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  جنين      قوة أمنية فيوتنشر حماس  تتحدى    فتح... انتكاسة جديدة للحوار .1

تعرض الحوار الوطني الفلسطيني امـس  : رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      4/6/2006الحياة  نشرت  
حكومة الي اسستها   النتكاسة جديدة عندما اعلنت فتح عن تشكيل ميليشيا جديدة موازية لميليشيا القوة التنفيذية الت             

 شـاب مـن     2500وُأعلن عن تشكيل الميليشيا الفتحاوية الجديدة في جنين امس بنزول حوالي            . في قطاع غزة  
وأبلغ امـين سـر      .نشطاء الحركة الى شوارع المدينة وهم يرتدون زيا اسود كتب عليه وحدة الحماية الخاصة             

رار للجنة المركزية ضمهم في وقـت الحـق لقـوات         الحركة في المحافظة عطا ابو رميلة اعضاء الميليشيا بق        
وهتف اعضاء الميليشيا باسم فتح وهم يستعرضون قوتهم في طرقات المدينة، فيما قـام نفـر مـنهم                  . الشرطة

حكومة لجهة سـحب    الويرى كثيرون في الميليشيا الجديدة محاولة من فتح للضغط على            .بتنظيم حركة المرور  
قال مسؤولون في فتح ان حماس بدأت تعد لتنظيم ميليشيا مماثلة في الـضفة وانهـا                و .ميليشيات القوة التنفيذية  

ونفت حماس ذلك واعتبرته بحثا      .تقوم من اجل هذا الغرض بشراء كل ما هو متاح من قطع السالح والذخائر             
ن يقوم كل   من غير المقبول ا   :  ناصر الشاعر نائب رئيس الحكومة     .وقال د . عن مبرر لتشكيل الميليشيا الجديدة    

وشهدت الساعات   .فصيل بتشكيل ميليشيا وزجها الى الشارع والقول ان تشكيلها جاء لغرض دعم اجهزة االمن             
. االخيرة تصعيدا ملحوظا في التوتر بين حماس وفتح تبادل خالله الطرفان التهم بشأن االزمة السياسية الراهنة               

عبـاس بانـه    ل حماس   تهاما و .ار من الضفة الى غزة    وجاء هذا التوتر على خلفية اصرار حماس على نقل الحو         
وبالطبع اتهمت فتح   . وزاد التوتر بعد ان قتل مسلحون ضابطا في االمن الوقائي في غزة            .وراء االزمة المالية  

   .حماس بالوقوف وراء هذا االغتيال
اجل في مقر المقاطعة    ودعا الرئيس عباس لدى عودته الى رام اهللا امس ممثلي الفصائل الى الحوار الى لقاء ع               

الـشاعر ان   .وقال د . واعرب مسؤول كبير في الحكومة عن تفاؤله باستئناف الحوار في غزة قريباً           . في المدينة 
شرط الرئيس عباس سحب القوة التنفيذية قد تحقق ألن هذه القوة ضمت فعليا الى جهاز الـشرطة وان جميـع                    

   .زي الشرطة الرسميافرادها يعملون اليوم ضمن اطار الشرطة ويرتدون 
وقد يفتح اجراء حماس هذا الطريق امام استئناف جلسات الحوار الوطني في غزة في حال قبل بـه الـرئيس                    

وكـشف وزيـر     .عباس الذي يصر على دمج القوة التنفيذة كليا في جهاز الشرطة كأفراد وليس كوحدة مستقلة              
وقال في رد على سؤال بشأن      .  ينتمون الجهزة السلطة   عبد الرازق امس ان معظم افراد القوة التنفيذية       .المال د 

رواتب افراد هذه الوحدة أمس ان الحكومة لم تصادق بعد على تعيين افرادها وان ما يسهل امر استيعابهم هـو                    
  .ان غالبيتهم اعضاء سابقون في اجهزة االمن

ة الفلسطينية اعتبرت ان قـوة      عبدالرازق ابو جزر إلى أن الحكوم      4/6/2006األيام البحرينية   وأشار مراسل   
محمد دحالن امس وزير الداخلية سعيد صيام الى         دعا     ،من جهته  . خارج القانون    العسكرية التي شكلتها فتح هي    

 وتعليقـا   .قائدا لمليشيات مسلحة او قائدا الجهزة امنية فلسطينية شرعية وقانونية رسمية          يكون   يختار بين ان     ان
مارسـتها الحكومـة بقيامهـا       جاءت بسبب الفوضى االمنية التـي    قال دحالن انها ح نشرتها فت    على القوة التي  

   . غير قانونية من خالل نشرها القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية   باجراءات
على قال وزير المالية عمر عبد الرازق ردا : الضفة من ا ف بنقالً عن  4/6/2006الراية القطرية وأضافت 

ناصر الدين .دوقال .  نحن نعتبر القوة التي انتشرت في جنين هي خارج القانون:سؤال لوكالة فرانس برس
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قطاع كانت بسبب ظروف خاصة ونأمل أن يصبح هذه األمر الالشاعر بان القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في 
 . نهجا في كل المدن

المتحدث باسم فتح ماهر مقداد نفى ما توارد         أن   ة رائد الفي  غزفي   4/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرمراسل  
 :وقـال . من أنباء حول أن الرئيس عباس لن يتوجه إلى غزة إال إذا ِسحبت القوة األمنية التنفيذية من شوارعها                 

  . الرئيس لن يتوجه إلى غزة النشغاالت كثيرة
هيد عز الدين القسام، أصيب بجـراح خطيـرة         ذكرت مصادر فلسطينية أن قياديا بارزا في كتائب الش        بالمقابل  

وقالت مصادر فلسطينية إن مجهولين أطلقـوا       . جراء تعرضه لرصاص مجهولين في مخيم الشاطئ غرب غزة        
وذكر  .الرصاص نحو عبد الهادي صيام حيث أصيب بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة               

يارة يبدو أن المهاجمين استخدموها في مهاجمة صيام حيـث          شهود أن مجموعات من كتائب القسام طاردت س       
وحذر أبو زهري    .مدينة إال انه لم يؤد إلى وقوع إصابات       الوقع اشتباك مسلح معهم في حي الصفطاوي شمال         

 هناك مجموعـة    :وقال إن . من أن إطالق النار على أحد قياديي الحركة من شأنه جر الساحة لالقتتال الداخلي             
  .الغراق الساحة الفلسطينية في اقتتال داخلي وإننا لن نسمح بذلكمشبوهة تسعى 

ـ  في   فتحقال عامر السعدي امين سر      : غزةمن   4/6/2006الشرق األوسط   وجاء في     وحـدة   ين ان قـوة   جن
وأشار الـسعدي   .  ستعمل على مساعدة األجهزة األمنية الفلسطينية على حفظ األمن في المدينة           الحماية الخاصة 

وأضاف أن حركتـه عرضـت علـى التنظيمـات          . ت اضافية من القوة ستنتشر في وقت الحق       الى أن وحدا  
  . الفلسطينية المشاركة في القوة، إال أنها لم تتلق جواباً

 أكد نبيل ابو ردينة علـى إصـرار الـرئيس    :الفت حداد نقالً عن مراسلته 4/6/2006 48 عرب   وأورد موقع 
واكـد ابـو ردينـه ان       .  حول وثيقة االسرى في حال فشل الحوار       محمود عباس على اجراء االستفتاء الشعبي     

الرئيس عباس سيتوجه الى غزة خالل االيام المقبلة وليس هناك ما يمنعه من التوجه الى هناك لمتابعة األحداث                  
ها الجارية نافيا ما نقلته وسائل اإلعالم ان عباس لن يتوجه الى غزة اال بعد سحب القوة التنفيذية التـي شـكلت                    

وزارة الداخلية الفلسطينية مؤخرا وقال ابو ردينه بهذا الصدد ان القوة يجب ان تكون جزءا من الشرطة ومـن                   
   .األجهزة القائمة وهذا الموقف الرسمي وتوجه الرئيس الى غزة لن يعيقه أي خرق للقانون

ا بجراح أثناء اشتباكات وقعت     أعلنت مصادر فلسطينية اليوم األحد ان فلسطينيين اثنين أصيب        وعلى صعيد آخر،    
 فى حـي البرازيـل      ىبين عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وعناصر من كتائب شهداء االقص            

بي بخانيونس ان الفلسطيني حسام ابو عنزة أصـيب بعيـار           ووقالت مصادر طبية فى المستشفى األور      .برفح
واوضـحت   .ا وصفت جراح محمد غانم قشطة بالمتوسـطة       نارى بين عينيه وهو فى حالة موت سريري فيم        

  .المصادر ان االشتباكات المسلحة بين الطرفين ال زالت مستمرة حتى اللحظة
علمت األيـام   : 4/6/2006 األيام الفلسطينية     في محمد بالص  و كتب عبد الرؤوف ارناؤوط وحسام عزالدين     و

فاق على تشكيل لجنة ثالثية تقوم باالتصال مـع رئـيس           انه تم في اجتماع لجنة الحوار العليا مساء امس، االت         
الوزراء اسماعيل هنية وقيادة حماس لمعرفة موقفهم تجاه وثيقة الوفاق الوطني ومـدى اسـتعدادهم للتعامـل                 
االيجابي معها، وذلك قبل الموعد المحدد النتهاء المدة التي حددها الرئيس عباس للفصائل لالتفاق خاللها على                

ة والتي تنتهي صباح الثالثاء، على ان تعود اللجنة بالرد الى اجتماع اللجنـة العليـا المقـرر ان                   قواسم مشترك 
واشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى انه يتوقف علـى          .يستأنف هذه الليلة برئاسة الرئيس عباس في رام اهللا        

س الى غزة، مؤكدة ان الرئيس يريد       النتائج التي ستصل اليها هذه اللجنة الثالثية القرار بشأن توجه الرئيس عبا           
ضمانات ومؤشرات على ان اجتماع غزة في حال عقده لن يفشل ألن الفشل قد يؤدي الـى تبعـات سياسـية                     

وقالت المصادر الرئيس عباس لن يخوض مباحثات او مفاوضات فـي            .وداخلية قد تعكس نفسها على االرض     
ال يكون ألي فشل انعكاسات سـلبية وخيمـة علـى           غزة دون توفر شروط نجاحها او ضمانات لنجاحها حتى          

وكانت لجنة الحوار العليا استأنفت اجتماعاتها مساء امس في رام اهللا برئاسة عباس وبمشاركة جميـع      .االرض
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عزيـز الـدويك،    .االطراف وبغياب ممثل حماس، رغم ان ممثل الحكومة كان متواجداً في االجتماع وكذلك د             
  .رئيس المجلس التشريعي

نبيل شعث، استعدادها للعب دور في التقريب ما بين حركتي فتح وحماس مـن              .غت القيادة السعودية النائب د    ابل
ة من وثيقـة الوفـاق      يوأشار شعث الى ان موقف السعود      .اجل درء اي امكانية لوقوع صراع داخلي فلسطيني       

شعث ان موقـف حمـاس مـن        . د اعتبر و .الوطني ايجابي وقال يعتبرون ان الوثيقة ايجابية ويأملون بنجاحها        
  .موضوع االستفتاء غريب جداً وغير مقبول وال يمكن استساغته

هذه أعلن زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء األقصى، دعم الكتائب ل         وعلى صعيد تشكيل قوة الحماية الخاصة،       
فاع عن وحدته الوطنيـة     قوة التي قال إنه سيكون لها دور في غاية األهمية وهو حماية الشعب الفلسطيني والد              ال

كتائب المطلق لوثيقة الوفاق الوطني، داعياً السلطة وعلى رأسها الرئيس          الوأكد الزبيدي دعم     .وقراره المستقل 
  .عباس، إلى البدء الفوري في إجراءات االستفتاء الشعبي حول هذه الوثيقة

نحن ال نرى أي مبرر لنشر قوة جديـدة          :أما خالد الحاج، أحد أبرز القيادات السياسية لحماس في الضفة، فقال          
ونفى الحاج وجود    .في جنين، ألن قوات األمن الوطني والشرطة تقوم بدورها بشكل إيجابي وبدعم من الجميع             

وأصدرت حماس بياناً قالت فيه إنها ترى أنه ال داعي لنقل           . أي تنسيق بين فتح وحماس بشأن تشكيل هذه القوة        
  . الضفة؛ فالمطلوب هو إزالة كل مظاهر التوتر وليس توسيع نطاقهابؤر التوتر من قطاع غزة إلى 

 نحن ندعم أية    :من جانبها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي على لسان محمود السعدي، أحد أبرز قادتها في الضفة              
ن خطوة تصب في مصلحة حماية شعبنا ومكتسباته، وإذا كانت هذه القوة لحماية الشعب نحن معها، ولكن إذا كا                 

 .األمر مغايراً فنحن نرفضه ونرفض الفتنة
 ذكر فاروق القدومي امس انـه سـيقوم بزيـارة           :تونسنقالً عن وفا من      4/6/2006الحياة الجديدة   وأضافت  

سوريا في وقت قريب لالجتماع باألمناء العامين للفصائل لمتابعة الحوار الوطني والتحضير لعقد دورة جديـدة                
  . ضرورة اجراء االستفتاء الشعبي بعد الحوار الوطني الجاري حاليا في فلسطينللمجلس الوطني، مشددا على

  
   جهود إسرائيلية أمريكية إلسقاط الحكومة الفلسطينية بأياٍد فتحاوية :خبير بريطاني .2

 كشفت صحيفة اإلندبندنت البريطانية عن قيام الواليات المتحدة بدعم          :3/6/2006اخوان اون الين    نشر موقع   
وطبقًا لما نشرته الجريدة فـي عـددها         .لسلطة الفلسطينية محمود عباس لإلطاحة بالحكومة الفلسطينية      رئيس ا 

يونيو في مقاٍل للخبير األمني البريطاني أليستر كروك أكد أن اتصاالٍت جرت بـين              / حزيران 3الصادر السبت   
ي فـتح مـشيرا إلـى أن تلـك          مسئولين أمريكيين مقربين من نائب الرئيس األمريكي تشيني وبين مسئولين ف          

المناقشات تناولت الحديثَ عن إزاحِة حماس من الحكومِة واإلتيان بفتح إلى رأس الحكومة مجددا؛ وذلك مـن                 
وأوضح المقـال أن الواليـات       .خالل االستفادِة من األزمِة الماليِة والمعيشية الحاصلة في األراضي الفلسطينية         

 عنصٍر على أن يـتم تـسليحهم        3500ل قوٍة مسلحٍة تابعٍة له تتكون من        رئيس عباس في تشكي   الالمتحدة تدعم   
إال أن المقال أشار إلى أن شعبية حماس قد زادت           . وفتح عباسبصورٍة كبيرٍة؛ وذلك للمساهمِة في دعم موقف        

م ، وهو األمر الذي يعتبر عائقًـا أمـا        %3، في مقابل انخفاض شعبية فتح بنسبة        %5في الفترة األخيرة بنسبة     
  .المخططاِت األمريكية والصهيونية في اإلطاحِة بحماس

حذر مسؤول سابق في االستخبارات البريطانية من ان الـسياسة التـي             :لندنمن   4/6/2006الحياة  وأضافت  
تتبعها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تسعى الى استبعاد حكومة حماس سياسياً ومالياً وذلك بهدف عـدم                

ويرى كروك ان أميركا تتجاهل ارادة       .ر أمامها سوى الموافقة على الشروط التي تم تحديدها لها         اتاحة أي خيا  
وأشار الى ان معظم     .الشعب الفلسطيني وذلك من خالل التفاوض من أجل بناء الدولة الفلسطينية المقبلة مع فتح             

 النجاح ولكنهم يشعرون بأنهم قد      المسؤولين في االتحاد األوروبي يعربون عن شكوكهم بأن هذه السياسة ستحقق          
وقعوا في فخ من خالل انتهاج موقف يفتقدون فيه الى الزعامة أو الطاقات التي توفر لهم المقدرة على الهروب                   
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ويقول بعض كبار المسؤولين االسرائيليين بوضوح ان اميركا ليست مهتمة كثيراً بأن تتحول سياسـة                .من ذلك 
ويضيف  .الً من ذلك فإنهم يفضلون انهيار حكومة حماس، كما يقول كروك          حماس الى التخلي عن العنف، وبد     

كروك أن أولئك المسؤولين األميركيين يرون أن من الضروري عودة فتح الى الحكم، واألفضل أن تكون بقيادة                 
  . شخص له ميول غربية مثل سالم فياض وزير المال السابق

 مايو الماضي أن هنـاك ضـغوطاً هائلـة          /في أول أيار  وأبلغ أسامة حمدان، ممثل حماس في بيروت كروك         
تمارسها أميركا على المؤسسات المصرفية العربية من أجل الحيلولة دون السماح بتحويل أي اعتمادات ماليـة                

  .الى أي مصرف في فلسطين
  
  البنوك الفلسطينية تتراجع عن صرف الرواتب.. .تحت ضغط التهديدات األمريكية .3
 اكـد وزيـر الماليـة        : نقالً عن مراسلها عبدالرازق ابو جزر والوكاالت       4/6/2006ينية  األيام البحر نشرت   

االثنين عن طريق       القطاع العام ستدفع     الف موظف في    40عمر عبد الرازق امس ان رواتب حوالى           الفلسطيني
   . المصارف وعن طريق البريد

 عمر عبدالرازق ان ما تم ارجاء صـرفه هـو           قال: ب.ف.أنقالً عن    4/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ما أستطيع تأكيده هـو     : وأضاف ان  ). دوالرا 330( شيكل   1500السلف التي كانت مقررة لمن يتلقى اكثر من         

وتابع ان المرحلة الثانية من صرف الرواتـب ستـشمل          . مخصصات اسر الشهداء واألسرى ستصرف االثنين     
وأوضح المتحدث باسم الحكومـة ان   . شيكل ستتم خالل االيام المقبلة1500 الموظفين الذين يتقاضون اكثر من   

كل موظف سيحصل على شيك بقيمة المبلغ المخصص له ثم يتوجه الى البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية                 
يـنهم  الى ذلك، تظاهر نحو ألفي موظف فلسطيني، ب       . لتحصيله، خالفا للنظام المعمول به في السلطة الفلسطينية       

ورفـع  . رجال شرطة مسلحون، في نابلس احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم للشهر الثالـث علـى التـوالي                
وقال شهود انهم كانون يهتفـون مطـالبين بـدفع          . المتظاهرون صور الرئيس الراحل عرفات والرئيس عباس      

لنار في الهواء تعبيـرا     وعند مرورهم أمام مبنى تسيطر عليه حماس، اطلق شرطيون ا         . رواتبهم وليس بوعود  
وفي رام اهللا، نظم عشرات من أهالي األسرى اعتصاما احتجاجيا أمـام مقـر وزارة شـؤون                  .عن احتجاجهم 

وقام المعتـصمون، ومعظمهـم مـن        .األسرى في رام اهللا بسبب عدم صرف رواتب األسرى منذ ثالثة أشهر           
إلطارات المشتعلة، فيما أغلقت بعض المشاركات      النساء أمهات وأخوات المعتقلين، بإغالق الشارع بالحجارة وا       

في االعتصام الشارع وهن يحملن صور أبنائهن األسرى ويرددن هتافات تطالب بصرف مستحقات األسـرى               
  .في أسرع وقت ممكن

مصادر مطلعة أفادت أن البنوك الفلسطينية  إلى أن غزةمن  3/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 
وقالت المصادر إن ممثلي البنوك  .ها في صرف رواتب الموظفين بسبب الضغوط األمريكيةتراجعت عن موقف

سيعقدون األحد اجتماعا مصيريا يحددون فيه موقفهم باالستجابة للضغوط األمريكية وبالتالي إحراج الحكومة 
وأشارت المصادر  .الفلسطينية واستمرار األزمة أو تحمل مسئولياتهم والقيام بدورهم الوطني وصرف األموال

وقال الناطق  !!.إلى أن الخشية من تصرف الموظفين مع البنوك إذا ما حاولوا صرف شيكاتهم والبنوك رفضت
 أنا لست متأكدا من تراجع البنوك عن موقفها، والمعلومات التي لدي أن األمور :غازي حمد.باسم الحكومة د

  .نعلى ما هي عليه بقيام البنوك بصرف الرواتب االثني
  
    تحركات عربية الحتواء أزمة السالح مع االردن : هنية .4

كشف رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية في حديث للدستور ان رئاسة القمة العربية  : جمال جمال،غزة
وقال ان األزمة مع األردن  .والسودان واألخوة في قطر يلعبون دوراً مهماً في احتواء ازمة السالح مع االردن

ب ان تنتهي في اسرع وقت ممكن معربا عن امله في ان تستطيع التحركات العربية احتواء هذه األزمة يج
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أوضحنا موقفنا استراتيجياً فيما يخص األردن الشقيق في ثالث نقاط وهي ان الحركة ببرنامجها  :واضاف
طيني خارج ارضة بمن والحكومة ترفض الوطن البديل ونؤكد على حق عودة الالجئين وعلى ان ال يبقى فلس

فيهم الالجئون في األردن والتكامل االقتصادي والسياسي مع األردن الشقيق وان هذه القضايا االستراتيجية 
واستبعد انزالق الشعب الفلسطيني الى الحرب  .وهذه المواقف رفعت في رسالة تطمينات الى األردن منذ زمن

فلسطيني ومنطلقاته القائمة واكد ان المأزق الذي تمر به الساحة األهلية مشيرا الى أن هناك خلال في الحوار ال
الفلسطينية ليس سببه وصول حماس الى الحكم ولكن هناك اطراف شكلت جبهة عالمية اعتمدت استراتيجية 
إفشال هذه الحكومة وكسرها وبالتالي يستخدمون الحصار المالي والسياسي بغية تحقيق أهدافهم وأجندتهم 

ووصف هنية العالقة  . االستفتاء على وثيقة األسرى والمعتقلين واعتبرها التفافاهنيةورفض . صةالسياسية خا
 .مع الرئاسة بأنها ليست بالشكل الذي يراه مناسباً

  4/6/2006الدستور 
  
  .. .وزير االقتصاد يرفع دعوى قضائية ضد مدير عام أمن المعابر .5

ج، وزير االقتصاد أنه قام برفع دعوى قضائية لدى النائـب           أعلن المهندس عالء الدين األعر     :كتب حامد جاد  
العام التخاذ اإلجراءات القانونية بحق العقيد سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر، وعدد من القائمين علـى                  

مع ) األعرج(المواقع اإلخبارية االلكترونية، وذلك لمقاضاتهم على ما أثاروه حول العالقة التجارية التي تربطه              
ونفى األعرج، في تصريح صحافي صحة ما صرح به أبو صفية إلحدى اإلذاعات المحلية،               .أصحاب المطاحن 

حول وجود كتاب خطي رسمي يسمح بموجبه األعرج بإدخال المواد الغذائية عن طريق معبر صوفاه جنـوب                 
ر أمام إدخـال المـواد      وأوضح أن الكتاب الوحيد الذي صدر عنه يقضي بإغالق المعبر المذكو           .شرقي القطاع 

وأكد أن قضية شحنة القمح غير الصالح لالستخدام اآلدمي، التي أدخلت عـن طريـق                .الغذائية، خاصة القمح  
معبر صوفاه، تم توضيح تفاصيلها وأرسلت إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة والمجلـس                 

  .لصين من أبناء الوطنالتشريعي لوضع حد لمثل هذه اإلدعاءات التي ال تليق بالمخ
من جانبه، أكد أبو صفية، في حديث لأليام، أن كافة أنواع المواد الغذائية يتم إدخالها إلى القطـاع بـإذن مـن                      

ولفت إلى أن    .وزارة االقتصاد بما في ذلك حصول شحنة القمح الفاسدة على إذن بدخولها من وزارة االقتصاد              
عالقة لها بدخول هذه المنتجات، حيث أن لوزارة االقتصاد العديـد مـن             الجهات األمنية العاملة في المعابر ال       

نتقد وزير االقتصاد على التطاول ومحاولة مقاضـاته        او .المندوبين في كافة المعابر، بما في ذلك معبر صوفاه        
وعدد من المواقع والصحف االلكترونية، داعياً إياه للتوجه إلى المجلس التشريعي كجهة اختـصاص لتوضـيح           

  .موقفه من هذه القضية
  4/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  مقر البعثة الدبلوماسية في لندن مهدد باإلغالق بسبب األزمة المالية   .6

 مانويل حساسيان من أنه قد يضطر قريبـاً الـى           .حذر المفوض الفلسطيني العام في لندن د       : عمر حنين  ،لندن
 .ات نتيجة لألزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية        إغالق مقر البعثة الفلسطينية بسبب نقص االعتماد      

. إننا نعاني من أزمة مالية حـادة      : وقال المفوض لصحيفة ذي جويش كرونيكل اليهودية، التي تصدر في لندن          
إنه بوسعي أن أسدد الفواتير المطلوبة في الشهر الحالي ولكنني لن أتمكن من ذلك في الـشهر                 : وقال حساسيان 

وإن الفواتير الخاصة بضريبة الخدمات على العقار والغاز والهاتف لن تنتظرنا ولذلك ربما نضطر الى               . لالمقب
  وذكرت المطبوعة اليهودية أن المفوض الفلسطيني تلقى منذ وصوله الى هنا راتب شهرين فقط  .إغالق مكاتبنا

  



 

 8

ني أن مكتبه يضم ثمانية عاملين وأنـه        وأعلن المفوض الفلسطي   .تشرين الثاني الماضي  / وذلك منذ شهر نوفمبر   
  .سيطلب من الفلسطينيين األثرياء في بريطانيا تقديم منح مالية للمساعدة في تسيير أمور العمل في بعثته

  4/6/2006الخليج اإلماراتية 
  
  إمبراطورية إعالمية لبثّ الدعاية ضد حماس والحكومة دحالن يبني : الفلسطيني لإلعالم .7

صادر خاصة بالمركز الفلسطيني لإلعالم أن محمد دحالن يعكف على إنشاء كشفت م:  خاص،غزة
إمبراطورية إعالمية خاصة به بدعم وتمويل أمريكي من جانب ومن خالل استثماراته الواسعة الممتدة داخل 
فلسطين وخارجها بهدف تغطية تياره إعالمياً من جانب وشن حمالت دعاية سوداء ضد حماس والحكومة 

وبحسب التفاصيل التي وصلت المركز، فإن المجموعة اإلعالمية التي يعد لها  .ية من جانب آخرالفلسطين
دحالن سوف تضم العديد من المطبوعات حيث يعكف على شراء مطبعة في غزة إلصدار صحيفة يومية 

ن في ومجلة نسوية ومجلة أطفال وضمن الرزمة اإلعالمية يسعى دحالن إلقامة فضائية وإذاعة خاصة، ولك
وقد انتهى دحالن بشراكة وغطاء من بعض الشخصيات الفلسطينية من إعداد التراخيص الالزمة  .مرحلة الحقة

إلصدار الصحيفة اليومية حيث حصل على ترخيص بشكل سريع وخالل أيام من قبل وزارة اإلعالم في عهد 
ئب السابق حسن عصفور رئيساً وقد عين دحالن النا. الحكومة السابقة تحت مسمى شركة إعالمية المستقبل

لمجلس إدارة الشركة والصحيفة اليومية فيما سيتم االستعانة بكوادر إعالمية من وزارة اإلعالم مثل طالل 
وقد بدأ عصفور . عوكل مديرا عاما وكذلك ناصر عليوة الذي شرع في اإلعداد لوصول المطبعة لقطاع غزة

ة حيث يجب ضمان والءاتهم لتيار دحالن للعمل في الصحيفة في جمع صحفيين من خالل تقديم إغراءات مالي
  .اليومية التي يسعى دحالن إلى تحويلها المنبر الرئيس لمحاربة حماس والحكومة الفلسطينية

جدير بالذكر أن دحالن يقف وراء إذاعتين خاصتين إحداهما تابعة لحركة الشبيبة وهي إذاعة الشباب، 
تلكها مجدي العربيد، وتعمل المحطتين المحليتين في غزة على الدعاية السوداء واألخرى إذاعة الحرية التي يم

وبث األكاذيب واإلشاعات ضد حماس والحكومة حيث ظهر بشكل واضح دعم دحالن الشخصي والمباشر 
إلذاعة الحرية خالل لقاء مع العاملين في اإلذاعة وقد تم تسريب التسجيل الصوتي للقاء حيث تعهد دحالن فيه 
دعم اإلذاعة مالياً وتقديم الحماية األمنية للعاملين في اإلذاعة وتوفير تصاريح تحرك لبعض العاملين في اإلذاعة 

  .بحكم العالقة الوطيدة التي تجمع دحالن والقيادات األمنية الصهيونية
  4/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ئةحماس تعد عمليات على نار هادئة رغم التزامها بالتهد .8

اتهمت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل حركة حماس بلعب دور في اطالق الصواريخ على التجمعات                
وتوقع المصدر أن تكون عناصر متمردة فـي حمـاس          . االستيطانية في منطقة النقب الغربي، جنوب اسرائيل      

ئيلية الداخلية الشاباك أن حركـة      من ناحية ثانية يدعي جهاز المخابرات اإلسرا      . مسؤولة عن إطالق الصواريخ   
حماس تعمل على نار هادئة ضد اسرائيل، مشيراً الى أن حماس تستخدم لجان المقاومة الـشعبية فـي تنفيـذ                    
العمليات ضد اسرائيلواشارت المصادر الى انه على الرغم من أن حماس تحافظ على وقف إطالق النار بكـل                  

 في الحركة، إال أنها لم تنكر تعاونها على مستويات ميدانية مـع             ما يتصل بالدور الشخصي والمباشر للناشطين     
  . منظمات أخرى، مثل الجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية

  4/6/2006الشرق األوسط 
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 القائد القسامي األسير حامد يتعرض ألبشع أشكال التعذيب  .9
ير إبراهيم حامد يتعرض ألبشع أشكال أكدت مصادر مطلعة أن قائد كتائب القسام في الضفة الغربية األس

وقالت تلك المصادر أن القائد . التعذيب والتنكيل من قبل ضباط الشاباك في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة
 ساعة يومياً ويتناوب 23األسير حامد ممنوع من النوم بتاتاً سوى ساعة واحدة في اليوم، ويستمر التحقيق معه 

من جانب آخر منعت قوات االحتالل محامي األسير حامد  .راء المخابرات الصهيونيةعلى تعذيبه عديد من خب
 .من زيارته واالطمئنان عليه بحجة عدم انتهاء التحقيق

  3/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كتائب األقصى تعلن تدمير آلية لالحتالل .10
ئيلي بالقرب من بلديـة نـابلس وسـط         أعلنت كتائب شهداء األقصى مسؤوليتها عن تفجير جيب عسكري اسرا         

وقالت الكتائب في بيان لها ان مجموعة من مقاتليها تمكنوا من نصب كمين لجيب عسكري اسـرائيلي                 . المدينة
  .عن طريق زرع عبوة ناسفة له أثناء مروره بالقرب من بلدية نابلس وأن اصابة مباشرة لحقت به

  4/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لالستيطان الزراعي في الغور الفلسطيني  مليون شيكل 200 .11
أكد وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عزام طبيلة امس، على أن إسرائيل :  ماهر ابراهيم والوكاالت،غزة

 .  مليون شيكل لتطوير ودعم االستيطان الزراعي في االغوار خالل االعوام الثالثة المقبلة200رصدت 
نباء الفلسطينية المستقلة رامتان إن إسرائيل أعدت خطة لتعزيز وأضاف طبيلة خالل حديث لوكالة اال

االستيطان في االغوار وزيادة رقعة االراضي الزراعية للمستوطنات حيث صادق مجلس الوزراء عليها 
وأوضح أنه سيتم  . مليون شيكل كمرحلة أولى لدعم مزارعيها في االغوار ضمن الخطة المذكورة79ورصد 

 وحدة سكنية سنويا ومنح المزيد من االراضي والمياه مجانا عوضا عن 50ة بناء ضمن الخطة المذكور
 . التسهيالت الضريبية

  4/6/2006البيان 
  

  ..  مليون دوالر250تجار سالح إسرائيليون يعملون على عقد صفقة مع النيجر تصل إلى  .12
ى أبوجا وذلك من أجل توسيع نشاط       قالت صحيفة هآرتس أن عدداً من اإلسرائيليين وصلوا في األيام األخيرة إل           

وهذه الشركة هي الذراع الذي     . شركة إيروناوتيكس فنشرز، المسجلة خارج البالد، ويترأسها معوز شطاينهاور        
 .تقوم بتنفيذ صفقة السالح األكبر من بين الصفقات التي قامت بها شركة إيروناوتيكس ديفنس سيستيم في يفني                

 دوالر، وتتمثل في بيع طائرات بدون طيار، برية وبحرية، وذلك بذريعة             مليون 260ويصل حجم الصفقة إلى     
توفير الحماية لمنطقة الدلتا في نهر النيجر، وهي المنطقة التي تنتج فيها نيجيريا، أكبر مـصدرة للـنفط فـي                    

لذين يطالبون  وتجدر اإلشارة إلى أنه ينشط في اإلقليم متمردو حركة تحرير دلتا النيجر ا             .أفريقيا، ذهبها األسود  
وأشارت هآرتس إلى أنه في حال تنفيذ هذه الصفقة فسوف تكـون             .بمزيد من الحكم الذاتي لإلقليم الغني بالنفط      

كما جاء أنه فور النشر عن الصفقة، فقد سـارع عـدد         .الصفقة األكبر إلسرائيل في تاريخ عالقاتها مع أفريقيا       
حفظاتهم والتنصل منها، وكان من بيـنهم الجنـرال محمـد           ممن ذكروا بأن لهم عالقة بالصفقة بالتعبير عن ت        

جاسمو، مستشار األمن القومي للرئيس، الذي سارع إلى اإلتصال بهآرتس ونفي دروه في المفاوضات من أجل                
وبحسب هآرتس فإن جاسمو عرف نفسه كصديق إلسرائيل، وقال          .عقد الصفقة، كما نفى أن يكون شريكاً فيها       

ي الماضي، كما أشار إلى دور لعبه في تقـديم المـساعدة لمعرفـة مـصير الطيـار                  إنه زارها عدة مرات ف    
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 سنوات، ومديرها   10وبحسب الصحيفة فإن الشركة الجديدة نسبياً، تأسست منذ          .اإلسرائيلي المفقود رون أراد   
يـضم  العام هو آفي لئومي، ولها عالقات مع األجهزة األمنية في إسرائيل، خاصة وأن مجلس إدارتهـا كـان                   

أعضاء مثل الجنرال المتقاعد أفيغدور بن غال، ويعكوف بيري رئيس الشاباك سابقاً يعكوف بيـري، وأمنـون                 
كما جاء أن يعكوف بيري قدم استقالته من الشركة قبل سنة ونصف،             !ليبكين شاحاك رئيس هيئة األركان سابقاً     

  . ه فيهاوترك ليبكين شاحاك منصبه فيها اآلن، في حين يواصل بن غال نشاط
  3/6/2006 48عرب 

  
   يقتل رجل أعمال بسبب تأييده التعاون مع العربالموساد .13

 بعد أسبوعين فقط من نشر فضيحة جهاز الموساد الذي اغتال أحد كبار ضباطه اليهـود    : نظير مجلي  ،تل أبيب 
 1948 سنة   بحجة تسليم مصر وسورية وثائق سرية، كشف النقاب امس عن عملية اغتيال ثانية كانت قد نفذت               

وراح ضحيتها رجل أعمال يهودي كل ذنبه انه دعا إلى التعاون بين اليهود والعرب ومارس هذا التعاون مـع                   
ويدعى رجل األعمال موشيه نوبومييسكي، وهو أول من بنى مصانع استخراج البوتاسيوم على البحر              . األردن

وعلى الرغم من   . د والنصف الثاني عرب   وأقام مصنعين عمل فيهما ألف عامل نصفهم يهو       . 1930الميت سنة   
شكاوى العمال الفلسطينيين واألردنيين في حينه من استغالل عنصري لهم، إذ اشتغلوا في العمل األسود فيمـا                 
العمال اليهود كانوا المديرين، إال ان توفير العمل بحد ذاته والرواتب العالية التي دفعها جعلت منـه شخـصية                   

أرسل الملك عبد اهللا األول مندوبين عن األردن في مجلس االدارة، وكذلك فعل المفتي              وقد  . مقبولة من الجميع  
وقد عرف نوبومييسكي بفكرته لبناء شرق أوسط       . الحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا في فلسطين        

فضها رئيس الحكومـة  جديد تقوم فيه كونفدرالية إسرائيلية ـ فلسطينية ـ أردنية مشتركة، وهي الفكرة التي ر  
حسب الكتاب الجديد، الذي سيصدر في القدس قريبا للباحث اليهودي موشيه حننئيـل،           . االسرائيلي بن غوريون  

، أي قبل يوم    1948أيار  /وقد حصل ذلك في الرابع عشر من مايو       . فإن نوبومييسكي قد اغتيل بسبب فكرته هذه      
ن غوريون في تل أبيب بعد ان حضر لمقابلتـه، لكـن بـن              واحد من اعالن قيام الدولة العبرية، أمام مكتب ب        

غوريون طلب منه أن يعود في اليوم التالي ألنه كان مشغوال بكتابة وثيقة االستقالل، التي قرأهـا فـي اليـوم                     
وعند خروجه من المكتب، دهسته دراجة نارية وأصابته اصابات شديدة توفي متأثرا منهـا بعـد عـدة               . التالي
كاتب الى ان بن غوريون نفسه كان شريكا في عملية االغتيال هذه، ألنه رأى خطورة بالغـة                 ويلمح ال . سنوات

وإلثبات نظريته هذه، يقتبس الكاتب عدة شخصيات ذات عالقة، بينها اعتـذار            . في األفكار التي طرحها الرجل    
  . من بن غوريون نفسه

  4/6/2006الشرق األوسط 
  

  تظاهري بلعين أمر جنوده بتكسير عظام مصهيوني ضابط .14
أعلن النائب العربي في الكنيست محمد بركة، أن أحد ضباط االحتالل في بلعين، أمر              :  أمين أبو وردة   -نابلس  

: وقال بركـة  . جنوده بتكسير عظام المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري، وقد تم تصوير وتسجيل الضابط            
ق الخاصة مع أفراد الشرطة والجنود هي وحدة        انه سيتوجه بشكوى ضد الضابط، رغم معرفته أن وحدة التحقي         

  .متواطئة مع الذين تحقق معهم، خصوصاً إذا كانت اعتداءاتهم موجهة ضد العرب أينما كانوا
  4/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
 محاصرة األغوار لليوم الثالث .15

لى التوالي حصارها لقرية واصلت قوات االحتالل االسرائيلي لليوم الثالث ع : غزة ـ ماهر ابراهيم والوكاالت
عين البيضا في منطقة األغوار في الضفة الغربية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش 
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االحتالل حاصرت قرية عين البيضا من جميع جهاتها وفرضت حظر التجول، ودهمت منازل االهالي ونكلت 
غير محدد من شبان القرية واقتادتهم الى جهة وأضافت إن الجيش االسرائيلي اعتقل عددا  .بمن كان فيها

وأكدت تلك المصادر على أن قوات راجلة من جيش االحتالل انتشرت فى محيط القرية وتواصل . مجهولة
 . تفتيش الحقول الزراعية واالكواخ التي يسكن فيها المزارعون

  4/6/2006البيان  
  

   شمال غزةإصابة طفلتين بجروح جراء القصف الـمدفعي على محافظة .16
بجروح طفيفة، بعد اصابتهما بشظايا القـذائف الــمدفعية         ) ثالثة وأربعة أعوام  (شقيقتان   أصيبت :خليل الشيخ 

وواصلت مدفعية االحتالل قصفها الـمكثف      .التي أطلقتها قوات االحتالل، شرق بلدة جباليا وبيت حانون، أمس         
واقعة شرق بلدتي جباليا، وبيت حانون، دون أن يبلـغ        لـمناطق زراعية مالصقة لألحياء السكنية والـمنازل ال      

  .عن وقوع إصابات
  4/6/2006األيام الفلسطينية 

  
 استشهاد فلسطيني واختطاف واعتقال خمسة آخرين في العراق .17

الالجئين الفلسطينيين في أوروبا، امس، عن استشهاد مدرس  أعلنت مفوضية العراق في رابطة:  وفا،بغداد
  ساعة72اثنين، واعتقال ثالثة آخرين من الجالية الفلسطينية في بغداد، خالل   واختطافوإصابة آخر بجروح،

  .فقط
  4/6/2006الحياة الجديدة 

  
 غالبية الفلسطينيين ما زالت تؤيد عرض وثيقة األسرى لالستفتاء .18

وقطاع غزة أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه امس ان غالبية فلسطينيي الضفة الغربية : ب.ف.رام اهللا ـ أ 
وجاء في االستطالع الذي اجرته شـركة       ،  ما زالت تؤيد عرض وثيقة االسرى حول الوفاق الوطني لالستفتاء         

 شخصا تؤيد عرض الوثيقة التي تنص على        770 في المائة من عينة عشوائية من        76نير ايست كونسالتنغ ان     
وتراجعت نـسبة التأييـد     . نية الستفتاء عام  االعتراف بقرارات الشرعية الدولية والعربية حول القضية الفلسطي       

  .  في المائة في االستطالع الذي اجرته المؤسسة االسبوع الماضي88 نقطة من 12بمقدار 
  4/6/2006الشرق األوسط 

  
 طالب فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون ضد الحصار  .19

أمام حاجز عطاره عند منطقة جامعة تظاهرعشرات الطالب االسرائيليين والفلسطينيين معا :   د ب أ-رام اهللا 
ودعا المتظاهرون إلى تفكيك كل الحواجز والجدران  .بيرزيت مطالبين برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

وأعلنوا احتجاجهم على قمع السلطات االسرائيلية للطالب الفلسطينيين وحملوا الفتات مناوئة لالجراءات 
.  ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني1967العودة إلى حدود عام االسرائيلية وطالبوا برحيل االحتالل و

وحاول المتظاهرون اقتحام الحاجز إال أن السلطات االسرائيلية منعتهم من ذلك كما منعتهم من الجلوس على 
  .االرض تعبيرا عن االحتجاج

  4/6/2006الدستور 
  

   ألف600ت إلى مساعداال رفع عدد الفلسطينيين المستفيدين من :تداعيات الحصار .20
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أنه سيزيد عدد األشـخاص الـذين       : أعلن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة       : عبد الرؤوف ارناؤوط  
 ألـف   600 ألفـاً إلـى      480من  % 25يوفر لهم المساعدات الغذائية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بنسبة          

وحذر المدير القطري للبرنامج في األراضـي        . إلنسانيةفلسطيني من غير الالجئين، استجابةً لتصاعد األزمة ا       
الفلسطينية، من تدهور األوضاع اإلنسانية، ووفقاً لدراسة أجراها البرنامج مؤخراً، فقد زاد معدل انعدام األمـن                
الغذائي، الخاص بقياس القدرة الفعلية واالقتصادية لألفراد للحصول على ما يكفيهم من الغذاء، في األراضـي                

من السكان منذ العام الماضي، ما يعني أن ما يقرب من مليـوني فلـسطيني،               % 14لسطينية المحتلة بنسبة    الف
  . من مجموع السكان فقط، يمكنهم تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء دون مساعدة% 51يمثلون 

  4/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  طاع غزة بكل فروعها فوز قائمة فتح بانتخابات جامعة القدس المفتوحة في ق .21
اكتسحت كتلة فتح غالبية مقاعد مجالس طلبة افرع جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة حسب النتائج 

 مقاعد 6 مقعدا وحماس 14فتح : فرع الشمال: نتائج على النحو التاليالجامعة، الوأعلن نائب رئيس  .الرسمية 
فرع  . 7 مقعدا وحماس على 14فتح : رع غزة ف. وحصلت قائمة األسير أحمد سعدات على مقعد واحد

 لقائمة 470 مقعدا مقابل 16فتح : فرع خان يونس.  مقاعد8 مقعدا وحماس على 13فتح : المنطقة الوسطى
  . مقعدا وحماس على سبعة مقاعد14حصلت فتح على : فرع رفح . حماس

  4/6/2006الحياة الجديدة 
  

  مدينة إيطالية تكّرم طفالً شهيداً   .22
منحت بلدية السبيزا االيطالية مواطنة شرف السماعيل خطيـب مـن مخـيم               : وديع عواودة  -س المحتلة   القد

جنين، والد الطفل أحمد، الذي اغتاله االحتالل يوم عيد االضحى الماضي، وذلك تقديرا لعمله االنساني بالتبرع                
ة على اسم احمد الخطيب تخليـدا       كما تم تسمية مدرسة ابتدائي     .بأعضاء ابنه لمصلحة ستة مرضى من اسرائيل      

  .لذكرى الطفل الشهيد وزرعت شجرة زيتون كداللة للهوية الوطنية للشهيد
  4/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اهالي المعتقلين يعتصمون امام وزارة شؤون االسرى في رام اهللا .23

ام مقر وزارة شؤون  نظم عشرات من اهالي االسرى امس اعتصاما احتجاجيا ام: ا ف ب-رام اهللا المحتلة
وقام المتعصمون ومعظمهم من النساء امهات  .االسرى بسبب عدم صرف رواتب االسرى منذ ثالثة اشهر

واخوات المعتقلين باغالق الشارع بالحجارة واالطارات المشتعلة فيما اغلقت بعض المشاركات باالعتصام 
بصرف مستحقات االسرى في اسرع وقت الشارع وهن يحملن صور ابنائهن االسرى ويرددن هتافات تطالب 

  .وذكر مراسل وكالة فرانس برس في المكان ان طاقم الوزارة انضم الى المعتصمين تضامنا معهم .ممكن
  4/6/2006الغد األردنية 

  
   عامال فلسطينًيا في إسرائيل نهاية االسبوع837 اعتقال .24

 عامال فلسطينيا بحجة اقامتهم مـن دون        837اعتقلت قوات حرس الحدود نهاية األسبوع، في أنحاء إسرائيل،          
  .وزعمت مصادر الشرطة أن أربعة من بين العمال الفلسطينيين كانوا مطلوبين للتحقيق .تصاريح دخول

  4/6/2006 48عرب 
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  البنوك الفلسطينية تترنح بين مخاوف مسؤوليها وهموم عمالئها .25
 رفض االفصاح عن اسمه، قال ان وقف التعامل مع أحد المسؤولين في بنك فلسطين:  جهاد القواسمي-رام اهللا 

بطاقة الفيزا ربما يعود الى اسباب فردية خاصة بكل عميل على حده، وال عالقة له بازمة الرواتب التي يعانيها 
وأكد مصدر مسؤول في احد البنوك رفض ذكر اسمه،ان الحواالت ترد من بنوك اقليمية  موظفو السلطة،

 ذات عالقة بما يطلق عليه  االرهاب  باالضافة الى وجود قوائم تفصيلية باالسماء ودولية محكومة بقوانين
وعليه يؤكد المصدر ان على المواطنين ان . الممنوع التعامل معها تم ادراجها من قبل الحكومة االمريكية

الحالة يقدروا حجم الضغوطات التي تتعرض لها البنوك في فلسطين جراء ذلك، واضاف ان الخوف في هذه 
مبرر، على قاعدة الحرص على االقتصاد الوطني القائم اساسا على اقتصاد الجهاز المصرفي واموال 

يذكر ان المسؤولين في البنك العربي، رفضوا االدالء باية تصريحات اعالمية حول آلية التعامل  . المودعين
االمر الذي يطرح تساؤال عما اذا مع بعض موظفي السلطة، وذلك حصل ايضا مع بنك االستثمار الفلسطيني، 

وك تعاني ضغوطات امريكية، فلماذا ال تنشر ذلك عالنية كي ال توجه اليها االتهامات؟ ام ان هناك بنكانت ال
 . اسبابا اخرى تمنعها من مواجهة جيش من الموظفين يقبع تحت الحصار

  4/6/2006الشرق القطرية  
  

  أكبر مجمع طبي في غزة يغلق أبوابه  .26
، أطباء مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، عن تعليقهم للعمل داخل أقسام المستشفى المختلفة، حتى يتم أعلن

توفير األمن لهم، وذلك عقب سلسلة من حوادث االعتداء وإطالق النار داخل أروقة المستشفى اضافة الى 
 . سوى في الحاالت المرضية الحرجةوأكد األطباء أنهم لن يعملوا  .األزمة المالية التى تعيشها وزارة الصحة

و اكدت مصادر طبية على ان المستشفى يعتبر اآلن في غرفة االنعاش واعلن مديره ان مخزن األدوية خاو و 
  ال نملك موارد 

  4/6/2006البيان 
  

   في غزةتعويضات على مربي الدواجن المتضررين من أنفلونزا الطيور .27
أمس، تعويضات ألصحاب مزارع الدواجن الـذين تـضرروا مـن           سلمت وزارة الزراعة،    :  عيسى سعد اهللا  

وقال الوكيل المساعد أن الـسلطة    . مزارعاً 12 مليون دوالر، وزعت على      1ر2مرض أنفلونزا الطيور، بقيمة     
الوطنية ولجنة مكافحة المرض لم تعلن بعد عن خلو األراضي الفلسطينية من المرض، وذلك بسبب عدم إعالن                 

ن ذلك، منوهاً إلى أن اللجنة قامت بتخفيف القيود واإلجراءات التي كانـت فرضـتها علـى                 الدول المجاورة ع  
وأكد انه سيتم توزيع الـشيكات علـى بـاقي     .موضوع الطيور والدواجن منذ ظهور حاالت االصابة بالمرض      

  .المتضررين في المحافظات األخرى
  4/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  حريك عملية السالم على المسار الفلسطينيمبارك وأولمرت يبحثان اليوم ت .28

 قالت مصادر :  صالح متولي ومجدي عبد العالعن مراسليها،  القاهرةمن 4/6/2006 الشرق األوسط ذكرت
مصرية أمس، إن العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية تمثل الموضوع الرئيسي خالل لقاء مبارك أولمرت، إضافة 

مشيرة إلى أن مبارك سيؤكد . محمود عباسوم والتمهيد للقاء بين أولمرت إلى العمل على تحريك جهود السال
ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني نتيجة للسياسات اإلسرائيلية والحصار المالي المفروض على 

وحسب . السلطة، وضرورة عودة الطرفين إلى مائدة المفاوضات، والكف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب
در المصرية، فإن نجاح محادثات مبارك وأولمرت، سيمهد الطريق النضمام الرئيس الفلسطيني لهما غدا المصا
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وأوضحت المصادر، أن محادثات مبارك وأولمرت ستتطرق أيضا إلى العالقات الثنائية . لبدء مباحثات ثالثية
مس، على يد إسرائيليين على خالل المرحلة القادمة في ضوء مقتل جنديين من األمن المركزي المصري أول أ

وقدم عدد من نواب البرلمان من الحكومة والمعارضة طلبات إحاطة  . الحدود الشرقية بين مصر وإسرائيل
عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية حول قتل القوات اإلسرائيلية شرطيين مصريين أول من أمس، بزعم 

 وأفادت التحريات األمنية المصرية بأن أميني الشرطة، وهما من .أنهما تسلال عبر الحدود لتنفيذ عمليات عدائية
قطاع األمن المركزي بمنطقة النقب بوسط سيناء، لقيا مصرعهما حينما كانا موجودين بالجانب المصري 
بالقرب من الحدود اإلسرائيلية، وأن الجانب اإلسرائيلي قاما بسحب جثتيهما لالدعاء بأنهما ماتا باألراضي 

  .يليةاإلسرائ
لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، ان التحقيق يتواصل حول 

وفي إسرائيل قالت المصادر الرسمية هناك، ان الحكومتين . الحادث الحدودي وال نتائج رسمية حتى اآلن
وقال  . ة حيثيات مقتل الجنديين المصريينالمصرية واالسرائيلية اتفقتا على اقامة لجنة تحقيق مشتركة، لمعرف

ناطق بلسان وزير الدفاع االسرائيلي، ان العالقات المصرية االسرائيلية الجيدة، تتيح للطرفين أن يحال المشاكل 
ومع ان الجيش االسرائيلي أجرى التحقيق الالزم في الحادث وتوصل الى . بالطرق الودية وبالتعاون
  .  انه معني بتنظيف الطاولة مع المصريين وازالة اية غمامة تعكر صفو العالقاتاالستنتاجات الضرورية، إال

وصف محمد مهدي عاكف، المرشد العام لإلخوان المسلمين،  3/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد
فٌ ويحتاج حادثَ استشهاد اثنين من الجنود المصريين على الحدوِد المصرية الفلسطينية بأنه أمر بغيض ومؤس

وقال في بياٍن له صدر السبت إنّه يرفض  .للقصاِص من المجرمين القتلة والثأر لكرامة مصر ودماء شهدائنا
إن اإلخوان يعدونها زيارةً مشؤومةً وتدنيسا : زيارةَ رئيِس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت للقاهرة، وأضاف

  .لألراضي المصرية
  

  بهية الحريري استقبلت التحالف الفلسطيني .29
عقدت النائبة بهية الحريري لقاء موسعاً في مجدليون امس مع ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
وتحالف القوى الفلسطينية والقوى االسالمية واللجان الشعبية الفلسطينية، خصص للتشاور في األوضاع العامة، 

الفلسطينية وتعزيزها انطالقا من عالقة - الفلسطيني في لبنان وتفعيل العالقات اللبنانيةوالسيما المتصلة بالوجود
: وتحدث أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا عبد مقدح باسم الوفد، فقال .صيدا بمخيماتها

لله تأكيد وجوب أن اللقاء تشاوري حول ما يجري من أحداث في منطقة صيدا ومخيماتها، وكان ايجابيا تخ
نحافظ كلبنانيين، وفلسطينيين خصوصا، على أمن المنطقة واستقرارها مهما كلف الثمن، لنبعد شبح أي خالف 

وأكدت النائبة الحريري أنها ستعمل مع األطراف الفلسطينيين ، أمني أو اي فتنة مذهبية من هنا أو هناك
  .موحدين وليس مع طرف دون آخر

  4/6/2006النهار اللبنانية 
  

  الوزاري الخليجي طالب حكومة حماس بقبول مبادرة السالم العربية .30
 دعا المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى اختتم:  عبد النبي شاهين -الرياض 
 العربية،  الحكومة الفلسطينية إلى القبول بمبادرة السالم،في وقت سابق الليلة الماضية بمدينة الرياضأعماله 

كما دعا المجلس المجتمع الدولى والحكومة االسرائيلية إلى ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية بما يمكنها من 
اداء واجباتها االساسية تجاه مواطنيها، محذرا من خطورة المحاصرة المالية واالقتصادية للشعب الفلسطينى 

 . النحراف والتطرفوما قد يترتب على ذلك من أبعاد انسانية وفتح ابواب ا
  4/6/2006الشرق القطرية 
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  اتهام نائب مصري بتصدير حديد جدار الفصل .31
المصري، بعدما وجه النائب المـستقل طلعـت        ) البرلمان(تصاعدت األزمة بين اثنين من نواب مجلس الشعب         

ي يستخدم في بنـاء  السادات اتهامات إلى نائب الحزب الوطني أحمد عز بتصدير حديد التسليح إلى إسرائيل الذ             
  .الجدار العازل

  4/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ألف سلة غذاء سعودية لتخفيف معاناة الفلسطينيينخمسون .32
 ألف سلة غذاء للتخفيف مـن       50أمرت السعودية أمس لجنة وطنية بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي بتوفير          

 وزير الداخلية ان العمل جار حالياً بالتنسيق مع برنـامج           أزمة الغذاء في المناطق الفلسطينية، وأوضح مستشار      
األغذية العالمي لتوقيع اتفاق تنفيذ هذا البرنامج لتلبية حاجة األسر الفقيرة والمحتاجة في فلسطين وفق بيانـات                 
توضح أسماء المستفيدين بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العالقة وبما يضمن وصولها إلـى المحتـاجين                

  . اشرةمب
  4/6/2006الحياة 

  
  آلية مساعدة الفلسطينيين خالل اسبوع: ولشديفيد  .33

قال ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية االميركية امس، إنه قد يتم االنتهاء من إعـداد آليـة     :  رويترز ،الكويت
ع تجـاوز   م،  مساعدات دولية جديدة للفلسطينيين وافق عليها رباعي الوساطة في الشرق االوسط خالل اسبوع            

ومضى يقول إن االوروبيين مهتمون على االرجح بتقديم بعض التمويـل            . الحكومة التي تقودها حركة حماس    
االضافي لعمليات معينة مثل محطة كهرباء غزة اضافة الى تقديم المساعدات االنسانية لالسـر التـي تواجـه                  

وقـال ان رواتـب     . من هذه االمـوال   وقال ولش ان واشنطن لن توافق على امكانية دفع الرواتب            .صعوبات
وقال ان الحكومة التي تقودها حماس لديها المـال          .الموظفين العموميين مسؤولية الحكومة التي تقودها حماس      

 هنا وهناك وارتداء ازياء فاخرة       اشخاصاً كثيرين بامكانهم قيادة السيارات     واضاف يبدو ان لديهم    .لدفع الرواتب 
  .ويرسلون وفوداً الى الخارج للتحدث الى الجميع عن الصعوبات التي يواجهونهاوسياراتهم مزودة بالبنزين 

  4/6/2006األيام الفلسطينية 
  

 سوالنا يلتقي عباس في رام اهللا غدا  .34
مصادر فلسطينية مطلعة أعلنت امس أن خافيير سوالنا أن :  د ب أ-رام اهللا  4/6/2006 الدستور قالت

وذكر بيان  .في مقر المقاطعة بمدينة رام اهللا غدا بعد لقائه مع إيهود اولمرتسيلتقي بالرئيس الفلسطيني عباس 
صحفي صادر عن مكتب سوالنا أن المسؤول االوروبي سيجتمع خالل زيارته بممثلين عن المجتمع المدني 

تي ولم يشر البيان إلى أي لقاءات مع مسؤولين في الحكومة ال. الفلسطيني وممثلي المؤسسات غير الحكومية
 .تقودها حركة حماس

 هالناطقة باسم سوالنا قالت انأن : نور الدين الفريضي عن مراسلها بروكسيل من 4/6/2006 الحياة وأضافت
سيدعو االسرائيليين الى استئناف التعاون االمني مع طواقم الرئاسة الفلسطينية من ناحية الى حين تحويل 

  . ولية التي يجري اعدادهاالعوائد الفلسطينية المحتجزة عبر اآللية الد
  



 

 16

 مظاهرات في عدة عواصم عالمية تطالب بوقف المقاطعة للسلطة الفلسطينية .35
انطلقت في كل من تل أبيب ورام اهللا وحوالي عشر مدن عالمية، أمس، سلسلة تظاهرات ونشاطات جماهيريـة      

وقد بـادرت الـى     .  السلطة للتضامن مع السلطة والشعب الفلسطيني، ورفع المقاطعة التي يمارسها الغرب ضد          
هذا النشاط العالمي مجموعة من القادة االسرائيليين اليهود والفلسطينيين ينتمون الـى تحـالف قـوى الـسالم                  

وأقيمت المظاهرات، أمس، في كل من نيويورك ولوس أنجليس ، وفي مونتريال وكونتيكات فـي               ،  االسرائيلي
رنسا، وأدنبرا في سكوتلندا، وفـي أثينـا اليونـان، ولنـدن            كندا، وفرانكفورت في ألمانيا، وستراسبورغ في ف      

  . كفى للمقاطعة والحصار ولمعاقبة الشعب الفلسطيني: وارتفع فيها شعار موحد يقول. بريطانيا، وطوكيو اليابان
  4/6/2006الشرق األوسط 

  
 اولبرايت تقول أن حرب العراق لم تكن ضرورية ولن نكسبها .36

الخارجية االمريكية السابقة مادلين أولبرايت إن الوضع في العراق سيء  قالت وزيرة : د ب أ-برلين 
وأعربت في حديثها مع الموقع االليكتروني لمجلة دير شبيجل امس عن تخوفها من ان تستغرق استعادة 

وطالبت أولبرايت الخارجية  .الواليات المتحدة االمريكية لسمعتها السابقة وقتا طويال في ضوء أحداث العراق
وعن  .االمريكية بإشراك الزعامات الدينية في المفاوضات وبإعداد تقارير عن الوضع الديني في جميع الدول

مدى تأثير الدين على السياسة الخارجية االمريكية قالت أولبرايت إن الواليات المتحدة بلد متدين جدا ويتحدث 
 ظل وجود عبارة نثق بالرب على الدوالر طويال عن الفصل بين الدين والدولة ولكن من الصعب فهم هذا في

وأشارت أولبرايت إلى أن  .االمريكي وقول كل رئيس أمريكي عند أدائه اليمين الدستورية ليبارك الرب أمريكا
الرئيس االمريكي جورج بوش شديد التدين وأن الدين يعني له شيئا آخر عن سلفيه كلينتون وكارتر اللذين 

وفى معرض ردها على سؤال عما إذا كانت أولبرايت تعتقد أن الواليات  .اعملت ألبرايت تحت رئاستيهم
على آية حال لن نكسبها، أننا ال نستطيع : المتحدة ستكسب الحرب ضد  المقاومة في العراق قالت أولبرايت

جة لسياستنا تقدير ما إذا كان االرهابيون الذين نمسك بهم أو نقتلهم أكثر من االرهابيين الجدد الذين يظهرون نتي
وقالت أولبرايت إن االحداث الدموية االخيرة في أفغانستان وتحذير  .حيث أصبح العراق مرتعا لكل من يكرهنا

السفير االمريكي هناك من صيف دموي دليل على أن حرب العراق لم تكن ضرورة ولكنها كانت بمحض 
شكل أفضل على أفغانستان التي لم تتمم أمريكا اختيار الواليات المتحدة وأنه كان ينبغي على أمريكا أن تركز ب

 .مهمتها فيها أبدا
  4/6/2006الرأي األردنية 

  
  الدولة الفلسطينية من منظور اليمين اإلسرائيلي .37

  حسين عبدالعزيز
شهد موقف اليمين اإلسرائيلي بشقيه الصهيوني والديني خالل السنوات الماضية تراجعاً واضحاً تجـاه الدولـة                

، إلى اإلقرار بوجود كيان سياسـي       1967من الرفض المطلق لقيام مثل هذه الدولة على حدود عام           : الفلسطينية
تمثله السلطة الفلسطينية، إلى دولة منقوصة حسب نتنياهو، إلى دولة منزوعة السيادة كما طرحها أرييل شارون                

  .طة االنطواء، وكما يطرحها اليوم أيهود أولمرت باسم خ2002في مؤتمر هرتسليا الثاني عام 
والسبب الرئيسي في هذا التراجع ليس نابعا بطبيعة الحال من انعطافة إيديولوجية لدى النخبـة الحاكمـة فـي                   
اسرائيل، وإنما نتيجة اقتناع المؤسستين السياسية واألمنية أن الدولة الفلسطينية تحولت إلى ضـرورة سياسـية                

ولية فحسب بل، وهذا هـو األهـم، بـسبب المخـاطر            ستقف إسرائيل عاجزة أمامها، ليس بسبب الضغوط الد       
اإلستراتيجية التي ستترتب على استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي سيؤدي بحسب الرؤية اليمينية إلـى                 
قيام دولة ثنائية القومية ال تتحملها إسرائيل نتيجة الحجم الديموغرافي للفلسطينيين داخل هذه الدولة، األمر الذي                
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من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي عبر رفع علم المساواة فـي            : سطينيين إلى تغيير قواعد اللعبة    سيدفع الفل 
  .الحقوق المدنية، ليبدأ بذلك صراع عادل ومشروع سينتصر الفلسطينيون بنتيجته

واألخطر من ذلك أن استمرار الوضع القائم من شأنه أن يـؤدي إلـى المـس بالطـابع اليهـودي والنظـام                      
. موقراطي للدولة اإلسرائيلية، وكلما مر الوقت من دون حل ستصبح فكرة دولتين لشعبين غير قابلة للتطبيق               الدي

وفي دولة ثنائية القومية سيطالب الفلسطينيون بحقوق سياسية متساوية مع اليهود ما يعني وضع إسرائيل أمـام                 
  .على هويتها اليهوديةإما الحفاظ على الطابع الديموقراطي لنظامها أو الحفاظ : خيارين

وعلى الرغم من هذا التراجع الحاصل في رؤيته، ظل اليمين اإلسرائيلي متمسكا بجوهر موقفه الرافض قيـام                 
، ألنها ستؤدي إلى تغيير جوهري فـي المكانـة اإلسـتراتيجية للدولـة              1967دولة فلسطينية على حدود عام      

ة الحساسية وهي أنها ستنتقل من القوة إلى الفعـل، أي مـن             فالدولة الفلسطينية ستطرح مسألة بالغ    . اإلسرائيلية
مكانة غير واضحة المعالم إلى مكانة واضحة المعالم معروفة ومحددة، ستضم جميع المستوطنات القائمة خارج               
الخط األخضر في الضفة الغربية، ما يعني جزرا استيطانية منفصلة عن بعـضها بعـضاً وتخـضع للـسيادة                   

  .تحظى باعتراف وتأييد دوليينالفلسطينية التي س
وأمام هذه اإلشكالية طرح اليمين اإلسرائيلي حلين، يتمثل األول بإبقاء المستوطنات على ما هي عليه مصحوبة                
بقوة عسكرية، األمر الذي يجعل السيادة الفلسطينية على الضفة غير كاملة، لكن سرعان مـا ظهـر أن هـذا                    

نها ستظهر أمام المجتمع الدولي كمنتهك لسيادة الدولة الفلسطينية المقبلة،          الوضع ال يمكن أن تتحمله إسرائيل، أل      
والحل الثاني تمثل بتفكيك هذه المستوطنات، وسرعان ما رفض هذا الحل أيضا بسبب األهميـة االسـتراتيجية                 

مـن  لهذه المستوطنات من حيث موقعها على المرتفعات الفلسطينية في الضفة وتمتعها بطرق التفافيـة لكـل                 
  .المستوطنين والجيش اإلسرائيلي

وفي مقابل هذين الحلين كان ثمة حل ثالث نادى به المستوطنون، مفاده أن الواقع اليومي الذي يخلقونـه فـي                    
، 1967الضفة هو الذي سيفرض الخريطة السياسية، وسيحظى باعتراف دولي كما حصل بالنسبة الى حـدود                

 يضم كثافة سكانية فلسطينية ويشكل مجال األمـن الـشرقي فـي             وفرضيتهم في ذلك أن غور األردن الذي ال       
خريطة المصالح الحيوية اإلسرائيلية، يمكنه أن يبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية في المدى المنظـور، وعليـه                
فإنهم يسعون إلى تعزيز المستوطنات في حدود الغور وخلق تواصل استيطاني مع المستوطنات األم بواسـطة                

ع االستيطانية، األمر الذي سيدفع الفلسطينيين إلى التحرك شرقا نحو األردن تحت واقع يـومي               عشرات المواق 
  .أليم

لكن بعد ثالثين عاما من الجهد االستيطاني، بينت الجوانب الديموغرافية للواقع على األرض اختالف توقعـات                
 إسرائيلي يسكنون خلـف الخـط        ألف 400المستوطنين في األغلبية العظمى من مناطق الضفة الغربية، إذ ان           

 الف فلسطيني، ووفق هذا الواقع ال تتوافر في المـستقبل شـرعية             200األخضر سيتم ابتالعهم بين مليونين و     
  .دولية لخطة المستوطنين

وادرك ارييل شارون، الذي يعرف التوزيع الديموغرافي جيدا، فشل إسرائيل في استيطان المناطق وفي إسكان               
الخط األخضر، وفي ظل هذا الواقع الذي يتمتع فيه العرب بنسبة عالية من السكان فـضل                مليون يهودي خلف    

  .شارون االنسحاب من غزة للحفاظ على الكتل االستيطانية التي تعمقت جذورها في الضفة
باختصار ستسمح خطة االنسحاب األحادي برفض الحل اإلقليمي المرغوب من خالل مسار الجدار الذي يحفظ               

األول عدم وجود الفلـسطينيين غـرب الجـدار،         : فهوم فك االرتباط، فمسار الجدار تقرر وفق مبدأين       عمليا م 
  .والثاني اقامة الحد األقصى من اإلسرائيليين والحد األقصى من األراضي غرب الجدار

ائيلي تحت  وفك االرتباط من غزة يستكمله اليوم أولمرت في الضفة الغربية تطبيقا لنظرية الفكر اليميني االسر              
لكن ما هو   . غموض بناء غايته طمس معالم الطريق الذي سيسلكه هذا االنسحاب األحادي الجانب على األغلب             

فمن . واضح حتى اآلن أن خطة االنطواء األولمرتية تجمع بين وجهتي نظر شارون والمستوطنين في آن واحد               



 

 18

عتصيون وكريات أربع وأرييل والوجـود      جهة ستضم إسرائيل وفق هذه الخطة كال من معاليه أدوميم وغوش            
السكاني في الخليل من جهة، ومجال األمن الشرقي على امتداد الحدود الغربية لغور األردن بحيث يعتبر نهـر                  
األردن حدا دائما إلسرائيل من جهة ثانية، أي أننا هنا أمام ما يمكن تسميته قلباً أيـديولوجياً لمفهـوم الحـدود                     

ن تكون الحدود الدولية هي الحدود اآلمنة، تجعل إسرائيل من الحـدود اآلمنـة حـدودها       الدولية، فعوضاً عن أ   
  .الدولية

خطة االنسحاب من غزة وبعض مناطق الضفة الغربية ستؤدي بطبيعة الحال إلى قيام دولة فلـسطينية، لكنهـا                  
ضايا العالقة كمسألة الالجئين    أما الق . دولة حاف، بال عاصمة وال حدود، دولة هدفها تحقيق األمن للدولة العبرية           

والقدس والحدود الدولية فستخضع بعد قيام الدولة الفلسطينية إلى مفاوضات طويلة األمد تختزل الصراع إلـى                
: حدود هنا وحدود هناك، ما يعني أن أي تسوية إسرائيلية ـ فلسطينية ستكون خارج مقررات الشرعية الدولية 

إنهـا الءات   .، وال لعودة الالجئين، وال لتقـسيم القـدس        1967حتلت عام   ال لدولة على كامل االراضي التي ا      
  . اسرائيلية على الفلسطينيين والعرب التأقلم معها-أميركية 

  4/6/2006الحياة 
  

  رسالة مفتوحة إلى عقالء حماس .38
 عريب الرنتاوي 

ى، فللوثيقة داللة رمزية ليس مفهوما أبدا، أن تقف حماس هذا الموقف المناهض من االستفتاء على وثيقة األسر
بالغة األهمية، إذ تصدر عن قيادة الحركة الوطنية األسيرة، وبتوقيع رموز حماس وقادتها في السجون، 

، )الفلسطيني البرنامج الوطني(الشرعية الفلسطينية : والوثيقة فضال عن ذلك، تنطلق من ثالث شرعيات
 ).قرارات األمم المتحدة (والشرعية الدولية) مبادرة بيروت( الشرعية العربية

حركة حماس، ومن باب أولى، حكومتها المنتخبة، ال تستطيع أن تقف سدا في مواجهة هذه الشرعيات، وأن 
تغرد في سرب خاص بها، فيما نصف الفلسطينيين وجميع الدول العربية والعالم بأسره، في سرب آخر، وليس 

حول محور شعاراتها ومواقفها التي تعد باألصعب، وتبشر من المعقول أبدا، أن تبقى الحركة على مراوحتها 
 .بتكتيك الزيت والزعتر في مواجهة الحصارات والعقوبات المضروبة على الشعب الفلسطيني

منذ انتخابها في كانون الثاني الفائت، بددت حماس فرصا ثمينة للهبوط عن أعلى الشجرة، بددت فرصة القمة 
ت، وبددت فرص الحوار الوطني وما كان يمكن أن يفضي إليه من تفاهمات العربية والقبول بمبادرة بيرو

 .تدخل الحركة في طور التأهيل، وتخرج الشعب الفلسطيني من قبضة التجويع
واليوم، يوفر االستفتاء فرصة حقيقية لحماس، للتخلص من األعباء الثقيلة التي تمليها عليها الفجوة بين موقعها 

 . االستفتاء للحركة، وأيا كانت هذه النتائج، الفرصة للتخلص من بعض هذه األعباءوموقفها، وستوفر نتائج
فإن سقطت وثيقة األسرى، وهذا احتمال غير مرجح أبدا، سيكون بمقدور الحركة أن تتغلب على ادعاءات 

المتواجدين خصومها ومجادليها، باالستناد إلى موقف شعبي مؤيد لسياساتها، وسيكون بمقدور قادتها، ال سيما 
منهم في بيروت ودمشق، أن يفندوا المزاعم التي قالت بأن فوز الحركة في االنتخابات لم يكن سياسيا بقدر ما 

 .كان تعبيرا عن الرغبة بالتغيير ومعاقبة فتح
وإن اجتازت وثيقة األسرى امتحان االستفتاء، وهذا هو االحتمال المرجح، فسيكون بمقدور الحركة أن تتخذ من 

ف الشعب الفلسطيني مبررا لتغيير موقفها، فهي ستقبل بالنتائج نزوال عند إرادة الشعب، ال رضوخا موق
 .للتهديدات والضغوطات الدولية واإلقليمية

االستفتاء، إجراء ديمقراطي، للخروج من حالة الشلل التي انتهى إليها نظام الرأسين المتناقضين، خصوصا وأن 
نتخبان، وليس أمام الشعب الفلسطيني من خيارات، سوى تأبيد حالة الشلل تحت قطبي هذا النظام، شرعيان وم
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شعار حوار الطرشان غير المحدد بزمان ومكان، أو حسم المسألة ديمقراطيا من خالل صناديق االستفتاء، أو 
 .ترك الصراع يقود الساحة الفلسطينية إلى سيناريو مقديشو

لول المتاحة للخروج من حالة االستعصاء، والمطلوب من قوى الشعب االحتكام لصناديق االستفتاء، أفضل الح
الفلسطيني الحية، الفصائل بما فيها حماس، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلية ورجال األعمال ، 

 .التوحد خلف هذا الخيار، وإعالن االنضباط المسبق لنتائجه، أيا كانت هذه النتائج
  4/6/2006الدستور 

 
  س واالعتراف بالمبادرة العربية حما .39

  ياسر الزعاترة 
حين ندقق في خلفيات الدعوة العربية الرسمية لحماس لالعتراف بالمبادرة العربية فلن نجد غير واحد من 

األول أن ما يجري هو لون من ألوان التواطؤ مع مساعي إفشال حماس أو استعادة حركة فتح : تفسيرين
ه أبعاده الذاتية بالطبع، ال سيما بالنسبة لمصر التي ال يسرها بقاء حماس في لوضعها القديم ، وهو موقف ل

خاصرتها الفلسطينية، فيما تنسجم في هذا الملف مع الموقف األمريكي العتبارات تمرير لعبة التوريث، لكن 
ي أن تدعو الجميع الموقف بالنسبة للمملكة العربية السعودية يبدو مختلفاً بوصفها صاحبة المبادرة، ومن الطبيع

 .إلى االعتراف بها
أما التفسير اآلخر فيشير إلى ذات المعضلة التي يعانيها الوضع العربي ممثلة في التراجع أمام الضغوط 
األمريكية، وهي معضلة تلقي بظاللها على التعاطي مع الشأن العراقي وقضايا األمة األخرى، كما تلقي 

أياً يكن األمر فإن مسألة االعتراف بالمبادرة العربية ال . في ميادين شتىبظاللها على العمل العربي المشترك 
تبتعد كثيراً عن الجدل الدائر بشأن الموافقة على وثيقة األسرى، تحديداً من زاوية نظر حماس التي تدرك أن 

ار قليالً، ونصر االعتراف بتلك المبادرة لن يقدم القضية الفلسطينية قيد أنملة إلى األمام، حتى لو خفف الحص
قليالً، عن الحكومة، فقد مضت سنوات على صدور المبادرة من دون أن تعترف بها الدولة العبرية التي ال 
تملك في سياق التعاطي مع الفلسطينيين غير خطة الفصل األحادي الجانب الذي تأسس على خلفيتها حزب 

طوي سوى على منحة مجانية للدولة العبرية تضاف من هنا فإن اعتراف حماس بالمبادرة العربية لن ين. كاديما
إلى المنح الفلسطينية والعربية السابقة، وهي منحة كبيرة في واقع الحال ستشير إلى أن أحداً في القوى العربية 
واإلسالمية لم يعد يشكك في شرعية الدولة العبرية، فيما كنا نتابع خالل األسابيع الماضية جدالً إسرائيلياً حول 

، لكأن شرعية تلك 48البة حماس باالعتراف بالكيان الصهيوني وكيف أعاد اإلسرائيليين إلى ما قبل عام مط
 .الدول ما تزال منقوصة، بحسب تعبير أحد المحللين اإلسرائيليين

حين تعترف حماس بالمبادرة العربية فإنها تسهل على فتح االنقالب عليها، وفي أحسن تقدير استعادة الحكومة 
ا بعد أربع سنوات في ظل تواصل لعبة اإلفشال اليومية التي لن يتوقف دعمها عربياً ودولياً، وذلك بعد أن منه

تفقد الحركة قدراً من مصداقيتها في الشارع الفلسطيني، وبدرجة أكبر في الشارع العربي واإلسالمي، فضالً 
بتنازلها عملياً عن حق العودة وموافقتها على عن الشارع الفلسطيني في الشتات الذي تجاهلته المبادرة العربية 

 .حل يتم بالتوافق مع اإلسرائيليين
أما التبرير الذي يقدمه سادة الدبلوماسية فيما خص االعتراف المذكور، فال يتعدى الحديث عن ضرورات 

ن أجل التعاطي مع الوضع الدولي، مع أن عاقالً لم يعد يؤمن بأن واشنطن يمكن أن تضغط على تل أبيب م
 .خريطة الطريق، فضالً عن الضغط عليها من أجل تطبيق بنود المبادرة العربية أو قرارات الشرعية الدولية

لعل السؤال األهم بالنسبة إلينا هو ما الذي يمكن أن تقدمه خطوة من هذا النوع للقضية الفلسطينية في هذه 
طق المنح المجانية لدولة تعد العدة الستكمال بناء المرحلة، ومدى تأثيرها على المستقبل، وهنا ال نجد غير من

 . في المئة من الضفة الغربية، فيما يتركها كانتونات معزولة عن بعضها البعض58جدار يلتهم 
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لو كان الوضع الفلسطيني بخير، ومعه الوضع العربي لتركزت الجهود حول المواجهة مع برنامج أولمرت، 
 وزعاماتهم لن يلتفتوا إلى ذلك، فيما يتواطأ معهم وضع عربي بائس ال هم لكن الذين ال تعنيهم سوى مصالحهم

 .له سوى ملفات التوريث واستمرار األوضاع القائمة، إلى جانب العمل على تجنب الضغوط األمريكية
  4/6/2006الدستور 

  
  حماس تفتح أو تغلق الطريق لحل موقت وهدنة طويلة؟ .40

  وحيد عبد المجيد
 ثم معاهدة الـصلح     1978إلسرائيلي في إقامة سالم مع مصر بموجب إطاري كامب ديفيد           عندما نجح اليمين ا   

استند هذا االعتقاد على فكرة     . ، شاع اعتقاد بأن المتشددين يستطيعون تحقيق ما ال يقدر عليه المعتدلون           1979
 صـعبة، بخـالف   بسيطة مفادها أن موقف المتشددين يكون أقوى عندما يقدمون تنازالت ألن المزايدة علـيهم             

  .المعتدلين الذين يسهل اتهامهم بالتفريط
فقد قبلت حكومة مناحم بيغين، في تلـك        .  اإلسرائيلية ما يدل على ذلك فعال      -وكان في المفاوضات المصرية     

ولم يكن ممكنا لحكومة يسار وسط بقيادة حزب العمل أن تقـدم            . المفاوضات، إخالء مستوطنات للمرة األولى    
بما كان صعبا على بيغين أن يتخذ قرار اإلخالء من دون الدعم الذي لقيه من اريـل شـارون                   بل ر . على ذلك 

  .أكثر الوزراء تشددا في حكومته
لـم  . كانت المفاوضات في منتجع كامب ديفيد قطعت شوطا طويال، ولم يبق إال الخالف على مستوطنات سيناء           

. كما لم تواته الشجاعة الالزمة التخاذ هـذا القـرار         . تفلح محاوالت بيغين إليجاد صيغة تجنبه القرار الصعب       
ولم ينقذها إال اتصال أجراه عيزرا وايزمان وزير الدفاع وعضو الوفد           . واقتربت المفاوضات من حافة االنهيار    

كانت فكرته هي أن اقتناع شارون بجدوى إخالء المستوطنات         . اإلسرائيلي في الكامب مع شارون في إسرائيل      
  .ين من مزايدات على موقفهسيزيل خوف بيغ

وحدث ما توقعه وايزمان، إذ أدى اقتناع شارون بأن السالم مع مصر أهم من بضع مستوطنات معزولة إلـى                   
  .تشجيع بيغن على اتخاذ القرار

هـذه  . ولذلك كان هناك أساس واقعي لألطروحة القائلة إن المتشددين أقدر على صنع السالم مقارنة بالمعتدلين              
تي كانت مقصورة على الجانب اإلسرائيلي، ألنها تفترض وجود تداول على السلطة فتكون متشددة              األطروحة ال 

فهـذا  .  اإلسرائيلي -تارة ومعتدلة تارة أخرى، طواها الزمن لصعوبة تطبيقها في المسار التفاوضي الفلسطيني           
لتـسوية بـأخرى دينيـة      المسار يتعلق بجوهر الصراع الذي تختلط فيه قضايا سياسية واسـتراتيجية قابلـة ل             

وهذه القضايا التي تـسودها المطلقـات تحظـى     . واجتماعية وأسطورية يصعب الوصول فيها إلى حلول وسط       
بأهمية أكبر في أوساط المتشددين على الجانبين، وخصوصا في لحظة إحياء ديني متزايد يضيف المزيد مـن                  

  .التعقيدات إلى قضية مثل مستقبل القدس على سبيل المثال
ن هذا ال يعني عدم امكان استعادة تلك األطروحة بشكل ما في السياق الراهن حيث توجد حركـة فلـسطينية          لك

فإذا كان طريق الحل النهائي يبدو أكثر انسدادا اآلن منه في أي وقت مضى،              . متشددة في السلطة للمرة األولى    
ي دعا إليه رئيس الموسـاد الـسابق        فقد يكون ممكنا السعي إلى حل موقت ولكنه طويل المدى على النحو الذ            

  .افرايم هاليفي قبل أيام
وسبق لبعض قادة حماس، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، أن أبدو استعدادا لما أسـموه هدنـة                   

وينسجم هذا الموقف، من حيث المبدأ، مع اقتراح هاليفي ألن أي هدنة بهذا المعنى ال               . طويلة األمد مع إسرائيل   
كما أن أي اتفاق يؤسس لهدنة هو بطابعه اتفاق مؤقت ال ينهي الـصراع بـل يؤجـل                  . أن تقوم على اتفاق   بد  

  .وهذا يختلف عن االتفاق النهائي الذي يؤسس للسالم ويسدل، بالتالي، الستار بشكل كامل على الصراع. حسمه
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يتعلـق بمـضمون الحـل      غير أن الخالف األساسي بين ما تحدث عنه بعض قادة حماس وما طرحه هاليفي               
فقد اشترط بعض قادة حماس، الذين أبدو استعدادا لقبول مثل          . الموقت الذي يمكن أن يؤسس لهدنة طويلة األمد       

ويبدو هذا الخالف كافيا إلحباط أي تفكيـر فـي اسـتعادة األطروحـة              . 1967هذه الهدنة، انسحابا إلى حدود      
  .ة لتطبيقها على وجود حماس في السلطةالخاصة بأن المتشددين أقدر على الوصول إلى تسوي

لذلك فهي تعتبر االنسحاب إلى هذه الحدود بمثابة حل موقت، فيمـا يـرى              . 1967فهذه الحركة ال تقبل حدود      
  . لن يعيد الضفة الغربية كاملة إلى الفلسطينيين- وليس الموقت -االتجاه الغالب في إسرائيل أن الحل النهائي 

ذا النحو، قد يبدو الحل الموقت المؤسس لهدنة طويلة ممكنا مع حركة فتح وليس              وفي ظل خالف واسع على ه     
فالفرق بين حل موقت والحـل      . غير أن فتح لم تسع إليه عندما كانت مسيطرة على السلطة بكاملها           . مع حماس 

جهة رفـض   النهائي من منظورها ليس كبيرا إلى الحد الذي يبرر العمل من أجله ويتيح لها الدفاع عنه في موا                 
  .المتشددين ومزايداتهم عليها

ولذلك فالفرق بين فتح وحماس تجاه فكرة االتفاق الموقت هو أنه ليس ممكنا بالنسبة إلى األولى حيث يـصعب                   
  .عليها خلق توافق وطني حوله، في ما هو مشروط لدى الثانية بشرط ال يمكن أن تقبله إسرائيل

فالمـشكلة  . الموقت ممكنا بالنسبة إلى حماس أكثر منه بالنسبة إلى فتحولكن وفق هذا الفرق نفسه، يبدو االتفاق    
من زاوية حماس هي في شروط االتفاق ومضمونه، فيما هي بالنسبة إلى فتح في جدوى العمل من أجله علـى                    

فلم يكن ممكنا أن تقبل حمـاس اتفاقـا موقتـا فـي             . خلفية استحالة الحصول على موافقة فصائل أخرى عليه       
  .وكانت السلطة التي سيطرت عليها فتح تعرف ذلك.  الماضيةالسنوات

أما إذا وجدت حماس اآلن أن اتفاقا موقتا يمكن أن يخرج حكومتها من المأزق الذي يواجهها، سيكون الطريـق         
  .مفتوحا إليه ألن فتح لن ترفضه

 على نحو يجنبها التراجع     وفي امكان حماس أن تسعى إلى هذا المخرج عبر تنسيق كامل مع الرئاسة الفلسطينية             
ويستطيع الرئيس محمـود عبـاس مـساعدة        . في شكل مباشر عن موقفها الذي يرفض التفاوض مع إسرائيل         

فلـيس  . حكومة حماس عبر توافقهما على سيناريو يشمل عرض االتفاق حال الوصول إليه على استفتاء شعبي              
لتفاوض من وظائف الحكومـة الفلـسطينية،       فلم يكن ا  . ضروريا أن تتفاوض حكومة حماس على الحل الموقت       

  .وإنما رئاسة السلطة
ولذلك فالمشكلة األساسية ليست في إيجاد صيغة تعفي حماس من الحرج في مقابل موافقتها على فتح الطريـق                  

. أمام حل موقت، وإنما في قدرتها على تجاوز الخالفات في داخلها بين اتجاهين تتفاوت مواقفهما بشكل متزايد                
جرى اعتماد الخط الذي يمثله االتجاه األقل تشددا، سيكون في امكانها أن تتعاطى بإيجابية مع حل مؤقـت                  فإذا  

يؤسس لهدنة طويلة األمد، ويشمل انسحابا إسرائيليا من قسم كبير في الضفة الغربية من دون أن يقترن ذلـك                   
  .ي ايهود أولمرتبتنفيذ خطة الفصل أو االنطواء التي يتبناها رئيس الوزراء اإلسرائيل

فالحل الموقت ال يضع حدودا نهائية بطبيعة الحال، بل يفيد هذا الحل في تغيير األجواء التي ظهرت فيها تلـك                    
فمن شأن هدنة تتيح هدوءا متواصال لسنوات أن تخلق أجواء أكثر عقالنية وحكمة على              . خطة الفصل األحادي  

  .ية الالزمة لحل نهائي أكثر إنصافا للفلسطينيينالجانبين بما قد يؤدي إلى توفير الشروط الموضوع
وإذا جعلت حماس هـذا الحـل       . إن حال موقتا يؤسس لهدنة طويلة هو في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته           

ممكنا، سيسجل لها التاريخ أنها حققت ما يشبه معجزة ليس فقط ألنها قبلت حال موقتا، ولكن أيـضا ألن هـذا                     
  .لقضية فلسطينالحل حبل النجاة األخير 

  4/6/2006الحياة 
  
  
  



 

 22

  من يرسم السياسة األمريكية في المنطقة العربية؟ .41
  عبداهللا صالح

يبالغ الكثير من الكتاب األمريكيين وغيرهم في حجم الدور الذي يلعبه اللوبي اإلسرائيلي في صـنع وتوجيـه                  
بـة المحـرك الرئيـسي للـسياسة        السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط، على نحو يجعل منه بمثا          

األمريكية، باتجاه توفير الدعم غير المحدود إلسرائيل واالنحياز السافر لها، بما يملكه هذا اللوبي مـن آليـات                  
للتأثير على الكونجرس واإلدارة األمريكية والمؤسسات اإلعالمية والبحثية المختلفة، ومع ذلـك فـإن اللـوبي                

ر السياسات األمريكية، والتي انطلقت في منطقة الشرق األوسط، كما في مناطق            اإلسرائيلي وحده ال يمكنه تفسي    
أخرى عديدة من العالم، من المصالح اإلستراتيجية األمريكية، التي توافقت في مراحل زمنية معينة مع مصالح                

ـ   رائيلي، مثـل  العديد من القوى داخل وخارج الواليات المتحدة، كما تأثرت بعوامل عديدة، بخالف اللوبي اإلس
ضغوط المجمع الصناعي العسكري، ونفوذ جماعات اليمين المسيحي، ورؤية المحافظين الجـدد فـي اإلدارة               

  . األمريكية
وستيفين والت أستاذ العالقـات     , كان كل من جون ميرشيمير، أستاذ العلوم السياسة بجامعة شيكاغو األمريكية          

رس الماضي بعنوان اللـوبي اإلسـرائيلي وسياسـة أمريكـا           الدولية بجامعة هارفارد، قد نشرا دراسة في ما       
 مليـار دوالر منـذ الحـرب        14الخارجية، تحدثا فيها عن الدعم المالي األمريكي إلسرائيل، والذي بلغ نحو            

العالمية الثانية، فضالً عن الدعم السياسي والعسكري المتزايد، والذي أصبحت معه إسـرائيل بمثابـة عـبء                 
اليات المتحدة، وفسرت الدراسة االنحياز السافر لواشنطن تجاه إسرائيل على حساب العرب            إستراتيجي على الو  

والفلسطينيين بالنفوذ المتعاظم للوبي اإلسرائيلي وتأثيره المتزايد على الكونجرس واإلدارة األمريكية، إلى جانب             
اكز بحثية خاصة لدعم السياسات     سيطرته على العديد من وسائل اإلعالم ومراكز البحوث، بل وقيامه بإنشاء مر           

األمريكية الموالية إلسرائيل، إلى جانب ما يمارسه هذا اللوبي من ضغوط على األكاديميين وتهديـده لمنتقـدي                
إسرائيل باللجوء إلى سالح معاداة السامية، وانتهت الدراسة إلى نجاح اللوبي اإلسرائيلي فـي توجيـه سياسـة     

ط لصالح إسرائيل، على نحو ما ظهر في الحرب على العـراق والـضغوط              أمريكا الخارجية في الشرق األوس    
  . األمريكية على سوريا وإيران

في البداية يجب مالحظة أن ميرشمير ووالت من المنتمين للمدرسة الواقعية فـي العالقـات الدوليـة، وهـي                   
دعومة عـسكرياً، ومـن ثـم       المدرسة التي تقلل من شأن القانون الدولي وحقوق اإلنسان والدبلوماسية غير الم           

تشكك كثيراً في الدور الذي يمكن أن تقوم به األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية األخرى، كما تـرفض                  
  . أيضاً الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية والحركات الشعبية على المستوى الدولي

رائيل، فهما يعمالن ضمن المؤسسة األمريكية ودورهما       وبالتأكيد، فإن الكاتبين ال ينطلقان من موقف العداء إلس        
ال يتعدى كونهما لبراليين يحرصان على النظام األمريكي، ويستهدفان التخفيف من انحيـازه إلسـرائيل، مـن                 
منطلق أن هذا االنحياز المبالغ فيه إلسرائيل يخلق رد فعل عربي سـلبي ويعيـق واشـنطون عـن محاربـة                     

 يعتقدان أن هذا االنحياز ليس في مصلحة إسرائيل ذاتها، ألنه يجعلها تأبى المضي في               اإلرهاب، بل إن الكاتبين   
  . طريق السالم وترفض االنخراط فيه

إن تأكيد المؤلفين على أن اللوبي اإلسرائيلي كان بمثابة عامل رئيسي ومحوري في صياغة السياسة األمريكية                
ع حقيقة أن التدخالت أن األمريكية على المستوى العالمي،         في الشرق األوسط خالل العقود الماضية، يتناقض م       

والتي تراوحت بين دعم وتأييد الديكتاتوريات اليمينية الموالية لها وتأييد الـسياسات االقتـصادية التحرريـة،                
وفرض عقوبات على الدول القومية والناهضة للسياسات األمريكية، كانت تستهدف باألساس حماية المـصالح              

ة، ولم تكن سياسة واشنطن في الشرق األوسط تختلف كثيراً عن سياستها في أمريكا الالتينية وجنـوب             األمريكي
شرق آسيا أو أي مكان آخر من العالم، إذ لم يكن الدعم األمريكي لزعماء طغاة، مثل النميري فـي الـسودان،                     
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وشيه في تشيلي، راجعاً إلى وجود      ودوفالييه في هاييتي، وماركوس في الفلبين، وشون في كوريا الجنوبية، وبين          
  . اللوبي اإلسرائيلي أو أي لوبي آخر، وإنما فرضته اعتبارات تتعلق بالمصالح القومية األمريكية

خالل العقود الماضية، كانت مواقف الجمهوريين تجاه إسرائيل أكثر اعتداالً، بالنظر إلى روابط الحـزب مـع                 
لمحافظين آنذاك بأن مزيداً من التأييد إلسرائيل، سوف يدفع العـرب،           شركات النفط العربية، فضالً عن اعتقاد ا      

لكن األمور تغيرت بفضل تزايد نفوذ اليمـين المـسيحي          . وخاصة من ذوى التوجهات القومية، نحو السوفيت      
وتحالفه مع اليهود األمريكيين، وهو تحالف توافقت مصالحه حول عدد من أهداف السياسة الخارجية، منها مـا                 

ق بصفة خاصة بمنطقة الشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي، مثل حمايـة أمـن وسـالمة دولـة                  يتعل
  . إسرائيل والعمل على ضمان تفوقها اإلقليمي على جيرانها أو تأمين وصول الواليات المتحدة إلى نفط الخليج

الشرق األوسط يفترض أنه بدون     إن القول بمحورية دور اللوبي اإلسرائيلي في تشكيل السياسة األمريكية تجاه            
وجود هذا اللوبي كانت الواليات المتحدة، ستنتهج سياسة عادلة تجاه طرفي الصراع فـي الـشرق األوسـط،                  
وستتبنى رؤية موضوعية للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، وهو ما لم يحدث في معظم األحوال إال عندما حينما                 

مريكية، فهل كان هناك لوبي مغربي ـ أمريكي مسئول عن الـدعم    كانت هذه الرؤية متوافقة مع المصالح األ
  األمريكي لالحتالل المغربي المستمر للصحراء الغربية؟ 

من منظور المصالح اإلستراتيجية األمريكية، فإن واشنطن على استعداد لدعم أكثر األنظمة قمعـاً واغتـصابا                
اولة لألمم المتحدة أو أي منظمة أخرى لتحـديها أو          للقانون الدولي وحقوق اإلنسان والعمل على إفشال أي مح        

الوقوف في وجهها، وهو ما ظهر جليا في الدعم األمريكي للنظام العنصري في جنـوب أفريقيـا، وحكومـة                   
بريتوريا العنصرية، وللعديد من النظم االستبدادية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، دون أن يكون هناك لوبي                

  . رار األمريكي على انتهاج هذه السياسةيحفز صناع الق
وإذا كان الدعم األمريكي قد تتسبب في ردود فعل سلبية وأحياناً مدمرة، كما حدث في فيتنام وأمريكا الوسـطى           
وجنوب إفريقيا وتيمور الشرقية، أدت إلى تصاعد األصوات داخل الواليات المتحدة لوقف التواطؤ األمريكـي               

ارس بدعم أمريكي، فإن الوضع في الحالة اإلسرائيلية مختلف تمامـا، فـرغم رفـض             في أعمال القمع التي تم    
قطاعات عديدة من المجتمع األمريكي لسياسة اإلدارة األمريكية القائمة على دعم إسرائيل واالنحياز السافر لها،               

لحكومية واإلعالمية  فإنها ال تستطيع تكوين جبهة منظمة لتحدي السياسة األمريكية، بسبب اتفاق معظم النخب ا             
على ضرورة دعم إسرائيل، وهذه النخب تجد مساندة واسعة من العديد من الفئات، مثل المحـاربين القـدامى                  
وبعض أصحاب المراكز القيادية في الحكومة واإلعالم الذين يشعرون بنوع مـن االلتـزام األخالقـي نحـو                  

 تجمع اليهود في األراضي المقدسة هو إيذان بقرب         إسرائيل، إلى جانب دعم اليمين المسيحي ألفكار تدعي بأن        
مجيء المسيح مرة أخرى، فضالً عن المنظمات اليهودية التي تعمل على تعبئة وتجميع كل مصادر التجنيد من                 
تبرعات مالية للجماعات اليهودية والضغط على وسائل اإلعالم والمشاركة بفعالية في المنتديات العامة، وذلـك               

  . العام ودفعه للتعاطف مع الحكومة اإلسرائيليةلمخاطبة الرأي 
وعلى الرغم من محاولة الكثيرين تضخيم قوة اللوبي اليهودي الداعم إلسرائيل في توجيه السياسة األمريكية في                
المنطقة فإن دوره الحقيقي يتمثل في التأثير على السباق االنتخابي لمجلس الشيوخ وفي تكوين منـاخ يفـرض                  

النخب الموالية إلسرائيل، لكن هناك قوى فاعلة عديدة داخل المجتمع األمريكـي تلعـب دوراً               االنصياع لرأي   
أكثر تأثيراً في السياسة األمريكية تجاه إسرائيل، ومن هذه القوى شركات السالح األمريكية التي تقـوم بتقـديم                  

ات التي تقدمها جماعـات     تبرعات مالية للحمالت االنتخابية لمرشحي الكونجرس، تفوق بأضعاف حجم التبرع         
الضغط الموالية إلسرائيل، فهذه الشركات من مصلحتها استمرار مبيعات السالح إلسرائيل وحلفاء أمريكا فـي               

  . الشرق األوسط
ومما يخلق بيئة مواتية في الواليات المتحدة لدعم إسرائيل واالنحياز السافر لهـا، ارتفـاع معـدالت العـداء                   

لمين في المجتمع األمريكي، والتي تساهم العديد من وسائل اإلعالم في تأجيجها،            والعنصرية ضد العرب والمس   



 

 24

إضافة إلى عجز منظمات حقوق اإلنسان العالمية واألمريكية عن التأثير على سياسة الواليات المتحـدة تجـاه                 
  . إسرائيل، وترددها في خوض مثل هذه المعركة، خوفاً من اتهامها بمعاداة السامية

حقيق المصالح األمنية واالقتصادية األمريكية على رأس عوامل استمرار الدعم األمريكي إلسـرائيل،             إذا كان ت  
فإن ثمة عوامل أخرى تزيد من صعوبة وتعقيد مساعي القوى الساعية إلى التأثير علـى الـسياسة األمريكيـة                   

لتشكيل جبهـة واسـعة داخـل       وبالرغم من هذه العوائق الكثيرة، فإن الحاجة باتت ملحة          . لتصبح أكثر توازنا  
وخارج الواليات المتحدة لمناهضة سياسة الدعم واالنحياز األمريكي السافر إلسرائيل، والذي ال يؤدي فقط إلى               
تزايد ممارساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، ومماطلتها في القبول بالتسوية السلمية للصراع الدائر في المنطقـة               

 ألن استمرار هذا االنحياز األمريكـي إلسـرائيل         مريكية على المدى البعيد،   منذ عقود، بل ويهدد المصالح األ     
يمكن أن يزيد من حدة الغضب في العالمين العربي واإلسالمي، ويهدد بردود أفعـال تلحـق أشـد الـضرر                    

  . بالمصالح األمريكية، ليس فقط في منطقة الشرق األوسط ، بل وعلى مستوى العالم بأسره
  3/6/2006مجلة العصر 

  
  !هل هو تقديم لشخصية جديدة أم استثناء: خطاب أبو مازن حول الحوار .42

  رياض المالكي .د
جاء طلب أبو مازن في لقاء الحوار الوطني األخير بضرورة التوصل إلى اتفاق جامع بين كافة القوى خـالل                   

األراضي المحتلـة مـن     عشرة أيام من تاريخه أو التوجه إلى استفتاء شعبي يعبر الشعب الفلسطيني المقيم في               
خالله عن رأيه في وثيقة الوفاق الوطني التي أعدها األسرى، جاء هذا ليشكل مفاجأة كبيـرة سـلباً وإيجابـاً،                    
خاصة أنها جاءت بعد مرور أكثر من عام ونيف على انتخابه رئيساً للسلطة، مـرت بأكملهـا دون أن يتـرك             

ية، ودون أن ينتقل إلى دور الرئيس المحرك لألحـداث          كرئيس منتخب أية بصمة تستوجب التوقف أمامها بجد       
والفاعل في صناعة الواقع والمبادر لتغييره، والحازم في قضايا الخالف والفارض لسلطة الرئاسة، بـل علـى                 
                    العكس، ترك األمور تأخذ مجراها دون أي تدخل منه لحسمها، ومتهاوناً إلى أقصى الحدود فـي وضـع حـد

كان مضمون الخطاب مفاجأة ايجابية لكل من انتظـر طـويالً   . نية المتخذة من قبل غيره   لإلجراءات غير القانو  
لالستماع إلى مبادرة جديدة من هيئة الرئاسة، خاصة للذين توسموا كثيراً من رئيس السلطة الفلسطينية القيـام                 

ن في الذهول الذي تـرجم  أما سلبيتها، فتكم  .  شهراً منذ تاريخ انتخابه    17بتحرك ولو بسيط على مدار أكثر من        
الحقاً إلى تعميم استنكاري، حيث أصاب المعسكر اآلخر، الذي لم يكن يتوقع من الرئيس موقفاً جريئاً لم يعتَـد                   
على أخذه أصالً عبر مواقف مشابهة سابقة ولم يتعودوا هم كذلك على مواقف كهذه، ما عزز لديهم هذا الشعور                   

 إنه االنطباع القائم على سهولة الحسم مع الرئيس في كافة القضايا لميله             .الذي استمر حتى يوم الحوار المشهود     
الدائم نحو تجنب المواجهة واكتفائه بتصدير نصوص ترفض قانونية تلك اإلجراءات دون متابعة مضامين هذا               

  .الرفض عملياً وعلى األرض
ه، وأثبت لهـم عبـر هـذا اإلجـراء          لقد فاجأ الرئيس الجميع سواء أكانوا من المؤيدين أم المعارضين لسياسات          

والسؤال . المحدود قدرته على المناورة وامتالكه الحنكة السياسية وتسخيرها كيفما يشاء وفي الوقت الذي يشاء             
هل نحن أمام انقالب في شخصية الرئيس، بحيث نشهد تحوالً دراماتيكياً في سياسـاته              : الذي يفِرض نفسه هنا   

رصة تلو األخرى للتأقلم مع واقعهم الجديد دون أن يستفيدوا منهـا أو حتـى               بعد أن أعطى للمعسكر اآلخر الف     
استغاللها إيجابياً، أم هو مجرد استثناء وحيد أفرزته الضغوط وأجبرته على اتخـاذه دون أن يرفـده بجـدار                   

 وقبل اإلجابة عن  . استنادي ويعزز من صالبته ضمن سلسلة خطوات متتابعة تصب في نفس اإلطار السياسي؟            
هذا السؤال يجب اإلشارة إلى حجم المجازفة الكبيرة التي أقدم عليها الرئيس بقـراره هـذا، مجازفـة تطالـه                    

  .شخصياً قبل أن تطال الواقع السياسي وتركيبته الفلسطينية ومستقبلنا جميعاً
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وحتى هذا اليـوم،    إن المراقب للواقع السياسي الفلسطيني يقول إن الرئيس لم يتمكن، ومنذ اليوم األول النتخابه               
أن يتقدم، ولو جزئياً، في تنفيذ برنامجه الذي انتُِخب من أجله، وهو نفس البرنامج الذي ما انفك يؤكد عليه دوماً                    

هـذا  . ويواظب على إبراز رغبته في تنفيذه، دون أن ينجح في ذلك حتى اآلن، وضمن مستويات الحد األدنـى       
بي، وبغض النظر عن المسببات التي حالت دون ذلـك، ولّـد لـدى              العجز الواضح في تحقيق البرنامج االنتخا     

المواطن العادي شعوراً باإلحباط والقنوع بالعجز وإلى فقدان األمل في المستقبل، ومع الوقت، تولد لـدى هـذا        
ة المواطن تراجع كبير في حجم توقعاته من الرئاسة، وعليه، لم يعد يتوقع أحد منه المبادرة بأية خطوة استثنائي                 

تخرج عن اإلطار العام الذي تفرضه األحداث الجارية أو التصدي لها، باستثناء بعض التصريحات التي يخرج                
فيها علينا عبر وسائل اإلعالم، وينتقد عبرها إجراءات حكومية أو تلك التصريحات التي تؤكد حرصـه دومـاً                  

راقب معاً، لم تعد تؤثر علـى مجـرى         هذه التصريحات بمجملها، في رأي المواطن والم      . على الوحدة الوطنية  
ومن هنا، كانت مفاجـأة الخطـاب ومـا    . األحداث أو تعكس حتى موقف رئيس قوي يتمتع بصالحيات واسعة        

احتواه من خطوات تحذيرية فيها الكثير من المواجهة، وفيها الرغبة في حسم األمور بشكل شبه نهائي، وكأنـه                  
 الشعب من خالل وضع مستقبله بأكمله على المحك، وفي إطار           قد استشعر ضرورة التدخل وحسم األمور عبر      

  .المجازفة السياسية، ليعزز في عيون المواطنين وفي قلوبهم أيضاً جدية الخطوة التي أعلنها
أمام هذا التحول النوعي في موقف الرئيس من الوثيقة ورغبته في استعمالها كغطاء تكتيكي واستراتيجي مقبول                

لتي عصفت بالواقع السياسي الفلسطيني، وإعادته سنوات عديدة إلى الوراء، وأبعـدتنا عـن              لحسم حالة الجدل ا   
مسارنا الوطني الصحيح، يجب على الرئيس أالّ يكتفي بطرح مبادرته وانتظار ما قد يسفر عنها من نتائج، بل                  

 الحوار الجاري وأهميته    أوالً تعزيز معاني  : عليه أن يعمل، ومـن مـعـه، على تفعيل المحاور الرئيسة التالية         
بشكل كبير وواسع وإظهار جديته في الوصول إلى مسعاه تحت كل الظروف، ثانياً التنـسيق مـع مؤسـسات                   
المجتمع المدني للبدء بحملة توعية وتثقيف جماهيرية متزامنة مع جلسات الحوار، ومكملة لها بهـدف اطـالع                 

 ولـماذا اعتمدت لتكون الحكم بين معسكرات سياسـية         الجمهور على مضامين وثيقة الوفاق الوطني وميزاتها،      
فـي االسـتفتاء   ) نعم(وأيديولوجية متصارعة، ثالثاً العمل على بناء جبهة عريضة لدعم الوثيقة؛ تحضيراً لقول    

عبر العمل مع شركاء جدد من ممثلي المجتمع المدني ومنظماته، وكذلك القطاع الخـاص، رابعـاً التحـضير                  
ي لالستفتاء وإصدار ما يلزم من قرارات رئاسية وقوانين مساندة، خامساً إغـالق الطريـق               القانوني والدستور 

ديمقراطياً وقانونياً على من يفكر في تعكير صفو االستفتاء أو في منعه أو تعطيله، والعمل على قطع الطريـق                   
المتحدة والدول الرئيسة فـي     عليه، سادساً البدء بحملة مكوكية من الزيارات تشمل االتحاد األوروبي والواليات            

بقية القارات األخرى، إضافة إلى الدول الصديقة في معسكر عدم االنحيـاز وبقيـة المعـسكرات اإلسـالمية                  
والعربية، لوضعهم أمام مضامين االستفتاء ومعانيه والتزاماته، خاصة المتعلقة بشق المفاوضات، وللتأكيد على             

 الديمقراطية التي أطلقتها الرئاسة الفلسطينية كطوق نجاة جماعي، وما          أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه الخطوة     
سيترتب عليها من التزامات دولية حيال السلطة الفلسطينية وشعبها، والتزامات إسرائيلية متعددة، خاصة أيـضاً    

العتـراف  فيما يتعلق بالشق التفاوضي، بهدف البدء بالضغط على إسرائيل دولياً للتخلي عن عنادها الرافض ل              
بالشريك الفلسطيني المتوفر عبر مؤسسة رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومن ثـم تنازلهـا عـن                 
خطتها أحادية الجانب والعودة إلى التفاوض عبر خارطة الطريق، وسابعاً وأخيراً في جاهزية الرئاسة لتحميـل                

فضها التفاوض مـع الـشريك الفلـسطيني،        المجتمع الدولي كامل مسؤولياته في حال أصرت إسرائيل على ر         
 عبـر  67وتعنتها لصالح تنفيذ خطتها باالنسحاب أحادي الجانب، وفي فرض حدود جديدة خارج إطار حـدود                

ضمها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وبما يشمل إمكانية التوجه إلى مجلس األمـن الـدولي أو                  
ولية إلنهاء حالة الالمباالة اإلسرائيلية التي تلتقي مع حالة مـشابهة           الجمعية العمومية أو حتى محكمة العدل الد      

  .من الالمباالة الدولية حيال ما يجري على ساحة الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي غير المتوازن
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التخوف الرئيس هنا يكمن في الموقف الذي من الممكن أن تتبناه حماس حيال هذه القضية، سواء أكان ذلك في                   
المواجهة بأشكالها مع الرئاسة أم في مجال القبول بقرار االستفتاء واالحتكام إليه؟ المواجهة قـد تعطـل                 مجال  

االستفتاء مرحلياً وقد تؤجله زمنياً، ولكن لن تلغيه حتى لو أفرزت المواجهة نتائج لصالح موقف الرئاسة، أمـا                  
حتى اللحظة غالبية   . متها بسالم دون عقبات   القبول فيندرج في إطار جعل االستفتاء مدرجاً لهبوط حماس وحكو         

تصريحات الحركة وقادتها في الحكومة قد رفضت االحتكام إلى االستفتاء وعززت الوحدة الداخلية للحركة بعد               
التباينات في التصريحات بين قياداتها، وعززت حالة المواجهة المحتملة ليس فقط مع الرئاسة وإنما أيضاً مـع                 

أمـا  . ة والراغب في التحرر من استغالل الفصائل له ومن هيمنتها على مصيره ومستقبله            الشعب الداعم للفكر  
رفض االستفتاء، وهو احتمال وارد ضمن الواقع الفلسطيني الذي يتغذى على التـدخالت الخارجيـة، خاصـة                 

لـشعب، ابتـداء    اإلسرائيلية منها، فستكون له انعكاسات تدميرية على مستقبل القضية الفلسطينية وآمال هـذا ا            
نأمل أن يسيطر العقل والحكمة على قرارات الجميع قبـل أن           . مـن إضعاف هيئة الرئاسة، إن لم يكن تنحيتها       

أما الرئيس،  . نجد أنفسنا ننجرف نحو الهاوية الكبرى بقرار ومسؤولية فصائلية جماعية لن يغفرها لهم التاريخ             
رته ومثابرته على القيادة حتى تحقيق البرنامج الذي انتخب         فلزاماً عليه أن يثبت حكمته وشجاعته وسالمة بصي       

من أجله، وأالّ يخذل الجميع في مثل هذا الـمنعطف من تاريخنا رغم كبر الـمجازفة التي تتـضمنها فكـرة                   
  .الجميع يراقب والخطيئة الوطنية غير واردة أو مقبولة. االستفتاء، كما أشرنا سابقاً

  4/6/2006األيام الفلسطينية 
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