 . بشكل مستمر 
بطريقة ديمقراطية، خاصة في ظل وجود خالف بين السلطات، وهو تأكيد لحق سـيادة الـشعب فـي تقريـر                    

  .ي يراد اتخاذ قرار خطير بشأنهاالمسائل السياسية خاصة الضرورية الت
وحق الشعب في االستفتاء إما أن يكون منصوصاً عليه في الدستور وهو القانون األساسي بـالنص الـصريح                  

  .حول موضوعات بعينها، أو أخرى يلزم الدستور السلطات بالرجوع فيها إلى الشعب
ة ليقـرروا أهميـة وخطـورة       وتترك مسألة تشخيص ما هو ضروري وغير ضروري للقائمين على الـسلط           

  .الموضوع لعرضه على الشعب أو اتخاذ القرار من خالل المؤسسات القائمة
وقد يكون االستفتاء شأنا يقرره ممثلو الشعب في السلطة التشريعية والتنفيذية دون أن يأتي به نص دسـتوري،                  

بين وجهات النظر المختلفة،    خاصة إذا ما حصل في الموضوع المطروح للنقاش خالف حاد ولم يمكن التوفيق              
  .فيصار إلى عرض مسودة المشروع على االستفتاء العام ألنه طريق قانوني في تشخيص آراء المواطنين

  أنواع االستفتاء
  : حسب المحامي جميل عودة تذكر مصادر القانون الدستوري أن هناك نوعين من االستفتاء

ن حيث االستفتاء على كتابة دستور جديد، أو علـى إلغـاء             االستفتاء الدستوري، ويعنى بشؤون الدستور م      -1
  . دستور قديم، أو تعديل مواد دستور بحذف بعض فقراته، أو بإضافة فقرات جديدة

 1945 والدسـتور اإليطـالي      1982ومن الدساتير التي انتهجت أسلوب االستفتاء الشعبي الدسـتور التركـي            
  .1976ئري لعام  والدستور الجزا1971والدستور المغربي لعام 

 االستفتاء القانوني، ويعنى بتدوين قانون ما يتعلق بموضوع حساس على درجة عالية من الخطورة، حيـث                 -2
تقوم الجهة الحكومية المخولة بعرض مسودة مشروع القانون الجديد على الشعب لمعرفـة رأيـه فيـه، إمـا                   

  .فيكون باطال ليس له أثرباإليجاب فيكون المشروع مقبوال وملزما للجميع، أو بالسلب 
وهناك نوع ثالث وهو نوع نادر يعرف باالستفتاء الشخصي وهو االستفتاء الذي يتعلق بشخص معـين يـراد                  

 حول اختيار األمير فيصل ملكا علـى        1921تنصيبه كما حدث في حملة االستفتاء التي جرت في العراق عام            
  .العراق

إلجراء استفتاء يتجاوز فيه المؤسسات القائمة، وحتى وإن توفر هذا          ال يملك عباس الغطاء القانوني أو الشرعي        
  الغطاء ال يحق له أن يقرر مصير الشعب الفلسطيني برمته وحقوقه من 

  .يقول خالل استفتاء ثلث الشعب وتجاهل الالجئين
  قانونية االستفتاء في فلسطين

 الدويك إنه ال يوجد في القانون الفلسطيني ما ينظم           المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية عمار      
إجراء االستفتاءات،، وأشار إلى أن الوضع األمثل هو سن قانون ينظم االستفتاء الشعبي الفلسطيني حول وثيقة                

  .الوفاق الوطني
عو إلـى   وذكّر الدويك بأنه لم يثر رسميا مع لجنة االنتخابات إمكانية إجرائه، وتساءل من هي الجهة التي تـد                 

  .إجراء االستفتاء والجهة المفوضة له، وتلك المسؤولة عن صياغته، واألشخاص الذين يحق لهم المشاركة فيه؟
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يقول الطرف اآلخر وعلى لسان البروفيسور آشر أريان من كبار الباحثين في المعهد اإلسرائيلي للديمقراطيـة                
تاءات هو ما يحمله من مخاطر بعيدة المدى علـى          إنه بشكل عام الخطر في استخدام مثل هذا النوع من االستف          

االستقرار والنظام داخل السلطة، مخاطر أخرى قد تمس بشرعية البرلمان حتى لو كان لـه دور خـاص فـي       
  .إجراء االستفتاء

إذ يستطيع الشعب اتخاذ قرار عكسي تماما لقرارات البرلمان ومؤسساته الديمقراطية وفي ذلك تنازل واضـح                
قراطية البرلمانية، وقدرة هذه المؤسسات المنتخبة بطريقة ديمقراطية على التوصل إلى تـسويات             عن لب الديم  
  .سياسية معقولة

وفي حال االتفاق على إجراء االستفتاء ال يكون هناك أي مجال للمناورة أو التسوية بالنسبة للنتائج المتوقعـة،                  
  .لى كل شيء ويتم اتخاذ قرار ال تراجع عنهوفي هذه الحال فإن الخاسر ينتهي تماما والمنتصر يحصل ع

إن االستفتاء الشعبي أداة قابلة لإلصابة واالستغالل من جهات متعددة وحتى لو تم إجراؤه من طرف محايـد،                  
ولذلك أبعاد كثيرة على النظام الديمقراطي، ومس بطريقة االنتخابات كوسيلة ديمقراطية وال يوجد أي طريقـة                

  .تاء يستطيع التعبير عن مواقف الجماهير تجاه القضايا المطروحةمن أجل ضمان أن االستف
  أسئلة مشروعة

هل يشترك الفلسطينيون في الشتات في عملية االستفتاء؟ خاصة أن موضوع االستفتاء يهمهم ويمـسهم ألن                . 1
تاء أن  فلسطين لهم كما هي ألهل الداخل، وهم يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وال يمكـن ألي اسـتف                  

  .يكون قانونياً ونافذاً دون مشاركتهم
  أين هو القانون الذي ينظم مثل هذا االستفتاء؟. 2
  في ظل األزمة المالية الخانقة كيف يمكن تمويل حملة بهذا الحجم؟. 3
  من هي الجهة العليا التي ستشرف وتصادق على صحة أو عدم صحة االستفتاء؟. 4
  نود وثيقة الوفاق الوطني أو على كل بند من بنودها؟هل سيكون االستفتاء على جميع ب. 5
  هل يحق ألي جهة كانت أن تستفتي على الحقوق والثوابت وتحت أي غطاء شرعي؟. 6
  ما مصير النظام البرلماني بعد تجاوزه تماماً؟. 7
راف التي  من فلسطين ووثيقة االعت   % 78لماذا لم ينظم أي استفتاء على قرارات أكثر خطورة كالتنازل عن            . 8

  وقعها عرفات واتفاقية أوسلو وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي؟
ما الضمانات المعروضة اللتزام الطرف اآلخر بأي نتيجة لالستفتاء؟ وهل من الحكمة التنازل عن كل شيء                . 9

  وبالمجان ومقابل ال شيء؟
ا ليست الخيار الوحيد، وهي تصلح ألن تكـون أساسـا           وثيقة الوفاق الوطني ليست بالضرورة مرفوضة، لكنه      
  للحوار بدل أن تكون نتيجة حتمية له كما يريدها عباس

  النتيجة
ال يصح أن تسمى هذه الوثيقة بوثيقة األسرى كما يحاول البعض تسميتها لدغدغة العواطف، ألن أسرى حماس                 

ـ           زامهم بالثوابـت الفلـسطينية ورفـضهم       والجهاد في سجون مجدو والنقب ومعتقل عوفر رفضوها وأكدوا الت
  .المساومة على األرض أو السعي للمصالحة مع االحتالل على أسس ظالمة

  .وما التلويح بها إال محاولة أخرى للضغط على الحكومة الفلسطينية وتمرير ما ترفضه من تنازل واعتراف
م، سيكون لـه بالتأكيـد نتـائج    إن محاولة محمود عباس فرض رؤيته على المتحاورين وتحديد سقف زمني له   

سلبية تفشل الحوار قبل أن يبدأ، خاصة أنه شخصياً فشل في تفعيل عملية إصالح منظمة التحرير التي انطلقت                  
  .2005آذار /في مارس
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ال يملك عباس الغطاء القانوني أو الشرعي إلجراء استفتاء يتجاوز فيه المؤسسات القائمة، وحتى وإن توفر هذا                 
حق له أن يقرر مصير الشعب الفلسطيني برمته وحقوقه من خالل استفتاء ثلث الشعب الفلـسطيني                الغطاء ال ي  

  .وتجاهل الالجئين
من األفضل لعباس أن يتصرف كرئيس للسلطة الفلسطينية ال كزعيم لفصيل بعينه، وعليه أن يقر أن الـشعب                  

ـ             الل منظمـة التحريـر ووثيقـة       رفض برنامجه، وأن يكف عن محاوالت االلتفاف على الحكومة تارة من خ
  .االستقالل، وأخرى من خالل استغالل معاناة الشعب والتلويح باالستفتاء

هذا ال يعني بأي حال أن وثيقة الوفاق الوطني مرفوضة، لكنها ليست الخيار الوحيد، وهي تـصلح ألن تكـون        
  .أساسا للحوار بدل أن تكون نتيجة حتمية له كما يريدها محمود عباس

  30/5/2006ة نت الجزير
  
  

 من دولة اسرائيلالقدس من األجدر اخراج شرقي  .63
   هآرتسأسرة تحرير

من الصعب جدا فهم المنطق في قرار وزير األمن الداخلي طرد اعضاء المجلس التشريعي الفلـسطيني مـن                  
وقـد  . رارحماس، الذين يقطنون في شرقي القدس، إال اذا قدموا استقاالتهم من السلطة خالل شهر واحد من الق                

سبق أن اتُخذ هذا القرار في الحكومة االنتقالية برئاسة اهود اولمرت، القرار الذي يذكرنا بسلسلة القرارات التي                 
 .كان اولمرت يتخذها إبان واليته رئاسة بلدية القدس

سكان ففي تلك االيام التي تميزت بدعم المفجر الكبير داخل الليكود، صدرت عن البلدية أوامر لهدم بيوت 
عرب في شرقي القدس، وفتح الباب علي مصراعيه أمام الجمعيات اليهودية التي أسرعت في البناء في األحياء 

 البيوت االخري، كل ذلك في سبيل تخريب وعرقلة تنفيذ اتفاقات اوسلو وجهود الرئيس ىالعربية واالستيالء عل
حياء العربية الموجودة في القدس بأيدي العرب، االمريكي آنذاك، بيل كلينتون، الذي اقترح اإلبقاء علي األ

كما أننا ال ننسي أن اولمرت، وليس غيره، هو الذي أصدر أوامره . وإبقاء األحياء اليهودية فيها بأيدي اليهود
 .باغالق بيت الشرق في الفترة التي كانت فيها فتح، وليس حماس، هي السلطة الحاكمة

واعداد خطة عمل عكسية، التي في أساسها االنفصال عن الفلسطينيين، لقد تشكل حزب كديما من اجل التقدم 
لقد سبق لحكومة شارون أن وافقت لمواطني شرقي . وذلك من خالل التطلع الي اقامة دولة فلسطينية مستقلة

القدس بالمشاركة في االنتخابات للسلطة الفلسطينية، كما وافقت علي مشاركة حركة حماس في تلك االنتخابات، 
كما أنها وافقت علي مشاركة سكان القدس في التصويت في تلك االنتخابات، في داخل القدس، تماما كما نص 

كان هناك من اعتقد أنه ال يجوز السماح بمشاركة حماس في تلك االنتخابات علي أساس  .عليه اتفاق اوسلو
ق علي مشاركة حماس في تلك ومن واف. انها منظمة ارهابية، لكن ذلك الرأي لم يقبل في نهاية األمر

فالنواب االربعة . االنتخابات، كان يجب عليه التفكير والتقدير بأن المرشح من مدينة القدس قد ينتخب ايضا
، عملوا وفقا للتعليمات االسرائيلية )وأحدهم وزير في الحكومة(الذين انتُخبوا من القدس، المرشحين اآلن للطرد 

ال يوجد أي أساس لالدعاء بأن هؤالء قد تورطوا في . فا علي تلك االنتخاباتوالمجتمع الدولي، اللذين أشر
. االرهاب، فهم لن ينكروا عضويتهم في حركة حماس التي كانت في تلك االنتخابات منظمة شرعية مثل غيرها

دعاء يمكن اال. هناك اآلالف من سكان شرقي القدس الذين صوتوا لهم، وهم ينظرون اليها كمندوبهم الشرعي
بأن انتخابات ديمقراطية، تفقد شرعية ديمقراطيتها منذ اللحظة التي تشارك فيها منظمات ارهابية، ولكن ال 

 .يمكن التمسك بمثل هذا االدعاء اآلن وقد فات أوانه
ولكن بصورة فعلية، بقي سكان شرقي القدس . القدس تبدو وكأنها موحدة، وينشدون لها الكثير من األناشيد

 لمجموعة من السكان الذين قامت اسرائيل بضمهم اليها بالقوة، ولحسن حظ الطرفين فانهم لم كجسم غريب
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 ألف مواطن 230فدولة اسرائيل ظلمت منذ البداية األحياء العربية وميزتها سلبا وأبقت . يصبحوا مواطنين
مواطنيها غير المرغوب والجدار الذي يقام في المدينة يضم جزءا كبيرا من . عربي يعيشون فيها علي حالهم

. فيهم وعلي نحو يتعارض مع حق مواطنتهم الطبيعية والسياسية، وبما يخالف المصلحة الديمغرافية االسرائيلية
والتبرير الوحيد الذي يمكن التفكير فيه الستمرار الوضع الراهن حاليا، هو أن االنفصال الذي تحدثنا عنه سالفا 

يصعب علي اسرائيل حتي اآلن أن تبلور سياسة منطقية ودائمة بخصوص  .يعني أن شرقي القدس يتألم كثيرا
القرار بالسماح لمواطني . العالقة مع شرقي القدس، لذلك فهي تتخذ خطوات ملونة وفاقدة لقدرة االستمرارية

 شرقي القدس بالمشاركة في االنتخابات للسلطة الفلسطينية يعتبر جزءا من هذه السياسة، فسكان شرقي القدس
وبدال من اخراج اعضاء المجلس . يسكنون هنا، ويدلون بأصواتهم للسلطة، وهم مواطنو المملكة االردنية

 .التشريعي من شرقي المدينة، من األجدر اخراج شرقي المدينة من دولة اسرائيل وإلحاقها بالسلطة الفلسطينية
  31/5/2006هآرتس 

  1/6/2005القدس العربي 
  

 سطينيةرسالة الى الحكومة الفل .64
  اياد السراج .د

 األخ الفاضل إسماعيل هنية حفظه اهللا،
 رئيس الوزراء الفلسطيني واالخوة الوزراء حفظكم اهللا

 السالم عليكم
احتراماً لشخصكم الكريم وتأكيداً على المودة والمحبة وحرصاً عليكم وعلى الوطن وتنفيذاً لوعد التواصل 

 :نقاط المختصرةواالجتهاد، فأرجو أن أعرض عليكم هذه ال
إن حركة حماس اآلن في أوج قوتها ولهذا أصبحت هدفاً للكثيرين بالتآمر والضغط والحصار من أجل : أوالً

 .القضاء عليها
إن هزيمة حماس أو خروجها من المعركة بجروح خطيرة هو هزيمة للشعب الفلسطيني واألمة العربية : ثانياً

ها ضماناً أكيداً لنصر قريب إن شاء اهللا وألنها أصبحت جزءاً هاماً من واإلسالمية، ولهذا فالبد من الحفاظ علي
 .النسيج السياسي واالجتماعي الفلسطيني

الحفاظ على حماس يتطلب حكمة شديدة في التعامل مع العالم الذي ال تحكمه األخالق فقط بل أيضاً : ثالثاً
ويجب علينا . هما بلغت قوة إيماننا بالعدالة والحقفال نستطيع أن نقف وحدنا في مواجهة هذا العالم م..المصالح

اليوم بالذات أن نتواصل مع العالم وبقوة ليصبح هذا العالم الغريب أحياناً، قوة عظيمة مساندة لنا وليس صديقاً 
 .متردداً أو متشككاً

دود أفعال لمبادرات أمامكم فرصة ذهبية ألن تأخذوا زمام األمر وأال تكون أفعالكم أو أقوالكم مجرد ر: رابعاً
فلن يضيركم االعتراف بمنظمة التحرير والتقدم بمبادرة جدية ..الفرصة المتاحة اآلن ربما لن تتكرر..اآلخرين

 فلماذا تتركون لغيركم استعمال هذه الورقة؟. إلصالحها
ة من أية ألوان إن تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بتأييد الكتلة البرلمانية لحماس وتخلو الحكومة الجديد

سياسية حزبية تبقي ميزان القوة في يدكم وال يجب أن ينظر إليه باعتباره ضعفاً بل قوة وتسامياً فوق احتكار 
السلطة والكرسي وتلك هي األخالق المسلمة والوطنية، بل ولماذا ال تتبنى الحكومة وحركة حماس ذاتها وثيقة 

 !فخ المزايدات والمهاترات؟األسرى وموقف أبو مازن بدالً من الوقوع في 
البد من التعامل مع العالم بحكمة والموقف األخالقي السياسي لحركة حماس بعدم االعتراف بإسرائيل : خامساً

يجب أن يتغير إلى الطلب باإلعتراف المتبادل، وتوقف كل أنواع العنف ضد إسرائيل يكون مشروطاً بوقف 
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، فاألمن اإلسرائيلي لن يتحقق بالقنابل واالستيالء على األرض أو فوري إلسرائيل ضد كل أنواع الظلم والعنف
 .القتل

اإلعالن الفوري عن نبذ اإلرهاب بكل صوره وأشكاله والتوقف عن إيذاء المدنيين سيؤثر إيجابياً على نظرة 
مسكنا بحقوقنا وذلك مع التأكيد على ت..العالم لكم ولفلسطين واإلسالم، ويفتح الطريق واسعاً للتواصل مع العالم

والدفاع عنها والطلب من العالم بحشد التأييد لهذه الحقوق والضغط على إسرائيل، إن هذا اإلعالن لن يعني أنكم 
تعترفون بأن ما قامت به حماس كان إرهاباً وذلك بالتأكيد على أن إرهاب االحتالل هو الدافع األول للكراهية 

 .والحقد والرغبة في االنتقام
 لوزراء،،أخي رئيس ا

لماذا يكون الكونغرس األميركي حكراً على رؤساء الوزارة اإلسرائيلية، ولماذا ال تقف أنت أمام هذا الكونغرس 
لتقدم مبادرة فلسطينية وتعاهد العالم على خوض معركة السالم القائم على العدل؟ إن اقتحام أميركا من أوسع 

وهكذا فقط يمكن أن تنقلب الطاولة على أعداء الحرية ..منالأبوابها هو بداية الطريق وهو ليس حلماً بعيد ال
 .والحق والسالم وتستعيد فلسطين تلك المنزلة السامية

إن الشارع ذاته قليل الصبر وهو يقف مع األمل في أفق حل سياسي باإلضافة إلى اإلصالح والتغيير، : سادساً
 .لتآمر، ولكن الشارع أيضاً يريد من يحل مشاكلهوالشارع يتعاطف معكم باعتبار الحكومة الفلطسينية ضحية ل

بدأ يتسرب الشعور لدى الكثيرين عن احتمال انشقاقات في حماس بسبب تصريحات زعماءها المتناقضة : سابعاً
 .يجب معالجة ذلك على الفور..وتدخل الخارج مع الداخل والضفة على غزة وإلخ

كم ينزلق إلى ما انزلق اليه حتى تتعلم حماس منها وأهم هذه البحث الجدي على األسباب التي جعلت غير: ثامناً
 :المنزلقات

 احتكار السلطة. 1
 العمل خارج القانون. 2
 رسل لم تقوى على حمل الرسالة. 3
 تفضيل الوالء على الكفاءة والنزاهة. 4

 .لى الوطنعأيدينا على قلوبنا خوفاً عليكم وعلينا ووقلوبنا معكم  أخي الفاضل،
  1/6/2005لفلسطينية القدس ا

  
  إصالح النظام السياسي الفلسطيني .65

  أحمد سعيد نوفل. د.أ
أظهرت نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني األخيرة، التي فازت بها حركة حماس، ضـعف النظـام                

لك بعد  وذ. السياسي الفلسطيني، وعدم قدرته على مالءمة التطورات السياسية التي تحدث في القضية الفلسطينية            
أن ظهر وألول مرة وجود قيادتين في الساحة الفلسطينية، قيادة منظمة التحرير الفلـسطينية وقيـادة الـسلطة                  

  .الوطنية الفلسطينية، ما أضعف كالهما
التداخل في الصالحيات بين الرئاسة والحكومة كان موجودا من قبل، بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من                

 محمود عباس، الذي قدم استقالته بسبب عدم قدرته على االستمرار في عمله لتـدخل               جهة وبين رئيس حكومته   
  .الرئاسة في صالحياته، وكذلك األمر مع خليفته أحمد قريع، الذي هدد باالستقالة عدة مرات قبل وفاة عرفات

نها كانت تتم داخل    وعلى الرغم من خطورة الخالفات سابقاً بين الرئاسة والحكومة، إال أنها خالفات داخلية، أل             
ولكن مع االنتخابات التشريعية األخيرة وفوز حركة حماس، طفت على الـسطح            . تنظيم واحد وهو حركة فتح    

قضية التداخل في الصالحيات بشكل كبير، وكان ال بد من البحث في كيفية إيجاد عالقة صحيحة وصحية بـين   
فمنظمة التحريـر تهـيمن     . مرار في العالقة المتوترة   المنظمة والسلطة الفلسطينية، ألنه بات من الصعب االست       
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عليها حركة فتح، بينما السلطة الفلسطينية، منقسمة بين الرئاسة الفلسطينية الفتحاوية وبـين حركـة حمـاس،                 
وظهرت خالفات في الصالحيات بـين      . وكلتاهما منتخبتان من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة         

طة الفلسطينية، وبين منظمة التحرير التي تسيطر عليها فتح وبين تنظيمات فلسطينية داخـل              المنظمة وبين السل  
المنظمة لكنها مهمشة، وبين التداخل في الصالحيات بين المنظمة وفتح، وبين سلطة الرئاسة التي تسيطر عليها                

  .فتح، وبين الحكومة التي تسيطر عليها حماس
اسة والحكومة، قد ظهرت منذ اللحظات األولـى التـي أعلنـت فيهـا              وكانت بعض مالمح الخالفات بين الرئ     

فقد أعلن محمود عباس بعد يوم واحد على االنتخابات نقل مـسؤولية ثالثـة              . االنتخابات التشريعية الفلسطينية  
أجهزة أمنية، وهي األمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني التي كانت من قبل من صالحيات وزارة الداخلية                

 في  13/2/2006وأخذ المجلس التشريعي المنتهية واليته في       . ي حكومة أحمد قريع، من الحكومة إلى الرئاسة       ف
جلسة استثنائية قرارا بنقل صالحيات منح الرئيس الفلسطيني صالحية إنشاء المحكمـة الدسـتورية برئيـسها                

لى ذلك التشكيل، األمـر الـذي       وقضاتها، وكان الوضع السابق يشترط تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني ع         
  .يعني أن القرار سلب المجلس التشريعي اختصاصه ووضع األمر كله بيد الرئيس

علما أن عباس   . وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما يقضي بتعيين رئيس ديوان الموظفين ليصبح تابعا للرئاسة           
ئيس ديوان الموظفين من سلطة     ، بتحويل منصب ر   2003هو الذي كان قد طلب من الرئيس ياسر عرفات عام           

وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا آخر يقضي بتعيين أمين عام جديد للمجلس           . الرئيس إلى سلطة رئيس الوزراء    
وبموجب التعيين الجديد، يكون    . التشريعي، ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة           

 عن جميع موظفي المجلس، وهو ما يحـول دون تمكـين حركـة                مسؤوالً  - المعين -األمين العام للتشريعي    
  .حماس، من إحداث أي تغيير في بنية المجلس التشريعي

وبالتوازي مع قرارات المجلس التشريعي المنتهية واليته، أصدرت حكومة السيد أحمد قريـع مجموعـة مـن                 
رة دفعة واحدة ممن ينتمون ويوالـون        وكيل وزا  19بترقية وتعيين   ) حكومة تسيير األعمال في حينه    (القرارات  

حركة فتح، وذلك تعزيزاً لسيطرة فتح وسلطة الرئاسة على الوزارات من خالل كبـار المـوظفين والمـدراء،      
باإلضافة إلى عشرات اآلالف من الموظفين المنتمين والمؤيدين لفتح الذين تم تعيينهم سـابقاً حـسب االنتمـاء                  

  . السياسي بالدرجة األولى
 إنشاء هيئة لإلشراف على المعابر برئاسة صائب عريقات بعد أن كان مـن              24/3/2006ر عباس في    كما قر 

صالحيات الحكومة وتعيين رشيد أبو شباك مديراً عاماً لألمن الوطني، دون التشاور مع الحكومـة أو وزيـر                  
يـر الداخليـة لهـذا      مع العلم أن القانون األساسي ينص على أن الرئيس يصادق على من ينسبه وز             . الداخلية

األمر الذي يعني مزيداً من   . المنصب، وال يعطى صالحية التعيين للرئيس دون موافقة وزير الداخلية والحكومة          
  . السيطرة على األجهزة األمنية التي هي في عمومها مشكّلة من عناصر منتمية أو مؤيدة لحركة فتح

تخابات التشريعية، ومشاركتها لحركة فتح بالـسلطة       في هذا السياق ارتفعت األصوات بعد فوز حماس في االن         
الفلسطينية، بضرورة إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح، وال تتمثل فيها حركتـا   

  .  حماس والجهاد اإلسالمي، بعد أن كان تهميش عمل منظمة التحرير سياسة متبعة ومتفقا عليها
، أكدت على وجود خلل حقيقي في العالقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلـسطينية،              هذه التطورات واألحداث  

مما جعل البحث عن إصالح تلك العالقة أمرا ضروريا، حتى ال يؤثر استمرارها على مسيرة العمل الـوطني                  
ـ                 . الفلسطيني س علما أن منظمة التحرير، التي وقعت على اتفاق أوسلو، هي التي وافقت عـن طريـق المجل

 في تونس، علـى     12/10/1993-10المركزي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، في دورته المنعقدة ما بين           
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل القرار الصادر عنه الذي كلف اللجنة التنفيذيـة بمنظمـة التحريـر                  

نتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية       الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة اال        
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وأن يصبح عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس لمجلس           . وعدد من الداخل والخارج   
  .السلطة الوطنية الفلسطينية

ـ       . كما أن مؤسسات المنظمة شلت عن العمل بعد إنشاء السلطة الفلسطينية           س فقد تجاوز عـدد أعـضاء المجل
وعقد .  عضوا، لكثرة ما أضيف إليه من أشخاص دون أي اعتبار لموضوع الكفاءة أو االختصاص              750الوطني

 في غزة، من أجل إلغاء بنود وتعديل بنود أخرى من الميثـاق الـوطني             1996آخر اجتماع له في شهر نيسان       
ير، التي تقلص عدد أعضائها بسبب      وكذلك األمر بالنسبة لعضوية اللجنة التنفيذية في منظمة التحر        . الفلسطيني

  . وفاة واستقالة أو اعتقال إلى النصف
وبسبب عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في منظمة التحرير، فقـد دعـت جميـع التنظيمـات                  

، من أجل البحث في تفعيل وإعادة       15/3/2005الفلسطينية الوطنية واإلسالمية إلى اجتماع عقد في القاهرة في          
ة منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية               هيكل

ومن أجل ذلك تم االتفاق على تشكيل لجنة تتولى         . واعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني      
فيذية للمنظمة، واألمناء العامين لجميع     تحديد هذه األسس، تتشكل من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التن          

واتفق المجتمعـون   . الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة، ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لالجتماعات         
في القاهرة، الذي حضرته حركتا فتح وحماس وقيادات الفصائل الفلسطينية األخرى، أن الحوار هـو الوسـيلة                 

لقوى الفلسطينية دعما للوحدة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني، وتحـريم االحتكـام         الوحيدة للتعامل بين كافة ا    
واتفقوا على أن استكمال    . للسالح في الخالفات الداخلية، واحترام حقوق المواطن الفلسطيني وعدم المساس بها          

  .الحوار في المرحلة المقبلة يعد ضرورة أساسية نحو جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينية
ومع أن حماس كانت قد دعت قبل االنتخابات التشريعية الستكمال حوار القاهرة من أجل التوصل التفاق حول                 

. دخولها لمنظمة التحرير الفلسطينية، إال أن حركة فتح والرئاسة الفلسطينية لم تكن متحمسة لمتابعـة الحـوار                
لذي لم يكن متحمسا من قبل للتفاوض، هو        وتغير هذا الموقف بعد فوز حماس في االنتخابات، وأصبح الطرف ا          

كما أن وثيقة األسرى كانت قد دعت هـي األخـرى إلـى             . الذي يدعو حماس للتفاوض، وتفعيل دور المنظمة      
  .إصالح منظمة التحرير، وتنفيذ ما جاء في اتفاق القاهرة

نيـة، ألن القواسـم     المصلحة الوطنية تفرض على الجميع إقامة عالقات طبيعية بين المنظمـة والـسلطة الوط             
إذا حسنت النية، وأال ينظر إلى موضوع الخالفات من زاوية العـصبية            . المشتركة بينها أكثر بكثير مما يفرقها     

. التنظيمية لهذا التنظيم ضد اآلخر، ألن الجميع مستهدف في هذه المرحلة التي تمر بهـا القـضية الفلـسطينية                  
حيات بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لتمرير مواقف        ويخشى أن تستغل إسرائيل، الخالفات في الصال      

وضغوطات، ما سيؤدي إلى تصعيد الخالفات وتهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية ويؤدي أن تفصل الجغرافيا بين               
منظمة التحرير في الخارج وجزء من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن الحكومة الفلسطينية التي هي                

السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتمنع االتصاالت بينهما، كما حدث خالل جلسات المجلس التشريعي              نصف  
  . الفلسطيني وجلسات مؤتمر الوحدة الوطنية، ما سينتج عنه اتساع شقة الخالفات وتجزئة النضال الفلسطيني

  1/6/2006الغد األردنية 
 

  كاريكاتير .66
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  التوازن في الشرق االوسط

  1/6/2006االماراتية االتحاد 


