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   بعد اعالنه موعد االستفتاءعباسرفض لقاء يمشعل  .1

 اكدت مصادر   :رامتان و وفاورام اهللا منتصر حمدان     نقالً عن مراسلها في      12/6/2006الحياة الجديدة   نشرت  
رسمية شاركت في اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية الليلة الماضية انه                 

مية على قاعدة   جرى االتفاق على استئناف الحوار الوطني بين قادة وممثلي الفصائل واألحزاب الوطنية واالسال            
وثيقة االسرى، مؤكدة ان سلسلة اجتماعات ستعقد مع ممثلي الفصائل واألحزاب للتباحث حول آليات التوصـل                

واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت للحياة الجديدة التوصل الـى              .الى توافق وطني عام   
يوم االثنين على ان يجري عقد اجتماع موسع يوم غد مـع            اتفاق بعقد لقاء مع قادة حماس والجهاد االسالمي ال        

لجنة المتابعة وشخصيات وطنية، مشيرا الى ان اللقاء الذي جمع عباس وهنية تمحور حـول مجموعـة مـن                   
واشار رأفت الذي    .القضايا الرئيسية وجرى خالله اعادة التأكيد على استئناف الحوار على قاعدة وثيقة االسرى            

 الى ان هناك اجماعا من جميع القوى على اهمية انهاء حالة التوتر السائدة ووضع حد لهـا          شارك في االجتماع  
وأهمية ان يساهم الجميع في تنفيس حالة االحتقان، وتكثيف الحوار الوطني سواء في غزة او غير غـزة مـن                    

ى توافق وطني قال    وحول وجود مؤشرات ايجابية المكانية التوصل ال       .اجل التوصل الى االتفاق الوطني العام     
   . نأمل ان يكون هناك مواقف ايجابية:رأفت
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من جهته، أوضح سعيد صيام وزير الداخلية، ان هذا اللقاء جاء استكماال للقاء الذي جرى امس االول، منوهـاً                   
الى ان رئيس الوزراء في اجتماع امس االول حدد موقف الحكومة من االستفتاء، وامس تـم االتفـاق علـى                    

وأكد أن لقاء سيعقد اليوم بين الرئيس وبين عدد من ممثلي الفصائل منهـا               .حوار وصوالً الى اتفاق   مواصلة ال 
 .حماس والجهاد اإلسالمي ولجنة المتابعة ليضعهم في صورة ما تم االتفاق عليه على قاعدة وثيقـة االسـرى                 

قفنا، مضيفاً أن الحديث اآلن هـو  وبالنسبة لقضية االستفتاء، قال نحن ال نتحدث فيها كحكومة، فقد أعلنا عن مو          
ورأى أن امكانية الوصول إلى توافق وطني أمـر         . عن استمرار الحوار والساحة الفلسطينية تتسع إلى الحوار       

 نحن قلنا موقفنا كحكومة بوضوح من االستفتاء ولكن الحوار ال يتناقض مع             :واستطرد قائالً  .وارد إن شاء اهللا   
 .أي شيء على الساحة الفلسطينية

أعلن القياديان األسيران عبد الخالق النتشة عن حماس وبسام السعدي عن الجهـاد انـسحابهما مـن                 بالمقابل،  
الوثيقة التي وقعا عليها مع قادة ثالثة فصائل أخرى في سجن هداريم بعد قرار الرئيس عباس إجراء االستفتاء                  

قده كل من سامي ابو زهـري المتحـدث       وقد تلي بيان االنسحاب خالل مؤتمر صحفي مشترك ع         .على الوثيقة 
 في ضـوء إعـالن الـرئيس لخطـوة          :وقال البيان . باسم حماس وخالد البطش الناطق باسم الجهاد االسالمي       

االستفتاء نعلن نحن الموقعين على هذه الوثيقة عبد الخالق النتشة وبسام السعدي انسحاب أسرى حماس والجهاد                
 نؤكد على استيائنا من المسار الذي أصبحت تروج فيه الوثيقة من قبل             :انوأضاف البي  .من التوقيع على الوثيقة   

بعض األطراف بشكل يسيء لألسرى، ويسيء للهدف الذي من اجله صدرت الوثيقة حتـى أصـبحت بعـض                  
مشددين علـى   . أسماء القادة الموقعين عليها يروج أنها متعارضة مع المواقف التنظيمية لتنظيماتهم في الخارج            

واعتبر السعدي والنتشة دعوة الـرئيس       .إعطاء الحوار الوطني الهادف والعميق بين األشقاء فرصة        :ضرورة
لالستفتاء استغالالً غير مقبول؛ لغياب األسرى خلف القضبان ومحاولة الستغالل مكانـة األسـرى المعنويـة                

 على أن قيادة الحركتين فـي       وشدد البيان . واالعتبارية في الشارع الفلسطيني وتوجيها لخدمة برنامجه السياسي       
 جزء ال يتجزأ من القرار السياسي لحركتينا في الخارج واجتهادنا الخاص في موضوع الوثيقة، والذي                :السجون

  .حاول البعض تحريفها ال يلغي أبدا التزامنا المطلق لما يصدر عن قيادتنا في الخارج من قرارات
عقدت كتلـة   : رام اهللا تغريد سعادة والوكاالت    عن مراسلتها في    نقالً    12/6/2006االتحاد االماراتية   وأضافت  

التغيير واإلصالح التابعة لحماس في التشريعي اجتماعا في رام اهللا امس، تمهيدا للجلسة الطارئة التي سيعقدها                
وأكد النائب أنـور زبـون ان المجلـس    . المجلس اليوم للنظر في مدى قانونية االستفتاء الذي أعلن عنه عباس   

واضاف انه في حال أصر أبو مازن على إجراء االستفتاء فان           . سيخرج بقرار يرفض االستفتاء جملة وتفصيال     
   .حماس تتجه لعدم المشاركة في االستفتاء وعدم قبول نتائجه

المتحدث الرسمي باسـم     إلى أن    غزة رائد الفي  نقالً عن مراسلها في      12/6/2006الخليج اإلماراتية   وأشارت  
إنه لم يكن أمام عباس من خيار آخر غير تحديد موعد لالستفتاء لحـل الخالفـات                :  عبدالرحمن قال  فتح أحمد 

الناجمة عن تعدد البرامج على األرض، واتهم قادة حماس بعدم فهم معنى الديمقراطية التي تقوم على التفاوض                 
الرفض القـانوني والـسياسي     وشدد بسام الصالحي النائب عن كتلة البديل على ضرورة الفصل بين            . والتوافق

إن الحكومة الخاضعة للرئيس عباس تملك الرفض السياسي، ولكنها ال تملك الـرفض             : إلجراء االستفتاء، وقال  
  .القانوني إلجراء االستفتاء

 قـضايا الحـوار     عباسوذكرت الجبهة الديمقراطية أمس أن نايف حواتمة بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس              
وأشارت إلـى أن    .  التحرير على أسس ديمقراطية انتخابية، وفق التمثيل النسبي الكامل         وبناء مؤسسات منظمة  

  .حواتمة حض على حوار وطني شامل بين الداخل والخارج وفق إعالن القاهرة
 عيسى قراقع بإعالن حماس أن قادتها في سجون االحتالل انسحبوا مـن             رئيس نادي األسير الفلسطيني   وشكك  

  .ة، وأكد أن األسرى بعثوا برسائل تؤكد تبنيهم لما جاء في الوثيقةالتوقيع على الوثيق
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بعض المصادر تقـول ان عبـاس         إلى أن  غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      12/6/2006الحياة  ولفتت  
حصل على ضوء أخضر ووعود من قبل بعض االطراف االوروبية واالميركيـة، بـدعم وثيقـة االسـرى                   

  .ع الفلسطيني، وليس النهاء الحصار المالي والسياسي فقطواعتبارها مخرجاً للوض
كشف مسؤول فلسطيني ان خالد مشعل رفض لقاء خاصا مع الرئيس عباس يعقد في اليمن بسبب تحديد موعد                  و

 جبريـل   عباسواوضح المسؤول ان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ومستشار             .االستفتاء
ا في ترتيب لقاء بين عباس ومشعل، اال ان تحديد موعد االسـتفتاء حـال دون ذلـك،                  الرجوب كادا ان ينجح   

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول      . موضحاً ان مشعل اشترط لعقد اللقاء أال يعلن عباس موعدا لالستفتاء          
ز الي اتفاق   اني جاه : عالن، اال انه رفض ذلك، لكنه قال      االقوله ان خريشة اقترح في اتصال مع عباس تأجيل          

: وعندما عاد خريشة والرجوب لالتصال بمشعل قـال لهمـا         . يتم خالل مدة التحضير لالستفتاء، ومستعد للقاء      
كانت هنـاك   : واكد خريشة هذه المعلومات، وقال     .طالما ُأعلن موعد االستفتاء فليست هناك ضرورة لهذا اللقاء        

قريباً الى وضع اساس له، لكن االمور لم تـسر كمـا            نيات طيبة من عباس ومشعل لعقد هذا اللقاء، وتوصلنا ت         
وحسب خريشة،  . قمت بهذه المهمة انا والرجوب، ووجدنا تجاوبا من الطرفين للقاء         : واضاف. ينبغي في النهاية  

   .فان الهدف من اللقاء كان اعادة تشكيل الحكومة بحيث تكون حكومة تكنوقراط بالكامل ومن مستقلين
اخفق الرئيس عباس وهنية، بعد لقائهما في غـزة         : نقالً عن مراسلها والوكالت    12/6/2006السفير  وجاء في   

وقال وزير الداخلية سعيد صيام، بعد      . امس للمرة الثانية خالل يومين، في تسوية الخالف حول مسألة االستفتاء          
الحكومة من االستفتاء    موقف    السبت  هذا اللقاء كان استكماال الجتماع السبت مضيفا ان هنية حدد          :االجتماع، ان 
 :وتـابع ان  .  على مواصلة الحوار بإعطاء فرصة لكافة االطراف للتوصل الى توافق وطني            األحد وتم االتفاق 

  . عباس وهنية سيلتقيان مجددا االثنين في محاولة للتوصل الى توافق وطني
عكاظ أن يث خاص مع د ح فيعزيز الدويك اعتبر.د أن فهيم الحامدفي جدة  12/6/2006عكاظ وذكر مراسل 

 تسرع في إصدار المرسوم الرئاسى المتعلق باإلعالن عن االستفتاء ألن مثل هذا اإلعالن عباسالرئيس 
سيؤدى إلى حدوث أزمة سياسية ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة داخل األراضى الفلسطينية وستؤدى إلى 

 أن غالبية المجلس التشريعي من حماس ويحق له وقال الدويك .مزيد من االنشقاقات داخل الجسد الفلسطيني
اتخاذ قرار بابطال المرسوم الرئاسي خاصة أن الرئيس ليس لديه نص في النظام األساسي يعطيه صالحية 

وحول إن كان الرئيس يملك قرار حل البرلمان قال الدويك اليملك مثل هذا القرار إطالقا  .إجراء االستفتاء
 . ألوضاع طبيعتهامعربا عن أمله أن تعود ا

حول إن كان المجلس يتجه لحجب بعدما سئل  أحمد بحر النائب األول لرئيس التشريعي لعكاظ .من جهته قال د
 ال لن نحجب الثقة عن الرئيس ولكن المجلس سيقرر إبطال قرار الرئيس أبومازن :الثقة على الرئيس أبومازن

لتزام الرئيس أبومازن بقرار المجلس قال بحر سيكون هناك أما عن حالة عدم ا .و عدم قانونيته عبر األغلبية
 . حديث آخر ألن المجلس هو سيد نفسه

ان الرئيس عباس اقدم على : -محمد بشيرترجمة - مجلة التايم االمريكية عن 12/6/2006عكاظ ونقلت 
واشارت  .قة االسرىمغامرة سياسية خطيرة قد ترتد اليه ويمنى بهزيمة اخرى برفض الناخبين الفلسطينيين وثي

المجلة الى ان الفلسطيني العادي يعتبر الخالف بين الرئيس ابو مازن وحكومة حماس المنتخبة على الوثيقة 
صراعا على السلطة قاد الى انقسامات حادة بين حماس وفتح وهذا الصراع مرشح للتصاعد حول قضية 

ى عادة بعد التوصل الى مثل هذه االتفاقيات، وبينما الن االستفتاءات على االتفاقيات السياسية تجر.. افتراضية
م، 1967تؤيد غالبية الفلسطينيين حل الدولتين، فانها تدرك تماما ان اسرائيل ليست مستعدة للعودة الى حدود عام

بصرف النظر عن قبولها مبدأ هو العودة الالجئين ويرى معظم الفلسطينيين القتال المتصاعد بين مسلحي فتح 
ي غزة بمثابة سلوك مناف للعقل، وذلك لعدم وجود أي فائدة من اشعال الفتنة والحرب االهلية بين وحماس ف

 .الفلسطينيين حول وثيقة رفضها اسرائيل بالفعل
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انتقد النائب نبيل شـعث أمـس حمـاس         : القاهرة من   أ.ب.دنقالً عن    12/6/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  
ال توجد حركة شعبية في العالم تخـشى مـن          : اء على وثيقة االسرى ، وقال     بسبب دعوتها إلى مقاطعة االستفت    

وقـال   .االستفتاء ليس دعوة لالقتتال كما يروج البعض ولكنه محاولة لتفادي االقتتـال           .. العودة إلى مواطنيها  
 ال تريد أن تصل إلى اتفاق وال تسمح الحد أن يساعدك في الوصول إلـى اتفـاق وال تريـد                :شعث إن حماس  

  .العودة لشعبك لمعرفة رأيه في أساس االتفاق إذاً لمن يكون الرجوع
اعتبرت كتلة فتح البرلمانية ان اي تدخل مـن قبـل            :12/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عزالدين  و

التشريعي في المراسيم الدستورية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية انما يتناقض مـع الحيـاة البرلمانيـة                 
ليس من صالحية المجلس التشريعي وال يوجد       : وقال رئيس الكتلة عزام االحمد لاليام      .وخرق للقانون االساسي  

ويعقد المجلس التشريعي جلسة طارئة اليوم،       .أي قانون يسمح للمجلس التشريعي التدخل في المراسيم الرئاسية        
وتوقع مراقبـون    .ستفتاءاال موعد اجراء    يبحث خاللها المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس عباس وجدد فيه         

ويـستطيع المجلـس     .بأن تطرح حماس امكانية اصدار قرار يعارض المرسوم الرئاسي الذي اصدره عبـاس            
التشريعي اقرار أي مشروع رفضه الرئيس، لكن هذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس وهو مـا ال تملكـه                   

م مع القوائم البرلمانية االخرى للمحافظة علـى قانونيـة العمـل            وقال االحمد ان كتلة فتح ستنسق اليو       .حماس
وابدت النائبة حنان عشراوي استغرابها من دعوة التشريعي         .البرلماني وحفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات      

  .لجلسة تبحث مرسوم الرئيس، مشيرة الى انه ليس من حق المجلس بحث هذه القضية حسب القانون
  
  وشعبية حماس تتجاوز شعبية فتح  ، لبنان يؤيدون عدم اعتراف حماس بإسرائيليفلسطينيمن % 83.1 .2

أظهر استطالع للرأي أجراه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت أن غالبية الفلسطينيين يؤيدون              
% 83.1 تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن        وبينت نتائج االستطالع الذي   . موقف حماس بعدم االعتراف بإسرائيل    

من الفلسطينيين في لبنان يدعمون موقف حماس من عدم االعتراف باسرائيل رغم الضغوط المختلفـة مقابـل                 
 باحثـا ميـدانيا     40ويظهر االستطالع الذي نفذه حوالي       .بال أدري % 7.5غير مؤيدين له، فيما أجاب      % 9.4

ة المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومن كافة الفئـات العمريـة أن            شخصا من كاف   1033أخذوا آراء عينة من     
 بينما حـصلت    ،%28.5وحصلت حماس على تأييد      .حركتي فتح وحماس تتقاسمان النفوذ في الساحة اللبنانية       

 %.3والجهاد اإلسـالمي علـى      % 3.4، والقيادة العامة على     %4.8، والجبهة الشعبية على     %25.8فتح على   
تشرين الثاني الماضي قد أظهر تقدم حركة فتح بنسبة         /  نوفمبر 13خر نفذه مركز الزيتونة في      وكان استطالع آ  

الذي سيكشف المركز عن تفصيالته في األيام القليلة        -وأفاد االستطالع    .لحركة حماس % 21.7مقابل  % 27.4
اف باسرائيل وال   ممن أعطوا أصواتهم لحركة فتح يؤيدون موقف حماس في عدم االعتر          % 66.2 بأن   -المقبلة

من فلسطينيي لبنان أال حل   % 80وحسب االستطالع يعتبر     .ممن أعطوا أصواتهم لفتح   % 23.5يعارضه سوى   
 ، وال يوافـق أكثـر مـن     1948لمشكلتهم كالجئين سوى العودة إلى القرية أو المدينة التي خرجوا منها سـنة              

ويناقش االستطالع العديد من المسائل      . اللبنانية منهم على اقتراح توطينهم في لبنان وإعطائهم الجنسية       % 98.3
والقضايا التي تهم الالجئين بما في ذلك أوضاعهم القانونية وآراؤهم السياسية وموقفهم من السالح الفلـسطيني                

  .في لبنان وتأييدهم للفصائل الفلسطينية وأوضاعهم المعيشية والتعليمية المختلفة
  11/6/2006الجزيرة نت  

  
 االت مكثفة لحل ازمة الرئاسة وحكومة حماسجهود واتص .3

ذكرت مصادر فلسطينية امس ان هناك اتصاالت مكثفة تجري لعقد لقاء فلسطيني ـ فلسطيني في : رام اهللا
واوضحت المصادر ان هناك . العاصمة السورية قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل الوصول الي موعد االستفتاء
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 . بجهود حثيثة لعقد هذا اللقاء الذي سيضم كافة الفصائل الوطنية واالسالميةعدة جهات عربية وفلسطينية تقوم
واوضحت المصادر . واوضحت المصادر بان اجتماع الفصائل في دمشق سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس

ان عباس سيعقد لقاءات هامة مع عدد من القادة العرب، بينهم الرئيس المصري والعاهل االردني والعاهل 
لسعودي والرئيس السوري وامير دولة قطر، وذلك قبل عقد اللقاء الفلسطيني في دمشق، والمقرر ان يبحث ا

 ىعددا من المسائل اهمها التوصل الي صيغة للتوافق بين كافة الجهات وانضمام حماس والجهاد االسالمي ال
في العاصمة األردنية عمان، وبعد منظمة التحرير، ثم بعد ذلك دعوة المجلس المركزي للمنظمة الي االنعقاد 

 والفصائل وسيحصل فيها ى اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبموافقة جميع القوىذلك يصار ال
واكدت المصادر ان اللقاء الفلسطيني الذي تسعي جهات مختلفة لعقده في .  نسبة اكبر من قبلىالمستقلون عل

 . ى وثيقة االسرى الشعبي علدمشق يهدف لعدم اجراء االستفتاء
  12/6/2006القدس العربي 

  
  محاولة إغتيال لضابط في المخابرات العامة  .4

أفادت مصادر أمنية أن مواطناَ أصيب بجروح متوسطة جراء إصابته برصاص مجهولين في مدينة غزة فـي                 
 في جهاز المخـابرات     ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وذكرت المصادر أن المواطن سامي السواركة ويعمل           

ووصفت مصادر   .العامة أصيب برصاص مجهولين في حي الشيخ رضوان، حيث تم نقله إلى مستشفى  الشفاء              
  . طبية جراحه بالمتوسطة جراء إصابته برصاصة في البطن

  12/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  
  الحكومة الفلسطينية تدعو لإلفراج عن فلسطينيين مخطوفين في العراق .5

ناشدت وزارة شؤون الالجئين الفلسطينية الحكومة العراقية بالتحرك السريع لإلفراج عـن المخطـوفين              : غزة
ودعت الوزارة في بيان امس المسلحين الذين اختطفوا قبل يومين فلسطينيين في مدينـة الـصدر                . الفلسطينيين

ن أبناء شعبنا الفلـسطيني فـي عراقنـا          إن التعرض إلخواننا وأهلنا م     :وقال البيان . ببغداد، بإطالق سراحهما  
الشقيق يزيد الشعب الفلسطيني كله في الداخل والخارج ألماً ومرارة، خصوصاً في ظـل الهجمـة البربريـة                  

  .الشرسة التي يشنها اإلحتالل اإلسرائيلي بشكل يومي، وفي ظل حملة الحصار والتجويع التي يتعرض لها
  12/6/2006الشرق األوسط 

  
    مسؤوليين ايرانيين في طهرانالزهار يلتقي .6

كالً من الرئيس محمود نجاد ورئيس مجلس تشخيص مـصلحة          في طهران   محمود الزهار   . دالتقى   :الوكاالت
 :ونقلت وكالة االنباء الطالبية ايـسنا عـن رفـسنجاني ان           .النظام حجة االسالم علي اكبر هاشمي رفسنجاني      

  .في احراز الدولة الفلسطينية االنتصارات على الحكم الصهيوني ومؤيديهاالسالم هو السبب 
  12/6/2006النهار 

  
  تحويل سديروت الى مدينة اشباح بكتائب القسام تتعهد  .7

تعهدت بأن تجعـل بلـدة       كتائب القسام ان   غزة من    فتحي صباح  نقالً عن مراسلها   12/6/2006الحياة  نشرت  
ت سرايا القدس باالستمرار في القصف حتى رحيل االعداء او عليهم انتظـار             سديروت مدينة اشباح، فيما تعهد    

واشارت كتائب القسام في سلسلة من البيانات المنفصلة انها اطلقت ثمانيـة صـواريخ علـى                 .الموت والتدمير 
سديروت وصاروخين وثالث قذائف هاون على معبر كيسوفيم، كما اطلقت صاروخين على معبـر صـوفاه،                

 على كيبـوتس شـرق      وأخراريخ على موقع بئيري، اضافة الى صاروخ على معبر ناحال عوز،            وثالثة صو 
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من جهتها، افادت سرايا القدس في عدد من البيانات انها اطلقت صاروخاً على المنطقة الـصناعية فـي                   .غزة
   .مدينة المجدل، مضيفة انها اطلقت صاروخين آخرين على سديروت

الناطق اإلعالمي باسـم    ،   أبو عبيدة  ان خليل الشيخ    نقالً عن مراسلها   12/6/2006األيام الفلسطينية   وأوردت  
 ستستمر في   القسامن  ، ا وأضاف. ن الكتائب استأنفت المقاومة استجابة لضغوط من الشعب       اعلن ا كتائب القسام،   

اصـل الـذي    نهج المقاومة رغم التهديدات اإلسرائيلية، مشددا على أن االحتالل يمارس العنف والقصف المتو            
بدورها قالت وحدة الهندسة الخاصة ووحدة االسـتطالع        . يستهدف المواطنين، سواء قامت المقاومة بالرد أم ال       

الميداني في كتائب الشهيدة دالل المغربي التابعة لحركة فتح إنهما أطلقتا سبع قذائف صاروخية باتجاه سديروت                
   .وناحل عوز، ومدينة عسقالن، صباح أمس

  
 ة عسكرية لالحتالل خالل اقتحام مخيم جنين إعطاب آلي .8

 مخيم جنين، سرائيلية أصيب أحد كوادر سرايا القدس فجر امس خالل اقتحام قوات اال:جمال جمال، وكاالت
حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة وجنود االحتالل، تمكن خاللها المقاتلون الفلسطينيون من 

 مستوصف األمل لمدة ساعة ونصف بحجة سرائيليةقوات االالوحاصرت . لحتاللالإعطاب آلية عسكرية 
 .وجود الجريح داخل المستوصف

12/6/2006الدستور   
  
 منع دحالن من الدخول لبيت عزاء ابوسمهدانة تنفيذا لوصيته .9

اكدت مصادر فلسطينية امس بان محمد دحالن منع من دخول بيت عزاء جمال  : وليد عوض،رام اهللا
وأكد أبو . الوقائي األمن نع دحالن تنفيذا لوصية أبو سمهدانة بعد ان كان سجينا في سجونوم .نةابوسمهدا
أن أبو سمهدانة أوصي بعدم مشاركة دحالن في جنازته أو أن يعزي ، أحد قادة لجان المقاومة الشعبية، عوض

لجان أن الة حدثت حينما علمت  أن الواقعىوأشارت المصادر ال. جان قامت بتنفيذ الوصيةاللفيه، مضيفاً أن 
لجان رفضهم الستقباله الوهنا أعلن بعض القادة من . عزاءالدحالن عاد من الخارج وأنه سيتوجه الي بيت 

وأعلنوا حالة النفير وحذروا من أنهم سيطلقون النار عليه حين دخوله وأمروا أفرادهم بأخذ الحيطة والحذر 
وأوضحت المصادر أن عناصر األمن الوقائي نصحوا دحالن . لبيتلواالنتشار في الشارع الخارجي المؤدي 

لجان رفضهم استقبال دحالن كونه البعدم القدوم ووضعوه بصورة األوضاع، خاصة بعد أن أبلغهم بعض قادة 
يذكر أن أبو سمهدانة كان علي خالف كبير مع دحالن، فقد اتهم أبو سمهدانة دحالن . شخصا غير مرغوب فيه

 .  قناة العربية الفضائية بقيامه بتشكيل فرق موت إلرهاب أبناء الشعب الفلسطينيىنقطة نظام علفي برنامج 
12/6/2006القدس العربي   

   
  طرد قيادي فى حماس من بيت عزاء أبو سمهدانة  .10
 عن شهود أن النائب األسطل وأثناء إلقائه كلمة تأبينية ألبو ،فلسطين برس، نقل الموقع االلكتروني: غزة
رفح، تهجم على جهاز األمن الوقائي موجها اتهامه لهم بالعمالة ومساعدة اإلسرائيليين في  هدانة أمام أهاليسم

اغتيال أبو سمهدانة، ما دفع بأبناء رفح وعائلة أبو سمهدانة بسحب المايكروفون من األسطل ومنعه من إكمال 
وبحسب الموقع  . ليطرد بعد ذلك من بيت العزاءكلمته وحدثت مشادة كالمية بين أبناء العائلة ومرافقي األسطل

فان هذه الحادثة تأتي ضمن مسلسل التشهير الذي يمارسه األسطل وبعض قادة حماس ضد جهاز األمن 
  .الوقائي

12/6/2006البيان    
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 توقع عمليات لحماس تحدث تحوال نوعيا في الصراع الفلسطيني االسرائيليالشارع ي .11
 ى مسؤول امني فلسطيني عن مخاوفه من ان تكون العملية القادمة للقسام للرد علعبر : وليد عوض،رام اهللا

والمح بانه يخشي ان . مقتل عائلة فلسطينية كاملة نوعية بحيث تحدث تحوال في الصراع الفلسطيني االسرائيلي
استخدام وعبرت مصادر امنية اسرائيلية عن مخاوفها من .  رأس الجميعى حماس الي قلب الطاولة علىتسع

 لقتل اكبر عدد ممكن من ىكتائب القسام غازات سامة في عملياتها االستشهادية القادمة او اية وسائل اخر
بشن عمليات نوعية جملة من التساؤالت حول تداعيات  كتائبالويثير تهديد . االسرائيليين في العملية المرتقبة

سطينية التي تقودها الحركة، وإمكانية استجالب ردود  مستقبل الحكومة الفلىمثل هذه العمليات حال وقوعها عل
ومن جانبها .  فشل مشروع حماس الذي جاءت بهىفعل إسرائيلية ضد وزراء وشخصيات في الحكومة تؤدي ال

كتائب استئناف عملياتها الن الحكومة مستهدفة قبل إعالن ا الحكومة، وىقللت حماس من إمكانية تأثير ذلك عل
  .سمهدانة الذي يتقلد منصباً رسمياً داخل الحكومةبدليل اغتيال أبو 

12/6/2006القدس العربي   
 

 كتائب األقصى تفكك شبكة للعمالء في الضفة الغربية  .12
أعلنت كتائب األقصى أنها نجحت مؤخرا في تعقب واكتشاف خلية من أخطر خاليا الموساد والتي كانت 

نيين، معتبرة ذلك من أقسى الضربات التي تعرض لها مسؤولة عن مراقبة ورصد تحركات المناضلين الفلسطي
 . جهاز المخابرات اإلسرائيلي السيما وان الخلية امتد عملها من الخليل جنوبا إلى جنين شماال
12/6/2006البيان    

 
  كتائب األقصى تنفي عالقتها باختطاف الطالب اليهودي  .13

ود إسرائيليين وإيقاع القصاص بهـم علـى حـد          اعلنت كتائب األقصى انها لن تترد في خطف جن        : ألفت حداد 
حادثه خطف اليهودي أمس في نابلس بما أسمته المسرحية الهزيلة معتبرة إنهـا             بونفت أية عالقة لها      .تعبيرها

   .محاولة الختراق صفوف الكتائب ومحاولة تشويهها
11/6/2006 48عرب   

  
  دانة على ضرورة فتح ملف العمالء خالل حفل تأبين أبو سمهتأكيد  .14
لى فتح ملف العمالء، والضرب بيد من حديد على كل ادعا متحدثون في حفل تأبين جمال أبو سمهدانة : رفح

وأكد المتحدثون على  .من يتستر عليه، السيما مع استمرار االحتالل باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية
الفلسطينية صوب صدر االحتالل ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورص الصفوف وتوجيه البندقية 

  . الصهيوني
12/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  حماس تنفي أي اجتماع للفصائل في دمشق  .15

 أعلنت حركة حماس من دمشق أمس أن أي لقاء جماعي للفصائل الفلسطينية الموجودة فـي العاصـمة                 :دمشق
وقـال  . لتي تبدأ اليوم على االجتماعات الثنائية     السورية لن يجري مع فاروق القدومي الذي ستقتصر نشاطاته ا         

ن اللقاء الموسع الذي جرى الحديث عنه مع القدومي والذي كان متوقعا اليوم، لـم تـسبقه     اموسى أبو مرزوق    
وأوضـح  . دعوة واضحة، أو جدول أعمال، أو تحديد لمستوى اللقاء، مضيفا أن ثمة أسئلة لم تتم اإلجابة عنها                

وقد أكد مساعد القـدومي، أنـور       . فضل أن يكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقيات القاهرة        أنه في هذا الوقت ي    
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 أن القدومي سيبحث مع الفصائل كل على حدة إمكانية           الى عبد الهادي، ما جاء على لسان ابو مرزوق، مشيرا        
 .  حزيران الحالي وبمشاركة من فتح بشخص أحمد قريع22عقد االجتماع الموسع بعد 

12/6/2006فير الس  
  

  التجميع خطة أولمرت يلتقي بلير ضمن جولته لتسويق  .16
 فيمـا . لخطة التجميـع  بدأ اولمرت اليوم زيارة الى لندن يلتقي من خاللها بلير في محاولة لحشد التأييد الدولي                

 ذكـرت   نفي حي  .حاديال ا  الحدود  للتوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين قبل ترسيم        ىجدد ادعاءه بأنه يسع   
  .مصادر بريطانية بأن بريطانيا ستشدد على ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لترسيم معترف به
  12/6/2006 48عرب 

  
  كفي اذا استمرت المنظمات االرهابية بالتحركتال صدقية عباس  :أولمرت .17

مع قناة سـكاي     اولمرت في مقابلة     هقالما  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 12/6/2006 الحياة   نشرت
مشيرا إلى أنه   عباس بذل المزيد من الجهود لنزع سالح المنظمات االرهابية،          محمود  ان على   من   ،امس نيوز

، مؤكـدا    ان ذلك ال يكفي اذا استمرت المنظمات االرهابية بالتحرك         إال ،حترمه كثيرا ي هوشخص صادق جدا و   
عباس ال يبدو قادرا، اقله في المرحلة الحالية، علـى          ان  ألمح إلى   لكنه  . هتساعدم ل هقوم بكل ما في وسع    ي س أنه

  .فرض ارادته على حكومة حماس
اولمرت هاجم محمود عبـاس،     إلى أن   : الناصرة من   12/6/2006الغد األردنية    مراسل   برهوم جرايسي ولفت  

  .بالقاتلوصفه اللقائه كلمة رثاء لجمال ابو سمهدانة، الذي 
  

  ياح غزةالجيش الجت  خطة يرفض إقتراحبيرتس .18
رد سيكون أكثر قوة في حال استمرار اطـالق         الن  بأ ،هدد بيرتس في جلسة جمعته مع قادة الجيش االسرائيلي        

 . حملة واسعة اعدها الجيش لمهاجمة قطاع غـزة        هرفضعنه  نقلت    إسرائيلية ا مصادر ، إال ان  صواريخ القسام 
 مطلقي صواريخ القسام ومصنيعها ومتخـذي        االستمرار في اعداد البرنامج لضرب     عسكريينقادة ال الأمر  فيما  

  .القرار في شأنها
  12/6/2006 48عرب 

  
  هنغبي يهدد باستهداف قادة حماس وبينهم هنية  .19

مواجهـة بـين     ب  هـدد  ،رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست     أن  : 12/6/2006-11 48 عرب ذكر موقع 
 إسـماعيل   نهمضـم من  يكون محصنا و  س حركة قادة ال   أحد من   ال  أن موضحا. إسرائيل وحماس ال يمكن منعها    

أن من جهة أخـرى،     واعتبر   .ياسين والرنتيسي ينتظرانه في حال استمر في قتل اليهود        ، مشيرا بقوله أن     هنية
  إال انـه أعتبـر أن      .القصف المدفعي الذي يهدف إلى ردع إطالق صواريخ قسام من القطاع لم يثبت نجاعته             

ـ     غزة غير واردة اآلن   طاع  قإمكانية إعادة احتالل مناطق من       اق وراء التطـورات    يس، ملمحا إلى ضرورة اإلن
  .أحيانا

 ،د يحيى موسى  يأك إلى ت  :رام اهللا والوكاالت   من   12/6/2006 االتحاد االماراتية     مراسلة  تغريد سعادة  وأشارت
وال من كـل    ا أفضل من ذوي هدى غالية       وسيلهم، فهم    وال تزعج  قادتهاأن التهديدات التي تلقتها حماس شرف ل      

مشيرا إلى أن هذه التهديدات إنما تعكس مشروع االسرائيليين المعادي االقتتالي الذي ال يبحـث عـن                 ،  الشهداء
وأكد أن الرد على هذه التهديدات ال يكون إال من خالل توحد الساحة الفلسطينية وااللتقـاء                . سلم وال عن سالم   
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فلسطيني بأكمله قادرا على التـصدي لالحـتالل الـذي ال           على القضايا الجامعة التي يمكن أن تجعل الشعب ال        
 أن المنطقة كلها مقبلـة علـى         من جهته،  أوضحفالمصري  أما مشير   . يحسب حسابا لألمة العربية واإلسالمية    

قوى المقاومة القوية لن ترضى بأقل من ذات المستوى الذي يمارس فيه االحـتالل              فإن   وبالتالي   ،انفجار كبير 
  . الفلسطينيشعبالنه على االسرائيلي عدوا

  
  إسرائيليون يتوعدون بمحاكمة حالوتس في الهاي .20

 أمام منزل دان حالوتس احتجاجاخالل تظاهرهم عشرات الناشطين اليساريين اإلسرائيليين، توعد : وكاالت
 . بتقديمه إلى محكمة جرائم الحرب في الهايعلى قتل المدنيين الفلسطينيين،

  12/6/2006البيان 
  

   خالل االسبوع الحاليإسرائيلية واسعةعسكرية ت مناورا .21
 االسرائيلي أمس انه سيقوم بمناورات على نطاق واسع حتى األربعاء المقبل على مجمل               جيشال أعلن   :ب.ف.ا

ستشهد تسييرا كثيفا آلليات عسكرية، اضـافة الـى         ، حيث   اراضي فلسطين التاريخية وهضبة الجوالن المحتلة     
  .لو منخفض دون اعطاء توضيحات اضافيةتحليق الطائرات  على ع

  12/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إعالن حالة التأهب لدى الشرطة اإلسرائيلية تحسباً ألي طارئ .22
 درجة التأهب في صفوف قواتها إلى درجة واحدة تحت الدرجة            االسرائيلية رفعت الشرطة : اإلذاعة االسرائيلية 

 بتنفيذ عمليات مسلحة، رداً على العمليـات        الفلسطينيةد المنظمات   القصوى، تحسباً ألي طارئ في أعقاب تهدي      
  .قوم بنفس اإلجراءويشار هنا إلى أن نجمة داود الحمراء ست. العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في غزة

  11/6/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  مستوطنو سديروت يعرضون منازلهم للبيع    .23
در اسرائيلية تعطيل الدراسة في عدة مستوطنات يهودية في النقب الغربي بعـد             اكدت مصا : رام اهللا والوكاالت  

صابة مستوطن بجـروح خطـرة قـرب        إ و ،سقوط صاروخ قرب مدرسة ابتدائية في مستوطنة شاعار هنغيف        
 لعجز الجـيش     بيريتس  إقامة خيمة احتجاج امام منزل     هايخطط مستوطنو ، التي   مدرسة في مستوطنة سديروت   

وقالت .  تمهيداً لالنتقال الى اماكن اكثر امناً      ، شققهم السكنية للبيع   وا عرض ، إضافة إلى أنهم   ريخعن وقف الصوا  
ـ       أهآرتس امس نقالً عن مسؤولين في وزارة التعليم،           الـى أولمـرت،     ينن هناك طلبات من قبل خبراء تعليمي

العملية التعليمية في المدينـة     ن  ، أل تطالبه بالبحث عن حلول ناجعة لوقف إطالق قذائف القسام باتجاه سديروت          
  .تواجه انهيارا كبيرا في ظل عودة الفصائل الفلسطينية للقصف

  12/6/2006االتحاد االماراتية 
  

  خطط اسرائيل للتنمية في مدينة ايالت تنذر بكارثة بيئية  .24
كارثـة بيئيـة    الخطط التي تنوي اسرائيل تنفيذها بحجة التنمية لمدينة ايالت تنـذر ب           ذكرت هآرتس أن     :عمان

 خبراء ازديادا مضطردا في موت الـشعب        حيث الحظ  .تقضي على الشعب المرجانية النادرة في خليج العقبة       
  .المرجانية خالل السنة الماضية

  11/6/2006وكالة األنباء األردنية 
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  نصف األسر الفلسطينية تواجه خطر الفقر  .25
نسبة االسر < االحصاء المركزي الفلسطيني ان  اظهرت نتائج دراسة خاصة أعدها جهاز: ا ف ب، رويترز

 في المئة من اجمالي االسر 51.5 بلغت حوالى 2005التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر خالل العام 
وحدد خط الفقر في .  في المئة في الضفة46 في المئة في غزة و63وقدرت النسبة بنحو . >الفلسطينية

را شهريا السرة مكونة من ستة افراد، بينما قدر خط الفقر المدقع  دوال477االراضي الفلسطينية بحوالى 
 في المئة من االسر الفلسطينية تعاني من 18ووفقا للدراسة، فان حوالى .  دوالرا لالسرة نفسها385بحوالى 

ح االمر الذي يرش ,2005وشملت الدراسة العام .  في المئة في الضفة13 في المئة في غزة و27الفقر المدقع، 
اثر توقف صرف رواتب اكثر من , 2006ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذي يواجهون خطر الفقر خالل العام 

  .  الف موظف يعملون في مالك السلطة160
  12/6/2006السفير 

  
 مدير االونروا في عمان اكد عدم تراجع مستوى الخدمات في المخيمات  .26

 بيتر مان ان الوكالة تسعى لتحسين خدماتها وتطويرها قال مدير االونروا في عمان شيلدون: عمان ـ بترا
وبين ان الوكالة  .لتحسين احوال الالجئين، نافيا ان يكون هناك تراجع في خدماتها المقدمة داخل المخيمات

 مليون دوالر بهدف ادخال تحسينات 480 لتصل الى حوالي 30طلبت زيادة حجم الميزانية هذا العام بنسبة 
وقال في حال عدم الحصول على هذه الزيادة فان عملنا الروتيني  .ع لخدمة الالجئين والمخيماتوالقيام بمشاري

 .االعتيادي سيستمر ولكن لن يكون بوسع الوكالة ادخال التحسينات التي تريدها
  12/6/2006الدستور 

  
  محامو فلسطين يعتزمون مقاضاة إسرائيل على ارتكاب مجزرة شاطئ غزة .27
تزم نقابة محامي فلسطين رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية لمقاضاة وزير الحـرب              تع:  حامد جاد  ،غزة

االسرائيلي عمير بيرتس وحكومته على ما تواصل ارتكابه يومياً من جرائم حرب بحق المدنيين الفلـسطينيين                
جهل نائب نقيـب    وأشار المحامي عادل أبو     ،  والتي كان آخرها المجزرة على شاطئ بلدة بيت الهيا شمال غزة          

المحامين إلى أن النقابة شكلت عقب الجريمة المذكورة طاقماً فنياً لتوثيـق مجـزرة شـاطئ غـزة بالـصور                    
والشهادات المشفوعة بالقسم وعملت على مخاطبة منظمات حقوقية دولية مختصة برفع قضايا ضـد مرتكبـي                

لمحامين الفلسطينيين داخـل األراضـي      وأوضح أن النقابة أجرت أيضاً اتصاالت مع عدد من ا         . جرائم الحرب 
 واتحاد المحامين العرب وجهات أخرى مختصة أبدت جميعها االستعداد التام لـدعم الجهـود               48المحتلة عام   

  .الفلسطينية المبذولة لمقاضاة إسرائيل على جريمة قتل سبعة من عائلة غالية عصر يوم الجمعة الماضي
  12/6/2006الغد األردنية 

  
   لن أقبل اعتذارهم أبدا:الطفلة هدى .28

لم يتمالك الصحفيون ومعهم ممثلو مؤسسات حقوقية انفسهم واجهشوا بالبكاء مع الطفلـة             :  سمير حمتو  -غزة  
وبعد عـرض لقطـات     . هدى غالية التي كانت تروي فصول المجزرة الرهيبة بحق عائلتها على شاطئ البحر            

صول المأساة وتجيب على اسئلة الـصحفيين تـارة         مصورة عن المجزرة اطلقت هدى العنان لدموعها لترسم ف        
هدى الطفلة البريئة قالت بصوت مخنوق اريد ان اعيش بأمان ودونما خوف، ال             ،  بالصمت وتارة اخرى بالبكاء   
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أبداً ..واضافت ان قذائف االحتالل كانت مقصودة، ولن أقبل اعتذارهم         ...لتقتل األطفال ..أريد أن تنطلق القذائف   
  .ملن أقبل اعتذاره

  12/6/2006الحياة الجديدة 
  

   ألف موظف40بالتيل توزع بطاقات لشراء الطعام على شركة  .29
 أعلنت شركة بالتيل لالتصاالت الفلسطينية أمس، أنها ستوزع بطاقات لشراء الطعام تبلغ قيمة الواحدة :رويترز

اتب منذ تولت حركة  ألف موظف حكومي لم يحصلوا على رو40على )  دوالرا أميركيا112( شيقل 500منها 
وقال رئيس الشركة ان هذا البرنامج ال يعرض شركته لخطر فرض عقوبات أميركية . حماس رئاسة الحكومة

أو دولية عليها، وأضاف عندما نقوم بتأمين الغذاء واألكل لألطفال ال أدري أي مخاطرة خارجية نأخذها، ال 
ل غزة وجنين هم بحاجة كما هم األطفال في دارفور أعتقد أن الوقاحة الدولية ستصل الى هذا الحد، فأطفا

  .والصومال
  12/6/2006البيان 

  
  مسيرة سلـمية أمام حاجز قلنديا تطالب بإزالته .30

نظم مواطنون ومتضامنون إسرائيليون وأجانب، أمس، مسيرة سلمية احتجاجية عنـد  :  فادي العاروري،رام اهللا 
مطالبة بإزالته ووقف اإلعتداءات اإلسرائيلية على الشعب       تلة، لل ، شمال مدينة القدس المح    حاجز قلنديا العسكري  

مسيرة التي انطلقت صـوب الحـاجز،       امناً دولياً وإسرائيلياً، في ال     مواطناً ومتض  50وشارك نحو    .الفلسطيني
  .ونظمت بدعوة من لجان مقاومة الجدار وحركة التضامن الدولية، بمشاركة مواطنين من قرية بلعين

  12/6/2006سطينية األيام الفل
  

   أسرى الدامون علىاعتداء جديد لقوات االحتالل .31
أكد عدد من األسرى القابعين في سجن الدامون تعرضهم للضرب المبرح على ايدي عناصر من وحدة تفتـيش          

مـستخدمة الهـراوات    ) 3(السجون، موضحين ان قوة خاصة من جيش االحتالل اقتحمت غرفهم فـي قـسم               
وذلـك    األسرى  ثالثة من  الدروع وخراطيم الغاز الـمسيل للدموع، حيث قامت باختطاف       والكالب البوليسية و  

  .قبل ان تعمد الى تعريتهم وتخويفهم بالكالب البوليسية ومن ثم عزلهم في زنازين انفرادية ضيقة
  12/6/2006األيام الفلسطينية 

  
   رفحمعبرتهريب مئات الكيلوجرامات من الذهب إلى مصر عبر  .32

 المصريون على اإلنترنت عن مصادر موثوقة تأكيدها أنّه يجري يومياً عبر منفذ رفح البري نقلت شبكة
تهريب مئات الكيلوجرامات من الذهب من األراضي الفلسطينية عبر مصر، حيث تدخل بصحبة الركاب 

ولة أخرى أي أنها متجهة إلى د-والتجار الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر على أنها ترانزيت 
إن هذا يعد محاولة لخنق االقتصاد : وقال الموقع عن مراسله سعيد الليثي من منطقة العريش .عبر مصر

وأوضحت المصادر أنّه تم إخراج ما يقرب من ، الفلسطيني واستمراراً لسياسة الضغط على الحكومة الفلسطينية
 كيلوجرام يومياً 200شهر ونصف الشهر بواقع عشرين طناً من الذهب منذ بدء تلك العملية منذ حوالي ال

وأوضحت المصادر أن كّل ذلك يتم بالتواطؤ مع رجال الجمارك  .متجهة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة
إن هذه العملية تأخذ شكل رسائل رسمية : وقالت المصادر. الفلسطينيين والمسؤولين عن أمن المعبر الفلسطيني



 

 14

ية، ولكن الواقع الفعلي والمالحظ أنها عملية تهريب للثروة القومية الفلسطينية ألن ما خرج تخرج بصورٍة قانون
  .من األراضي الفلسطينية من ذهٍب يعادل ما تستورده مصر خالل العام

  11/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

 خفايا تاريخ فلسطين الحديث اصدار كتاب  .33
خفايا تاريخ فلسطين : وان فلسطين في عيون اإلمام الشهيد هاشم الخزنداريصدر قريبا في غزة كتاب جديد بعن

الحديث، وابرز ما يميز هذا الكتاب أنه يؤرخ ألول مرة لفترة مفقودة من تاريخ فلسطين الحديث، في فترة 
ويشتمل الكتاب على مجموعة من الوثائق النادرة . 1980 وحتى 1920العمل السياسي والعسكري من عام 

ها الشيخ الخزندار، كما اعتمد على شهادات شفهية كثيرة لشخصيات وطنية وإسالمية وعلمانية عاصرت جمع
  .فترات مهمة من تاريخ ضيع فلسطين

  12/6/2006البيان 
  

  قائد القوات البرية يزور اسرائيل قريباً : تركيا .34
الشهر الجاري لبحـث المزيـد مـن        يستعد قائد القوات البرية يشار بويوك أنيت لزيارة اسرائيل نهاية           : أنقرة

ووصـفت مـصادر    .  الوضع األمني والعسكري فـي المنطقـة       إلى باإلضافةالتعاون العسكري بين الدولتين     
 إن المـصادر    تقولو.  المقبل آب الزيارة بالمهمة ألنها تسبق تعيين بويك أنيت رئيسا لألركان بداية            دبلوماسية

مانية تركيا التي أوالها اإلسرائيليون أهمية خاصة فـي عالقـاتهم           العسكر قصدوا هذا التوقيت للتأكيد على عل      
 الفتور الذي ما زال مخيما على عالقات تل أبيب بحكومـة أردوغـان              إلىتشير المصادر   كما  . بأنقرةاألخيرة  
  . اإلسرائيليين وقيادات اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة لن تثق بأردوغان ورفاقهإنوتقول 

  12/6/2006المستقبل 
  

     طرد السفير االسرائيلي إلىمجلس الشعب المصري يدعو  .35
 المركزي على األمنأدان مجلس الشعب المصري والمعارضة المصرية حادث مقتل شرطيين من  :القاهرة

 . المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل في غزةأداناالحدود مع اسرائيل برصاص قوات االحتالل، كما 
ر من نواب البرلمان بطرد السفير االسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل ابيب وطالب عدد كبي

 كما طالبوا .أراضيها عدوان على أي النظر في اتفاقية كامب ديفيد حتى تتمكن مصر من ردع وإعادة
لمتحدة التخاذ  الألمم عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة إلىالخارجية المصرية وجامعة الدول العربية بالدعوة 

 . تحقيق دولي في جريمة قتل الشرطيين والمذبحة في غزةإلىموقف دولي والدعوة 
  12/6/2006الدستور 

  
  حديث إسرائيل عن سيناء غير مقبول   : القاهرة .36

 اسـتقطاع   إلـى وصف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية دعوة أحد جنراالت إسرائيل            : القاهرة
 قطاع غزة في إطار التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، بأنه كالم           إلىتر مربع من سيناء وضمها       كيلو م  600

وأكد أن أية محاولة للتحدث عن بدائل جغرافية من أرض مصر أو األردن             . فارغ وتافه ال يستحق التعليق عليه     
لتي تقرر إقامة دولة فلسطينية على      في إطار تسوية القضية الفلسطينية مرفوض، ويتنافى مع القرارات الدولية ا          

 يتنافى والشرعية الدولية وغير     أخرى وشدد على أن أي حديث عن دولة في أماكن           .الضفة الغربية وقطاع غزة   
  .ةمقبول من مصر أو أية دولة عربي
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  12/6/2006االتحاد االماراتية 
  

   القاهرةإلى المصري في غزة يهدد بالعودة األمنيالوفد  .37
 عن عـدم ارتياحـه بـسبب        أعرب المصري قد    األمني الوفد   أن مصدر دبلوماسي    أكد :ي خطاب  فتح ،القاهرة
.  دوره أداءوان حالة عدم االستقرار في قطاع غزة جعلتـه عـاجزا عـن              ,  مهمته أداء التي تعترض    األجواء
قيـام   غـزة لل إلـى انه جاء ,  صراحة خالل لقائه بقيادات حركتي حماس وفتحأعلن الوفد أن المصدر   وأضاف

 إن وقال المصدر    . القاهرة إلى فشل المهمة والعودة     إعالن إلىوانه قد يضطر    , بمهمة معينة لم ينفذ منها شيء     
 يكون والؤها لفلسطين وليس لغيرها من القوى التي عليهـا البحـث عـن الخالفـة                 أنفتح طلبت من حماس     

  . في مكان آخراإلسالمية
 12/6/2006العرب اليوم 

  
   ة تشاورية عربيةبقمالجامعة ترحب  .38

 تصريحات صحافية عقب مباحثـات مطولـة مـع المستـشار            في ،رحب عمرو موسى  : مراد فتحي ،  القاهرة
 للقمة العربية عمر البـشير بعقـد قمـة          الحالي بمقترح الرئيس    إسماعيل، مصطفى   السوداني للرئيس   السياسي

 المعنيـة   واألطـراف  جانب مصر    إلى  شرم الشيخ تضم السودان والسعودية والجزائر      فيتشاورية عربية تعقد    
 وقت ممكـن وبـدون      أسرع في تعقد   أن هذه القمة مهمة ونأمل      أنوعبر موسى   .  فلسطين والصومال  بقضيتي
 بعقد قمـة    اإلمارات هناك مقترحا آخر من رئيس وزراء        أن موسى   وأضاف.  المعنية األطراف بحضور   إبطاء

 الهـدف   أن إسماعيل أكدومن جانبه    .العربي العالم   في حواإلصالتدرس قضيا التنمية     اقتصادية عربية سنوية  
 الفلـسطينية   األراضي في وكذلك مناقشة ما يحدث      ، الصومال فيمن هذه القمة هو مساعدة الحكومة االنتقالية        

  . من قتل ودمار وحصار وتوتر على الساحة الفلسطينية
  12/6/2006الشرق القطرية 

  
  طينيين قرار السالم متروك للفلس: مفتي مصر .39

 رفض مفتي مصر علي جمعة أن يقوم غير الفلسطينيين بتحديد ما ينـدرج تحـت                :عادل عبد الحليم  ،  القاهرة
قاعدة الضرورة في تعامل الشعب الفلسطيني مع إسرائيل، مشددا على أن قرار السالم مـع الدولـة العبريـة                   

الريسيوني في الرباط بجـواز إبـرام       وهذا أول تعليق من مفتي مصر على فتوى          .متروك للفلسطينيين وحدهم  
لكن مـن    .الفلسطينيين اتفاقية سالم مع إسرائيل تكون بمثابة مهلة أو هدنة طويلة األجل تحت قاعدة الضرورة              

منطلق أن الفلسطينيين ال يملكون اآلن سوى هذا الخيار، أيدت عميدة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة              
بمـا  وأوضحت أن وضع األمة اإلسـالمية        .شأن االعتراف المرحلي بوجود إسرائيل    األزهر فتوى الريسوني ب   

  .فيه اآلن من الضعف يجعلنا نأكل الميتة من أجل االستمرار في الحياةهي 
  11/6/2006اسالم اون الين 

  
   من يخذل فلسطين لن يجد من ينصره : اتحاد العلماء .40

 حكومـات العـالم   ، في بيان أصـدره األحـد،  ي لعلماء المسلمين  دعا االتحاد العالم   : عادل عبد الحليم   ،القاهرة
اإلسالمي إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان اإلسرائيلي المستمر، مشددا علـى أن مـن يخـذل                  

وفي إشارة إلى الغارات اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة شدد االتحاد على             .المظلومين لن يجد من ينصره    
  ه شرعة وال عرف وال قانون         أن قصف العزوأعرب االتحـاد عـن قلقـه إزاء        . ل المدنيين بالصواريخ ال تقر

محمود عباس، وطالب القوى الفلسطينية كافة أن تضع        والتوتر المتصاعد في العالقات بين الحكومة الفلسطينية        
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القادرة وحدها وبوحدتها على    أيديها معا في مواجهة العدو الصهيوني، وأن تقوي المؤسسات الشرعية المنتخبة            
بيان أن الحـصار المفـروض      الوأشار  . الوقوف في وجه االستخفاف الصهيوني والعالمي بحقوقنا في فلسطين        

لذلك يأثم كـل     عقابا له على إرادته الحرة في اختيار ممثليه، ال يجوز أن يستمر           وعلى الشعب الفلسطيني ظلما     
  .عن ذلكقادر على إنهائه أو إضعافه، ثم يقعد 

  12/6/2006إسالم أون الين 
  

 العراق مستاء من رد فعل حماس على مقتل الزرقاوي .41
 وأبلغته استدعت القائم باالعمال الفلسطيني في بغداد أنهاقال بيان لوزارة الخارجية العراقية  :ف ب  ا،بغداد

 .األمةاعتبرته شهيد استياء الحكومة العراقية واستغرابها لتصريحات حماس التي دافعت عن الزرقاوي و
 بهذا األمنية يصدر موقف واضح من العرب بتهنئة العراق وقواته أن العراق كان يتوقع أن إلى البيان وأشار

وطالبت الخارجية العراقية السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها من هذا  .اإلرهاباالنجاز الكبير في حربه ضد 
ة ستدرس بدقة ما يترتب على ذلك من مواقف تجاه الحكومة التصريح، وبخالف ذلك فان الحكومة العراقي

 .الفلسطينية
  12/6/2006الدستور 

  
   التحقيق في مجزرة غزةإلىلندن تدعو اسرائيل  .42

 وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية مارغريت بيكيت في بيان صـادر            قالت : الرأي ،عمان
 هـا في غزة التي وقعت ظهر الجمعـة مـع نظيرت         عنها أول من أمس سوف أثير قضية عمليات القتل          

 و جاء في البيان نشعر بالقلق العميق لسماع تقارير حول وقوع            ، بها يوم االثنين   تلتقياإلسرائيلية عندما   
  أشار البيـان     ،قتلى فلسطينيين نتيجة لقصف إسرائيلي لمدنيين، بمن فيهم أطفال، على شاطئ في غزة            

  .داعيا إسرائيل التحقيق في هذا الحادث . العزلإلى الرفض التام لقتل المدنيين
 12/6/2006الرأي األردنية 

 
   للفلسطينيينمساعدةالعلى آلية  أوروبي –أمريكي خالف : نودبلوماسي .43

 جورج بوش تضغط على االتحـاد       األميركي الرئيس   إدارة أن أمس قال دبلوماسيون غربيون     :رويترز،  القدس
دفع مبالغ مالية للفلسطينيين العاملين في الخدمات الـصحية وربمـا آلخـرين          خطة ل  إلغاء إلى لدفعه   األوروبي

 مزيـد مـن     إلى األطلسي يؤدي الخالف بين جانبي المحيط       أنويمكن  . األساسيةللحيلولة دون انهيار الخدمات     
) ركييناألميالمسؤولين   (إنهموقال دبلوماسي غربي يشارك في المفاوضات       ،   آلية للمساعدات  إطالقالتأخير في   
يريدون تحديـد األسـر     .  مخصصات أو ولو حتى جزئيا أي مرتبات       األوروبية تدفع المفوضية    أنال يريدون   

 أن األوروبيـين  من   األميركيونوقال دبلوماسي آخر مطلع على المناقشات طلب        .  فقرا وتقديم شيء لها    األكثر
  . يعيدوا النظر في الخطة برمتها

  12/6/2006الحياة الجديدة 
 

   ضرورة توسيع قاعدة المساعدات اإلنسانية والمالية لألطفال الفلسطينيين:رايتأولب .44
وصفت وزير الخارجية األميركية األسبق مادلين أولبرايت الطفلة الفلسطينية : نيفين عبد الهادي، البحر الميت

ض لها األطفال  اثر غارة جوية اسرائيلية، بأنها رمز ألحداث العنف التي يتعرأسرتهاهدى التي استشهدت 
،  والعراق فلسطينألطفال والمالية اإلنسانية ضرورة توسيع قاعدة المساعدات إلىودعت أولبرايت  .بالعالم
  . الواليات المتحدة قادرة على تقديم المساعدات وكذلك االتحاد األوروبيأنمؤكدة 
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  12/6/2006الدستور 
  

  في غزةاإلدارة األمريكية تعرب عن أسفها لمقتل الفلسطينيين  .45
على مقتل مواطنين فلسطينيين في قطاع غـزة خـالل    أعربت وزيرة الخارجية كونداليسا رايس عن بالغ قلقها       

عن بالغ أسفها لمقتل وإصـابة      فيه   تعرب    بياناً لخارجية األمريكية ، وأصدرت ا  حديثها مع نظيرتها تسيبي لفني    
هذا  .ق قذائف صاروخية من قبل جيش الدفاع       لكن مقتل هؤالء جاء بسبب إطال      ،الفلسطينيين دون ذنب ارتكبوه   

ودعت الخارجية األمريكية الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى ضبط النفس، كي ال تتدهور األوضـاع نحـو                
  .التصعيد أكثر

 11/6/2006رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري 
  

  ائيليسرد مآسي الصراع الفلسطيني ـ اإلسر يمعرض أشياء في صراع: هولندا .46
 فوجئت الصحافية الهولندية ناديت ديفيسر باهتمام كبير مـن جانـب الهولنـديين              : عبد اهللا مصطفى   نبروكسل

ـ االسرائيلي من خالل عـرض بعـض مـن           بالمعرض الذي أقامته في أمستردام حول الصراع الفلسطيني       
 آجرتهـا خالل حـوارات     يهمسآم لهم يروون فيه     مع تسجيل صوتي   المقتنيات الشخصية لضحايا هذا الصراع    

مـن رواد المعـرض الـذي شـهدته         % 80 حيث شكل عدد الزوار من الهولنديين        . معهم الصحافية الهولندية 
 الجاليـات العربيـة     أبناءالحالي بينما شكل    ) حزيران( يونيو   4 إلى) أيار( مايو   19امستردام خالل الفترة من     

قية في الثامن عشر من الشهر الجاري وحتى الثالث          القدس الشر  إلىوسينتقل المعرض   . فقط% 20واإلسالمية  
 أن قبل نهاية العام الحـالي، علـى         أبيب تل   إلى ينتقل   أنالقادم، وبعدها من المفترض     ) تموز(من شهر يوليو    
  . وستكون المحطة األولى في اسكوتلنداأوروبا إلىينتقل بعد ذلك 

 12/6/2006الشرق األوسط 
  

  ديدة لكسب حرب األفكارريق جالبنتاغون يتبنى خريطة ط .47
 صدر البنتاغون وثيقة جديدة أطلق عليها اسـم خريطـة الطريـق لالتـصاالت اإلسـتراتيجية               أ: منى الجبالي 

Strategic Communications Roadmap .     تتبنى الوثيقة الجديدة مبدأ أهميـة التعامـل مـع المعلومـات
وذكر اللـواء   . لح األمريكية بصورة مباشرة   والتواصل مع اآلخر بصورة أكبر من التركيز على ترويج المصا         

   . عاما القادمة15األمريكي أن الوثيقة الجديدة تعرض إستراتيجية جديدة لوزارة الدفاع األمريكية تمتد إلى 
المرحلة األولى تتمثل في تحسين      :وترمي الوثيقة إلى تحقيق أهداف البنتاغون عن طريق ثالث مراحل أساسية          

المرحلة الثانية فتتمثـل فـي اسـتخدام        . يصال األفكار األمريكية عن طريق وسائل اإلعالم      عملية التّواصل وإ  
تتلخص هذه المرحلة في     المرحلة الثالثة . المرونة في التعامل مع كيفية إيصال األخبار إلى الرأي العام العالمي          

  . لكسب حرب األفكار على اإلرهابإزالة كل العوائق التي من شانها أن تعرقل الجهود التي يقوم بها البنتاغون 
حيث تم  : إبريل :وقد وضعت هذه الوثيقة جدوال زمنيا لتحقيق األهداف التي ترمي إليها وهي على النحو التالي              

تكوين فريق لالتصاالت اإلستراتيجية في وزارة الدفاع للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية األمريكية العاملة              
 إعداد الوثيقة وتقديمها لوزير الدفاع للتوقيع عليهـا، وهـي تعـرض              ويتم فيه  : يوليو  بداية ثم ،في هذا المجال  

 يصدر البنتاغون وثيقة توجيهية      حيث  بداية أغسطس  ، يليه تفصيليا منهجية األساليب التي يجب إتباعها لتنفيذها      
ة الخارجة وتشرف عليهـا     تحدد دور وزارة الدفاع في تنفيذ برنامج الدبلوماسية العامة التي تدار من قبل وزار             

 إصدار الوثيقة النهائية وتشتمل في هـذه المرحلـة علـى             وسيتم فيه  : بداية سبتمبر  أخيراً ،السيدة كارين هيوز  
 .   المبادئ العامة، وأساليب التدريب، ومصادر التمويل، وإدخالها حيز التنفيذ

  3/6/2006 تقرير واشنطن
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 ان قدموا العزاء ألسرة الزرقاويالقوات األردنية تعتقل أربعة نواب لإلخو .48

واصلت الحكومة األردنية تصعيدها ضد جماعة اإلخوان المسلمين باألردن والحركة اإلسالمية بـشكل عـام،               
حيث قامت قوات األمن األردنية باعتقال نواب البرلمان األردني الدكتور محمد أبو فارس، وجعفر الحـوراني،        

 السكر؛ بسبب قيامهم بزيارة بيت عزاء عشيرة الخاليلة لتقديم العـزاء            وإبراهيم المشوخي، والمهندس علي أبو    
في أبو مصعب الزرقاوي، وقد أصدرت جماعة اإلخوان باألردن بيانًا أدانت فيه تجاوزات قوات األمن وقيامها                

ورية، وطالبـت  باعتقال النواب األربعة، كما أدانت الطريقة التي تم بها االعتقال والمخالفة ألبسط الحقوق الدست        
  .باإلفراج الفوري عنهم، والتعامل معهم بطريقة حضارية

  12/6/2006اخوان اون الين 
 

  دراسة مصرية عن مستقبل جماعة اإلخوان الجدد  .49
تحمل عنوان مستقبل جماعة اإلخوان  التي  ربما تكون إحدى أهم نتائج الدراسة: اميمة عبداللطيف، القاهرة

أعدها الباحث عمرو و عن مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، التي ستصدر قريباوالمسلمين 
الشوبكي، هي أن مستقبل جماعة اإلخوان السياسي، مرهون قبل أي شيء بمصير عملية اإلصالح السياسي، 
ذلك أن مستقبل تطور الجماعة يتوقف على مدى انفتاح النظام السياسي المصري على قيم وقواعد 

  . ة بشكل كامل، بحيث يقبل بحرية التعبير والتنظيم لكل القوى السياسية وبتداول السلطة سلمياالديموقراطي
وفيما دشن الشوبكي دراسته بعودة تاريخية الى نشأة جماعة اإلخوان وعرج على عالقتها بالدولة عبر مراحل 

وصفه ببدايات التحول عند تاريخية سابقة، إال أنه خصص تقريبا جل الدراسة الى الواقع الحالي ورصد ما 
اإلخوان الجدد، كاشفا عن أن ثمة ثنائية ظلت تسيطر على الطريقة التي تدار بها الجماعة لوقت طويل، وهي 

  . ثنائية الديني والسياسي التي اعتبرها الشوبكي اإلشكالية الكبرى إلخوان األلفية
بين الحيز الديني والحيز السياسي، غير ويتحدث الشوبكي عن عدم نجاح، أو عدم رغبة اإلخوان في الفصل 

أنه يعود فيقول بأن حيز السياسة اكتسب في الفترة األخيرة مكانا أكبر في الخطاب االخواني على حساب الحيز 
 قدموا أنفسهم بشكل أكثر سياسة وأقل أيديولوجية وعبروا عن 2005المقدس، مشيرا الى انه في انتخابات 

 على تقديم خدمات للمواطنين كبديل عن الفوضى الحكومية وغياب أحزاب كفاءة تنظيمية واضحة وقدرة
  . المعارضة

ووجه الشوبكي نقدا قاسيا الى جماعة االخوان بسبب ما وصفه بخطاب العموميات الذي يقول بأنه ال يحدد 
ن الخطاب برنامجا واضحا للعمل السياسي ألنه يخلط بين المقدس والسياسي والديني واالجتماعي، ما يعني ا

  . غير واضح في اإلجابة عن الكثير من األسئلة المفصلية
وتتميز الدراسة بكونها قدمت وصفا تفصيليا ألساليب التجنيد داخل الجماعة والتكوين التنظيمي والعقائدي 

 مستويات، 4وعضويتها تضم . لكوادر اإلخوان الذي يكشف عن كونها جماعة متعددة التكوين والمستويات
أما أعلى درجات العضوية . أ بما يسمى االنضمام العام، مرورا باالنضمام األخوي، فاالنضمام العمليفهي تبد

  . فيه فهي االنضمام الجهادي
ويكاد الشوبكي يجزم أنه برغم التقارير التي تشير من وقت الى آخر الى انقسامات ونزاعات جيلية داخل 

وهو يعتبر أن . الجماعة على نفسها هو أمر يصعب تخيلهالجماعة بين حرس قديم وحرس جديد، فإن انقسام 
كما . عدم التزام الجماعة ببرنامج سياسي واضح هو أحد العوامل التي ساعدت على التماسك التنظيمي للجماعة

أن الجماعة كما يقول الشوبكي لديها قدرة على استيعاب التناقضات الجيلية وعلى فهم المرحلة وصياغة خطاب 
ولكنه يعود فيقول بأن التحدي األكبر أمام الجماعة هو ضرورة حسم مسألة هويتها . لتأثير فيهاقادر على ا
  . السياسية
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أولها سيناريو استمرار الوضع القائم، . ويضع الشوبكي أربعة سيناريوهات يتصور أنها ستحدد مستقبل الجماعة
وهذا السيناريو سيستمر أثناء . لى أسس دينيةوهو يقول ببقاء الجماعة كما هي، دينية سياسية، تجند أعضاءها ع

حكم الرئيس حسني مبارك وسيبقى المدخل األمني واإلداري المدعوم بحمالت التشويه هو السالح المشهر في 
وجه اإلخوان وستبقى لغة العموميات وصورة اإلخواني المظلوم ضحية النظم االستبدادية هما سالح اإلخوان 

  . في مواجهة السلطة
وهو يتنبأ بأن األوضاع في مصر تتجه نحو مزيد من التدهور . السيناريو الثاني فهو الفوضي غير الخالقةأما 

بما يؤدي الى انتشار حالة من الفوضى تستغلها بعض القوى السياسية وعلى رأسها اإلخوان لالنقضاض على 
 التحقق وهو يبرر ذلك بأن هذا السيناريو بحسب الشوبكي يظل أضعف السيناريوهات من حيث فرص. السلطة

اإلخوان ال يسعون بأي صورة من الصور إلى االنقضاض على السلطة، ألنهم يرغبون في أن يظلوا أسطورة 
  . ملهمة لألجيال المقبلة

ثالث السيناريوهات يقول بحدوث دمج جزئي وقانوني لبعض تيارات اإلسالم السياسي وعلى رأسها حزب 
  .  األساس الى إضعاف الجماعة األكبر سياسيا وتنظيمياوخطوة كهذه ستهدف في. الوسط

أما السيناريو الرابع فهو األكثر مثالية، وهو يتحدث عن دمج كامل لإلخوان في عملية اإلصالح الديموقراطي 
ويعتبر الشوبكي أن هذا السيناريو هو المثالي للتطور الديموقراطي . بما يؤدي لظهور تيار إسالمي ديموقراطي

  . ، أي سيناريو االنتقال الهادئ من نظام تسلطي، إلى نظام ديموقراطيفي مصر
ويخلص الشوبكي في دراسته إلى أنه ال يمكن تصور بناء مشروع ديموقراطي حقيقي من دون امتالك رؤية 
إدماجية لحركات اإلسالم السياسي السلمي، فدمج اإلخوان يعني دمج السياسة في الحياة العامة وعودة الروح 

  .ى بقية األحزاب المدنية بما فيها الحزب الوطنيال
  12/6/2006السفير 

  
  1/2  ..اغتيال أبو سمهدانة يوجب تفعيل المقاومة: مشعل .50

االستفتاء انقالب أبيض أو أسود يهدف النتزاع موقف غير حقيقي من الشعب في             يعتبر االستاذ خالد مشعل ان      
إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وتغييب مؤسسات وطنية        عباس يتحمل مسؤولية عدم     . ظل الحصار والتجويع  

  :   شاكر الجوهري،حاوره في دمشق: وفيما يلي نص الحوار. محترمة
بعد مغادرة مقر مشعل في دمشق، وأثناء اعداد هذا الحوار للنشر، اغتالت اسرائيل الشهيد جمال أبو سمهدانة                 *

بم تعلق على اغتيال اسرائيل للشهيد جمال        :صال هاتفي به، لنسأله   قائد لجان المقاومة الشعبية، فكان ال بد من ات        
  أبو سمهدانة، وهل قراركم استئناف اطالق الصواريخ حالة منعزلة، أم هو قرار شامل بوقف االلتزام بالتهدئة؟ 

د  نحن في ظل التصعيد الصهيوني، وهذه المجازر التي تستهدف شعبنا، خاصة اغتيال قائد كبير بحجم الشهي                -
جمال أبو سمهدانة، وهو عالوة على كونه قائدا أللوية الناصر صالح الدين لجان المقاومة الشعبية، له موقـع                  

هو مراقب عام في وزارة الداخلية، وبالتالي، فإن هذا التـصعيد يـستهدف شـعبنا               . رسمي في وزارة الداخلية   
من كل القوى الفلسطينية باتجـاه الحـشد       والمدنيين وقادة الشعب والحكومة، ورموز الحكومة، ويستوجب وقفة         

لمواجهة هذا العدوان، والخروج من الخالفات الداخلية، ومن االنشغال ببعضنا البعض الى التوحد في مواجهـة                
وهذا يقتضي تفعيل المقاومة، وتحشيد الطاقة الفلسطينية إلسقاط مشروع اولمرت الهادف الى تـصفية              . العدوان

  . القضية الفلسطينية
مارسه العدو اآلن هو تحضير لتنفيذ مشروع اولمرت من أجل السيطرة على أكثر مـن نـصف الـضفة                   ما ي 

الغربية، واحكام بناء الجدار، وتهويد القدس وشطب حق العودة، وضم الكتل االستيطانية الكبرى الـى الكيـان                 
  . الصهيوني
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وحد الفلسطيني، وترك الخالفات    لذلك، فإن ما جرى من تصعيد عسكري اسرائيلي هو جرس انذار يستوجب الت            
وراء الظهر، وأيضا التخلي عن المماحكات من طراز االستفتاء وغيره، وكل القضايا التي ال تخدم المـصلحة                 

  . الوطنية الفلسطينية
ومعلـوم أن   . ومن هنا، نحن في حماس قرر الجناح العسكري العودة الى ممارسة واجبه في مقاومة االحتالل              

 ومنذ ذلك الوقت، لم يعد      2005 كان أجلها محددا زمنيا في نهاية عام         17/3/2005زمنا بها في    التهدئة التي الت  
كتائـب  (هناك التزام بالتهدئة من الناحية الرسمية، ولكن األداء الميداني كان مرتبطا بظروف الجناح العسكري               

  . ، وبتقديراته لما يمكنه فعله)عز الدين القسام
 ترتكب بحق شعبنا، وبحق المدنيين وقادة الشعب، قرر الجنـاح العـسكري، كمـا            اآلن، في ظل المجازر التي    

  . أعلن، استئناف قيامه بواجبه في الدفاع عن شعبه، وفي الرد على المجازر الصهيونية
أجري هذا اللقاء مـساء الثالثـاء       (ما تعليقك على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا اليوم            *
  بشأن اجراء استفتاء شعبي على وثيقة األسرى؟ ) 16/6/2006ضي الما
 هذا القرار وما سبقه من خطوات، يعكس اصرارا غريبا على مسألة االستفتاء وتقييد الحوار بإطار زمنـي،                  -

وجعل االستفتاء أداة ضغط وابتزاز لـحماس والقوى الفلسطينية التي ترفض بعض المواقف السياسية التي يراد               
وكل ذلك يأتي في سياق ال يمكن تفسيره أو تبريره إال أنه محاولـة لتغييـر   . ها من خالل وثيقة األسرى    تمرير

الواقع أو االنقالب عليه بطرق تبدو ديمقراطية، سواء من خالل االختباء خلف وثيقة األسرى، أو مـن خـالل                   
  . اظهار الحرص على االحتكام للشارع الفلسطيني

   االحتكام للشارع الفلسطيني؟ لماذا ترفضون أنتم اآلن*
لقد تم هذا االحتكام قبل أربعة شهور، الشعب الفلـسطيني هـو            .  نحن ال نرفض االحتكام للشارع الفلسطيني      -

وحركة . الذي يعطي الشرعية الحقيقية لفصائل المقاومة، ولكل القوى السياسية والنضالية في الساحة الفلسطينية            
وهذا ما عكسته االنتخابات الديمقراطيـة      . روفة ثقتها بشعبها وقربها منه    حماس معروف رصيدها الشعبي، ومع    

وبالتالي ال أحد يستطيع المزايدة على حماس في حرصها على تعزيز الديمقراطية واالحتكام للـشارع               . األخيرة
  . الفلسطيني

حكومة الفلسطينية  لكن، أن يتخذ من موضوع االستفتاء قميص عثمان، أو حق يراد به باطل في محاولة حشر ال                
هذا حقيقة أمر غير مقبول، خاصـة       .. في الزاوية، ومحاولة تجييش الشارع الفلسطيني على حماس والحكومة        

اللجوء إلى االستفتاء ينبغي أن يستند إلى نص قانوني دستوري، وهو غيـر            . أنه يفتقر ابتداء إلى السند القانوني     
للجوء إلى االستفتاء، في حالة النص عليه دستوريا، بعد استنفاد          ثم إن ا  . موجود في القانون األساسي الفلسطيني    

بل إن ما يجري يشير إلى تعمـد    .. الحوار داخل المؤسسات التنفيذية والبرلمانية، وهو ما لم يحدث في فلسطين          
القفز من فوق المؤسسة التشريعية حديثة العهد، إذ لم يمض على انتخاب المجلس التشريعي أكثر مـن أربعـة                   

ور، وذلك ألن تشكيلة وتركيبة المجلس التشريعي، واألغلبية فيه ليست في صف من يتحـدث اليـوم عـن                   شه
  . االستفتاء

الشعوب األوروبيـة   . إلى ذلك، فإن االستفتاء يكون عادة حول قضايا محددة، وليس حول اوراق سياسية كهذه             
أي أنه يطلب   .. م لالتحاد األوروبي، أو قبول أو رفض التعامل باليورو، وهكذا         مثال استفتيت حول مبدأ االنضما    

إنما تقديم وثيقة، هناك موافقة على الكثير مما ورد فيها لدى           .. من الشعب أن يصوت بنعم أو ال لقضايا محددة        
 خلـط الحابـل     غير أنه يـراد   .. حماس، إن لم يكن لدى جميع القوى الفلسطينية، وإن بقيت هناك نقاط خالفية            

بالنابل عبر تقديم هكذا وثيقة للشعب، بهدف خلط األمور وتمييع المواقف، وتضليل الشارع الفلسطيني بشأن أين               
هذا فيه قدر من عدم الصراحة، وكأنما هنـاك         .. توجد الحقيقة، وما هي النقطة الخالفية التي تحتاج إلى استفتاء         

إن من يريد   . خالل عملية معقدة فيها قدر من التمويه وااللتباس       اصرار على الوصول إلى نتائج كيفما اتفق من         
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أن يكون شجاعا في االحتكام إلى الشارع الفلسطيني أن يطرح على الشارع مثال االعتراف بإسرائيل، ليصوت                
  الفلسطينيون على ذلك بنعم أو ال؟ 

ت الدولية سواء ما ينـصف      هل نحن مع الموافقة على كل القرارا      .. هل يستطيع أن يطرح القضية بصراحة     *
منها الشعب الفلسطيني، وهو قليل، أو ما يظلم الشعب الفلسطيني، وهو األكثر، وفيه كذلك تجن على الحقـوق                  
العربية واالسالمية في المنطقة من خالل تحكم االدارة األمريكية بشكل خاص في قـرارات األمـم المتحـدة                  

  ومجلس األمن؟ 
تغالل رمزية األسرى ومكانتهم الوطنية واالعتباريـة لـدى جميـع الـشعب              المطروح اليوم هو محاولة اس     -

الفلسطيني، ونحن نقدرهم ونجلهم، وذلك عبر تقديم ورقة يجد كل فلسطيني فيها ما يعجبه وما ال يعجبه، فبذلك                  
  . هنالك عملية خلط للقضايا السياسية المطروحة

فضال عن أن االصـرار علـى اللجـوء إلـى     .. رفوضةهذه الطريقة في التعامل مع االستفتاء غير مقبولة وم       
االستفتاء في وقت لم يمض أكثر من أربعة شهور على االنتخابات التشريعية، يبدو وكأن األمر هـو محاولـة                   
النتزاع تصويت شعبي فلسطيني في اتجاه ما، مستغال الطرف الذي يصر على اجراء االستفتاء الجـو الـذي                  

.. أعني بذلك ظرف الحصار والتجويع ومنع دخول األموال إلى الفلسطينيين         . .يجري التركيز عليه، وتضخيمه   
  . ومنع دول عربية من إدخال األموال

  هل تريد أن تقول إن رئيس السلطة هو من يقف وراء اعداد هذه الوثيقة؟ *
  . هناك أسماء محددة.  لم أقل هذا-
  من هم أصحابها؟ *
  .  على اطالع مسبق ومواكب العداد هذه الوثيقة أسماء محددة في مكتب رئاسة السلطة هم-
  اطالع على اعداد الوثيقة، أم تحريك لعملية االعداد؟ *
لذلك، نحن ببساطة، ال يمكن أن نسمح ألحد        .  أكتفي اآلن بما قلت، وستظهر كل الحقائق في الوقت المناسب          -

ل هكذا مشاريع يراد تمريرها خلسة، أو       بأن يستغل القوى الفلسطينية، أو أن يستغفل الشعب الفلسطيني من خال          
إن من يريد االحتكام للشعب الفلسطيني، ومن يثق في هـذا الـشعب، ويثـق             . انتزاعها في ظرف غير طبيعي    

نحـن جميعـا    . أوال نحتكم للحوار  . بقدرته على اقناع الشعب بأفكاره، عليه أن يطرح األمور في وضح النهار           
هـذا هـو    ..  نتحاور بجدية من أجل التوافق على برنامج سياسي وطني         نريد أن .. كقوى فلسطينية مع الحوار   

أما تدبير األمور في الخفاء ثم مفاجأة القـوى الفلـسطينية           .. أن نضع األمور على الطاولة    .. المدخل الطبيعي 
 والرأي العام الفلسطيني بهكذا تكتيكات، فهذا يضع عالمات استفهام كبيرة، وكأنه لم يعد هناك من مخرج فـي                 

وكأنه لم يعد هناك من وثيقة يمكن االحتكام إليها أو اعتبارها ارضية للحوار             . الساحة الفلسطينية عبر االستفتاء   
ومما يكبر عالمات االستفهام، ويشير إلى وجود نوايا مبيتة هو االصرار على التعامل مـع               . إال وثيقة األسرى  

رى الكرام، وليس جميع األسرى، وبالتالي ليس جميـع         وثيقة األسرى الكرام، التي تمثل جزءا من اخواننا األس        
القوى والفصائل وقطاعات الشعب الفلسطيني، على أنها تؤخذ جملة أو تترك جملة، دون الـسماح بتعـديلها أو    

بل إن ما يمارس اليوم، خاصة بعد قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة، هو نقض             .. تطويرها، أو يتوافق الناس عليها    
حيث توافقت جميع األطـراف علـى       .. تفاق عليه بين الفصائل في البيان الختامي لحوار رام اهللا         لما جرى اال  

ما يجري اآلن هو انقالب على هذا الموقف المتوافـق          . اعتبار وثيقة األسرى أرضية لمواصلة ومتابعة الحوار      
  . عليه حواريا

  قة؟ ما الذي توافقون عليه، وما الذي ال توافقون عليه في هذه الوثي*
 نحن في جلسات الحوار األولى، عبر االخوة الذين مثلوا الحركة عن مالحظاتهم المختلفـة علـى الوثيقـة،                   -

ونحن اقترحنا التعديالت التي نراها منسجمة مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، وهذه االقتراحات اآلن بين يـدي                
بالتالي، فقد احببنا أن نترك ذلك لجلسات الحـوار         و. اخواننا الذين سيمثلون الحركة في جلسات الحوار القادمة       
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التي يبدو أن هناك اصرارا من البعض على أال تنعقد وأال تنقل إلى غزة، رغم ما أكده كثير مـن الفـصائل،                      
وذلك لتعذر مشاركة حركة الجهاد االسالمي في الضفة، ولصعوبة الظروف بالنسبة لمـشاركة حمـاس فـي                 

  . الضفة
 إلى أن هناك رفضا الستئناف الحوار ونقله إلى غزة، وما طرح فقط هو تمديـد مهلـة،                  وكل المعلومات تشير  

وكأننا أمام طرف ينذر طرفا آخر، وأننا في جولة صراع ومعارك وحروب، ألننا أبناء شعب واحـد يجـري                   
يد، والـضغط   حوارا وطنيا داخليا، ينبغي أن يتم في منتهى الشفافية، ومنتهى التوازن، بعيدا عن التهديد والوع              

هذا عبـارة  .. ألن هكذا حوار، بالطريقة التي يجري بها اليوم ليس حوارا  .. بعامل الوقت، أو التلويح باالستفتاء    
. عن محاولة امالء وتهديد ووعيد، ومحاولة وضع لألطراف الفلسطينية في موقف إما أن تكونوا معي أو ضدي               

  . وية بهذه الطريقةليس مباحا ألحد أن يحشر القوى الفلسطينية في الزا
  ما الذي ال توافقون عليه؟ *
 أي مصطلحات أو نصوص سياسية تتضمن أو تعني االعتراف بإسرائيل، أو االعتراف بما يسمى بالشرعية                -

الدولية، التي نرى أنها غير موجودة أصال، وال يجوز أن نسبغ على االرادة األمريكية، التي تتحكم في كثيـر                   
هناك قرارات دولية ال نقبل أن نلتزم بها على اطالقهـا،           . ، مصطلح الشرعية الدولية   من قرارات مجلس األمن   

نحن نتعامل مع القرارات الدولية التي تنصف       . ألن كثيرا منها، إن لم يكن معظمها ال ينصف الشعب الفلسطيني          
ظلم أي دولة عربيـة أو      أما القرارات الدولية التي تظلم شعبنا، أو ت       . شعبنا الفلسطيني وتدعم حقوقه المشروعة    

اسالمية كالقرارات التي دعت لضرب العراق، أو حصار سوريا، أو معاقبة السودان، أو أي بلـد عربـي أو                   
ومن يعتبر هذه انتقائية، فهذه ليست تهمة ألنـه ليـست           . اسالمي، فقطعاً هذه القرارات ال يمكن أن نكون معها        

  . ية جملة واحدة، بما في ذلك االدارة األمريكية واسرائيلهناك دولة في العالم تتعامل مع القرارات الدول
هذه هي أبرز القضايا التي نتوقف عندها، لكننا نرى أن بعض ما ورد في وثيقة األسرى جيد يمكن أن يـشكل                     

  . ارضية للقاء الوطني
  ما هي؟ .. بإيجاز*
لكننـا نريـد    . دة القدس وحق العودة   حقنا في المقاومة، واستعا   ..  خاصة ما يثبت الحقوق الوطنية الفلسطينية      -

مراجعة هذه الوثيقة من أجل تجنب المطبات السياسية التي نرفضها، ومن أجل التوافق على الـصياغة التـي                  
ونحن في حماس حريصون على أن يجري الحوار في ظروف طبيعيـة،            . توضح الحق الفلسطيني دون التباس    

 في هذه المرحلة عن التوافق الـوطني الفلـسطيني، وتعزيـز            ويصل بنا إلى توافق فلسطيني، ألنه ال غنى لنا        
الوحدة الوطنية، من أجل أن نتجاوز التباينات السياسية الداخلية والشد والجذب الذي يجري اليوم فـي الـساحة               
الفلسطينية، لنركز جميعا على المعركة األساسية ضد االحتالل، وضد مشروع اولمرت الذي يهدف إلى تصفية               

  . فلسطينيةالقضية ال
العـدوان  .. تقطيع اوصـال الـضفة    .. االستيطان.. حاجتنا اليوم كفلسطينيين هي أن نركز على قضية الجدار        

هـذه هـي قـضايانا    .. حـق العـودة  .. تهويد القدس.. االفراج عن األسرى.. اليومي على الشعب الفلسطيني 
ي حوار جاد يقود إلى التوافـق علـى         األساسية، ال البقاء في دوامة هذا الذي يجري ومخرجه واضح يتمثل ف           

القضايا الوطنية الفلسطينية، وأن يكون هناك احترام لصالحيات الحكومة الفلسطينية التي لم تأت علـى ظهـر                 
  . دبابة، وإنما جاءت عبر صناديق االقتراع، وعبر ديمقراطية نزيهة

أن الطرف اآلخر يريد اآلن الوحـدة       هل تعتقدون   . الوحدة الوطنية ال تتحقق إال عبر توافق مختلف األطراف        *
  الوطنية؟ 

من ال يريد الوحدة الوطنية والتوافق يتحمـل        .  هو يعبر عن هذا، واألصل أن الجميع يسعى للوحدة الوطنية          -
لذلك، أنا قلت لمن راجعني من بعض االخوة في حركـة           . مسؤولية ذلك، وليتحدث عن حقيقة موقفه بصراحة      

الـسؤال  .. القضية األساسية . هذه ثمرة ونتيجة  . و نختلف على هذه الوثيقة أو تلك      فتح، القضية ليست أن نتفق أ     
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هل يريد االخوة في حركة فتح التعاون مع حماس باعتبارها هي التي تملك األغلبية في المجلس                : الجوهري هو 
 هذه المرحلة   التشريعي، وتشكل الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، وأن نتوافق وطنيا على اولويات شعبنا في             

ونتعاون من أجل انجازها؟ أم سنبقى في هذه الحالة التي يعلم شعبنا وكل من يراقب الساحة الفلسطينية حقيقـة                   
  هذا الذي يجري؟ 

حركة فتح حركة لها تاريخها، نحترم دورها، ال أحد يريد اقصاءها أو يستطيع ذلك، فضال عن أنه لـيس مـن       
ال يكفـي أن  .. لسطينية، لكن ينبغي أن نحترم قواعد اللعبة الديمقراطيـة      حق أحد أن يقصي أحدا في الساحة الف       

  . هذا مجرد كالم ينبغي أن يترجم إلى فعل. نقول إننا نسلم السلطة لـ حماس
احترام قواعد اللعبة الديمقراطية واعطاء حماس حقها الطبيعي في ادارة هذه المرحلة ما دامت قد فازت عبـر                  

أن تعطى حماس الصالحيات كاملة، وأال تنازع في صـالحياتها، وأن يتـوافر لهـا               صناديق االقتراع يقتضي    
ضمن المجموع الفلسطيني، دون انفراد لها أو لغيرها، كل عوامل نجاح مكاسب الفلسطينيين، ومن ثم توحـدها                 
لمواجهة المعركة األساسية ضد االحتالل االسرائيلي، وضد مشروع اولمرت الهادف إلـى تـصفية القـضية                

  . الفلسطينية
ما يجري اليوم مضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، وفيه قدر كبير من االعاقة لتجربة حماس وبرنامجها التي                

  . تسعى من خالله إلى تنفيذ ما وعدت به الشعب الفلسطيني في برنامجها االنتخابي
  . إذا هم يمنعون حماس من تنفيذ برنامجها*
 هناك تقرير بشأنه من اعداد الجبهة الديمقراطية ينسب للدكتور ناصر الشاعر            الحوار الذي جرى في رام اهللا،     -

نائب رئيس الحكومة، وإلى خالد سليمان عضو المجلس التشريعي، وكالهما من حمـاس، القـول إن حمـاس                  
تدرس ضمن اطرها القيادية ومؤسساتها في الداخل والخارج والسجون، الموافقة على وثيقة األسرى، وتـشكيل               

  ما صحة ذلك؟ .. ومة وحدة وطنيةحك
  . هناك تصريحات كثيرة في الساحتين االعالمية والسياسية

  هذا تقرير عما جرى في حوار رام اهللا؟ . هذه ليست تصريحات
موقف حماس هو أن وثيقة األسرى ارتضيناها في        .. وهناك مداخالت في جلسات الحوار، بوضوح     ..  ماشي -

.. لكن ال نقبل أن تفرض على الجميع كورقـة ال تمـس           . ، لتكون أرضية للحوار   البيان الختامي لحوار رام اهللا    
  . هذا منطق غير مقبول. تقبل كما هي أو ترفض كما هي

وال نقبل أيضا أن تستعمل هذه الوثيقة، بكل ما لالخوة األسرى الذين وقعوا عليها في سجن هداريم من احترام                   
ما نتحاور في جو طبيعي وأخوي يسوده حرص متبادل من الجميع من            إن.. وتقدير، سوطا للجلد أو ورقة ابتزاز     

وهذا هو موقف حماس الذي عبرنا عنه بوضـوح،         . أجل الوصول إلى قواسم مشتركة داخل الساحة الفلسطينية       
  . كما اوضحت لك

 الموافقـة   هل تبحثون اآلن في اطركم القيادية     .. لم تجب عن السؤال   .. أما فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية     *
  على وثيقة األسرى أم ال؟ 

  وليس الموافقة عليها؟ .  بحثنا ومازلنا نبحث كيف نعدل أو نطور هذه الوثيقة-
ال يعقـل أن تـأتي بورقـة اعـدتها     . نحن ال نقبل الموافقة على الورقة كما هي، ليس ألنها هذه الورقة         . طبعا

  . دها أسرى لهم كامل التقدير واالحتراممجموعة كريمة من أبناء الشعب الفلسطيني، ولو كان افرا
  ولكن ليس لهم كامل الحرية؟ *
 ولو كانوا يملكون الحرية، ال يمكن أن تأتي بورقة اعدتها مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، ثم تفرضها                  -

نتشة من  خاصة أن اثنين ممن وقعوا على الوثيقة هما الشيخ عبد الخالق ال           .. على الجميع كورقة منزلة ال تمس     
حماس، والشيخ بسام السعدي من الجهاد، اصدرا بيانا قاال فيه إن هذه الورقة بادرنا فيها مع اخواننا األسـرى                   
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اآلخرين لتكون ورقة يتم تداولها في الحوار الوطني الفلسطيني، وتشكل أرضية للحوار قابلة للزيادة والنقصان               
  . واألخذ والعطاء، وليست ورقة ملزمة

خمسة الذين وقعوا على الوثيقة، يمثالن فصيلين مهمين يقوالن ذلك، فلم يصر البعض على التعاطي               اثنان من ال  
كما قال األسرى إنهم ارادوا هذه الورقة أرضـية لتحقـق الوفـاق             ! مع الورقة بغير ما أراده منها اصحابها؟      

قـدموها  . يقدموها لالستفتاء هم لم   . الوطني، وليس من أجل احداث شرخ في الساحة الفلسطينية عبر االستفتاء          
  . لتكون ارضية للحوار الوطني

ماذا عن دعوة الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي حماس، في حوار رام اهللا، لوضع خطة سالم                 *
  فلسطينية، كما يقول تقرير الجبهة الديمقراطية عن هذا الحوار؟ 

  . م ال يتحقق في المنطقة إال بانتهاء االحتاللنحن نعتقد أن السال.  نحن في حماس لدينا موقف واضح-
  هل طالب الدويك بوضع خطة سالم فلسطينية؟ . ليس هذا هو السؤال*
 أنا غير معني كلما صدر تصريح عن س أو ص من اخواني الكرام في حماس أو غيرها، في سياق معـين                      -

بحكم موقعي في قيادة الحركة ورئاسـة       أنا  . اعالميا، أو خالل مداوالت ما في جلسات الحوار، أن أعلق عليه          
أي حديث عن السالم من أي رمز من رمـوز          . مكتبها السياسي، معني بأن أحدد ما هو موقف ورؤية الحركة         

الحركة في الداخل أو الخارج، البد من أن ينسجم في النهاية، وهو بالضرورة يعني لدى كل رمز أو قائد فـي                     
  .  االحتالل وانجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيحماس، أن السالم ال يتحقق إال بزوال

أما ما اصطلح عليه بالسالم على حساب الحقوق الفلسطينية، ووقف مشاريع تسووية ثبت انحيازها السـرائيل،                
وعجزها عن تلبية الحقوق الفلسطينية، فهذا ال يحقق سالما، ولم يحقق في الماضي أي خطوة باتجاه الـسالم،                  

  .  زاد المأزق الفلسطيني وكرس واقع االحتالل الصهيونيإنما
  كيف ستفعلون ذلك؟ . أعلنتم أنكم ستفشلون اجراء االستفتاء*
سواء في بعدها القانوني    ..  الموقف الذي اعلناه أننا ضد االستفتاء لالعتبارات التي شرحتها في مطلع حديثي            -

نحن، ولسنا وحدنا، معنـا حركـة الجهـاد         . ا هو الموقف  هذ. أو في السياق الذي تستعمل فيه ورقة االستفتاء       
القيادة العامة، الصاعقة، جبهة التحرير العربية، وأصدرنا بيانا مشتركا بهذا، تضمن           -االسالمي، الجبهة الشعبية  

عدة نقاط من بينها رفض االستفتاء، وكذلك االخوة في الجبهة الشعبية صدرت تصريحات عن قيـاداتهم فـي                  
  . رج مؤداها رفض االستفتاءالداخل والخا

حين انتهى الحوار في رام اهللا تم التوافق الحقا على تشكيل وفد من روحي فتوح وعزيـز الـدويك ومنيـب                     *
إلى ماذا توصل هذا    . المصري للذهاب إلى غزة، وذلك على نحو كان واضحا معه وجود جهد الحتواء األزمة             

  هنية رئيس الوزراء؟ ما الذي دار بينه وبين اسماعيل . الوفد في غزة
انطباعات اخواني في غزة، الذين شاركوا      .  األخ الدكتور الدويك لم يتمكن ألسباب أمنية من الذهاب إلى غزة           -

فقد حصل توافـق    . في هذا اللقاء، وحضره ممثلون عن بعض الفصائل، كانت ايجابية بعد ساعات من الحوار             
 لما يسببه من توتر، ذلك أنه موضـوع خالفـي واشـكالي،             على احتواء المشكلة، ودفع االستفتاء خلف الظهر      

وتم االتفاق على مجموعة خطوات تؤدي إلى مزيد من الحوار والتوافق الوطني على ارضية              . ومتابعة الحوار 
وكان جو الحوار في غزة يـوحي       . ثاني أيام الحوار  .. وثيقة األسرى، والبيان الختامي الذي صدر يوم الجمعة       

الذي شكله األخ أبو مازن رئيس السلطة، في حال اعتماد أبو مازن لما قام به مـن دور ومـن                    بأن هذا الوفد،    
حوار، أن يترتب عليه تنفيس هذا االحتقان والشد، ودفع األمور باتجاه مواصلة الحوار، والخروج من االشكال                

  . القائم
 لدى عودته لـرام اهللا، ووضـعه        لكن بصراحة، الذي جرى هو أنه كأن هذا الوفد لم يذهب إلى غزة، ذلك أنه              

  . نتائج مهمته أمام األخ أبو مازن، لم تترتب على نتائج مهمته أي خطوة
  هل استمع الوفد إلى موقف ايجابي من هنية؟ *
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كان هنـاك حـوار     . القصة ليست تقديم طلب واجابة من طرف آلخر       . كان الجو ايجابيا من الجميع    ..  طبعا -
األخ رئيس الوزراء اسماعيل هنية والحاضرون والوفد الذي قدم، وقد أظهـر            . .متبادل بين األطراف الجالسة   

الجميع حرصا على الخروج من المشكلة واعطاء المزيد من الوقت للحوار الوطني حتى نـصل إلـى توافـق                   
  . فلسطيني

  هل تريد القول أن عباس انقلب على هذه النتائج االيجابية؟ *
خ منيب المصري واألخ روحي فتوح اللذان حضرا مكلفين من قبل األخ أبـو              األ..  أنا احيلك إلى الوفد ذاته     -

مازن، لتسمع منهما ما الذي بلوراه في غزة مع رئيس الوزراء واخوانه، وبعض ممثلي الفصائل، ومـا الـذي                 
  . سمعاه من رئيس السلطة حين التقياه في رام اهللا بعد عودتهما من غزة

أليس مفترضـا أن تكـون      .. من هي الجهة التي ستنفذه    .. راء االستفتاء في حال صمم الرئيس عباس على اج      *
  وزارة الداخلية؟ 

ال معنـى للـدخول فـي    .  نحن نرفض فكرة االستفتاء، ومن باب أولى أال ندخل في تفاصيل هـذه الفكـرة          -
  . األصل أال يكون هناك استفتاء في ضوء مجمل األسباب التي شرحتها. التفاصيل

لديه آليات ومؤسسات يستطيع أن يحتكم إليها، وبالتالي االستفتاء هو قفز عـن كـل الواقـع                 الشعب الفلسطيني   
ولو كانت هناك جدية في التعامل مع اعالن القاهرة قبل عام، وما انبثق عنه من توافـق              . الفلسطيني ومؤسساته 

 بعد مرور أكثر مـن عـام،        على اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها، لكان لدينا اليوم،          
منظمة تحرير محترمة تضم الجميع، ولدينا مؤسسات وطنية محترمة على رأسها المجلس الوطني بعد اعـادة                
تشكيله، وكان يمكن أن يكون االحتكام للمجلس التشريعي على مستوى الضفة والقطاع، وإلى المجلس الـوطني                

  . ع الفلسطينيأي على مستوى المجمو.. على مستوى الداخل والخارج
الحريص على أن تكون هناك مرجعيات وطنية فلسطينية، وأن يكون هناك احتكام للشعب الفلسطيني، كان عليه                

  . تسريع اعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها
صحيح أن خطوة اجراء االنتخابات كانت خطوة جيدة وفي االتجاه الصحيح، قدرناها ومازلنا، وأثنينـا علـى                 

خ أبو مازن بإجرائها، لكن البد من استكمال خطوات بناء المؤسسات الوطنيـة الفلـسطينية لتكـون                 خطوة األ 
  . ال أن نقفز في الهواء عن كل الواقع الفلسطيني نحو االستفتاء.. المرجع في القضايا المختلف عليها

ي حـوار القـاهرة فـي       كنتم تفضلون اجراء الحوار في الخارج وذلك في اطار تطبيق ما تم التوافق عليه ف              *
 ما الذي جعل رئيس المجلس التشريعي، وهو من حماس، يتبنى مقترحا نوقش في اللجنة السياسية              17/3/2005

  للمجلس، ويوجه رسالة للرئيس عباس يقترح فيها اجراء حوار في الداخل، قاد إلى هذا المأزق؟ 
  . اخل والخارج نحن في حماس كنا ومازلنا مع الحوار الفلسطيني الجاد في الد-

في الداخل من الطبيعي أن يكون هناك حوار على مستوى الضفة والقطاع من أجل معالجة القضايا اليومية في                  
الساحة الفلسطينية، وتعزيز الجبهة الوطنية الفلسطينية، ومعالجة الخالفات واالشكاالت الناشئة عن التعدي على             

ولمرت وكل اشكال العـدوان االسـرائيلي علـى الـشعب           صالحيات الحكومة الفلسطينية، ومواجهة مشروع ا     
  . إلخ.. الفلسطيني

كل هذه قضايا كانت مطروحة سابقا وال تزال، وهي موضوعات اساسية في كل جولة من جـوالت الحـوار                   
في ذات الوقت نحن دعونا ألن تكون هناك جولة حوار في الخارج، تتعلق بالذات بقضية اعادة بناء                 . الفلسطيني
منظمة التحرير الفلسطينية، اضافة إلى الموضوعات الفلسطينية العامة التي تعني الداخل والخارج، ألن             وتفعيل  

اعالن القاهرة نص على آلية محددة تتعلق باألمناء العامين للفصائل، ورئاسة المجلـس الـوطني الفلـسطيني،                 
  .  التوافق عليه بين الفصائلوأعضاء اللجنة التنفيذية، وهذا ال يتوافر إال في الخارج، وهذا ما جرى

دعونا لحوار في الداخل وآخر في الخارج،       . لذلك نحن لم نتجه لحصر الحوار في الخارج على حساب الداخل          
  . لكن البعض أراد حصر الحوار في الداخل وتجاهل الخارج
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  لماذا؟ *
 لم تتم   2005ل أنه منذ مارس      ألنه لم تكن هناك جدية في موضوع اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بدلي             -

الذي عطل ذلك هي رئاسة منظمة التحرير، وبعض األطراف في الـساحة،            . خطوة جادة واحدة في هذا االتجاه     
  . التي لم تتفاعل مع ما قررناه في حوار القاهرة

ميـداني،  والحوار الذي اطلقه المجلس التشريعي ال شك أنه جاء في ظل التقرير ال            . نحن مع الحوار وال نخشاه    
وكل فلسطيني يمكن أن يطلب الحوار، ألن الحوار هو اآللية الحضارية لمعالجة الخالفات الـسياسية بطريقـة                 

  . أخوية وهادئة، وسليمة بعيدا عن االحتكام للسالح والعنف
هل حصل وأن اتخذ قرار جماعي على مستوى مؤسسات الحركة قبل أن يتقدم الدويك بمبادرة الحـوار فـي                   *

   الداخل؟
وكمـا  .  هذه مبادرة جرت في اطار المجلس التشريعي، ومن حق المجلس التشريعي أن تكون لديه مبادراته               -

  . نحن ال نخشى من الحوار، بشرط أن يتم وفقا ألصوله الصحيحة.. قلت
  هل اتصل بكم؟ هل التقاكم؟ . سلم أحمد قريع باألمس رسالة من الرئيس عباس للرئيس السوري بشار األسد*
  . تصل بي هاتفيا في ختام زيارته ا-
  ماذا ابلغك؟ *
  .. حديث عن مجريات الحوار في الداخل، وما آلت إليه األمور..  لم يكن هنالك شيء-
  وماذا عن االستفتاء؟ *
 لمست اصرارا منه على موضوع االستفتاء، وأوضحت له خطأ الهروب نحو االستفتاء، وأن الخيار الحقيقي                -

لذي تبدي كل الفصائل، وعلى رأسها حماس حرصها على استمراره وتتويجـه بتوافـق              هو مواصلة الحوار ا   
  . وطني

سيعود قريع لدمشق برفقة فاروق القدومي بعد عدة أيام، ومعهما عزام األحمد، وربما سليم الزعنون، وسيتبعهم                
التوصل إليه معهـم؟    ما الذي تتوقعون    . الحقا الرئيس عباس من أجل بحث اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير          

  ذلك أن الذي يقرر اجراء استفتاء كهذا، فإنه يقفل باب الحوار؟ .. وهل أنتم واثقون من أنهم سيأتون
 أي خطوة باتجاه تنفيذ ما اتفقنا عليه في حوار القاهرة حول اعادة بناء منظمة التحرير، نحن نرحب بها، بل                    -

العبرة اساسا هي في التعامل     . وليست في الحضور من عدمه    العبرة ليست في الشكل،     . ندعو لها، ونصر عليها   
بجدية مع مسألة وضع منظمة التحرير، وأن ننجز اعادة بنائها وتفعيلها كما اتفقنا على ذلك في القـاهرة، فـي                    

ونحن سيكون معيارنا ومقياسنا في التعامل مع أي خطوة أو ترتيب العادة            . وقت محدد، دون ابطاء أو تسويف     
ظمة سياسيا وتنظيميا، واعادة بناء مؤسسات المنظمة، واعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية، واعتمـاد              بناء المن 

آلية االنتخاب في بناء هذه المؤسسات واعادة تشكيلها، وأن يكون هناك سقف زمنـي النجـاز هـذا المطلـب                    
  . الوطني

شأن كيفية اعادة بناء وتفعيـل منظمـة        لكن، أنتم حماس بالذات، وكذلك فتح، انفردتما بعدم تقديم تصوركما ب          *
  لماذا؟ .. التحرير الفلسطينية الى اللجنة الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية

 أوال نحن والقوى التي التقت طوال الشهور الماضية كنا مجمعين على ضرورة تنفيذ ما اتفقنـا عليـه فـي                     -
ال أحد من الـذين شـاركوا فـي         .  مع اآلخرين  القاهرة، والجميع طرح تصوراته إما مكتوبة، أو تداولها شفويا        

. لكن كان هناك عنصر غائب، وهو الذي يملك رئاسة المنظمـة          . جلسات الحوار في دمشق متهم بأنه غير جاد       
غياب هذا الطرف عطّل عمليا الخطوات الحقيقية باتجاه اعادة البناء، وتحولت هذه اللقاءات الى جلسات تمهيدية                

تالي كان هناك شعور عند الجميع بأنه ليس هناك جدية، طالمـا أن الطـرف المعنـي         وبال. تحضيرية ال تنتهي  
بشكل أساسي، وهو المكلف بموجب اتفاق القاهرة بتوجيه الدعوة الجتماع اللجنة الوطنية العليا وعقدها، وهـو                
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ل االنجاز، وأشعر   تحديدا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم يفعل وغيب دوره، وهذا ما عط             
  . اآلخرين بعدم وجود جدية

. لكن الجدية كانت متوافرة عندنا، وتـداولنا اآلراء       . لذلك، سواء قدمت اوراق أو لم تقدم، كانت النتيجة واحدة         
وكي نقدر حجم المأساوية في الحالة التي تم التعامل بها مع موضوع منظمة التحرير، أريد أن أكشف أنه مـن                    

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ونائبـه      ) أبو األديب (ي طرحت بمشاركة األخ سليم الزعنون       بين األفكار الت  
أي أكثر من   .. األخ تيسير قبعة، كانت هناك دعوة ألن يشكل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد من ألف عضو              

  ! عدد اعضائه الحاليين وهم سبعمائة وأربعة وأربعون عضوا
كل مفاجىء بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية، بعد أن كان مطروحـا اعـادة            لقد طرح هذا االقتراح بش    

  . ونصفهم اآلخر من الخارج) المجلس التشريعي( عضوا، نصفهم من الداخل 330تشكيل المجلس الوطني من 
الهدف من زيادة عدد اعضاء المجلس الوطني هو اغراق تمثيل حماس، بحيث يكون جزءا محدودا ضمن عدد                 

  . بمعنى انهاء فلسفة اعادة البناء والتشكيل.. م، ال يكون له تأثير حقيقي في هكذا تشكيلةضخ
موضوع منظمة التحرير باختصار هو أنه توجد ارادة عند األغلبية الفلسطينية بأن يوضع على الطاولة وينجز                

  .حريرالذي يتحمل عدم انجاز ذلك هو من يمسك اليوم بمفاتيح منظمة الت. خالل وقت محدد
  12/6/2006الشرق القطرية 

  
    المخرج األخير   االستفتاء يحتاج إلى وفاق وطني وهو:حلس .51

عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري وأمين          )أبو ماهر (قال أحمد حلس    
 أو بالفشل ألنه لم يـتم        قطاع غزة أن الحوار الوطني ال يمكن الحكم عليه من اآلن بالنجاح            يسر حركة فتح ف   

 :وفيما يلي نص الحوار. الوصول إلى أي من القرارات التي ينتظرها شعبنا من هذا الحوار
 بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس عباس إلنجاح الحوار الوطني إلى أين تتجه األمور؟* 
اركة في الحوار الـوطني إلـى        ليس األساس المهلة التي منحت وإنما األساس أن تصل مجموع القوى المش            -

 أيضا  :قناعة بأن هناك ضرورة إلجراء هذا االستفتاء مثلما هي كل القضايا المطروحة للنقاش تحتاج إلى وفاق               
 ولكن ال بد أن تتفق على األقـل القـوى           ، نعم هو المخرج األخير    ،موضوع االستفتاء يحتاج إلى وفاق وطني     

 أن القوى لن تستنفذ كل الجهود من أجل الوصول إلى اتفـاق قـد   الرئيسية على ضرورة إجراؤه وفي اعتقادي   
 .يغني عن إجراء االستفتاء

 لكن هل توقعتم أن يقوم الرئيس عباس بتمديد هذه المهلة؟ * 
 فـاإلعالم   ،هي ليس مهلة وكأن هناك إنذارا وإنما هو حث للمتحاورين على ضرورة الوصول التفاق وطني               -

ا موجها للمتحاورين بأن أمامهم عشرة أيام وبعد ذلك سيذهب إلى قرار رئاسـي              صور األمر وكأن هناك إنذار    
 أنا في تقديري أن ما قاله الرئيس أبو مازن هو محاولة لحث المتحاورين على ضرورة بذل                 .إلجراء االستفتاء 

هنـاك  كل الجهود بسرعة تتناسب مع الظروف المحيطة بالموضوع الفلسطيني هذا األمر يحتاج إلى أن يكون                
 .سرعة للوصول إلى اتفاق والتلويح باستفتاء هو فقد إلشعار الجميع بأهمية هذا األمر

 خاصة أن العديد من القانونيين قالوا أن طـرح القـضية غيـر              ،ما هي الوجهة القانونية في طرح االستفتاء      * 
 دستوري؟

 هنـاك   :عدم قانونية هذا اإلجراء    في اعتقادي انه من الخطأ أن يدلي كل شخص منا بدلوه في مدى قانونية و               -
 الجانب القانونــي  ،مصلحة وطنية فلسطينية تتطلب االتفاق السريع حتى نستطيع جميعا أن ننهض بمسؤولياتنا       

 ولكن نحن نناقش األمر من زاويـة        ،يمكن أن يتناوله القانونيون وذوو االختصاص يمكن أن يناقشوا هذا األمر          
 .أخرى

 .ستفتاء؟هل هناك ضرورة إلجراء اال* 
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 ولكن األولويـة هـي أن تتفـق    ، في اعتقادي أن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يقول رأيه حين تختلف القوى  -
القوى على آلية للوصول إلى اتفاق إن لم تستطع هذه القوى أن تصل إلى هذا االتفاق فيقتضي أن يكون هنـاك                     

ي اعتقادي أنا ال أريد أن أزيد من حالـة اإلربـاك             لكن مدى قانونيته ف    ،استفتاء يأخذ برأي المواطن الفلسطيني    
 .والبلبلة والفتاوى غير الصحيحة لنترك هذا األمر للجهات الرسمية القانونية

لكن باعتقادك ما ضرورة هذا االستفتاء وقبل أشهر كان هناك انتخابات تـشريعية صـوت فيهـا الـشارع                   * 
س تعتبر هذا اإلجراء بمثابة انقالب ابيض على نتـائج           واآلن حما  ،وقد فازت حركة حماس بأغلبية    ،  الفلسطيني
 االنتخابات؟

 هذا غير صحيح نحن نعتز بالعملية الديمقراطية التي جرت والتي فازت فيها حركة حماس ولكن نحن ندرك                  -
تماما أن الشعب الفلسطيني اختار حماس في لحظة تاريخية كان هناك ظروف خاصة بحماس وظروف خاصة                

 .صة بالموضوع الفلسطيني بأكملهبفتح وظروف خا
 قد يكون   ، فهناك إشكاليات تتعلق بالشعب الفلسطيني     ،هذه الظروف أيضا قد تكون جرت فيها بعض المتغيرات        

للشعب رأي آخر نحن ال نجزم أن الشعب غير من رأيه وحماس تستطيع أن تقول أيضا أن شعبنا قد أعطاهـا                     
 الشعب الذي منحها ثقته مازال على موقفه فال أرى أي مبرر للتخوف              ولكن ما دامت تشعر بالثقة أن هذا       ،الثقة

 .من االستفتاء
 هل تعتقدون أننا مقبلون على أزمة جديدة بخالف األزمات التي كانت سابقة بين الرئاسة والحكومة؟* 
ة للخروج   فاالستفتاء هو محاول   ، أنا في اعتقادي أن هناك مجموعة أزمات ليس موضوع االستفتاء هو األزمة            -

 وهناك أزمات تتعلق بالحصار الذي يفـرض علـى          ، هناك أزمات تتعلق بعالقة الرئاسة بالحكومة      ،من األزمة 
 االستفتاء كما ذكـرت لـيس ذهابـا         ، هناك ظروف أمنية مقلقة للشعب الفلسطيني      ،شعبنا والضائقة االقتصادية  

األوان أن يتحمل الجميع مسؤوليته دون قلق       باعتقادي أنه آن    . لألزمات بقدر انه محاولة للخروج من األزمات      
 واألزمـة األمنيـة     ،من النوايا المسبقة وإنما لنذهب جميعا بنوايا صادقة من أجل الخروج من أزمة الحـصار              

 إذا ذهبنا جميعا بمسئولية وثقة إلـى        ، حتى األزمة السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية       ،األزمة االقتصادية 
 .ار وطني باعتقادي يمكن أن نخرج من هذا الضائقة التي يعيشها شعبنا الفلسطينياتفاق من خالل حو

فتح اتهمت حماس بأنها تحاول إفشال الحوار مسبقا من خالل عدم التعاطي مع الموضـوعات المطروحـة                 * 
ل وحماس وبعض الفصائل األخرى مثل الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية اتهمت فتح بعرقلة الحوار من خـال               

  إلى أين ستؤدي هذه االتهامات؟ ،عدم الموافقة على عدم نقل الحوار إلى غزة
 ال أحد يذهب إلـى      ،راده شعبنا الفلسطيني  أ بمسؤولية أقول أن المواقف المسبقة ال تخدم االتفاق وال تخدم ما             -

ـ  ،الحوار فقط ليقرر المؤتمر رؤيته ولكن المؤتمر هو حصيلة رؤى المتحاورين والمجتمعين            ذلك االتهامـات    ل
القضية اآلن أكثـر    . المتبادلة وتوجيه االتهام بالنوايا المسبقة من أي طرف كان ال يخدم قضية الحوار الوطني             

 هناك قضية وطنية اآلن أصبحت كلها في خطر هذا يستدعي أن يتنازل الجميع عن مواقفهم                ،من قضية حزبية  
 .ما يشكل حالة وفاق وطنيالمسبقة وأن يذهبوا إلى ما يخدم المصلحة الوطنية و

 برأيك  ،هناك اعتقاد جازم أن ما يحدث في الشارع الفلسطيني هو صفحة سوداء في تاريخ القضية الفلسطينية               * 
 كيف يمكن إنهاء هذه الحالة؟

 وحين كانت يبرز أي نداء بنزع       ،طالما تفاخرنا بشعبنا الفلسطيني المقاوم والذي توحد على مقاومة االحتالل          -
 ،لفلتان األمني ا كنا نقول بأن سالح المقاومة لم يكن في لحظة من اللحظات جزء من حالة                ،لقلتان األمني سالح ا 

باعتقادي أنه يراد تشويه صورة السالح المقاومة الذي لم يتورط في أي من المراحل في فتنة داخليـة وحالـة                    
لية ومن خالل فتنة داخلية وهنـا        داخ ى واآلن المطلوب زج السالح المقاوم لكي يلوث من خالل فوض          ى،فوض

 بعدم جعلها جـزءا     ، ولذلك أنا أحذر الحريصين على صورة شعبنا وصورة البندقية الفلسطينية          .مكمن الخطورة 
 . من حالة الفوضى
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 هـل يمكـن أن يخـرج    ،في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ستجتمع اللجنة المركزية لفتح في عمان   * 
 ى توحيد صفوف حركة فتح؟االجتماع بنتائج تعمل عل

 األول أننا لن نستطيع االتفاق على برنامج        ، نحن حينما أعلنا أن فتح لن تشارك في الحكومة كان لدينا سببان            -
 والسبب األخر أن فتح عليها أن تعمـل علـى بنـاء             ،مشترك نستطيع من خالله أن نكون جزءا من الحكومة        

 ومـن   ،بدأنا برنامج شامل إلعادة بناء وترتيب أوضاع الحركة       نحن في فتح    . الوضع الداخلي ومعالجة أزمتها   
 نعم كان هناك ضعف في القضايا التي تحـول          ،ضمنها عقد اجتماعات دورية للجنة المركزية بكامل أعضائها       

 نأمل  ،باعتقادي أننا طوينا تلك الصفحة وبدأنا صفحة جديدة       ،  بيننا وبين االجتماع باللجنة المركزية بشكل كامل      
 . والوضع الفلسطيني،عكس إيجابا على مجمل األوضاع في داخل حركة فتحأن تن

  للتفرغ لوضعها الداخلي؟،هل يمكن القول أن فتح استفادت من خسارتها في االنتخابات التشريعية* 
 صحيح أنه يمكن أن نتهم بأننا استفدنا من امتيـازات           ، إن حركة فتح هي الخاسر األكبر بوجودها في السلطة         -

 اآلن نحن متفرغـون بالبنـاء       ، وهذا صحيح ولكن هذه االستفادة على حساب البناء والتربية التنظيمية          ،طةالسل
 نأمل أن يكون ذلك بالحجم الذي يعيد لفتح دورها ومكانتهـا لتـنهض بمـسئولياتها فـي الـشروع                    ،التنظيمي
 .الفلسطيني

  برأيك ما المخرج من هذا الحصار؟،فيما يتعلق بالحصار* 
 يصبح من حق وواجـب كـل        ، إذا وصلنا لهذه الحقيقة    ،ا اإلقرار بأن الحصار يشمل الشعب الفلسطيني       علين -

 وال يمكن للشعب الفلسطيني وحيدا أن يخرج مـن          ، بالوحدة الفلسطينية  ،الشعب الفلسطيني مقاومة هذا الحصار    
  . دون وقفة عربية ومسؤولة،الحصار

  12/6/2006الدستور 
  

  المجلس الوطني الفلسطينيقراءة نقدية في تجربة  .52
  محسن صالح
. يثور جدل كبير هذه األيام في األوساط الفلسطينية حول تفعيل أو إعادة بنـاء منظمـة التحريـر الفلـسطينية                   

ويحاول هذا المقال تسليط الضوء على المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد المرجعيـة العليـا لكـل هيئـات                   
  . لية التشريعية للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجهاومؤسسات المنظمة، والهيئة التمثي

  إشكالية األداء
 دورة بمعدل دورة واحدة كل سنتين، بخالف النظام األساسـي الـذي             21انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في      
لة أعمـق   ولكن عند االطالع على تواريخ انعقاد الدورات نجد أن المشك          .ينص على انعقاد دورة واحدة سنوياً     

ففي السنوات العشر األولـى مـن       . من ذلك بكثير، إذ إن تواريخ االنعقاد أخذت تتباعد زمنياً مع مرور الوقت            
انعقدت خمـس   ) 1983-1974( دورة، وفي السنوات العشر الثانية       11انعقدت  ) 1973-1964(عمر المجلس   

ـ        انعقدت أربع دورات  ) 1993-1984(دورات، وفي السنوات العشر الثالثة        13، ثم لم تنعقد في الـسنوات الـ
خصوصاً -أي أن المجلس فَقَد فعلياً دوره التشريعي والرقابي         !! سوى دورة واحدة  )  اآلن 2006-1993(التالية  

ثم إن تلك الدورة التي      . وجرى عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني        -1993منذ اتفاقية أوسلو    
م تنعقد إال تحت الضغوط األميركية اإلسرائيلية إللغاء بنود الميثاق الـوطني            ، ل 1996نيسان  /عقدت في أبريل  

  .المعادية إلسرائيل والصهيونية
             ه كثير من الكتاب والباحثين والسياسيين انتقادات حادة للمجلس الذي فَقَدحسب رأيهم منذ زمن طويل    -لقد وج- 

التحرير التي تنفذ على األرض ما تشاء، وتعقـد االتفاقـات           حيويته وفاعليته، وتحول إلى أداة بيد قيادة منظمة         
 إلى أخـذ خـتم      -عندما تضطرها األمور  -والمفاوضات، وتدخل في الصراعات والتسويات، ثم تأتي بعد ذلك          

  .المجلس على ما فعلت
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هور ويظهر أنه ال يمكن الفصل بين استحقاقات اتفاقات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، وبـين تراجـع وتـد    
  .المنظمة ومؤسساتها وتغول السلطة الفلسطينية عليها، بما في ذلك المجلس الوطني

 أنه عندما انعقـدت دورة      6/2/2006وقد كتب عرفات حجازي عضو المجلس في جريدة الدستوراألردنية يوم           
ه لن ينعقد بعد     قال له ياسر عرفات بكّل جدية إن هذا المجلس الوطني هو آخر المجالس الفلسطينية، وإن               1996

  !! اليوم في أي مكان
ومما زاد في إضعاف دور المجلس أنه تحول منذ زمن طويل إلى احتفالية توافقية ومهرجان تُتخذ فيه القرارات                  

  .في معظم األحيان بالتصفيق
  إشكالية العضوية

جهت أساساً إلـى     عضواً، رغم أن الدعوة و     422 بمشاركة   1964انعقد المجلس الوطني األول في القدس عام        
  .466 بلغ عدد األعضاء 4/5/1966وفي الدورة الثالثة للمجلس في غزة يوم .  شخصا397ً

 من السيطرة علـى منظمـةالتحرير أعيـد تنظـيم           -فتح بالذات -وعندما تمكنت المنظمات الفدائية الفلسطينية      
 عضو فقـط فـي      100جديد من   المجلس ليمثل شكالً أكثر حيوية وفاعلية وقدرة على االجتماع، فتكون مجلس            

  . 10/7/1968الدورة الرابعة التي انعقدت في القاهرة يوم 
 293، ثـم    1971 عضواً عـام     155غير أن عدد أعضاء المجلس ما لبث أن أخذ في التزايد التدريجي، فبلغ              

  .1988 عضواً عام 450، ثم بلغ 1977عضواً عام 
، فهو أحد األلغاز واألحاجي، إذ لـم        1996نيسان  /في أبريل أما عدد أعضاء المجلس الحادي والعشرين المنعقد        

  . عضو700نجد له رقماً رسمياً واحداً متفقاً عليه، وإن كان هناك شبه إجماع أنه تجاوز 
أما .  عضواً 738 عضواً، وفي رواية أخرى أنه       787فهناك إشارات من مصادر مسؤولي المجلس أن العدد هم          

  . عضوا717ًوال يزال يحتفظ بعضويته فإن مجموعهم ) 2006أيار /حتى مايو(من بقي منهم على قيد الحياة 
أثنـاء  ) أبـو األديـب   (وقد اعترف رئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سليم الزعنون             

، بأن هناك سجالت متباينة ومتفاوتة ألعضاء       2005آب  /اجتماعه مع ممثلي الفصائل في دمشق مطلع أغسطس       
 فسجل غزة يختلف عن سجل رام اهللا، وكالهما يختلف عن السجل الموجود في رئاسة المجلس الوطني                 المجلس
  !!بعمان

تعبر حيرة الزعنون في عدم المعرفة الدقيقة بعدد أعضاء المجلس الذي يرأسه عن حالة الترهل التـي وصـل                   
  :ولقد أدت الزيادة المضطردة في عدد األعضاء إلى. إليها المجلس

  .ضخم المجلس بشكل يعوق عمله ويجعل من الصعب ترتيب انعقاده بشكل دوري منتظم ت- أ
يتسمون بـالوالء لخـط قيـادة       ...) مستقلين، تنظيمات شعبية  : تحت غطاءات مختلفة  ( إدخال أعضاء جدد     - ب

  . بحيث يسهل تمرير القرارات والتوصيات التي تريدها-وباألحرى قيادة فتح-منظمة التحرير 
ن هناك معايير واضحة ودقيقة الختيار األعضاء، وهو ما فتح المجال واسعاً إلحداث اختالالت بنيوية               كما لم تك  

  .في تركيبة المجلس، وجعله أقل تمثيالً للشارع الفلسطيني
 فعند انعقاد المجلس الـوطني      ،3/8/2005كما نشر في جريدة الدستور األردنية يوم        -وحسب عرفات حجازي    

واحدة في مكتب سليم الزعنون التي تـضم أسـماء          : نت هناك قائمتان بأسماء األعضاء     كا 1996في غزة عام    
، بينما كانت في مكاتب رئاسة السلطة الفلسطينية قائمة أخرى          400األعضاء الحقيقيين الذين ال يتجاوز عددهم       

ى اعتمـادهم    اسماً جديداً لها، بحيث أصبح عدد أعضاء المجلس الوطني الذين جر           450جرى إضافة أكثر من     
 عضواً دون ِعلم الزعنـون ودون أخـذ موافقتـه، أو دون إحالـة               850لحضور جلسة إلغاء الميثاق أكثر من       
  .األسماء الجديدة على لجان المجلس
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إن من حق المرء أن يتساءل عن السبب في تشكل مجلس وطني فلسطيني يزيد عدد أعضائه عن عدد أعضاء                   
واب الهندي، أو الكونغرس األميركي، ويزيد عن سبعة أضعاف مجلـس           المجلس الوطني للصين، أو مجلس الن     

في الوقت الذي يكون في أمس الحاجة إلى الفاعلية والمرونة والقدرة على االجتماع وسرعة              !! النواب األردني؟ 
  .اتخاذ القرار

  عدالة التمثيل الشعبي
  ني؟إلى أي حد يعكس المجلس الوطني العدالة في التمثيل الشعبي الفلسطي

  :تكمن هذه اإلشكالية في خمسة محاور
 صعوبة وربما استحالة إجراء انتخابات حرة مباشرة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وخـصوصاً فـي                -األول

البلدان التي تتعامل بحساسية شديدة مع هذا الموضوع كاألردن، أو تلك البلدان التي ال ترحب أصـالً بفكـرة                   
  .ااالنتخابات الحرة على أراضيه

 في منظمة التحريـر     -خصوصاً حماس - عدم مشاركة تيارات وتنظيمات فلسطينية ذات شعبية واسعة          -الثاني
  .ومجلسها الوطني، واشتراطها إعادة بناء المنظمة على أسس جديدة قبل أن توافق على المشاركة

فعيلها وفق أسـس تمثيـل       عدم ظهور إرادة حقيقية جادة حتى اآلن لدى قيادة منظمة التحرير إلعادة ت             -الثالث
ووجود قوة داخل التيار السائد في المنظمة ال تزال ترغب في االستئثار بالسلطة واحتكار عملية               . شعبي حقيقي 
  .صناعة القرار

مـن مجمـوع    % 11.2، وهم يمثلون نحـو      1948 طريقة تمثيل ومشاركة أبناء فلسطين المحتلة عام         -الرابع
وفهم الموضوعية الخاصة واحتماالت تعامل الكيان الصهيوني معهم في مثل          غير أن ظر  . الفلسطينيين في العالم  

  . هذه الحالة تحتاج إلى دراسة وتمحيص، وبشكل أساسي إلى استشارتهم واالستماع إلى آرائهم
  . صعوبة عمل إحصائية دقيقة ألعداد الفلسطينيين في الخارج، وإن كان ممكنا توفير أرقام تقريبية-الخامس

إجراء انتخابات للشعب الفلسطيني ينبغي وضعها في إطارها وحجمها الصحيح، فقد جرب انتخابات             إن صعوبة   
حرة في الضفة والقطاع، وهناك مؤشرات قوية على إمكانية إجراء مثل هذه االنتخابات فـي لبنـان وسـوريا                   

  . وربما بعض الدول الغربية
 األردن ال يعني بالضرورة عدم القدرة على المعرفة         ثم إن االعتراف بعدم القدرة على عدم إجراء انتخابات في         

التقريبية ألحجام القوى الفلسطينية من خالل عدد من المؤشرات كانتخابات االتحادات واألنديـة، واالنتخابـات               
  .النيابية األردنية نفسها، واستطالعات الرأي وغيرها

 محطة مفصلية باتجاه تفعيل وإعادة      2005ر  آذا/وقد كان اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة منتصف مارس        
ولكن قيادة المنظمة لم تف بتعهداتها في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بها، ولـم تـتم دعـوة                  . بناء منظمة التحرير  

القيادات الفلسطينية لالجتماع حول هذا الموضوع، وانقضى أكثر من عام على االتفاق دون اتخاذ أية خطـوات           
  .هو ما يوحي بعدم جدية قيادة المنظمة في تناول الموضوعملموسة على األرض، و

 كان هناك توافق فلسطيني وشبه إجماع على أن يكون عدد أعضاء المجلس الـوطني فـي                 2005وخالل العام   
  ).الخارج( عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات 300حدود 

في انتخابات المجلس التـشريعي فـي الـضفة         )  لفتح 45 مقعداً مقابل    74(غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة       
-، صدم التيار الرئيسي الذي يقود منظمة التحرير ويسيطر على المجلس الـوطني              25/1/2006والقطاع يوم   

  . ، ما جعل الزعنون يقدم على تصريحات غريبة ومفاجئة ومخالفة تماماً لما سبق أن أعلنه بنفسه-تيار فتح
 شخصية من أعضاء المجلـس الـوطني        100 اجتماعا بمشاركة أكثر من      4/2/2006أس الزعنون يوم    فقد تر 

 أنه سيدافع عـن كـل       2005/ 6/2وكوادر حركة فتح في األردن، وشدد في تصريحات نشرتها الدستور يوم            
عضو فيه ولن يسمح تحت أي ظرف بالمس بأعضائه ألي سبب كان، ال من حيـث العـدد وال مـن حيـث                       

  . كيبةالتر
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وقال سنحافظ على المجلس الوطني كما هو عليه اآلن، وسوف أدافع عن الوطني حتى آخـر قطـرة دم فـي                     
  .جسدي

 بـأن أعـضاء المجلـس       2006شـباط   / فبراير 16وصرح الزعنون في افتتاح أعمال المجلس التشريعي يوم         
 ما يقال عنها إنهـا تفـسد        في خطوة أقل  !!  عضواً 783 سيضافون إلى أعضاء المجلس الوطني البالغ        132الـ

أجواء انطالقة حقيقية نحو إصالح منظمة التحرير ومؤسساتها، وهـو مـا يعنـي أن األعـضاء المنتخبـين                   
  !! سيضيعون في بحر األعضاء المعينين

وتثير تصريحات الزعنون الكثير من المخاوف حول مدى جدية فتح في إجراء عملية ترتيب حقيقيـة للبيـت                  
  . سليمة وشفافةالفلسطيني على أسس

ومن جهة أخرى ففي معظم دورات المجلس الوطني كان تركُّز العضوية وعملية صناعة القرار بيد فلسطينيي                
تقـرر  ) 1993-1967(وفي الفترة التي تلت االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع وحتى اتفاق أوسلو            . الخارج

 تـم  1981 دون التصريح بأسمائهم، وفي عـام     من الضفة والقطاع   100أن يضاف إلى عضوية المجلس نحو       
ولكن هؤالء األعضاء لم يكونوا يحتسبون في النصاب، وبالتالي ظل الـداخل            .  عضواً 180رفع هذا العدد إلى     

  .عملياً مستبعداً من صناعة القرار
ثقـل فيهـا إلـى    أما في الدورة الحادية والعشرين التي تلت اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية فقد تحول ال            

الداخل، وجرت عمليات إضافة وتغيير واسعة أدت إلى تشكل مجلس جديد بلغ عدد أعضائه من الضفة والقطاع                
من أعضاء المجلس في حين ال يمثل أبناء الـضفة والقطـاع            % 66 عضواً، يمثلون    787 من أصل    520نحو  

ـ فقط من مجموع الشعب الفلسطيني، إذا ما احتسبت أعداد ف         % 37.6سوى   ، أما إذا لم تحتـسب      48لسطينيي ال
  %.42.2أعداد هؤالء فإن نسبتهم ستكون بحدود 

وقد أدى ذلك إلى اختالل كبير في بنية المجلس وإضعاف دور الخارج بشكٍل أثار المخاوف من حصر تمثيـل                   
. فلـسطينيين الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقط، ومن احتمال الوصول إلى حلول نهائية قد تستثني الالجئين ال              

مـن  % 8 عـضواً أي     63وعلى سبيل المثال فإن عدد أعضاء المجلس الوطني من المقيمين في األردن هـو               
  .من مجمل الشعب الفلسطيني% 30أعضاء المجلس، بينما يمثل فلسطينيو األردن نحو 

سطينيي الخارج مـن    وتقتضي عدالة التمثيل في المجلس إعادة النظر في أحجام التيارات الفلسطينية الممثلة لفل            
خالل آلية انتخابية حرة وشفافة كلما أمكن ذلك، ما قد يؤدي إلى تغيير حقيقي في موازين القوى لصالح التيـار                    
اإلسالمي الفلسطيني الذي يتمتع بقوة كبيرة في األردن توازي قوته في الداخل الفلسطيني حسبما تشير معطيات                

  . اتاالنتخابات النيابية واالتحادات والنقاب
 والثاني في   2005تشرين الثاني   /كما أن مؤشرات استطالعين للرأي أجراهما مركز الزيتونة األول في نوفمبر          

 في أوساط الالجئين الفلسطينيين بلبنان، تُظهر أن حماس وفتح يتمتعان بثقـل متقـارب مـع                 2006أيار  /مايو
  .تصاعد في شعبية حماس في االستطالع الثاني عنه في األول

بما فيها حماس   -الة التمثيل الشعبي تقتضي ابتداء عقداً اجتماعياً، وميثاق شرف تلتزم فيه كافة األطراف              إن عد 
  . بالتداول السلمي للسلطة، واالحتكام إلى صناديق االقتراع، وإنهاء احتكار السلطة من أي طرف-وفتح

  11/6/2006الجزيرة نت 
  

  ستفتاءاال حوار وال  .53
   عبدالوهاب بدرخان

ينفع الضحية إذ يعتذر قاتلها المجرم؟ فإما أن الحكومة االسرائيلية، بعسكرها وسياسـييها، فقـدت العقـل                 ماذا  
في أي  . جماعياً يوم الجمعة الماضي، وإما أنها كانت تعرف جيداً ما تفعله جواً وبحراً وبراً، وهذا هو األرجح                
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 على هذا النحو من الوحشية، وال هـي المـرة           رهاب االسرائيلي حال لم تكن المرة األولى التي ينفلت فيها اإل        
فالمجرمون لن يفعلوا أكثر من تبييض صفحة المجرمين، هذه هـي           . األولى التي يفتح فيها تحقيق لتبرئة القتلة      

  .القاعدة في دولة اسرائيل وفي قضائها الموتور وديمقراطيتها العنصرية
لتزمها الطرف الفلسطيني، والثاني األهم     االهدنة حتى لو    األول كسر   : العربدة االسرائيلية المتواصلة لها هدفان    

فالقتل األهلي بات يومياً، والدم المقدس لـم        . اللعب على التناقضات الفلسطينية التي بلغت اآلن أقصى درجاتها        
 وطالما أن األرض الفلـسطينية باتـت      . خوة والمعاناة الواحدة من االحتالل وجرائمه     يعد مقدساً وال محتِرماً األ    

متخمة باالنقسامات فإنها بذلك توجه دعوة ملحة للعدو كي يصول ويجول، تقتيالً وتدميراً، بغية مفاقمة الوضع                
  .لى االنفجار فاالنهيارإواستدراجه 

االنقسام الراهن حول االستفتاء أخطر من أن يعالج بأسلوب كسر العظم، ألن فشل الحوار هو فشل للجميع، وما                  
عطـاء وثيقـة    إلم تكن هناك حكمة في      . حوار سيصعب فرضه بالقوة أو حتى باالستفتاء      تعذر التوافق عليه بال   

أمـا االسـتفتاء    . ليه أصالً، لتصبح هي نفسها ذريعة لمفاقمة االنقسام       إاألسرى مثل هذا الدور، الذي لم تطمح        
سـتفتاء كيانيـة    ليه الدول الطبيعية على قاعدة حد أدنى من التوافق، وال تكون الخالفات موضـوع اال              إفتلجأ  

  .وجوهرية
من المؤسف حقاً أن ال يكون الحوار الفلسطيني قد أحسن استخدام وثيقة األسرى، بل من المؤسف أن يكون قد                   
بدأ أعماله أسيراً لهذه الوثيقة التي كان يجب اعتبارها أساساً للتحاور والتوافق ال أداة للتناحر وتبادل التحـدي،                  

 وثيقتهم مغزى وطنياً رمزياً بالغ الداللة، لكن األسرى لم يقدموا تلـك الوثيقـة   فال شك أن التفاق األسرى على   
لى وثيقة جديـدة    إعلى أنها قرآن كريم ال يجوز نقاشه والجدل حوله وال تعديله أو حتى العزوف عنه للتوصل                 

ار كأنـه الهـدف     أما االستفتاء الذي استخدم كسيف مسلط على المتحاورين فبدا منذ لحظة افتتاح الحو            . مختلفة
غير أن الخالفـات  . الحقيقي المرتجى، أي أنه لم يكن يتوقع للحوار أن ينتهي ايجابياً، لذا ُأشهر االستفتاء كبديل             

  .ثبتها تعثر الحوار ستبقى وتتفاعل بغض النظر عن نتيجة االستفتاءأالتي 
فان كأنهمـا راغبتـان فـي       فهما تتـصر  . تتحمل حركتا فتح وحماس، وبالدرجة نفسها، مسؤولية فشل الحوار        

كان وال يزال بينهما حوار، بل حوارات شبه يومية تحاول أن تحل بعض             . لى القوة في نهاية المطاف    إاالحتكام  
أما الحـوار الـوطني   . المشاكل الطارئة، لكنها ال تقدم سوى مسكنات آنية للشارع وال تعالج المعضلة الرئيسية      

يديولوجية وسياسية  أن ينتج اتفاقاً محفوفاً بتناقضات      أإذ كان عليه    .  جداً فأصبح جلياً اآلن انه كلف مهمة عسيرة      
جراء مراجعة واقعيـة لحـال الـشعب الفلـسطيني          ن الفصائل لم تستغل الحوار إل     أوالخسارة الكبرى   . مزمنة
  .وقضيته

هجه ت سـتن  نشاء السلطة، ورؤية واضحة لمـا     إن تقدم له تقويماً لما حصل منذ        أفمن حق هذا الشعب على فتح       
لى نياتها ومشاريعها،   إن يتعرف   ألى السلطة،   إومن حق هذا الشعب على حماس التي انتخبها ودفعها          . مستقبالً

ن الشعارات شيء والتطبيق شيء آخر، وال يمكن لحركـة          أإذ  . والى الوسائل التي تنوي استخدامها في عملها      
ليل سياسي يحتمل الخطأ والـصواب وال تـستطيع         ن تبقى طويالً في السلطة إذا لم يكن لديها سوى تح          أحماس  

  .تسويقه في أي مكان
لـذلك  . هناك الكثير من المالحظات على دستورية أو باألحرى ال دستورية االستفتاء، كذلك على مدى قانونيته              

 واألخطـر . فإن اإلقدام عليه قد يهدد فعالً بإحداث شرخ تاريخي في صفوف الشعب الفلسطيني، أياً تكن نتيجته               
ن يكونوا ديمقراطيين في ممارسة االنتخاب لكـنهم غيـر          أعطوا منذ اآلن انطباعاً بأنهم يمكن       أن الفلسطينيين   أ

ن حال التربص والترصد هي السائدة اآلن، وان الشارع         أالدليل  و. ديمقراطيين في التعامل مع نتائج االنتخابات     
ال : صبح الوضـع كـاآلتي    أفصائل لالستفتاء   لى فشل الحوار ورفض عدد من ال      إقصى توتراته، وبالنظر    أفي  

  ...حكم وال حكومة، ال أمن وال أمان، وأخيراً ال حوار وال استفتاء
 12/6/2006الحياة 
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 مجزرة غزة واالستفتاء .54
 عبد الباري عطوان

ي سرة بكاملها، بمن ف    أ بادت فيها أ في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي        ىخرأارتكبت القوات االسرائيلية مجزرة     
ـ         ىالصبية هد . عمارهمأ من   ىولشهر األ طفال رضع في األ   أذلك    ى ابنة العاشرة كانت الوحيدة التي بقيـت عل

مام عدسات التلفزة يحرك صخور البحر، ولكنه لم يحرك، وهذا متوقـع،            أوجه الحياة لتقدم مشهداً مأساوياً حياً       
 .قلوب الزعماء العرب

مليات اغتيال، استهدفت قادة ميدانيين في فصائل المقاومة، تلخص         هذه المجزرة، وما سبقها، وما لحقها، من ع       
 .حالتي االنهيار والبلبلة اللتين تسودان الساحة الفلسطينية حاليا

لـي تعزيـز الوحـدة      إن تؤدي هذه المجزرة، وعمليات التصعيد الدموي االسرائيلية الراهنة          أفقد كان متوقعاً    
ستراتيجية موحدة للمواجهـة الـسياسية      إة، ونبذ كل الخالفات، ووضع      رضية المقاوم أ ىالوطنية الفلسطينية عل  

 .والعسكرية والدبلوماسية، ولكن ما حدث هو العكس تماماً
 غزة  ئبرياء التي امتزجت برمال شاط    ن تجف دماء الشهداء األ    أربع وعشرين ساعة من وقوعها، وقبل       أفبعد  

من الدولي لالنعقاد لبحـث     ليس من اجل دعوة مجلس األ     البيضاء، عقد الرئيس محمود عباس مؤتمراً صحافياً،        
نما إ غرار تلك التي شكلها في دارفور، يليها فرض عقوبات، و          ىهذه المجزرة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، عل      

 .ى وثيقة األسرىلتحديد موعد إلعالن االستفتاء عل
سطينية من بينها حماس و الجهـاد       ن خمسة فصائل فل   أالرئيس عباس يدرك جيداً، وهو يعلن عن هذا الموعد،          

تعارض هذه الخطوة، وتشكك في جدواها، وتطالب باستمرار الحوار لتجنب الفتنة، ولكنه لم يعر هذا الموقـف                 
 ى نفسه وال يريد التراجع عنه حفاظاً عل       ىمر الذي يوحي بأن هناك التزاما تجاه جهة ما قطعه عل          ي اهتمام، األ  أ

 . له من مصداقيةىما تبق
مقامرة محفوفة بأشد المخاطر، الن خسارتها مضمونة، والشعب الفلسطيني سيدفع ثمنها من دمه ووحدتـه               نها  أ

كيد فيها هو الدولة العبرية، ومشروعها في الهيمنة وتفتيت التالحم الفلـسطيني، وتحويـل              الوطنية، والفائز األ  
 .ىخراحية وحماس من الناحية األ صراع بين فتح من نىلإالصراع من كونه صراعاً عربياً ـ اسرائيلياً، 

 المجازر االسـرائيلية المتواليـة، فقـرر    ىالجناح العسكري لحركة حماس طفح كيله، ولم يعد يطيق صبراً عل       
ـ       إنهاء الهدنة عملياً ب   إاالنحياز لضميره االستشهادي، و     مـستوطنة   ىطالق مجموعة من صواريخ القـسام عل

 .سدروت االسرائيلية شمال قطاع غزة
بو سمهدانة في عملية اغتيال اسرائيلية، توعدت بـرد انتقـامي   ألمقاومة الشعبية التي فقدت قائدها جمال      لجان ا 

 .سالمي، وسرايا الجهاد اإلىقصمزلزل، وكذلك فعلت كتائب شهداء األ
سابيع القليلة القادمة التي ستسبق االستفتاء ستجعل من الضفة والقطـاع سـاحة معـارك        ن األ أهذا يعني عملياً    

، ولو لفترة   ىخرأرسلت الحكومة االسرائيلية دباباتها الحتالل قطاع غزة مرة         أذا ما   إدموية، ولن يكون مفاجئاً،     
و محمود الزهار وزير خارجيته،     أسماعيل هنية رئيس الوزراء،     إرسلت صواريخها الغتيال السيد     أو  أمؤقتة،  

 .و الثالثة معاًأو سعيد صيام وزير الداخلية أ
ـ     إ ىلسطيني المتوقع والمنتظر سيكون بحجم الجرم، ولذلك لن يقتصر عل         االنتقام الف   ىطـالق الـصواريخ عل

يضاً من خالل عمليات استشهادية في قلب تـل         أنما  إالمستوطنات االسرائيلية في سدروت وعسقالن واسدود و      
ا الرضـيع ابـن      جانب جثث والدها وشقيقاتها وشقيقه     ىلإ وهي تتمرغ في الرمل      ىفبعد رؤية الطفلة هد   . بيبأ

 .شهر، ستطول طوابير المتطوعين لتنفيذ مثل هذه العملياتأالستة 
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 يهودية، لتصدرت مأساتها جميع صحف وشاشات التلفزيونات في العالم بأسـره، ولكـن الـدم                ىلو كانت هد  
 .ي اهتمامأرقام، ال تستحق أشقائهم العراقيين مجرد أالفلسطيني مباح، والضحايا الفلسطينيون مثل 

شعب الفلسطيني يواجه التجويع، واآلن المجازر الجماعية، ورئيس السلطة مصر علي االستفتاء، ألنه يريـد               ال
وسلو الذي كان هـو مهندسـه متواضـعاً فـي           أتفويضاً لتوريط الشعب الفلسطيني في اتفاق جديد يبدو اتفاق          

 .تنازالته
 يغطي من خاللها نواياه     ىليها، وال وثيقة اسر   إالرئيس عباس لن يجد شعباً مستأنسا يستفتيه، وال سلطة يرتكز           

فالشعب يغلي بالغضب، والـسلطة     . نما انتفاضة جديدة غير مسبوقة    إ، و ىول سيرته التفاوضية األ   ىلإفي العودة   
 . فقدت شرعيتها بسحب ممثلي حماس والجهاد توقيعاتهم عليهاىفي غرفة العناية المركزة، ووثيقة األسر

لغاء ازدواجية السلطة والمقاومة التي مارستها بعض قياداتهـا طـوال           إكذا نأمل،   و ه أحركة حماس اختارت،    
صلي، وهذا يعنـي     خيار المقاومة خندقها األ    ىلإلقاء بطيخة السلطة، والعودة     إشهر الستة الماضية، وقررت     األ

مقراطية التـي   كذوبة الدي أبرزها تصديق   أخطاء المرحلة السابقة، و   أمرحلة جديدة من العمل الفلسطيني تصحح       
 .كثر من ثالثة ماليين شخصوروبا، وانتهت بعقوبات جماعية تجويعية ألأمريكا وأروجت لها 

االستفتاء الحقيقي الذي مارسه الشعب الفلسطيني، وبطريقة عفوية صادقة، هو الذي تمثل في تـشييع شـهداء                 
ـ  .  ورفاقه هو سمهدان أب في غزة، وجنازة الشهيد جمال       ئمجزرة الشاط  ـ  انه اس  المقاومـة ولـصالح     ىتفتاء عل

وشارك فيه عشرات اآلالف من الجائعين ولكن المتعطشين في الوقت نفسه للكرامة وعـزة الـنفس،                . خيارها
 .والشهادة من اجل حقوقهم المشروعة
رادة إي استفتاء غيره ال يعتبر شرعياً، ونتائجه غير ملزمة، وال تعكـس             أانه استفتاء يجب ما قبله وما بعده، و       

 ذا ما ترافق الجوع مع مجازر شبه يومية؟إدراك أ، فما ىفالجائع ال يستفت. بية حقيقيةشع
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  بل وثيقة فتح .. ليست وثيقة األسرى .55

    ياسر الزعاترة  
لكي ال يبدو الرافضون لالستفتاء على ما يسمى وثيقة األسرى بمثابة غير المقدرين لألسـرى وقيمـتهم فـي                   

التي تميزت بوجود جحافل كبيرة     ) انتفاضة األقصى ( السيما خالل المرحلة األخيرة      ،ال الوطني الفلسطيني  النض
 . وإنما على صعيد القادة أيضاً، ليس على صعيد الكوادر،منهم في ذات الوقت

 الفلسطينية  لكي ال يحدث ذلك ال بد من إعادة التأكيد على واقع الوثيقة التي صيغت بالتنسيق بين مكتب الرئاسة                 
 والنتيجة أنها محاولة من فتح الستعادة زمام المبادرة بطريقة مبتكرة تـستقطب             ،وبين األسير مروان البرغوثي   

 . الجمهور
 وبالتنسيق مـع عـدد      ،األكيد أن الوثيقة خرجت من سجن هداريم الذي ال يؤوي غير عدد محدود من األسرى              

لنتشة من حماس والشيخ بسام السعدي من الجهاد قد وقعا على           صحيح أن الشيخ عبدالخالق ا    . محدود جداً منهم  
 حيـث شـرحا   ، لكن ذلك ال يعدو أن يكون اجتهاداً خاصاً منهما  األمر الذي أوضحاه في بيان مشترك   ،الوثيقة

 وليس التـي تنـتقص مـن حقـوق          ،نقطة الخالف بالقول إنهما تحدثا عن قرارات الشرعية الدولية المنصفة         
 رافضين في ذات الوقت أيـة إشـارة         ،ما أكدا أن الوثيقة هي قاعدة للحوار وليست صيغة نهائية          ك ،الفلسطينيين

يضاف إلى ذلك البيانات التي خرجت من الـسجون بتوقيـع أسـرى حمـاس               . إلى االعتراف بدولة االحتالل   
ن نيـة مـن      وفي العموم فهي وثيقة جاءت بحس      ، وهي جميعاً تنسف نسبة الوثيقة إلى جميع األسرى        ،والجهاد

 لكنها أخطأت السبيل بحديثها عن القضايا اإلستراتيجية التي تنطوي          ،البعض على خلفية البحث عن حل لألزمة      
 والتي يستحيل حسمها بهذه الطريقة كما تقول تجـارب الـشعوب وحركـات              ،على خالف بين القوى السياسية    

 .التحرر
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الجهاد اإلسالمي الذين يشكلون أكثر من نـصف        خالصة القول هي أن الوثيقة ال تمثل أسرى حركتي حماس و          
 لكـن األصـل   ، مع إمكانية القول إنها وثيقة أسرى فتح واليسار، وهي تبعاً لذلك ليست وثيقة األسرى ،األسرى

 ، أعني مروان البرغوثي   ، وربما وثيقة قيادتها الجديدة بصرف النظر عن نوايا من صاغها          ،هي أنها وثيقة فتح   
س من أجل تشويهها من خالل القول إنها قد غيرت برنامجها بمجرد االقتـراب مـن                والهدف هو توريط حما   

 . السلطة
 وال نـدري كيـف يطالـب مـن          ، ولتسم باسمها كوثيقة لفتح    ،فلنتوقف إذن عن ترديد مصطلح وثيقة األسرى      

 مـع   ،داخل فقـط  يتحدثون عن منظمة التحرير وتمثيلها لفلسطينيي الداخل والخارج باالستفتاء على وثيقة في ال            
يتبع ذلك كله عبث الحديث عن استفتاء على وثيقة فـضفاضة           . العلم أن ثلثي الفلسطينيين موجودون في الشتات      

 فيما نعلم أن فكرة االستفتاء ستكون مقبولة حين يقدم العدو مبادرة ما ثم              ،تدعو في جوهرها إلى الوحدة الوطنية     
 . ة لعدو ال يلتفت إلى ذلك فهو العبث بعينه أما تقديم تنازالت جوهري،يختلف الناس حولها

 وفي سياق مناكفات سياسية ليس      ، إذ ألول مرة منذ عقود يسعى البعض       ،هناك جريمة ترتكب بحق الفلسطينيين    
جريمـة ال   . من وطنهم لإلسرائيليين من دون مقابل     % 78إال إلى مطالبة الفلسطينيين بالتوقيع على تنازل عن         

 ،فلسطينيون في الداخل والخارج  كما ال ينبغي أن تسكت عنها القوى الحية في األمـة               ينبغي أن يسكت عنها ال    
 لكنها اللوثـة التـي      ، وال يمكن ألي عاقل أن يفعل ذلك       ،ذلك أن عبثاً من لون استثنائي يجري في هذا السياق         

 . أفرزتها االنتخابات والتي أفقدت البعض صوابهم ودفعتهم إلى هذا المستوى من التخبط
 واألهم رفـضهم مبـدأ االسـتفتاء        ،ن الضروري أن يعاود األسرى مرة أثر مرة تأكيدهم على رفض الوثيقة           م

 ، وإنما العربية واإلسالمية أيضاً    ، ليس الفلسطينية فحسب   ، وإلى جانبهم جميع الفعاليات السياسية الشعبية      ،عليها
 .عربية واإلسالمية وإنما سائر أبناء األمة ال،فهذه قضية ال تهم الفلسطينيين فحسب

 12/6/2006الدستور 
  

  !!أبشع اإلرهاب .56
  صالح القالب

 السوداني في شمالي غزة أكثر بشاعة مما فعله أبو مصعب الزرقاوي في األردن              ئما فعلته إسرائيل على شاط    
ن المجزرة التي إرتكبها اإلسرائيليون هـي إرهـاب         أوالفرق، هذا إذا كان هناك أي فرق، هو         ... وفي العراق 

  . ن يفعل ما فعله بدون أوامر من هذه القيادات التراتبيةأدولة قام بها جيش منظم له قيادات تراتبية وال يمكن 
طفال والنساء والمواطنين غير المنخرطين في أي صـراع          وهو قتل الناس األبرياء، األ     ،اإلرهاب هو اإلرهاب  

 غزة الشمالية وبغض النظـر      ئي على شواط  عسكري، حتى في أيام الحرب وهذا هو ما فعله الجيش االسرائيل          
عما إذا كانت القذائف المجرمة، التي مثلها مثل قذائف ومتفجرات أبو مصعب الزرقاوي، قد أطلقت من قبـل                  

  . القوات البحرية أم الجوية أم البرية
ـ                    سلل هذه المرة ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية أن تدعي بأن الفاعل مصاب بمرض نفسي وأنه هـو الـذي ت

إن المجنون المصاب بمرض نفسي هو الحكومة اإلسـرائيلية         . وأطلق هذه القذائف المجرمة دون معرفة قياداته      
وكل اإلرهابيين القتلة في العالم إال في أنها ال تطيل ذقنها وأنها ال             ) أبو مصعب الزرقاوي  (التي ال تختلف عن     

  !!. سم اهللا وال ب اهللا أكبراال بتحمل سواكا في خصرها ثم وفي أنها ال تبدأ حفالت القتل 
رتكاب جريمة كهذه الجريمة فقتل أطفال الشعب الفلسطيني على ساحل غزة الـشمالي             ال عذر على اإلطالق ال    

وهم يلهون ويلعبون ويصنعون أحالمهم المستقبلية من رمل هذه المنطقة، التي هي جزء عزيز مـن وطـنهم                  
 يمكن تبريره وتفجير أجساد هؤالء األطفـال األبريـاء كعـصافير            ووطن آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، ال     

صغيرة بأنياب شظايا مدافع الجيش الذي يتغنى اإلسرائيليون بمناقبيته وإنضباطه ال تستطيع الدولة اإلسرائيلية،              
  . نعم كدولة التنصل منه مهما حشدت من المبررات واألعذار.. كدولة
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سكري فلسطيني خالل محاولته إطالق صواريخ على سـيدروت أو بعـد            غتيال ع اقد تستطيع إسرائيل تبرير     
ن يقوم الجيش   أو في حيفا لكنها ال تستطيع تبرير        أو مقهى في تل أبيب      أستهدفت حافلة ركاب    انتحارية  اعملية  

 ئاإلسرائيلي وفي وضح النهار بإطالق قذائف مدافعه الثقيلة على أطفال يلهون ببناء بيوت من رمـال شـاط                 
اني في شمالي غزة كالبيوت التي تحدث عنها آباؤهم وأجدادهم والتي أخذها اإلسـرائيليون فـي خلـسة                  السود

  !!.والشاهد على هذا قبية وكفرقاسم.. ن أخرجوا أهلها منها بقوة السالحأتاريخية بعد 
نـه أكثـر    ن القتل البشع، الذي ال يختلف عن قتل الزرقاوي إال فـي أ            أن يعرف تمام المعرفة     أعلى أولميرت   

ن تكون جزءا من هذه المنطقة، وهذه هي عبر التـاريخ           أن يضمن البقاء لدولة، ترفض هي       أدموية، ال يمكن    
تزال إقامتها تشكل مرارة في حلوق أبناء هذه المنطقـة، هـي             إن ما يضمن البقاء لهذه الدولة، التي ال       .. أمامه

ي بإمكانية التعايش وصنع الغد المـشرق لألطفـال         والمزيد من التسامح وهي إقناع الشعب الفلسطين      .. التسامح
  . الفلسطينيين واألطفال االسرائيليين بتجاوز هذه المرارة والتسامي على األوجاع والجراح

ن يعرف أنه لو أستقبل في صبيحة كل يوم وعلى مدار الدهر والعمر في عاصمة عربية فإنه                 أوعلى أولميرت   
إن الذي يضمن هذا الغد     .. ين الغد المشرق الذي ينشدونه ويتطلعون إليه      ن يضمن لألطفال االسرائيلي   أال يمكن   

 السوداني فـي    ئهم على شاط  هغتيلت الفرحة على شفا   االمشرق لهؤالء األطفال هو األطفال الفلسطينيون الذين        
 ن يرسل قذائف مدافعه الثقيلة لتمزق أجسادهم وأن يتـصرف ب          أغزة والذين لم يخجل الجيش االسرائيلي من        

  . بلطجة اإلرهابيين ويفعل ما كان يفعله الزرقاوي قبل مقتله في العراق
  12/6/2006الرأي األردنية 

  
  )2 ـ 1(حماس في مواجهة شعبها  .57

  عبد الرحمن الراشد
ال يجوز االستفتاء على الثوابت، وال يجوز استفتاء فلسطينيي الداخل وترك من في الخارج، ونقبل الحوار مـع                  

حكومة حماس في حالة هلع واضحة ال تدري ماذا تفعـل، بعـد ان سـدد                . تفتاء الشعب الفصائل ونرفض اس  
  .الرئيس الفلسطيني افضل لكماته في معركة السلطة الحالية

يقول وزراء حماس للشعب الفلسطيني انهم يرفضون التفاوض، لماذا؟ ألن المسائل المبدئية ال تفاوض عليهـا،                
صورت االحتكام الى   . يا لها من اعذار رديئة    . ، وألن الحل هو التحاور    وألن التصويت ال بد ان يشمل الجميع      

الشعب خيانة، كما لو ان الشعب الفلسطيني شعب اجنبي، او انه جاهل ال يعرف مصلحته، او انه كالقطيع يجب                   
دما عن. والغريب انها قبلت حكم الشعب عندما فازت بالحكم، اما ان يقرر مصيره فرفضته            . ان يقاد الى مصيره   

اختارها قالت صوت الشعب، لم تقل ان ظروف الحرب ال يستشار فيها الشعب، ولم تقل انه تصويت نـاقص                   
  .ومرفوض الن فلسطينيي الخارج لم يشاركوا فيه جميعهم

الجميع امام موقفين ال بد من االحتكام الى الفلسطينيين بشأنهما، فمن جهة حماس تريد ان تكون شوكة في حلق                   
حماس هي الحكومة المنتخبة شرعيا،     . لجهة األخرى منظمة التحرير تريد انهاء االحتالل تفاوضيا       العدو وعلى ا  

الخالف أساسي بين الطرفين ومصيري بالنـسبة للـشعب         . ومحمود عباس هو الرئيس المنتخب شرعيا كذلك      
  . الفلسطيني وال خيار اال االحتكام اليه

األول انهـا رفـضت     . نتخابي فارتكبت قرارين خـاطئين    حماس، لنقص خبرتها، استمرت في نفس خطابها اال       
والمـستغرب انهـا    . القرارات والمواثيق الموقعة من قبل وبالتالي عرضت نفسها للمحاصرة مداخيل وسياسة          

صدقت الوعود الوردية من بعض االطراف العربية وااليرانية فجوعت مواطنيها فـي انتظـار االرسـاليات                
السياسي الرافض تستطيع استمالة المواطن الفلسطيني وتأليب الرأي العام، ومن ثـم            ظنت انها بموقفها    . المالية

  .اجبار القوى الدولية على تغيير موقفها
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اآلن حماس الحكومة متورطة في معاشات شهرية الكثر من مائة وثالثين الف موظف يعيلون اكثر من نصف                 
 الخطأ عندما اكثروا من التـصريحات مبـشرين         تهدئة للخواطر الغاضبة كرر وزراء الحكومة     . مليون مواطن 

. الشعب بأن االموال قادمة، وان الحكومات اتصلت بهم وطلبت لقاءهم واالجتماع بهم في عواصـم المنطقـة                
اخيرا تمخضت الوعود عن راتب شهر واحد لبعض الموظفين مما اغضب بقيتهم فاتهموا الحكومة بأنها تفضل                

قد ال تكون االتهامات صحيحة مع هذا لطخت سمعة حماس وهي           . طها الفكري المنتسبين لها والمتعاطفين مع خ    
  . التي فازت في االنتخابات بسبب سمعة فتح السيئة

اما القرار الخاطئ الثاني، بعد رفضها للمواثيق الموقعة، إعالنها الجلي برفض التفاوض بل ورفض المبـادرة                
بان للجميع انه ال يوجد لدى حماس برنامج عمل اال مشروع           . العربية، فساوت بين الجهود العربية واالسرائيلية     

  . المواجهة العسكرية، وحتى المواجهة ثبت انها عاجزة عنها امام العدوان االسرائيلي بدليل االحداث االخيرة
  12/6/2006الشرق األوسط 
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