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  االستفتاء يقترب و... وثيقةالتمديد الحوار وعباس يرفض أي تعديل على ب تطالبحماس  .1

ـ    :فتحي صباح وغزة محمد يونس    ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      6/6/2006الحياة  نشرت   ساء تواصـلت م
امس مساعي اللحظات االخيرة بين الرئاسة الفلسطينية وحكومة حماس قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس               

وكانـت الوسـاطات   . عباس لتوصل الفصائل الى اتفاق في شأن وثيقة االسرى، او اجراء استفتاء شعبي عليها   
اده، في وقت رفض عباس ادخـال اي        تمخضت امس عن اقتراح قدمته حماس بتمديد الحوار وتغيير مكان انعق          

وتلعب الجبهتان الشعبية والديموقراطية والوفد األمني المصري دوراً في الوسـاطة           . تعديل على وثيقة االسرى   
وكـان مقـررا ان     . الجارية، بين الرئاسة وفتح من جهة وبين حماس والفصائل المتحالفة معها من جهة اخرى             

 قد تؤدي الى حل وسط يحقق انفراجة في االزمة السياسية والدسـتورية  يقوم الوسطاء بمساع أخيرة مساء امس  
حكومة اسماعيل هنية وافق على اقتراح من ثالث مراحل قدمته الشعبية للخـروج مـن      الوكان رئيس   . الراهنة

. االزمة، ومن المقرر ان ينقله الى الرئيس عباس الوفد المصغر الذي كُلف التحاور مع قادة حماس في غـزة                  
عو االقتراح الى بدء الحوار من جديد على اساس وثيقة االسرى، لكن من دون تحديده بسقف زمني، علـى                   ويد

ودعا االمـين العـام    .من جانبه، رفض عباس ادخال اي تغييرات على وثيقة االسرى     و .ان يكون مركزه غزة   
، لالسـتعداد   1967م  للرئاسة الطيب عبدالرحيم انصار فتح خالل مهرجان في رام اهللا في ذكـرى نكبـة عـا                

وفي ما بدا انه مصالحة داخلية واسعة استعدادا للمواجهة السياسية المقبلة مع حماس، شاركت فـي                . لالستفتاء
المهرجان غالبية قادة فتح المعروفة بخصومتها الشديدة بين بعضها بعضاً، مثل هاني الحسن وجبريل الرجوب               

ن فريق قانوني اعداد دراسة للجوانب القانونيـة المختلفـة          وقال مقربون من عباس انه طلب م      . وقدورة فارس 
ويقول مقربون من عباس انه يفضل اصـدار        . لالستفتاء واجراء التحضيرات الالزمة الجرائه في وقت قريب       

ويرى المراقبون ان المرحلـة   .االستفتاء باسم منظمة التحرير لتجنب اي اشكاالت قانونية قد تظهر في الطريق      
  . د مواجهة سياسية حادة بين الحركتين في شأن االستفتاء قابلة للتدهور الى مواجهة عسكريةالمقبلة ستشه

  الجبهـة  رباح مهنا للحياة ان اقتراح    .كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د        من جانبه   
مدة الحوار، واالستفتاء   مكان انعقاد جلسات الحوار، و    : يتضمن ثالث مراحل، ويشكل مخرجاً لثالث مسائل هي       

وقال مهنا ان المرحلة االولى تتضمن ثالثة عناصر هي اعتماد البيان الختامي الـصادر              . حول وثيقة االسرى  
 من الشهر الماضي، واعتبار وثيقة االسـرى ارضـية صـالحة          26 و   25عن مؤتمر الحوار الذي عقد يومي       

 لعدم مشاركة ممثلي حماس والجهاد االسالمي في جلسات         للحوار، وان نتائج الحوار لم يتم التوصل اليها نظراً        
اما المرحلة الثانية التي من المفترض ان تبدأ اليوم وتستمر حتـى اسـبوعين، فيجـب ان                 . الحوار في رام اهللا   

يستمر خاللها الحوار في غزة ورام اهللا، وان يعقد اجتماع بين عباس وهنية خاللها لحل معـضلة صـالحيات                   
امـا  . وتتضمن ايضا وقف الحمالت االعالمية بين الطرفين، والبحث في القضايا الخالفيـة            هاالحكومة ورئيس 

المرحلة الثالثة، فتشمل عقد لقاء في الخارج يجمع ممثلين عن الداخل والخارج والرئيس عباس والرئيس هنيـة                 
مي اليها، والوصول الـى     والرئيس الدويك العادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها النضمام حماس والجهاد االسال          

  .اتفاق حول البرنامج السياسي الموحد وتشكيل حكومة ائتالف وطني
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وسألت الحياة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية صالح زيدان عن توقعاته ان كان الـرئيس عبـاس                 
الحسم، مفـضالً التريـث     سيقبل باالقتراح او االصرار على اجراء االستفتاء، فقال ان اليوم الثلثاء سيكون يوم              

  . وعدم االفصاح عن توقعات قد ال تحترم المصلحة الوطنية والحوار الدائر حالياً
الـرئيس  إلى أن   رام اهللا كامل ابراهيم وسمر خالد        نقالً  عن مراسليها في       6/6/2006الرأي األردنية   وأشارت  

اية لكنه سيكون الطريـق الوحيـد اذا        عباس شدد امس على ضرورة انجاح الحوار معتبرا ان االستفتاء ليس غ           
  .فشل الحوار

متحدث باسم حماس مشير المصري لوكالة فرانس برس انه سيتم اسـتكمال جلـسات              الوفي غضون ذلك افاد     
الحوار في مقر التشريعي في غزة بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حماس بهدف التوصل الى قواسم مـشتركة                  

   .حول وثيقة االسرى
 شدد االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس على ضرورة مواصلة الحـوار               ،صعيدعلى ذات ال  

الفلسطيني للتوصل الى رؤية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية حـول القـضايا الرئيـسية المتعلقـة بـالنزاع                  
لى اتفـاق بعـد     وقال موسى للصحافيين ردا على سؤال حول عدم توصل المتحاورين ا           .الفلسطيني االسرائيلي 

والحور يمكن  . هذه ليست المحطة النهائية للحوار    : ينمرور المهلة التي حددها الرئيس عباس الستفتاء الفلسطيني       
 .ان يبطىء او ال يؤدي الى نتيجة في محطة ما، لكن المهم هو استمرار الحوار النها مسألة هامة وضرورية

وزير االعالم الفلسطيني يوسف رزق  قال: فهيم الحامدنقالً عن مراسلها في جدة  6/6/2006 عكاظ وأضافت
ان الحكومة ال ترغب في االطاحة بأي شخص اطالقاً وهي ضد سياسة االطاحات ولكنه قال انه في حالة 
اعالن الرئيس ابومازن اجراء االستفتاء فان هذا سينعكس سلبياً للغاية على العالقة بين الرئاسة والحكومة، 

واضاف رزق ان سياسة فرض . خطير جداً وال يمكن التنبؤ بما قد تؤول اليه االوضاعوسيؤدي الى تصعيد 
 .االمر الواقع ليست مقبولة موضحاً ان الحوار يجب ان يكون هو الفيصل ويجب ان نحتكم للحوار

طالبت مجموعه من المطاردين الفلسطينيين المطلوبين لدى : د ب أ نقالً عن 6/6/2006الدستور وجاء في 
سلطات االسرائيلية من مختلف الفصائل امس قادة الفصائل المشاركة في الحوار بان تكون وثيقة االسرى ال

وقال أحمد البلبول المتحدث باسم المطاردين في مؤتمر  .االساس في حوارهم نحو تحقيق الوحدة الوطنية
نية باعتبارها الدعامة صحفي عقد في بيت لحم أن هذه الوثيقة تظهر مدى حرص االسرى على الوحدة الوط

االساسية الستمرار النضال ومواجهة االحتالل ومخططاته الرامية لفرض الحلول من طرف واحد بهدف 
  .تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني

 النائـب    أن رام اهللا تغريد سعادة والوكـاالت     نقالً عن مراسلتها في       6/6/2006االتحاد االماراتية   وأوردت    
 أحمد بحر أعلن عن انتقال جلسات الحوار رسميا مـن رام اهللا إلـى مقـر    .التشريعي داألول لرئيس المجلس    

التشريعي في غزة ابتداء من الثالثاء، نظراً للظروف األمنية التي حالت دون مشاركة بعـض الفـصائل فـي                   
فـصائل   وأعلن بحر عن تأجيل موعد اللقاء بين ممثل الرئيس ورئيس الوزراء وبعـض ال              .الحوار في رام اهللا   

 هنية إلى حـين رد الـرئيس        -الذي كان مقررا مساء امس، إلى موعد آخر لم يحدد بناء على محادثات فتوح             
  .عباس على اقتراح رئيس الوزراء

خمسة فصائل فلسطينية  إلى أن رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  6/6/2006القدس العربي وأشارت 
واعلنت كل من حماس والجهاد اإلسالمي  .ت بتمديد فترة الحوار رفضها الجراء االستفتاء وطالبأعلنت

والجبهة الشعبية القيادة العامة وطالئع حرب التحرير الشعبية الصاعقة وجبهة التحرير العربية امس رفضها 
وقالت الفصائل في بيان  .لفكرة االستفتاء لمخاطرها السياسية وكون االستفتاء يجري علي الثوابت الفلسطينية

ها امس ان االستفتاء يتجاوز ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات عدا عن كون هذا االستفتاء يمثل التفافا علي ل
الخيار الشعبي كما أن طرح فكرة االستفتاء في هذا التوقيت ال ينسجم مع إجراء الحوار وال يساهم في إنجاحه 

 .الن الحوار يجب أن يجري بعيدا عن الشروط والضغوط
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ستفتاء في حال االاالتجاه رفضت ألوية الناصر صالح الدين وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش، إجراء وفي نفس 
 .فشل الحوار، وقالتا إن االستفتاء التفاف علي خيار الشعب الفلسطيني

طلب الرئيس عباس مـن     : رام اهللا محمد هواش والوكاالت    نقالً عن مراسلها في      6/6/2006النهار  وأضافت  
وقالـت مـصادر فلـسطينية       .لفلسطينية الرد على ثالثة اسئلة تتعلق بالموقف من الشرعيات الثالث         الحكومة ا 

مطلعة للنهار ان عباس طلب من الحكومة موقفا واضحا من الشرعية الفلسطينية ومرجعياتها بمـا فـي ذلـك                   
ية العربية وموافقة ال    اعتبار منظمة التحرير ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وموقفا واضحا من الشرع           

لبس فيها على قرارات قمة بيروت العربية، وموقفا واضحا وموافقة على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة                
بالقضية الفلسطينية بما في ذلك القرارات التي نصت على اقامة دولة فلسطينية في االراضي التي احتلت عـام                  

  .   كما وردت في خريطة الطريق1967
: وكـاالت والرام اهللا نائل موسى ومنتصر حمدان       نقالً عن مراسليها في      6/6/2006الحياة الجديدة   ي  وجاء ف 

أعلن عدد من المشاركين في الحوار ان الجلسة االخيرة التي عقدت امس، انتهت دون التوصل الى اتفاق على                  
ار ان المناقـشات لـم تـتح        وأكدت مندوبة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جـر        . رؤية سياسية مشتركة  

التوصل الى اتفاق على رغم مكالمة هاتفية استغرقت اكثر من ساعة بين الرئيس عبـاس ورئـيس الـوزراء                   
  .اسماعيل هنية

  . بدورها، اكدت النائبة حنان عشراوي ان المحادثات لم تتح التوصل الى اتفاقو
يب المصري مع اسماعيل هنية ليلة امس في        واجتمعت اللجنة التي شكلها عباس والمكونة من روحي فتوح ومن         

وقالت المصادر ان الرد الذي قدمته      . مكتب هنية في غزة، في اجتماع استمر حتى الساعة الثالثة من فجر امس            
حماس وتسمله عباس تضمن موافقة الحركة على تشكيل حكومة ائتالف وطني بحيث يـتم توسـيع الحكومـة                  

  . ر هذا االمر بديال عن قضية االستفتاءالحالية وليس اعادة تشكيلها واعتبا
واعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد ان رد حماس جاء شـكليا وابتعـد عـن جـوهر ومـضمون                     

  .وموضوعات الحوار ما دفع باتجاه عدم التوصل الى اتفاق
ار الوطني بات في حكـم      من جانبه اعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، عبداهللا عبداهللا، ان الحو            

وكشف عبد اهللا ان الرئيس عباس الـذي         .شبه المنتهي بالفشل وان الطريق باتت معبدة باتجاه االستفتاء الشعبي         
 ما دمتم قـد فـشلتم فـي         :شارك في اجتماع لجنة الحوار الوطني التي عقدت في مقر المقاطعة امس قال لهم             

  .لشعبالتوصل الى توافق ليس امامنا سوى االحتكام ل
من جانبه أكد النائب مصطفى البرغوثي ان األهم في الظرف الراهن هو وقـف حالـة التـصعيد والتحـشيد                    

ورأى البرغوثي ان هنـاك      .الحاصلة على االرض وأهمية ان يرفع المواطنون صوتهم ضد كافة هذه المظاهر           
المتمثلة في كيفية فك العزلـة      جهات تسعى لتغليب قضايا فرض الصيغ االنشائية على حساب القضايا الرئيسية            

  .الدولية عن شعبنا وكيف يكون بمقدورنا مواجهة خطة اولمرت احادية الجانب
قال ياسر عبد ربه لأليام إنه  :6/6/2006 األيام الفلـسطينية   فيكتب عبد الرؤوف أرناؤوط وحسام عزالدين   و

 ليس مادة للحوار بل حق من حقـوق         وباعتبار ذلك  سيصدر في مرسوم رئاسي لن يتأخر عن اليومين المقبلين        
الرئيس وتستطيع حماس وغيرها من األطراف خالل الفترة المقبلة وحتى موعد االستفتاء أن تواصل حوارهـا                
مع بقية الفصائل إذا شاءت ذلك، فإذا توافقنا على وثيقة األسرى فهذا سيعني أنها ستكون معبرة عـن موقـف                    

حماس، قال عبد ربه إن حماس شطبت فيها كل ما له            بعد تلقيه ورقة من   و .وطني شامل نتقدم به إلى االستفتاء     
عالقة بالشرعية العربية والدولية بما يجعلها تحتوي فقط على مواقف حماس وحدها بحيث تصبح وكأنها حوار                

وكشف عبد ربه النقاب عن أن الرئيس قال لرئيس الوزراء هنية في المكالمة الهاتفية ليلـة                 .حماس مع حماس  
 أنا ال اتصرف باعتباري عضواً في فتح يعمل من أجل مصلحة حزبه وإنما كرئيس للشعب الفلـسطيني                  :مسأ

مسؤول أمام اهللا والشعب عن مصيره الوطني المهدد اآلن بالدمار وعن لقمة الخبز والـدواء وأرجـو يـا أخ                    
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ط مهمته تـرويج  إسماعيل هنية أن تتصرف كرئيس حكومة مسؤول عن هذا الشعب وليس كعضو في حزب فق        
المطلوب أن تكون رئيساً للحكومة الفلسطينية التي تمثل         ...الشعب شعارات الحزب حتى لو كانت على حساب      

  .الشعب بأسره
سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس دعا الرئيس الفلسطيني الى اعادة           أن   6/6/2006 48عرب  وذكر موقع   

 نامـل اال    :وقال أبو زهـري   .  يعيد تقييم موقفه من تلك الدعوة      النظر في عزمه الدعوة الى اجراء استفتاء وان       
 نحن ال نخـشى نتـائج       :واضاف. نصل الى لحظة االستفتاء باعتباره تجاوزا للقانون وللشرعية وللديمقراطية        

واتهم ابو زهري في مؤتمر صحفي عقده في غزة جهات عديدة بالعمل على افـشال               . االستفتاء واذ كنا نرفضه   
% 60 نستغرب في حماس اي حوار يـستثني         :ذرا من النتائج المترتبة على اجراء االستفتاء قائال       الحوار ومح 

من الشعب الفلسطيني واستثناء حركتي حماس والجهاد االسالمي وتجاوزهما على ذات البرنامج بين اطـراف               
ة تأكيـده ان حمـاس       نقلت وكالة معا االخبارية عن القيادي في حماس خليل الحي          امن جهته  و .منظمة التحرير 

  .جادة في التوصل الى حوار يخرج الشعب من محنته
أكد العديد من الشخصيات على أن اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس ستمنح الحوار الوطني مهلة               وبالمقابل،  

ـ                   .جديدة وم وقال ممثل عباس في جلسات الحوار الوطني ياسر عبد ربه انه نتوقع تمديد الحوار الوطني مـن ي
 .الى ثالثة ايام بناء على طلب االسرى وبعض الزعماء العرب

 أكد جميل مزهر أمين سر قيادة الجبهة :غزةورام اهللا من  5/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف 
الشعبية لتحرير فلسطين في غزة على أن إجراء االستفتاء خطوة متسرعة، ويمكن أن تقطع الطريق على نجاح 

أصدر أسرى حماس اإلثنين بياناً تحت عنوان الحوار سبيل الوفاق واالستفتاء ومن جانبهم،  .طنيالحوار الو
سرى عن رفضهم المطلق إلجراء استفتاٍء على وثيقة األسرى، مطالبين الرئيس عباس األوأعلن  .طريقٌ للشقاق

وأبدى أسرى  . الوطنيبالعدول عن قراره بشأن االستفتاء وتكثيف وتمكين الجهود من أجل إنجاح الحوار
حماس تخوفهم من أن الهدف من هذا االستفتاء هو االلتفاف، بل والرفض، لنتائج االنتخابات التشريعية األخيرة 
وتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني التي عبر عنها في صناديق االقتراع بشكٍل ديمقراطي وحر وما يعنيه ذالك من 

أمريكي على الشعب الفلسطيني وحكومته، مطالبين الرئيس - الصهيونيتناغٍم وتساؤالت مع الضغط والحصار
  .الفلسطيني وكّل فصائل شعبنا وقياداته أن ال تنزِلقَ في هذه المنزلقات

  
  مسلحون يحرقون مكاتب تلفزيون فلسطين .2

ظفـون  قال مو  :غزة عالء المشهراوي والوكاالت   نقالً عن مراسلها في       6/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  
في تلفزيون فلسطين ان عشرات المسلحين اقتحموا مقر االرسال التابع للتلفزيون في خان يونس، واطلقوا النار                

وقال بسام عبد اهللا المصور     . على االجهزة وغرفه، كما اعتدوا على مصور تلفزيوني واحد مهندسي التلفزيون          
سال التابع للتلفزيون واطلقوا النار علـى جهـاز         في التلفزيون الرسمي ان حوالي مئة مسلح اقتحموا مقر االر         
 واجبروا الموظفين على الخروج مـن المحطـة         .االرسال والكاميرات واجهزة المونتاج والمكاتب داخل المقر      

وقال موظف يعمل في قسم االخبار ان المسلحين كان بعضهم ملثما ويضع على رأسـه               . وقاموا باحتالل المقر  
 لكن سامي ابو زهري المتحدث باسم حمـاس نفـى اي            .ب عليها كتائب القسام   عصبة من القماش االخضر كت    

ال عالقة لنا في هـذا الحـادث        :  وقال ابو زهري لوكالة فرانس برس      .عالقة للحركة باالعتداء على التلفزيون    
  . رغم ان التلفزيون يمارس التوتر والتحريض

ودي مدير التلفزيون ان عشرات من مـسلحي        قال محمد الداو   :غزةمن   6/6/2006القبس الكويتية   وأضافت  
وصاح المسلحون قائلين ان التلفزيون      .حماس وافراد قوة دعم تابعة لوزير الداخلية اشعلوا النيران في المعدات          

وقال موظـف ان المـسلحين   .  لقد دمر المكان كله:الفلسطيني يشوه الحقيقة وان تغطيته منحازة لفتح، واضاف   
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 مشاركتهم في جنازة احد نشطاء حماس قتل في تبادل الطالق النيران مع مقاتلي فـتح                اغاروا على المكان بعد   
  .االحد

المذيع في تلفزيون فلسطين، رأفت النجار صب جام أن  إلى 5/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار 
سال الرئيسية لتلفزيون حقده على كتائب الشهيد عز الدين القسام، متّهماً إياها باالعتداء على محطة اإلر

وبدأ النجار بكيل التهم والشتائم لكتائب القسام في تغطيٍة مباشرة من تلفزيون فلسطين الفضائي بأوامر  .فلسطين
  .من الطيب عبد الرحيم

فهمي الزعارير الناطق باسـم فـتح أدان        أن  رام اهللا    من   5/6/2006 وفا   -وكالة األنباء الفلسطينية  وذكرت  
 عن  الزعاريروتساءل   .ثم والمشين الذي نفّذته مجموعة خارجة عن القانون بحق تلفزيون فلسطين          االعتداء األ 

اقتحام وتدمير مقر ومحتويات الهيئة، بعد الحملة الظالمة والشنيعة من قبل حماس وقياداتهـا بحـق المؤسـسة                  
يكاً في الجرم بـدرجات أعلـى مـن         إن الذي يوفّر األجواء وتهيئة الرأي العام، شر       : اإلعالمية الرسمية، قائالً  

الُمعتدين على المقر، معتبراً أن هذه الثقافة العدوانية ضد الصحافة، دخيلة على شعبنا، وعمرها الرسمي مـن                 
وطالب الزعارير، لجنة التحقيق المشكلة من الـسيد الـرئيس، بالعمـل الفـوري لجلـب                 .عمر هذه الحكومة  

لصحفيين الفلسطينيين إلى مواصلة عملهم بجهود مـضاعفة، فـي سـبيل            المتورطين للعدالة والقانون، داعياً ا    
  .فلسطين وشعبها المنكوب، دون تنبه لهؤالء الذين يحاولون إسكات صوتهم في نقل الحقيقة

  
 حماس تدرس تفعيل المبادرة العربية  .3

فعيل المبادرة قال النائب في المجلس التشريعي والقيادي فى حماس ياسر منصور، ان الحركة تدرس جديا ت
العربية للسالم وأن هناك مشاورات على مستويات قيادية عليا حول هذا الموضوع سيتم اإلعالن عن نتائجها 

وأضاف ان هذه المشاورات تتضمن طرح رفع سقف المبادرة العربية ولكنه رفض تحديد مدة زمنية . قريبا
 الحق الفلسطيني ويحافظ على البعد وأوضح ان الحركة تسعى للبحث عن مخرج يضمن. لهذه المشاورات

أن الحكومة الفلسطينية ليست بعيدة عن الموقف العربى وأنها ال تريد أن تفارق  العربي واالسالمى، مؤكدا
وأشار الى أن الحركة ليس لديها مشكلة مع المبادرة العربية بل مشكلتها مع االحتالل الذى ال . المظلة العربية

وحول تصريحات وزير الداخلية سعيد صيام بان الحكومة وحماس لن تقفا حجر . يعترف فى هذه المبادرة
 . عثرة فى طريق المبادرة حينما تقبلها إسرائيل قال نعم صحيح

  6/6/2006البيان 
 
   واألردن يهدد بإغالق مصارفه في فلسطين...البنك العربي يعلن اغالق فروعه .4

عمان عبد الـرؤوف أرنـاؤوط      والقدس  ورام اهللا   ها في   نقالً عن مراسلي   6/6/2006الوطن السعودية   نشرت  
أغلق البنك العربي فرعيه في قطاع غزة وذلك بعد قيام عشرات الفلسطينيين باقتحـام أحـد                : خليل الشوبكي و

وهدد الناطق الرسمي باسم الحكومـة       .مقراته احتجاجا على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب الموظفين        
مس في مؤتمر صحفي بعمان بإغالق البنوك األردنية في األراضي الفلسطينية في حال             األردنية ناصر جودة أ   

 مشيرا إلـى    ، إن جماعات مسلحة فلسطينية سبق أن هددت بنوكاً أردنية         :وقال .تعرضها مجددا لتهديدات أمنية   
خاوف ضـياع   وبدد جودة م   .البنوك األردنية لن تستقبل أي تحويالت مالية خارجية مرسلة لحكومة حماس          : أن

ـ       اتخذت اإلجراءات الكفيلة بحماية الوثائق ومحتويات        بقوله إن بالده   10أو سلب األموال في البنوك األردنية ال
  . كما أعلن أن البنوك األردنية ملتزمة بالقرارات الدولية وال تقبل تحويالت .البنوك

البنوك العاملـة فـي الـضفة       أن   لندن علي الصالح  نقالً عن مراسلها في      6/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  
وغزة طالبت امس بعدم زجها في موقف صعب والضغط عليها تجاه حل وتجاوز عقبات الوضع االقتـصادي                 

وأوضحت جمعية البنوك في فلسطين في إعالن مدفوع الثمن نشر في الصحف المحليـة، رداً علـى                 . المتردي
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تكون أداة لتنفيذ الحصار على الشعب الفلـسطيني، أن         توجيه انتقادات لها وتحذيرات من اجنحة عسكرية، بأال         
وأكدت عدم تلقي   . القضية السياسية التي تمر بها األراضي الفلسطينية تفوق في حجمها طاقات وإمكانات البنوك            

البنوك أية أموال من الحكومة لتغطية رواتب الموظفين محدودي الدخل، مشيرةً إلى أنها تعاملت مع الـضائقة                 
وأوضحت أن البنوك التزمت     .تي يمر بها الشعب الفلسطيني بكل إيجابية وبمستوى المسؤولية الوطنية         المالية ال 

بتعليمات سلطة النقد بعدم احتساب غرامات وفوائد تأخير على القروض والـسلف المتـأخرة الـسداد علـى                  
ت علـى تخفيـف ذلـك    وأكدت الجمعية على أن البنوك تدرك معاناة الشعب والموظفين، وأنها عمل        . الموظفين

والحد منه، وأنها قدمت أكثر ما تستطيع على شكل سلف وقروض للموظفين، وأنها على استعداد لالستمرار في                 
  . تقديم العون المالي لهم، ال سيما لفئات الدخل المتدني من خالل تسهيالت نقدية حسب اإلمكانيات المتاحة

ن اتصاالت ساخنة جرت الليلة قبل الماضية بين عمان         وفي غضون ذلك قالت مصادر اردنية للشرق األوسط ا        
ورام اهللا لحماية المصارف االردنية، موضحة ان الرئيس عباس اوعز للشرطة بحماية هذه المصارف خـشية                

  .تعرض العاملين فيها ألي اعتداء او خشية تعرضها للسلب والنهب
كتلة فتح البرلمانية أعربت عن دهـشتها       أن   رام اهللا من   2006-6-5وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وأشارت  

واستغرابها لما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد اللهجة التحريضية على المؤسسات الماليـة والمـصرفية               
واستغربت الكتلة في بيان لها تحميل البنوك والمؤسسات المصرفية، الجـزء            .العاملة في األراضي الفلسطينية   

الحصار االقتصادي والمالي الذي يواجهه االقتصاد الوطني، وتـأخير الرواتـب أو            األكبر من المسؤولية عن     
  .رفضها لصرفها

  
  سوالنا يؤكد أن االتحاد األوروبي لن يتخلى عن الفلسطينيين   .5

عمان عبد الـرؤوف أرنـاؤوط      والقدس  ورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      6/6/2006الوطن السعودية   نشرت  
نسق السياسات الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبـي خـافيير سـوالنا أمـس إن               قال م : خليل الشوبكي و

المعونات األوروبية للشعب الفلسطيني ستزيد هذا العام على الرغم من قرار االتحاد األوروبي بعدم التعاون مع                
مر صـحفي    فيما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل مـؤت         ،الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس    

 ألفـاً مـن     160 بأن المعونات األوروبية لن تستخدم في دفع رواتب أكثر من            ،مشترك مع سوالنا عقب لقائهما    
  .موظفي السلطة الفلسطينية

أشاد عباس بحرص االتحـاد     : وكاالتوالرام اهللا   نقالً عن مراسلها في      6/6/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
طيني، وقال إن االتحاد وسوالنا يحاولون ويبحثـون عـن أفـضل الوسـائل              األوروبي واهتمامه بالشعب الفلس   

إننا لن نتخلى   : وقال سوالنا  .واآلليات إلنهاء الحصار االقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني        
ونحن مع الخطوة التي اتخـذها الـرئيس عبـاس وهـي            . عن الشعب الفلسطيني ولن نجعل هذا الشعب ينهار       

 للجلوس أولمرت والحديث سوياً كما أن عليهم العمل كثيراً في المرحلة المقبلة للخروج بحل يرضـي                 استعداده
وأكد سوالنا أن االتحاد األوروبي يدرس جملة من آليات إيصال المساعدات المالية للشعب الفلسطيني،               .الجميع

ي، وأمل أن يتم تنفيذ هـذه اآلليـة   عن طريق االستعانة بأكبر عدد من المانحين ووضع األموال في إطار إنسان     
اعتباراً من شهر تموز المقبل، وقال إن الرباعية ستبحث في اجتماع لها اليوم هذه اآلليات، وقـال إن االتحـاد                    

وأكد أن المبـالغ التـي سـتنفق         .األوروبي سيبقى المانح األساسي وأنه لم ولن يقلص الدعم للشعب الفلسطيني          
ـ  وشدد سوالنا على أهمية الحوار الفلسطيني     .لمبالغ التي أنفقت في العام المنصرم     خالل العام الحالي تتجاوز ا    

  .اإلسرائيلي، وأشار إلى أنه سيتحدث مع اإلسرائيليين لبدء الحوار
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  اتصال هاتفي بين هنية وموسى .6
عة الـدول    أجرى إسماعيل هنية، رئيس الوزراء امس، اتصاالً هاتفياً مع عمرو موسى األمين العام لجام              :غزة

 بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضـوء الحـصار             وتم خالل االتصال   .العربية
وطالب رئيس الوزراء، موسى، بالتحرك العاجـل والـسريع         . اإلسرائيلي والدولي المفروض على أبناء شعبنا     

 جهته، وعد موسى، ببذل الجهـود       من .لرفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني، ومراعاة الوضع الداخلي الصعب        
  .الالزمة للتحرك والعمل من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً سعيه المتواصل في هذا الشأن

  6/6/2006الحياة الجديدة 
  
  قريع يجري لقاءات اللحظة األخيرة في دمشق   .7

اختـتم رئـيس الـوزراء       :وتيدمشق يوسف كرك  نقالً عن مراسلها في      6/6/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
الفلسطيني السابق أحمد قريع زيارة عمل بتكليف من الرئيس عباس، في دمشق، التي التقى فيها الرئيس بـشار                  

وقالت مصادر فلسطينية للخليج ان زيارة قريع الـى       .األسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية، وليد المعلم       
 قريع مع قيادات الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمـشق كـشفت            وحول لقاءات  .دمشق كانت مثمرة وناجحة   

وأصـدر االعـالم     .المصادر ان لقاءاته اقتصرت على لقاءين منفصلين مع كل من خالد مشعل ونايف حواتمة             
المركزي للجبهة الديمقراطية بيانا عن اجتماع حواتمة قريع جاء فيه ان االجتماع بحـث تطـورات الحـوار                  

 وصوله الى نتائج ملموسة خالل الساعات القليلة المقبلة، وبأن حواتمة اشار الـى ضـرورة                الوطني واحتمال 
االجماع الوطني عمالً بقرارات اعالن القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني التي شكلت أرضية للحوار عمال ببيـان                

ان الحوار الـوطني    أحمد قريع حسب بيان الجبهة اكد في االجتماع          .27/5/2006مؤتمر الحوار الوطني في     
انتهت ايامه العشرة االثنين ويأمل ان تنتهي جهود الساعات المقبلة بنجاح الحوار أو االسـتفتاء علـى وثيقـة                   

وعلمت الخليج ان لقاء مشعل مع قريع لم يؤد الى حلحلـة المـسائل               .رئيس عباس الالحركة االسيرة كما اعلن     
وان قريع ابلغ مشعل بأن الرئيس عباس ملتـزم بمهلـة           . ةوالقضايا المختلف عليها بين حماس ورئاسة السلط      

. العشرة أيام الممنوحة للحوار قبل البدء بالتحضيرات إلجراء استفتاء على القـضايا المختلفـة عليهـا وطنيـاً          
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللجنة الوطنية العليا المنبثقة عن اعالن القاهرة ستعقد اجتماعاً لهـا فـي                  

ل األيام القريبة المقبلة، واضافت المصادر في تصريح خاص للخليج ان رئيس المجلـس الـوطني                دمشق خال 
الفلسطيني سليم الزعنون وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد وسمير غوشة سيـصلون الـى                

ائل الفلـسطينية،   دمشق خالل يومين للتحضير لالجتماع الذي من المفترض ان يحضره األمناء العامون للفـص             
وسيبحث االجتماع وضع اآلليات العملية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في اعالن القاهرة بهـدف تطـوير وتفعيـل                   

   .مؤسسات منظمة التحرير
 عبر قريع في تصريح صحافي امـس        :دمشق سمر أزمشلي  نقالً عن مراسلها في      6/6/2006الحياة  وأضافت  

 .سورية المبدئية والثابتة وما تقدمه من دعم وتأييد للقـضية الفلـسطينية           عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف      
وعندما سئل عما اذا كان التقى قادة حماس في دمشق اجاب قريع ان زيارته تركزت على لقـاء المـسؤولين                     
السوريين ونقل رسالة الى الرئيس االسد وانه التقى وتهاتف مع البعض لكنه سيستكمل محادثاتـه مـع بـاقي                   

واوضح مستشار وزير الخارجية الفلسطيني انور عبـد الهـادي           .صائل والقوى الفلسطينية االسبوع المقبل    الف
للحياة ان قريع التقى مع نايف حواتمة وتهاتف مع احمد جبريل واالمين العالم لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني                 

  .خالد عبد المجيد
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   هو المستهدففكر المقاومة:  للقناصل العرب في دبي هارالز .8
في لقائه مع قناصل الدول العربية في دبي أول من أمس، حرص وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني على 
تأكيد البعد العربي واإلسالمي لقضية فلسطين، كما اطلع القناصل على الوضع في األراضي المحتلة قبل 

:  اشتدت بعد وصول حماس إلى السلطة، مؤكدااالنتخابات التشريعية وأطلعهم على االعتداءات اإلسرائيلية التي
أن هذا العدوان ال يستهدف حماس فحسب بل يستهدف ضرب فكر المقاومة ممثال في حكومة المقاومة، 

وقال الزهار ان من أهداف حكومته إعادة فلسطين لبعدها العربي واإلسالمي، . فالمطلوب هو رأس المقاومة
كما شدد في الوقت .  دول عربية ونطرق اآلن باب الدول اإلسالميةومن هنا كانت أولى جوالتنا تشمل عشر

ذاته على ان فلسطين هي للمسيحيين والمسلمين، فال فرق في الداخل بين مسلمين ومسيحيين، فكلنا اخوة في 
 اننا نراهن على صمود الشعب :وأشار الزهار في سياق حديثه الى استمرار هذه الحكومة قائال. الوطن

 مستبعدا الصراع الداخلي، ومنوها على ان الحوار الفلسطيني لن ينتهي في يوم او يومين لكثرة الفلسطيني
 .الملفات المطروحة

  6/6/2006البيان 
  
  استشهاد احد كوادر القسام في جباليا .9

 وأصيب عدد من افراد عائلته بجراح اثـر         ، احد نشطاء حماس   ،قتل أحمد يوسف ساري   :  وليد عوض  ،رام اهللا 
وأكد  .البلد العبوة التي كان يحضرها داخل منزل والده الذي يعد من قادة كتائب القسام في منطقة جباليا               انفجار  

كتائب، وأن االنفجار لم تعـرف أسـبابه        الأبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام ان ساري من كوادر            
  .عن انفجار داخليبعد، وذلك في وقت رجحت فيه مصادر محلية فلسطينية أن يكون ناجما 

6/6/2006القدس العربي   
  

  اغتيال قياديين من الـمقاومة الشعبية في قصف جوي إسرائيلي .10
استشهد اثنان من قياديي ألوية الناصر صالح الدين وأصيب اثنان آخران بجروح بالغـة، جـراء                 :خليل الشيخ 

ن السيارة كانت تقل ثالثة مـن قيـاديي         لوية أ األوأعلن أبو مجاهد الناطق باسم      . قصف سيارة مدنية في جباليا    
 .لوية بالرد على الجريمة واستمرار إطالق القذائف الصاروخية باتجاه البلدات اإلسرائيلية          األوتوعدت   .األلوية

وأكد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، في نبأ أوردته صحيفة يدعوت أحرونوت، أن القصف استهدف الناشطين               
   .ائف الصاروخية على البلدات اإلسرائيليةالـمسؤولين عن إطالق القذ

6/6/2006األيام الفلسطينية   
  

  الجبهة الشعبية تدعو إلى وقف المفاوضات اإلنفرادية التي ال طائل منها   .11
حذر ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من المساعي االسرائيلية الراميـة الـى اسـتغالل اللقـاءات                  

 ونوه  .اإلعتداءات اولمرت على المستوى العربي والدولي، وتحويلها إلى غطاء على           واالتصاالت التي يقوم بها   
ودعـا إلـى مواجهـة األهـداف         .إلى التنصل المتواصل للطرف اإلسرائيلي من التزاماته في كل لقاء جديد          

االنفراديـة  كما دعا إلى وقف المفاوضـات       . اإلسرائيلية الرامية لزرع الفتنة والتالعب على الخالفات الداخلية       
التي ال طائل وراءها، والى دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا تحت إشـراف األمـم                  
المتحدة على أساس وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بمشاركة كافة اإلطراف المعنية وتمكـين                

  .المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسشعبنا من انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته 
  5/6/2006 48عرب 
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  مع الفلسطينيين  متوقعةمواجهات عنيفة جدا لخطة اسرائيلية خمسية .12
 في تل ىكشفت امس مصادر امنية وسياسية متطابقة وصفت انها رفيعة المستو: الناصرة ـ زهير اندراوس

يتعلق بتنفيذ خطة التجميع، فان جيش االحتالل اعد خطة  انه خالفا للتفاؤل الذي يبديه اولمرت فيما ،ابيب
طويلة االمد مفادها انه في القريب العاجل ستندلع المواجهات القاسية بين االحتالل وبين جميع التنظيمات 

 االمني ى المستوى قدمت ال،جيشالوقال المراسل العسكري لمعاريف ان هيئة االركان العامة في . الفلسطينية
 ىمواجهات علال تؤكد انه في السنوات الخمس القادمة ستقع ،قوس أي خطة مفصلة تحت اسم كيشتوالسياسي 

خلفية عدم التقدم في مفاوضات السالم بين الطرفين، ووصفت الوثيقة الوضع في االراضي الفلسطينية المحتلة 
 انه في هذه الحالة ىال، الفتة ال شفا االنهيار وان الحرب االهلية بين الفلسطينيين ستندلع عاجال ام اجىبانه عل

الي ذلك نقلت الصحيفة االسرائيلية عن ديسكين قوله انه وفق المعلومات . لن تقف الدولة العبرية مكتوفة االيدي
.  فان حماس ضعفت كثيرا في االونة االخيرة، وان قوة محمود عباس في ازدياد مستمرالشاباك، ىالمتوفرة لد

 عدم هوتراجع هذا ال ان السبب في ،حث في شعبة االستخبارات العسكرية قولهكما نقلت عن رئيس قسم الب
 ى الذين وثيقة االسرلحركة ال فهو رفض ه،تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين، اما السبب االهم وفق رأي

 تفوق اتاجهفقالت الصحيفة انها تتوقع مو، خطةلاما بالنسبة ل .يتمتعون بمكانة مرموقة في الشارع الفلسطيني
وتابعت ان هيئة االركان العامة انتهت من . المواجهات التي شهدتها االراضي الفلسطينية خالل االنتفاضتين

 هاجيش، وحسب تقدير دان حالوتس، فانال مختلف القوات في ىتقوم بعرضها في هذه االيام علها، حيث اعداد
فان اسرائيل ، وحسب فرضية العمل. وز القادم الحكومة للمصادقة عليها في الفاتح من شهر تمىستعرض عل

 ان هذه الخطة هي التي ىليست امام انتهاء الصراع مع الفلسطينيين، انما عشية اندالع المواجهات، مشددة عل
 للصحيفة ان المجتمع الفلسطيني اختار ىقال مصدر امني رفيع المستومن جهة أخرى، و. ستميز فترة حالوتس
 كامل ىموجبها ال يمكن التنازل السرائيل قيد انملة عن احالمه باقامة دولة فلسطينية عل ب،طريقا خطيرة للغاية

 ان موضحا،وتابع .  الدولة العبرية ان تستعد للمواجهة المتوقعةىتراب فلسطين التاريخية، االمر الذي يحتم عل
 .فيذ خطة التجميعمواجهة بدون عالقة بتنفيذ او عدم تنال ىهذا االمر يعني ان اسرائيل مقدمة عل

  6/6/2006القدس العربي  
  

   إلى الدول األوروبية الرسميينإسرائيل تنوي تقديم قائمة بأسماء عناصر حماس  .13
تزويـد الـدول    ل ، أن دراسـة   جاء على لسان تسيبي ليفني، في اجتماع لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست           

من قبل حماس، وذلك بهدف التسهيل في تنفيـذ قـرارات           األوروبية بقائمة وزراء وأعضاء المجلس التشريعي       
 أشارت إلـى أن إسـرائيل قـررت          وقد . إلى ما تسميه إسرائيل منظمات إرهابية      ءنتماإل، بسبب ا  هممنع دخول 

المبادرة إلى هذه الخطوة بعد أن تمكن عدد من عناصر حماس في السلطة من الدخول مـؤخراً إلـى الـسويد                     
 لـيس سياسـة     أن ذلـك   تطرقت إلى ما أسمته الجمود السياسي، وقالت         فس السياق   ها وفي ن  كما أن  .والنرويج

 فـإن هنـاك عـدة    هاوبحـسب ،  العينين بينما ال يوجد شريك  إغماض يمكن   بحيث ال الحكومة وإنما هو الواقع،     
أشارت إلى أن مبدأ سياسة الحكومة هـو إقامـة          حيث  . خطوات ترغب إسرائيل بالتقدم فيها مع محمود عباس       

. تكون الدولة الفلسطينية هي الحل القومي للشعب الفلـسطيني        فيما  تكون إسرائيل البيت القومي لليهود،      ،  لتيندو
، فمن الممكن اإلحساس، وإن كان بشكل غير رسمي، بأن هنـاك تحـوالت              هاوبحسب أقوال ويشار هنا إلى أنه     

لبيت القومي لليهود، رغم أنـه ال يوجـد    اجتماعية في الحلبة الدولية باتجاه عدم شرعنة فكرة أن إسرائيل هي ا           
  .اعتراض على حق إسرائيل في الوجود

  6/6/2006 48عرب 
  
  



 

 12

  االحتالل اإلسرائيلي يستخدم قذائف مدفعية جديدة تحمل مواد سامة  .14
 ان جيش االحتالل سيقوم     ، من  مصادر إسرائيلية مطلعة   هذكرت ما: 4/6/2006 مركز اإلعالم والمعلومات     نشر

 حياة المواطنين الفلسطينيين    ى سامة خطيرة عل   اي قطاع غزة بقذائف من نوع جديد تحمل مواد        بقصف مناطق ف  
 من نوعها ضد الفلـسطينيين      ىيعد جيدا لهذه الخطوة التي تعتبر األول      حيث   ،قد تسبب اختناق شديد في التنفس     

 .قطاعلسرائيلية المحاذية ل  وسيستخدمها تحت ذريعة استمرار المقاومة الفلسطينية في قصف البلدات والمواقع اإل          
 محاولة منع المقاومة من إطـالق الـصواريخ         ى ان استخدام مثل هذه القذائف سيدفع المواطنين إل        ىالشارت  وا

  .يةسرائيلاالهداف اإلباتجاه 
 أشارت إلى أن هيئـة أركـان         أن مصادرا عسكرية إسرائيلية    :من غزة  6/6/2006 الخليج اإلماراتية    وذكرت

رشة عمل خاصة الشهر المقبل لبلورة الخطة الخمسية الجديدة التي تأخذ في االعتبار المواجهة              جيش ستعقد و  ال
ذكرت مصادر إعالمية أن العشرات من القذائف الجديدة، قد جهـزت           في حين   . العنيفة المقبلة مع الفلسطينيين   

الساعات القليلة المقبلـة    أشارت إلى أن بيريتس سيبحث خالل       حيث  وسيتم استخدامها خالل أسبوع على األقل،       
  .هانشرموضوع مع قائد المنطقة الجنوبية 

  
  االرهاب االسالمي المشكلة االساسية في العالم اليوم :رئيس سابق للموساد  .15

ن المسلمين سيشكلون أغلبية السكان في المدن الكبرى في كل من ألمانيا أقال إفرايم هاليفي :  د ب ا-القاهرة 
 قوله خالل اجتماع لمجلس أمناء يهامس إل يديعوت أحرنوت ونسبت .لقرن الحاليوروسيا بحلول منتصف ا

المشكلة االساسية في ، الذي يعتبره  مما سماه االرهاب االسالميتحذيره ،معهد تخنيون للتكنولوجيا في حيفا
 مؤخرا مع هفي خضم حرب عالمية ثالثة ال نهاية لها، مشيرا إلى تحدثشار إلى أن الجميع وأ .العالم اليوم

 عن في نفس السياقوتحدث  .مسؤول روسي لم يتفق مع توقعاته بخصوص تزايد أعداد المسلمين في أوروبا
 واعتبر أن نجاح ، وهي عدو ال يرحم السرائيل، عاما فقط19 إنها حركة شابة عمرها ،موضوع حماس قائال

 بعقد هدنة طويلة مع ها فيما إذا كان اقتراحنه يفكربأوقال .  هائلتهاالمؤسسة العسكرية االسرائيلية في محارب
 .قتراحاليم ايقت مشيرا إلى ضرورةإسرائيل يجب إعادة النظر فيه، 

  6/6/2006الدستور 
  

   مليارد شيكل منذ بداية العام الحالي 9فائض في ميزانية إسرائيل يصل إلى  .16
 أن دخل إسرائيل في الشهر الماضي كـان         أشارت التقارير اإلقتصادية اإلسرائيلية نقالً عن وزارة المالية، إلى        

جاء أنه منذ بداية العام الحالي       كما   . مليارد شيكل  1.2أكبر من مصاريفها، وبقي فائض في الميزاينة يصل إلى          
 مليارد في الفترة الموازية من العام       3.1 مليارد شيكل، بالمقارنة مع      8.9تراكم فائض في الميزانية وصل إلى       

 مع اإلشـارة    . مليارد 30.5قارير إلى أن فائض الميزاينة في العام الماضي قد وصل إلى            أشارت الت  و .الماضي
كمـا يـشار إلـى أن       .  أن الحكومة قد صرفت في الشهر الماضي بدون سقف ميزانية مصادق عليـه             هنا إلى 

  . مليارد شيكل13.2 أن مصاريف الوزارات الحكومية في الشهر الماضي وصلت إلى  بينتالمعطيات
  5/6/2006 48عرب 

  
  إسرائيل تعمل على إلغاء مشاركتها في سيمينار إعالمي بمبادرة األمم المتحدة  .17

تعمل الخارجية اإلسرائيلية على إحباط مبادرة لألمم المتحدة، تتمثل في دعوة سياسيين وشخصيات إسـرائيلية               
سط، الـذي سـيجري فـي       وأعضاء كنيست للمشاركة في سيمينار اإلعالم الدولي حول السالم في الشرق األو           

وزعمـت   .طالب بمأسسة خطة فلسطين الخاصة بقسم العالقات العامة فـي األمـم المتحـدة             يلكونه  ،  موسكو
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فقـط علـى حـساب       الخارجية أن هذه الهيئة أقيمت في سنوات السبعينيات من أجل الدفع بالرواية الفلسطينية            
  !الرواية اإلسرائيلية واليهودية

  5/6/2006 48عرب 
  

  ياسة اغتيال الفلسطينيين استراتيجية اعتمدتها اسرائيل منذ عام النكبةس: شيف .18
 نشر زئيف شيف، أمس مقاال حول تقاليد االغتياالت المركزة التي نفذها وينفـذها  :الناصرة ـ  برهوم جرايسي

الرهـابي  سياسة بدأت منذ النشاط ا    هذه ال أكد ان    حيث   .جيش االحتالل بكثرة ضد الفلسطينيين وان لها ما قبلها        
 ويـشير  .، فيما تعززت أكثر بعد االعالن عن قرار التقـسيم        48للعصابات الصهيونية في سنوات ما قبل العام        

 لم تكن عفوية بل تدل على نوايا العصابات الـصهيونية علـى          التي كانت تجهز لإلغتيال     قائمة االسماء  إلى أن 
تم التوصـية   كانت ت كذلك   .مناطق جغرافية معينة   وفي   ،المستوى االستراتيجي، كونها اسماء كانت تحتل مواقع      

  .من هنا جاءت كلمة مستعربينموضحا أنه على اعتماد خطط توهم ان منفذي االغتيال هم من العرب، 
  6/6/2006الغد األردنية 

  
  رائد صالح يحذر من مخطط إلنهاء قضية القدس بتهويدها   .19

اإلسرائيلية تخطط إلنهاء قضية القدس المحتلـة علـى         أكد الشيخ صالح أن الحكومة       : أمين أبو وردة   -نابلس  
وقـال إن البـرامج األساسـية        .قاعدة تهويدها، وتخطط لزيادة الوضع المأساوي في المدينة والمسجد األقصى         

إلنهاء قضية القدس المحتلة تتمثل في تهويدها، واكمال بناء الجدار الخنق حولها، واستجالب أكبر عدد ممكـن                 
وذكر الشيخ صالح أن الحفريـات      ،  نهم، وضم المستعمرات الكبرى المحيطة بالمدينة المحتلة      من اليهود وتوطي  

وقرع جرس اإلنذار للعالمين العربي واإلسالمي محذراً من أن القدس معرضـة            . ستزداد في المسجد األقصى   
لعرب والمسلمين  للضياع، وأشار إلى مخطط خبيث يجري تنفيذه لتهويد المدينة في صمت، ودعا الفلسطينيين وا             

من جهة أخرى، بدأت هيئات تطوعية وطالب مدارس في القدس          .إلى االنتباه والتيقظ إلنقاذ القدس من الضياع      
  .حملة واسعة لنظافة وصيانة مقبرة باب الرحمة المالصقة للمسجد برعاية مؤسسة األقصى

  6/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ائيلية وحشيةالنساء الفلسطينيات يتعرضن لممارسات اسر .20
كدت مريم صالح وزيرة شئون المرأة الفلسطينية ان النساء الفلـسطينيات وخاصـة               أ  : عوني الحسيني  -كتب  

وأوضـحت ان هـذه      .الحوامل يتعرضن لممارسات اسرائيلية وحشية تتجاوز كل ما هو انـساني او معقـول             
فلسطينيات وخاصـة علـي الحـواجز       المعاملة الوحشية ال تقتصر علي السجينات فقط، ولكنها تطول جميع ال          

وكشفت الوزيرة الفلسطينية ان عدد النساء الفلسطينيات الالتي أنجبن علي الحواجز االسـرائيلية منـذ               . االمنية
  .   من االجنة في هذه الحاالت36 امرأة، وتوفي 117االنتفاضة بلغ 

  6/6/2006الوفد المصرية  
  

  زل هنيةعشرات المواطنين يضربون عن الطعام امام من .21
 أعلن العشرات من أبناء مخيم الشاطىء إضرابهم المفتوح عن الطعـام داخـل خيمـة                :اشرف سحويل ،  غزة

اعتصام نصبوها أمام منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء وذلك احتجاجا على انتـشار القـوة                 
  وضح احد المعتصمين بأنه تم اإلقدام على وأ. التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية بكثافة في شوارع وأزقة المخيم
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تلك الخطوة بعدما عجزت كافة المناشدات لوقف شالل الدم الذي يسيل يوميا داخل المخيم مؤكدا ان المعتصمين                 
  .شرعوا باإلضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطالبهم

  6/6/2006الحياة الجديدة 
  

  ة  فلسطينياً في الضفة الغربي12قوات االحتالل تعتقل  .22
 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة 12اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الثالثاء 

وأشارت المصادر الصهيونية إلى أن قوات االحتالل تعرضت  .الغربية بحجة أنهم ينتمون لفصائل المقاومة
تي رام اهللا ونابلس، زاعمة أنه لم تقع إصابات بين إلطالق نار من قبل مقاومين فلسطينيين خالل اقتحامها لمدين

  .صفوف الجنود الصهاينة
  6/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مصرع جندي صهيوني خالل قيامه بتدمير مسجد شرقي طوباس .23

لقي أحد جنود جيش االحتالل فجر اليوم مصرعه داخل مسجد قرية العقبة شرق مدينة طوباس، وذلك خالل 
وأضافت المصادر أن الجندي الحاقد، اتجه صوب مسجد القرية، وقام بإطالق  .مير المسجد وتدنيسهقيامه بتد

النار بكثافة باتجاهه قبل أن يقتحمه ويشرع بإطالق النار داخله بطريقة جنونية، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه 
  .وإلحاق األذى بمحتوياته، وذلك قبل أن يلقى الجندي مصرعه بنيران سالحه

  6/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسرائيل تمنع دخول مساعدات مصرية للفلسطينيين .24
أفاد مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة امس ان  6/6/2006 الخليج اإلماراتية ذكرت

. طينيةالسلطات االسرائيلية تحتجز وتمنع منذ شهر دخول مساعدات غذائية وطبية مصرية الى األراضي الفلس
ان المساعدات تضم مائة طن من الطحين وعشرين طنا من األدوية : وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه

ان السلطات االسرائيلية تمنع كذلك دخول دفعة جديدة : وأضاف. وهي مقدمة من الجمعية الشرعية المصرية
 من وزارة الدفاع المصرية على من المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية هي عبارة عن منحة مقدمة

  .سبيل االعارة لتجهيز المعبر الفلسطيني
سلمت مصر الجانب الفلسطيني مساعدات الكترونية وهندسية لتأسيس  6/6/2006البيان  من ناحيتها قالت

وتقدر قيمة المساعدات بخمسة ماليين ونصف المليون .وتشغيل مبني ميناء رفح البري من الجانب الفلسطيني
 . ه، كهدية من مصر للجانب الفلسطينيجني
  

   ألفاً في لبنان 411 منهم ماليين الجئ فلسطيني 4.5: احصائية .25
 قال رئيس لجنة الالجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني جميل المجدالوي، أمس، إن عدد : يو بي أي

ماليين ونصف المليون الجئ، من الالجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً لدى األمم المتحدة بلغ حوالى أربعة 
 .  ألفاً حتى منتصف العام الحالي285 ماليين و10إجمالي أبناء الشعب الفلسطيني، البالغ تعدادهم حوالى 

في العاصمة اليمنية صنعاء، أن عدد الالجئين في > جمعية كنعان<وأوضح المجدالوي، في ندوة نظمتها 
 ألفاً 217 ألف الجئ، منهم أكثر من 411هم في لبنان أكثر من  ألفاً، فيما بلغ عدد444سوريا بلغ حوالى 

وأشار إلى أن عدد الالجئين المسجلين في قطاع غزة بلغ أكثر من المليون الجئ .  مخيما12ًموزعين على 
  . ألفا712ًبقليل، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 
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 6/6/2006السفير
  

  عدم شرعية محاكم االحتاللقرار بـ  مساٍع لعقد مؤتمر دولي الستصدار .26
تسعى نقابة المحامين الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية التي تعنى بشؤون األسرى في سجون 

عدم شرعية محاكم  في سويسرا بهدف استصدار قرار باالحتالل اإلسرائيلي، إلى المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي
  .االحتالل اإلسرائيلي

  05/06/2006 قدس برس
  

  الثانوية العامة في فلسطينإلمتحان  ألف طالٍب وطالبة 79 .27
 طالباً وطالبةً سيتقدمون هذا العام المتحان الثانوية العامة في 79.159أعلن وزير  التربية والتعليم أن نحو 

صة فهم ، أما طلبة الدراسة الخا57.897وقال الشاعر أن عدد الطلبة المنتظمين هو  .جميع محافظات الوطن
، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد الطلبة 43.731وبحسب الشاعر فإن عدد طالب الضفة المتقدمين هو  .21.262
 في الفرع 59.684، ويتوزع الطلبة المتقدمون لالمتحان على فروع الثانوية العامة على النحو التالي 35.428
  . في الفرع العلمي16.199األدبي و

  5/6/2006لإلعالم المركز الفلسطيني 
  

   48 منظمة تطالب بإنصاف فلسطينيي 32 .28
، 48 منظمة عربية ويهودية، اليوم حكومة إسرائيل، بالعمل على إنصاف فلسطينيي عـام              32طالبت أكثر من    

ووجهت هذه المنظمات، نداء إلى حكومـة        .وضمان توزيع ميزانيات عادلة لهم في الميزانية الحكومية الجديدة        
   مليار شيكل3.5 بمبلغ 2006ء الكنيست طالبت فيه بإدخال تعديالت في ميزانية إسرائيل للعام إسرائيل وأعضا

  5/6/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   يدخل كتاب غينيس بصنع أكبر صحن تبولة في العالـمفي رام اهللامطعم  .29
حتفال الـذي ينظمـه الــمطعم،       دعا مطعم زيت وزعتر، امس، الـمواطنين ا إلى حضور اال         :  وفا ،رام اهللا 

  .بمناسبة دخوله كتاب غينيس لألرقام القياسية، بصنعة أكبر طبق تبولة بالعالـم
  6/6/2006األيام الفلسطينية 

  
   من الشعب الفلسطيني تحت مستوي خط الفقر  50% .30

عن تردي أوضاع    أحمد جويلي     .  كشف تقرير لألمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية د          : أحمد عصمت 
 ين من الفلـسطيني    %50  حيث يقدر البنك الدولي ان       االقتصاد الفلسطيني نتيجة لمحدودية الدعم الدولي والعربي      

  .  حسب تقديرات األمم المتحدة %64 يعيش تحت مستوي خط الفقر دوالران في اليوم وتصل هذه النسبة إلي
  6/6/2006األهرام المصرية 

  
31. ي يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير أنتجته األمم المتحدة نا عائشة الفلسطينأم  

بجـائزة   فاز الفليم الوثائقي القصير  امنا عائشة الذي انتجه قسم االعالم في رئاسة وكالة االونروا              :  ألفت حداد 
هـا   ومدى المعاناة التي واجهتسيدةويروي الفيلم قصة نجاح  . افضل فيلم قصير انتجته االمم المتحدة لهذا العام         
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وكيفية مقاومتها الوضاعها السيئة من خالل مشاهد درامية وكوميدية استطاع من خاللها مخرج الفيلم ان يبرز                
  قصة نجاح مشترك بين االونروا والجئة فلسطينية من خالل العمل والتعاون المشترك 

  5/6/2006 48عرب  
  

   العنفىفيلم كندي بتمويل هيئة يهودية يتهم االسالم بالتحريض عل .32
كشفت مصادر إعالمية اسرائيلية امس االثنين النقاب عن موجة غضب عارم تجتاح كندا، بسبب عرض فيلم 

وذكر موقع نيوز فرست كالس أن  . اإلرهاب والكراهيةى اإلسالم ويتهمه بالتحريض والحض علىيسيء ال
هودية في العاصمة الكندية  تمويله من قبل هيئة يىجر) حرب اإلسالم الراديكالي ضد الغرب(، )أوبسسيه(فيلم 

 بالمبادرة اليهودية، ويتضمن الفيلم محاوالت للربط بين ما يقوله الموقع عن اإلسالم ىتورنتو، وهي ما تسم
 أن الفيلم يستعرض ما أسماه بخطوط رئيسية تجمع بين ىوأشار الموقع ال .الراديكالي وتهديده للحضارة الغربية
لنازية، ويستعرض آراء مسؤولين ومجموعة من اإلرهابيين الفلسطينيين ما اسماه باإلسالم الراديكالي وا

  .ومسؤولين سابقين في الجيش النازي
  6/6/2006القدس العربي 

  
  وعمرو موسى يدعو لمواصلة الحوارمبادرة العربيةالالجامعة تدعو اسرائيل لقبول  .33

حمد صبيح في بيان صدر في ذكرى  العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين ماألمينقال : اف ب، القاهرة
 القبول بمبادرة السالم إلى ندعو الشعب االسرائيلي والقوى السياسية االسرائيلية إننا :1967 حزيران 5حرب 

 في هذه المنطقة فحسب بل في ليس واإلرهاب الصراع والحروب وانتشار بؤر الصراع ألخطارالعربية تجنبا 
 القيام بمسؤولياتها تجاه تمكين الشعب إلىيح اللجنة الرباعية الدولية كما دعا صب .مناطق عديدة من العالم

 تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والقابلة فيالفلسطيني المجاهد من نيل حقوقه المشروعة خاصة حقه 
  .للحياة وعاصمتها القدس الشرقية

  6/6/2006الدستور 
  

   شركات اإلسكندرية األكثر استيرادا من إسرائيل  .34
 الشركات  إجماليمن  % 25.7 إلى اإلسكندريةارتفعت نسبة الشركات المشاركة في اتفاقية الكويز من محافظة          

 - اتساع نطاق التعاون المصري    إلى تقرير وزارة التجارة والصناعة      أشار.  نهاية مايو الماضي   ىالمصرية حت 
 الـشركات المـصرية     إجمـالي يبلـغ   و.  اتفاقية الكويز بدخول شركات المنتجات الغذائية      إطاراالسرائيلي في   

.  مـصدرا  2570 إلـى  اإلسـرائيليين  المصدرين   أعدادتضاعف  و.  شركات 606المشاركة في اتفاقية الكويز     
  .   من العام الحالياألولخالل الربع % 5.148 إلىزادت الصادرات االسرائيلية لمصر و

  6/6/2006ة الوفد المصري
  

   ال اتصاالت سرية مع حماس ولقاء شرم الشيخ ينسجم مع الموقف األردني:جودة .35
 ناصر جـودة فـي مـؤتمره الـصحافي           األردنية  الناطق الرسمي باسم الحكومة    استغرب: ماجد توبة عمان،  

وتقويـة  األسبوعي  بعض التحليالت التي قالت إن الحكومة األردنية تسعى إلضعاف نفوذ حماس فـي األردن            
وقال إن الـساحة    . نفوذ فتح، وأن ذلك تجلى في انتخابات نادي مخيم البقعة األخيرة التي فازت بها حركة فتح               

 وحـول   .ال توجد مثل هذه األجندات لدى الحكومة       و األردنية ليست ساحة للتنافس بين نفوذ فصائل غير أردنية        
ركة حماس نقلت رسائل تطمينات إلـى األردن        ن ح بأتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية قال        
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 وحـول . إنه ال يعلم بمثل هـذه الرسـائل       جودة  تؤكد موقفه االستراتيجي ضد الوطن البديل في األردن، قال          
 قضية األسلحة أوضح جودة أن هناك فقط إشارات أرسلت من قبل حماس إلـى األردن                فيالوساطات العربية   

بـين حمـاس والحكومـة    (ى أنه ال مفاوضات حاليا خلـف الكـواليس   ولفت إل. عبر بعض األطراف العربية   
   ).األردنية

، بين أيهود اولمرت والرئيس المصري مبارك صدرت عنه إشارات إيجابيـة            جودة أن لقاء شرم الشيخ     أشارو
أن كل لقاء يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد األطراف المختلفة إلـى مائـدة المفاوضـات                  وأوضح
عبـاس  وكما اعتبر أن اللقاء المرتقب بين اولمرت        . م بخارطة الطريق فهو ينسجم مع الموقف األردني       وااللتزا

  .مشجع جدا
  6/6/2006الغد األردنية 

  
  مبادرة أردنية ـ مصرية لقطع الطريق على خطة أولمرت .36

ة جديدة لكسر   بدأ األردن ومصر تحركاً على الصعيدين اإلقليمي والدولي إلطالق مبادر         :  فارس شرعان  ،عمان
 قطع الطريق على خطـة      إلى وتهدف المبادرة    ،الجمود بين اسرائيل والفلسطينيين واستئناف المفاوضات بينهما      

 عبد اهللا الثاني اطلع جورج بوش خالل لقائه به فـي واشـنطن علـى                أن أردنية مصادر   وأوضحت .أولمرت
بين اسرائيل والفلسطينيين علـى أسـاس        واستئناف المفاوضات    أولمرتالمبادرة التي تقوم على رفض خطة       

 وأشـارت  الجانب الذي تعتزم اسرائيل تنفيـذه،    أحادي لألميركيين مخاطر الحل     األردنوبين  . خريطة الطريق 
كما تؤكد ضـرورة    .  اطلع حسني مبارك على نتائج زيارته للواليات المتحدة        األردني العاهل   أن إلىالمصادر  

  . وتطالب المبادرة بإيجاد آليات جديدة لدعم الفلسطينيين،يينتدفق المساعدات الدولية للفلسطين
  6/6/2006الشرق األوسط 

  
   تدعو إلى نزع السالح الفلسطيني اللبنانيةالرابطة المارونية .37
 بعنف على السالح الفلسطيني وطالبـت بالعمـل         ، في بيان لها أمس،    حملت الرابطة المارونية اللبنانية   : تبيرو

ونـددت  .  فـي لبنـان    األمنيارج المخيمات، بزعم انه يشكل صواعق تفجير للوضع         على نزعه من داخل وخ    
إن بقاء البـؤر المـسلحة        البيان وأضاف . العائالت الروحية  إلى وباإلساءة الشغب في بيروت،     بأعمالالرابطة  

انيـة، وال   داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وخارجها بخاصة، يشكل انتهاكا متماديا صارخا للـسيادة اللبن            
. يكون المستفيد منه سوى مخططات اسرائيل وسائر قوى التطرف واإلرهاب والتكفير المتربصة شرا بلبنـان              

 أصوات اللبنانيين جميعهم في دعوة أطراف الحـوار         إلى الرابطة المارونية تضم صوتها      أن إلى البيان   وأشار
اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بشأن السالح         الشروع بتطبيق ما     إلىالوطني جميعهم، والحكومة اللبنانية،     

  .الفلسطيني
  6/6/2006 اإلماراتيةاالتحاد 

  
  حماسقادة ستثني لفلسطين تسازار وزيارة .. أنقرة ترفض عرضاً إسرائيلياً  .38
،  األراضي الفلسطينية وإسـرائيل    إلىاستبقت الحكومة التركية زيارة احمد نجدت سازار        :  حسني محلي  ،أنقرة
 وقررت تكليف مؤسسة الصناعات الحربية الوطنية القيـام         ، طائرة 48سرائيلي لتحديث   ا برفض اقتراح    ،اليوم

ايهـود  و ، موشـيه كتـساف    يسـرائيل  من الجانب اال    خالل زيارته  سازار يلتقيومن المقرر أن     .بهذه المهمة 
ع رئيس الوزراء الفلـسطيني      وبنيامين نتنياهو، فيما لم يتخذ سازار قراراً بعد حول عقد أي اجتماع م             ،اولمرت

أو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أو أي مسؤول آخر من حركة حماس، كما قرر عدم عقد اجتماعات بين                  
 أن سـازار رفـض      إلىوأشارت صحيفة حرييت التركية      .أعضاء الوفد المرافق له وبين مسؤولين من حماس       
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ي الفلسطينية، ويعتبر هذا الموقف من جانب سازار مغايراً         طلباً تقدم به هنية لالجتماع به خالل زيارته لألراض        
 زيارة سـازار بأنهـا      ، في تصريح لصحافيين أتراك    ،وصف كتساف  من جانب آخر     .لموقف الحكومة التركية  

مهمة جداً، ولكنه كرر انتقاده ألنقرة التي استضافت خالد مشعل وقال إن ذلك لم يغير مـن سياسـات قيـادات          
ذكر أن الجانب اإلسرائيلي بدعم من منظمات اللوبي اليهودي في أميركـا يـسعى إلقنـاع                ي. حماس اإلرهابية 

الحكومة التركية بالتعاون في مجال الصناعات العسكرية لتـصنيع دبابـات وصـواريخ إسـرائيلية أميركيـة              
لمواضـيع  اتخاذ أي قرار في هـذه ا       ومروحيات إسرائيلية روسية في تركيا، فيما ال تستعجل الحكومة التركية         

 .وتسعى لتحديث وتطوير أسلحتها باإلمكانيات الوطنية
  6/6/2006المستقبل 

  
  شبح يرعب المرشحين الموريتانيين.. الكيان الصهيوني .39

بات الكيان الصهيوني شبحا يطارد قادة وزعماء األحزاب الموريتانية مع اقتراب             : المختار السالم  -نواكشوط  
ورغـم ان كـل األحـزاب       . لرئاسية التي أعلن عن تنظيمها المجلس العـسكري       االنتخابات البلدية والنيابية وا   

 حزباً سياسياً، لم تقبل بربط العالقات الدبلوماسية بين النظام الموريتاني والكيـان             35الموريتانية البالغ عددها    
 الحمـالت   الصهيوني إال أنه مع اقتراب االستحقاقات الرئاسية والسعي لمواقف داعمة من الغرب، وفي خضم             

الدعائية التي تسبق االنتخابات، أصبحت العالقة مع الكيان الصهيوني وسفارته في نواكـشوط عـصا غليظـة                
وكانت آخر فضيحة في هـذا      . يسلطها زعيم هذا الحزب على حزب آخر منافس عبر وسائل اإلعالم واألعوان           

ديمقراطي، حيث نشرت الـصحف     اإلطار تسريب صورة للمصطفى ولد اعبيد الرحمن، زعيم حزب التجديد ال          
 فليس هناك   ،صورة له مع سفير الكيان في نواكشوط؛ األمر الذي أثار الرأي العام الموريتاني بالغضب الشديد              

 وأمام استهجان   ،عيب لدى الرأي العام الموريتاني أكثر من االرتباط بإسرائيل مهما كانت نوعية ذلك االرتباط             
مية، بادر ولد أعبيد الرحمن بالقسم على أن هذه الصورة مفبركـة ومـشغولة              الشارع والنخبة السياسية واإلعال   

ثم عمدت نساء حزبه إلى شن حملة للتبرعات لـصالح          . بالمعلوماتية، وأنه لم يقابل مسؤوالً إسرائيلياً في حياته       
ـ                   ضية الشعب الفلسطيني وألقى ولد أعبيد الرحمن خطابا في جماهير حزبه حمل نبرة تعاطف كبيـرة مـع الق

 .الفلسطينية وشن هجوما عنيفا على الكيان وقادته ووصفهم بالقتلة والظلمة والذين ال يسعون للسالم مع العرب               
أطراف أخرى، أغلبها مرشحون للرئاسة، وجدت نفسها متهمة بأنها لن تقطع العالقات الدبلوماسية مع الكيـان                

ا للحصول على دعم الواليات المتحـدة واالتحـاد         اإلسرائيلي في حالة فوزها، وذلك حسب التحليالت سعياً منه        
ولقطع الطريق على أي انتهازية سياسية في هذا        . األوروبي أو عدم محاصرتها اقتصاديا في حالة توليها الحكم        

 11إلى توجيه رسالة إلى ائتالف قوى التغيير، المشكل مـن           ) قومي(المجال، بادر حزب الصواب الموريتاني      
م أحزاب البالد، يطالبها بإعالن موقف واضح من قطع العالقات مـع الكيـان فـي حـال                  حزباً سياسياً من أه   

وصولها للحكم، قبل السير في االئتالف الجديد الذي تشكل قبل أسبوعين والهادف إلى قطـع الطريـق أمـام                    
لـسابقة تبـرأ    أنصار النظام السابق أيضا وأحزاب األغلبية الرئاسـية ا        . أنصار النظام السابق في العودة للحكم     

قادتها من العالقات مع الكيان ووصفوها في أكثر من تصريح بأنها مضرة بمصالح الشعب الموريتـاني قبـل                  
  .الشعب الفلسطيني، وأنها شوهت صورة الشناقطة في عالميهما العربي واإلسالمي

  6/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  داخلية ال استفتاء على الثوابت وال انزالق إلى فتنة : الزهار .40
ن الصراع مع االحـتالل  أعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار       أعلي للو ويمامة بدوان     في حوار مع    

هو صراع على األرض، وان برنامج حماس في الحكومة أكثر اتساعاً وشمولية من برنامج حماس الحركـة،                 
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ة التحرير، وتساءل عما إذا كان يجـوز        ن هناك أطرافاً عربية وفلسطينية تسعى لعدم إصالح منظم        ألى  إوأشار  
  : وهذا نص الحوار الوطنية الفلسطينية إجراء استفتاء على الثوابت

  ن تتخلى عن حماس المقاومة بعد تشكيلها الحكومة؟أهل يمكن لحركة حماس الحكومة *  
لـى  إطيني يحتاج    يعتبر برنامج حماس في الحكومة أكثر اتساعاً وشمولية من برنامج الحركة فالشعب الفلس              -

موقف وطني واضح، ومساعدة مادية، ودعم سياسي داخلي وعربي وإقليمي ودولي، ليتمكن من الصمود على               
طار إدراكنا لقضية الصراع بيننا وبين االحتالل على أساس انه صراع علـى             إمر يندرج في    أرضه، وهذا األ  

اعية مؤسسة حقيقيـة ال وزارة للمتـسولين،        ن تكون وزارة الشؤون االجتم    ألى  إاألرض، وبالتالي فنحن نسعى     
نسان الفلسطيني وتوفير الجو اآلمـن المـشجع علـى جلـب            وان يكون دور الشرطة وقوات األمن حماية اإل       

ن نتخلـى عـن رؤيتنـا الـسياسية         أاالستثمار، في هذه الحالة يصبح نشاط حركة حماس أكثر اتـساعاً دون             
  .واالجتماعية واألمنية

  ؟بأمور ترفضونها من حيث المبدأومة يفرض عليكم التزامات معينة  الدخول في الحكو*
 لحسن الحظ فإن الطرف االسرائيلي سهل علينا المهمة وذلك من خالل عدم التزامه باالتفاقيات الموقعة مـع                  -

ـ                   ا الجانب الفلسطيني حيث لم يلتزم باتفاق أوسلو وال اتفاقية باريس، وال خريطة الطريق، ولم ينفذ أي شيء مم
  .تم االتفاق عليه، بل إنه يزعم عدم وجود شريك يحاوره ويفاوضه ويتفق معه

كانت حماس مطالبة باالعتراف ب اسرائيل ومن ثم جرى االلتفاف على ذلـك بالطلـب منهـا االعتـراف                   * 
   أال يبدو لكم الوضع سريالياً؟2002بالمبادرة العربية التي أطلقت في قمة بيروت 

نها كانت تهدف لوضع حد أدنى للهرولة العربية تجاه التطبيع مع اسـرائيل، وألن              أربية   حقيقة المبادرة الع    -
الشروط غير ناضجة فقد وقف السقف العربي عند هذه الخطوة والتي تعد تكتيكاً مناسباً للدول العربيـة، ولـو                   

نها تـدرك  أذ بنودها، بيد نها بذلك ستكون ملتزمة بتنفي   أن حركة حماس قبلت بالمبادرة العربية و      أافترضنا جدالً   
ن الجانب االسرائيلي لن ينفذها وبالتالي يمكن استغالل ذلك باعتباره فرصة قد تسهم في تفكيك التحالف                أأيضاً  

  .الشيطاني بين الواليات المتحدة وأوروبا، والذي يتلخص بدعم اسرائيل وإفشال الحكومة الفلسطينية
/ ن تحيا من جديد، وقد تم االتفاق فـي مـارس          أمة التحرير الفلسطينية    انطالقاً من هذا اإلدراك فإننا نريد لمنظ      

 على إعادة تنظيمها وفق أسس وطنية وبرنامج سياسي عملي وفعال يرتكز على تحقيـق مـصلحة                 2005آذار  
الشعب الفلسطيني، وعليه فإننا كحركة وحكومة منسجمان مع هذا الموقف، ولكـن، هنـاك أطـراف عربيـة                  

  .لعدم إصالح منظمة التحريروفلسطينية تسعى 
   كيف تفسرون رفض حماس المشاركة في االستفتاء الذي اقترحه الرئيس محمود عباس؟* 
كـانون الثـاني    / هل يجوز االستفتاء على ثوابت وطنية؟ ألم تكن انتخابات الخامس والعشرين من ينـاير              - 

راق االستفتاء وجمع الصناديق للحصول على      الماضي استفتاء حقيقياً، وهل لدى السلطة أموال كافية لتوزيع أو         
 ومـن قـال إن نتـائج     استفتاء؟ وهل تكون نتيجة هذا االستفتاء ملزمة للطرف اآلخر أي العدو اإلسـرائيلي؟           

  االستفتاء ستكون مغايرة لنتائج االنتخابات؟
  حداث حرب أهلية في الساحة، كيف سيكون دوركم كحكومة؟إ وماذا عن الرهان على * 
البداية أؤكد أنه لن تكون هناك حرب أهلية ولن يستطيع أحد جرنا إلى الفتنـة، وربمـا نـضطر إلـى                     في   - 

استخدام القوة لضبط األمن وإحقاق القانون، إذ ال يستطيع أحد أن ينكر أن كافة العوامل الخصبة كانت متوفرة                  
إال أن األمر ليس على درجـة       . إلحداث اقتتال داخلي، وال تزال، خاصة مع وجود دسائس إسرائيل وعمالئها          

تباع إسرائيل في المعركة ألنهم غير قادرين علـى حـسم النتـائج، وألن              أكبيرة من الخطورة في حالة دخول       
  .الشارع الفلسطيني هو جزء من هذه المعادلة إلى جانب وجود مصادر شرعية ومنتخبة من قبل األغلبية

  ني؟ وماذا عن عالقتكم مع الجانبين المصري واألرد* 
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 تعتبر جمهورية مصر العربية بالنسبة لنا بوابة العبور إلى فلسطين وهي في دائرة االهتمام األول، وكـذلك                   -
األردن رغم تعثر العالقات معه اثر حادثة مزعومة تم الكشف فيها عن وجود أسلحة ومحاولة تخريبيـة فـي                   

ن تاريخ حركة حماس مشرف ونظيف، وأننـا        ولكننا نؤكد أ  . اليوم ذاته الذي كان يفترض أن أزور فيه األردن        
بعيدون عن مثل هذه األالعيب خاصة وأن الفيلم لم يكن منضبطاً حيث إن الذين جيء بهم وجرى تشخيـصهم                   

فكيف يعقل أننا نسعى    . هم من أصحاب السوابق والسمعة السيئة، وال توجد أية عالقة بينهم وبين حركة حماس             
  .وزير مسيحيلقتل مسيحيي األردن وفي حكومتنا 

   في األشهر المقبلة؟تكمستراتيجيإبعد صرف راتب الشهر الحالي للموظفين ما هي *  
لقد كان هذا النمط سائداً طوال العام الماضي وهو ليس جديداً علينا، إال أن حجم المـساعدات اآلن يعتبـر                     - 

والسعودية أوقفت دعمهـا للـشعب      أفضل من السابق، فال يستطيع أحد أن ينكر أن الدول العربية عدا الجزائر              
الفلسطيني خالل العامين الماضيين نتيجة الفساد وإهدار المال، كما أننا حققنا بعداً آخر لم يكن متوفراً من قبـل                   

 ماليين جنيه مصري خالل لقاء واحد في        8نتيجة عدم الثقة وهو العنصر الشعبي، وبالتالي فقد نجحنا في جمع            
  .القاهرة

اآلن لجان شعبية في كل بلد من الدول العربية واإلسالمية تتابع عملية جمع التبرعات، كما               وقد أصبحت هناك    
وأقـول بكـل    . أن هناك دوالً غير عربية لم تكن تقدم لنا أمواالً، وهي اآلن ستعمل على ذلك في هذه المرحلة                 

 مليـار دوالر،    1،3غت قيمته   أسف إن األموال التي كانت تقدم للسلطة ذهبت هباء منثوراً، حيث ورثنا ديناً بل             
  .من الحكومة السابقة

  لى ماليزيا؟إجرى بينكم وبين فاروق القدومي قبل زيارتكم الرسمية ما لى إ كيف تنظرون * 
تسلمنا دعوة رسمية من وزارة الخارجية الماليزية لحضور مؤتمر، وتم تشكيل وفد رسمي بهدف الزيـارة،                - 

لى السفارة الماليزيـة، ألن األخ فـاروق        إالخارجية، إال أنه لم يتم إرسالها       لى وزار ة    إوقمنا بإرسال الرسالة    
لى السفارة، األمر الذي جعل السفير الماليزي يرسـل         إالقدومي أبو اللطف دخل على الخط حيث بعث برسالة          

مج وبمـا أن برنـا     .لى الرئيس أبو مازن الذي حّل هذا اإلشكال بتشكيل الوفد مـن مجمـوعتين             إبالرسالتين  
وال بد من التأكيد أن الدعوة وجهت لنا كحكومة لها          . المجموعتين مختلف، فال يمكن والحالة هذه تقاسم األدوار       

برنامج ورؤية واضحان، إال أن وزير الخارجية الماليزي لم يحسم األمر، وفي الوقت نفسه فإننا لم نرغب بأن                  
وقـد أوضـحت    .  قررت عدم حضور المؤتمر    اذتظهر صورة الشعب الفلسطيني كما أراد البعض أن تكون، فل         
  .تفاصيل األحداث لرئيس وزراء ماليزيا الذي تفهم الوضع جيداً

   ما مالبسات مصادرة المال الذي كان يحمله سامي أبو زهري ثم اإلفراج عنه الحقاً؟* 
جيل أيـة    صدر قرار رئاسي بتـس     1997لى مناطق السلطة، ففي عام      إ قانون يمنع دخول األموال       من  ليس  -

  .مبالغ مالية، والذي حدث كان بهدف تسهيل إدخال المال وتوصيله
   2006-6-6 اإلماراتية الخليج    

  
  ! أخطاء كانت حماس في غنى عنها .41

  بلقزيز اإلله عبد
أقدمت علـى   . ال نمنع أنفسنا من اعتقاد أن حركة حماس ارتكبت ثالثة أخطاء متعاقبة قبل صيرورتها حكومة              

تخابات المجلس التشريعي، وهو مؤسسة من مؤسسات اتفاق أوسلو الذي ترفضه وال تعتـرف              المشاركة في ان  
نها ستكون مدعوة إلى التسليم باالتفاقات المبرمـة بـين الـسلطة       أبشرعيته، وقبلت تشكيل حكومة تعرف سلفاً       

 فصيل آخر مـن     الفلسطينية والدولة العبرية، ثم ارتضت تشكيل حكومة منسجمة أو انفرادية دون مشاركة أي            
وكان ثمن ذلك ما تعيشه اليوم من حصاٍر ومقاطعة خارجيين، ومن جـدٍل             ! فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية   

  .لمأزقي داخلياًأحول الوضع الحكومي 
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 إال بإدراك األخطاء الفادحة التي ارتكبتها حماس ووضعت في حـوزة أعـدائها              ،ال سبيل إلى فهم هذا المأزق     
  .لكافية لالستثمار السياسي ضد الحركة وحكومتهاوخصومها المادة ا

أن تظل بعيدة عن هذا النفق الذي ُحشرت فيه اليوم لو امتنعـت مـن المـشاركة فـي               كان يسع حركة حماس   
  .نتخابات، لكنها آثرت أن تخوضها، ولها في ذلك أسبابها الخاصةاال

ة سيكون كبيراً عليها، ال بوصفها حركة مقاومة        غير انه كان معلوماً لدينا، ولدى كثيرين، أن ثمن تلك المشارك          
ألن دخولها االنتخابات لن يمنعها من ممارسة الحق في المقاومة كما لم يمنع ذلك فتح من ممارسة ذلك الحـق   (

، وإنما بوصفها حركة جنحت إلى العمل السياسي الرسمي من طريق المؤسسات التي أقرهـا               )وهي في السلطة  
  . كراتفاق أوسلو سيئ الذ

مـن وجـه أول حيـث تعنـي         : وأهميتها من وجهين  . والمسألة هنا ليست تفصيالً عادياً، بل غاية في األهمية        
اعترافاً بشرعية مؤسسة من مؤسسات اتفاق أوسلو الـذي يبـدو مـن             ) في المجلس التشريعي  (المشاركة تلك   

الوجود في مجلس تشريعي يـوحي      ثم من وجه ثاٍن ألن مجرد       . نها ترفضه وال تسلّم بشرعيته    أمواقف الحركة   
بأنه يمثل مؤسسة تقريرية حقاً في كنف سلطة ال تملك السيادة وال تستطيع أن تنتج قراراً وطنياً مستقالً وهـي                    

  !.تعمل تحت سقف االحتالل
وكان يسع حماس حتى مع مشاركتها في االنتخابات والفوز بغالبية المقاعد النيابيـة أن تظـل قـوة تـشريعية               

ن تعتذر عن عدم تشكيل حكومة مكتفية بما لديها من قوة نقٍض في المجلس التشريعي، تـضع فـي                   فحسب، وأ 
 أن من الواجب الوطني االعتراض على تمريره حكومياً، لكنهـا مـرة أخـرى               ىحوزتها إمكانية إسقاط ما تر    

  .آثرت قبول التكليف الرئاسي لها بتشكيل حكومة فلسطينية
ذاك سوى انه كان عليها أن تُدرك منذ البداية، أن ثمنه أفدح من ثمن المـشاركة                وال مالحظة لدينا على قبولها      

في االنتخابات، وأن من مدفوعاته عالية الكلفة برنامج حماس نفسه المتمايز تقليدياً عن برنامج السلطة، حيـث                 
 التسوية المجحف الذي    سيرتب عليها اعترافاً اضطرارياً بالتزامات قيدت بها السلطة إياها نفسها بمقتضى اتفاق           

هذا دون احتساب محدودية السلطة الفعلية التي تتمتع بها تلك السلطة الفلسطينية بمقتضى اتفاق إعـالن                . أنجبها
  !.المبادئ

وأخيراً، كان يسع حماس حتى مع قبولها تشكيل حكومة أن تختار سبيل الحوار الوطني مـع الفـصائل كافـة                    
لكنها آثرت  . ة ائتالفية على قاعدة برنامج الحد األدنى السياسي المشترك        لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكوم     

وال مالحظة لدينا على خيارهـا      . أن تذهب وحيدة إلى مشروع الحكومة المتجانسة ببرنامج صاٍف غير مختلط          
ـ                     اء هذا سوى انه كان عليه أن يلحظ سلفاً انه سيدفع الثمن األعلى فداحة حين ستحرم الحركة نفسها مـن الغط

كثري، وتضيع على نفسها فرصة توفير حزام أمنـي سياسـي فـصائلي             جماعي أو األ  إلأالسياسي الفلسطيني   
وها هي اليوم تتبرع على أعدائها وخصومها بهدية سياسية مجانية ليطعنوا في شـرعية              . لوجودها في السلطة  

  !.سلطتها وليطبقوا عليها الحصار من كل جانب
لكننا نخشى  . اة السياسية الفلسطينية، بل نحن ممن يدعوها إلى تلك المشاركة         لسنا ضد مشاركة حماس في الحي     

أن ال تدرك حماس أن اإلمعان في تلك المشاركة بغير ضوابط أو روادع وبغير شروٍط توفير النصاب السياسي                 
 الوطني  والوطني لتلك المشاركة، قد ينقلها وعلى نحٍو سريع إلى ضفة اعتقاد أن فلسطين طوت مرحلة التحرر               

وولجت طور بناء الدولة على مثال ما انزلقت إليه حركة فتح منذ اتفاق أوسلو فدفعت ثمنه أخيراً في انتخابات                   
  !.2006الخامس والعشرين من يناير 

يضاً بأن اآلمال الكبيرة التي عقدها المجتمع الفلسطيني على حماس لتقـدم            أوقد تكون المشكلة في ذلك اإلمعان       
ن حاجاته الحياتية وعن تطلعاته الوطنية إلى الحرية واالستقالل، قد تنتكس فترتد عليه إحباطـاً               أجوبة مادية ع  

ويأساً يدفعانه إلى حجب الثقة عنها في المنافسات القادمة، وقد يدفعانه إلى الصمت عن أي شكل مـن أشـكال                    
  !.به الحياتية المحجوزةإزاحة الحكومة الحالية إذا كان مقابل ذلك اإلفراج عن الحد األدنى من مطال
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ما كان ضر حماس في شيء لو أنها دخلت معترك االنتخابات بالئحة مشتركة مع فتح أو مع الجبهة الـشعبية                    
سالمي وحدها ظلت وفية لموقفها من اتفاق أوسلو        اإلعلماً بأن الجهاد    (والجبهة الديمقراطية مثالً أو معها جميعاً       

ن ضرها لو تنازلت فاعترفت بمنظمة التحرير الفلـسطينية ممـثالً شـرعياً             وما كا ). والمؤسسات المنبثقة منه  
فتح االنتفاضة والصاعقة مـن دون أن   وكما تعترف بها الجبهة الشعبية القيادة العامة         ووحيداً للشعب الفلسطيني  

 ذلـك   بعد دورة المجلس الوطني في الجزائر في       1983 في العام    روجهاتكون لها عضوية في مؤسساتها منذ خ      
  .الحين، ضماناً لمشاركة غيرها وخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الحكومة

وهي عزلة ليست دوليـة وإقليميـة       . لو فعلت ذلك، لكانت جنّبت نفسها بعض أسباب العزلة التي تعيشها اليوم           
لسياسيين في الـداخل    وعربية بكل أسف إال ألنها تتغذى وتستفيد من أخطاء حماس في إدارة العالقة بشركائها ا              

الفلسطيني، إذ لو حصنت حماس نفسها داخلياً وأحيطت حكومتها باإلجماع الوطني لما كانت هدفاً سهالً للضغط                
  .الدولي

  6/6/2006المستقبل 
  

  الكارثة  طوق النجاة في فلسطين أمام .42
  عبد اهللا األشعل. د

مصادر الخطر هو الصراع بين فتح وحماس،        قراءة المشهد الفلسطيني تؤدي بوضوح إلى كارثة محققة، أول          
وانضمام فتح للجبهة العريضة داخليا ودوليا التي تناهض حماس وتعمل على إسقاطها، وهذا الموقـف يهـدد                 
بحرب أهلية حقيقية، غير أن الخطر اآلخر هو خطة أولمرت التي أقرتها واشنطن خالل أول زيارة يقوم بهـا                   

ن، حيث لقي حفاوةً بالغةً، خاصةً في الكونجرس والذي حياه األعضاء في المجلسين             الزعيم الصهيوني لواشنط  
  . مرةً وقوفًا وتصفيقًا، كما يحدث في الدول النامية18أكثر من 

وهذا أكبر استفتاء على زعامته وخالفته لشارون وعلى خطته التي تقضي بضم المنطقة الفاصلة بين الجـدار                 
 الجدار العازل، وتجميع مستوطنات الضفة الغربية وضمها إلسرائيل أيضا، وضـم            العازل وإسرائيل واستكمال  

القدس شرقًا وغربا بعد استكمال مخطط تهويدها وضم بقية المناطق بين الضفة واألردن ومعالجة قضية العرب                
الـصة، وهـو    داخل إسرائيل، وقد أطمأن أولمرت إلى اقتناع بوش بأن إسرائيل تريد أن تكون دولةً يهوديةً خ               

 مازن حين كان رئيسا للـوزراء،  يم التي جمعته بأب2003موقفٌ سبق لبوش أن وافقَ عليه في قمِة العقبة عام      
وشارون الذي حدد أمام القمة نفس الخطة التي خاض من أجلها صراعا سياسيا حادا إلقناع القوى السياسية في                  

  . إسرائيل بها
مريكية بعد زيارة أولمرت سوف تركِّز على عملية سالم جديدة أساسها خطـة             ومن الواضح أن الدبلوماسية األ    

معنى ذلك أن سياسةَ إسرائيل هي أساس التسوية المنفردة، وتقوم على أساس استهداف كـل رمـوز                 . أولمرت
، ثم قامت   االنتفاضة التي تولت إسرائيل القضاء عليها قضاء مبرما بالسيطرِة على مختلف الطرق المؤدية إليها             

بقتٍل منظَّم لكل من شارك فيها، فضالً عن تضييق الخناق والحياة على الشعب الفلسطيني عقابا له على اختيار                  
حماس في السلطة، ومعنى ما تقدم أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار الدولي الخانق سوف يعاني أيضا                 

  .ام األمل في استرداد حقوقه السياسيةالحرب األهلية، وهو يشهد انعدام األمن، وانعد
ولمواجهة هذين الخطرين يجري الحوار الوطني الفلسطيني الذي تدخله كل األطراف للـدفاع عـن أجنـدتها،                 
والظاهر أن أبو مازن الذي ُيعقد الحواُر تحت رعايته يسعى لمنع الحرب األهلية، لكنه يسعى أيضا لكي تحـل                   

الحوار إلى هذا االتجاه، فإذا كان الصراع على السلطة في فلسطين بين فتح             فتح محل حماس ويتجه إلى توجيه       
وحماس، وكالهما يجد لنفسه حقا مشروعا في السلطة، بصرف النظر عمن هو جدير بها بعد أن قاَل الـشعب                   

 بـسبب  ، فإن الشعب الفلسطيني هالك ال محالـة 2006 يناير 25الفلسطيني كلمته في االنتخابات التشريعية في     
  . زعاماته التي تجعل سياسة اإلبادة اإلسرائيلية أمرا ممكنًا وميسورا
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في ضوء هذا المشهد المؤلم يتعثَّر الحوار الوطني بسبب استخدامه في الصراع، بدالً من االستفادة مـن هـذا                   
رت فتح إلى   الحوار لتصفية الخالفات، ما دام رفض اآلخر هو القضية، فأصبح العدو لحماس هو فتح، كما نظ               

حماس على أنها هي التي تسلَّلت واستلبت السلطة، وفي هذا الجو الملبد بالخطر ظهرت دعوات إلحياء منظمة                 
التحرير الفلسطينية، ويدور حوار شامل على الساحة الفلسطينية توصل إلى نقطة البداية، وهي أهميـة وجـود                 

  .منظمة التحرير الفلسطينية كإطار أوسع
ماس في هذه الدعوة جزءا من الحرب عليها؛ ألن فتح هي تقريبا منظمـة التحريـر، وألن                 مرةً أخرى ترى ح   

رئيس السلطة هو نفس رئيس المنظمة، وبينما تتجه فتح إلى إحياء المنظمة القديمة مع تحديث بنائهـا وتجديـد                   
حماس وبقية الفـصائل    شبابها ترى حماس إعادة بناء المنظمة أو إنشاء منظمة جديدة، ورغم أن كال من فتح و               

تتفق على أهمية منظمة التحرير في هذه الظروف، كما تتفق على ضرورة البحث المفصل في تنظـيم عالقـة                   
منظمة بالسلطة، والفصل بين رئاسة المنظمة ورئاسة السلطة، وغيرها من القضايا التنظيمية والسياسية، إال أن               

ة المتبادلة، وتفاقم الخالفات اليومية بين الطرفين، وكان آخرها         الطريق إلى وحدة الرؤية طويٌل؛ نظرا لعدم الثق       
الخالف بين فاروق القدومي ومحمود الزهار في مؤتمر عدم االنحياز في كوااللمبور، مما اضطر الزهار إلى                
ترك المؤتمر مغاضبا الستكمال جولته في الصين ثم إيران مرورا بسريالنكا، وتنظر حماس إلى ضغوط أبـو                 

 عليها في أبسط األمور إلى أعقدها وتهديده باللجوء إلى االستفتاء على االعتراف بــإسرائيل محاولـة                 مازن
  .لتجاوز حماس كشريٍك له في السلطة، وتيسيرا لقهر إسرائيل لحماس

من ناحيٍة أخرى فإن بوش وأولمرت قد اتفقا على أن خطة أولمرت ال يمكن إنجاحها بغير شراكة أبـو مـازن              
احترامه واالعتماد عليه، وتقويته بكل السبل السياسية والعسكرية حتى تستفيد منه إسرائيل في معركة          وضرورة  

الخالص من حماس، وكذلك هو األخطر أن يكون الطرف الفلسطيني الذي يشترك في عملية الـسالم الجديـدة                  
دالً من حماس التي تتحدث لغـة       القائمة على إنجاز أولمرت لخطته بموافقة أبو مازن الشريك العاقل الواقعي ب           

بالية غير واقعية كما ترى إسرائيل، في إطار هذه الشراكة فإن أبو مازن ال يمكن أن يكمـل دوره فـي هـذا                       
السالم الجديد الذي تنتهي مرحلته الحالية بتخطيط حدود إسرائيل وإنزال أكبر قـدر مـن اإلبـادة بالمقاومـة                   

رات بإنهائها، ومن المتوقَّع أن تمد إسرائيل أبو مازن بالسالح الـالزم            التي طالب أبو مازن عدة م     ) االنتفاضة(
  .للصدام مع حماس؛ أمالً في نزع سالحها أو أن يفني كلٌّ من الطرفين صاحبه

هذه هي الصورة القائمة للمشهد الفلسطيني، فكيف يخرج الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة التي تحيق به مـن                  
  وإزاء إسرائيل؟الداخل وبين أبنائه، 

هذا هو التحدي الذي يبلوره الحوار غير الرسمي الحالي بين الفلسطينيين سواء في اإلعالم أو اللقاء أو الندوات                  
وآخرها ورشة عمل نظمها أحد مراكز األبحاث الفلسطينية في بيروت وتفصل بدعوتي للمشاركة فيها يـومي                

  .زق الخطير لن يتحقق إال بعدد من الخطوات الحازمةم، والحق أن المخرج من هذا المأ2006 مايو 30-31
أول هذه الخطوات هي أن يدرك الجميع أنهم مستهدفون، وأن إسرائيل لن تبقى على أحـد مـا دام فلـسطينيا،           

مازن لمواجهة مخطط اإلبادة عن      ولذلك يجب استغالل الحوار الوطني في توحيد كل الفصائل تحت زعامة أبو           
مازن جيدا، كما تدرك كل الفـصائل أن عـدوهم           ية، واإلبادة بخطة أولمرت، ويدرك أبو     طريق الحرب األهل  

الحقيقي هو إسرائيل، وأن وحدتهم هي المنقذ الوحيد لهم بحيث تكون لهم خطة ورؤية مشتركة يواجهون بهـا                  
ر بأنه زعيم حركة فتح،  إسرائيل العالم العربي والعالم كله، الخطوة الثانية أن يتحرر أبو مازن من سطوِة الشعو             

وأن خسارتها أمام حماس أخطر من المواجه مع إسرائيل وأن يتصرفَ كزعيم لكل الفلسطينيين ورئيس لمنظمة                
التحرير الفلسطينية، وليدرك أبو مازن أنه إذا أصبح فلسطينيا خالصا فسوف يلقى مصير عرفات الذي انحـاز                 

ه اليوم من سلبيات، وإذا تماشى مع إسرائيل فسوف يكون عوانًـا            لشعبه بال جدال، ويقطع النظر عما يوجه إلي       
ليتها أمام  ولشعبه وأداة لتنفيذ المشروع الصهيوني، وسوف يفتح ذلك الباب على حرب أهلية واسعة يتحمل مسؤ              
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شعبه وأمام اهللا، وقد رأى بنفسه أن العالم العربي لم يتخذْ بعد موقفًا من خطة أولمرت، وربما تضطر الـدول                    
  . العربية إلى الموافقة عليها بشكل ما

الخطوة الثالثة أن يتزعم أبو مازن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لقيادة العمل الوطني الفلسطيني ولـيس        
لمناهضة حماس، خاصةً وأن للمنظمة رصيدا عربيا ودوليا يمكن إحياؤه وأن تعكس ثقل كل الفلسطينيين علـى        

  ر نظام حكمه بعد ذلك، وأال يدخل الجميع في                سطح المعمورة صفا متمسكًا أوالً بتحرير األرض، ثم يقرا واحد
جدل عقيم حول أسبقية المقاومة على التسوية أو استمرار المقاومة مع استمرار المفاوضـات وغيرهـا مـن                  

جميع في طريقه، ورغم أن     القضايا الخالفية التي تنال من طاقة هذا الشعب بينما المشروع الصهيوني يكتسح ال            
المتغيرات وميزان القوة والمزاج العام للمجتمع الدولي يشير بوضوح إلى دعم إسرائيل، إال أن ظهور صـوت                 
فلسطيني واحد يحترم دماء شهدائه وأمانة قيادة شعبه هو الذي يستحق احترام العالم كلـه، وأن يتحـدث لغـةً                    

 الحياة في مواجهة اإلبادة، وثانيا في العيش الكريم متمتعا بحقوقه           واضحةً معبرةً عن حقوق هذا الشعب أوالً في       
السياسية التي بدأت تتالشى أمام خطة أولمرت التي ال تعترف بقرارات األمم المتحدة وأحكام محكمـة العـدل                  

ينيين على  الدولية، كما تقوم على أن األمر الواقع المفروض بالقوِة هو التسوية بعينها، وتقتصر مشاركة الفلسط              
التوقيع على تسوية تهدد حقوق الالجئين وتقر بطرد العرب وتهميشهم داخل إسـرائيل وضـم المـستوطنات                 
واستكمال الجدار إن الحوار الوطني يجب أن يتجه على الفور إلى اتخاذ موقف موحـد يـرفض بـه خطـةَ                     

د الشروطَ اإلسرائيلية والدولية    أولمرت، كما يرفض حصار الشعب الفلسطيني، وأن ينضم إلى حماس، وأن يفق           
ويرفضها؛ ألنها ذرائُع لإلبادِة ال تصمد ألي مناقشٍة علمية، فكما رعى أبو مازن التجربة الديمقراطيـة التـي                  
أنجبت حماس، عليه أن يرعى ما هو أهم وهو مستقبل الوطن الذي يتعرض للضياع في واحدة من أدق فصول                   

يني وحيدا، إال أن وحدته في جهة واحدة تتمسك بالحياة والحرية هـي الورقـة               المأساة، وإذا بدا الشعب الفلسط    
  .الوحيدة الرابحة التي تحصد بقية األوراق، وإال تعرض الجميع لإلعصار

  5/6/2006أخوان أون الين 
 

   االقتصاد الفلسطيني وإمكانية االستغناء عن المساعدات الدولية .43
  نبيل محمود السهلي

هم مفاتيح االقتصاد الفلـسطيني، وخاصـة       أالقتصادية االسرائيلية الى سيطرة اسرائيلية على       أدت السياسات ا  
داء كافة القطاعات االقتصادية الفلسطينية     ألى تراجع   إدى  أمر الذي   ألالتجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية، ا     

طأتها مع ارتفاع وتيرة الحصار     سطيني، وتشتد و  لزمات اقتصادية واكبت تطور االقتصاد الف     أمن جهة، وظهور    
وتـشير  . االسرائيلي والعمليات العسكرية االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والبنى التحتية لالقتصاد الفلسطيني          

زمة البطالـة لتـصل     ألى تفاقم   إ وتقارير البنك الدولي     2005معطيات التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام       
. سر الفلسطينية في الضفة والقطـاع     ئة، وكذلك انتشار الفقر المدقع بين ثلثي األ       املى نحو ستين في ال    إمعدالتها  

ن معدل اإلعالة مرتفع جـداً نتيجـة ارتفـاع نـسبة     أخذنا بعين االعتبار أذا إويزداد الوضع االقتصادي سوءاً  
ـ  إطفال وضعف مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، حيث يعيل كل عامل فلسطيني             األ سه ثمانيـة   ضافة لنف
  .فراد من خارج قوة العملأ

ساسية لتفكيك االقتصاد الفلسطيني وتهميش قطاعاته بفعل السياسات االسـرائيلية، بـات االقتـصاد              أوكنتيجة  
 يعتمد بـشكل كبيـر علـى        1994نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في صيف عام         إالفلسطيني بعد   

وروبية المشروطة في غالـب     كية واأل يمرتالي الوقوع في فخ المساعدات األ     المساعدات والمعونات الدولية، وبال   
ئة مليون دوالر سـنوياً، وتـشير       الى ثمانم إن حجم المساعدات الدولية يصل      أحيان، وفي هذا السياق يذكر      األ

نذ عام  جمالي المساعدات الدولية م   إئة من   ان نحو سبعة في الم    أ 2005معطيات التقرير االقتصادي العربي لعام      
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مـارات،   ساهمت به الدول العربية وخاصة المملكة العربيـة الـسعودية ودولـة اإل             2000 وحتى عام    1994
  ).2005 ـ 2000(ئة خالل سنوات االنتفاضة افي الم) 63.5(لى إوازدادت مساهمة الدول العربية لتصل 

 المـساعدات الدوليـة كانـت       جمـالي إئة من   اكية التي ال تتعدى عشرة في الم      يمرن المساعدات األ  أوالالفت  
مـا المـساعدات    أكية تحت مسميات تنشيط الديمقراطية ومشاركة المـرأة،         يمرأمشروطة في تمويل مشاريع     

وروبية، وقد كـان قـسم منهـا    وروبية فكانت قنواتها محددة حصراً لالستثمار في مشاريع تحددها الدول األ األ
هم فـي   لى ابعد من ذلك حين تقوم بتحديد الموظف األ        إروبية  ووهمياً من قبل الدول المانحة، وتذهب الدول األ       
كية ال يتحسسها   يمروروبية واأل ألوبذلك فان المساعدات ا   . جورالمشاريع المتفق عليها من مواطنيها وبأعلى األ      

المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، نظراً النها ال تدخل قنوات تنموية حقيقية في االستثمار في اطار االقتـصاد                 
لكن قنوات التمويل   . لفلسطيني، هذا فضالً عن حجم المساعدات الضئيل مقارنة بنسبة المساهمة للدول العربية           ا

الدولية بقيت على الدوام عرضة للضغوط االميركية على الدول الممولة النتزاع مزيد من المواقـف لـصالح                 
 الفلسطينية في االقتصاد االسـرائيلي      الطرف االسرائيلي الذي يمتنع عن دفع عائدات الضرائب على قوة العمل          
  .وعلى البضائع المستوردة للفلسطينيين عبر المعابر التي تتحكم بها اسرائيل

في ضوء ذلك ما هي امكانات الحد من الضغوط الدولية على السلطة الوطنية الفلسطينية التي تسارعت خطاها                 
  :طوات التاليةعبر بوابة التمويل الدولي، قد يكون من االجدى اعتماد الخ

دفع الدول العربية للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية االخيرة لدعم الشعب الفلسطيي في الضفة                : اوالً
  .والقطاع من خالل صندوق االقصى وصندوق القدس

يين يجب ان يكثف االعالم العربي من خطابه حول اهمية البدائل العربية الشعبية لمـساعدات الفلـسطين               : ثانياً
  .عوضاً عن المساعدات الدولية االميركية واالوروبية المشروطة

ضرورة التأكيد عبر ديبلوماسية هادئة بأن المساعدات العربية محقة وانمـا هـي مـساعدات للـشعب                 : ثالثاً
  .الفلسطيني في المقام االول للحد من آالمه ومحاوالت تجويعه واخضاعه من قبل الجيش االسرائيلي

الوعي بين الشعوب العربية بأن المساعدات االميركية للسلطة الوطنيـة الفلـسطينية علـى وجـه                 نشر   :رابعاً
الخصوص لم تذهب الى مشاريع تنموية يتحسس بها المواطن الفلسطيني، بل ذهبـت الـى مـشاريع تخـدم                   

اعدات التوجهات االميركية لما يسمى نشر الديموقراطية، كما ان الضرورة تؤكد على اظهار ان حجـم المـس                
      مليون دوالر منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وهـو يـساوي            747االميركية للمناطق الفلسطينية لم يتعد 

  .نحو خمسة وعشرين في المئة من اجمالي المساعدات االميركية السرائيل في سنة واحدة فقط
 بعملية اصالح حقيقية في ادارة المـال  ضرورة تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني والقيام    : خامساً

  .الذي هو للشعب في المقام االول
ن  أ عطاء بعد عربي لالزمة التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني االسـير، وال يمكـن               إواألهم من ذلك يجب     

مؤشـرات  ن تكون هناك    أنرى اقتصاداً فلسطينياً ينطلق انطالقة حقيقية بعيداً عن مخاطر التمويل الدولي، دون             
ذات داللة تؤكد في المستقبل القريب على رفع نسبة التجارة البينية بين االقتصاد الفلـسطيني واالقتـصاديات                 

سواق العربية، وكذلك ال يمكن الحـد مـن         العربية عبر رفع الرسوم عن البضائع الفلسطينية وترويجها في األ         
لعربية المباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيداً      حالل المساعدات ا  إمخاطر المساعدات الدولية المشروطة دون      

ننا سنشهد اقتصاداً فلسطينياً سيخطو نحـو تنميـة         إأمكن ذلك، عندئذ يمكن القول      ا  ميركية م مالءات األ عن اإل 
خضاع الفلسطينيين سياسياً عبر التحكم ببوابـة المعونـات         ميركي إل مستقلة بعيداً عن االبتزاز االسرائيلي واأل     

  .الدولية
   6/2006/ 6المستقبل 
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  رجب ابو سرية 
لم تنجح محاوالت بعض قادة حركة حماس في تغليف رفضهم لوثيقة الوفاق الوطني، التي أعلنها قادة الحركـة         

عها من  األسيرة، برفضهم االستفتاء وليس الوثيقة، أو بالتحفظ على بعض بنودها، بعد القول بضرورة التعامل م              
قبل الحوار كواحدة من الوثائق المقدمة للنقاش، وعدم تمييزها عن بقية األوراق األخرى المقدمة للحوار وذلك                
ألسباب عديدة منها أن الحوار انطلق بمداخالت من كافة القوى السياسية والمجتمعية، أشـارت الـى اعتمـاد                  

لكـن  . ي جوهرها عما تضمنته الوثيقة المشار اليها      الوثيقة كمنطلق للحوار، ثم عدم اختالف األوراق األخرى ف        
هذه الوثيقة بالذات، تميزت في كونها لم تمثل جهة حزبية أو مجتمعية واحدة، بل كانت ثمرة توافق بين قـوى                    
رئيسية، واقترنت بتوقيع قادة الحركة األسيرة، بمن فيهم القائد المرموق في صفوف حركة حماس ذاتها الـشيخ              

  .تشةعبد الخالق الن
لكن رد فعل بعض قادة حماس على الوثيقة، هو الذي اختلف عن ردود فعل الفصائل األخـرى، التـي وقـع                     
ممثلوها في األسر عليها، فلم يحدث أن تنصلت الجبهة الشعبية وال الديمقراطية، فضالً عن فـتح بـالطبع، وال               

على البند المتعلق بالمفاوضـات، عـن       حتى الجهاد اإلسالمي، الذي أعلن ممثلها الشيخ بسام السعدي، تحفظه           
وهذا فـي الحقيقـة     . الوثيقة ذاتها، بل وحتى ان قادة حماس لم يذهبوا الى حد انكار توقيع الشيخ النتشة عليها               

يشير الى االختالف البين في وجهات النظر أو االجتهاد داخل الحركة ذاتها تجاه كيفية حّل الخالفات الداخليـة                  
دتها، ممن يظهرون باالسم الصريح للحركة، أو من يتبوؤون المناصب القيادية في الحكومة             الفلسطينية، وبين قا  

  .والتشريعي الذين تباينت مواقفهم وتصريحاتهم داخل الحوار وحوله
ورغم أن موقف الحركة موحد، تقريباً، تجاه موضوع االستفتاء، في محاولة للقفز إلى األمام عن المأزق الذي                 

عالن الوثيقة، إال أن كون االستفتاء نتيجة لعدم التوصل للتوافق، وليس سبباً له، يكشف حاجـة                وقعوا فيه بعد إ   
الحركة الى حسم تبايناتها الداخلية، على طريق حسم طبيعة عالقاتها الوطنية مع مجمـل القـوى والفـصائل                  

  .الفلسطينية
لطعام، ليترافق مع جولة الحـوار،      وكما هو معروف، فإن األسرى أنفسهم هددوا باإلعالن عن االضراب عن ا           

كأداة ضغط على المتحاورين، حتى يتوصلوا الى االتفاق، قبل أن يعلن الرئيس، انسجاماً مع رغبـة األسـرى                  
  .بالتوصل الى الحل، عن اللجوء الى االستفتاء، في حالة عدم توصل المتحاورين الى اتفاق

، فإن أول ما يمكن لحظه هو ان هذه الردود لـم تكـن              وباستعراض ردود الفعل الحمساوية على وثيقة التوافق      
واحدة وال منسجمة، وحيث ان معظم هذه الردود كانت مشجعة في بداية الحـوار، إال أن تـوارد االتـصاالت      
الالحقة على ما يبدو، سرعان ما أحدث تدخالً، بدأ المراقبون في تلمس آثاره، ففي الوقت الذي كان يشارك فيه                   

التشريعي، كان ممثلو الحركة يتعللون باالجراء االحتاللية التي تحول دون وصولهم الى حيث             ممثلو الحكومة و  
يوجد المتحاورون، الى أن أعلن قادة الحركة من غزة رفضهم القاطع لالستفتاء، ليعززوا بالتالي مـن توجـه                  

  .المحاور الحمساوي الى عدم قبول الوثيقة كما هي
خاصة بعد أن أيدت كافة القوى المشاركة في الحوار الوثيقة باستثناء ممثلي وحيث انه قد بات واضحاً اآلن ـ  

حماس ـ ان توقيع الشيخ النتشة على الوثيقة، يكشف وجود تباين بين اتجاه في حماس يغلـب التوافـق مـع     
وافـق  الشركاء الفلسطينيين، واتجاه آخر يفضل الذهاب في تطبيق برنامجه الخاص، دون ابداء أدنى استعداد للت              

هذا االتجاه بالذات، ومن خالل اصراره على عدم التوافق، هو الذي يـدفع الوضـع               . على أية قواسم مشتركة   
  .الفلسطيني الى مزيد من التأزم الداخلي، وهو الذي يقوده في الوقت ذاته الى حالة العزلة الداخلية عن الخارج

سياسي له عالقة بالتطورات السياسية التي سـارت        وفي البحث عن تفسير لدوافع هذا االتجاه، يبدو أن نهجه ال          
عليها وفي اطارها الحركة التي خرجت من عباءة االخوان المسلمين، لكنها شقت بعد ذلك طريقاً خاصـاً بهـا                   

  .على مدار عقدين من السنين، بما يفسر تبدل عالقاتها وتحالفاتها، ومن ثم دخولها دائرة المحاور االقليمية
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، كيف يمكن لمراقب أن يفسر تحالف حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين مع نظامي دمشق               فعلى سبيل المثال  
ذي التاريخ الصدامي مع االخوان المسلمين في سورية، والذين بالمناسبة عقدوا أول من أمس، مؤتمرهم ضمن                

ليس لنـصرة   ما يسمى جبهة الخالص السورية المعارضة، وطهران التي لم تتدخل على مدار عقدين ونصف،               
المقاومة الفلسطينية وحسب، ولكن عدم تدخلها لدعم المقاومة االفغانية ضد السوفيات، والتي كانت تستند الـى                
دعم الحركة االخوانية، والى العمق في باكستان، والتي ال تراها حركة االخوان المسلمين على كل حال، القبلة                 

 حزب اهللا، يؤكد القاعدة، بحكم طبيعة الطائفية، ثم انكفائهـا           السياسية ألنصارها، واقتصار دعمها للمقاومة على     
  .عن فعل الشيء ذاته تجاه المقاومة العراقية، وكأن العراق غير محتل؟

استناداً الى ذلك، يمكن القول إن قيادة الحركة المقيمة في دمشق، ال تدرك حجم الحاجة الفلسطينية الداخلية الى                  
  .و انها تدركها، وتسعى الى توظيفها وفق حساباتها السياسية الخاصةالتوصل الى الوحدة الوطنية، أ

كان يمكن لحركة حماس، بعد فوزها في االنتخابات التشريعية، لو سارت على نهج سياسي معتـدل، أن تفـتح                   
الطريق واسعة لدخول الحركات اإلسالمية في الدول العربية الى أنظمتها السياسية من أوسع األبواب، وكـان                

نها في داخل فلسطين أن تحقق مكاسب جماهيرية فورية، وكان يمكنها في حال توافقت مـع الرئاسـة، أن                   يمك
تقود حكومة تتمتع بالتأييد الكامل والتام في الداخل والخارج، تدير وتقود الوسط السياسي من كـل التنظيمـات                  

ة فتح فقط، ان تعيد ترميم ذاتها،       واالتجاهات، لكن سياسة االنغالق واالنعزال عن اآلخرين، سمحت ليس لحرك         
وهذا يظهر من خالل كل االنتخابات الطالبية والنقابية التي جرت بعد االنتخابات التشريعية، بل ولكل القـوى                 
الفلسطينية ان تبدي انسجاماً سياسياً فيما بينها، باستثناء حماس، وهذا يظهر اآلن جلياً، من خالل موافقة الجميع                 

أية حكمة سياسية هذه التي تدفع حركة كحماس، لديها كل هذا الثقـل،             . الوطني، دون حماس  على وثيقة الوفاق    
والـذي  . طهـران / وهذا الوزن السياسي الى أن تغامر به، وتضعه في رهان ال مستقبل له، مع محور دمشق               

ـ                دوده الداخليـة،   يواجه مشاكل اقليمية ودولية، ال تقتصر على عالقاته االقليمية والدولية فقط بل وتصل الى ح
التي توشك على تغيرات مهمة في مدى زمني منظور؟ كان يمكن لهذا الـنهج الـسياسي أن يقنـع الجمهـور                     
الفلسطيني، وربما العربي واإلسالمي، بصوابيته، لو كانت النتيجة أنه مشتبك اآلن مع الخارج، لكن وحيث انه                

هدفاً للوصول الى الـسلطة وحـسب ـ وتفـرغ     توقف عن ممارسة فعل المقاومة ـ التي تبدو كما لو كانت  
لمقارعة الرئاسة والمنظمة والفصائل األخرى، على الصالحيات وما إلى ذلك، ومع دخولـه فـي احتكاكـات                 
اقليمية مع دول الجوار، ثم رفضه الدخول الى النظام الفلسطيني، ثم العربي فالدولي، وفق قوانينه وشـرائعه،                 

ولعل هذا يذهب باآلخرين الى الظن، بـأن        . شاملة، فإنه عملياً يعزل نفسه بنفسه     يحدوه الوهم باحداث الثورة ال    
هذه العقلية انما استخدمت االنتخابات كوسيلة للوصول الى الحكم، وليس كأداة لالستمرار في الحكم، وهذا مـا                 

ـ                ويح بالبـدائل   يدفعها باألساس الى رفض االستفتاء أو حل الخالف بالطرق الدستورية والقانونيـة، بـدل التل
  .الخطرة

من غير العقالء وبعيدي النظر والرؤية في الحركة ذاتها، ومن غير اخوة يصدقونهم القول، يمكنهم أن يأخذوا                 
بيد الحركة لتجاوز حالة الشعور بالعظمة، التي تعزز االصرار على امتالك حق الفيتو على الحوار، كما كـان                  

شرين عاماً؟ من يمكنه اآلن أن يقدم خدمـة جليلـة للفلـسطينيين             الحال في كل الجوالت السابقة على مدار ع       
بإطالق احد المكونات األساسية للمجتمع الفلسطيني من أسر التشدد واالرتهان لنتائج صراع المحاور االقليمية،              

له ليضعه مجدداً على طريق التوافق مع أشقائه في الوطن، ثم مع اشقائه في المحيط االقليمي، وبعد ذلك يؤمن                   
  .مكانة الئقة غير مكانة المتسولين، في المجتمع الدولي؟

  6/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  هل ينفذ عباس انقالبا أميركيا على حماس؟ .45
   هيثم الصادق
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بيض على حماس لم تكن تتوافر في جعبتـي تقـارير           مس حول انقالب محمود عباس األ     حين كتبت مقالتي باأل   
رض ومن متابعة لمواقف الرئيس الفلسطيني      أليل باستقراء لوقائع ما يجري على ا      نما ارتبط التحل  إمنية و أدولية  

لى اليقين  إمن حركة حماس وحكومتها المنتخبة، لكن هذا الجهاز الثري بالمعلومات االنترنت نقلني من التحليل               
ـ            أن طالعت مقاال لمسؤول امني بريطاني و      أبعد   ساحة وروبي سابق يعرف عن قرب دقائق ما يحـدث فـي ال

الذي سبق لي الكتابة عنه، فتحت عنوان واشنطن تعد النقالب ابيض على حماس             .. تر كروك سلأالفلسطينية هو   
ميركيين بحثوا مع مسؤولين في حركـة       أن مسؤولين   ألى  إشار فيه   أكتب كروك في صحيفة االندبندنت تقريرا       

حكومة الفلسطينية، واالنقـالب علـى      زاحة حركة حماس من رئاسة ال     إعداد لـ انقالب ابيض يستهدف      فتح اإل 
  .وصلتها ديمقراطيا للقيادةأرادة الشعبية التي اإل

لى بناء ميليشيا مؤلفة مـن      إوردها الستر كروك فان الواليات المتحدة تسعى        أووفقا لتفاصيل هذا المخطط التي      
ميركـي   الرئيس األ   رجل موالية للرئيس عباس لتنفيذ هذا المخطط وان مسؤولين مرتبطين بمكتب نائب            3500

ديك تشيني يتحدثون بصراحة مع زوارهم من حركة فتح عن الرغبة في تنظيم انقالب ابيض يعيد فـتح الـى                    
كثر طواعية مستفيدة من االزمة االنسانية في االراضي الفلسطينية، ويفيـد التقريـر ان              أالسلطة بعد ان تصبح     

ت سريعة على الوضع النهائي تستمر ستة اشـهر مـع           ابومازن وقادة فتح يسعون الى اقناع اسرائيل بمفاوضا       
عرض النتائج على استفتاء شعبي يتجاوز حماس والحكومة الفلسطينية، اال ان كروك يضيف فـي تقريـره ان                 

  %. 3منذ انتخابات يناير الماضي في حين تراجعت شعبية فتح بنسبة % 5حماس زادت شعبيتها بنسبة 
ك الضليع في الوصول الى المعلومات االمنية الدقيقة بحكم موقعه الـسابق            هذا التقرير الذي نشره اليستر كرو     

يفسر الخطوة االخيرة لقيام حركة فتح بنشر قوة امنية تابعة لها في منطقة جنين والتي اعتبرتها حركة حمـاس                   
تـه  المخطط الذي نشره كروك مرعب ان افترضنا مصداقيته ودق        . خروجا عن مبادئ القانون والوحدة الوطنية     

فهو يشير الى ان حركة فتح بقيادة ابومازن قد نكصت عن تاريخها الطويل في النـضال الـوطني ووضـعت                    
امكاناتها تحت تصرف المشروع االميركي في المنطقة والمعادي آلمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، مما يضع              

 وارتكاب فظائع ، رغم كل محاوالت       الواقع الفلسطيني على شفا انفجار ال تحمد عقباه، قد يؤدي الى اراقة دماء            
  .حركة حماس التصرف بعقالنية وحقن الدماء الفلسطينية

  6/6/2006الوطن القطرية 
  

  سالح ذو حدين للسلطة وحكومة حماس: استفتاء عباس في الميزان .46
  عامر راشد     

، على القضايا المختلف    قرار رئيس السلطة الفلسطينية استفتاء أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة           
أولها أن فصل الديموقراطية الفلسطينية     . عليها داخل الصف الفلسطيني، يحمل الكثير من الدالالت والمؤشرات        

وبعـض  . وصل باكراً الى طريق مـسدود     ) 2006 يناير   –كانون الثاني   (الذي تجلى في االنتخابات التشريعية      
ي الرئاسة والحكومة في السلطة الفلسطينية، لم يكن يستند الى          التنظيرات التي راهنت على مساكنة بين مؤسست      

  . السلطة وحركة حماس–تقديرات واقعية، لشدة تناقض برنامجي المؤسستين الذي يعكس تناقض برنامجي فتح 
مؤشر آخر أن مؤسسة الرئاسة أخطأت في تقدير حجم الضغوط الدولية التي سـتمارس عليهـا بعـد صـعود       

 الغالبية في المجلس التشريعي، وتشكيلها أول حكومة فتحاوية، كما فشل رهان رئاسـة              حماس، ووصولها الى  
السلطة على استغالل صعود حماس لتحسين مواقفها بانتزاع تأييد دولي يضغط على تل أبيب وواشنطن، لتقديم                

ريطـة الطريـق    تنازالت تعزز مواقع تيار رئاسة السلطة الذي يقدم نفسه كتيار واقعي ومعتدل، ملتزم خطة خ              
والمؤشر الرابع ان نتائج االنتخابات أدت الى تعميق صراع الرأسين بين حركتي فتح و              . ومتابعة مسيرة أوسلو  

حماس، بل ونقلته الى طور أعلى بتحوله الى صراع لالستحواذ على السلطة من داخلها، بعدما اتخذ لـسنوات                  
ية جعلت حماس أحد طرفي الصراع، وليس مجرد        وهذه النقلة النوع  . طويلة شكل صراع بين سلطة ومعارضة     
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طرف رئيس في المعارضة، كان يرفض الى وقت قريب دخول مؤسسات السلطة، ويحـصر تعاملـه معهـا                  
  .واعترافه بها بالحدود الدنيا

المؤشر الخامس دعوة الرئيس محمود عباس الى االستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني المقدمة من قادة الحركـة                 
ويجب اال ينظر اليها من زاوية كونها تعبيراً عن قـوة           ). فتح، حماس، الديموقراطية، الشعبية، الجهاد     (االسيرة

أو ضعف، بل كدليل على استشعار عمق المأزق وانعدام الخيارات االخرى، انطالقاً من تقدير ان استمرار لعبة                 
 يكـون محـسوماً فـي مـصلحته،         شد الحبل بين الرئاسة وحكومة حماس ومكونات القوى الديموقراطية لـن          

واالستفتاء وحده قادر على اخراج كل الفصائل والقوى من المأزق بأقل الخسائر، مستنداً فـي حـساباته الـى                   
  .توظيف تأثير استمرار الحصار المالي والسياسي لحكومة حماس

ته الى حدود دنيا،    واضح أن عباس يدرك ان االستفتاء سالح ذو حدين، وأياً تكن نتائجه ستقلص هامش مناورا              
فالتصويت بـ نعم سيقيد حماس وفي الوقت ذاته حركة عباس ببرنامج سقفه أعلى من سقف أوسلو الذي كـان                   

كما أن هذا البرنامج يشترط اعادة االعتبار الى المكانـة القياديـة التمثيليـة              . أبو مازن أحد مهندسيه الرئيسين    
اس تعددي وديموقراطي انتخابي، وفق قانون التمثيل النـسبي         لمنظمة التحرير، وإعادة بناء مؤسساتها على أس      

، ورفض الخطوات االسرائيلية المنفردة     )1993(الكامل، ورفض الحلول الجزئية التي انطلقت منذ اتفاق أوسلو          
  .والتمسك بحل شامل على اساس قرارات الشرعية الدولية

يوجه ضربة قاصمة لبرنامج كل فصائل منظمـة        والتصويت بـ ال وإن كان مستبعداً جداً، بل شبه مستحيل، س          
وفي حسابات الربح والخسارة، لعل المستفيد األكبر من استفتاء كهذا هـو الـشعب أوالً، وفـصائل                 . التحرير

لكن التزام عباس وقيادة حماس     . المنظمة الديموقراطية والوطنية، واالتجاه الفتحاوي المعارض سياسات اوسلو       
  .يه، ومن شبه األكيد انه سيفتح صفحة جديدة من الصراعنتائج االستفتاء مشكوك ف

من هنا يأتي صواب الطرح القائل بضرورة اعطاء الحوار مهلة أطول، في محاولة لحل القـضايا المختلـف                  
شتركة على أساس وثيقة الوفاق الوطني، يأتي االستفتاء بعد مساحة          ا، واذا لم يصل الى القواسم الوطنية الم       عليه

فالقضايا المستفتى عليها ال تمس خالفاً طارئاً وعارضاً، بـل مجموعـة معـضالت سياسـية                . ةزمنية واقعي 
وبرنامجية تدحرجت ككرة ثلج، وتضخمت خالل رحلة اوسلو، ما أدى الى انسداد األفق أمام النظام الـسياسي                 

  .الفلسطيني
سبيل المثال، هل المقصود بطرح     وهناك أسئلة ستبقى معلقة، ولن يستطيع االستفتاء أن يجيب عنها، منها على             

القضايا الخالفية على االستفتاء، مجرد ممر اجباري للمناورة من جانب رئاسة السلطة بعدما تقطعت بها السبل؟                
وهدفها محاصرة حكومة حماس كمقدمة السقاطها، أم انقالب حقيقي في مفاهيم رئاسة الـسلطة مبنـي علـى                  

وهل ستقر الرئاسة بـأن     ! ام العشرة االخيرة التي هي عمر السلطة      استخالص الدروس والعبر من وقائع االعو     
  االستفتاء يشمل ضمناً نقض األسس التي قام بها اتفاق أوسلو؟

وهل التركيز على الخالف السياسي حول دور منظمة التحرير ومرجعيتها، وعناصر برنامج القاسم الـوطني،               
نات األزمة، ويثلم التجربة الديموقراطية الفلـسطينية؟       يلغي حقيقة أن تمسك فتح بالسلطة مكون رئيس من مكو         

وأين رأي فلسطينيي الشتات من األزمة وحقهم في المشاركة في تقرير مصيرهم ومصير قضية شعبهم ككـل،                 
  بخاصة أن أبو مازن يجاهر بعدم امكان حق العودة وواقعيته؟
ء تطبيقاً للمثل القائل آخـر العـالج الكـي، مـع        بعدما اشتد الداء في النظام السياسي الفلسطيني، يأتي االستفتا        

مالحظة أن معالجة أصل الداء غير ممكنة سوى بااللتزام بعالج ممكن الداء، أال وهو غيـاب دور المرجعيـة                   
القيادية والتمثيلية الموحدة للفلسطينيين في الوطن والشتات، وبالتالي غياب البرنامج الوطني الواحد والموحـد،              
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خطير أن تعتبر رئاسة السلطة نجاح الوثيقة انتصاراً لنهجها وتفسيراتها الخاصـة لـدور منظمـة التحريـر                  
. ياًومرجعيتها وبرنامج القاسم الوطني والتزاماتها المترتبة على اتفاقات أوسلو غير المجمع عليها وطـنياً وشعب             

 من الخطير ايضاً أن تعتبر حماس ذلك انتـصاراً لخطهـا            – وإن كان هذا مستبعداً      –واذا كانت النتيجة سلبية     
واالخطر من كل هذا وذاك، عدم حسم الصراع في وقت يدب           . وبرنامجها المتشدد الذي ينقض برنامج المنظمة     

  .يلعلى االرض برنامج حزب كاديما لتثبيت حدود توسعية جديدة السرائ
قـد  ) الرئاسة، الحكومة، المجلس التـشريعي    (ان الخروج من حال الصراع على السلطة بين مؤسساتها الثالث           

يكون غير ممكن من خالل االستفتاء، ألن احتمال الفشل يبقى قائماً، بفعل التفسير أو التأويل الذي أدمن عليـه                   
رغـم  . يرها لمصلحة سياسات ورؤى خاصـة     بعضهم الفراغ االتفاقات والبرامج الوطنية من مضمونها، وتجي       

هذا، قد يكون االستفتاء آخر الخيارات للخروج من نفق الصراع القائم على االرض، نحو مرحلة جديـدة مـن                   
الصراع بأسس وشروط وأدوات جديدة، تكون فيها الخيارات مدعومة بإرادة شعبية مع التشديد على ان محور                

. ر وبرنامج القاسم الوطني المشترك، الغائب االكبـر منـذ اوسـلو           الصراع سيبقى يدور حول منظمة التحري     
فاالستفتاء سيعطي مؤشراً مهماً، وااللتزام بنتائجه هو عنوان المرحلة المقبلة من الصراع بين مكونات النظـام                

  .السياسي الفلسطيني
  6/6/2006الحياة 
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