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  مرسوم االستفتاء السبت و...ه خمس فصائل ترفض:سباق االستفتاء يحتدم .1

ف   أ  وعـن  فتحـي صـباح   وغزة محمـد يـونس       و رام اهللا  نقالً عن مراسليها في      8/6/2006الحياة  نشرت  
قـة االسـرى،    كشف ناطق باسم الرئيس محمود عباس ان االخير سيعلن السبت موعد االستفتاء على وثي              :ب

وتردد الرئيس عباس في اعـالن موعـد         .مانحاً بذلك مزيداً من الوقت التصاالت الساعة االخيرة مع حماس         
وقال لدى سؤاله عن ذلك عقب لقائه امس مساعد وزيـرة الخارجيـة االميركـي               . اجراء االستفتاء لهذه الغاية   

لكن عباس بدا مصمماً علـى   .ثالثة ال ادري االمر يعتمد على التحضير، وربما يستغرق ذلك يومين او          : ويلش
ورحب في هذا الـصدد     . المضي قدما في االستفتاء في حال لم تسفر االتصاالت الجارية مع حماس عن نتيجة             

اظهر الرئيس عباس قيادة حاسـمة      : وقال ويلش للصحافيين   .بحضور مراقبين دوليين لالشراف على االستفتاء     
تع بدعم االدارة االميركية والمجتمع الدولي في جهوده لتحقيق حل الدولتين بين            في هذه الفترة الصعبة، وهو يتم     

لقد اكدت له دعمنـا لممارسـته مـسؤولياته         : واضاف. الفلسطينيين واالسرائيليين على اساس خريطة الطريق     
وسنواصل جهودنا لتزويـد الفلـسطينيين مباشـرة بالمـساعدات، فـالظروف      . الدستورية من اجل رفاه شعبه  
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قطاع بالغة الصعوبة، ونحن نعمل بصورة حثيثة مع اصدقائنا األوروبيين لتأسيس آلية            الاالقتصادية في الضفة و   
  .دولية موقتة لتقديم هذه المساعدات تحت ادارة اللجنة الرباعية

وظهرت في الساعات األخيرة اصوات في حماس تدعو الى عدم التصدي لالستفتاء والعمل على تحويل نتائجه                
. جددت حماس والجهاد معارضتهما الجراء استفتاء على وثيقة األسرى         والحقاً . رأي استشاري غير ملزم    الى

االستفتاء مرفوض لدينا في حماس والقـوى       : وقال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري خالل مؤتمر صحافي         
 خالل المؤتمر الذي عقـده      واضاف.  القيادة العامة والصاعقة   -المشاركة أي الجهاد وحماس والجبهة الشعبية       

ولن نسمح ألحد ان يلتف علينـا او        ... لن نقبل باالستفتاء مهما كلف الثمن     : مع القيادي في الجهاد خالد البطش     
  .يضحك علينا

وكان اجتماع رباعي دعت اليه الجبهة الشعبية وشارك فيه ممثلون عن فتح وحماس والجبهة الديموقراطية عقد                
ان االجتماع جاء في إطار سعيها الدؤوب والمتواصل مـن أجـل اسـتمرار الحـوار           وقالت الجبهة   . قبل ذلك 

وفي سياق متصل، رحبت الجبهـة الـشعبية        . الوطني وانجاحه، والعمل على تفادي اللجوء إلى خيار االستفتاء        
ة هـذا   بدعوة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح باستضافة جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في اليمن، مثمن               

  .الموقف العربي األصيل في أول رد فعل على الدعوة
: ياسـر البنـا   وغزة سامر خـويرة     ونابلس  نقالً عن مراسليه في      7/6/2006اسالم اون الين    وأضاف موقع   

تتبارى حركتا حماس وفتح في شحذ كل أدواتهما في سباق االستفتاء على وثيقة األسرى لحشد التأييد الـشعبي                  
بلغ السباق ذروته مع تقديم نواب من حماس مسودة قانون يمنع الرئيس الفلسطيني من إجراء               و. وراء مواقفهما 

وأوضح نواب عن كتلة التغيير واإلصالح أن الهدف منـه تنظـيم عمليـة         . أي استفتاء إال بعد موافقة المجلس     
ويـشتمل  . وني الصحيح إجراء االستفتاءات التي لم ترد في القانون األساسي للسلطة، ووضعها في إطارها القان            

يحق لرئيس السلطة أن يصدر مرسوما رئاسيا بالدعوة إلى االستفتاء بناء           :  مواد، منها  10مشروع القانون على    
على قرار من المجلس التشريعي على أن يصدر المرسوم الرئاسي خالل مدة ال تتجاوز شهرا واحد من قـرار             

تاء تعتبر استرشادية للجهة أو الجهات صاحبة الـصالحية         نتيجة االستف : كما نص المشروع على أن    . التشريعي
مـن أصـوات    % 60األصلية فيما يتعلق بموضوع االستفتاء، ويعتبر االستفتاء نافذا إذا حصل على موافقـة              

كما وضع  . من أصحاب حق االستفتاء   % 50الناخبين الذين شاركوا فيه على أن ال تقل نسبة المشاركة فيه عن             
ة تحدد من يحق له االستفتاء، وأشار إلى أنه إذا كان موضـوع االسـتفتاء علـى الحقـوق            مشروع القانون آلي  

األساسية للشعب، فتمتد أهلية صاحب حق االستفتاء لتشمل فلسطيني الشتات وجميع الالجئين المـسجلين فـي                
س التشريعي  وشدد مشروع القانون على أن المجل     . وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين خارج فلسطين       

  . هو صاحب الحق في تحديد ما إذا كان االستفتاء متعلقا بأي من الحقوق األساسية للشعب
حمـاس،  : أعلنت خمس فصائل فلـسطينية، هـي  : 8/6/2006اخوان اون الين   في موقع    كتب حسونة حماد  و

 وجبهة التحرير العربيـة،     والجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية القيادة العامة، وطالئع الحرب الشعبية الصاعقة،         
وأكـدت   .في مؤتمٍر صحفي عقدته مساء األربعاء تمسكها بالحواِر، ورفْضها االستفتاء على وثيقـة األسـرى              

 أن االستفتاء يعني تجاوز حقِّ ثلثي الشعب الفلسطيني         - في بيان تاله خالد البطش القيادي في الجهاد        -الفصائل  
ورفـض المـشاركون فـي       .ت الفلسطينية، ويتضمن مخاطر سياسية    في الشتات من التصويت، ويمس الثواب     

المؤتمر استغالَل وثيقة األسرى، واعتبروا أن االستفتاء يمثِّل شرخًا في إرادِة الـشعب الفلـسطيني، واعترافًـا        
 عاما  وأكدوا أن كافةَ القوى الفلسطينية على مدى أكثر من أربعين         . تاريخيا بحق اليهود في األراضي الفلسطينية     

وعلى اختالف برامجها السياسية كانت جميعا مع حرمة الدم الفلسطيني، مشددين على أن الخيار الوحيـد اآلن                 
هو الوحدة الفلسطينية واالتفاق على قاعدة موحدة تنطلق من ثالثة مبادئ أساسية، هي حرمة الدم الفلـسطيني،                 

وأشاروا إلى أن الحوار الذي تم فـي رام         . لسطينيوإنشاء حكومة وحدة وطنية، ورفع الحصار عن الشعب الف        
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اهللا ويستند إلى فشل الرئيس أبو مازن في إجراء االستفتاء لم يكن حوارا وطنيا، وال يتعدى كونه مجرد جلـسة               
  .افتتاحية فقط

جوز التعامـل   من جانبه انتقد سامي أبو زهري اللغةَ التي تحدث بها ياسر عبد ربه تجاه حماس، مؤكدا أنه ال ي                  
                   بهذه اللغة التي ال تُستخدم سوى في حالة حرب بين دولتين، وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية الفلسطينية تـم
إجهاضها منذ بدء تشكيل الحكومة، موضحا أن الحكومة اآلن بال مال وال أمن وال إعالم، وليس في الـوزارة                   

 لها وزنها وحضورها وتاريخها، وأن من يعلن عن األمور          وأكد أبو زهري أن كل الفصائل      .سوى الوزير فقط  
إن شخصا مثل ياسر عبد ربه ال       : في الطرف اآلخر ال يمثِّل شيًئا بين الشعب الفلسطيني سوى نفسه فقط، وقال            
  .يمثِّل سوى نفسه فقط، وال يشرفني كمواطن فلسطيني أن يمثلني شخص مثله

ياسر عبد ربه أشاد     إلى أن    رام اهللا تغريد سعادة   الً عن مراسلتها في     نق  8/6/2006االتحاد االماراتية   وأشارت  
بدعوة الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح الستكمال الحوار الوطني في صنعاء مشيراً إلى أن هذه الدعوة محـل        

نقدر جهود الرئيس اليمنى ونحن بصدد دراسة هذه الـدعوة ونعمـل            : وقال عبد ربه  . دراسة من جانب اللجنة   
 كذلك نقوم بمواصـلة     ،على التواصل مع قادة حماس من أجل مشاركتها في الحوار وفق األسس التي طرحت             

 ستعلن موقفاً واضحاً وقوياً من قضية االستفتاء في         ماسوأكد سامي أبو زهري أن ح     . اإلعداد لالستفتاء الشعبي  
عبـاس أدار الحـوار بطريقـة        وقال إن حماس لم تكن جزءا من الحـوار وان            .حال تم اإلعالن عنه رسميا    

  . مرفوضة من أجل إيصال األمور لما هي عليه اآلن بهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية
رباح مهنا عضو المكتب  أن رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  8/6/2006القدس العربي وذكرت 

السعي الفشال الحوار وتوتير السياسي للجبهة الشعبية اتهم بعض المستشارين المحيطين بالرئيس عباس ب
وقال مهنا للقدس العربي، مستشارو السوء المحيطون بالرئيس هم من يسعون الفشال  .االجواء الداخلية

 السيد :واضاف مهنا قائال . ومتهما ياسر عبد ربه بلعب دور واضح في توتير االجواء ما بين الفصائل،الحوار
ق الوطني واصبح في صف الناس الذين يسعون الي توتير الساحة عبد ربه منذ ان اختار جنيف خرج عن النطا

واكد مهنا للقدس العربي بان عبد ربه لعب دورا محوريا في توتير االجواء بين . الفلسطينية الداخلية دوما
الفصائل وخاصة مع حماس والجهاد االسالمي، مؤكداً أن الجبهة الشعبية تسعي إلبعاد تأثيره الضار علي 

 .فلسطينيالوضع ال
وكتبت شعارات معادية لعبد ربه امس في مخيمات . وأعرب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الالجئين بمحافظة مهنا عن أسفه ألن يشغل عبد ربه منصب مستشار للرئيس عباس وان يكون نابلس، توعدت 
اليات شعبية في تلك المخيمات امس بمعاقبته، مؤكدة أن أيدي المناضلين ستصله، وذلك في وقت وجهت فيه فع

رسالة الي الفصائل حول صمتها حيال الدور التوتيري الذي يمارسه، ووصفته بانه عراب تصفية قضية 
ومن جهته رفض ياسر عبد ربه الرد علي ما جاء في تلك الرسالة او اقوال مهنا مكتفيا بالقول للقدس  .الالجئين

عبية هي التي تقود الشعب الفلسطيني االن من شدة انتشارها في صفوف العربي بصورة تهكمية بان الجبهة الش
وعلي صعيد اخر حمل رباح مهنا حركتي فتح وحماس مسؤولية فشل الحوار الوطني، ومشددا  .الفلسطينيين

 اعتبر مهنا ،وبشأن االستفتاء. علي ان الحركتين لم تبذال الجهد الكافي خالل الفترة الماضية النجاح الحوار
رح فكرة االستفتاء سلبية كونها تكرس إبعاد فلسطينيي الشتات عن الهم الفلسطيني، وتخدم من يريد ضرب ط

 .منظمة التحرير في الصميم
عزيز دويك ما .نفى رئيس المجلس التشريعي د: رام اهللامن  7/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في 

 مونت كارلو على لسانه بأن حماس ستشارك في االستفتاء نقلته الصحف المحلية وبعض اإلذاعات عن راديو
 أن كل ما قاله هو أن األربعاءوأكد الدويك في خبر صحافي صادر عن المجلس التشريعي  .إذا ما فشل الحوار

جميع الخيارات مفتوحة أمام الحركة للوصول إلى وفاق وطني، بما في ذلك المشاركة في االستفتاء إن كان هو 
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وأضاف الدويك أن األصل يقتضي بأنه ال يجوز استفتاء شعب يخضع للحصار  . مثل هذا االتفاقالسبيل إلى
  .والجوع، ألن هذا يمثل ابتزازا للشعب، وال يعبر عن الرأي الحقيقي للشعب الفلسطيني

قال موسى أبو مرزوق، أمس، إن الحركة       : دمشق من   أ.ب. د نقالً عن  8/6/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  
ن تقبل بإجراء استفتاء على وثيقة األسرى التي تعتبرها قاعدة للحوار بين الفلسطينيين للوصول إلى برنـامج                 ل

سياسي موحد، مشيراً إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أخطأ في إعالن طرح الوثيقة على االستفتاء، وهـذا                  
، أنه رغم تقدير    )أ.ب.د(نباء األلمانية   وأضاف أبو مرزوق، في لقاء مع وكالة اال        .يشكل هروباً من مسؤولياته   

   .موقف األسرى، لم يحدث في تاريخ الثورات كلها أن يقرر األسرى لشعبهم مهما كانت مواقعهم القيادية
  

   ولقاء بين فتح وحماس برعاية مصرية...هنية يقرر سحب القوة التنفيذية .2
 جدد رئيس الوزراء الفلـسطيني اسـماعيل        :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      8/6/2006الحياة  نشرت  

هنية تأكيده ان الوحدة الوطنية هي صمام أمان في المجتمع الفلسطيني وانه لن تكـون هنـاك حـرب أهليـة                     
وقال الناطق باسـم    . وقرر هنية سحب القوة التنفيذية من الشوارع ومفترقات الطرق في قطاع غزة           . فلسطينية

ح عبد الحكيم عوض في اعقاب اجتماع هنية مع قيـادة جهـاز االمـن               الحكومة غازي حمد والناطق باسم فت     
الوقائي امس ان هنية قرر سحب القوة التنفيذية من الشوارع وقصر انتشارها على مواقع واماكن بعيـدة عـن                   

وشدد هنية في حديث للصحافيين اثناء جولة        .االحتكاك مع المواطنين وذلك الى حين دمجها في جهاز الشرطة         
على ان الفلسطينيين لن يقتتلوا ولن تكون هنـاك         ) التوجيهي( في عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة         قام بها 

ورأى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام أمان للمجتمع الفلسطيني، محذراً مـرة أخـرى مـن                . حرب أهلية 
 توصلهم التفاق يقـضي بتفعيـل       وحماس وفي اعقاب ذلك، اعلن قياديون من فتح       .االنزالق إلى معارك جانبية   

وقالت الحركتان ان الوطن أمانـة فـي        . لجنة تقصي الحقائق التي اتفق الطرفان على تشكيلها قبل أسابيع عدة          
ووجهتا أمراً لعناصرهما بالكف عـن أي       . أعناق الجميع، والوحدة شعارنا، والدم الفلسطيني محرم علينا جميعاً        

وقال رئـيس كتلـة حمـاس       .  وحقن دماء الشعب الفلسطيني واحترامها     مظهر من مظاهر التوتر وسفك الدماء     
 فـي خليل الحية للصحافيين في اعقاب االجتماع الذي عقد في منزل السفير المصري لدى السلطة               .البرلمانية د 

مدينة غزة أمس انه تم االتفاق على تفعيل لجنة التحقيق التي اتفق عليها سابقاً لتحقق في كل الحـوادث التـي                     
 فاتحة خيـر لحـسم كـل        :واعرب الحية عن أمله في أن يكون هذا االجتماع        . رت ومحاسبة المتورطين فيها   م

 تم االتفـاق    :الخالفات الداخلية حتى نمضي قدماً في مشروعنا الداخلي وحماية جبهتنا الداخلية، مشيراً الى انه             
وأشار الى ان االجتمـاع  . تجاوزاتايضا على رفع الغطاء التنظيمي عن كل متورط من الحركتين في ارتكاب    

بحث التجاوزات التي تحدث على األرض، وركزنا في كيفية منع هدر المزيد من الدماء الفلـسطينية الغاليـة                  
وشدد الحية على أن موضوع االستفتاء والخالف حوله بـين الحـركتين            . والعزيزة على الشعب وعلينا جميعاً    

 مـا يعنـي أن االجتمـاع جـاء مثـل عـشرات              . طاولة النقاش  ومؤسستي الرئاسة والحكومة لم يطرح على     
االجتماعات السابقة بين الحركتين الطفاء حرائق تشتعل هنا او هناك من دون أي تقدم جدي أو جوهري فـي                   

  .الحوار الذي يراوح مكانه منذ سنوات
ي أن ينهي الطرفـان     بدوره، اعرب النائب عن فتح ماجد أبو شمالة للصحافيين في اعقاب االجتماع عن امله ف              

بفضل الجهود التي بذلها االخوة المصريون، والتعاون والحوار االيجابي، كل االحداث المؤسفة وان نصل الى               
واضاف أبـو   . مرحلة يستطيع الشعب الفلسطيني وتنظيماته السياسية في شكل عام االتفاق على برنامج وطني            

ورها في انهاء هذه االحداث الدامية من خالل تـشكيل لجـان   شمالة انه تم االتفاق على التوجه للحكومة ألخذ د  
   .تحقيق تتعاون معها حركتا فتح وحماس لتقديم كل المتهمين والمخالفين فيها الى العدالة

 انتشر عدد كبير مـن أفـراد القـوة          :حامد جاد  نقالً عن مراسلها في غزة       8/6/2006الغد األردنية   وأضافت  
أمس مرتدين اللباس الشرطي ذا اللون األزرق الداكن الذي ميزه عن غيـره مـن               التنفيذية في شوارع القطاع     
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واعتبر مصدر أمني مسؤول في حديث للغد أن ارتداء أفراد هذه            .لباس أفراد الشرطة شعار باسم القوة التنفيذية      
سلحة غير شرعية   القوة التي أسماها بالمليشيا للون األزرق بدالً من األسود واألخضر لن يغير من كونها قوة م               

وقال لن تصبح هذه القوة رسمية رغم تغيير زيها ويتوجـب            .طالما أنها لم تفرغ بعد رسمياً في أجهزة السلطة        
على أفرادها أن يتلقوا تدريبات خاصة كي يصبحوا ضمن جسم الشرطة ويخضعوا لتعليمات الشرطة في عملية                

  .يه متطلبات الحفاظ على األمن الداخلينشرهم وتوزيعهم على المراكز حسب الحاجة ووفق ما تقتض
مصادر أمنية فلسطينية ذكرت أن الداخليـة        أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     7/6/2006 48عرب  وذكر موقع   

الفلسطينية ستبدأ خطوات عملية لدمج القوة الجديدة في جهاز الشرطة الفلسطينية وإعطاء الصفة القانونية لهـا                
 إن  :اطق باسم الحكومة قال عقب اجتماع رئيس الوزراء مع قادة األجهزة األمنيـة            وكان غازي حمد الن    .قريبا

من خالل ضبط عملية السالح      هناك آليات للعمل على سحب كل أسباب التوتر الموجودة في الشارع الفلسطيني           
ووزارة وشدد على أن هناك مسؤولية لدي الحكومة والفـصائل          . فوجوده بهذه الشكل أصبح مخيفاً     في الشارع، 

وأكد على ضرورة سـحب كـل        .الداخلية، للعمل من أجل وقف كل المظاهر المسلحة من الشارع الفلسطيني          
المظاهر المسلحة من الشارع، إال الشرطة التي مهتمها حفظ النظام، موضحا أن القوة التنفيذية ستعمل ضـمن                 

  .  اكن محدودة جداًالنظام الشرطي والقانون وأصول العمل األمني، وسيبقي أفرادها في أم
 

     2005صدور التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  .3
، الـذي   2005أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة            

فـة  يدرس بشكل شامل الوضع الفلسطيني ويناقشه من خالل رؤية إستراتيجية تحليلية تتناول التطورات المختل             
 الدكتور محسن صالح والدكتور بشير موسى نافع، كما          التقرير قام بتحرير لقد    و .خالل العام بالشأن الفلسطيني   

:  وهـم  ،استعان المركز بثالثة من كبار المتخصصين في القضية الفلسطينية ليكونوا الفريق االستشاري للتقرير            
عبـد  . د.يس تحرير الموسوعة الفلسطينية سابقا، أ     أنيس الصايغ مدير مركز األبحاث بمنظمة التحرير ورئ       . د.أ

سـابقا  . ف.ت.الوهاب المسيري خبير الشؤون الصهيونية، واألستاذ منير شفيق مدير دائرة التخطـيط فـي م              
محـسن  .  هم د  ، عدد من الباحثين واألكاديميين المتخصصين     تهكما شارك في كتاب    .والمفكر والكاتب المعروف  

محمد . سلمان أبو ستة، د   . رائد نعيرات، د  . عمرو سعداوي، د  . حمد سعيد نوفل، د   أ. بشير نافع، د  . صالح، د 
 ويشمل ثمانية فصول تنـاقش الوضـع الـداخلي    ، صفحة 280موزع على   هو  و .إبراهيم أبو جابر  . دومقداد،  

ية والوضع   ومسار التسو  ، والتطورات المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية    ، والمشهد الفلسطيني اإلسرائيلي   ،الفلسطيني
، كما يناقش على مدى ثالثة فصول العالقات الفلسطينية العربيـة واإلسـالمية والدوليـة              .الداخلي اإلسرائيلي 

وحسب مركز   .ويدرس الوضع السكاني الفلسطيني والوضع االقتصادي والتعليمي بالضفة الغربية وقطاع غزة          
  .سات اإلستراتيجية المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالزيتونة فإن التقرير يسعى إلى أن يسد ثغرة مهمة في الدرا

 6/6/2006الجزيرة نت 
  

  حث الرباعية على االسراع في تقديم المساعدات يستقبل ولش وعباس ي .4
الرئيس عباس حـث اللجنـة       ان   رام اهللا  من   نائل موسى نقالً عن مراسلها     8/6/2006الحياة الجديدة   نشرت  

جاز آليات وافقت عليها الستئناف الدعم الدولي بغية ايصال المساعدات الى           الرباعية الدولية على االسراع في ان     
وكانت االوضاع االقتصادية والحصار وآليات استئناف المساعدات فـي صـلب مباحثـات         . الفلسطيني شعبال

  . اجراها عباس مع مساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد وولش
شـدد علـى ان      وولش ان   رام اهللا  من    والوكاالت شمحمد هوا  انقالً عن مراسله   8/6/2006النهار  وأوردت  

للشعب الفلسطيني، مشيراً الى ان الوضع االقتصادي في  االدارة االميركية ستواصل تقديم المساعدات المباشرة
  . وابدى قلقه من الوضع االمني في غزة. الضفة الغربية وغزة مقلق
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    دة االمن الوقائي نائب فلسطيني ينفي اصداره فتوى تجيز قتل قا .5

يونس األسطل استهجانه لتحريف أقواله من قبل بعض قادة جهاز األمن الوقائي، .دالنائب  أبدى :رام اهللا
تمارس بعض الجهات المعروفة لدينا حملة  :وقال في تصريح صحفي. واتهامه بأنه أفتى بقتل ضباط الجهاز

وم بنشر بيانات كاذبة ومزورة على لسان بعض تشويه وإساءة ضد الحكومة وضد أعضاء التشريعي، وتق
الشخصيات الفلسطينية، وكان آخرها بيان مزور يدعو لقتل بعض األشخاص وتم زج اسمي في احدها بهدف 

وأضاف وكان آخر هذه التصريحات ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم . اإلساءة لنا، وبعض القيادات الفلسطينية
 وتم خالله تحريف أقوالنا .يوسف عيسى أحد قادة جهاز األمن الوقائيمن تصريحات تحريضية صادرة عن 

األسطل أن ما تم نشره غير صحيح ويهدف للتحريض .  وأكد د،وإخراجها عن سياقها ألهداف غير سليمة
واإلساءة له، مشيدا بدور جميع الوطنيين من أفراد وكوادر األجهزة األمنية الفلسطينية ودورهم الريادي في 

وقال ما تناوله البيان المزور والكاذب بأننا أصدرنا فتوى بالقتل ضد بعض . ظ على أمن الوطن والمواطنالحفا
 .األشخاص، هو كذب وافتراء، وال يمكن أن نفتي بقتل أي مسلم تحت أي ظرف من الظروف

  8/6/2006الدستور 
  

  اً للشعب الفلسطينيسياسة االتحاد األوروبي الحالية تُمثُّل عقاباً جماعي: وزير الالجئين .6
عاطف عدوان وزير شؤون الالجئين أن سياسة االتحاد األوروبي الحالية في األراضي . أوضح د:غزة

وعبر عدوان في رسالة وجهها الثالثاء  لخافيير  .الفلسطينية هي بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني برمته
 االتحاد األوروبي وانحيازه إلى جانب المعتدي ضد سوالنا عن استغراب الحكومة والشعب الفلسطيني لموقف

الضحية، داعياً االتحاد األوروبي إلى مراجعة موقفه الخاطئ واحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، 
خاصة وأن الشعوب األوروبية تختار حكوماتها بشكل حر وديمقراطي ويقبل العالم نتائج انتخاباتها، في حين ال 

إن االتحاد األوروبي ولألسف يقف في صف الظالم ضد المظلوم، وأنه : وقال. الشعب الفلسطيني هذايقبُل من 
ودعا االتحاد  .سرائيل بوقف جرائمها اليومية ضدنا حتى ينعم الجميع بسالم عادلامن العدل أن يطالب 

 .يني التي تحتجزهاسرائيل من أجل اإلفراج عن أموال الشعب الفلسطااألوروبي إلى التدخل والضغط على 
إن سياستكم في دول االتحاد األوروبي ال تعاقب حماس ولكنها تعاقب الشعب الفلسطيني كله، وأنتم : أضافو

إن سياستكم في تجويع أبناء شعبنا وحرمانه من : وتابع .تكررون الخطأ نفسه، كما فعلتم مع الشعب العراقي
وأعرب  . الكراهية بين الشعوب واستمرار التوتر في المنطقةاألموال والتبرعات والمساعدات المقدمة له ستزيد

عدوان عن أمله في أن يعيد االتحاد األوروبي سياسته الحالية تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتسنى للجميع بناء 
  .مستقبل أفضل لجميع شعوب األرض

  7/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ح منظمة التحريرلقاء فصائلي في دمشق الصال: أبو مرزوق .7
 ان اجتماعـا    :ماهر الطاهر المسؤول في الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين         و ،   قال موسى ابو مرزوق    :أ ب 

فلسطينيا بمشاركة فتح سيعقد في العاصمة السورية يوم االثنين المقبل لبحث مسألة اصالح منظمـة التحريـر                 
اشار الطاهر الـى    و. ي، سيمثالن فتح في االجتماع    واوضح الرجالن ان احمد قريع وفاروق القدوم      . الفلسطينية

 .ان االجتماع سيتناول ايضا مسألة انضمام حماس و الجهاد الى المنظمة
8/6/2006السفير  

  
  



 

 9

  طعن إسرائيليين في القدس .8
أفادت الشرطة ومصادر طبية أن راكبين في حافلة إسرائيلية كانت تسير في القدس الشرقية أصيبا : اف ب

وذكرت مصادر طبية في الموقع في البداية ان الحادث كانت نتيجة  .أمس جراء طعنهما بسكينبجروح طفيفة 
اال ان الشرطة نفت وقوع هجوم وقالت إن الحادث سببه عراك . هجوم نفذه فلسطيني اعتقلته الشرطة فيما بعد

 .  بين ركاب في الحافلة
  8/6/2006البيان 

  
  تح   من حماس وفشقيقينحلقة نقاش دافئة بين  .9

 األول يدعو الى إقامة دولة إسالمية تزيل إسرائيل، مقتنعا بأن حكومة حماس تشكل طوق النجاة لـشعبه،                  :ا ب 
لكن ذلك ال يمنع    . والثاني يقبل بفكرة الدولتين، معتبرا ان الحكومة الحالية ستدفع الفلسطينيين نحو حرب أهلية            

الضابط الرفيع المستوى في فتح، مـن ان يتـشاركا          األخوين، أبو نعمان، المسؤول في حماس، وأبو محمود،         
. ويقول الشقيقان ان عدم توافقهما يشكل جزءا من حوار مهم         . منزال في غزة، ويحافظا على رابط عائلي قوي       

وبـرغم ان   .  نحن نتناقش وأحيانا تختلف وجهات نظرنا، لكن ذلك ال يؤثر على روابطنـا             :ويوضح أبو نعمان  
ء أمران مقدسان لدى العائالت الفلسطينية، إال ان الخالف المتأجج بين فتح وحماس يهدد              الروابط العائلية والوفا  

 معتبرًأ ان    متفائل جدا  ه يقول أبو نعمان أن    بينماعن قلقه من هذا األمر       ويعبر أبو محمود  . بتوتير تلك العالقات  
حماس ليست منطقيـة  بأن  ويرد أبو محمود . في العراق  تحت السيطرة بخالف ما هو عليه        الوضع في فلسطين  

التوتر موجود منذ شهر، الشعب جائع، وهم يقولون انـه لـيس            : ويضيف. انها تنكر كل شيء على األرض     و
وتتخذ هذه المناقشات شكال أكثر انفعاال عندما يتحول الحديث باتجاه القوة الجديدة التي شكلتها               .هناك من مشكلة  

ليها ان تشكل تلك القوة الن األمن الفاسد ال يفعل شيئا لوقـف             وفيما يقول أبو نعمان ان حماس كان ع       . حماس
 أنا لست متفـائال مـن       :ويوضح أبو محمود  . الفوضى، يعتبر أبو محمود ان حماس حلت المشكلة بمشكلة اكبر         

لفلـسطينيون علـى حافـة       وا  الشعب ليس لديه المال والوضع السياسي مستحيل       ،المؤشرات واضحة فالمستقبل  
 كلماتك تساعد اإلسرائيليين، مؤكدا ثقته بان حكومة حماس وقوتها،          : أبو نعمان يسارع بالقول    لكن. حرب أهلية 

 .ستمنعان االنفجار الداخلي
8/6/2006السفير  

  
  اولمرت يتدارس مع القيادة العسكرية تأثيرات االوضاع الفلسطينية .10

مرت تـرأس صـباح امـس       ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية مطلعة أن اول      :  وكاالت –كامل ابراهيم   -غزة  
اتخذ عددا من القرارات وصـفت بأنهـا        ، حيث   اجتماعا على المستوى العسكري عقد في مبنى رئاسة الوزراء        

مـن بينهـا    ، و خطيرة وتتالءم مع االوضاع والتطورات في الساحة الفلسطينية التي لها تأثيراتها على إسرائيل            
خل المـدن الفلـسطينية وزيـادة االحتياطـات حـول           تكثيف التواجد العسكري واالمني االسرائيلي على مدا      

وأكدت أن أولمرت أجرى اتصاال مع رايس فور انتهاء االجتماع وأطلعها على طبيعة القـرارات      .المستوطنات
 أن االدارة االميركية تعتزم إيفاد مبعوث رفيع المستوى الـى المنطقـة             من جهتها  هأبلغتفي حين    .التي اتخذت 

  .اتصاالت مع قادة إسرائيل وقيادات في المنطقةاالحد المقبل الجراء 
  8/5/2006الرأي األردنية 

  
     االسرائيلية المؤسسة العسكريةتقلقصواريخ القسام اكثر القضايا التي  .11

عملية مواجهة إسرائيل    أن   :القدس المحتلة  مراسلتها من     آمال شحادة   عن 8/6/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
 تقف الميزانية الباهظة التي يحتاجهـا       حيث. كثر القضايا التي تقلق المؤسسة العسكرية     لصواريخ القسام، باتت ا   
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 جيشضمن ما يخطط له ال     وأفادت مصادر اسرائيلية إلى أن من        .عائقا امام تحقيق ذلك   ،  جيش لتطوير اسلحته  ال
البيانات التي تنـشر     العديد من    حيث أن .  ادارة حملة اعالمية تختلف عما كانت عليه حتى اليوم         ،مواجهةالفي  

جـدير  و. ذلـك حول المستعمرات والمنازل التي تعرضت للقصف، تشجع التنظيمات الفلسطينية على مواصلة            
 ولغايـة نهايـة شـهر أيـار         2006بموجب التقارير االسرائيلية فقد اطلق منذ شهر كانون الثاني          بالذكر أنه و  

  .أطلقت العام الماضي 350  مقابل، صاروخ قسام460الماضي 
ـ  مـا    :من الناصرة مراسلها  زهير اندراوس    عن   8/6/2006 القدس العربي    وأضافت  مـصادر امنيـة     هقالت

 كانت مـن  ن صواريخ القسام التي اطلقت اول من امس باتجاه سديروت           أ من ، امس ىاسرائيلية رفيعة المستو  
بلدة تحولت  شارت إلى أن ال   او. كتائب القسام، وليس من قبل عناصر الجهاد االسالمي او لجان المقاومة الشعبية           

ـ  . صواريخ بهدف ارباك بيرتس، الذي يقيم فيها      الفي االيام االخيرة الي الهدف المركزي لمطلقي          ىباالضافة ال
ـ جيش سيباشر في االيام القريبة القادمة استعمال تكنولوجيا جديدة السـقاط            ال ان   ،ذلك كشفت  صواريخ بعـد   ال

  .انطالقها وقبل وصولها الي هدفها
د مـصادر إعالميـة اسـرائيلية    يأكإلى ت: تل أبيب  من   8/6/2006 الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  اروأش

مطلعة، أن الجيش والمخابرات االسرائيلية ينويان القيام في األيام القريبة المقبلة بعملية عسكرية كبيـرة ضـد                 
لى تـصاعد العمليـات الفلـسطينية    التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس وعدد من قادتها، ردا ع           

وقالت ان العسكريين االسرائيليين قرروا، تغيير الخط االستراتيجي الذي اتبعوه حتى اآلن،             .وقصف الصواريخ 
عندما تركوا التنظيمات الفلسطينية تتناحر فيما بينها وتؤدي مهمتها بحيث يقومون بتصفية بعضهم البعض مـن                

جاء ألن حماس، تلجأ في اآلونة األخيرة الى المـشاركة            هذا التغيير  إلى أن   مع االشارة   . دون تدخل اسرائيلي  
أحد المصادر السياسية ان العملية كانت       وعلى نفس الصعيد ذكر      .في العمليات ضد اسرائيل بشكل غير مباشر      

  . الجيش امتنع عن تنفيذها بسبب زيارة الرئيس التركي، إال انستنفذ أمس
  

  مئات الماليين بأحزاب اليمين بعد إسترضاء  2006نية العام الكنيست يصادق على ميزا .12
 عضو  53ت  يصوت من خالل ،  2006الكنيست صادق على ميزانية العام      ، أن   7/6/2006 48 عرب   ذكر موقع 
أن يهدوت هتوراه قررت     وذكر على هذا الصعيد      . عضواً 22 في القراءة الثالثة، في حين عارضها        هاإلى جانب 

يت، بالرغم من عدم وجودها في اإلئتالف الحكومي، بعد التوصـل إلـى اتفـاق بتمويـل                 اإلمتناع عن التصو  
نسحب على المفدال ويسرائيل    ااألمر نفسه    كما أن    . مليون شيكل  290مؤسسات ومدارس دينية بمبلغ يصل إلى       

ية هي اسـتمرار    ميزانيشار إلى أن هذه ال     . بعد تدفق األموال لصالح أهداف تم اإلتفاق معهم عليها         أيضا،  نابيت
كامل إلحتياجات الوسـط العربـي،      التجاهل  باللميزانيات سابقة من حيث المضمون والبنود، خاصة فيما يتعلق          

  .رغم أن هناك قرارات حكومية عديدة تنص على جسر الهوه التي تتسع يومياً بين الوسطين العربي واليهودي
 فـي  5 تقوم على حسم حوالى ، وهي مليار شيكل271.4الميزانية أقرت بقيمة أن  : 8/6/2006 السفير وذكرت

 إلى تقلـيص مخصـصات وزارة الـدفاع         هاوأثار ميل معدي  . المئة من ميزانيات الوزارات في العام الماضي      
كما أثار موقف بيرتس اعتراضـات شـديدة        . خالفات شديدة في الحكومة بين أنصار األمن وأنصار المجتمع        

 أنها  حيث مليار شيكل،    42بلغت  التي   على دفاعه عن ميزانية الدفاع        وفي ميرتس التي اعترضت    ،داخل حزبه 
  . تأتي على حساب المتطلبات االجتماعية

  
  من على منصة الكنيست  مع عباسمفاوضاتالأولمرت الستئناف   يدعوسيزر .13

مع أولمرت الى استئناف المفاوضات     ،   من على منصة الكنيست، أمس     هدعا الرئيس التركي في خطاب     :تل أبيب 
 ان  وأكـد . محمود عباس حول التسوية الدائمة للصراع، على أساس خريطة الطريق ومبدأ الدولتين للـشعبين             
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تركيا، بوصفها صديقة حميمة للطرفين، مستعدة لتقديم كل عون للبلدين في سبيل التقدم في هـذه المفاوضـات                  
 كـون   ،ية، ووصفها بالتآخي والـصداقة     بالعالقات االسرائيلية الترك    من جهة أخرى   واشاد .التي ال بديل عنها   

  .ديمقراطيتين ثابتتين في المنطقة دولتينال
  8/6/2006الشرق األوسط 

  
   عدد المهاجرين الجددتراجعقلق اسرائيلي من  .14

يبدي مسؤولون اسرائيليون كبار، يسيطر على عقولهم هاجس خلخلة التوازن الديموغرافي في الدولة             : الناصرة
طينيين، قلقا من التراجع الحاصل في السنوات االخيرة في عدد المهاجرين الجدد، ما حدا              العبرية لمصلحة الفلس  

 فـي   80بوزير استيعاب الهجرة الى اطالق حملة للحد من الهجرة المعاكسة، بحيث يحافظ اليهود على نـسبة                 
 آالف اسـرائيلي    710ووفقا لألرقام المتوافرة لدى الخارجية االسرائيلية فإن هنـاك نحـو            . المائة من السكان  

وأفاد زئيف بويم انه ازاء حقيقـة ان عـدد          . يعيشون في أرجاء العالم معظمهم في الواليات المتحدة االمريكية        
 الفا سنويا، يجب العمل على اقناع من غـادر السـباب مختلفـة              20المهاجرين في االعوام األخيرة ال يتعدى       

فـي حـين ذكـرت      . تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد العائدين     مشيرا إلى ان السنوات الثالث االخيرة       . بالعودة
معاريف من جهتها، ان حملة االقناع ستوجه اساسا للشباب لتشجيعهم على الخدمـة العـسكرية، موضـحة أن                  

  .الحملة ستقوم على الدعاية القائلة بأن الحياة في اسرائيل آمنة
  8/6/2006الحياة 

  
  سطينيينمراكز القوى هي سبب مشاكل الفل: نتنياهو .15

، مشيرا إلى    أن لدى الفلسطينيين مشكلة مع قادتهم      ،مجموعة من الصحفيين األمريكيين   دى لقائه   زعم نتانياهو ل  
ن هناك مراكز حكم وقوة بدأت تظهر منـذ         أ وأشار إلى . يهم أن هناك قيادة شابة ومسؤولة تنمو لد       انه ال يرى  

ورغم . لن يتغير ايضا في ظل حكم حماس      كما أنه     ، ولم يتغير الوضع تحت حكم أبو مازن       ،فترة حكم عرفات  
أن التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية تتناول بشكل يومي فضائح الفساد والرشاوى في إسرائيل، إال أن ذلـك لـم                  

من دون حل هذه    موضحا أنه    ،ن هناك فساد اقتصادي ال يمكن احتماله في السلطة الفلسطينية         أ من القول    هيمنع
  .اة الفلسطينيين ستستمرالمشكلة فإن معان

  7/6/2006 48عرب 
  

 نتنياهو يفضل العمال الفلسطينيين على اآلسيويين  .16
،  بأنه يفضل العمال الفلسطينيين على اآلسيويين داخل إسـرائيل         ،صرح نتنياهو امس  :  د ب أ   -القدس المحتلة   

علـى جهـاز      الوقت عبئـا   مع مرور الذين يصبحون    اآلسيويين   بخالف ،نهاية إلى بيوتهم  ال يعودون في    ألنهم
 .الخدمات االجتماعية في الدولة

  8/6/2006الدستور 
  

  عنصري في الداخل الفلسطينيالعزل ال جدران ندوة في حيفا حول .17
عقد في جامعة حيفا يوم دراسي تناول الجوانب السياسية والقانونية والنفسية لجدران الفصل بين              : القدس المحتلة 

حياء والتجمعات السكنية اليهودية وتأثيرها من كافة الجوانب خاصة على فلسطيني           األحياء والقرى العربية واأل   
  .48الـ

  8/6/2006المستقبل 
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  دليل في كراسة اسرائيلية لتبرئة اليهود من دم المسيح .18
القنصلية اإلسرائيلية وزعت أخيرا كراسة اعالمية خاصة على جموع المسيحيين           أن   افادت معاريف : الناصرة
 في ارجاء العالم لغرض تحسين العالقات معهم من خالل تبرئة ساحة اليهود من صلب السيد المسيح                 الكاثوليك

بحيـث  ،  بـذلك هذا العصر، ليسوا متهمين     في   تتضمن الدليل التاريخي على ان اليهود، وتحديداً         ،عليه السالم 
  . عن الفاتيكان65 على الوثيقة التاريخية التي صدرت عام ةدعايالتعتمد 

  8/6/2006اة الحي
  

  أربعة شهداء وسبعة جرحى في قصف مدفعي إسرائيلي: غزة .19
استشهد الليلة الماضية اربعة مواطنين، وأصيب سبعة آخرون في قـصف مـدفعي إسـرائيلي                 :فايز أبوعون 

 أنه  وذكر مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة،      .استهدف موقعاً لألمن الوطني في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة         
ى المستشفى أيضاً سبعة مواطنين، خمسة منهم من االمن الوطني، مصابين بشظايا القذائف المدفعيـة               وصل إل 

في جميع أنحاء أجسامهم، واصفاً حالتهم الصحية بأنها تتراوح ما بين متوسطة وطفيفة، وذكرت مصادر أمنية،                
الفاصل بين شرق مدينة غزة وداخل      وشهود عيان لـاأليام أن الدبابات اإلسرائيلية المتمركزة على خط التحديد           

الخط األخضر، أطلقت عدة قذائف مدفعية على موقع لألمن الوطني، شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع هذا العدد                  
وفي أعقاب وقوع المجزرة، قالت مصادر إسرائيلية عبر إذاعتها باللغة العربية،            .الكبير من الشهداء والجرحى   
تها باتجاه ثالثة فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة االثنين اآلخـرين             إن قواتها أطلقت نيران مدفعي    

وادعت أن قوة عسكرية إسـرائيلية اسـتهدفت         .بجراح بحجة اقترابهم من السياج االلكتروني المحيط بالقطاع       
  .الشهداء الثالثة حين الحظت أنهم يزحفون باتجاه الجدار

  8/6/2006األيام الفلسطينية 
  

   يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة الغربية48ينيو فلسط .20
 كافة صـناع القـرار فـي الـسلطة          1948ناشدت القوى السياسية في فلسطين المحتلة عام        :  اسعد العزوني 

وقالوا في نداء ان الشعب الفلسطيني يعـاني         .الفلسطينية االحتكام للعقل والمحافظة على حرمة الدم الفلسطيني       
ر والتجويع والمطاردة والتصفية التي تمارسها المؤسسة االسرائيلية وجيش احتاللها بدعم كامل مـن    من الحصا 

وبالتالي فانه بأمس الحاجة الى وحدة      , امريكا وصمت مؤسف من اوروبا وضعف محزن من العرب والمسلمين         
واضافوا ان   .دي لجرائمها البيت واستقرار المسيرة وتكاتف جميع مركباتها لمواجهة السياسة العنصرية والتص         

وبالتـالي فـان    . القضية الفلسطينيين ليست ملكاً الحد مهما كان منصبة او لحزب مهما كان حضوره وعطاؤه             
, مصلحة القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني هي فوق مصلحة كل االحزاب والحركات الفلـسطينية             

فلسطينية ان تسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلـسطينية         وجاء في ندائهم ان على كافة االحزاب والحركات ال        
  .تلتقي فيما بينها على مصلحة القضية الفلسطينية

  8/6/2006العرب اليوم 
  

  االستفتاء يشمل تنازالت: هيئات فلسطينية في أوروبا .21
شتمل نددت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا، أمس االول، بفكرة إجراء استفتاء فلسطيني حول بنود ت

على تنازل عن ثوابت وحقوق أساسية لقضية فلسطين العادلة، ودعت العتماد الحوار الجاد والموضوعي بين 
جميع االطراف الفسطينية بدال من ذلك، معبرة عن أسفها الستبعاد رأي الفلسطينيين في الشتات حول هذه 
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تفتاء محدود النطاق على بنود تشتمل وحذرت هذه الهيئات في بيان مشترك من التلويح بإجراء اس  .المسألة
على تنازل عن ثوابت وحقوق أساسية لقضية فلسطين العادلة، التي ينبغي أن تبقى مصانة من أية تجاذبات 
كهذه، أضاف البيان بدالً من التلويح باستفتاء كهذا، فإن الموقِّعين على هذا البيان يهيبون بشتى األطراف في 

تمد لغة الحوار الجاد والموضوعي، وعلى أرضية التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية الساحة الفلسطينية، أن تع
وبين  . وعلى أجندة وطنية تمكِّن شعبنا، في كل أماكن تواجده، من حماية مشروعه... غير القابلة للمساس

اد الجمعيات األمانة العامة لمؤتمر فلسطيني أوروبا في بريطانيا، اتح: المؤسسات والتجمعات الموقعة
والمؤسسات الفلسطينية في السويد، المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن في هولندا، وتجمعات أخرى في 

  . النمسا، الدنمارك، النروج، إيطاليا وإيرلندا
  8/6/2006السفير

  
  اعتصام للصحافيين أمام التشريعي احتجاجاً على تعرض التلفزيون لالعتداء .22

ناشد صحافيون، أمس، الرئيس عباس ورئاسة المجلـس التـشريعي والحكومـة،            : ري فادي العارو  -رام اهللا   
وطالب المحتجون األجهزة    .التدخل السريع لوقف االعتداءات المتكررة بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية        

 أن  وأكـد الـصحافيون    .األمنية بالقيام بدورها في الدفاع عن حرية الصحافة في فلسطين وحماية اإلعالميـين            
استنكار قطاع واسع من المجتمع الفلسطيني ومؤسساته وقطاعاته للجريمة المرتكبة ضد مبنى البث التلفزيـوني       

وسلم الصحافيون عريضة احتجـاج لرئاسـة        .في خان يونس، دليل على حرصهم ودعمهم للحريات الصحافية        
  .تورطينالمجلس التشريعي، طالبوا فيها بفتح تحقيق فوري في الحادث ومالحقة الم

بدوره، استنكر رئيس المجلس التشريعي، االعتداء الذي تعرض له تلفزيون فلسطين، وأكد انه سـيبقى أقـوى                 
ودعا الدويك الصحافيين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخي الدقة          .المدافعين عن حرية الرأي والتعبير والصحافة     

  .ا من االحتقانوالموضوعية في عملهم، ألن الوضع الفلسطيني ال يحتمل مزيد
 8/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  سرائيل في الـمعابرابعثة تقصي حقائق للوقوف على عراقيل  .23

 المنعقـدة حاليـاً فـي العاصـمة     25طالب القطاع الخاص الفلسطيني في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ      
 .عابر بين قطاع غزة وإسرائيل    السويسرية جنيف، بإرسال لجنة تقصي حقائق للوقوف عن كثب على أحوال الم           

 مندوب، يمثلون   3000وأشار ممثل القطاع الخاص الفلسطيني في توصيات تقدم بها للمؤتمر، الذي يشارك به              
 وزير عمل من شتى أنحاء العالم، إلـى أن الـسلطات اإلسـرائيلية،              100 دولة، وبحضور ما يزيد على       178

وأضـاف   .ية على المعابر، وأغلقتها عدة مرات لفترات طويلة       صعدت في اآلونة األخيرة من إجراءاتها التعسف      
أن هذا األمر، أدى إلى عزل قطاع غزة اقتصادياً واجتماعياً عن باقي أجزاء الوطن، وتوقف حركة التـصدير                  
والتجارة بصورة شبه كاملة وتدهور أوضاع القطاع الخاص إلى حد االنهيار، ما انعكس مباشرة على العمالـة                 

  .الفلسطينية
  7/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  مؤسسة فلسطينّية تؤكّد أّن مقاطعة الكيان تحقّق مزيداً من التقّدم والنجاح في العالم .24

 إن حملة مقاطعة الكيان الصهيوني ،)بديل(جاء في تقرير المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
وكانت ما يزيد  .ه تحقّق المزيد من التقدم والنجاح في العالموسحب االستثمارات منه وفرض العقوبات علي
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من األحزاب السياسية واالتحادات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الفلسطينية أطلقت نداء  170عن
  .2005 يوليو  فيلمناصرة الحملة الدولية لمقاطعة الكيان

  7/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  التيار الكهربائي المتكرر في مدينة غزة انقطاع الفساد وراء  .25
نفى مصدر لـ البيان أن يكون انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في مدينة غزة يرجع إلى وقف امدادات 

 حاوية من الديزل تأتي بشكل دوري من 12الوقود، مؤكدا على ان الفساد يقف وراء انقطاع التيار، وان هناك 
وكانت هيئة الرقابة في  . ق قطاع غزة، إال انها لم تصل إلى محطة الكهرباءمحطة الوقود اإلسرائيلية شر

المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته السابقة قد فتحت تحقيقا في اختالسات وعمليات بيع للوقود في القطاع، 
نية أن يكونوا وينفي المسؤولون في شركة توزيع الكهرباء الفلسطي. إال ان التحقيق لم يصل إلى شيء حتى اآلن

متورطين في عمليات اختالس ويرجعون السبب إلى اهتراء شبكة امدادات الكهرباء، في حين ان بلدية غزة 
وسلطة الطاقة الفلسطينية تؤكدان على أنهما جددا الشبكة وأن سبب االنقطاع هو الحصار المفروض على 

لكهرباء في قطاع غزة، وتحصل على يشار إلى أن شركة نرويجية تشرف على عمل محطة ا. الفلسطينيين
 . الوقود الالزم من داخل إسرائيل عبر وسيط فلسطيني

  8/6/2006البيان  
  

 النقد الفلسطينية تحذر من دخول الجهاز المصرفي في مرحلة الخطر .26
 من دخول الجهاز المصرفي ، امس،حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد:   ا ف ب-رام اهللا 
ني في مرحلة الخطر اذا ما استمرت حالة عدم االستقرار االقتصادي في االراضي الفلسطينية خالل الفلسطي

 وتابع المحافظ المشكلة في ،وقال ان الجهاز المصرفي الفلسطيني ما زال في حالة جيدة. األشهر المقبلة
 .االراضي الفلسطينية سياسية وليست مصرفية

  8/6/2006الدستور 
  

  67أزمة اقتصادية األسوأ منذ العام باألراضي الفلسطينية تمر : خبير اقتصادي  .27
 أكد الخبير االقتصادي عمر شعبان أن األراضي الفلسطينية تمر بكارثـة            :يوسف فياض _ المحافظة الوسطى   

 نتيجة لتجمع عدد من العوامل العقابية من خالل تدمير البنيـة            1967إنسانية وأزمة اقتصادية االسوأ منذ العام       
حتية لالقتصاد الفلسطيني واالستمرار في إغالق المعابر والمنافذ الفلسطينية في وجه الحركة التجارية ووقف              الت

ووصف شعبان االقتصاد الوطني    ،  التمويل الدولي مما فاقم من حدة الكارثة االقتصادية في األراضي الفلسطينية          
العقابية األربعة المفروضـة عليـه والتـي        بالمتوسط الحجم، وال يمكن أن يصمد ويستمر في ظل اإلجراءات           

  .ساهمت في وضع اقتصادي ال يمكن وصفه إال بالكارثي
  8/6/2006الحياة الجديدة 

  
   إسرائيل باإلفراج الفوري عن أموال الفلسطينيينةطالبم .28

 طالب مجلس الوحدة االقتصادية خالل دورته العادية التي عقدت فـي الجامعـة العربيـة                 : محسن عبدالعزيز 
 بالكف عن عدوانها المستمر علي الشعب الفلسطيني واالفراج الفوري عن المـستحقات الماليـة                ,  أمس  إسرائيل

   .  حتي تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها ,  مليون دوالر شهريا 60  التي تقدر بـ , للسلطة الفلسطينية
  8/6/2006األهرام المصرية 
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     البقاءأجلالبحر الميت يصارع من  .29

وفي  . اكثر نقطة انخفاضا على سطح الكرة االرضية يتقلص حيث تجف مياهه المالحة بسرعة            .. البحر الميت 
ويتقلص البحر الميت منذ عقود     . غياب حل واضح للمشكلة يساور مدافعون عن البيئة ومؤسسات سياحية القلق          

اسرائيل واالردن وسوريا على هذا     وتعتمد   . حيث يتناقص تدفق المياه من مصدره االساسي وهو نهر االردن         
النهر وروافده في تلبية احتياجات السكان الذين تتزايد اعدادهم باالضافة الى الزراعة في هذه المنطقة القاحلـة                 

ولعبت صـناعات    . وقد أدت تحويالت مجرى النهر الى بطء تدفق المياه فيه حيث أصبح مجرى هزيال عكرا              
ويعتقد علماء أنه اذا لـم تتخـذ أي اجـراءات            . ساعدت في زيادة التبخر   استخراج المعادن دورا ايضا حيث      

ومع وضع هذا في االعتبار من       .  متر أخرى اي نحو ثلث عمقه الحالي       100فسينخفض مستوى المياه بمقدار     
 كيلومتر لمد البحر الميـت  200المقرر اجراء دراسة جدوى بدعم من البنك الدولي لخطة لشق قناة يبلغ طولها     

 متـرا فـي     220وتقوم الفكرة على ضخ المياه الى ارتفـاع          . مياه من البحر االحمر الواقع الى الجنوب منه       ب
غير أن خطة قناة البحرين ستتكلف ما يقـدر         ،  المنطقة الحدودية بين اسرائيل واالردن لتجري الى البحر الميت        

تساءل العلماء ان كان ذلك سـيكون       وي. بنحو خمسة مليارات دوالر مما يضع اقتصاديات المشروع محل نقاش         
  . مفيدا للبيئة

  8/6/2006الحياة الجديدة 
  

  كون وطنا بديال للفلسطينيينياألردن لن : عبد اهللا الثاني .30
حذر في  ،عبداهللا الثانيملك األردن أن   : نبيل غيشان   عن مراسلها  الرياض, عمان من  8/6/2006الحياة   قالت

 جهات ودوال في المنطقـة تـسعى        ،لتاسع عشر من جامعة مؤته العسكرية     خطاب ألقاه في حفلة تخريج الفوج ا      
 نتسامح مع   أولن نتهاون     االستفادة من األوضاع المتفجرة لتسوية مشاكلها على حساب دول الجوار، وقال           إلى
 مـن   أن وأضاف.  لن يكون وطناً بديال ألحد     األردن أن جهة تحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، مضيفا         أي
 أن والفلسطيني، ال بـد      األردني تخريب العالقة بين الشعبين      أو لألردن لإلساءةستقواء ببعض الدول    اول اال يح

  . العالقة تاريخية مقدسةأنيعرف ومن يقف وراءه 
 األردنـي  لهجة العاهـل     أن مصطفى حمارنة    األردنيةويعتقد مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة        

 التي يحاول اولمرت فرضها علـى       األحادية تجاه السياسة    األردنية األوساطقب والقلق في    تعكس حاالً من التر   
 مـن   أكثر في تهريب وتخزين األسلحة في       إيراني من وجود دور     أيضا األردنالشعب الفلسطيني، وما يعتقده     

ويبدو  .العسكرية الضربة   إلىدولة عربية وتحضير خاليا نائمة في حال وصلت المجابهة مع الواليات المتحدة             
 من الممكن تسوية القـضية الفلـسطينية علـى          أن من يعتقد    أن اسرائيل هي المعنية بقول الملك في خطابه         أن

أضـاف أن   و، دمـشق إلى رسالة ، وجه في خطابهاألردنيوال يعتقد الحمارنة بأن العاهل     ....األردن  حساب  
 . تكون مجمدة، لكنها ليس بالسوء الذي يعتقده الـبعض    السورية ليست سيئة وليست جيدة، ربما      األردنيةالعالقة  

 اإلخـوان  المعارضة، خصوصاً جماعـة      أحزاب بعض   إلى من رسالة داخلية     األردنيولم يخل خطاب العاهل     
المسلمين وجناحها السياسي اللذين طالبهم الملك من دون جدوى بهدنة لمدة سنتين حتى تنجلي األوضـاع فـي                  

  . حماسالمنطقة لكنهم اصطفوا مع
 رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسـماعيل هنيـة        :غزة من  7/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

وقال نحن نرى أن ما أكد عليه جاللة الملك تأكيد على استراتيجية فلسطينية أردنية              . بتصريحات الملك األردني  
لعودة ويتعاطى جزء منها مـع اعتبـار األردن         متوافقة في مواجهة االستراتيجية اإلسرائيلية التي ترفض حق ا        

 . على أن العالقة الفلسطينية األردنية راسخة وثابتة ال تتأثر ببعض األحداثهنيةوأكد  .وطنا بديال للفلسطينيين
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   أولمرت أردنية ترفض خطة -قمة سعودية  .31
طبيـق خطـة االنفـصال      سرائيل ت اأعربت السعودية واألردن عن قلقهما من نية         : عبدالنبي شاهين  -الرياض

أحادي الجانب عن الضفة الغربية، وقد تحرم الفلسطينيين من حقهم المشروع في إقامة دولتهم المـستقلة علـى           
أرضهم، وأكد البلدان ضرورة أن يعمل الفلسطينيون على ترتيب بيتهم الداخلي للخروج من المآزق الحالية التي                

األردني، وأكـدا فيهـا     الملك   و السعوديالرياض بين الملك     في   ، أمس ،وذلك في محادثات القمة   . تعصف بهم 
ضرورة االلتزام بخطة خريطة الطريق، واعتبارها أساساً لعملية السالم في منطقة الشرق األوسط، وتنفيذ هذه               
الخطة عبر المفاوضات المباشرة وضرورة عدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية، من شأنها المساس بقـضايا                

وأكدت مصادر أن الرياض باركت مقترحات أردنية إليجـاد آليـة مـن شـأنها أن تمكـن                   .ئيةالمرحلة النها 
سرائيليين والفلسطينيين من التوصل إلى سالم دائم، استناداً إلى خريطة الطريق، كما أن الجانبين متفقان على              اال

ـ              ى احتـواء األزمـة     ضرورة تعزيز مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقديم الدعم السياسي لـه، وعل
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية، وضرورة اعتراف حماس التي تتولى زمام الحكم في األراضي الفلـسطينية               

  .بمبادرة السالم العربية
  8/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الثاني اليوم  اهللاأولمرت يجتمع بالملك عبد .32

ائيلية أن إيهود أولمرت سوف يؤكـد علـى أن خطـة         في اجتماعه مع الملك األردني اليوم، قالت مصادر إسر        
، وأن أولمرت سوف يعمل على تبديد المخاوف التي أعربـت عنهـا األردن جـراء                باألردنالتجميع لن تمس    

كما أفادت المصادر أن أولمرت سوف يؤكد للملك على أن األردن هي             .سرائيلي األحادي الجانب   اال االنسحاب
 وبعد انتهـاء    .ا سيعيد تكرار المواقف التي أعلن عنها في واشنطن وفي مصر          سرائيل، كم حليف استراتيجي ال  

 باإلدالء بتصريحات صحفية بدون اإلجابة على أسئلة الصحفيين، وذلك مـن أجـل              االثنانيقوم  الزيارة سوف   
  .تجنب الكشف عن النقاط الخالفية

  8/6/2006 48عرب 
  

  نية موظف السفارة األردت قتلالقوة المساندة: عمَّان .33
كشف مصدر أردني مسؤول النقاب عن أن السلطة الفلسطينية توصلت الى معرفة أسماء             :  نبيل حمدان  -عمان

وقال المصدر ان المسؤولين ينتميان لقوة المساندة       . المسؤولين عن مقتل موظف السفارة األردنية خالد الردايدة       
ام الفلسطيني أنهى تحقيقاته وأنه ضمن التقرير الذي         النائب الع  أن إلىوأشار المصدر   . األمنية التي شكلها صيام   

 . وزير الداخلية الفلسطيني كل المعلومات التي توصل إليها بما في ذلك اسمي الشخصينإلىرفعه 
  8/6/2006الشرق األوسط 

  
   لدعم الشعب الفلسطيني لجنةبرلمانيون لبنانيون يعلنون عن استحداث  .34

 ن األعضاء في الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلـسطينية،          أعلنت رابطة البرلمانيين اللبنانيي   
وأوضح البرلمانيون أن مهمة هذه اللجنة ستكون        .اليوم، عن استحداث اللجنة البرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني       

والوقوف معه ضد   العمل على حض البرلمانات والبرلمانيين األحرار في العالم على مساعدة الشعب الفلسطيني             
واستنكرت الرابطة اقتتال اإلخوة في الداخل الفلسطيني، وأهابـت          .الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل عليه     

بجميع القوى والفصائل التزام أعلى مراتب ضبط النفس، كما دعت إلى استخالص العبر للحؤول دون االنزالق                
ودعت الرابطة القيادات الفلسطينية كافة إلى      . لصهيونيةإلى حرب أهلية ال تخدم في النهاية سوى المخططات ا         

  .التبنّه لخطورة المشاريع الهادفة إلى استثمار سياسية الحصار والتجويع
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  6/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
   

  دعم ال اإلسالمية مستمرون في والجماعةحزب اهللا وائتالف الخير : لبنان .35
ل عشر لدعم صمود الشعب الفلسطيني التي أطلقها األمين العام لحـزب           لم تقف حملة والفجر وليا     :سعدى علوه 

هناك مؤسسات وأفـراداً وهيئـات تتجـاوب        ف ،ولكنها مستمرة  اهللا عند التسمية التي أشارت إلى مدتها الزمنية       
وتتزامن حملة حزب اهللا مع مباشرة ائتالف الخير حملة جديـدة           . وهناك حاجة فلسطينية تحتم االستمرار أيضا     

ولم يشأ  .  كما وتستمر حملة الجماعة اإلسالمية عبر هيئة إغاثة الشعب الفلسطيني          ،من ضمن حمالته المستمرة   
منسقو حمالت حزب اهللا وائتالف الخير وكذلك الجماعة اإلسالمية اإلفصاح عن المبالغ التي تم جمعها حتـى                 

 بـاألموال نظـراً لـصعوبة إرسـال         ، مع التأكيد على حصر التبرعات     تاآلن بسبب االستمرار بجمع التبرعا    
وإلى جانب إغاثة الشعب الفلسطيني وفك حـصاره،        . المساعدات العينية سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها        

تهدف حملة ائتالف الخير إلى المساهمة في تشغيل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والمساهمة فـي تـدريب                  
لتخصصات وتشغيل اكبر عدد من أرباب األسر لتحقيـق الكفايـة           وتأهيل عدد من الخريجين الشباب في شتى ا       

وقـد بلـغ   . ي التحتية في القطاع الخدماتىالمعيشية ألسرهم وتشغيل العمال والخريجين في مشاريع تطوير البن   
 مليونين وسبعمئة الـف وتـسعمئة وخمـسة         2006 نيسان   30مجموع ما أرسله ائتالف الخير في لبنان لغاية         

من جهتها، اختارت الجماعة اإلسالمية في لبنان بعض        .  أميركياً، وهذا ال يشمل الحملة الخيرة      وخمسين دوالراً 
األرقام التي تلخص الواقع الفلسطيني شعاراً لحملتها إغاثة الشعب الفلسطيني، وال مدة زمنية محـددة لحملـة                 

  .  ايار الماضي16الجماعة التي انطلقت في 
  8/6/2006السفير 

  
  حصول حملة الجوازات الفلسطينية على الرقم الوطنيسورية تشترط  .36

 سورية ال تسمح لحملة جوازات السفر الفلسطينية بـدخول          أنأكدت مصادر فلسطينية    :  فارس شرعان  -عمان
 جوازات السفر التي تصرف خارج فلسطين ال تؤهل         أن بمعنى   ، كانوا من حملة الرقم الوطني     إذاأراضيها إال   

 السفارات الفلسطينية في الخارج تنشط إلصدار جوازات سفر للفلسطينيين في           أنذكر  ي. حامليها لدخول سورية  
ويسعى عدد كبيـر مـن الفلـسطينيين        . 48مختلف دول الشتات، خاصة الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ          

 تـسمح لهـم سـورية بـدخول         أن الحصول على جوازات سفر فلسطينية على أمـل          إلىالمقيمين في العراق    
 .ضيهاأرا

  8/6/2006الشرق األوسط 
  

  دعم باكستاني لحكومة حماس والشعب الفلسطيني .37
أعلنت الحكومة الباكستانية تبرعها بمبلغ ثالثـة ماليـين دوالر دعمـا للـشعب              :  جمال اسماعيل  -اسالم اباد 

قاعد الممنوحـة   الفلسطيني وتعهدت ببناء السفارة الفلسطينية في إسالم اباد على نفقتها إضافة إلى زيادة عدد الم              
وجاء هذا اإلعالن أثناء الزيارة التي يقوم بها محمود الزهار إلـى  . للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الباكستانية    

 على دعم بالدهما الكامل     المسئوالنوالتقى الزهار وزير الخارجية الباكستاني ورئيس الوزراء وأكد          .إسالم أباد 
لدعم الباكستاني للشعب الفلسطيني قال الزهار إن هناك آلية تعمـل بهـا             عن آلية إيصال ا    و .للشعب الفلسطيني 
 حتى ال تقوم الواليات المتحدة بحظر هذه اآللية والضغط على           هامصلحة أال يتم اإلعالن عن    الالحكومة لكن من    

تاني أكد له    الجانب الباكس  أن الزهار إلى     وأشار .الجهات المنفذة لها كما ضغطت على البنوك األجنبية والعربية        
 .أنه لن يتم هناك إقامة أي نوع من العالقات الباكستانية اإلسرائيلية قبل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه                

 الوفد الذي كانت تزمع الحكومة الباكستانية إرساله إلى مناطق السلطة الفلسطينية تقرر             أن الزهار إلى    أشاركما  
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 الجانـب   أنكمـا   . ي السيطرة الكاملة على معبر رفح الحـدودي       تأجيل سفره إلى حين تولى الجانب الفلسطين      
  .الباكستاني أعرب عن استعداده لالستثمار في قطاع غزة وإرسال الدعم المادي للشعب الفلسطيني هناك

  8/6/2006الحياة 
  
  

   أمر داخلي لن نتدخل فيهالفلسطينياالستفتاء : المفّوضية األوروبية .38
 بشأن إعالن   سمية باسم مفوضة الشؤون الخارجية، بينيتا فيريرو، في تصريح لها         قالت إيما أدون، المتحدثة الر    

 شأن فلسطيني داخلي ال يحق ألحد التدخل        : الرئيس عباس تنظيم استفتاء عام على وثيقة األسرى أن هذا األمر          
 واإلسـرائيليين  خطوات تقود إلى حل سلمي بين الفلـسطينيين  فيه لكن االتحاد األوروبي سيرحب بأي نتائج أو    

  .على أساس دولتين كما أوصت خطة خريطة الطريق
  6/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  لقاءات علنية قريبا بين األمريكان وحماس تشير إلى إحتمال صحفيةمصادر   .39

را علم من مصادر صحفية ان دبلوماسيا امريكيا في احدى البعثات الدبلوماسية االمريكية في القدس التقى مؤخ               
 وضم قياديـا  ،استكمل في اليوم التالي في فندق بمدينة رام اهللاواحد قيادات حماس، بأحد احياء القدس الشرقية،      

مصادر ان لقاء يجري الترتيب له في العاصمة القطرية بين ثالثة قياديين من             الوكشفت نفس    .حركةالآخر من   
مريكي في صنعاء، والسفير االمريكـي فـي        حماس وموظف كبير في الخارجية األمريكية بحضور السفير اال        

 عقد قبل أسابيع في العاصمة اليمنية بين شخصية امريكية رسمية واثنين مـن قيـادات                قطر، وكان لقاء مماثال   
توقعت المصادر ان يعقد قبل نهاية الشهر الجاري لقاء علني على مستوى عـال بـين احـد           ، في حين    حركةال

 .سة خالد مشعلمساعدي رايس، ووفد من حماس برئا
  7/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  منظمات فرنسية من أجل فلسطين تنظّم حملة القدس عاصمة ُمصادرة  .40

بدأ تجمع المنظّمات الفرنسية غير الحكومية من أجل فلسطين في فرنسا الليلة الماضية، حملـة تحـت عنـوان      
 والتـي   ،مارسات اإلسرائيلية في المدينـة المقدسـة      لتوعية الرأي العام الفرنسي بالم    " القدس عاصمة مصادرة  

وتتضمن الحملـة أيـضاً      .تستهدف ضم القدس عن طريق خلق أمر واقع يصعب التفاوض حوله في المستقبل            
القيام بمبادرات وضغوط على السلطات السياسية والفعاليات الحزبية والبرلمانية الفرنسية ومنها التوقيع علـى              

 مـن البرلمـانيين     300 ألف فرنـسي و    300 العنصري والتي وقّع عليها حتى اآلن      عريضة ضد جدار الفصل   
بضرورة إذاعة التقرير الذي أعده دبلوماسيو دول اإلتحاد في القـدس ورام اهللا              كما تمت المطالبة     .األوروبيين

بـي علـى    حول اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، وخاصة بعد أن وافق اإلتحـاد األورو               
  .همضمون

  8/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  نائبة أوروبية تنتقد قرار قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني .41
انتقدت رئيسة اللجنة المشرفة على االنتخابات الفلسطينية األخيرة، قرار االتحاد األوروبي قطع المعونات عـن               

خالل االجتماع االستثنائي الذي عقدته لجنة الشؤون السياسية البرلمانيـة التابعـة للحـوار              ،  الشعب الفلسطيني 
األوروبي المتوسطي في مقر البرلمان األوروبي للحديث عن األزمة المالية الفلسطينية التي يتعرض لها الشعب               
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م الشعب الفلـسطيني قبـل      واعتبرت أنه كان من األجدى على االتحاد العمل على وضع آليات لدع            .الفلسطيني
  .قطع المساعدات

  7/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  
  
  

  الوحيدة لتحقيق السالمالوسيلة  إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي يعتبر:اروسي .42
موسكو، أكدت الخارجية الروسية على أن إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق السالم 

جاء في تعليق دائرة اإلعالم والصحافة في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة عقد ندوة  .وسطفي الشرق األ
إن روسيا بصفتها عضوا في لجنة الوسطاء : دولية في موسكو لمناقشة العملية السلمية في الشرق األوسط

راف النزاع، الدوليين األربعة للتسوية في الشرق األوسط  ستواصل بذل الجهود بهدف تقريب مواقف أط
 .وتحريك العملية السلمية في المنطقة

  8/6/2006وكالة األنباء الروسية 
 

   الدوليةبالحركةقبول عضوية الهالل األحمر الفلسطيني  .43
 في مؤتمر صحفي    ، الحديد . قال رئيس المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر د         :سمر حدادين ،  عمان

سيتم االعتراف بالهالل األحمر الفلـسطيني عـضوا        ين من الشهر الجاري،     في الثاني والعشر   أنه   ،عقده أمس 
رسميا في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر خالل المؤتمر الدولي االستثنائي للصليب األحمـر               

ـ             جاء .والهالل األحمر الذي يعقد في جنيف      ر  قرار االعتراف على إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الهـالل األحم
الفلسطيني ونجمة داود الحمراء اإلسرائيلية في تشرين ثاني الماضي، الذي أفضى إلى إيجـاد شـارة إضـافية     

، تعترف جمعية نجمة داود بأن الهالل األحمر الفلسطيني هـو           وبناء على ذلك  . للحركة هي الكريستالة الحمراء   
 اإلسرائيلية بإغاثة الجرحى في المنـاطق  الوحيد المؤهل للعمل داخل األراضي المحتلة، على أن يسمح للجمعية     

كما يمكن للجمعية اإلسرائيلية أن تعمل في األراضي الفلـسطينية           .التي ال تصلها سيارات اإلسعاف الفلسطينية     
  .وهو شعار جديد يضاف إلى الهالل األحمر والصليب األحمر تحت شعار الكريستالة الحمراء

  8/5/2006الرأي األردنية 
  

   وندوة حول تحديات عملية السالمالفقر ينتشر في األراضي الفلسطينية : ةاألمم المتحد .44
 ان الفقـر    األربعاء، أمس   ،أعلن برنامج الغذاء العالمي   : ب.ف.أ نقالً عن    8/6/2006الخليج اإلماراتية   ذكرت  

دين مـن   ينتشر في األراضي الفلسطينية حيث تعتزم هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة زيـادة عـدد المـستفي                
 برنامج الغذاء العالمي في بيان       وذكر . ألف غير الجئين   600 ألفاً إلى    480ليرتفع من   % 25مساعداتها بنسبة   

 األمـم  أخيراً برنامج الغذاء العالمي ومنظمة       أجراها بحسب دراسة    :نشره مكتب االرتباط التابع له في باريس      
 أنمنذ السنة الماضية، وذلك يعنـي  % 14 تراجع بنسبة ، فان الوضع الغذائي )الفاو( والزراعة   لألغذيةالمتحدة  

  . من السكان، ال يمكنهم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية بدون مساعدة% 51 أيمليوني فلسطيني، 
تبدأ في موسكو اليوم أعمال ندوة      :  نقالً عن يحيى غانم    8/6/2006ألهرام المصرية   من جهة أخرى، جاء في ا     

 وذلك تحت عنوان تحديات جديدة تواجه عمليـة          , ية حول عملية السالم في الشرق األوسط      وسائل اإلعالم الدول  
 والحوار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني والتي تنظمها األمـم المتحـدة بالتعـاون مـع وزارة       .. السالم في المنطقة
لممثلين التشريعيين في    خمس لجان من ا    ،التي تستمر ثالثة أيام     وسوف تضم الندوة الدولية     ,الخارجية الروسية 

 واالقتصادية  واألمنية األصعدة السياسية    ى ومسئولين وخبراء في الشرق األوسط عل       , كل من إسرائيل وفلسطين   
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 دعـت وزارة الخارجيـة    ، ىمن ناحية أخرو .   من كل من روسيا والواليات المتحدة والدول العربية  واإلعالمية
   . ذه الندوة إلي عدم المشاركةاإلسرائيلية المدعوين اإلسرائيليين له

 
     االعلى لليهود المجلسميركل تطلب التعاون الوثيق مع  .45

عبرت المستشارة االلمانية أنجيال ميركل على لسان توماس شتيج نائب المتحدث باسم الحكومة :  د ب أ،برلين
 لليهود في األعلى للمجلس االلمانية عن رغبتها التعاون بشكل وثيق مع شارلوته كنوبالوخ الرئيسة الجديدة

 لليهود هو أكبر مؤسسة سياسية لليهود في ألمانيا األعلىيشار إلى أن المجلس  .أمسألمانيا والتي تم انتخابها 
 . ألف يهودي يعيشون في ألمانيا100وأنه يمثل نحو 

  8/6/2006الدستور 
  

   بفرنسا إسرائيليامعاداة السامية تالحق كاتبا  .46
 في طعن قدمته إحدى دور النشر ضد حكـم          2006-6-7نظر محكمة فرنسية األربعاء     ت: هادي يحمد ،باريس

لمؤلفه اإلسرائيلي    أشهر مع وقف التنفيذ لمديرها ومنع تداول كتاب الوجه اآلخر إلسرائيل           3بتغريمها والسجن   
حتالل ضـد    وحشية اال  هذا الكتاب ينتقد   و . يوما 30إسرائيل شامير وسحبه من كافة مكتبات فرنسا في غضون          

  .الفلسطينيين، وهي االنتقادات التي أغضبت اللوبي اليهودي الذي اعتبرها تشكل معاداة للسامية
  6/6/2006اسالم اون الين 

 
  

  يا تكسران الحصار عن الفلسطينيينالنرويج وأسبان .47
يد  أمس، على كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، وتوط،اتفقت كل من أسبانيا والنرويج:  د ب ا

جهودهما المشتركة للتوسط في الشرق األوسط، بتقديم الدعم االقتصادي للحكومة الفلسطينية لإلنفاق على 
وأعرب وزير  .بعثاتها في الخارج من خالل المشاركة في قطاع الطاقة ودفع التعاون الدولي في مشاريع المياه

ينوس في أوسلو عن انزعاجهما بشكل خارجية النرويج جوناس ستور ونظيره االسباني ميغيل إنغيل مورات
عميق إزاء الوضع في غزة والضفة الغربية وإمكانية تدهور األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وما يزيد 

ستقدم أسبانيا والنرويج دعمهما النشط لسيناريو المفاوضات في و. األمر صعوبة وجود الفساد المؤسسي
 .وصل للسالم العادل والدائمالمستقبل بين األطراف المعنية بهدف الت

  8/6/2006البيان 
  

  إسرائيلبرلين تحث األلمان على زيارة  .48
 أن يكثروا مـن     األلمان أمس، أن من واجب      ، أرنست هينسكن في تل أبيب     األلمانيةقال وزير السياحة    : د ب أ  

يقوم بها إلى إسـرائيل     أضاف هينسكن، على هامش زيارة      و. زياراتهم السياحية الى إسرائيل اللتزاماتنا تجاهها     
برفقة وزير االقتصاد االلماني ميخائيل غلوز، إن عدد السياح األلمان الذين يقضون عطالتهـم فـي إسـرائيل              

 متوقعاً أن يرتفع هذا العدد ،2005 آالف سائح عن العام 105 ألف سائح، أي بزيادة 150سيصل هذا العام إلى     
 شركات السياحة االلمانية إلـى التـرويج        األلمانيودعا الوزير    .2007إلى ربع مليون سائح ألماني في العام        

 شركة سياحة ألمانية أعادت إسرائيل إلـى قائمـة          15اللمانيا كمقصد سياحي بين االسرائيليين، مشيراً إلى أن         
  . الدول التي تنظم رحالت إليها

  8/6/2006السفير
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  ..  محتلةالسويد تصنف النبيذ اإلسرائيلي كبضاعة مصدرها أرض سورية .49
بدأت السويد مؤخراً بوضع عالمات على زجاجات النبيذ المنتج في أرض الجوالن العربي السوري المحتـل،                

وبدأت السفارة اإلسرائيلية في السويد باستيضاح األمر لدى        .  أرض سورية محتلة   -كبضاعة مصدرها إسرائيل  
ت صحيفة هآرتس عن مصادر يهودية في       ونقل ).مصانع النبيذ في الجوالن   (توجه شركة يكفي رمات هجوالن      

السويد أنهم احتجوا على هذه الخطوة التي قامت بها الشركة، وادعوا أن وضع العالمة هو تعبير عن موقـف                   
  .سياسي من قبل الشبكة الحكومية

 8/6/2006 48عرب 
 

  حركات نسائية إسالمية بال مضمون سياسي .50
فاألمر ال يقتصر على ما يبـدو       . ية الى ظاهرة منذ سنوات    تحولت ظاهرة انخراط نساء في تجمعات دعوية دين       

على نساء استتبعهن انجرار الرجال الى الحركة اإلسالمية، اذ ان النخراط النسوة في هذا المجال مالمح تفاوت                 
فالقبيسيات في سورية والسحريات فـي      . ثمة مالمح نسوية اسالمية جديدة على هذا الصعيد       . واختالف واضحة 

ق اسمهن كجماعة عبارة آنسات، مما يعني ميالً الى التخفف من ثقـل االلتـزام الزواجـي بـداعي                   لبنان تسب 
ثم ان التخفف من أعباء الزواج ال ينسجم كثيراً مع حث رجال الدين علـى اإلبكـار فـي                   . االنشغال بالدعوة 

ات النسائية الدينية فـي   كما الطباعيات في عمان والصالون    اوالسحريات في لبنان والقبيسيات في سوري      .الزواج
القاهرة، كلها ظواهر مدينية ترافقت مع ميل الى التوسع خارج الحركات اإلسالمية، التقليدية منها والنـضالية،                

انها نوع من اإلسالم االجتماعي الذي راح يتسع في البيئات المدينية،           . وكذلك خارج المؤسسات الرسمية الدينية    
وترتبط هذه الظاهرة بعالقات متفاوتة مع مؤسسات تيـار اإلسـالم           . طة الحال ال سيما الميسورة منها والمتوس    

السياسي كحركة األخوان المسلمين وأيضاً مع المؤسسات الرسمية كدار الفتوى في لبنان وسورية واألزهر في               
   .ميةفيميل األخوان الى الحذر في تقديرهم هذه الميول، وهو ربما كان توجه المؤسسات الدينية الرس. مصر

8/6/2006الحياة   
 

   السالم  مفاوضاتدمشق تسعى الستئناف : هارتس .51
 تقدم بطلـب    ، نسبت هآرتس أمس إلى مصادر في االتحاد األوروبي القول إن رئيس الحكومة السورية             :ا.ب.د

 وأفاد بأن سبب هذا التوجـه      .إلى االتحاد في محاولة لتحري إمكان استئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل          
  . للغربهايعود إلى رغبة السوريين في منع حدوث تغييرات في السلطة الحاكمة ومحاولة لتقريب

  8/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مليار دوالر223 يبلغ أشهر 8عجز الميزانية األمريكية في  .52
 مليار  223  قال مكتب الميزانية في الكونجرس األمريكي ان حجم العجز في ميزانية الحكومة بلغ نحو              :رويترز

ايـار  /  مليار دوالر عن حجم العجز المسجل حتى مايو        50دوالر منذ بداية السنة المالية الحالية اي أقل بمقدار          
وذكر المكتب ان االيرادات ارتفعت      .من العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع االيرادات بوتيرة اسرع من االنفاق          

 من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي            في المائة تقريبا في أول ثمانية اشهر       13بنسبة  
ويتعلق الجزء االكبر من الزيـادة فـي االنفـاق    . وفي نفس الوقت زاد االنفاق الحكومي بنحو ثمانية في المائة       

الحكومي حتى اآلن بمخصصات الدفاع وتعويضات التأمين ضد الفيضان واالغاثة من الكوارث االخرى التـي               
 .ا صلة باألعاصير التي ضربت الساحل األمريكي وبرنامج جديد للرعاية الصحية لمـصلحة كبـار الـسن                له

وينتهي الكونجرس هذا االسبوع من اعداد قانون االنفاق العاجل الخاص بحربي العراق وأفغانـستان وتقـديم                
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 مليـار   94ق يقدر بنحـو     المزيد من مساعدات االغاثة من االعاصير، ومن المتوقع ان يؤدي لعجز في االنفا            
  . دوالر

  8/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

   لدورها في ترحيل يهود الى معسكرات نازيةاادانة قضائية لفرنس .53
دان القضاء الفرنسي الدولة الفرنسية وشركة سكك الحديد الحكومية لدورهما في نقـل يهـود               :  اف ب  ،تولوز 

وفرضت المحكمة االدارية في    . لة للمرة االولى في فرنسا    لترحيلهم الى معسكرات نازية في دعوى رفعتها عائ       
 فرنساواصدرت المحكمة حكمها لدور     .  الف يورو للعائلة المدعية    62تولوز على الدولة الفرنسية والشركة دفع       

 الى معسكر الترحيل قرب باريس، الـذي كـان المحطـة            1944وشركة سكك الحديد في نقل والده وعمه في         
وهذه هي المرة االولى في فرنسا التي تدان فيها         . قبل نقلهما الى معسكرات االعتقال النازية     االخيرة في فرنسا    

 . الدولة وشركة حكومية لوقائع من هذا النوع
8/6/2006الدستور   

 
  ؟لحماسماذا تجني إسرائيل لو مدت يدها  .54

  جوناثان فريدالند
لى مجمل السياسة الدولية القائمة على حرمـان        لعل االعتراضات األخالقية على الخطوة األميركية األخيرة وع       

الفلسطينيين من المساعدة واضحة تمام الوضوح، فهي تعاقب الفلسطينيين على اختيارهم الديمقراطي لحمـاس              
في انتخابات حرة وعادلة، ولعل من الصعب فهم عالم حيث تفرض فيه العقوبات ليس علـى الـذي يمـارس                    

  .هذه هي سياسة لويس كارولاالحتالل وإنما على الخاضع له، و
وهي تقول إن من غير المعقول أن يتوقـع أي شـخص            . أما وجهة النظر المقابلة فهي واضحة بما فيه الكفاية        
وإلى سنتين خلتا،  كانت حمـاس منخرطـة فـي شـن             . عالقات طبيعية مع حركة ما تزال ملتزمة باإلرهاب       

وهل كان لنا أن نحث تـوني       .  الحافالت وما شابه   هجمات من طراز هجمات السابع من تموز االنتحارية على        
، مهما كان عدد األصوات التي يحصدونها؟ ربما يكون         7/7بلير على تسليم أموال نقدية إلى مخططي هجمات         

ولك أن تضع األمـور ببـساطة       . هذا الطرح منطقياً، ولكنه ال ينبغي أن يكون جيداً كفاية فيما يتعلق بإسرائيل            
حتى لو أن إسرائيل غير مقتنعة بالقضية األخالقية المتعلقة بنبذها لسياستها الراهنـة، فـإن               : على النحو التالي  

  .عليها على األقل أن تفعل ما فيه صالحها
إنها إذا ما سمحت لألزمة اإلنسانية بأن تحيط بالمناطق الفلسطينية، فـإن بقيـة العـالم سيـضطر إلـى                    : أوالً

وتريد إسرائيل أن تظل حماس كياناً غير       . مل مع حماس بعد كل شيء     التصرف، وسينتهي به المطاف إلى التعا     
  .معترف به، وهو ما يعني أن عليها تجنب حدوث تدهور دراماتيكي

 إن الخطأ الكامن وراء سياسة العقوبات هو افتراضها أن ضحايا هذه العقوبات سوف يسقطون حكـومتهم    :ثانيا
ويقـول  . اه اآلخر، إلى الفلسطينيين وهم يلتفون حول القيادة الجديدة        ولكن الدليل يشير مسبقاً إلى االتج     . بأنفسهم

وعندما يقاوم الناس العقوبات فإن     . إن األمر يصبح مسألة كرامة    : غاري سوسمان، المحلل في جامعة تل أبيب      
  .سرائيلالمسألة تصبح مشروعاً وطنياً، والفلسطينيون ال يلقون اللوم على حماس وإنما على الواليات المتحدة وإ

 وهو أمر وثيق الصلة، يفترض بأن حماس يمكن تجويعها حتى الهزيمة، إذا ما استطاعت العقوبـات أن                  :ثالثا
ذلـك أن   . لكن الخطأ هنـا تـاريخي     . تتسبب بشكل ما في فشل للنظام، ثم تأتي قيادة أكثر إذعاناً لتحل محلها            

يختارهم الفلسطينيون، معتبرة إياهم مفرطين فـي       إسرائيل قد سعت المرة تلو المرة إلى تجاوز الممثلين الذين           
في التعامل مع القيادة الرسمية، لتجدها وقد سـيطر          وبالتالي، فإنه لم يكن لها سوى القليل من الخيار        . التطرف

. وكانت إسرائيل قد تجاهلت فتح وقللت من شأنها، وهكذا حـصلت علـى حمـاس              . عليها بديل أكثر راديكالية   
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لسطينيون منهكين، وإذا ما كانت إسرائيل غير راغبة في التعامل مع حماس، فإنها سـتواجه        واآلن، وقد بات الف   
وعندما يـأتي ذلـك     . تبعاً لذلك الجهاد اإلسالمي، بل وحتى القاعدة، والتي بدأت فعالً بشق طرق لها في غزة              
  .ارنةاليوم، فإن إسرائيل سوف تندم على تفويت فرصة التعامل مع أفراد حماس المعتدلين مق

وهناك سبب أخير قائم بذاته والذي يفسر لماذا على إسرائيل أن ترغب في أن تضع حماس يدها علـى النقـود          
فبوجود مجتمع عليهم إدارته، فإنه ستكون لديهم شـهية         . غا إن ذلك سيبقيهم مشغولين    أيقول  . التي تحتاج إليها  

ن هناك البعض من أوساط حماس ممن يتـساءلون         غا، فإ أوكما تبدو األمور، كما يحذر      . أقل للعودة إلى العنف   
عن أية مكافأة جلبتها عليهم فترة سبعة عشر شهراً من وقف إطالق النار، وهم يتحدثون عن نبذ ذلك، ربما عن                    

  .طريق ضم أنفسهم إلى القاعدة وأساليبها
قية العالم علـى الـسماح      وهكذا، فإن على إسرائيل أن تقوم بالمبادرة، وأن تحث الواليات المتحدة وبريطانيا وب            

وليست هذه دعوة للمفاوضات بين حماس وإسرائيل، إذ يعتقد القليلون بأن الوضع قد أصـبح               . لألموال بالمرور 
ولكن، على إيهود أولميرت أن يستمر بالطور التالي من االنـسحابات اإلسـرائيلية مـن               . ناضجاً لحدوث ذلك  

وفي األثناء، فإنه يمكن للطرفين أن ينخرطا فـي تعـاون           . ولةالمناطق المحتلة بينما تشرع حماس في بناء الد       
. عملي ويوماً بيوم، حتى بدون االضطرار إلى اتخاذ خطوة غير قابلة للتنفيذ بـاعتراف كـل منهمـا بـاآلخر           

  .وسيكون ذلك بمثابة أحادية جانب متوازية، حيث يتحرك الطرفان كال على حدة، ولكن بالتزامن
وإنما يتحدث بلغـة  . وهو ال يتحدث بلغة األخالق والهدف النبيل. لب الكثير من البطولة إن شيئاً من ذلك ال يتط     

  .وهو أن على إسرائيل أن تمنع الكارثة المحدقة بالفلسطينيين، من أجل مصلحة إسرائيل. المصلحة الشخصية
  الغارديان ويكلي

  8/6/2006الغد األردنية 
  

  !!حماسل عداءلى  إالسياسيحتى ال يتحول الموقف من اإلسالم  .55
  عبداهللا القفاري

اهللا بن بجاد العتيبي، كتـب مقـاالً األسـبوع           زميلي وشريكي في هذه الصفحة في كل يوم اثنين، األستاذ عبد          
، لقد توقفت عند هذا المقـال وتأملتـه،         )ناح على حرائقها  .. شعلها مشعل أبعدما  .. (الماضي عن حركة حماس   

على المقال محاوالً قراءة المشهد الفلسطيني بطريقة ألتمس فيها األصـناف           وليسمح لي القارئ الكريم أن أعلق       
  . ال تجاوز الحقائق أو الجناية عليها

لقد اقترع الفلسطينيون األسبق تعليماً وثقافة وممارسة للعمل السياسي واألكثر إدراكاً لواقعهم ومعاناته اليومية،              
اس، وتم قبول هذه النتيجة كأمر واقع تدفع به الديمقراطية التي           وبأغلبية كاسحة لإلسالم السياسي الذي تمثله حم      

لقد قبلت الواليات المتحدة األمريكيـة باإلسـالم        . تبشر بها القوى الكبرى حالً ووسيلة للبقاء في المشهد الدولي         
سـالم  نها مستعدة لفتح نافذة الحـوار مـع إ        أالسياسي في العراق، وقبلته في مصر، بل وهي تُعلن بال موارية            

  . سياسي منفتح قابل للحياة معتدل يقوم على حق الشعوب باختيار حكوماتها
لم يكن المقال يحمل مضمون المقال السياسي التحليلي، كان أشبه بخطبة استعداء ضد حماس، وكأنهـا سـبب                  

ة تلزمنا قراءة   الكارثة الفلسطينية برمتها، ولم أكن ألتناول مثل هذا الموضوع لوال أني أدرك أن الكتابة مسؤولي              
المشهد السياسي وهو مشهد فيه من المعمى أكثر من المكشوف وفيه صراعات خفية وضرب تحـت الحـزام،                  

وهناك ما هو مخفي من أهداف الصراع أكثـر         .. حتى ليبدو ما ينشر إعالمياً هو القشرة الظاهرة لحالة صراع         
  . مما هو معلن ومتداول

تريات حماس ما زالت تذكي الصراع الذي يشتعل بين حماس وخصومها           المقال يبدأ بهجوم على حماس وأن عن      
في قطاع غزة، وأن حماس ليست سوى فرع جزئي صغير من فروع عمل حركة اإلخوان المـسلمين، وأنـه                   
سبق للزميل أن تنبأ وحذَّر مما سيحدث في فلسطين بعد حصول حركة حماس على األغلبيـة فـي انتخابـات                    
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وهذا مـا تـسعى إليـه       . لحرب األهلية، والصراعات الداخلية والنزاع على السلطة      المجلس التشريعي، وهي ا   
  . حركات اإلسالم السياسي في فلسطين وغيرها من الدول العربية

في هذه النقطة أود أن يتذكر الزميل وسواه ممن يذهب هذا المذهب، أن حماس وإن كان تكوينها يقـوم علـى                     
ملت لمشروعها ابتداء كانوا من أبناء الحركـة اإلسـالمية أو كـانوا مـن               الفكرة اإلسالمية، والكوادر التي ع    

المتأثرين أو لمنتمين إلى حركة اإلخوان المسلمين، فليدرك الزميل أن الجناح السياسي للحركة الذي يقوده خالد                
قة مشعل الذي حظي بالنصيب األكبر من هجوم الزميل يقيم في دمشق وتدعمه سورية، وهو يدرك طبيعة عال                

ما أرجوه أن نكون أكثر دقة في فهم الواقع السياسي والحركي لجماعـة             . سورية باإلخوان المسلمين ولن أزيد    
نها أاإلخوان المسلمين وسواها، وكل الحركات المعتدلة والمتطرفة بدأت بالفكرة اإلسالمية لكن ليس بالضرورة              

اس حركة مقاومة إسالمية حدود نشاطها فلسطين       حم. ما زالت تسلك في عباءة الحركة األم أو تستظل بمعطفها         
وهذا ثابت في ميثاقها، وكانت أكثر حذراً من الزج فيها بأي نوع من الصراعات بالمنطقة، ووظفـت بعـض                   

ووصلت إلى السلطة   .. التناقضات والصراعات في المنطقة لخدمة مشروعها وهذا أمر مفهوم بالعمل السياسي          
  . زاهة بين تجارب االقتراع في المنطقةعبر ورقة اقتراع هي األكثر ن

أما قضية اإلسالم السياسي التي أصبحت فوبيا لدى كثيرين، فأنا ال أعرف لما القلق من اإلسالم السياسي طالما                  
ارتضته الشعوب واقترع له الناس، حماس وحركة اإلخوان في مصر واالئتالف الشيعي العراقـي، وحـزب                

  . ابة، جاءت بورقة صندوق اقتراعالعدالة المغربي لم تأت فوق دب
نها وصلت للسلطة ألنها كانت تسعى وكأنها       أأما الحديث عن كون حماس بال أجندة وال مشروع وال برنامج، و           

هنا تقع في شرك اإلجابة على األسئلة الصعبة بلغة هي أقرب للتبسيط المخل، فأي قارئ لميثاق                .. غاية الغايات 
جندة ومشروعاً وهي خيار مقاومة قبل أي شيء آخر، ودفعت في سبيله ثمنـاً              حماس الحركة يدرك أن لديها أ     

نها منذ اليوم األول، لم تهدأ حركة إفشال أي         أباهظاً ودماء عزيزة وتضحيات كبرى، أما حماس السلطة فأعتقد          
                    مسعى لها، بدءاً من الحصار الخانق حتى ترضخ لمضمون اتفاقـات أوسـلو أو خارطـة الطريـق وانتهـاء
بمحاوالت شل قدرتها على الحركة حتى في الحيز الطبيعي الداخلي لحراكها اليوم وهو ما تبقى مـن الـضفة                   

نها على استعداد للقبول بإسرائيل بال مقابل، ومقابل مقبول أيضاً من           أحتماً لما تأت حماس وهي تُعلن       . والقطاع
يهم وزير خارجيتها ليدرك أن حماس ليست       الشعب الفلسطيني، وليت الزميل يعود لتصريحات قادة حماس بما ف         

حركة غوغائية تستهدف سلطة منقوصة في أرض محتلة، وأن هذا منتهى أحالمها وهذه من زالت الكتابة التي                 
لـيس  . تقرأ المشهد السياسي باالنطباع العام، ال وفق حالة من الصراع القائم في المنطقة إقليمياً ودولياً وداخلياً               

مع حماس الحركة، لكن من المهم أن نكتشف ماذا تخفي طبيعـة الـصراع بـين القـوى                  بالضرورة أن نتفق    
  . الفلسطينية اليوم وهو أبعد مما هو متداول إعالمياً

الزميل يقول إن شعارات حماس وعنتريات قادتها لن تُطعم أرامل فلسطين خبزاً، وقصائدهم وخطبهم لن تسقي                
يا عزيزي ليتك تُـدرك أن      .  مزايدات تافهة في بازار السياسة اليومية      نها كل ما تفعله   أأطفال فلسطين حليباً، و   

ئة من أصوات المقترعين ألنها تقدم خطباً جوفاء، حماس تعمل من خـالل             ا بالم 70حماس لم تحصد أكثر من      
حماس في فلـسطين هـي الجمعيـة        . إمكاناتها البسيطة في الشأن اليومي الفلسطيني بما ال يخطر لك على بال           

ية وهي المستوصف وهي الطبيب وهي المعلم وهي قطاع خدمات اجتماعية وهي المعونات وهي النظافة               الخير
الشخصية لزعاماتها، وهي االنهماك اليومي بين الناس المحاصرين هناك وهي التضحيات التي قدمتها من دماء               

ين الـدوالرات أو كـوم أمـواالً        لم يعرف أن أياً من قادة حماس بنى عمارات بمالي         .. قادتها واحداً تلو اآلخر   
ألم تطلع على حجم االختالسات من أمـوال الـسلطة          .. واستثمارات في الخارج، وغيره مما تعرف وال تعرف       

التي أعلن عنها النائب العام الفلسطيني قبل عدة شهور؟ نظافة اليد والعمل الدائب بين صفوف المقاومين هـو                  
وهـذه حقيقـة    . ليست خطبها الجوفاء وعنتريات المزايدة اليومية     عطى حماس هذه الشعبية يا عزيزي و      أالذي  

  . اعترف بها حتى الفلسطينيون الذين ال ينتمون للحركة
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ة في تخريب مكتسبات فتح ومنجزاتها، ال أعرف إذا كان الزميل متابع لحـصار              مكيقول الزميل إن حماس منه    
نجزات التي يتحدث عنها هي أوسلو الذي انتهى أو         فتح أيام عرفات وخنقها أيام شارون، ال أعرف إذا كانت الم          

أو الحل الذي ابتدعته إسرائيل من جانب       .. خارطة الطريق التي قُبرت أو مشروع الجدار الذي أوشك أن يكتمل          
 شريكاً مناسباً إلدارة أي مفاوضات ألنه ثمة حالة صـمود  - من أيام سلطة فتح -واحد وهي ال ترى أن هناك     

ت إسرائيل تعلن أنه ال شريك مناسب إلدارة مفاوضات تحسمها بطريقتها منذ فتح السلطة هل               وممانعة، إذا كان  
تقبل حماس السلطة بالمفاوضات على فراغ وأجندة إسرائيلية؟ ال أعرف هنا سوى أن السياسة تغيب والـذاكرة                 

القـضية مـن    ندا التخويف من حماس الحركة حتى لتصبح هي سبب كل ما أصاب             غتتقزم أمام مشروع بروبا   
حماس الحركة أيها الزميل تشكلت رسمياً في منتصف الثمانينات وفتح          . تراجع أو عجز عن تحقيق أي مكسب      

  .الحركة أعلنت منذ منتصف الستينيات وعليك القيام بجرد حساب للبحث عن المكتسبات هنا وهناك
اها منقرضة ومهترئة لم يعد يراها       أن الزميل ال يقرأ ما يحدث حوله، فأيديولوجية حماس التي ير           من المؤسف  

 التـي   ةولوجيينها األيد إنها منقرضة،   أجهابذة السياسة في الغرب ناهيك عن المنصفين والمتابعين في المنطقة           
نصف حالـة، مهمتنـا وصـفها ال        أبينا تحلق وتحظى بورقة اقتراع في المنطقة برمتها لو أن الزميل            أشئنا أم   
  . تبنيها

إن الزميل ال يقرأ المشهد الفلسطيني سوى من بيان هنا أو هناك، فهو يعلـق علـى بيـان                   أما الطامة الكبرى ف   
كتائب األقصى التي اتهمت حماس بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، أال يعلم الزميل أن هناك ما هو أقوى مـن                   

ـ          6000هذا البيان، وهو خروج أكثر من        ي مـسيرة    مقاتل من كتائب األقصى الجناح العسكري لحركة فتح ف
أال يعرف الزميل أن السلطة الفلسطينية بقيادة حماس تستهدف اليوم خلـق            . حاشدة دعماً لحكومة سلطة حماس    

نها تعبر عن مـشروعها الـداخلي       أظروف أمن أفضل في القطاع والضفة من أجل مباشرة مهمتها التي أعتقد             
رة على استعادة كرامة شعب الداخل، لكـن        الذي أعلنت عنه مراراً وهي تقديم نموذج حكومة نظيفة ونزيهة قاد          

وعدم تعاون الـشرطة مـع وزارة       .. تلك المحاوالت تضرب كل يوم بتشتيت هذا الجهد باسم االنفالت األمني          
داخلية الحكومة، وعندما كونت حماس قوة مساندة من فصائل المقاومة لضبط الوضع األمني بـدأت الحـرب                 

 هل يعرف الزميل أن الرئاسة الفلـسطينية        .ذريع الفشل ا حتى تصاب ب   الشرسة والشعواء تتمدد من أجل إشغاله     
اليوم تعمل على إنشاء قوة مسلحة من عشرة آالف مقاتل؟، أحيل الزميل للتفاصيل التي نُشرت فـي صـحيفة                   

  ). زائيف شيف(رتس اإلسرائيلية في مقالة للكاتب اإلسرائيلي المتخصص بالشؤون األمنية آه
ل الشعب وكيف تُنفق األموال التي تتدفق على حركة فتح فأحيل الزميل العزيز إلـى               أما بخصوص سرقة أموا   

تصريحات هاني الحسن وهو عضو في حركة فتح وغني عن التعريف والتي حذَّر فيها مـن تـدفق األمـوال                    
ـ             ة األمريكية ألعضاء بارزين في حركة فتح، يعملون اليوم بأسمائهم المعروفة والمتداولة علـى إفـشال حكوم

هل تعـرف   . شدها داخل الحركة  أإن فتح الحركة ليست كتلة واحدة، وأن حالة صراع قائمة اليوم على             . حماس
مـن الـذي    .. ستزالم هو المصطلح األكثر انتشاراً في الضفة والقطاع هذه األيام؟         أيها الزميل أن مصطلح اإل    

  لم ير النور بعد؟ يوزع األموال ومن الذي يتلقاها ومن الذي يعمل من أجل إفشال مشروع 
ال أرى أي مشكلة في نقد حركة حماس، وال أرى مشكلة في كشف أخطاء حماس، لكن أن يتوجه الخطاب إلى                    
حماس وحدها وكأنها هي سبب كل الكوارث التي أصابت وتصيب الشعب الفلسطيني وهي المسؤولة األولـى                

كأنها سلطة تملك كل أدوات السلطة فـي أي         واألخيرة عن معاناته اليومية وهي المسؤولة عن سرقة أمواله، و         
حكومة منتخبة، ألم يكن الصراع على السلطات قائماً حتى قبل مجيء حماس، ألم تحدث أزمات كبيرة عنـدما                  
كانت حكومة السلطة مع فتح وحدثت أزمات كبيرة حول الصالحيات بين الرئاسة والحكومة سواء في حكومـة                 

الذاكرة القصيرة أحياناً تجعلنا نشك فـي قـدرتنا         . ت أو في عهد أبو العالء     أبو مازن أيام الرئيس الراحل عرفا     
  .على تقدير مجريات األمور وعلى اإلنصاف في قراءة مشهد سياسي بالغ التأزم
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ـ                    احـتالل   اأخيراً أود أن أقول للزميل إن الخلط خطير بين فكرة الدعم لحركة مقاومة في فلسطين تواجـه أعت
تاريخ البشري، وبين دعم منظمات إرهابية أو متطرفـة ال مـشروع لـديها سـوى                وأشرس استيطان عرفه ال   

ولذا أرجو أال تكون الفقرة األخيرة التي ختم بها مقاله عن دعم جماعات اإلسـالم الـسياسي فـي                   .. التقويض
بـاً  نها اليوم األكثر اقتر   أالخليج لحماس هي محاولة جديدة لالستعداء ضد حركة مقاومة تعرف شعوب الخليج             

وهنا أود أن ُأذكّر الزميل أن الشعب المصري على قلة ذات اليد جمع فـي يـوم                 . من معاناة الشعب الفلسطيني   
واحد خمسة ماليين دوالر من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عبر لجان أهليـة ال منظمـات جماعـات                   

  .اإلسالم السياسي التي يشنِّع عليها الزميل بال دليل أو برهان
  5/6/2006فة الرياض صحي

  
  !  بإسرائيل ؟حماسلماذا يريدون أن تعترف  .56

   سليمان صالح . د.أ
طراف الغربية والعربية تتآمر إلجبار حماس على االعتراف بإسرائيل، العـرب يريـدون ذلـك               الكثير من األ  

لماذا لم  . ا منها حرفاً  االعتراف بعد تغليفه بالمبادرة العربية التي رفضتها إسرائيل، وال يستطيع العرب أن ينفذو            
أما الغرب فإنه يتصور    !! يطالب العرب إسرائيل بأن تعترف بمبادرتهم قبل أن يطالبوا حماس باالعتراف بها؟           

اتفق الجميع على أن يفرضوا     .. جبار حماس على ذلك االعتراف باستخدام الحصار والتجويع       إأنه سيتمكن من    
  !!.ولكن لماذا؟.. على حماس االعتراف باسرائيل

بهذا يعترف الجميع بقوة حماس وأن اعتراف النظم العربية باسرائيل ال يضمن لها أمناً وال وجوداً؟ وأن كـل                   
  . تلك النظم العربية ال قيمة لها، وال يلزم اعترافها أحداً غيرها

 ال تمثـل    إن اسرائيل ال تحتاج إلى اعتراف تلك النظم العربية، ولكنها تحتاج العتراف حماس، فكل تلك النظم               
جبار حماس على االعتراف بإسرائيل بعد أن تساهم في         إاألمة، وكل فائدتها هو أنها يمكن أن تستخدم كأداة في           

  .تضييق الخناق عليها، ومنع الشعوب العربية من مساندتها
 وأمريكا تعرف مدى ضعف تلك النظم العربية وعدم شرعيتها وال قيمة العتراف نظم ال تمثل شعوبها ألنـه ال             

  .مستقبل لها
لذلك فإن اسرائيل في أشد الحاجة العتراف حماس وهي تعرف قيمة هذا االعتراف وأهميته فهـو أهـم مـن                    
اعتراف النظم العربية مجتمعة ومعها السلطة الفلسطينية ورئيسها، اعتراف حماس يضمن مـستقبل اسـرائيل               

  . ووجودها لكن اعتراف النظم العربية سينتهي بزوال هذه النظم
يس الشعب الفلسطيني وحده هو الذي انتخب حماس ولكن األمة اإلسالمية كلها انتخبتها، لذلك فهي أكثر نظـم                  ل

  . الحكم شرعية ومشروعية، وهي في الوقت نفسه تمثل المشروع الحضاري اإلسالمي، وهو اختيار األمة كلها
ساليبها في الجهـاد ضـد      أع حماس   حماس تمثل الحضارة اإلسالمية بكل ثوابتها ومن داخل هذه الحضارة تبد          

بدعت في المقاومة تستطيع أن تبدع في الحكم والسياسة واالقتصاد وإدارة المجتمع الفلـسطيني              أاسرائيل وكما   
  . وقيادة صموده وكفاحه

نهـا تقـدم    أاسرائيل تعرف مدى قوة حماس وأنها تمثل األمة اإلسالمية كلها بمشروعها الحضاري القـادم، و              
  . ي ثمنأوب التي تكافح من اجل التحرير واالستقالل ولذلك فهي تريد اعترافها بنموذجاً للشع

يضاً تعرف مدى أهمية اعترافها وتعي طبيعة المعركة، لذلك فهي يمكن أن تقدم إلسـرائيل وللعـالم                 أوحماس  
لـسطينيين  ، وحق الف  1967هدنة طويلة األمد في مقابل االنسحاب من كل األراضي التي احتلتها اسرائيل عام              

  . في العودة
ثبـات  إلن تقدمه حماس من تنازالت وقد غامرت بتقديمه بعد فوزها في االنتخابـات              أإن هذا أقصى ما يمكن      

  . المرونة، والتعامل مع معطيات الواقع
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ن نتفهم األمـر    أن ترغم حماس على االعتراف بإسرائيل بدون مقابل، كان يمكن           أأما النظم العربية فإنها تريد      
ن تلك النظم طالبت اسرائيل بأن تقدم الثمن لهذا االعتراف وان تنسحب بشكل كامل من الضفة الغربية بما                  لو أ 

  . قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسإفيها القدس الشريف، وتعترف بحق الفلسطينيين في العودة، و
ا يعني أن تلك النظم لم تعد قادرة علـى          ن تطالب تلك النظم العربية حماس باالعتراف باسرائيل مجاناً فهذ         أأما  

  . التفاوض، ولم تعد قادرة على قراءة الواقع أو فهم العالم
  . ن تلك النظم فشلت في المفاوضات كما فشلت في إدارة الصراع، وكما فشلت في تحقيق التنميةأإن هذا يعني 

تبدين يجمعـون حـولهم محـدودي    ن المـس أن يفسر الكثير من األحداث، ذلك أإن موقف النظم العربية يمكن  
  . يجيدون القتال وال السياسة نصاف الجهالء والذين الإالمواهب و

ن تـرغم   أفي مقابل ماذا تعترف حماس باسرائيل؟ أو تقبل المبادرة العربية الميتة، بعض النظم العربية تريـد                 
نفع تلـك الـنظم فغـضب       لكن رضاء أمريكا لن ي    .. مريكا عنها أحماس على االعتراف باسرائيل لكي ترضى       

  . الشعوب يتزايد والحساب قادم
دارة المجتمع الفلـسطيني والوفـاء      إوالنظم العربية تراهن على سقوط حكومة حماس بعد فترة تعجز فيها عن             

لقد قلنا لهـم اخـضعوا      : صواتهمأبمتطلبات الحياة اليومية فيندم الشعب الفلسطيني على اختياره، وعندئذ ترتفع           
  . رعية الدولية واعترفوا باسرائيللمتطلبات الش

ن حماس قـد نجحـت فـي إدارة         أ تاريخ االنتفاضة األولى والثانية وعندئذ سيعلمون        ؤان يقر أن على هؤالء    أ
نهـا  دارتها لعشرات السنوات وان الشعب الفلسطيني قد انتخب حماس أل         إنها قادرة على النجاح في      أالمقاومة، و 

  . نجحت في إدارة المقاومة
لحكم فإنه يشكل لحماس غرماً وعبئاً وواجباً ومسؤولية ومرحلة من مراحل الكفـاح وتجربـة تاريخيـة،                 أما ا 

واستعداداً لزمن قادم تتحرر فيه فلسطين، وزراء حماس يجوعون كما يجوع الشعب الفلسطيني، لقـد اختفـت                 
  . حتى زجاجات المياه من اجتماعات مجلس الوزراء

ن تخذل األمة ولن تعترف باسرائيل، وكل ما        أسطين الذي انتخبها وال يمكن      ن تخذل شعب فل   أوحماس ال يمكن    
قامة الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها      إن تقدمه هو هدنة طويلة األمد في مقابل كل الحقوق الفلسطينية، و           أيمكن  
  . القدس

لح شـعب فلـسطين،   ن تستثمر هذا الموقف لصا  أذا كانت النظم العربية مازالت تفهم فن التفاوض فإن عليها           إو
  . ولصالح األمة

سالمية كلها، وشعب فلسطين    نه يعني اعتراف األمة اإل    ن تدفع ثمناً غالياً العتراف حماس أل      أإن اسرائيل يمكن    
سوف يصبر مع حماس ألنها تمثل أمل التحرير وحلم العودة ودولة الحق ومشروع المـستقبل، وحمـاس لـن            

  . صوات المتخاذلينأهما عال نفير االحتالل وتعترف باسرائيل مهما كانت التضحيات وم
   7/6/2006الشرق القطرية 

  
  !هل الموساد يخترق فعال بعض التنظيمات الفلسطينية ؟ .57

  صالح القالب
ى وجود مؤامرة لتوتير عالقات حركة حماس بالدول العربيـة،  إلمن قبيل الدفاع عن هذه الحركة أشار البعض         

لتي اكتشفت، في ضوء التحقيقات التي أجرتها، أن بعض الذين شاركوا في            والمقصود بهذا التوتير هو مصر، ا     
تفجيرات دهب األخيرة قد تدربوا في غزة، وأيضاً هو األردن الذي أعلن، بالصوت والـصورة، أنـه ضـبط                   

  .لى حركة المقاومة اإلسالميةإأسلحة ومتفجرات قامت بتهريبها عبر الحدود مع سوريا عناصر تنتمي 
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 ما قيل حول هذا الموضوع فإن الذين دربوا في غزة بعض اإلرهابيين الذين شاركوا في جريمة                 وكما جاء في  
دهب، بهدف توتير عالقات حماس بمصر، ربما يشكلون اختراقاً مخابراتياً إسرائيلياً داخل هذه الحركة، وكذلك               

  . ي األردنيةراضاألمر بالنسبة للذين قاموا بتهريب األسلحة والمتفجرات وتخزينها داخل األ
فهل يا ترى أن حركة حماس بالفعل مخترقة من قبل المخابرات اإلسرائيلية حتى يقوم بعض أعضائها بـبعض                  
األعمال المخطط لها والمقصودة بهدف توتير عالقاتها بالدول العربية وبخاصة مصر واألردن الدولتين اللتـين               

  !. ؟..تعتبران بوابة العرب تجاه األراضي الفلسطينية
الحقيقة، حتى ال توضع حماس في دائرة االتهام دون غيرها، ان قصة اختراق ومحاوالت اختراق الفـصائل                 و

الفلسطينية من قبل المخابرات اإلسرائيلية ليست جديدة فهي بدأت مع حركة فتح التي فجرت ثورة الفلسطينيين                
 على مدى سنوات النصف األخير       وهي استمرت وبإلحاح أكثر    1965عام  ) كانون الثاني (المعاصرة في يناير    

  . من القرن الماضي وقد اتخذت أشكاالً متعددة وألواناً مختلفة
لكن، وهذه حقيقة أيضاً، لم يثبت أن هذه المحاوالت التي تواصلت لنحو نصف قرن من األعوام، والتي ال تزال                   

ستثناء مرتين، األولى في بيـروت      تتواصل بالتأكيد، قد أفلحت في اختراق القشرة الخارجية لحركة فتح اللهم با           
بسبب تـردده   ) بو عمار أ(عندما أخفق طباخ ياسر عرفات المجنَّد من قبل المخابرات اإلسرائيلية بدس السم لـ              

سرائيلي من اختراق السفارة الفلسطينية في تونس وأفلـح         في اللحظة األخيرة، والثانية عندما تمكن الموساد اال       
فـي ذروة   ) أبو مازن ( وتكليفه بزرع جهاز تنصت صغير في مقعد محمود عباس           في تجنيد أحد كبار موظفيها    

لقد كانت هناك عشرات محاوالت االختـراق الكبيـرة         . مباحثات أوسلو الشهيرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير      
والصغيرة، بعضها نجح وبعضها كان مصيره الفشل، وهذا يشمل كل الفصائل الفلسطينية وليس حركـة فـتح                 

الـشعبية  (ا، ولعل ما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن المخابرات اإلسرائيلية عبـر المخـابرات اللبنانيـة                  وحده
تمكنت من اختراق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر أحد التنظيمات الحديدية، في مكتبهـا               ) الخاصة

 ال يزال طالباً وعضواً صـغيراً فـي         السياسي عندما استطاعت تجنيد أحد كبار أعضاء هذا المكتب عندما كان          
 مـن   1967عـام   ) حزيران(حركة القوميين العرب التي تحولت بقيادة الدكتور جورج حبش بعد حرب يونيو             

  . لى منظمة فدائية فلسطينيةإتنظيم سياسي عربي 
 الماضـي   ما عدا هذا االختراق الكبير والخطير الذي جرى اكتشافه في النصف الثاني من عقد سبعينات القرن               

ن اختـراق المخـابرات     ألـى   إحيث كانت الحرب األهلية اللبنانية في ذروتها، فإن ما اكتشف حتى اآلن يشير              
اإلسرائيلية للفصائل الفلسطينية القديمة، التي مرت بما يسمى مرحلة األردن ومرحلة بيروت ثم مرحلة تونس،               

ب الموساد اإلسرائيلي من أعضاء هذه الفصائل قـد         قد اقتصر على القشرة الخارجية وأن من تم تجنيدهم لحسا         
  . اقتصر على بعض الضباط الصغار وعلى بعض الموظفين الهامشيين

هذا بالنسبة للفصائل الفلسطينية القديمة، الصغيرة والكبيرة والحقيقية والوهمية، أما بالنـسبة لحركـة حمـاس                
لقديمة كلها في أنهما تشكلتا في الداخل ولـيس فـي           وحركة الجهاد اإلسالمي فإنهما تختلفان عن هذه الفصائل ا        

الخارج، وبهذا ونظراً لظروف االحتالل وتدخله في أدق شؤون حياة الفلسطينيين في األراضي المحتلـة فـإن                 
إمكانيات اختراقهما وعلى المستويات التنظيمية العليا كانت وال تزال أكثر من إمكانيات اختراق فصائل النـشأة                

  . الخارجية
بـي  . جي. لـ كي أن  أ هذا وإن هو يعيب هذين التنظيمين المذكورين إال أنه ال يشكل إدانة لهما فالمعروف                إن

السوفيتي تمكن ذات يوم من تحقيق اختراقات وعلى مستويات عليا لدول مثل الواليـات المتحـدة وبريطانيـا                  
يق بعض االختراقات الخطيـرة فـي       ايه تمكنت في المقابل من تحق     . آي. لـ سي أن  أوألمانيا الغربية في حين     

األحزاب الشيوعية الحاكمة في موسكو وفي كل دول أوروبا الشرقية التي كانـت تعتبـر تنظيمـات حديديـة                   
  !!. ومحصنة 
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لى يحيى عياش الذي كان أهم القادة العسكريين لكتائب عـز           إعندما تستطيع االستخبارات اإلسرائيلية الوصول      
 حماس العسكري، وتستطيع اغتياله بعبوة متفجرة زرعت في هاتفه الخلوي بينمـا             الدين القسام، التي هي ذراع    

هو يختبئ في منزل أحد أقربائه القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية فإن هذا يعني ان هنـاك اختراقـاً لهـذه         
  . الحركة وعلى أعلى المستويات
هيد أحمد ياسين، رحمه اهللا، بزرع جهاز بثٍّ        سرائيلي مــن اصطياد الشيخ الش    ثم، وعندما يتمكن الموساد اال    

في كرسيِه المتحرك، هو الذي أرشد الطائرة اإلسرائيلية التي قصفته بصاروخ موجه وهو متجه ألداء فريضة                
. صالة الفجر في دغشة الليل، فإن هذا يعني أن هذه الحركة مخترقة على مستوى المحطـات القياديـة العليـا                   

ن تكون  أ يشكل عيباً في بنية حماس التنظيمية فإنه ال يشكل إدانة لها، فإنه أمر متوقع جداً                 ولذلك، وهذا إذا كان   
سالمية على تدريب بعض    المخابرات اإلسرائيلية هي التي أشرفت من خالل اختراقاتها داخل حركة المقاومة اإل           

وتخزينها داخل األردن وكل    اإلرهابيين الذين شاركوا في عملية دهب األخيرة وعلى تهريب أسلحة ومتفجرات            
  . ذلك بهدف إساءة عالقات هذه الحركة بإحدى الدول العربية

كل شيء جائز وكثيراً ما تلتقي المصالح المتناقضة عند نقطة واحدة وبدون تخطيط وال تفاهم، والمقصود هنـا                  
ردن، ولهذا فإن المفتـرض     هو تالقي المصالح اإليرانية والمصالح اإلسرائيلية بالنسبة لتهريب األسلحة الى األ          

ـُّهم                 أال تقف حركة حماس ومؤيدوها والمدافعون عنها ظالمة ومظلومة هذا الموقف الدفاعي التلقائي إزاء ما أت
بعض أعضائها به وأن تقوم بتحقيقات جدية بالتعاون مع المخابرات األردنية والمخابرات المصرية لتضع يدها               

تهام ومعرفة مدى تورط المتورطين من أعـضائها سـواء لحـساب            على الحقيقة ولتكشف مدى صحة هذا اال      
  . الموساد االسرائيلي أو لحساب مخابرات جمهورية إيران اإلسالمية

لقد أظهر األردن ثالثة من المتورطين في تهريب األسلحة وتخزينها على أراضيه على شاشات كل فـضائيات                 
من كلفهم للقيام بما قاموا به هو مسؤول عسكري في قيادة           عترف هؤالء بأن    االعالم وبأسمائهم وعناوينهم، وقد     

فلماذا يا ترى، إذا كانت هـذه الحركـة بريئـة           .. سمه وائل أبو هنطش وأنه يقيم في دمشق       احماس الخارجية   
لى عمان لإلطالع على كـل      إوبخاصة قيادتها في الداخل، لم تبادر حكومة حماس الفلسطينية بإرسال وفد أمني             

بدورها بإجراء تحقيقاتها الخاصة لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كانت المـسؤولية تقـع علـى                 شيء ثم تقوم    
مختَرقين مجندين لحساب المخابرات اإلسرائيلية بهدف توتير عالقات حركة المقاومة اإلسالمية بهـذه الدولـة               

  . العربية
 حزبيـة وفها وفي صفوف القوى ال    لى إعالن االستنفار العام في صف     إلم تفعل حركة حماس هذا بل هي بادرت         

وبعض الكتاب المنحازين سلفاً لكيل التهم والشتائم لألردن ولألجهزة األمنية األردنية، وهذا هو الـذي عـزز                 
القناعة لدى األردنيين ولدى المحايدين في المنطقة العربية والعالم بأن هذه الحركة متورطة بقرار مركزي وإن                

تخزينها في األراضي األردنية إنما يأتي في إطار الحلف اإلقليمي الذي وصفه            ما قامت به من تهريب أسلحة و      
خالد مشعل بأنه فسطاط الممانعة والثورة والذي تقوده إيران وتنضوي في إطاره بعـض الـدول والتنظيمـات       

  . حزاب العربيةواأل
  8/6/2006الشرق األوسط 

  
  ؟أولمرتما الجديد لدى السيد  .58

  محمود الريماوي
 بعد  ، رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت     ،لقاء المقرر اليوم الخميس والذي يستقبل فيه جاللة الملك        يأتي ال 

وسـبق أن عبـر     .  على الخطة التوسعية المسماة بحل أحادي الجانب       ،سلسلة من المواقف األردنية المعترضة    
لى الرئيس بوش قبيـل     إ ،ه الخطيب اإلل جاللة الملك عن هذا االعتراض في رسالة حملها وزير الخارجية عبد          

 وقبل ذلـك    .لى واشنطن إ كما أوضح جاللته هذا الموقف مجددا في زيارته األخيرة           .استقبال األخير ألولمرت  



 

 30

 لدى انضمامه الى اجتمـاع      ،ردن عن هذا الموقف على لسان وزير الخارجية        فقد عبر األ   ،ومنذ بضعة أسابيع  
لـى جملـة    إ إضـافة    .وبمشاركة وزيري الخارجية السعودي والمصري     ،اللجنة الرباعية الدولية في نيويورك    

  .اتصاالت أردنية تمت مع عواصم إقليمية ودولية
 وال  ، ال يبدأ من نقطة الصفر     ،وعليه فإن هذا اللقاء الذي يأتي بعد استقبال الرئيس مبارك للمسؤول االسرائيلي           

 بل إنه يعقـد فـي لحظـة         ،رت لحكومة تل أبيب   يتخذ طابعا بروتوكوليا كأول لقاء من نوعه بعد ترؤس أولم         
 من أجل تسويق خطتها غيـر       ، حيث تسعى تل أبيب الستثمار المصاعب على الساحة الفلسطينية         ،سياسية هامة 

ن يثبت مـن    أ وأن على الجانب االسرائيلي      ، فيما يتمسك األردن بموقفه القائل أن ثمة شريكا فلسطينيا         ،السلمية
  .لى المرجعيات وينبذ العنفإحترم االتفاقيات ويحتكم  ي،جهته أنه شريك للسالم

وأبعد من ذلك فقد سبق لألردن أن اتخذ موقفا حازما من بناء جدار الضم والتوسع في عمق الـضفة الغربيـة                     
 ، حتى أن األردن أدى واجبه بصورة مميزة وفعالة في المرافعات القانونية ضد بناء هذا الجدار المقيت                ،المحتلة

 وهو القرار   ،لى إصدار محكمة الهاي أعلى هيئة قضائية دولية ، لقرارها القوي الداعي إلزالة الجدار             إبما أدى   
  .الذي أيدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في حينه

نطـواء   لما يسمى بخطة اإل    ،ومن الواضح اآلن أن هذا الجدار الصفيق يشكل األساس المادي واألرضية الفعلية           
 ، إذ يراد جعل الجدار أساسا ومحـورا ومنطلقـا ألي تفـاوض            ،ألمر خطة لتكريس التمدد   فيما هي في واقع ا    

 وإعادة  ، بدال من تنفيذ اإلرادة الدولية بإزالته      ،فيجري تصوير أي تحريك ألي مقطع منه بمثابة تنازل اسرائيلي         
  .األرض المسروقة ألصحابها

 قد يسعى لتفادي إثارة خطتـه       ،الواضح والثابت والراجح أن السيد اولمرت في ضوء إدراكه للموقف األردني          
 وهي الخطـة    ،لى خريطة الطريق  إ واإلشارة بدال من ذلك      ،كما حدث قبل أيام لدى زيارته القاهرة      ،  المرفوضة

منذ اإلعـالن عنهـا قبـل أربـع         ،  ) تحفظا عليها    14وضع  ( بيب بتقويضها واالستخفاف بها     أالتي قامت تل    
 مع اقترانه بكل أشكال التنكيل والتقتيل والحصار ونبذ         ،سرائيلي منذ ذلك التاريخ    ولم يتغير الموقف اال    .سنوات
  .التفاوض

 وخاصة مع فشل حركة حماس في إبداء االلتزام بالمرجعيات          ،وال شك أن الموقف بعدئذ على درجة من التعقيد        
بتعادها عن خيار أغلبية     وقد أثبتت الحركة خالل جلسات الحوار ا       ،الدولية كأساس لحل الصراع بصورة عادلة     

 وحيث مطلوب من السيد     ،عتدال من الجانبين  صوات اال ألى رفع   إ مما يثير الحاجة     ،مكونات الشعب الفلسطيني  
 والعـودة   ، بالكف عن أعمال القتل والخطـف والتجويـع        ،اولمرت أن يبرهن على وقوفه في صف المعتدلين       

 فالسالم يـشكل    ،تسويف طريق التفاوض بغير مواربة أو     والتقدم على    ،لاللتزام بنصوص االتفاقيات وروحيتها   
 عالوة علـى كونـه يكفـل        ، ويمثل مصلحة أردنية أكيدة    ،رؤية أردنية ثابتة ال تراجع عنها وال مساومة عليها        

  .مصالح الجميع ممن يعتنقون السالم حقا وفعال
  8/5/2006الرأي األردنية 
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  جهاد القواسمي
ن التقلبات التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ فوز حماس في االنتخابات التـشريعية دفعـت المـواطن                 أيبدو  

. العادي ليصبح خبيراً في السياسة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا وحتى عالم االقتصاد والمال بكل تعقيداتـه               
ل في موضوع رواتب الموظفين والتحويالت المالية الخارجية والداخلية عبر النظـام            ففي ظل التجاذب الحاص   

المصرفي والمتمثل في البنوك العاملة وما تتعرض له من ضغوطات خارجية وداخلية كان البد من البحث في                 
انت ستقدم علـى    ذا ك إواقع حال هذه البنوك والنظم والقوانين واالتفاقيات التي تحكم عالقتها مع السلطة وعما              

 140نباء المتعلقة بصرف رواتب الموظفين والبالغ عددهم حـوالي          فقد تضاربت األ  . م ال؟؟ أصرف الرواتب   
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كثر مـن ثالثـة     أن تتوقف منذ    ألف موظف حكومي والذين اعتادوا على استالم رواتبهم نهاية كل شهر قبل             أ
 علـى الراتـب     هن سـلف  إعبد الرازق قـال     عمر  . وزير المالية الفلسطيني د   . شهر دون معرفة وقت صرفها    أ

 بنفس المبلغ هيام وسيتبعهم باقي الموظفين بسلف  أ شيكل خالل    1500سيتقاضاها الموظفون الذين تقل رواتبهم عن     
وعبر عبد الرازق في المؤتمر الصحفي الذي عقده في رام اهللا يوم السبت عن تفهمـه لموقـف                  . يامأبعد عدة   

ظهيـرة  . ملين مع البنك العربي من الموظفين الستالم رواتبهم من فروع البريـد           البنك العربي ودعا كل المتعا    
حد عقد مديرو البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية اجتماعا مغلقا لتدارس الموضـوع وقـد صـدر عـن                   األ

حكومة عاقة الرواتب وتحمل ال   إي مسؤولية عن    أاالجتماع تنويه وتأكيد من البنوك العاملة في فلسطين تنفي فيه           
موال للرواتب في ودائع البنوك لهذا الغرض وجاء فيه تتفهم البنوك العاملة في فلسطين              أمسؤولية عدم وصول    

. الضائقة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وتستنكر بشدة الحصار الظالم الذي يتعرض له شعبنا البطـل                
موال من الحكومـة    ين تؤكد عدم استالم البنوك األ     وفيما يخص القضية قيد النقاش فان جمعية البنوك في فلسط         

تعاملت البنوك مع هذه الـضائقة بكـل        .  شيكل 1500لتغطية رواتب الموظفين محدودي الدخل والتي تقل عن         
ولهذا فقد التزمت المصارف بتعليمات سلطة النقد بعدم احتساب غرامات          . ايجابية وبمستوى المسؤولية الوطنية   

تدرك البنوك معاناة الشعب والمـوظفين      . روض والسلف المتأخرة السداد على الموظفين     وفوائد تأخير على الق   
كثر مما تستطيع على شكل سلف وقروض للموظفين، وهـي علـى            أوقدمت في سبيل تخفيف ذلك والحد منه        

هيالت استعداد لالستمرار في تقديم العون المالي للموظفين وال سيما لفئات الدخل المتدني، وذلك من خالل تـس                
التأكيد على ضرورة تهدئة الموقف وعدم زج البنـوك فـي موقـف صـعب               . مكانيات المتاحة نقدية حسب اإل  

ساس سياسية تفوق في حجمهـا   ن القضية األ  أوالضغط عليها تجاه حل وتجاوز عقبات الوضع االقتصادي علما          
طـار وفـاق    إوتعاون الجميع في    مكانيات البنوك العاملة في فلسطين كما يتطلب حلها تكاتف الجهود           إطاقات و 
لـف دوالر   أ 200ن البنك تـسلم مبلـغ       إدني قال   رهلي األ قليمي للبنك األ  موسى قمقام نائب المدير اإل    . وطني
ن ال مـشكلة  أفادت أمصادر مطلعة في بنك فلسطين . صحابها جاهزة وليس لدينا مشكلة في تحويلها أل   لوائحوال

مدير احد  . حد وعبر البنك االثنين   لي من مساء األ   ا عبر الصراف اآل   و صرفه أموال الرواتب   ألديها في تحويل    
ن الحكومة  أن المشكلة ليست في البنوك بل في التحويالت فمن قال           إالبنوك والذي رفض الكشف عن اسمه قال        

صدرت بيانا هددت فيه البنوك     أوكانت بعض المجموعات المسلحة قد      . مواال ونحن رفضنا تحويلها   ألينا  إحولت  
ن البنـوك   إذا لم تتجاوب مع توجهات الحكومة وما وصفته بالمصالح الوطنية وجـاء فـي البيـان                 إغالق  اإلب

داة أصبح دورها مقلوباً وباتـت      أذا  إالفلسطينية هي مؤسسات وطنية، وجدت لتخدم مصالح الشعب الفلسطيني ف         
مـا المحلـل    أ. ني ويحاربونه لتنفيذ الحصار الصهيوني فسوف تعامل معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطي         

زمة االقتصادية التي يعيشها الجهاز المصرفي الفلسطيني بالخانقة فهو لـم           االقتصادي امجد التميمي فوصف األ    
ن البنوك  أمر مغلوط رغم    أن الجلبة الكبيرة المثارة حول دور سلبي للبنوك هي          أضاف  أو. مواال للصرف أيتلق  

هدد بعقوبات، وهذه الضغوطات والتهديدات ليست خافية علـى احـد           تعيش حالة ضغط كبيرة تمارس عليها وت      
وحـول جدليـة   . فالواليات المتحدة فيها وجهات سياسية ومصرفية غربية عديدة تعلن هذا الموقف على المـأل  

ن البنوك العاملة في فلـسطين      إ:وروبية يوضح السيد التميمي لمعا      العالقة وتداخلها مع البنوك االسرائيلية واأل     
و الخارج وفي حال اتخذت تلك البنوك المراسلة قرارات بوقف العالقـة            أعامل مع بنوك مراسلة في اسرائيل       تت

 انهيارات ومشاكل كبيرة لبنوكنا الفلـسطينية ولالقتـصاد          في سببتوالتعامل مع البنوك الفلسطينية فان ذلك سي      
سرائيلي وكذلك ديسكونت قرارا بقطـع      ضاف التميمي انه سبق واتخذ بنك هبوعليم اال       أو. الفلسطيني بشكل عام  

التعامالت وهناك تلويح اسرائيلي بوقف كلي للتعامالت حتى من البنك المركزي االسرائيلي وذلك فـي بدايـة                 
ن ال احد يـستطيع     أوضح التميمي   أوحول موضوع السلف    . ثر السلبي علينا  تموز القادم مما سيكون له بالغ األ      

كما حذر التميمي من االعتداء على البنوك واعتبر التفكير في ذلـك            .  مستحقيها لىإن يمنع البنوك من تحويلها      إ
ضاف لقـد  أو. مر خطيرا مشيدا بدور البنوك العاملة في فلسطين في النواحي المجتمعية واالقتصادية والخدمية            أ
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عتـداءات  حلك الظروف التي مرت بالشعب الفلسطيني وشاهدنا ما تعرضت له من ا           أقامت البنوك بواجبها في     
يضا تعيش حالة من الضغط والتهديـد بقطـع         أواقتحامات ومصادرات من قبل الجيش االسرائيلي وهي اليوم         

ضرار لن تطال البنوك فحسب بل ستطال       أصالً وما سينتج عن ذلك من       أالعالقات المصرفية مما يهدد وجودها      
مـا  أ. ن كارثة ستحل باالقتصاد الوطني    بوابها فا أغلقت البنوك   أالقطاع الخاص والحكومي والتجاري وفي حال       

ن البنوك  إ: ر زيت فقد عقب حول موقف البنوك والتهديدات بقوله        ينصر عبد الكريم المحاضر في جامعة بي      . د
موال من حسابات السلطة المركزية للعمالء الـذين    أذا ما قررت تحويل     إالعاملة في فلسطين قد تبالغ في الحذر        

وام بشكل تقليدي واعتيادي ضمن معامالت مصدرها معروف وهو العوائد الوطنية           عأيتعاملون معها منذ عشرة     
ال إن التخوف من المالحقة والشك ال مبرر لـه          أضاف عبد الكريم    أو. الداخلية والمنتفع معروف وهو الموظف    

ل قـصى حـد ليـشم     ألـى   إمريكية واسرائيل بممارسة الضغط واالبتـزاز       ذا قامت فعال الواليات المتحدة األ     إ
جراء معمول به فيما يتعلق بالمعامالت      إالمعامالت المصرفية الداخلية فيما يسمى تقييد المعامالت الداخلية وهذا          

وطالب عبد الكريم البنوك وسلطة النقد بـأن        . ذا كانت بالدوالر  إالخارجية والتي تحتاج لبنوك مراسلة وخاصة       
وضح أو. عرافن نطاق القانون واالتفاقيات واأل    تقف موقفا موحدا وتوضح للجهات الضاغطة أن ذلك خارج ع         

ذا ما خضعت البنوك لالبتزاز ووقـف المعـامالت مـع           إ مليون دوالر قروضا للناس و     300ن هناك حوالي    أ
الزبائن فهل ستدفع الواليات المتحدة واسرائيل هذا المبلغ للبنوك في حال عزف العمالء عن رد هذه القـروض             

عبد الكريم عـن اعتقـاده      . البنوك في ظل التهديدات الخارجية والداخلية يعبر د       وحول تقييمه لموقف    ! للبنوك
ن البنوك مستفيدة من المجتمع الفلسطيني ولكن       أن تتحمل البنوك مسؤولية وطنية واجتماعية، مضيفا        أبضرورة  

 تخـدم   دارية من خـالل التهديـد والوعيـد ال        إو  أفعال الغاضبة على قرارات مصرفية      المبالغة في ردود األ   
ن نخضع مثل هذا الموضـوع لتجـاذب        أورأى عبد الكريم انه من غير المعقول        . الموضوع بل تضر بالواقع   

 مليارات دوالر كودائع وهناك اقتـصاد منتفـع         4ن هناك حوالي    أحكام حزبية خاصة    أو اجتهادات و  أفصائل  ال
المتابعة والمراقبة للبنوك هـي سـلطة       و  أن الجهة الوحيدة المخولة بالحوار      أوأوضح الخبير االقتصادي    . منها

ن المحاوالت لتجاوز طريـق     ألى  إشار عبد الكريم    أو. مكان المجلس التشريعي المتابعة مع سلطة النقد      إالنقد وب 
الدوالر الوعرة التي تمر عبر نيويورك من خالل استبداله باليورو في المعامالت الفلسطينية لم تعد مجدية ألن                 

مريكي الذي وصـل    مام الحكومة الفلسطينية تحت الضغط األ     أر الوقت تضيق الخيارات     الوقت قد فات وكلما م    
ضاف حتـى البنـوك     أو. وروبية التي تربطها تعامالت ومصالح مع الواليات المتحدة       ثره حتى على البنوك األ    أ

نوك االسرائيلية  ال من خالل مرورها عبر الب     إالعربية ال يمكنها التحويل مباشرة من الخارج للبنوك الفلسطينية          
 كان عبر اتفاق ما بينه وبين البنك المركزي         1986المراسلة فمثال بنك القاهرة عمان عندما تم افتتاحه في عام           

وهذا هو النص الكامل للشق المتعلق بالبنوك حسب اتفاق باريس االقتصادي الملحـق التفاقيـات               . االسرائيلي
  : وسلو المسائل المالية والنقديةأ

 في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصالحيات ومسؤوليات        PMAئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية       ستنش -أ/1
  . لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة

  .  ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي واالقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية-أ/2
  . ة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محلياً ودولياً ستعمل السلط-أ/3
ضمنها الذهب للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلـسطيني سـيتم           من  جنبية و  احتياطات العملة األ   -أ/4

  . إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها
  . خير للنظام المصرفي في المناطقألنقدية بمثابة مقرض ومالذ  ستعمل السلطة ا-أ/5
جنبية في المناطق وتمارس الـسيطرة تنظـيم         ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة األ        -أ/6
  . رجاء العالمأجنبي داخل المناطق وباقي شراف على صفقات التبادل األإو



 

 33

داء المالئم واالسـتقرار والقـدرة      شراف على البنوك تكون مسؤولة عن األ      إ ستكون للسلطة النقدية دائرة      -أ/7
شراف البنكيـة علـى المبـادئ       ستعتمد دائرة اإل  . على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق        

سـتكلف دائـرة    . شـراف والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ لجنة بازل في عملية اإل            
  : شراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلكشراف بمسؤولية اإلاإل
  . واع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجيةأنتنظيم جميع  -
ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك               -
  . السيطرة على المساهمينجنبية والمصادقة علىاأل
  . شراف والتفتيش على البنوكاإل - 

لى ميثاق بازل السارية في تاريخ إب ـ منح ترخيص من قبل كلتا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً  
  .جنبيةتوقيع االتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك األ

د ـ السلطة األم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعهـا وشـركاتها    
شـراف بـين الـسلطة المـضيفة        التابعة في المناطق الواقعة تحت والية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية اإل          

  . والسلطة األم
 والشركات التابعة في المنطقة تحـت واليتهـا   جـ ـ ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع 

وسيكون للسلطة األم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومـع                 
وبناء عليه، فإن كل    . شراف للسلطة األم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ ميثاق بازل         ذلك، ستكون مسؤوليات اإل   

ة األخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باسـتقرار وسـالمة البنـوك               سلطة ستحول للسلط  
  .وفروعها وشركاتها التابعة

. و ـ بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المـصالح المتبادلـة   
ة ومالية وتهديدات خارجية وداخلية الـشرق       ن هناك تعقيدات مالية واتفاقيات سياسي     أويتضح من خالل ما سبق      

  .ستنعكس على ساحة الجدل الدائر حول موضوع البنوك والرواتب والتحويالت
  8/6/2006القطرية 

  
  االستفتاء وأسئلة المرحلة الالحقة .60

  معبد المجيد سويل. د
فتاء في الجوانـب    بغض النظر عن االختالفات والتعارف القائمة بين مجموع فصائل العمل الوطني حول االست            

القانونية والسياسية، واألبعاد والتبعات المباشرة، ومدى ما يمكن أن يحدثه من تغيرات على صعيد التقـارب أو               
التباعد، برنامجياً وعملياً، وما يمكن أن يؤدي إليه من تطورات وأحداث، بغض النظر عن االختالف حول كل                 

إذا كان االستفتاء بحد ذاته سيوفر مناخاً لـمزيد من الـصدام أم            ذلك التعارض بشأنه فإن األمر األهم هو فيما         
  .أنه سيوفر مناخاً مواتياً إلعادة بناء النظام السياسي، ووضع ُأسس وقواعد جديدة للعالقات الوطنية

تبدو اإلجابة عن هذين السؤالين صعبة ومعقدة في الظرف الراهن، وتبدو اإلجابة عليها أقرب إلى التخمين من                 
   .يقين، ومع ذلك فإن التحقق، بل قدرة هذا االستفتاء على تغيير األوضاع القائمة اليوم باالتجاه اإليجابيأي 

ليس بمقدور أحد أن يشكك اليوم بأن اختيار وثيقة األسرى لقاعدة الحوار كان اختياراً صائباً من كل الزوايـا،                   
صورة رئيسية على مشكالت الخالف البرنـامجي       ولـم يعد بمقدور أحد أن يشكك بأن هذه الوثيقة قد أجابت ب           

  :من الزوايا التالية
  . مبدأ الدولتين-1
  .مصلحة الوطنية العليا مبدأ حق المقاومة وفق شروط ال-2
  .منظمة للشعبدانية تمثيل ال وح-3
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  .مجتمعيحريم االقتتال وصيانة التطوير ال مبدأ التعايش الديمقراطي وت-4
لعربية والدولية في حماية الكيان الوطني، وتوفير مقومات وظـروف تـسهم فـي               االستفادة من الشرعية ا    -5

  .حماية الكيان الوطني، ومواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية بأشكال مختلفة
مناسبة لقيام حكومة وحدة وطنية وفـق برنامج القواسم الـمشتركة التـي تقـوم عليهـا                توفير األجواء ال   -6

  .الوثيقة
مناسبة لتحـسين األوضـاع االقتـصادية       الشعب والقضية وتوفير األجواء ال     العمل على فك الحصار عن       -7

  .واالجتماعية
هذا ما حاولت الوثيقة أن تقدمه كحلول واقعية للخالفات البرنامجية القائمة من جهة، وللقضايا التي من شـأنها                  

  .أن تتصدى لألزمة التي نعيشها، من جهة أخرى
ل سياسية وليست معالجات أيديولوجية للخالفات القائمة برنامجياً، وهي حلول مستوحاة من اإلجمـاع              هذه حلو 

الوطني الفلسطيني، وليس من برنامج فصيل أو مستقاة من خلفية فكرية على وجه التحديد، والوثيقة ليست حالً                 
ت صياغة كالمية ولفظية لقضايا     لكل مشاكل النظام السياسي، وال يجوز أن تحمل أصالً هذا العبء، وهي ليس            

مبهمة غامضة أو حمالة أوجه أو تصميمات صالحة لكل زمان ومكان، أنها أسس وقواعد وطنية تـشكل فـي                   
حجمها برنامجاً بحد ذاته ونهجاً متكامالً ليستجيب لألهداف الوطنية الـمتفق عليها، وهي معالجة لألزمة التـي                

  .ويل هذه األزمة إلى نظام للتعايش الوطنينعيشها وفيها من الضوابط ما يكفي لتح
لى فرض برنامج مغاير    إسيكون مكرساً باتجاه الوصول     ) مكانفي زاوية الوقت وال   (فإذا كان الحوار المطلوب     

مطلوب هو تغليب االعتبارات األيديولوجيـة      الفلسطينية العامـة، وإذا كان ال    لهذه الحقائق الوطنية في السياسة      
جماع الوطني إلى إجماع جديد، وإعادة صياغة األهداف والوسائل والتحالفات،          ل برنامج اإل  على السياسة وتحوي  

 األولويات الوطنية فإن    وتحديد مرتكزات جديدة لشروط التطوير المجتمعي وآليات التعايش الوطني وقلب نظام          
منـاطق  ألمـاكن وال  إشعار آخر، وتصبح كـل ا     مطلوب إلنجاح الحوار يصبح مفتوحاً من اليوم وإلى         الوقت ال 

  .والعواصم قاصرة عن سد االحتياج وتلبية األغراض
لول العملية لوسائل الخـروج مـن       مشتركة وعن الح  طلوب مكرساً للبحث عن القواسم ال     مأما إذا كان الحوار ال    

مأزق، وعن توفير أرضية وطنية وإقليمية ودولية قادرة على أن تكون فعالة في مواجهـة أسـئلة المرحلـة                   ال
وباتها بأن وثيقة األسرى أكثر من كافية وأسهل من أن تتم إثارة كل هذا الصخب وكل هذا الضجيج حول                   وصع

  .استفتاء الشعب عليها، وإذا ما انسدت أمامنا طرق االتفاق
مسبق للتعايش علـى    إنها قبل كل شيء في االستعداد ال      . مسألة ليست في اختفاء الوقت الكافي وال في المكان        ال

لتحديات والوسـائل القـادرة     مرحلة وطبيعة ا   إنها ببساطة مسألة فهم طبيعة ال      . وليست أيديولوجية  أسس سياسية 
ألة التفريق الضروري تكـون     إن مس . مواجهة وفق معطيات السياسة وليس وفق معطيات الحق والعدالة        على ال 

  .متخيلةة والمشروع الفكري وفق شروطه الممكنبين المشروع الوطني وفق شروطه ال
ألن االحتكـام   . لى الـشعب  إمشكلة في طرح االستفتاء على الشعب بل في الخوف من تجربة االحتكام             ست ال لي

مبدأ وهو حق تنادي به كل دساتير العالـم وكل الـمواثيق الدولية بما فيها وعلى رأسها               لإلى الشعب من حيث ا    
نسان فـي الـمـشاركة الــمباشرة       اإلعالن العالـمي لحقوق اإلنسان، الذي يعتبر في أحد مواده أن حق اإل           

  . األساسيةههو حق مشروع من حقوق) االنتخابات(وفي المشاركة غير المباشرة ) االستفتاء(
إن حركة حماس والقوى التي تحاول تفادي االستفتاء تعتبر أن االستفتاء سيؤدي إلى ظهور شرعية جديدة، كما                 

واحدة وهي شرعية االنتخابات، وهذا كله صحيح مـن  أن عدم وجود اتفاق وطني حتى اآلن يبقي على شرعية          
ن شرعية الرئيس هي شرعية حقيقية ألنها منتخبة؛ فالرئيس لـم يأِت إلى سدة             أجهة، ولكن الصحيح أيضاً هو      

الحكم بالتوافق وإنما في ضوء نتائج انتخابات حرة ونزيهة، واالستفتاء هو تعبير عن وجـود مـشكلة، وهـو                   
  .مقراطية لحلهاالوسيلة الوحيدة الدي
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أما الخوف من أن يؤدي االستفتاء إلى المزيد من االصطدام فهو خوف حقيقي ولكن ليس السبب االستفتاء وإنما                  
أي بسبب رفض مبدأ االستفتاء وليس بـسبب االسـتفتاء          . السبب التخوف من اللجوء إلى الشعب لحل القضايا       

  .خوف من نتائجهمشكلة ليست في االستفتاء وإنما في ال ال إذاً،.نفسه
  8/6/2006األيام الفلسطينية 
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