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  29  :كاريكاتير
*** 

  وثيقة االسرى وعباس يستعد إلعالن االستفتاء حماس تقاطع الحوار وتصر على تعديل  .1
أسـعد  وفتحي صباح والناصرة محمد يونس وغزة ورام اهللا نقالً عن مراسليها في      5/6/2006الحيـاة   نشرت  
مع اقتراب نهاية االيام العشرة التي حددها الرئيس محمود عباس سقفاً للحوار الوطني، لم تظهر حماس                 :تلحمي

ة االسرى موضع الحوار، ما أشاع كثيراً من التوقعات بفشل هذا الحوار ولجوء عبـاس               أي اشارات قبول لوثيق   
وامتنعت حماس عن المشاركة في جلسات الحوار التـي جـرت طـوال االسـبوع الماضـي،                  .الى االستفتاء 

 االحد في رام اهللا بحضور الرئيس عباس، وهو ما أثار استياء الـرئيس              -خصوصاً جلسة الحوار ليل السبت      
الذي شكل لجنة خاصة كلفها االتصال مع قادة حماس واالستفسار عن سبب تغيبهم عن الحوار وعن مـوقفهم                  

عزيـز الـدويك والـرئيس الـسابق     .وتألفت اللجنة من كل من رئيس المجلس التشريعي د      .من وثيقة االسرى  
عن لجنة الحوار   وتوجه امس المصري الى غزة ممثال       . للمجلس روحي فتوح ورجل االعمال منيب المصري      

وفي اشارة الى فشل الحوار في تحقيق تقـدم، قـال الـدويك              .في رام اهللا للقاء رئيس الحكومة اسماعيل هنية       
نواجه مشكلة اجرائية كبيرة، فاالخوة في حماس يريدون للحوار ان ينتقـل            : للصحافيين عقب لقاء اللجنة امس    

فتح رفضت مبرر حماس هذا واتهمتها باستخدامه لتبريـر         وكانت   .الى غزة، واالخوة هنا يريدونه في رام اهللا       
واضح ان االخوة فـي حمـاس       : وقال ممثل فتح الى الحوار عزام االحمد       .تهربها من الحوار ومن المسؤولية    

يبحثون عن مبرر لتأجيل الحوار وتعطيله وكسر كالم الرئيس، المشكلة ليست اجرائية على االطالق، يمكـنهم                
مبـادرة  الهناك نقطتا خالف بيننا في وثيقة االسرى همـا          : واضاف. هاتفيا او عبر الفاكس   ان يبلغونا موقفهم    

. العربية وقرارات الشرعية الدولية، ومن دون موافقتهم على هاتين النقطتين، فان العالم لن يقبل رفع الحـصار            
 عن شعبنا فال بد لنـا مـن         ال مشكلة لدينا في موقف حماس ولتعلن ما تشاء، اما اذا اردنا رفع الحصار             : وتابع

واكد ان عباس ماض في اجراء االستفتاء في حال عدم          . استجابة الشروط الدولية التي ال تعد تنازال عن حقوقنا        
  .موافقة حماس على الوثيقة في فترة االيام العشرة التي حددها الرئيس

يجعلها غير صـالحة لتحقيـق      وعلمت الحياة ان حماس اجرت تعديالت على وثيقة االسرى على نحو ينسفها و            
وحملت التعديالت المقترحة من حماس عبارات عامـة عـن          . اختراق للموقف الدولي كما يأمل الرئيس عباس      

الثوابت الفلسطينية واشترطت اقترانها بالحقوق الفلسطينية وعدم االعتراف باسرائيل قبل ان تعترف بـالحقوق              
ديالت على الوثيقة قد تفقدها مضمونها وتجعلهـا تاليـا غيـر            واعتبر مسؤولون في فتح ان اي تع      . الفلسطينية

حماس لن تخلـع    : وافاد مسؤول رفيع في حماس للحياة      .مقبولة من المجتمع الدولي، خصوصا اللجنة الرباعية      
وتقول مصادر مقربة من حماس ان الحركة تشهد        . ثوبها والتعديالت ضرورية كي نتجنب اي تنازالت مجانية       

يرا في شأن االعتراف باسرائيل وانها خلصت الى نتيجة مفادها ان االعتراف خطر على وحـدة                جدال داخليا كب  
  .الحركة، وانها تفضل بالتالي الخروج من الحكم على االقدام على خطوة اشكالية من هذا النوع

ا من الناحية   ام: وفي غزة، استبق هنية وصول وفد اللجنة واعلن ان اجراء االستفتاء الشعبي غير قانوني، وقال              
السياسية، فاالستفتاء موضوع يحتاج الى عمق اكبر في الدراسة، خصوصا انه لم يمـض علـى االنتخابـات                  

  .التشريعية سوى أشهر، وبالتالي موضوع االستفتاء ليس بهذه السهولة او البساطة او اليسر
اء بأنـه غيـر قـانوني       وتزامنت تصريحات هنية مع تصريحات مماثلة لرئيس التشريعي الذي وصف االستفت          

ومخالف للقانون االساسي الفلسطيني، معتبرا انه يأتي البتزاز الشعب الفلسطيني وانتزاع اعتراف منه، فإما أن               
  . تعطينا رأيك، بل وتوافق على ما نطرحه عليك، واما ان تموت جوعاً

فتاء، جاء دور حمـاس لـتعلن       الجراء االست ) هنية والدويك (وبعد رفض رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية       
وذهبـت  . بكل وضوح، وبعد تردد دام اياما عدة، رفضها اجراء االستفتاء ومقاطعة جلسات الحوار في رام اهللا               

الحركة الى ابعد من ذلك ووصفت ما يجري من حوارات في رام اهللا بأنه انقالب ابيض، داعية الى نقل الحوار                   
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أبو زهري انه من ناحية قانونية، ال يوجد أي نص قـانوني يخـول              وقال الناطق باسم حماس سامي       .الى غزة 
واعتبـر ان   . الرئيس عباس اجراء استفتاء، وفي الوقت ذاته ال يوجد قانون ينظم اجـراء عمليـة االسـتفتاء                

االستفتاء من ناحية سياسية يعني االنقالب على العملية االنتخابية االخيرة، ويمثل انقالبا ابيض على الحكومـة                
 الننا نتحدث عن قـضايا      )فلسطيني الشتات  ( ورأى ان االستفتاء سيتجاوز ثلثي الشعب الفلسطيني      . فلسطينيةال

وابدى استغرابه   .وطنية تخص الجميع، وبالتالي أي استفتاء يجب ان يشارك فيه جميع أبناء الشعب الفلسطيني             
العام الفلسطيني في لحظة يتعرض فيهـا       طرح موضوع االستفتاء في هذا التوقيت، اضافة الى انه اهدار للمال            

واالولى ان نصرفه على الشعب الفلسطيني ال هدره في استفتاءات ال تهدف اال الى فـرض                ... شعبنا للتجويع 
  .تنازالت على الشعب

الفلسطينيين، بـداعي أنهـا شـأن        طالب أولمرت وزراءه أمس بعدم ابداء الرأي في وثيقة األسرى         وبالمقابل،  
ي وموقفنا واضح بأننا لن نجري اي مفاوضات سوى على اساس خريطـة الطريـق وشـروط                 فلسطيني داخل 

وأيد أولمرت في موقفه هذا وزير الدفاع بيرتس الذي أضاف أنه يحظر على إسرائيل التـدخل فـي                   .الرباعية
ماعاً عاماً  وتابع أن الجمهور الفلسطيني دعم وثيقة االسرى ويبدو أن ثمة اج          . قضية هي شأن السلطة الفلسطينية    

وجـاء   .في شأن الرئيس عباس فيما حكومة حماس التي ال تدفع الرواتب اضحت عبئاً على الشعب الفلسطيني               
توضيح أولمرت وبيرتس خالل جلسة الحكومة األسبوعية أمس، رداً على طلب وزير األمن الـداخلي ديختـر                 

ورد أولمرت على وزيره قائالً     . لَة وليس أسرى  بأن تعلن الحكومة موقفها الرسمي من الوثيقة التي وقّع عليها قتَ          
  . فحواها ليس مقبوالً بتاتاً وال يشكل أساساً ألي شيء. إن وثيقة األسرى ال تحمل أي جديد بالنسبة الينا

 أن ب.ف.أوعن عبدالقادر فارس  و فهيم الحامدنقالً عن مراسليها في جدة وغزة 5/6/2006عكاظ وذكرت 
غازى حمد رفض كليا مبدأ االستفتاء الشعبي معتبرا أن فكرة االستفتاء .لفلسطينية دالمتحدث باسم الحكومة ا

 .وأضاف د .ليست مقبولة ال من الحكومة وال من حماس وأيضاً مرفوضة من عدد من الفصائل الفلسطينية
حمد فى اتصال لعكاظ أن الشعب الفلسطينى ليس فى حاجة للدخول فى أزمات جديدة عبر طرح مثل هذا 

 . االستفتاء خاصةً فى ِظل وجود أزمة االحتالل
 عزام األحمد بعض الجهات التي لم يسمها بالتحشيد والتجييش للحرب البرلمانيةاتهم رئيس كتلة فتح من جهته، 

األهلية مؤكدا أن فتح ستتصدى إلى أية محاولة تهدف لجر الساحة الفلسطينية لحرب أهلية وقال فليحترق 
من جهته توقع مسؤول فلسطيني كبير امس ان يؤدي  .ا لم تقف الشرعية الدولية معنااألخضر واليابس إذ

واوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه  .االستفتاء اما الى استقالة الرئيس او استقالة الحكومة
 وفي حال اجتازت .في حال لم يوافق الفلسطينيون في االستفتاء على وثيقة االسرى فان عباس سيقدم استقالته

الوثيقة االستفتاء وبقيت حماس على معارضتها لها فان الرئيس سيقيل الحكومة ويدعو الى انتخابات تشريعية 
  .مبكرة

 ليس التفافا على الحكومة الحالية وانما هو محاولة عباسأكد محمد دحالن أن االستفتاء الذي طرحه الرئيس و
بالوضع الفلسطيني الراهن من أزمته وكي ال يسوء وضع الشعب لتقديم حلول عملية والمبادرة للخروج 

وذكر دحالن أن هذا االستفتاء يمثل محطة هامة بالنسبة للشعب الفلسطيني وإذا ما كانت النتائج  .الفلسطيني
 .تصب في غير توجه الرئيس عباس فانه سيستقيل

صف النائب بسام الصالحي    و :يوسف الشايب نقالً عن مراسلها في رام اهللا        5/6/2006الغد األردنية   وجاء في   
ويعبر عن عقلية االستئثار بالسلطة، واالغترار بـالقوة         .. موقف حماس بالغرور غير المفهوم     )حزب الشعب ( 

وهذا موقف خطير يعبر عن ضيق صدر غير مبرر، رافضاً المحاوالت المستمرة إلغراق الحوار في قـضايا                 
ستفتاء الديمقراطي يعني أننا نتجه نحو استفتاء بالـسالح وإراقـة الـدم    مشيراً إلى أن رفض حماس لال  .شكلية

  .الفلسطيني
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من جهته، يرجح المحلل السياسي سميح شبيب، أن الساعات المتبقية لوصول المتحاورين إلى اتفاق حول وثيقة                
 يحـدد فيـه     األسرى، لن تنتهي بالتوصل إلى أي اتفاق بشأنها، ما يجعل الرئيس مضطراً إلى إصدار مرسوم              

 سـتكون   :ويرسم شبيب سيناريوهات مختلفة حال تم االستفتاء، فيقـول        . موعداً لالستفتاء الشعبي على الوثيقة    
العراقيل أمام إجراء االستفتاء كبيرة جداً، لكن في حال تم، وحصلت وثيقة األسـرى علـى مباركـة الـشعب                    

حكومة وحماس على مواقفها، ورفضها لمثل      الفلسطيني، وهو المتوقع حسب استطالعات الرأي، فإن إصرار ال        
هذه النتائج، قد يدفع الرئيس التخاذ قرارات خطيرة للغاية، كحل حكومة هنية، وتـشكيل حكومـة تكنـوقراط،         

 هذا  :ويضيف .تكتسب شرعيتها عبر استفتاء شعبي آخر، وليس عبر المجلس التشريعي ذي األغلبية الحمساوية            
تدعي كل منهما أنها صاحبة الشرعية الحقيقية في تمثيل الشعب الفلـسطيني،            حكومتان،  : يخلق وضعاً مأزوماً  

 .وبالتالي سنكون في وضع متفجر تتغلب فيه لغة الصراع على لغة الحوار والعقل
التقى وفد من الحركة االسالمية في فلسطين : رام اهللامن د ب أ نقالً عن  5/6/2006الدستور وأضافت 

 عباس ورئيس التشريعي عزيز الدويك في مقر المقاطعة في رام اهللا امس، في  مع الرئيس48المحتلة عام 
وقال عضو الكنيست الشيخ إبراهيم  .محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية في الحوار الدائر

قريب صرصور إن اللقاء تناول البحث في تطورات القضية الفلسطينية ونتائج الحوار الوطني في محاولة لت
 .وجهات النظر واالطالع على اخر مستجدات الحوار

الناطق بلسان الحكومـة الفلـسطينية      خبراً ذكرت فيه أن     غزة  ولندن  من   5/6/2006الشرق األوسط   وأوردت  
وفـي  . المصري لمناقشة مصير الحوار الوطني    منيب  غازي حمد قال ان رئيس الوزراء التقى الليلة الماضية          

، قال حمد ان فرص نجاح الحوار ال تبدو قوية في الوقت الحالي بـسبب إصـرار                 تصريحات للشرق األوسط  
  . مؤسسة الرئاسة على موافقة الفصائل والحكومة على وثيقة الوفاق الوطني

 دحالن امس بزيـارة النائـب االسـير مـروان           قام محمد : معانقالً عن    5/6/2006الحياة الجديدة   وأضافت  
مي للنائب دحالن انه نقل خالل لقائه البرغوثي تحيات وشكر وامتنان الـرئيس             وقال المكتب االعال  . البرغوثي

عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني له ولبقية القادة االسرى من حماس والجهاد االسالمي والجبهتـين               
ع الفلسطيني على   الشعبية والديمقراطية الذين شاركوا في صياغة هذة الوثيقة ونقل لهم ايضا شكر وتقدير الشار             

وعبر البرغوثي عن ارتياحه من تبني الرئيس عباس         .هذا الجهد والذي تجسد في خروج هذة الوثيقة الى النور         
  .لهذة الوثيقة داعيا المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الى تبني وثيقة االسرى

تخابات المركزية نفت أي علم لها لجنة االنإلى أن رام اهللا من  4/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 
رئيس عباس غداً للتباحث حول موضوع االستفتاء، وفق ما أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية األحد الباجتماع مع 

   .النائب عزام األحمد
  

  مسلحة القوة المزيد من الفتح تنشر و ...غزةفي شتباكات اال بعد تجددخمسة قتلى  .2
اعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء االحـد مقتـل       : الفت حداد ن مراسلته   نقالً ع  4/6/2006 48عرب  نشرت  

 فـي  آخرين فى عمليات اطالق نار مختلفة فى كل من خانيونس ومخيم الـشاطئ               7خمسة فلسطينيين وإصابة    
واوضحت مصادر فلسطينية ان اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من القوة التنفيذيـة التابعـة                .قطاع غزة 
خلية وافراد من عائلة عفانة التى كان احد أفراد عائلتها ويعمل فى االمن الوقائى قد قتل قبل اربعـة                لوزارة الدا 

 .ايام حيث ادت هذه االشتباكات الى مقتل ثالثة من عائلة البلعاوى، والكردى، والحمارنة واصابة ثالثة آخرين               
ولين النار على سيارة كـانوا يـستقلونها        وكان اثنين قد قتال واصيب ثالثة بينهم طفل بعد اطالق مسلحين مجه           

زوجة احد قيـادات كتائـب       (واوضحت المصادر فى المستشفى االوروبى ان المواطنة ريم الغلبان        . بخانيونس
 اصيبت بعدة اعيرة نارية فى منـاطق متفرقـة مـن            قد وهى حامل    )القسام فى خانيونس ويدعى ياسر الغلبان     

   .لمصادر اصابة الجريحين اآلخرين بانها حرجة الفور فيما وصفت اىالجسم وتوفيت عل
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 فلسطينيين بجروح أثنـاء     7أصيب   :غزة نابلس نقالً عن مراسليها في      5/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
اشتباكات بين أفراد من قوة المساندة وعناصر من كتائب شهداء األقصى بمحافظة رفح، واتهمت حماس فرقـة                 

ن الوقائي بتنفيذ خطة مدروسة لزعزعة األمن واالستقرار في المجتمع والنيـل مـن              الموت التابعة لجهاز األم   
  .المجاهدين

نفى أبو قصي الناطق اإلعالمي باسم كتائب شهداء األقصى، في           :4/6/2006األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و
فية شجار عائلي، مستنكراً    حديث لأليام، أن يكون لحركته ضلع في هذه االشتباكات، مؤكداً أنها اندلعت على خل             
  .في الوقت ذاته ما تردد من أنباء حول اشتراك عناصر من الكتائب في تلك االشتباكات

القيادة المركزية لكتائب  أن د ب أ وعن القدس جمال جمالنقالً عنمراسلها في  5/6/2006الدستور وذكرت 
 وفي شوارعه الرئيسية لحماية المقاومة شهداء االقصى في غزة قررت امس نشر قوة حماية على حدود القطاع
وقالت الكتائب في بيان أنها جاهزة  .والتصدي لالعتداءات االسرائيلية وضبط االمن في الشارع الفلسطيني

 .لنشر الوحدة في حال استمرار االعتداءات وعمليات القتل المجهولة والمتكررة ضد المواطن الفلسطيني
لهذه القوات ستكون حماية المقاومة الفلسطينية من القوات الخاصة االسرائيلية وأضاف البيان أن المهمة االولى 

 . المستعربين
رفض وزير الداخلية سعيد صيام نشر قوة امنية تابعة لفتح في جنين واعتبر ذلك خروجا على القانون من جهته 

 افراد من اجهزة األمن وقال في تصريحات خاصة للدستور إن مثل هذه التصرفات واخراج .وتهديداً للنظام
 .الى الشوارع لالحتجاج مرفوضة وغير قانونية وتدل على حجم أالزمة وعدم االنضباط في األجهزة األمنية

 .. ورداً على سؤال حول الحرب األهلية التي كثرت التصريحات حولها، قال صيام هذه رغبة إسرائيلية
هداء األقصى في طولكرم، عن تشكيل قوة مساندة        كتائب ش أعلنت  : غزةمن   5/6/2006الشرق األوسط   وجاء  

وقال محمد شحادة، قائد كتائب االقصى، في المدينة خالل مؤتمر صحافي ان تشكيل             .  عنصرا 180يبلغ قوامها   
. القوة جاء لحماية عناصر الحركة وانها لن تكون بديال عن أجهزة األمن التابعة للـسلطة، بـل مـساندة لهـا                    

قرار اتخذ في ضوء الوضع الحرج الذي تمر به المدينة، األمر الذي يحتم على فـتح                وأضاف شحادة أن هذا ال    
وشدد على أن قوة المساندة تلقت تعليمات صارمة بعدم إطـالق النـار واسـتخدام               . اتخاذ االجراءات الالزمة  

  .السالح إال في حالة الضرورة القصوى
  

   تبدأ المرحلة االولى من صرف رواتب الموظفينالبنوك .3
نفى رئيس الحكومة اسماعيل هنية اي تغيير في موقف البنـوك            :غزةمن   5/6/2006القبس الكويتية   رت  نش

: وقال . الف موظف من محدودي الدخل، مؤكدا انها ستصرف اليوم         40الفلسطينية في شأن صرف سلف لنحو       
دأ االثنين هذا االمـر     اريد ان اؤكد على ما صرح به وزير المالية بأن المرحلة األولى من صرف الرواتب ستب               

 الكشوف موجودة فـي     :واضاف هنية  .منته وكل البنوك ستنفذ هذا االتفاق الذي جرى بينها وبين وزير المالية           
 شـيكل   1500البنوك والرواتب مودعة فيها، وهي راتب شهري للموظفين والعاملين الذين يتقاضون رواتـب              

  .د الظهر دفع رواتب الموظفينومساء أمس أفاد مسؤول بنك فلسطين انه تم بع .فأقل
إن : قال مصدر مصرفي في تـصريح غـامض لرويتـرز          :غزة من   5/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 الف موظف حكومي وفي الوقت نفـسه تتجنـب التعامـل            40البنوك مستعدة لتقديم سلف من دون فوائد لنحو         
تعدون ان نخسر ماليين الدوالرات وال نخـاطر        مس: وأضاف. المباشر مع الحكومة لتفادي العقوبات األمريكية     

  .بعالقتنا مع البنوك األمريكية أو نجازف بالتعرض لعقوبات دولية
وقالت ألوية الناصر صالح الدين وكتائب القسام وكتائب شهداء األقصى كتيبة المجاهـدين وكتائـب شـهداء                 

بنوك الفلسطينية أن تكون وطنية أو فلتغلق        على ال  :االقصى القيادة المشتركة في بيان مشترك أصدرته االحد إن        
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لقد أصبح واضحا للجميع أن االستهداف الصهيوني األمريكي لشعبنا الفلسطيني قد اتخذ وجهاً             : وأضاف. أبوابها
سافراً وقبيحاً، حيث تتكامل خطوات االستهداف ابتداء باألرض الفلسطينية مـصادرة وتهويـدا، وبالمقاومـة               

قاالً، ثم بلقمة العيش حصارا وتضييقا وتجويعا متعمدا، لتركيع الشعب الفلـسطيني وسـلبه              الفلسطينية قتالً واعت  
 أن تتحول بعض مؤسساتنا إلى أدوات لقهر شعبنا وتنفيذ سياسة الحرمان التي يخطط              :واستنكر. حريته وإرادته 

ة الشعب الفلسطيني فإذا    وأكد البيان أن البنوك الفلسطينية هي مؤسسات وطنية وجدت لتخدم مصلح          . لها أعداؤنا 
أصبح دورها مقلوبا وباتت أداة لتنفيذ الحصار الصهيوني فسوف تعامل معاملـة الـذين يحاصـرون الـشعب       

  .الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم
وك  ان احد البن   واشهود عيان قال  ، أن   وكاالتالألفت حداد و   نقالً عن مراسلته     4/6/2006 48عرب  وذكر موقع   

الفلسطينية بدأ االحد دفع مرتب شهر لبعض موظفي الحكومة وهو اول بنك يفعل ذلك برغم التهديـد بفـرض                   
وقال بنك فلـسطين فـي بيـان ان مـوظفي            .عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حكومة حماس        

او أقل  )  دوالر 325 ( شيقل 1500الحكومة ممن لهم حسابات في فروع البنك ويتقاضون رواتب شهرية قدرها            
وجاءت الخطوة لبنك فلسطين بعد ان وافقت بنـوك          .يمكنهم سحب اموالهم عن طريق ماكينات الصرف االلي       

محلية اخرى على ان تدفع من اموالها اجور االف اخرين من موظفي الحكومة في اعقاب تهديد مـن فـصائل                    
  .مسلحة

كد مصدر مصرفي رفيع لاليام ان جميع البنوك العاملة         أ :4/6/2006 األيام الفلسطينية     في كتب جعفر صدقة  و
 شيكل، باستثناء   1500 الف موظف تقل رواتبهم عن       40في االراضي الفلسطينية لن تبدأ اليوم بصرف رواتب         

بنك فلسطين المحدود، وذلك لعدم تحويل وزارة المالية المبالغ المطلوبة لتغطية هذه الرواتب، خالفا لما اعلنـه                 
 المالية لكنها اكدت التزامها بدفع سلف على المكشوف من مواردها الذاتية، تحدد قيمتها وفقا لوضع                هنية ووزير 

وقال المصدر ان المبلغ الذي وفرته وزارة المالية، حتى يوم امس، ال يزيد على               .حساب كل موظف على حدة    
ب الموظفين الذين يتقاضون     مليون شيكل اجمالي المبلغ المطلوب لتغطية روات       60 مليون شيكل، من اصل      13

  . شيكل فما دون1500
  

  يتوافقان على أولوية خارطة الطريق ولمرتوامبارك  .4
في مؤتمر صحفي عقـده مـع       مبارك  حسني   أعلن :شرم الشيخ، غزة، رام اهللا    من   5/6/2006الحياة  نشرت  

االسـرائيلية   -سطينية  سبل تحريك المفاوضات الفل   شرم الشيخ في    في  محادثات ثنائية   في ختام   ايهود اولمرت   
 خريطة الطريق، أن أولمرت ابلغه أنه سيلتقي عباس نهاية الشهر بهدف استئناف مفاوضات السالم،               أساسعلى  

 تسوية سلمية بين الشعبين والعمل على عملية الـسالم بمـساراتها            إلى التوصل من خالل التفاوض      أنمعتبرا  
 والسالم في المنطقة، معربا عن ثقتـه        لألملء يفتح نافذة جديدة     إن اللقا مبارك  وقال  . المختلفة يحقق االستقرار  

 حـل   إلـى ودعـا الفلـسطينيين     . في أن التعاون مع اولمرت سيؤدي في النهاية للسالم مهما كانت المصاعب           
 استمرت المشاكل والصراع سينشغلون عن عملية السالم، وال بـد           إذامشاكلهم حتى تمكن مساعدتهم، وقال انه       

   .لهذه المشاكلمن وضع حد 
عتـزم التـشاور   كمـا ي   ة،منطقال شريك حقيقي في عملية السالم في        يعتبره هان من جانبه، قال اولمرت لمبارك    

وأكد أولمرت   ، اسرائيل ملتزمة خريطة الطريق ودفع العملية السلمية مع عباس          اولمرت وأضاف. هوالعمل مع 
 الـسلطة   أنتوقـع   كمـا    . عباس للبحث في هذه العملية      واجري اللقاء مع   ،سأستنفد السبل في هذه القناة    : قوله

 وعـدم تـرك المجـال       األوسطالفلسطينية ستنفذ قرارات الرباعية الدولية من أجل تحريك الوضع في الشرق            
 هي لمفاوضات على أساس خريطة الطريق، وان لم نفلح في ذلك سنلجأ لطـرق               األولوية أن وأضاف. للجمود
  . أخرى
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لقد بحثنـا   بالمساعدات حيث قال     اولمرت  رأي تحريرالأسرة  عن   5/6/2006مصرية  الجمهورية ال وأضافت  
 وهذا هو السبب    ، وسنتخذ كل الخطوات الممكنة لمنع أزمة إنسانية       ،في المجال اإلنساني في المناطق الفلسطينية     

مـع   والتعـاون    ، مليون شيكل من أجل األدوية للمجتمـع الفلـسطيني         50أيضا أن حكومتنا قررت تخصيص      
. المنظمات الدولية التي تنشط في غزة وذلك لتزويدها بكافة االحتياجات اإلنـسانية للمـواطنين الفلـسطينيين               

  أوامـر  قد أصدر و ، الفلسطينيين ىوأعرب أولمرت عن تقديره أيضا للمساعدات اإلنسانية التي تقدمها مصر إل          
ؤال حول كيف يمكن لمصر أن تمارس        س ىوردا عل .  سرعة ممكنة  بأقصى المصريةم المساعدات   يل تقد يسهلت

وأن نتيجـة ذلـك     ،  ال الدول وال الشعوب تقبل الضغوط في هذا الوقت          قال مبارك  ، حكومة حماس  ىنفوذها عل 
ـ                  ،ستنقلب عكسيا   تبـدأ   ى نحن نحاول أن نقنع األنظمة أو المؤسسات المختلفة بأنه البـد أن نتفـق سـويا حت
  .المفاوضات
 على  دتأكيالردا على سؤال حول     : وكاالت نقال عن    - رام اهللا، شرم الشيخ    من   5/6/2006المستقبل  وأشارت  

إن المبادرة العربية تقصد أنه إذا تمـت  قال مبارك الثوابت العربية في المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت          
 تقبله دولة هذا هـو      قبلته دولة أو لم   ،  وهذا شيء طبيعي قبلناه   ،  عملية السالم فالدول العربية ستعترف بإسرائيل     

الوضع الطبيعي، إذا وصلنا إلى حل لعملية السالم وانتهى هذا المشكل أعتقد أن كل الدول سيكون لها عالقـات        
   .مع إسرائيل

حسب تقرير لصحيفة معـاريف فـان مبـارك قـال           : القدس، القاهرة من   5/6/2006القبس الكويتية   ونقلت  
 الجانب  األحاديمستوطنات في الضفة، لكن سنعارض بحزم الفصل         ال بإخالءالولمرت في مستهل اللقاء نرحب      

بوش في واشنطن بلقاء عبـاس      لمن جانبه، كرر اولمرت التعهد الذي قطعه        . بدون مفاوضات مع الفلسطينيين   
 االسرائيلية ثالثية، فان اولمرت رد طلب       -ورغم التلميح المصري بتفضيل جعل القمة الفلسطينية         .هذا الشهر 
 المعارضـة   اولمـرت وحسب مصادر مصرية فقد ابلغ مبارك        . ثنائيا عباس يكون لقاؤه مع     أنضال  مبارك مف 

ووفقـا  .  الجانـب حيـال الفلـسطينيين   أحاديةالسعودية لكل خطوة اسرائيلية و واألردنالقاطعة من قبل مصر   
ول الحدود بين    جدار على ط   إقامة مع مبارك موضوع     أثارلتقديرات مصدر امني اسرائيلي كبير فان اولمرت        

 هـذا   إنويقـول المـصدر      .، الذي تبنيه حاليا في الضفة الغربية      األمنيمصر واسرائيل، على غرار الجدار      
 القرار في القيادة السياسية االسرائيلية كخطوة ال مفر منها في ضوء            أصحاب أوساطالموضوع يشق طريقه في     

 قطاع غـزة، وعلـى خلفيـة        إلىبر الحدود المصرية    استمرار المحاوالت لتهريب الوسائل القتالية والذخيرة ع      
  . اسرائيل عبر سيناءإلى خالياها إدخال كالقاعدة إرهابيةمحاوالت منظمات 

قـال المتحـدث باسـم الرئاسـة        : ب.ف. أ عنغزة  من   5/6/2006األيام الفلسطينية   من جهة أخرى ذكرت     
هزون للدخول فورا فـي مفاوضـات مـع         نبيل ابو ردينة في تصريح لوكالة فرانس برس نحن جا         الفلسطينية  

 العدوان  إنهاء المطلوب   أن انه شدد على      إال . خارطة الطريق دون شروط مسبقة     أساسالجانب االسرائيلي على    
 األموال عن   واإلفراج الواقع   األمر فرض   إجراءاتوالحصار االسرائيلي ووقف جدار الفصل العنصري ووقف        

 وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين عباس واولمرت قال ابو ردينـة           .سانيةإنالمحتجزة لدى اسرائيل لتجنب كارثة      
  .من حيث المبدأ اللقاء قادم ولكن لم يتم االتفاق على موعده ومكانهانه 

خيمـت   : محمد زيـادة   ،عادل صبري ،  محمد جمال عرفة  عن مراسليها    4/6/2006اسالم اون الين    وأوردت  
وفيما وصفت صحف مستقلة مصرية الزيـارة        ة إيهود أولمرت لمصر،   انتقادات شعبية وحزبية حادة على زيار     

ـ   ـ  في هذا التوقيت ب    ولتأكيـد دور مـصر فـي       ،  تحقيق مصالح عاجلة للفلسطينيين    العار، بررتها الحكومة ب
الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي، ولفك الحصار المفروض على الفلسطينيين، ولحل أزمة الضرائب، ولبحث سبل             

  .ولمرت بدال من ترك الساحة للحلول األحادية اإلسرائيليةافاوضات بين عباس واستئناف الم
  

 توجه فلسطيني للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة  .5
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ذكرت مصادر إعالمية فلسطينية أن هناك توجها يجري بلورته للدعوة إلى انتخابات تشريعية :  د ب أ،غزة
ونقلت وكالة االنباء المستقلة سما على موقعها  .احة الفلسطينيةمبكرة كمخرج لالزمة الحالية التي تعصف بالس

االلكتروني عن مصادر قالت إنها رفيعة المستوى أن االسبوعين القادمين حاسمان بالنسبة لالزمة في الساحة 
 حماس بإجراء تعديالت على برنامجها السياسي، فان القيادة الفلسطينية الفلسطينية، ففي حال لم تقم وتبادر

وأضافت المصادر أن الحركات واالحزاب . ستكون مضطرة لحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة
المشاركة في أغلبها لم تتفق على برنامج حل وسط لتشكيل حكومة ائتالفية تضم الكتل النيابية، رغم أن هناك 

ات إقليمية ودولية لم تعد راغبة وأكدت المصادر أن هناك جه. جهات تقوم بدور الوساطة النجاز هذا الهدف
 .في أن تستمر الحكومة الفلسطينية الحالية وأنها تنتظر أن تبتعد عن الساحة السياسية بهذا الشكل أو ذاك

  5/6/2006الدستور 
  

  الفصائل تدفع مخصصات اسراها : مستشار وزير االسرى .6
والمحـررين ان مختلـف الفـصائل        اكد فرحات اسعد مستشار وزير شؤون االسرى         : ربى مهداوي  ،رام اهللا 

والتنظيمات تدفع مخصصات الكانتينا داخل السجون، عن عناصرها بما في ذلك حماس، وكشف ان فتح دفعت                
 الف شيقل مؤخرا عن اسراها في سجن النقب وان الوزارة ستقوم بدفع وتغطية جـزء مـن هـذه                    150مبلغ  

كومة تدفع السرى حماس فقط بأنها تأتي فـي         ووصف اسعد التصريحات التي تشير الى ان الح        .المخصصات
سياق التضخيم السياسي بهدف النيل من الحكومة وزيادة الضغط عليها، واوضح ان البعض من اهالي االسرى                
يستخدم اساليب التضليل باتهام الحكومة بالتمييز لصالح اسرى حماس واهمال باقي االسـرى، وان هـذا فـي                  

   .لوزارةالحقيقة مخالف للواقع ولسياسة ا
  5/6/2006الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يمنع األمن الفلسطيني من حمل السالح  .7

 أفادت مصادر أمنية فلسطينية في طولكرم أمس، ان الجانب االسرائيلي ابلغ االرتباط العسكري :د ب أ
مى، وبرر الفلسطيني بمنع حمل السالح من قبل عناصر األمن الفلسطيني في الشوارع وذلك الى أجل غير مس

الجيش االسرائيلي هذا اإلجراء بأنه يقوم بنشاط امني داخل طولكرم متحاشيا االصطدام برجال األمن 
وصرح مدير جهاز األمن الوقائي الفلسطيني بالمحافظة العقيد ماهر دويكات ان هذا اإلجراء . الفلسطينيين

خارجين على القانون، وتابع ان االحتالل يشكل عائقا أمام أجهزة األمن الفلسطينية لحفظ األمن ومحاربة ال
 . االسرائيلي بهذا اإلجراء المفاجئ يشل حركتنا وإجراءاتنا في هذا السياق

  5/6/2006البيان 
  

  وزير االقتصاد الفلسطيني يكشف عن حاالت فساد بالسلطة .8
لمسئولين ورمـوز   اتهم، المهندس عالء الدين األعرج وزير االقتصاد الوطني، مجموعة من ا    : سمر خالد  ،غزة

المرحلة السابقة في السلطة الفلسطينية، بأنهم نظروا للمعابر بل للوطن برمته على أنه صفقة تجارية تحقق لهم                 
وآن الوقـت إلعـادة    .. كفى لكـم  : ووجه األعرج، رسالة لهؤالء المسئولين، بقوله     . الثراء على حساب الشعب   

وكشف األعرج، أن المـواطنين     . نين وتيسر األمور للتجار   هيكلية المعابر بالطريقة التي تضمن حقوق المواط      
الفلسطينيين يأكلون منذ عشرات السنين الدقيق من قمح األعالف، وحين فتحت الـوزارة هـذا الملـف علـى                   
مصراعيه لضبط السوق وإحالة الملفات للنائب العام، لم يعجب البعض فأطلقوا ضجة مغايرة للحقيقـة وبعيـدة                 

ما يحدث في المعابر في قطاع غزة، ال يسر أحدا؛ فهناك تداخل وتنازع وتجـاوز               : ألعرجوقال ا . عن النزاهة 
وأضاف أن هنـاك    . للصالحيات، من البعض الذين تعودوا أن يكونوا متنفذين في المعابر دون حسيب ورقيب            
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ي عدم تمثيل لوزارة االقتصاد ذات االختصاص في بعض المعابر مثل صوفا ورفح، حيث ال يـسمح لمـوظف                 
الوزارة من الدخول للمعبر، رغم ما يرد من بضائع عبر التجار وعبر ما يخرج من المعبر من أمـور يجـب                     

وحول دور األمن في المعابر، أكد الوزير األعرج أن دور األمـن حفـظ              . ضبطها مثال سبائك الذهب وغيرها    
ر والوارد؛ فهذا أمر ال تعرفـه       النظام والتدخل عند اللزوم، أما أن يتجاوز حدوده ويشرف على عمليات الصاد           

المعابر التجارية في كل دول العالم، ولكن في فلسطين نمط مختلف، وكأننا نعيش في أجواء وفـي قـوانين ال                    
وبين األعرج، أن هناك واردات تأتي من إسرائيل والخارج وتدخل بفواتير أقل            . تتفق مع قوانين العالم التجارية    

 في باب التهرب الضريبي ويضيع أموال على ميزانية السلطة، وفواتير تخرج            من قيمتها الحقيقية، وذلك يدخل    
وأوضح أنه  . عبر صادرات تقيم بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما ينقص ويسلب الخزينة الفلسطيني أمواال كثيرة             

 وزارة في الماضي تم إدخال مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصالحية لألراضي الفلسطينية دون تمكـين مراقبـي       
االقتصاد من التدقيق في هذا األمر، مشددا على أن الوزارة تقف اليوم بالمرصاد لمثل هذه القـضايا لحمايـة                    

ونوه إلى أنه تم في الماضي إدخال شـحنة مـن           . السوق من مكب النفايات التي انتشرت فيها البضائع الفاسدة        
اعات المحرمة دوليا، ألن سعرها يـوازي       حصمة الخفاف إلى قطاع غزة، وكانت تحتوي على نسبة من اإلشع          

وأكد األعرج، أن الوزارة طرحت على الرئيس عباس، أن تتولى هيئـة مـستقلة إدارة               . خمس سعرها الحقيقي  
المعابر بحيث تمثل فيها كافة الوزارات صاحبة العالقة واالختصاص، وكل يعمـل ضـمن اختـصاصه، دون                 

ة، ومن الممكن على شـخص مـن القطـاع الخـاص أو مـن               اإلصرار على أن تتولي الحكومة رئاسة الهيئ      
الشخصيات المعروفة بماضيها النظيف، وهذا األمر موضع البحث، وهناك من يعيق عملية الوصـول التفـاق                

  .فيما يتعلق به
  5/6/2006الرأي األردنية 

  
  قريع يحمل رسالة لألسدو ... قادة الفصائلععباس يدرس اإلجتماع م .9

محمود عباس سيزور دمـشق بعـد انتهـاء         الرئيس  فت مصادر فلسطينية رفيعة أن      كش:  بارعة ياغي  ،دمشق
لالتفاق معهم علـى     الحوار الفلسطيني، وذلك لالجتماع بقادة الفصائل الفلسطينية العشرة المتواجدين في سوريا          

إلـى ذلـك     .بشار األسد الرئيس السوري   لقاء  ل وكذلك   ،كافة الترتيبات التي تضمن إعادة بناء منظمة التحرير       
مصادر أن قريع يحمل رسالة من عباس إلـى األسـد،           الوأكدت   . قادما من تونس   دمشقوصل أحمد قريع إلى     

تتضمن تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وما تم االتفاق              
ها بالخارج في وقت الحق في كـل مـن          عليه في الحوارات الداخلية التي تجري في غزة، والتي سيتم استكمال          

   .دمشق والقاهرة
  5/6/2006الوطن السعودية 

  
  عباس يبحث مع مرجع شيعي أوضاع الفلسطينيين في العراق .10

محمود عباس والمرجع الشيعي العراقي حسين المؤيد فـي عمـان أوضـاع             الرئيس  بحث  :  ماجد توبة  ،عمان
 قتل واعتداءات وتهجير اتهمت فيها ميليشيات عراقية على         الفلسطينيين في العراق، ممن يتعرضون إلى حمالت      

االعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في العراق وقال أنها تأتي في سياق تآمري             ودان المؤيد  .أسس طائفية 
 .وشدد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية األولى للعرب والمسلمين           .وانتقامي مرفوض 

 اللقاء، الذي جرى في بيت الضيافة الفلسطيني بعمان السفير عطا اهللا خيري ومستشار عباس السياسي                وحضر
ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وعدم االنجرار إلى مـا يريـده             على  شدد المؤيد   و. نبيل عمرو 

  .أعداء الشعب الفلسطيني من فتنة واقتتال
  5/6/2006الغد األردنية 
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  ن عن تطوير صاروخ موجه إلكترونياسام تنفي اإلعالكتائب الق .11
نفت كتائب القسام أن يكون أحد قادتها أو أي من الناطقين باسمها قد اعلـن عـن تطـوير او امـتالك                      : غزة

، وقـال ابـو عبيـدة     . صواريخ موجهة إلكترونيا يصل مداها الى معظم المراكز السكنية الرئيسية في اسرائيل           
تعقيباً على ما نشرته احدى الصحف األميركية اإللكترونية نقال عن شخص يـدعى ابـو                ،كتائبالالناطق باسم   

كتائب، وانه اكد ان الكتائب تملك مثل هذه الصواريخ، ال يوجد شـخص             العبد اهللا زعمت انه قيادي بارز في        
 فإننـا ال نعلـن       حتى عندما يكون لدينا ما نود االعالن عنه،        ،واضاف. اسمه ابو عبد اهللا يتحدث باسم الكتائب      

   .واشار الى أنه ليس من عادة الكتائب أن تعلن عما تنتجه من وسائل قتالية. بهذه الطريقة
  5/6/2006الشرق األوسط 

  
 ل مساعد قائد كتائب القسام في رام اهللااعتقا .12

 كتائب ذكر راديو اسرائيل أن قوة اسرائيلية خاصة اعتقلت أمس حسن اللدادوة من مساعدي ابراهيم حامد قائد
 أن اللدادوة سلم نفسه الى القوة بعد أن حاصرت منزله في اضاف،و .الذي اعتقل قبل حوالي أسبوعين القسام

 .رام اهللا وطالبته بالخروج منه
  5/6/2006القدس الفلسطينية 

 
  فتح تمر بحالة استنهاض شاملة: ندحال .13

ة عقب فوز حركة الشبيبة الفتحاوية قال محمد دحالن في تصريحات للصحافيين في غز:  ماهر إبراهيم،غزة
 تمر بحالة استنهاض شاملة ستعيد للحركة هيبتها وكرامتها ومكانتها  فتحفي جامعة القدس المفتوحة، ان حركة

 أدعو أبناء فتح الى مزيد من الوحدة وااللتفاف حول الحركة، معتبرا أن الفوز الذي حققته اضاف،و .التاريخية
 وأوضح ان الفوز الذي حققته الشبيبة في جامعة القدس المفتوحة .سد وحدتهاجامعة يجالفي جميع فروع 

 أبو ديس قبل أيام وكذلك فوز كتلة فتح في انتخابات نقابة أطباء األسنان، –وفوزها في مجلس جامعة القدس 
. لمقاومشعب الفلسطيني حول فتح وبرنامجها السياسي وبرنامجها االيعتبر مؤشرا واضحا على التفاف جماهير 

ونوه إلى انه  يتوجب على سعيد صيام، أن يختار بين أن يكون قائدا لميليشيات مسلحة أو قائدا ألجهزة أمنية 
فلسطينية شرعية وقانونية رسمية، وأنه ال يجوز وجود أي قوة أو ميليشيا مسلحة غير األجهزة األمنية الرسمية 

  . باعتبار ذلك مخالفا للقانون
  6/6/2006 البيان   

  
  خطة إسرائيلية لدولة فلسطينية تعتمد على تبادل أراض مع مصر واألردن  : يالندآ .14

كشف الرئيس السابق لمجلس األمن اإلسرائيلي في مقابلة مع هـآرتس نـشرتها              : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 الـسلطة    تفاصيل خطة إلقامة دولة فلسطينية تعتمد على تبادل مساحات مع مصر واألردن وضمها إلى              ،أمس

حل دولتين لشعبين   أن   اعتبر   إال أنه وابدوا اهتماماً بها،    يها،  الفلسطينية، وادعى ان مسؤولين في فتح اطلعوا عل       
 كيلومتر مربع لغزة، من سيناء،      600 تشمل اضافة     وأشار إلى ان الخطة    .بين نهر األردن والبحر غير واقعي     

 متر مربع من أراضـي الـضفة        600يني، واعطاء عمق    لبناء مطار دولي وميناء ومدينة يسكنها مليون فلسط       
 ، كيلومتراً مربعاً في النقب الجنـوبي      150إلسرائيل لتوفير حدود قابلة للحماية وتعويض المصريين باعطائهم         

حفر نفق يربط مصر باألردن شـمالي       إضافة إلى    ،وتعويض آخر على صورة مساعدة دولية وتنمية اقتصادية       
 في المائة من  المساحة      105كيلومتر مربع من األردن للفلسطينيين حتى تكون لديهم          100 ونقل مساحة    ،ايالت
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الدولة الفلسطينية قابلـة    ، حيث تصبح     فإن هذا الحل مريح لكل األطراف      هومن وجهة نظر   .التي يطلبونها اليوم  
 ويـتخلص لي،  مصر باالزدهار واالعتراف الـدو    فيما تحظى   إسرائيل بحدود قابلة للحماية،     وتحظى  للوجود،  

   .األردن من ضغوط الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني المتواصل الذي يهدد مستقبله
  5/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  آيالند يحذر من خطة التجميع االسرائيلية .15

 أن ايغور أيالند أعتبر، أن    :  من القدس المحتلة    آمال شحادة   عن مراسلتها  5/6/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
جميع لن تجلب األمن واالستقرار، ولن تتيح للفلسطينيين اقامة دولة قابلة للحياة، بـل سـتكون دولـة                  خطة الت 

 سـتؤدي إلـى   ها أنشار إلىاكما . متطرفة فقيرة تدفع نحو جولة أخرى من المواجهات وعودة ظاهرة الفدائيين  
 اتفاق السالم مـع  فيسرائيل إتراكم أخطاء ان لفت إلى   و. تهديد محمود عباس، واألردن ومصر، ودول عربية      

 وخطـة االنـسحاب     ، وأوسلو وكامب ديفيـد    ، ورفض الكونفيدرالية األردنية الفلسطينية    ، وحرب لبنان  ،مصر
  . في الصراع مع الفلسطينيينقاد إلى طريق مسدود، األحادي من غزة

يذ الخطة بشكل غير    حذر من أن تنف   إلى أن آيالند    : الناصرةمن   5/6/2006 الحياة    مراسل أسعد تلحمي وأشار  
ن تنفيذها سيشجع حماس على مواصلة الهدنة ألن االنسحاب         أ كما. سليم سيؤدي الى تحطيم المجتمع االسرائيلي     

  .هايشكل وجبة اوكسجين ل
، إضافة إلـى    خطوةهكذا   منطق في    وأعتبر أن ال  خطة  النتنياهو هاجم   أن  : 5/6/2006 48 عرب   وذكر موقع 

تفـاوض  لل شيء هناكلن يكون   ففي حال ظهور قيادة فلسطينية معتدلة        أنه   وزعم. تفيها الكثير من التنازال   أن  
  .  بسببها  عليه،معها

  
   يدعو الى تحويل بيت حانون الى مدينة أشباح  االسرائيليوزير االمن الداخلي .16

 لية االسـرائي  ديختر اقترح على الحكومة   أن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 5/6/2006 الحياة   نشرت
احتالل مناطق في قطاع غزة وتصعيد العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد مطلقي قذائف القسام على غرار ما                

انه يجـب تحويـل بيـت        ب وأضاف. هفعل الجيش في رده األسبوع الماضي على حزب اهللا بعدما نجح في شل            
معقول أن  من ال  ليس   إذ  لرعب،   ميزان ا  حيث من الواجب إعادة   حانون الى مدينة أشباح اذا اقتضت الضرورة،        

  .يتواصل سقوط القسام
  

األجهـزة  أشـار إلـى أن      و. ليس واردا بيريتس اعتبر إعادة االحتالل     ن  أ: 4/6/2006 48 عرب   وذكر موقع 
كل العمليـات   أن  قال أولمرت،   من جهته   و.  مع التطلع إلى أدوات جديدة     ،األمنية تعمل بنجاح مقابل التهديدات    

  . بيرتس كل االحترامعليه يستحق االمر الذي  ،في قطاع غزة جلبت نتائج جيدة جداالعسكرية األخيرة 
  

 مسيرة لليسار االسرائيلي في تل ابيب تأييدا للفلسطينيين .17
 الليلة الماضية واالمئات من نشطاء اليسار االسرائيلي شاركأن  :تل ابيبمن 4/6/2006القدس العربي نشرت 

ردد بعضهم هتافات معادية لعمير  ، حيثنطلقت من وسط تل ابيب باتجاه المدينةفي مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ا
  .بيرتس

وزيرة المعارف اإلسرائيلية   أن  : القدس المحتلة  من    حسن مواسي  عن مراسلها  5/6/2006 المستقبل   وأضافت
مة الفلـسطينية   باستئناف المفاوضات مع الحكو    الحكومة االسرائيلية    السابقة التي شاركت في التظاهرة، طالبت     

ولفتت إلى ان   .  بيرتس يمضي على طريق من سبقه نحو ارتكاب جرائم حرب          أشارت إلى أن  و. المنتخبة فورا 
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 عن العدالة اليهودية تحول إلى      يقالكل ما   حيث   إلى دولة ابرتهايد حقيرة،       االسرائيلي، تحولال يدل على الواقع  
 صمت االكاديميين ورجال الفكر     ،ب من جامعة تل ابيب    البروفيسور يهودا شنها   ومن جهته هاجم     .تراب ورماد 

ـ     مشيرا إلى وجوب     ،وقضاة المحكمة العليا    حقيقية وليـست مواليـة      تكون،  67قيام دولة فلسطينية في حدود ال
 .لن يجلب السالمألن ذلك .  الثقوبمن حيثالسرائيل، وال تشبه الجبنة السويسرية، 

  
  صادية عن حكومة حماس سيؤدي الى انهيارها استمرار قطع المعونات االقت: نتنياهو .18

إذ استمرت إسرائيل وواظبت على قطع المعونات االقتصادية        ، بأنه    نتنياهو في تصريحات له صباح اليوم      ادلى
  .  سيؤدي الى انهيارهاإن ذلكعن حكومة حماس ف

  5/6/2006 48عرب 
  

  ئيلي  دوف فايسغالس ينهي مهامه رسمًيا كمستشار لرئيس الوزراء االسرا .19
التـصاالت ولـم    لتسلم دوف فايسغالس باألمس مهامه االولى كرئيس لمجلس ادارة شركة بيزك االسـرائيلية              

 قد انهى مهامه رسميا كمستشار لرئيس الوزراء وكبير          بذلك  يكون حيث  . أولمرت، إلى شرم الشيخ   مع  يسافر  
  .المبعوثين االسرائيليين إلى الدول األجنبية

  5/6/2006 48عرب 
  

  للجيش تأثير تعدى حدوده على القضايا المختلفة في اسرائيل : احثون اسرائيليون وأجانبب .20
فان لير في القدس، ندوة تحت عنوان، جيش يملك دولة، يتناول فيه المشاركون مدى التأثير                يقام اليوم في معهد   

ويعتبر . ع في الدول الغربية   الكبير للجيش على القضايا الهامة في اسرائيل والذي يتعدى بشكل كبير ما هو متب             
 القـضايا   تتعـداها نحـو   انما  ،   ال تقتصر فقط على األمور األمنية      ه أن مكانة تأثير    المشاركون نواالختصاصي

، أن قـوة     منظمي النـدوة   أحدوقال  . تأثير على االعالم والسياسيين   إضافة إلى ال  االقتصادية والتربوية والثقافية    
 ومع قائد األركان حلوتس من جهة واولمرت وبيـرتس مـن            ،نوات األخيرة لجيش أخذت تزداد في الس    اسلطة  

 اجهـزة تراقـب     شار في نفس السياق، إلى عدم وجـود       وأ .يهاسيستمر في المحافظة عل   فإنه   ،الجهة األخرى 
ا معتبر ،  ال توجد للمواطنين أي تأثير على غالبية القرارات الكبيرة        بينما   ته،السياسيون سياس ، فيما يحدد    الجيش
يظهر االختصاصيون كيفية تأثير الجيش على ميزانية الدولة بشكل         من جهة أخرى    و. ديمقراطيةب ليس   أن ذلك 
 فـي بنـاء الجـدار وتـصفية الناشـطين           لـه  في ادعاءاتهم على التدخل الواضح والكبير        ون ويستند ،واضح

 كل مـا يتعلـق فـي ادارة         معهد أن الجيش حصر قوة كبيرة وتأثيرا تعدى حدوده في          ال ويوضح. الفلسطينيين
حكومة في  ل ويواصل في أن يكون المحلل السياسي ومزود البدائل ل         ،المفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية    
  . كل ما يتعلق بالخطوات السياسية والعسكرية

  5/6/2006 48عرب 
  

  االحتالل يقتحم مدينة ومخيم جنين ويعتقل أربعة شّبان  .21
 اليوم مدينة ومخيم جنين، وشنت حملة مداهمات اعتقلت خاللها أربعة شبان، فيما اقتحمت قوات االحتالل فجر

وأفادت مصادر محلية أن  .نشرت المزيد من الحواجز العسكرية في المحافظة وعرقلت حركة تنقل األهالي
عت قوات صهيونية معززة أكثر من عشرين آلية عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت مدينة ومخيم جنين، وشر

بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة في المخيم، وأجبرت األهالي تحت تهديد السالح على الخروج من منازلهم 
  .وقامت باحتجازهم وتفتيشهم

  5/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  في غزة من مشروع ترميم منازل %90اإلغاثة السعودية تنجز  .22
 بالمئة من مشروع ترميم منازل 90ونروا انه تم االنتهاء من اوضح تقرير صدر عن وكالة اال : واس،الرياض

 مبينا أن ،االسر الفلسطينية المتضررة في قطاع غزة والذي تموله اللجنة السعودية الغاثة الشعب الفلسطيني
 0 منزال270عدد المنازل التي سيتم االنتهاء من ترميمها مع نهاية العقد 

  5/6/2006عكاظ 
  

  الفلسطينيةة إسرائيل عدوة البيئ .23
أكدت احصائية لجهاز االحصاء المركزي الفلسطيني ان إسرائيل اقتلعت أكثر من مليون شجرة ودمرت               :نابلس

وقـال الجهـاز  ان      . وجرفت مليون دونم من األراضي الزراعية الفلسطينية منذ احتالل األراضي الفلسطينية          
 في المائة من المـوارد      85ضت سيطرتها على     بئراً ولوثت مصادر المياه األخرى، وفر      288إسرائيل دمرت   

  . متراً مكعباً سنويا90ًالمائية الفلسطينية، ما أدى إلى انخفاض حصة الفلسطيني من مياه الشرب إلى أقل من 
  5/6/2006الخليج اإلماراتية 

 
  اسرائيل ترفض منح تأشيرات دخول لفلسطينيين يحملون الجنسية االميركية .24

طينيين الذين يحملون الجنسية االميركية من رفض السلطات االسرائيلية السماح لهم اشتكى العشرات من الفلس
وذكر اخرون ممن يحملون ايضا الجنسية ، بالدخول الى البالد على الرغم من حملهم لجواز السفر االميركي

اشهر اصبحت ترفض االميركية ان السلطات االسرائيلية التي كانت في العادة تمنحهم تأشيرات اقامة لمدة ثالثة 
ولم يصدر عن السلطات ، البعض تأشيرات لمدة شهر واحد منحهم مثل هذه التأشيرة وفي حاالت نادرة منحت

االسرائيلية اي توضيح السباب هذه االجراءات الجائرة كما ان الدبلوماسيين االميركيين في البالد لم يحركوا 
  .ساكنا للمساعدة

  5/6/2006القدس الفلسطينية 
  

  طباء يربطون بين تردي األوضاع االقتصادية وانتشار األمراض الـمزمنةاأل .25
أكد مدير مركز اإلغاثة الطبية التخصصي ألمراض القلب والشرايين والسكري، وجود عالقـة              :رائد أبو ستة  

وأوضح أبو غوش أنه يندر وجود بيت فلسطيني         .بين تردي األوضاع االقتصادية وانتشار األمراض الـمزمنة      
وقال في تصريح صحافي وزع أمس، إن الفئات         .و من مريض أو أكثر يعاني من أحد األمراض الـمزمنة         يخل

الفقيرة أكثر عرضة إلى تردي أوضاعها الصحية بسبب عدم قدرتها على توفير العالج والدواء، نظراً الرتفاع                
  .تكاليف عالج األمراض الـمزمنة

  5/6/2006األيام الفلسطينية 
 

  ألف دوالر في مهرجان دعم للشعب الفلسطيني 80 المية تجمع اإلسالجماعة .26
أقامت ضمن فعاليات حملة إغاثة الشعب الفلسطيني التـي          الجماعة اإلسالمية  ان 5/6/2006المستقبل  نشرت  

يكـسر حـصارهم   .. أطلقتها دعماً لصموده، مهرجاناً حاشداً في قاعة قصر األونيسكو تحت عنـوان دعمكـم             
ماعة الشيخ فيصل مولوي، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، ورئيس            بحضور أمين عام الج   

 80وتخلل المهرجان جمع تبرعات من الحضور، بلغت قيمتهـا           .رابطة علماء فلسطين الشيخ مصطفى داوود     
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ظن البعض أن حماس انتقلت من المقاومة الى السلطة، وهذا غير صـحيح أبـداً،               ،  مولوي وقال ال  .ألف دوالر 
هي ال تزال قلب المقاومة وهي لم تقبل السلطة اال لتحمي المقاومة ولتخدم شعبها، ونحن مطمئنون ان السلطة                  ف

ن حماس عاهدت اهللا أنها لن تفـرط         ا ثم تحدث نزال فقال    .لن تغير من حماس ولن تدفعها لالعتراف بإسرائيل       
تي تتعرض لها المصارف لمنع تحويـل       عرض للضغوط ال  تثم   .بالمبادئ، ولن تقايض بين المبادئ وبين المال      

األموال الى داخل فلسطين، مجدداً االستنكار للموقف الذي تعرض له سامي أبو زهري حين جرت مـصادرة                 
 وختم مستغرباً منع السلطة الفلسطينية إدخال شاحنات لألدوية أرسلتها إحدى           .األموال التي كان ينقلها الى غزة     

سامي أبو زهري، يـشكر فيهـا       لوقد عرض خالل الحفل كلمة منقولة        .ينالجمعيات المصرية الى داخل فلسط    
  .الشعب اللبناني على وقفته ودعمه

 نفـى ادعـاءات نـزال     أ   رسـمي  أناطقان   رام اهللا      من 4/6/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     واوردت
يحاته غير المسؤولة، والتي     كنا نأمل أن يتحرى نزال الدقة في أقواله وتصر         ،وقال. ألدويةاشاحنات  بخصوص  

ال يكف عن اإلدالء بها، مما يؤدي إلى مزيد من االحتقان والتوتر الذي يتحمل مسؤوليته هو وأمثاله الـذين ال                    
 من المؤسف حقاً أن نزال ال يرى        ،وأضاف .هم لهم سوى التهجم على السلطة الوطنية، واتهامها زوراً وبهتاناً         

  أضاع بوصلة العمل الوطني، وهذا لن يعـود          ه قد ل اإلسرائيلي، منوهاً إلى أن    ما يعانيه شعبنا على يد االحتال     
وقد أوضح نظمي مهنا، مدير عام المعابر بطالن هذه االدعاءات بقوله إن عـدد               .بالخير على شعبنا الفلسطيني   

  . فقط وهي لم تصل إلى معبر رفح بل ال زالت في العريش4سيارات األدوية هو 
  

   امرأة اردنية للمشاركة في دورة اسرائيلية18ن مطبعون يبحثون ع .27
كشفت مصادر خاصة لعرب اليوم عن قيام جهات مطبِّعة مع اسرائيل بالتحضير حاليا لـدورة               : لقمان اسكندر 

 الذي كان سـابقا     - بيت بيرل االسرائيلي     - بتنظيم من المعهد الدولي      ،نسوية أطلق عليها دورة القيادة النسائية     
ووفق ما ذكرته المصادر فان هذه الجهات ستقوم بتسليم جـوازات            .دد من المواطنين االردنيين   قد نظم دورة لع   

وحـسب المعلومـات فـإن هـذه      .السفر للراغبات في االنضمام الى الدورة الى السفارة االسرائيلية في عمان      
ن المطلوب اسـرائيليا     علما با  ،الجهات تعاني من عدم موافقة معظم من تم استمزاج رأيهن للسفر الى اسرائيل            

  . سيدة أردنية لكل دورة18جمع ما ال يقل عن 
 5/6/2006العرب اليوم 

  
 السعودية تنفي تسلل بضائع إسرائيلية إليها  .28

 أكد مسؤول حكومي سعودي، على عدم صحة دخول سلع ومنتجات إسرائيلية إلى األراضي :يو بي آي
تلك السلع والمنتجات اإلسرائيلية ربما تدخل بطرق وقال نائب مدير عام مصلحة الجمارك إن  .السعودية

  .مضللة ليس عليها أي دالئل تدل على مصدر المنشأ وبأسماء مستعارة خالف مصدر الصنع
  5/6/2006البيان 

  
  موظفا في دائرة أوقاف األقصى 19توجه انذارات لاألردنية األوقاف  .29

نفى الممثل القانوني االردني لشؤون الممتلكات االسالمية في مدينة القدس ان تكون وزارة :  حسام عطية،عمان
 موظفا من موظفي دائرة االوقاف 19االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية اتخذت أي قرار بتجميد 

ان ما حصل ال وقال . االسالمية في المسجد االقصى على خلفية االشتباه بعالقاتهم مع الحكومة الفلسطينية
لتزامهم بالعمل من ناحية، ولتقاضي بعضهم ايتجاوز اكثر من توجيه انذارات لهؤالء الموظفين بسبب عدم 

  . مبالغ مالية من الزوار، مؤكدا بان ال عالقة لهذه القرارات باي اجراءات سياسية تذكر
  5/6/2006الدستور 
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  رة بيروت  التعاون الخليجي يدعو حماس إلى الموافقة على مباد .30
وزراء خارجيـة   الذي كان يترأس اجتماع     شدد وزير الخارجية اإلماراتي عبد اهللا بن زايد آل نهيان           : ا ف ب  

دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وتغليب الحكمة والعقل، ونبذ العنف بـين                
طينية إلى القبول بمبادرة الـسالم العربيـة التـي      الحكومة الفلس   الختامي البيان ودعا. جميع الفئات في فلسطين   

  . أقرتها قمة بيروت محذرا من خطورة الحصار المالي واالقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني
  5/6/2006السفير 

  
   اللبنانية -حركة أمل اللبنانية تؤكد على ضرورة تعزيز العالقات الفلسطينية  .31

يمي في حركة أمل اللبنانية إلقليم جبل عامل، خالل لقاء سياسي مع            أكد محمد حرقوص، المسؤول التنظ    : صور
ودعا  . الفلسطينية بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين      –كوادر الحركة على ضرورة تعزيز العالقات اللبنانية        

قة، إلى ضرورة إنشاء حوارات سياسية عربية لبنانية، فلسطينية، وسورية لرسم معالم المخاطر المحدقة بالمنط             
الحركـة   امتمن جهة أخرى، وبمناسبة ذكرى االجتياح اإلسرائيلي للبنان، أق         .والتي تحملها المشاريع المعادية   

اللبنانية وإلى احتـرام القـرارات      - عدة كلمات دعت إلى تعزيز وتطوير العالقات الفلسطينية          فيهاحتفاالً ألقيت   
لى قضايا الشعوب دون تمييز، وعلى ضرورة تطبيـق         الدولية على أن تكون هذه القرارات تنظر بعين واحدة إ         

  .، الذي يؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني194القرار 
 4/6/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

 
  خالل لقائه ابو الغيط وعمرو موسى تطورات الساحة الفلسطينية يبحث الرسن  .32

ى الرياض بعد زيارة لمصر استغرقت يومين أجرى غادر الرسن القاهرة امس متوجها إل:  د ب أ،القاهرة
تناولت االوضاع في المنطقة خاصة آخر التطورات على ، خاللها مباحثات مع أحمد أبو الغيط وعمرو موسى

شدد أبو الغيط على أهمية العمل من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتوصيل المساعدات  حيث .الساحة الفلسطينية
طيني وعدم معاقبته على خياره الديمقراطي مشيرا إلى أن استمرار سياسة الحصار المالية إلى الشعب الفلس

 يينتؤدى إلى مزيد من التطرف وال تساعد على توفير االجواء المناسبة الستئناف عملية السالم بين الفلسطين
  .ينواالسرائيلي

  5/6/2006الدستور 
  

  الفلسطينيينحماس تتخذ مواقف متناقضة وهي المسؤولة عن أزمة : والش .33
 ان حماس هـي      في الدوحة،   لشؤون الشرق األوسط   ة الخارجية األميركي  ةأكد مساعد وزير  : كتب عباس موسى  

أشـار  ، و  حكومتها من رفضت قبول مبدأ المجتمع الدولي للوصول إلى السالم، ولذلك رفض بناء أي عالقة مع              
فهم لماذا يهتم المـسؤولون فـي       ي ال   ال، بأنه واضاف قائ أن الواليات المتحدة لم تقرر المقاطعة دون سبب،         إلى  

أكثرية الشعب تريد الـسالم     حيث ان    بشؤون الفلسطينيين،    همقرار أكثر من اهتمام   الحماس بأن يسيطروا على     
وأوضح ان موقف حماس يجـب أن       .  حكومتهم تنكر عليهم ذلك    إال أن حقوق والعيش بأمان،    الوالحصول على   

التـي هـي    اآلن، وألن معظم الفلسطينيين يعترفون بشرعية وجود إسرائيل،         يتغير ألنها أصبحت في الحكومة      
عدم قيام الواليات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واسـتجابتها      حول  و. عضو في األمم المتحدة   

واليـات  لقرارات األمم المتحدة، قال ان الفلسطينيين يعاقبون اآلن من قبل حكومتهم وأن المجتمع الـدولي وال               
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المتحدة ال تلعبان دور الحكومة الفلسطينية، موضحا أن وجود حماس في السلطة اآلن هو سبب المشكلة وتأزم                 
ن الواليات المتحدة هي الداعم األول للـشعب        أ الفتا إلى الوضع االقتصادي الفلسطيني بسبب مواقفها المختلفة،       

 وستستمر بهذا العمل شرط تقديم المـساعدات        ،عربية من الدول األوروبية وال    هالفلسطيني وهي أكثر مساعدة ل    
 ان إسرائيل تحتجز أمـوال      حماس، بشدة قول    في نفس السياق   واستغرب   .حكومةالمباشرة إلى الشعب ال إلى      

 ترفضه، وأن االنتخاب الذي فـازت علـى         ذيالفلسطينيين في حين أن هذه األموال تأتي نتيجة اتفاق أوسلو ال          
 عـدم    من جهة أخـرى    وأكد. هاساس أيضا، مما يعني تناقضا واضحا في قرارات        األ نفس قد بني على     ،أساسه

تدخل بالده في االعتراض أو القبول على زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الدوحة، معتبرا ان هذا األمـر                  
  .راجع بالكامل إلى الجانب القطري

 5/6/2006الوطن القطرية 
  

  سلمين غربيينالقاعدة شكلت لواء بريطانياً من م .34
 إسالمياً سافروا من بريطانيا الى العراق لالنضمام الـى  150كشف تقرير صحافي في لندن أن أكثر من    : لندن

أبلغت مصادر  حيث   .ما يغرف باسم اللواء البريطاني الذي شكله تنظيم القاعدة للقتال ضد قوات التحالف هناك             
عماء التمرد في العراق شكلوا الفرقـة األجنبيـة مـن            أن ز  ،أمنية رفيعة المستوى صحيفة ذي صنداي تايمز      

ويستعد بعض هؤالء لتنفيذ هجمات انتحارية، بينما تلقى بعـضهم اآلخـر            . مواطنين غربيين للقتال الى جانبهم    
أفادت الصحيفة أن اللواء البريطاني يعمل تحت القيادة المباشرة         كما  . تدريبات أساسية على القتال لتنفيذ هجمات     

  .للزرقاوي
  5/6/2006الحياة 

  
    العراقعطور إسرائيلية سامة في  .35

 غـازات سـامة     ىانتشرت في مدينة كركوك معلومات بشأن وجود عطر تم استيراده من اسرائيل يحتوي عل             
نقل استعماله، فيما   وأكد بعض السكان ان العديد من االشخاص لقوا مصرعهم بعد           . ويباع في االسواق المحلية   

 عـه تهديد اصحاب المحال التجارية التي تقوم ببي      إلى   مسلحة    مما دفع بمجموعات   .ستشفيات الم لىالعديد منهم ا  
  .  بالقتل

  5/6/2006الوفد المصرية  
  

   مقابل هدنة متفق عليها1967نقبل بدولة ضمن حدود و ،جولة لكسر الحصار :هنية .36
سيقوم بجولة عربيـة لحـشد      صرح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية انه          محمد أبو خضير   في لقاء مع  

  :الحوار وفيما يأتي نص .الدعم السياسي والمالي وكسر الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية
  هل هناك جولة عربية وأوروبية تعتزمون القيام بها؟* 
ومـدى  نعم هناك جولة عربية ولكن الجولة األوروبية بحاجة الى ترتيب وهي مرتبطة بالموقف األوروبـي                 -

  .تعامله السياسي مع الحكومة الفلسطينية
  أي الدول العربية التي ستشملها الجولة؟* 
لقد وصلتنا دعوة رسمية من دولة قطر الشقيقة وطبعاً سوف أقوم بتلبية هذه الدعوة واتوقـع إن خرجنـا ان                     -

  .ازور عدداً من الدول العربية فأالن يجري اإلعداد والتجهيز لهذه الزيارة
  ناك اتصاالت بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الكويتية؟هل ه* 
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هناك اتصاالت من خالل وزير الخارجية الدكتور الزهار وفي األونة األخيرة وصلتني رسالة مـن الـسيد                  -
 وقد تـشمل الجولـة      ،وزير االتصاالت الكويتي عبر وزير االتصاالت الفلسطيني وهي رسالة أخوية وحميمة          

  .العربية الكويت
 بشكل جزئي ومتى    2002الجميع ينتظر مبادرة من حكومتكم؟ وهل صحيح ستتبنون المبادرة العربية للسالم             *

  ستعلنون عن موقفكم بشكل رسمي؟
الواقع ان المبادرة العربية تضمنت نقاطا ايجابية ولكن هناك ايضا بعض النقاط نحن نتحفظ عليهـا ولكـن                   -

لعربي من هذه المبادرة وان المشكلة في الموقف اإلسرائيلي منها الن           المشكلة لم تكن في الموقف الفلسطيني وا      
اإلسرائيليين حتى اليوم لم يعلنوا قبولهم لهذه المبادرة وعلى العكس فقد صرح رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي                  

مـة  السابق ارئيل شارون فور اإلعالن عنها بالقول ان هذه المبادرة ال تساوي الحبر الذي كتبت فيه وعـشية ق       
 قرر شارون إعادة احتالل الضفة الغربية بالكامل وفرض الحصار على المقاطعة والرئيس ياسر              2002بيروت  
ومن هنا المشكلة ليست فينا كفلسطينيين وعرب وإنما في سلطات االحتالل التي ما تزال تصر علـى                 . عرفات

  .عدم االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ربي وإقليمي ودولي وينتظرون منكم موقفاً من القرارات الدولية والتحـرك الـسياسي             ولكن هناك ترقب ع   * 

  المقبل؟
ان كافة القضايا التي يدور في فلكها الحوار أالن عرضنا موقفنا فيها من خالل البيان السياسي الذي طرحته                   -

القرارات الدوليـة هـو ان       وقلنا ان الموقف من      ،على المجلس التشريعي والذي بموجبه منحت الحكومة الثقة       
الحكومة سوف تتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع كافة القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية علـى أسـاس              
التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومراعاة المصالحة العليا وكذلك أوضحنا مواقفنـا مـن االتفاقيـات                

  .ان واضحاً وشامالً وأتى على كافة القضاياالموقعة واعتقد ان بيان الحكومة السياسي ك
هل تدرسون تغيير إستراتيجيتكم في ضوء الواقع الحالي والحصار المفروض وتلبية شروط اللجنة الرباعية              * 

  الدولية؟ وهل ترون هذه المتطلبات عادلة يمكن التجاوب معها الى حد ما؟
عية غير عادلة وفيها قسوة على الشعب الفلـسطيني          ان هذه الشروط والمتطلبات التي طرحتها اللجنة الربا         -

ولقد كان بودنا ان تطالب اللجنة الرباعية الدولية سلطات االحتالل اإلسرائيلي باالعتراف بحقوقنا في              . وحقوقه
  .أرضنا وإنهاء االحتالل واالستيطان واالجتياحات واالغتياالت ووقف اغتصاب أرضنا وحقوقنا ولكنها لم تفعل

مدى يمكن لحكومتكم الصمود في وجه الحصار السياسي والمالي ونحن نعلم ان جزءاَ كبيـراَ مـن                 الى أي   * 
موازنة الحكومة والسلطة يأتي من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل ومن الدول المانحة وفي مقـدمتها                

  جتمع الفلسطيني؟االتحاد األوروبي والواليات المتحدة؟ مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الم
 ولكن في نفس الوقت هناك صبر من الشعب والحكومة الشرعية للشعب الفلـسطيني وقـد أسـفنا            ،هناك ألم  -

للقرار األوروبي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني واعتبرنا ذلك متناقضاً مع ابـسط حقـوق اإلنـسان                 
 نحن أجرينا انتخابـات ديمقراطيـة حـرة         ،هاوكذلك معاكساً ألبسط قواعد وأسس الديمقراطية التي يؤمنون ب        

 وكان يجب على األوروبيين وغيرهم ان يحترموا أردة الـشعب           ،ونزيهة وكانت هذه نتائجها وهذه إرادة شعبنا      
الفلسطيني ويتعاملوا مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة مباشرة وان ال يجعلوا من المال والمـساعدات المقدمـة                

بتزاز سياسي ومساومتنا على حقوقنا المشروعة والمقرة والمعترف بهـا وفـق كافـة              للشعب الفلسطيني مادة ا   
نحن نؤكد للجميع ان قدرتنا على الصمود قدرة عالية وفائقة وفي نفـس             . الشرائع والقرارات والقوانين الدولية   

وفي الوقـت   . ليالوقت البدائل للمساعدات األميركية واألوروبية أصبحت شبه ثابتة ومتوفرة على الصعيد الما           
  .نفسه نحن ال نعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومأساته ونكبته

  عن أي بدائل تتحدثون في النواحي المالية ودعم الحكومة الفلسطينية؟* 
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 لقد توفرت لدينا بدائل عربية وإسالمية رسمية وشعبية وأستطيع ان اقول تمكنا من تـوفير مـصادر ثابتـة                   -
  .للدعم

وفتح أصبحت شبه يومية     الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية والصدامات ما بين كوادر من حركة حماس           * 
كيف تعالجون ذلك وما مدى تأثير ذلك على عملكم وخطورة هذا الفلتان على األمن الداخلي الفلسطيني وإمكانية                 

  االنزالق الفلسطيني نحو حرب أهلية؟
 الفلسطينية وال رابـح     - في االنجرار الى مثل تلك االشتباكات والصدامات الفلسطينية          ال يوجد أي مصلحة    -

ونحن من منطلق إيماننا بوحدة الـشعب الفلـسطيني وصـون الـدم             . فيها فالكل خاسر وال تخدم إال إسرائيل      
تي حماس وفـتح  الفلسطيني تحدثنا مع كل الفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية وتحديداً مع األخوة في حرك           

من اجل تخفيف حدة االحتقان وتضييق دوائر الصراع الداخلي وتمكنا بفضل اهللا وجهود الجميـع ان نحتـوي                  
 ونحن جادون   ،قسماَ كبيراً من ذلك، ولكن ما زال هناك ذيول لهذه الصدامات واألحداث في هذه المنطقة أو تلك                

 السياسية من أجل انهاء كافة ذيول الخالفات الداخليـة          في االستمرار في تطبيق كل اإلجراءات القانونية وكذلك       
  . الداخلية الن ذلك ال يخدم أطالقا شعبنا وقضيته العادلة وانما يخدم سلطات االحتالل-
   أين مكمن الخطر في الساحة واألمن الفلسطيني الداخلي؟* 
ألني . نا من االحتالل وأعوان االحتالل     نحن ننظر دائماً ان الخطر األمني في ساحتنا الفلسطينية الداخلية يأتي            -

ومن يفعـل ذلـك   . ال أتصور ان وطنياً مخلصاً شريفاً ممكن ان يكون محل تهديد أمني لمجتمعه ولشعبه وأمته           
  .يكون قد خرج عن الثقافة الوطنية التي نريد تعزيزها

وع المنـصرم وهنـاك      عقدت الكثير من جلسات الحوار الوطني في غزة والقاهرة في الماضي وفي األسب             * 
جلسة خالل ايام ما هي توقعاتكم من مثل هذا الحوار؟ وهل التوصل الى نتائج أمر مهم بالنسبة لحماس؟ ومـا                    

  هو هدفكم منه؟
وهو أمر مهم النه يأتي في ظـروف صـعبة مـن الحـصار              .  هذا الحوار ليس األول ولن يكون األخير        -

ناك خلال في قاعدة االنطالق لهذا الحـوار قائمـة علـى ان    المفروض على الشعب الفلسطيني ولكن يبدو ان ه 
األزمة والمآزق سببها نتائج االنتخابات التشريعية كأن الشعب الفلسطيني اخطأ ووقع في مأزق حينمـا اختـار                 

يريد فرض أجندة سياسية وحركة حماس للحكم ويبدو ان هذه قاعدة ينطلق منها بعض األطراف في هذا الحوار               
  .لحوار الوطني الفلسطينيعلى طاولة ا

نحن نرى ان المأزق الذي تمر به الساحة الفلسطينية ليس بسبب وصول حماس الى الحكم وانما يعود سببه الى                   
 وبالتالي يـستخدمون    .ان كافة األطراف شكلت جبهة عالمية اعتمدت استراتيجية إفشال هذه الحكومة وكسرها           

عن الشعب الفلسطيني بغية تحقيق أهدافهم وأجندتهم       )  المنابع   تجفيف( الحصار المالي والسياسي وما يسمى ب     
  .السياسية

وأقول لكل األخوة المتحاورين إذا انطلقتم من قاعدة أن المآزق فلسطيني وسببه فلسطيني فان هذا الحوار لـن                  
ر لـه   وارى ان الحوار يجب ان ينطلق من قاعدة ان الشعب الفلسطيني يجب ان يتوحد وتتوف              . يصل الى نتيجة  

  .كل عناصر القوة لمواجهة األطراف الخارجية التي تفرض الحصار السياسي والمالي على الشعب الفلسطيني
   هل تعتقدون ان هناك أطرافاً فلسطينية وعربية تساهم في هذا الحصار؟* 
ـ                  - د علـى    شعبنا الفلسطيني واع ويقرأ ويسمع ويتابع ما يجري على الساحة الفلسطينية وأمل أن ال يكون اح

  .الساحة الفلسطينية متورط في حصار شعبنا
  ما هو رأيكم في االستفتاء حول وثيقة األسرى؟ * 
 ثانياً شعبنا الفلسطيني خاض انتخابات      ، أوالً االستفتاء ال يلزمنا وال حاجة له والبد ان نتوصل الى تفاهمات             -

الشعب الفلسطيني والبرامج واألشخاص    تشريعية لم يمض عليها أربعة اشهر وهذه االنتخابات كشفت توجهات           
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 وان شعبنا اختار وليس سهالً الخوض في هذه القضايا من جديـد ال علـى الـصعيد                  .الذين يريدهم في الحكم   
  .القانوني وال على الصعيد السياسي

 ما مدى مشاركة قيادة حماس في الداخل والخارج في الحوار؟ وكيف تنظرون الى وثيقة االسـرى وهـل                   * 
  ن تكون االساس؟يمكن ا

 هؤالء أخوة وقادة نحترمهم ونقدرهم ولكن ما        . ان وثيقة األسرى نقدرها من منطلق تقديرنا للموقعين عليها          -
جاء في الوثيقة فيه قاسم مشترك واسع وفيها نقاط بحاجة الى توقف سياسي الن الوثيقة فـي رأيـي جمعـت                     

ة بالالجئين والشرعية الدوليـة واالتفاقـات ومـساحة         وخلطت بين السياسي واالستراتيجي هناك نقاط لها عالق       
 واعتقد ان علينا تطوير هذه الوثيقة لكي تكون هذه الوثيقة محل اجماع             .أراضينا وهذه قضايا استراتيجية مهمة    

وطني ولن تكون كذلك إال إذ كانت كل األطراف على الساحة الفلسطينية ساهمت في وضع تصورها وتوافقت                 
هذا الى جانب ان األسرى فـي سـجون االحـتالل           . كون هذه الوثيقة محل إجماع وطني     على صيغ جامعة لت   

) هـدريم  ( في سـجن   3إذ ان هذه الوثيقة خرجت من قسم        . اإلسرائيلي في غالبيتهم لم يطلعوا على هذه الوثيقة       
نية ولكـن   ونحترم معتقلينا والقيادات هنا ونرى ان لهم موقعهم على الخريطة الـسياسية والمقاومـة الفلـسطي               

 هناك مرجعيات ومواقـع أخـرى       .القرارات السياسية في القضايا االستراتيجية ال تؤخذ من موقع ومن زاوية          
  .تشارك في صنع القرار في الداخل والخارج وفي السجون

 كيف تقيمون العالقات بين مؤسسة رئاسة الوزراء ومؤسسة الرئاسة؟ ولماذا ال يشارك وزراء الحكومة في                * 
  لرئيس خارج الوطن وخاصة وزير الخارجية؟جوالت ا

 ان العالقة مع مؤسسة الرئاسة ليست بالشكل الذي نريده حتى االن أما موضوع اصطحاب الـوزراء فـي                    -
جوالت الرئيس أبو مازن خارج الوطن هذا موضوع انا طالبت به ودعوت له وحتـى االن هـذا األمـر لـم                      

  .يحصل
لحكومة فأي الفصائل والحركات الفلسطينية تجاوبت معكم أكثر وهي اقرب           أجريتم حواراً قبل وبعد تشكيل ا      * 

  إليكم؟
 ان معظم الفصائل الفلسطينية متقاربة مواقفها وهناك الكثير من القواسم المـشتركة ولكـن فـي المـسائل                    -

  .هم األقرب إلينا) الجهاد اإلسالمي(االستراتيجية األخوة في حركة 
  ويتناولها بشكل مستمر في الخطابات والبيانات ما هو ردكم على ذلك؟) ألهلية الحرب ا(  هناك من يلوح ب* 
 ثانياً ال يوجد في بيئتنا وال في ثقافتنـا          ، أوالً ان الحرب األهلية مصطلح غير مدرج في القاموس الفلسطيني           -

 ويسقط ضحايا ولكن     ال شك هناك مشاكل    .وال في تركيبتنا السياسية ما يسمح لنا بهذا المنزلق نحو حرب أهلية           
كانت وستبقى مجرد أحداث محصورة ولن تمتد الى البيت والشارع الفلسطيني ونحن حريصون على تجاوزها               

  .بجهودنا لتمتين ساحتنا الفلسطينية الداخلية
اين يصنع القـرار    .. هناك من يقول ان القرار في حماس يؤخذ في الخارج ومحللون يقولون انه في الداخل                 * 

  في الداخل ام الخارج؟) المطبخ ( في حماس 
 ان كل موقع في الداخل والخارج يشكل ثقال في صناعة القرار انها مؤسسة يؤخذ فيها القرار فـي الـداخل          -

والخارج والسجون وفي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ليتم بلورة موقف وقرار يلتزم به الجميـع                 
  .صغيراً وكبيراً

؟ 1967 ان توافق حركة حماس على اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران                 هل من الممكن   * 
  وهل هذا يرضي جماهيركم والشعب الفلسطيني؟

 مقابل هدنة وليس مقابل االعتراف بـشرعية        1967 نعم نحن ال نمانع في أقامة دولة فلسطينية على حدود             -
  . هدنة متفق عليها.االحتالل
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(  هذا الموقف والهدنة تشجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود اولمرت على تنفيـذ خطتـه                أال تعتقد ان مثل   * 
  ضم غور األردن وتهويد القدس الشرقية؟) االنطواء 

 محل إجماع وطني في هذه المرحلة ونحن كحكومة         1967ان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود       ،   ال قطعاً   -
وبالتالي الخطط اإلسرائيلية األحادية مرفوضة من قبل القيـادة والـشعب            .فلسطينية نشكل المظلة لهذا اإلجماع    

  .الفلسطيني
 ما هي طبيعة العالقات بينكم وبين سوريا وإيران؟ وكيف تدعم سوريا وإيران الحكومة والشعب الفلسطيني؟                * 

   مليون دوالر لكم؟50وهل وصلت المنحة اإليرانية 
ء من بالد الشام ونعتز بهذه العالقة مع سوريا ولبنان كما األردن وان             في مساحة الجغرافية القديمة نحن جز      -

 وان زيارة وزير الخارجية الدكتور الزهـار الـى          ،سوريا مشكوره تساند وتقف الى جانب الشعب الفلسطيني       
سوريا كانت ناجحة جداً من خالل رفع مستوى التمثيل السياسي الفلسطيني في سوريا واعتماد جـواز الـسفر                  

لسطيني والسماح بدخول المواطن الفلسطيني الى سوريا دون تأشيرة دخول وكذلك اعتماد الصفر الدولي في               الف
االتصاالت بيننا وبين سوريا الشقيقة والموافقة على إدخال الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود األردنيـة               

نا وإسناد سياسي من قبل القيادة الـسورية        الى سوريا كما ان هناك حملة تضامن شعبية سورية واسعة مع شعب           
 وهذا الموقف ينسحب على إيران التي ال يقل موقفها دعماً وإسنادا سياسياً ومالياً للـشعب                .وهذا الموقف عظيم  

  .الفلسطيني
  ؟)  مليون دوالر50(  هل وصلت المساعدات اإليرانية * 
  .ها ال وإنما هي موجودة تحت تصرفنا ونفكر كيف نقوم بإدخال -
  كيف تنظر حماس إلى أهم جارتين لفلسطين األردن ومصر؟ وهل هي عالقة عون ومساندة ام عالقة صدام؟* 
 مصر واألردن جوار    ، العالقات مع مصر واألردن عالقة استراتيجية مهمة ومتميزة ويجب ان تكون كذلك             -

العالقـات جيـدة    . من قطاع غـزة   مهم وكالهما يشكل بوابة فلسطين الى العالم الخارجي من الضفة الغربية و           
ونحن رفعنا شـعار    . وحميمة بغض النظر عن االختالفات في المواقف السياسية في القضايا الخاصة بالصراع           

وتوجها بان العالمين العربي واإلسالمي يمثال ويشكالن لنا عمقاً استراتيجياً بل بـديال فـي وجـه الحـصار                   
من هنا نحن حريصون على العالقات القوية مع مصر واالردن          المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية و     

  .وكافة األخوة في دول الخليج والعالمين العربي واإلسالمي الننا ننتمي الى هذين العالمين
   اين وصلت العالقات مع االردن؟* 
  : نحن أوضحنا موقفنا استراتيجياً فيما يخص األردن الشقيق في ثالث نقاط -

  . ببرنامجها والحكومة ترفض الوطن البديل وهذا األمر استراتيجيان الحركة:أوالً 
  . بمن فيهم الالجئين في االردنجميعاًنؤكد على حق عوة الالجئين : ثانياً 
  رفعت فـي رسـالة   قدقضايا استراتيجية والوان هذه   . التكامل االقتصادي والسياسي مع األردن الشقيق     : ثالثاً  

وان قضايا صغيرة هنا وهناك يجب ان ال تؤثر على الموقـف االسـتراتيجي              . تطمينات الى األردن منذ زمن    
  .الذي ننظر اليه بالنسبة لالردن الشقيق

 ماذا بخصوص قضية األسلحة التي كشف عنها االردن واعترافات؟ ولماذا لم ترسلوا وفـداً أمنيـاً لبحـث                   * 
  الموضوع واالطالع على ظروف وتفاصيل القضية؟

 ونأمل ان شـاء اهللا ان       .كات عربية الحتواء هذه األزمة وال نريد فتح هذا الملف من جديد            االن هناك تحر    -
  .ونرى أنها يجب ان تنتهي. تنجح الوساطات في انهاء هذه األزمة

   وساطة مصرية أم قطرية؟* 
   . هناك اإلخوة في مصر وكذلك رئاسة القمة العربية والسودان وربما األخوة في قطر -
  ن وصول حركة حماس الى السلطة الفلسطينية جاء في وقت حرج؟هل ترون ا* 
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 نحن ال ننظر الى المسائل السياسية مجردة عن األبعاد اإليمانية هذا قدر رباني واهللا سبحانه وتعالي قدر لنا                    -
 ان نكون كذلك بإرادة الشعب الفلسطيني ونحن نسلم امرنا الى هذا القدر الرباني ونتحمل المـسؤولية ونوسـع                 

  .مناكبنا لحمل األمانة
 هل تفكرون في اعادة هذه األمانة الى الشعب الفلسطيني؟ وتوضيح كامل الحقيقة للجماهير التي انتخبتكم في                 * 

  حال استمر الحصار السياسي والمالي؟
  األمانة تسلمناها من الشعب الفلسطيني وسنصونها ونحافظ عليها ونحفظ الحقوق والثوابت والوحدة الوطنية              -

ونحمي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه ونعمل على اإلصالح               
  .والتغيير ونعمق العالقات العربية واإلسالمية وننفتح على العالم هذه األمانه سنصونها

   أين وصلت جهودكم في محاربة الفساد؟* 
قرار هذه الخطـط فـي      إي الوزارات المختلفة ونحن بصدد       هناك إجراءات كثيرة وخطط يجري إعدادها ف        -

  .مجلس الوزراء ووضع اإلجراءات وآليات تنفيذها في المرحلة القادمة
   كيف تنظرون الى القدس وما تتعرض له من حصار وجدار واستيطان؟* 
  ..للقدس مكانة عظيمة لدينا وأولوية.  القدس في العيون نفنى وال تهون -
التي تقومون بها للحد من الحصار السياسي الدولي في ضوء تصريحات رئـيس الحكومـة               ما هي الجهود    * 

  اإليطالية الجديدة؟
 لقد ثمنا موقف رئيس الوزراء اإليطالي واعتبرنا ذلك مدخالً إلحداث تغيير في موقف االتحـاد األوروبـي                   -

له وقد تبادلنا الحديث وسمعت منه      وأجريت اتصال مع رئيس الوزراء اإليطالي وربما كنت من أوائل المهنئين            
  .موقفاً سياسياً داعما للحق وللشعب الفلسطيني

   ؟مساعداتال هل تعتقدون ان إيطاليا ستأخذ موقفاً مغايراً للموقف األوروبي وتقوم بتقديم * 
  علـى تغييـر الموقـف      ةً نعم نحن نطلب من ايطاليا تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ثم ان تعمل جاهد              -

الخاطئ داخل االتحاد األوروبي وان تمارس دورها لوقف االعتداءات والعدوان اإلسـرائيلي علـى الـشعب                
  .الفلسطيني والدفع باتجاه نيل الشعب الفلسطيني حقوقه

   هل جرى أي اتصال بينكم وبين رئيس الوزراء اإليطالي بعد التهنئة؟* 
  .ن شاء اهللاإ ال شك اننا سنتواصل  -
  ون من المسلمين في اوروبا؟ ماذا تتوقع* 
 الدعم المالي والسياسي من خالل اقامة االحتفاالت والمؤتمرات او االعتصامات امـام بعـض الـسفارات                 _ 

ونطلب منهم التواصل   . األوروبية أو اإلسرائيلية لالحتجاج على هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني          
رات يمدون بها الحكومة وهذا امر نعتز به الننا نعتبـر كـل             معنا خاصة اذا كانت هناك خبرات وآراء وتصو       

  .مسلم يشكل لنا عمقا ورديفا
   تتصلون بخبراء فلسطينيين وعرب في الخارج لمساعدتكم؟ وهلما هو دور احمد يوسف* 
احمد يوسف هو المستشار السياسي لي شخصياً وهو موجود حالياً فـي غـزة كمـا ان لـدينا                   .د   ان األخ   -

 ويتوفر في ساحتنا    .مع خبراء عرب وخبراء مسلمين في مجاالت متعددة قانونية واقتصادية وإعالمية          اتصاالت  
  .الداخلية لكل وزير هيئة استشارية من الخبراء الفلسطينيين

   ما هو الهدف؟* 
  .الرؤىوفضل للشعب الفلسطيني وفق أحدث التصورات  أ لتحسين األداء وتقديم ما هو  -

  4/6/2006القدس الفلسطينية 
  

   بطانة السوء حول أبو مازن أفسدت تعاونه مع الحكومة: سعيد صيام .37
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 على ضرورة احترام الصالحيات بين      - وزير الداخلية الفلسطيني   -أكد سعيد صيام    محمد هاني   مع   حوار في  
بـر  إن حكومة حماس لم تأِت على ظهر دبابة، بل اختارها الشعب ع           : كل من الحكومة ورئاسة السلطة، وقال     
  :وإلى التفاصيل في الحوار التالي .انتخاباٍت حرٍة شفافٍة شِهد بها العالم أجمع

يرى المراقبوان تنازعا في الصالحيات بين أبو مازن وبين الحكومة الفلـسطينية، خاصـةً وزارة               .. بدايةً  * 
 مازن لقراراتكم، ومثال ذلك     الداخلية التي ترأسونها، وحتى اآلن ال يوجد حل لتلك المعادلة في ظل تقويض أبو             

  !!قرار تعيين أبو سمهدانة وقرار القوة التنفيذية الجديدة
 المشكلة ليست في الرئيس أبو مازن، بل في من حوله من بطانة السوء، ونحن قلنا بوضـوح ومـن دون                      -

 حوله ال تريد ذلـك،      محاباة إن أبو مازن كان صادقًا معنا ويريد العمل على الصعيد الداخلي، لكن هناك بطانةً              
وتسعى عبر الفضائيات واإلعالم لتوتير الساحة واستفزاز اآلخرين، وهذه البطانة ال تريد التقـارب والتفـاهم                

  .والتناغم مع الرئيس
أما عن تنازع الصالحيات فسببه عدم احترام صالحيات الحكومة، ذلك أن للحكومـة صـالحياٍت وللرئاسـة                 

 أن يحترم حدود وصالحياِت الطرف اآلخر، وإن حكومة حماس لـم تـأِت              صالحياِتها، ويجب على كل طرف    
وأنـا وزيـر للداخليـة    , على ظهر دبابة، بل اختارها الشعب عبر انتخابات حرة وشفافة، شهد بها العالم أجمع           

ولألمن الوطني الفلسطيني، وعلى هذا كان اليمين الدستورية والمرسوم الرئاسي، إال أن األخ الـرئيس سـحب          
األمن الوطني وأخضعه له شخصيا، وفقط أبقى قضية التنسيق معه، فضالً علـى أن هنـاك تثـاقالً فـي أداء                     
المهمات من جانب األجهزة األمنية بقصد إفشال الحكومة وإظهار ضعفها، ويقف خلف ذلك بطانة أبو مـازن،                 

            ات التي ُأنيطت بنا، والتي من شـأنها أن         وهذا ما دفعنا إلى أن نجد البديل القانوني حتى نستطيع أن نقوم بالمهم
  .تحفظ األمن واألمان وتَحد من حالة الفوضى والفلتان األمني في الشارع الفلسطيني

  !وكيف كان رد الفعل من جانبكم في ظل هذا التقويض لضبط الوضع األمني؟* 
ألجهـزة األمنيـة معـي      كنا نفكر ونبحث عن بديل للخروج من هذا المأزق الذي جاء بسبب عدم تعـاون ا                -

شخصيا وعدم قيامها بأداء دورها وقيام بعض قادتها بإظهار الحكومة كأنها عاجزةٌ، باختصار نحن في الحكومة                
  !!شعرنا بمحاولة سحب صالحياتنا، وتفريغ الحكومة من مضمونها لتظهر عاجزةً وفاشلةً

ع الوفد األمني المصري ومع قوى الفصائل       وتحدثنا في هذا الشأن مع أبو مازن ومع قيادات في حركة فتح وم            
وحين اضطُِّررنا إلى تشكيل قوى نظامية بدأ الكل يتحرك، ونحمد اهللا أن            , األخرى، ورغم ذلك لم يحدث تغيير     

تحركت الدماء في األجهزة األمنية، وهذه القوة شُكِّلَت وفقَ القانون وباتفاق مع الرئيس أبومازن، وهدفُها دعـم                 
  .    دِّي للفوضى والوقوف في وجه الفلتان األمنيالشرطة للتص

كيف تم تشكيل القوة التنفيذية؟ وهل هناك مشاركة للفصائل فيها أو أنها قاصرةٌ على كتائب القسام؟ خاصـةً                  * 
  وما هي أبرز مهام تلك القوة؟ !! أن البعض ردد أنها قوةٌ خاصةٌ بشخصكم

ئب القسام وليست قوةً خاصةً بي كما يردِّد البعض، هـذه القـوة             يا سيدي، هذه القوة ليست قاصرةً على كتا        -
شُكِّلَت من عدٍد من أبناء األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، والذين قاوموا االحتالل من أبناء فتح، ومنهم من                 

ا تشارك  أبناء ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومن أبناء حركة حماس، كم              
مجموعاتٌ من كتائب أبو الريش، وكتائب شهداء األقصى، وهناك أيضا طلب من قوى أخـرى مثـل الجبهـة                 
الشعبية والجبهة الديمقراطية أن تنضم إلى هذه القوة، والباب مفتوح أمام كل من يريد أن ينضم إلى هذه القوى                   

  .من ألوان الطيف السياسي الفلسطينيوفق الشروط التي تتطلَّبها، فالقوة التنفيذية مكونةٌ 
أما عن المهام فهناك فوضى وهناك فلتان أمني، وهناك بلطجة وعربدة وسرقات، وهناك اقتحاماتٌ للمؤسسات،               
ويجب أن يكون هناك تعاون مع بقية المؤسسات األمنية، وجهد جماعي في محاصرة هذه الفوضى والتـصدِّي                 

لغ عددها قرابة الثالثة آالف في القطاع، خاصةً أن العدو الصهيوني قد انسحب             لها، وتتمركز هذه القوة التي يب     
  .منه، وهناك سيطرةٌ فلسطينيةٌ عليه
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  كيف كان رد فعل الشارع الفلسطيني بعد نزول تلك القوة التنفيذية؟ * 
عت الناس إلى توزيع    رد فعل الشارع الفلسطيني كان بالغَ األهمية، فقد سادت الفرحة والسرور إلى درجٍة دف              -

الحلوى وتقديم العصائر ألبناء هذه القوة من البيوت القريبة، وأبدى الجميع ارتياحه واطمئنانَه وسعادتَه؛ ألنه بدأ                
  .يشعر أن هناك أمنًا يمكن أن يتحقَّق، وبالتالي هي محل احترام وثقة وتعاطف الشارع الفلسطيني

  !ما أدى إلى توتير العالقة بين حركتي حماس وفتحم ،لكن هذه القوة اشتبكت مع الفتحاويين* 
المشكلة بين القوة التنفيذية واألمن الوطني، وهناك بعض المجموعات تريد توتير الساحة الفلسطينية، وهـي                -

إنها تريد أن تظل    . التي ساهمت في نشر الفوضى في البلد، وهذه مجموعاتٌ معروفةُ الهوية ومعروفةُ العنوان            
ضى موجودةً في الساحة الفلسطينية، حتى يقال إن هذه الحكومة عاجزةٌ حتى عن توفير األمن، وقد تم                 حالةُ الفو 

  .إلقاء القبض على العديد منهم في أثناء هذه المحاوالت، ونحن نسعى إلى محاصرتهم وكشفهم وفضحهم
ى اآلن لم يظهر موقفٌ     دارت أحاديث كثيرة حول مدى قبول حكومة حماس بالمبادرة العربية من عدمه، وحت            * 

  ..!!واضح من هذا األمر
ليس لدينا مشكلةٌ مع المبادرة العربية، وهي ال تزال قيد الدراسة لـدى الحكومـة، والمـشكلة تكمـن فـي                      -

الصهاينة؛ ألنهم الذين لم يعترفوا بالمبادرة واحتلوا رام اهللا بعد يوم من إعالنها واحتجزوا الرئيس الراحل ياسر                 
يمكـن أن نتحـدث     ) إسـرائيل ( المقاطعة، ونحن لن نقف حجر عثرٍة في الطريق، وحينما تقبلهـا             عرفات في 

  .    كفلسطينيين وعرب مع بعضنا حول هذا األمر
البعض يؤكد أن عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني كان هدفه الرئيسي هو إعالن عجز وزارة الداخليـة عـن                  * 

   ضبط الوضع األمني في الداخل ما رأيكم؟
عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني، وكان هدفه عدة محاور بين الفصائل قضية منظمـة التحريـر والوضـع                  -

السياسي في الداخل في ظل الحصار والقضايا األمنية، وإن فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني رسالة                
 الحوار الذي يلجأ إليه الفلسطينيون دائما       إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني والمراقبين بأنه ال يمكن االستغناء عن          

في األزمات لتقليص هوامش الخالف، ويمكن الحكم على نتيجة الحوار عقب انتهائه، لكن بال شك هناك أولوية                 
لالتفاق على حرمة الدم الفلسطيني وعلى التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلـسطيني فـي           

  .تحرير، وهذه ثوابت ال خالف عليها، والقضايا الخالفية تحتاج بعض الوقتإعادة بناء منظمة ال
كيف تنظرون إلى خطة إيهود أولمرت بشأن ترسيم الحدود؟ وكيف ستتعاملون مع هـذه الخطـة كـوزارة                  * 

  للداخلية؟
تم نحن نرفض السيناريو الصهيوني لالنسحاب من الضفة، ومحاوالت فرض األمر الواقع غير مقبولة، وست              -

مقاومتها بكافة الوسائل؛ ألن المقاومة حق مشروع تكفله القوانين واألعراف الدولية، وخطة رئـيس الـوزراء                
ال تقرِّر مصير الفلسطينيين، ونحن من يقرر مـصيرنا، وإذا  ) سرائيلا(الصهيوني إيهود أولمرت لترسيم حدود  

دعم أمريكي فنحن على يقيٍن أن الشعوب ال يمكن         كانت موازين القوة مختلة حاليا لصالح االحتالل الصهيوني ب        
  .أن تُقهر

ماذا بشأن مثول سامي أبو زهري أمام النائب العام بعد تهريبه بعض األموال إلى داخل غزة؟ وما مـصير                   * 
  تلك األموال؟

مل مبلغًا  ليس هناك ما يبرر مثوله أمام النائب العام؛ ألنه لم يحمل مخدراٍت ولم يكن تاجرا للمخدرات، بل ح                  -
  .مخصصا للحكومة، وقد تم تسليمه للحكومة، ولن يمثل أبو زهري أمام سلطات التحقيق

أما عن مصير األموال فهي اآلن في وزارة المالية، وأنا ُأطمئن كل المتبرعين وكل الحريصين على الـشعب                  
  .الفلسطيني أن كل قرٍش سيصل إلى مستحقيه بالطريقة المناسبة

  3/6/2006اخوان اون الين 
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  من يخشى اللجوء إلى االستفتاء؟ .38

  محمود الريماوي 
سبق لحركة حماس قبل صعودها إلى السلطة، أن لوحت باللجوء إلى االستفتاء، حول مسائل تتعلـق بمـصير                  
القضية الفلسطينية، كما دأبت الحركة على التشديد على االحتكام إلى الشعب واحترام خياراته، وذلك بعد الفوز                

وعليه فإنه يبدو أمراً مستغرباً أن تتردد الحركة في العودة إلـى الـشعب، لتحديـد    . قته في االنتخابات  الذي حق 
الخيارات السياسية واالستراتيجية كما عبرت عنها وثيقة األسرى، والتي وقع عليها أحد شيوخ الحركة األسرى               

بهة الديمقراطية، الجهاد اإلسـالمي التـي       فتح، الجبهة الشعبية، الج   : ، إلى جانب ممثلين ل    )عبدالخالق النتشة (
  .تحفظت على بند في الوثيقة يتعلق بالمفاوضات

حسناً، إن ذلك يعني التقليل مـن أهميـة         . اآلن تقول حماس إن أسراها أو ممثلين عنهم لم يوقعوا على الوثيقة           
. يقة أو بنود رئيسية فيهـا     التوقيع الممهور من قبل أحد ممثلي الحركة، كما يعني عدم الموافقة على مجمل الوث             

إن ذلك يشكل سبباً إضافيا للجوء إلى االستفتاء والرجوع إلى الشعب، للبت في القضايا التي انفـردت حمـاس                   
وأن يقـال إن    . بالتحفظ عليها، والتي بلورتها مختلف مكونات العمل الوطني التي شاركت في الحـوار العـام              

هو تفسير مقلوب، فالرجوع للجمهـور يزكـي ويكـرس الخيـار            االستفتاء ينطوي على تجاوز لالنتخابات، ف     
الديمقراطي وال يشكل نقضاً له، وهو ما ينبىء به أي تحكيم للعقل السليم، أما أن يـتم اسـتثمار االنتخابـات                     
للشروع في نهج انقالبي كامل، واالستخفاف بتاريخ ونضاالت الحركة الوطنية، واعتناق وهم البدء من الصفر،               

ارساء تاريخ خاص بمسيرة حركة حماس، وإلصاقه بالشعب والسلطة مقابـل المجـرى العـريض               بحيث يتم   
  ..للتاريخ الوطني، فذلك مما ال ينتمي لمملكة العقل بأية صلة

تتضمن وثيقة االسرى بين ما تتضمنه تطوير منظمة التحرير، وتوسيعها لتضم حماس والجهـاد اإلسـالمي،                
 ومراجعة أساليب عملها، واحتـرام نتـائج االنتخابـات          1967أراضي العام   والحفاظ على نهج المقاومة داخل      

الرئاسية والتشريعية وضمان التكامل بين حكومة اسماعيل هنية والرئاسة، على قاعدة البرامج المتفـق عليهـا                
ضمن أطر المؤسسات، ووقف االنتساب التنظيمي لمسؤولي وأفراد أجهزة األمن، إلبعاد هذه االجهزة عـن أي                
استقطاب فصائلي، بيما تتصدر مهمة التصدي لخطة اولمرت التوسعية هذه الوثيقة، باعتبارها الفصل األخطـر               

  .من مخططات االحتالل لتصفية القضية الفلسطينية
حماس على الوثيقة، غير أنه من الواضـح أن          ليس مفهوماً أو معلوماً حتى تاريخه ما هي التحفظات الفعلية ل          

فراد في صوغ السياسات، أو التخلي عن المرجعيات، وتضع حدا حاسما ألية نزعات انقالبية،              الوثيقة تمنع االن  
مع اإلفساح في المجال أمام أوسع مشاركة لتطوير برامج ووسائل العمل، وكذلك تطوير المؤسسات بما فيهـا                 

تأتمر بأمرها، بمـا  األمنية، حيث قامت حركة حماس عبر وزير الداخلية باستحداث قوة أمنية خاصة بالحركة و   
يشكل حالة أسوأ من مجرد االزدواج، إذ إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تشكيل ميليشيات لهذه الفئة او تلـك،                    

ولعل هذا البنـد فـي الوثيقـة    . بما يهيئ أرضاً خصبة للتنازع وحرمان الناس من مرجعية وطنية أمنية واحدة     
 وذلك بمنع االستئثار الفئوي بالمؤسسات، وعدم التذرع بأخطاء         يشكل أحد األسباب لتحفظ الحركة على الوثيقة،      

. من أجل ارتكاب أخطاء جديدة    ) 1994هيمنة فتح حزب األكثرية على االجهزة لدى نشوء السلطة عام           (سابقة  
يذكر بالمناسبة أن حكومة المالكي في بغداد تعهدت بحل الميليشيات، غير أن حركة حمـاس المتـشبثة بـنهج                   

  .رفض اإلفادة كما يبدو من تجارب شعبها كما من تجارب اآلخرينتجريبي، ت
وأبعد مما تقدم فإن الوثيقة تولي عناية قصوى لمواجهة خطة اولمرت، بما يستدعيه ذلك من تجنيـد مختلـف                   
القوى والتيارات للنهوض بهذه المهمة، غير أن قيادة الحركة التي تعيش في عالمها الخاص، ال تبدي اهتمامـا                  

اً بهذه األولوية، فيما حكومة االحتالل تسابق الزمن لفرض هذه الخطة، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة                 ملحوظ
حكومة هنية على التعامل بنجاعة مع التحديات السياسية الداهمة، وقيادة شعبها إلنقاذ الحقوق الوطنيـة وفـي                 
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 صرح، بمنح أولويـة للـدفاع عـن         مقدمها استعادة األرض، خاصة أن هناك في قيادة الحركة من يفكر ومن           
الجمهورية اإلسالمية االيرانية وعن برنامجها النووي، والتصدي ألي اعتداء عليها، وهو ما لم تعبر عن مثلـه              

  .. دمشق الحليفة الوحيدة لطهران في المنطقة
لدول في المحطـات    يبقى القول إن رفض اللجوء إلى االستفتاء، يمثل موقفاً سلبياً من هذا الخيار الذي تعتمده ا               

الفاصلة من تاريخها، أو لدى نشوء ازمات داخلية كبيرة تملي العودة إلى الشعب، بما يكمل عملية االنتخابـات                  
وهو ما يعني رفض أية نتائج محتملة ومفترضة لالستفتاء، واكتفاء الحركة باتخـاذ ذاتهـا               . ويشكل امتداداً لها  

مة حيث عجزت الحركة عن مد جسور التفاهم مع سائر مكونات           مرجعية لها، تماما كما حدث مع تشكيل الحكو       
المجتمع السياسي، وهذا هو ديدن الحركات ذات النزعة االنقالبية واالقصائية، ما يربأ المـرء بهـذه الحركـة                  

  .المجاهدة أن تنزلق قيادتها اليه
  5/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لماذا أصبحت أسرة هنية مادة للصحافة العالمية؟ .39

  محمد ولد الشيخ 
صحافة الفضائح اإلسرائيلية والعالمية تبحث بكل قوتها عن أي ثغرة أو فضيحة ألعضاء الحكومة الفلـسطينية                
التي شكلتها حماس مؤخرا، ويبدو أن عائلة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية الممتدة أصـبحت مـادة                 

  .يقف حائال دون الدخول من بوابتهادسمة لتلك الصحافة ولكن الماضي المشرف لتلك األسرة 
وقد بدأ التركيز على أسرة هنية مبكرا منذ لحظات اختياره لتشكيل الحكومة حيث تم التركيز على أبنائه الـذين                   
يفوقون العشرة رغم أنه ال عيب في ذلك فالقرآن الكريم يقول المال والبنون زينـة الحيـاة الـدنيا والباقيـات                     

ثم دخلت الصحافة من بوابة االبن األكبر لرئيس الوزراء وكونه استحق ترقية            .. اباالصالحات خير عند ربك ثو    
في وظيفته فمنعه أبوه منها ليأتي الحديث عن ابنته المخطوبة ألحد السجناء داخل إسرائيل وتم اختالق قـضية                  

  .دة ساعاتالجواز المزور رغم أن هذا الجواز لو تمت مصادرته الستحق األمر أكثر من مجرد السجن لع
وأخيرا تم الدخول من بوابة شقيقات رئيس الوزراء الالئي يعشن في إسرائيل وأبنائهن الذين خدموا في جـيش                  
إسرائيل وهي قصة ال أحد يثبت صحتها حتى اآلن وحتى ولو ثبتت فإنه ال شيء في ذلك ما دام قـانون البلـد                       

ريد، ولكن الخطأ والعيب أن يشاركوا فـي إبـادة   الذي يعيشون فيه يحتم عليهم ذلك وإال تعرضوا للسجن والتش     
وال شك أن المتتبع لهذه القصص يدرك الجانب الشخصي فيها ويلحظ أنها جميعا نشرت بهـدف                 .شعبهم وقتله 

صب مزيد من الزيت على العالقة بين الشعب الفلسطيني المحاصر ورئـيس وزرائـه المنتخـب ألغـراض                  
ة الفلسطينية وبدال من الرد السريع على مثل هـذه األمـور فـضلت              معروفة وأهداف محددة ويبدو أن الحكوم     

العمل بشكل مختلف بدأت نتائجه تتضح، فالعمال الفلسطينيون أخذوا ألول مرة رواتبهم أو هم في الطريق إلى                 
أخذها عن طريق غير طريق المساعدات الدولية التي نضبت وتم تجفيف منابعها، ومن شأن هذه الخطـوة ان                  

مكانة الحكومة وتخفف من الضغط الداخلي عليها وهو أمر سيعني فشل المراهنة على أن ثالثة أشهر                تعزز من   
من الحصار والتضييق كافية لحكومة حماس، وإذا واصلت الحكومة دفع رواتب الفلسطينيين وتجنبت الـدخول               

 االعتراف بإسـرائيل    في حرب أهلية مع منافسيها في الداخل فإنها ستفك الحصار الخانق دون أن تضطر إلى              
  .وهي النقطة التي جرت عليها كل هذا الحصار والتضييق حتى من أقرب المقربين

  5/6/2006الوطن القطرية 
  

  في الجمع ما بين رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينيتين .40
  توماسو دي فرانشيسكو 
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ي نطق بها ماسيمو داليما فـي مقـر         انها العبارة الت  . ال اعتقد ان الفلسطينيين على وئام وانسجام مع حكومتهم        
حيث اعرب كذلك عن تأييد ايطاليا للعقوبات التي فرضتها هيئة االتحـاد علـى الحكومـة                , االتحاد االوروبي 

والتي من المفترض ان يصار الى التخفيف منها تجنبا لوقوع كارثة في االراضـي              , الفلسطينية بزعامة حماس  
بحيث يتم ايصال المساعدات الـى الـسكان        , ة لحركة حماس بشكل مطلق    ولكن دون تقديم اية مساعد    . المحتلة

وتبعها فـي الوقـت الحاضـر وزيـر         , وذلك ما قررته رئاسة االتحاد االوروبي     .. مرورا بالرئيس ابو مازن   
فعندما فـازت حمـاس     ! ومن حسن الحظ انه قد كان صديقا للفلسطينيين ومؤيدا لهم         . الخارجية االيطالي الجديد  

ان , وصل االمر الى الحد الذي اعترف معه بييرو فاسـينو         , ة اشهر باالنتخابات التشريعية الفلسطينية    قبل اربع 
تنتمي لتلك التي عاشت    , االخفاق التاريخي الذي حصل كان مرده في المقام االول الى نزول اجيال الى الميدان             

, ولم يتم تطبيقها على ارض الواقـع      ,  اليها الناجمة عن االتفاقيات التي تم التوصل     , مرحلة خيبة االمل واالحباط   
باالضافة الى ما ترتب على ذلك من مسؤوليات خطيرة تقع علـى            , ومنها اتفاقات اوسلو على وجه الخصوص     

  .الذي ساهم في العمل على تخريب عملية السالم, عاتق المجتمع الدولي
الفـساد  : د نجمت عن حقيقتين اثنتـين همـا       وكانت الهزيمة التي لحقت بالوطنية السياسية لحساب تلك الدينية ق         

 ،المعتبرة كمحاورة وحيدة فيما يخص المساعدات الغربية      , المستشري داخل صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية     
 اشـهر مـن     4وعلى مسافة   . وعنف االحتالل االسرائيلي الذي عمل على الغاء الحق في اقامة دولة فلسطينية           

وهـم الـذين كـانوا قـد     , ما ليقول ان الفلسطينيين ليسوا في وفاق مع حكومتهم        يأتي دالي  ،تثبيت اركان حماس  
 احد زعمـاء المجتمـع      -ساهموا بانتخابها من خالل االدالء باصواتهم عبر انتخابات كان مصطفى البرغوثي            

 ويعمد نتيجـة لـذلك الـى دعـوة     ، قد اصر على وصفها بالديمقراطية   -المدني المعروف بمعارضته لحماس     
  .تمع الدولي الى الشعور بالخجل بسبب الحظر المفروضالمج

حصول عدم االتفاق نظرا لكون الحصار يمثل ابتزازا حقيقيا         ,  ان ليس من المستبعد    ،ومن المؤكد عند هذا الحد    
ولكن تبقى منتشرة على اوسع نطاق بين الفلسطينيين مسألة االدانة القاسية للسلطة            . ادى الى تجويع الفلسطينيين   

 وفي مواجهة حلـول     ، وذلك بعد فقدانهم الي امل اثر مقتل ياسر عرفات         ، ولكارثة اتفاقيات السالم   ،طينيةالفلس
ووقـوفهم  . وهو الذي كان قد حظي بما يكفي من التقدير من قبل اليسار االيطالي كذلك             . شارون احادية الجانب  

 حكومة حمـاس ال تمثـل الـشريك         فإن. واالن. اليوم بمواجهة مخططات اولمرت غير المختلفة عن سابقاتها       
وتستحق نتيجة لذلك فرض الحـصار عليهـا بـسبب عـدم            . المطلوب حتى بالنسبة لنصير الفلسطينيين داليما     

 صحيفة هـاآرتس    ،ولم يتم النطق بكلمة واحدة فيما يخص آخر مقابلة اجرتها قبل عدة ايام            . اعترافها باسرائيل 
وهو مـا يعنـي     (من خاللها الموافقة على توقيع هدنة طويلة        الذي عرض   ،  مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية    

 وذلك تطبيقا لقرارات االمم المتحدة      1967، فيما لو عادت تل ابيب الى حدود         ،)اعترافا واقعيا بوجود اسرائيل   
 كما لم تُقَل اية كلمة بحق من يعتبرون في اسرائيل ان مثل هذه العروض التحاورية هي                 ،الصادرة بذات الشأن  

.  على سبيل المثال ال الحـصر      ،مثل رئيس جهاز الموساد السابق ابراهيم هالي ي       .  قدر كبير من االهمية    على
ولقول .  لم تكن لتصدر ولو مبادرة واحدة حول حقيقة عدم اعتراف اسرائيل بالدولة الفلسطينية             ،وقبل هذا وذاك  

, عتراف بامكانية قيام دولة فلسطينية     فإن حكومة اولمرت هي التي تصر على عدم اال         ،الحقيقة ناصعة دون لبس   
 الهادفة الى العمل فقط على اخالء بعض المستوطنات النائية فـي  ،وذلك من خالل تبني سياستها احادية الجانب     

 ومواصـلة االحـتالل     ، واالستمرار في بناء الجدار العازل     ، واالحتفاظ بتلك االكبر اهمية هناك     ،الضفة الغربية 
 وانكـار حـق     ، ولالدارة االسـرائيلية   ، وابقاء القدس الشرقية خاضعة للجيش     ،ينيةالعسكري لالراضي الفلسط  

ال تفاوض وتنكر من جانب واحد وجهة نظر شـعب فيمـا            ... ماليين الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم     
  . وصوال الى الناحية الديمغرافية، المنفصلة، المتمثلة بالحدود المرسومة،يخص مستقبل دولته

فاالتحاد االوروبي يبيت النية    . اليما ليس معتادا على رؤية التأثيرات الجانبية التي تكون اكثر جورا واجحافا           ود
وها هو اولمـرت    .  بل للرئيس ابو مازن    ،بشأن ارسال مساعدات ال يقوم بتسليمها للحكومة الفلسطينية الشرعية        
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ثـم يقـرر تـسليم      , سحاب االحادي الجانب  قد رحل الى واشنطن الجل الحصول على موافقة بوش بشأن االن          
 بدال من ان يصار الى ايداعها في خزائن السلطة          ،العائدات الضريبية العائدة للفلسطينيين الى ابو مازن مباشرة       

هذا في الوقت الذي يمارس فيه جنود االحتالل االسرائيلي ما يحلو لهم من عمل بمحـاذاة منـزل                  . الفلسطينية
الى حد اتخاذ الحكومة االسرائيلية قرارا      . مليات قتل واعتقال تطال بعض قادة حماس       من ع  ،الرئيس ابو مازن  

 ويحـضرنا هنـا     ،بما يلزم من االسـلحة    . يقضي بتزويد الحرس الرئاسي الفلسطيني المكلف بحماية ابو مازن        
هام رئيس  الى متى سيبقى ابو مازن مضطلعا بالدور الذي سيقوده في اخر المطاف الى ممارسة م              : سؤال يقول 

 اليس هناك خطر من ان يصار الى تمهيد الطريق امام اقامـة خالفـة              ، ومن ثم  ؟الدولة والحكومة بالوقت نفسه   
  ؟ يتوجب على حماس حينئذ االستيالء على الرئاسة الفلسطينية كذلك،حديدية

 اكثـر   ، الغرب وكتب المحلل اوزي بينزيمان في صحيفة هاآرتس يقول ان هذا الدعم المقدم البو مازن من قبل               
 الـذي   ،ما يذكرنا بالمساندة والدعم الذي كانت قد قدمته الحكومة الفرنسية الى رئيس جمهورية افريقيا الوسطى              

  فمن يرغب اليوم في ان يكون ابو مازن مثيال لبوكاسا؟, حكم في القرن الماضي
  عن المانيفيستو االيطالية 

  5/6/2006العرب اليوم 
  

  بازار السياسي العربيالقضية الفلسطينية في ال .41
  أحمد الحيلة

، حركة حماس والحكومة الفلـسطينية المنتخبـة بقبـول ثالثـة شـروط              )إسرائيلية(طالبت الرباعية بمباركة    
االعتراف بإسرائيل، الموافقة على االتفاقات السياسية الموقعة، نبذ العنف وتفكيك التنظيمات المسلحة وجمـع              (

ي عن الحكومة، ومنحها شرف لقاء المسؤولين الغـربيين، باإلضـافة إلـى             مقابل فك الحصار السياس   ) السالح
فانعكس موقف حماس في رفض التجاوب مـع        . النظر في طبيعة المساعدات المادية التي يحتاجها الفلسطينيون       

  : تلك االشتراطات، كونها
  .تتناقض مع الثوابت الوطنية• 
  .تتناقض مع برنامج الحركة المنتخبة على أساسه• 
اعتبار الشروط ابتزازاً سياسياً رخيصاً، يختزل القضية الفلسطينية في كونها حاجات مادية عوضاً عن كونها               • 

  .حقوق وطنية لشعب تحت االحتالل
عازمتان على إسقاط   ) إسرائيل( وبمراقبة الشهور األربعة من عمر الحكومة، أصبح جلياً أن الواليات المتحدة و           

يتان في معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي الذي ما زال يتمسك بـه              الحكومة الفلسطينية، وماض  
ورغم قسوة الحصار يبدو أن حركة حماس والحكومة الفلسطينية نجحتا إلى حد            . ويوفر له حاضنة وطوق نجاة    

ما في كسر الطوق السياسي واالقتصادي باللجوء إلى العمق العربـي واإلسـالمي، ومـا إعـالن الحكومـة                   
الفلسطينية عن إمكانية تسديد جزء من الرواتب المستحقة خالل أيام معدودة إال دليل على النجاح النـسبي فـي          

عقب لقاء أولمرت ـ بوش في واشـنطن إلـى    ) إسرائيل(ولذلك بادرت الواليات المتحدة و.  اختراق الحصار
  : العمل باتجاهين لسد الثغرات في جدار العزل والحصار

في وجه الحكومة الفلسطينية، وفي هذا السياق جاءت ) الرئاسة( يتمثل في دعم محور أبو مازن  :االتجـاه األول  
على تمرير الدعم المادي للرئاسة الفلسطينية والسماح بتوسيع حرس الرئاسة من           ) اإلسرائيلي(موافقة االحتالل   

ا يعكس أن أمـن الرئاسـة       ألفي عنصر إلى عشرة آالف عنصر، مع تزويدهم بالسالح والذخيرة المطلوبة، مم           
ستوكل إليه مهام تتجاوز مهمة حماية الرئيس ومقاره، فما هي هذه المهام؟ وفي أي اتجـاه تخـدم واألجهـزة                    

  !األمنية تعج بعشرات اآلالف من العناصر؟
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ومـن  .  يكمن في إحكام الطوق العربي الذي تعتبره واشنطن خاصرة رخوة في جدار الحصار:االتجاه الثـاني  
ن تفسير لقاء شرم الشيخ الذي جمع الرئيس المصري حسني مبارك بالملـك عبـد اهللا دون حـضور                   هنا يمك 

وكـان  . الرئيس السوري بشار األسد أحد أضلع المثلث االستراتيجي المعروف بدعمه لخط المقاومة الفلسطينية            
ـ التـي يتجاهلهـا      2002من المالحظ أن اللقاء طالب الحكومة الفلسطينية وحركة حماس بتبني قمة بيروت             

االحتالل، والتي قال عنها شارون أنها ال تساوي الحبر الذي كتبت به ـ بذريعة فك الحـصار عـن الـشعب     
والمقصود أن تعترف حماس بالشرعية الدولية      . ـ األمريكي ) اإلسرائيلي(الفلسطيني، وإلقاء الكرة في الملعب      

لمائة من أرض فلسطين، ومن ثم القبول بمبدأ التفاوض          با 78التي بدورها تعني االعتراف باالحتالل وحقه في        
على مسألة الالجئين، دون تقديم أي ضمانات، مع علم الجميع أن اعتراف حماس بشروط الرباعية، أو تبنيهـا                  
للمبادرة العربية لن يزيل االحتالل، ولن يقيم الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس على كامـل                

  .، والتاريخ الحاضر خير شاهد1967فلسطيني المحتل عام التراب ال
ف، والسلطة الفلسطينية رئيسها وحكومتها ومجلسها التشريعي       .ت.فقبل أن تصبح حماس في الحكم، اعترفت م       

فلم يطلب من   . والمطالبة بمزيد من التنازالت   ) اإلسرائيلي(بكل تلك الشروط وأكثر، والنتيجة مزيد من التعنت         
ولم يطلـب دائمـاً مـن الـشعب         ! أن تكرر أخطاء تجربة فاشلة، وأن تعيد التاريخ إلى الوراء؟         حركة حماس   

أليس ! الفلسطيني المحتل الضعيف تقديم التنازل تلو اآلخر إبداء لحسن النوايا تجاه االحتالل القوي المتغطرس؟             
  !العكس هو الصحيح؟

 اعتراف حماس باالحتالل، لن يكون إال مجـرد         إن العرب والفلسطينيين أصحاب الخيار التسووي يدركون أن       
  .تنازل جديد يسجل في سجل التنازالت العربية المجانية

ففلسطينياً، أي محور عباس ـ دحالن،   وحقيقة الموقف أن القضية الفلسطينية أدخلت البازار السياسي العربي؛
ت الحركة باالحتالل سـقطت سياسـياً،   فإن اعترف). اإلسرائيلية(يريد من حماس االستجابة للمطالب الدولية ـ  

وإن رفضت استمر الحـصار     . وأصبحت على مسافة واحدة من فتح، وما عاد لها التميز على الساحة الوطنية            
  .حتى إسقاطها، وفسح المجال لعودة مظفرة لعصبويي فتح إلى الحكومة

ادياً، أو التـي تطالـب الحكومـة        أما الدول العربية، التي تشارك في الحصار أو الضغط، سياسياً كان أم اقتص            
الفلسطينية التي شكلتها حماس بتبني المبادرة العربية، فإنما تسعى لكسب رضا الواليات المتحدة، ورفع عـصا                
اإلصالح التي تهددها بها واشنطن، آملة في استقرار نظمها على ما هي عليه، وسعي بعضها اآلخـر لتمريـر                  

  والبضاعة المطلوبة، تتجسد في القضاء على آخر معقل مقاوم وممانع لدى             !خيار الديمقراطية العربية الوراثية   
الشعب الفلسطيني متمثالً في خياره الديمقراطي النزيه، ومن ثم إفساح المجال إليهود أولمرت بإنفاذ خطته لضم                

  ).إسرائيل(معظم الضفة الغربية، والغور، والقدس عاصمة أبدية لدولة 
  4/6/2006م المركز الفلسطيني لإلعال

 
  كاريكاتير .42



 

 30

  
  5/6/2006الحياة الجديدة 


