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  يوافق مبدئيا على حل الوزارة مقابل إزالة االحتقان وإلغاء االستفتاءهنية : الشرق األوسط .1

قال مصدر فلسطيني كبير للشرق األوسط، إن       : غزةنقالً عن مراسلها في      15/6/2006الشرق األوسط   نشرت  
ل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ناقشا الليلة قبل الماضية، اقتراحاً يقضي بح              

وأضاف المصدر أن هنية شدد أمـام ابـو         . الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط        
مازن على أن حماس من حيث المبدأ، ال تعارض تفكيك الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة، اذا كان ذلك                  

لمصدر، فقد كان مفهوماً مـن سـياق    وحسب ا . يمكن أن يفضي الى انهاء حالة االحتقان في الساحة الفلسطينية         
المحادثات بين هنية وأبو مازن، أن هنية كان مستعدا حتى للتنازل عن منصب رئيس الحكومة، مقابل ان تحل                  

وأشارت المصادر الى أنه خالل االتصاالت التي جرت في         . محله شخصية مستقلة أخرى تحظى بإجماع أكبر      
لت حتى فجر أمس، طرح اسم رجل االعمـال الفلـسطيني منيـب          اعقاب اجتماع هنية وابو مازن، التي تواص      

المصري كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بشرط أن توفر كتلة حماس النيابيـة الـدعم البرلمـان للحكومـة                  
وطرح ايضا أن يتم حصر مجال الحكومة المقبلة في المجال االقتصادي، والعمل على ضمان وصول               . الجديدة

واشارت المصادر الى أن اجتماع ابو مازن ـ هنية كان مثمرا ومريحـا   . شعب الفلسطينيالمساعدات المالية لل
وحسب المصادر المشاركة، فإن اللقاء أعاد لالذهان الحميمية، التي ميزت لقـاءات            . من حيث االجواء النفسية   

  . الرئيس ورئيس وزرائه، بعيد االعالن عن نتائج االنتخابات التشريعية
 إلـى أن  حامد جـاد     و يوسف الشايب نقالً عن مراسليها في رام اهللا وغزة         15/6/2006ردنية  الغد األ وأشارت  

مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن األسابيع القليلة المقبلة، قد تشهد تغييرات واضحة في الخريطـة الـسياسية                 
ة توافقا بين جميـع     وقالت المصادر للغد، ان ثم     .الفلسطينية، عبر تشكيل حكومة جديدة برئاسة منيب المصري       

الفصائل بما في ذلك قيادات من حماس، حول هذا الطرح، الذي يترتب عليه أيضاً، إلغاء االستفتاء على وثيقـة         
وحسب المقترح، الذي يحظى بدعم عربي، تتولى الحكومة الجديدة بعد مصادقة المجلس التـشريعي               .األسرى

ني بما فيها االتصال مع اإلسرائيليين لتسيير الحياة اليوميـة          عليها، مهمة تسيير األمور الداخلية للشعب الفلسطي      
للمواطنين، على أن يشرف المجلس التشريعي على الحكومة الفلسطينية إشرافا كامال، في حين تتولى منظمـة                
التحرير شؤون المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية، ويخضع أي اتفاق يتم التوصل عليه مع اإلسرائيليين إلـى         

وحسب وكالة معا فإن دوالً عربية، إضافة إلى مصر، تعمل على إقنـاع الواليـات المتحـدة                  .اء شعبي استفت
وتشير الوكالـة الفلـسطينية، إلـى أن      .بالموافقة على هذه الوثيقة، التي تشير إلى أنها حظيت بموافقة أوروبية          

 الفلـسطينية،   - الفلـسطينية  بعض الدول العربية نصحت حماس الموافقة على هذا االقتراح، كمخرج لألزمـة           
ووعدت حماس، في حال الموافقة على االقتراح وتنفيذه، باستئناف الدعم المالي للشعب الفلسطيني، من جديـد،                
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إال أن حماس ال تزال تبحث عن مكاسب أخرى، كعودة بعض رموزها في الخارج إلى غزة، وحصولها علـى                   
  .لفلسطيني، استناداًَ إلى نتائج االنتخابات العامة األخيرةنسبة كبيرة في منظمة التحرير، والمجلس الوطني ا

وصف إسماعيل هنية اللقاء الذي جمعه بالرئيس عباس، في مقر الرئاسة بغزة األربعاء، بأنه كـان                من جانبه،   
وقال هنية، في مؤتمر صحفي أنه تم االتفاق على آليات متابعة الحوار الوطني بهدف التوصـل إلـى                   .ايجابياً
 اتفقنا على العمل لنوجد معالجات عملية للخروج من أزمات قائمة، ونأمل أن الـساحة               :وأضاف.  وطني توافق

وأكد حرصه علـى أن يـصل        .الفلسطينية تجد في القريب العاجل نتائج إيجابية، وثمار مباشرة لهذه اللقاءات          
لمواجهة التحديات الداخليـة    الحوار إلى توافقات وتقاربات سياسية تفضي إلى الخروج بموقف فلسطيني موحد            

 عليكم بحماية الوحدة الوطنية عليكم بحماية الدم الفلسطيني،         :وخاطب هنية الشعب الفلسطيني بقوله     .والخارجية
ووقف كل مظاهر التراشق بالنار، وال نسمح بالخالف السياسي أن يتحول إلـى خالفـات سـاخنة بالميـدان،                   

وأعرب هنيـة عـن أسـفه بـشان          . هو الوحدة الوطنية الفلسطينية    فمشوارنا مازال طويال وصمام األمان لنا     
االشتباكات األخيرة بين نشطاء من حماس وعناصر من جهاز األمن الوقائي في غزة بقوله نؤكد علـى أسـفنا           

  فلسطيني هو خـسارة      -الشديد عن هذه األحداث ألنه كلما يسقط شهيد وكلما يصاب أخ في صراع فلسطيني               
د هنية أن الحكومة سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة بالتعاون مع الجميع واألجهزة األمنية سـتأخذ               وأك .لنا جميعا 

  .دورها في محاولة استتباب األمن ووقف هذا التدهور
محمد دحالن نفى أن يكون الرئيس عباس ناقش مـع           أن 15/6/2006 مركز اإلعالم والمعلومات     بالمقابل ذكر 

 .لغاء االستفتاء مقابل تولي شخصية فلسطينية رئاسـة الحكومـة الفلـسطينية           رئيس الوزراء اقتراحا يقضي بإ    
ناقشنا أربعة قضايا مهمة في العالقة بين الرئيس ورئيس الوزراء ولم يكن هذا البنـد               ..  ال ال  :وأضاف دحالن 

وافقات  الحكومة ستبقى كما هي، والرئيس أبو مازن كل ما يتمناه أن نصل إلى ت              :ومضى دحالن قائال   .إحداها
 االستفتاء على وثيقة األسرى سيجري في الموعد المحدد، وفـق           :وأكد دحالن أن   .سياسية طبقا لوثيقة األسرى   

الرئيس أبو مازن قال لرئيس الوزراء أن االستفتاء ليس هدفا ولـيس غايـة              :وأردف قائالً    .المرسوم الرئاسي 
 الفصائل فهذا يعني أننا لن نـصل إلـى هـذه             يوم من الوصول إلى توافقات بين      45ولكن إذا لم نتمكن خالل      

  .التوافقات مدى الحياة وبالتالي إذا توصلنا إلى توافقات فال داعي لهذا االستفتاء
مصادر فلسطينية متعددة  إلى أن رام اهللا وليد عوضنقالً عن مراسلها في  15/6/2006القدس العربي ولفتت 

وقال رباح مهنا عضو  .تيجة تصاعد العدوان االسرائيلياكدت بان اجواء ايجابية تسود الحوار في غزة ن
وكشف مهنا بان  .المكتب السياسي للجبهة الشعبية للقدس العربي امس بان االجواء السائدة تبشر بنجاح الحوار

الوفد االمني المصري المتواجد في غزة عرض علي الجبهة الشعبية قبل حوالي اسبوعين فكرة تشكيل حكومة 
وذكر مهنا بانه اوضح للمصريين بان هذا االقتراح سيرفض من قبل  .رها المجلس التشريعيتكنوقراط يدي

 سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حماس للقدس العربي ىومن جهته نف .حماس وبعض الكتل البرلمانية
 . امس علم الحركة بالعرض المصري، رافضا الدخول في حوار حول هذه المسألة قبل ان يتأكد منها

أسامة المزيني أحد قادة حماس بغزة، وجود مبادرة تقوم علي تشكيل حكومة تكنوقراط من . دى نفمن جانبه،
المستقلين برئاسة شخصية وطنية فلسطينية مقابل إلغاءاالستفتاء، مستغرباً طرح مثل هذه المبادرات في وقت 

للتجاوب مع مثل هذه األطروحات، رد وحول استعداد الحركة . يجري فيه حوارا جديا وبوادر نجاحه كبيرة
نحن في حماس عندنا القدرة علي أن نقوم بالحكومة وعندما يطرح مشاركة إخوة من الفصائل : المزيني قائالً

 السير باألمور ولكن نحن نميل ىهذا أمر يسعدنا، وهذا أمر كان مطلباً سابقاً لنا، وليس ألننا غير قادرين عل
 . لفصائل هي التي كانت تعارضللشراكة من األول، ولكن ا

جامعة الدول العربيـة     أن   القاهرة محمود علي  نقالً عن مراسله في      14/6/2006اسالم اون الين    وذكر موقع   
أعربت عن استعدادها الستضافة الحوار الفلسطيني إذا فشلت األطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق حـول                
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واستدرك  .إن الجامعة على استعداد الستضافة الحوار     : ىة عمرو موس  وقال األمين العام للجامع    .وثيقة األسرى 
  .نحن ننتظر نتائج الحوار الداخلي وما سيسفر عنه: قائال

 قال أبومازن إن الـشعب       : غزة أشرف أبوالهول  نقالً عن مراسلها في      15/6/2006األهرام المصرية   وأضافت  
   . ي اتفاق بين األطراف الفلسطينية يتم التوصل الى مجازر حتىالفلسطيني ليس بحاجة ال

 في حديث خاص مع عكاظقال نبيل شعث : فهيم الحامدنقالً عن مراسلها في جدة  15/6/2006عكاظ وأوردت 
 اليعني بالضرورة أن الوثيقة أصبحت معزولة مشيرا إلى  من وثيقة األسرىن انسحاب أسرى حماس والجهادا

وأضاف شعث أن اإلعالن عن استمرار الحوار . خير للشعب الفلسطينيأن االستفتاء سيكون الفيصل والرأي األ
جاء بعد سلسلة اللقاءات التي اجراها ابومازن مع هنية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والوصول إلى رؤية 

  .سياسية مشتركة لجميع التيارات الفلسطينية حول الوثيقة وبدء االستعدادات لالستفتاء
علمت من مصادر مطلعـة ان      إلى أنها   غزة فتحي صباح    نقالً عن مراسلها في      15/6/2006الحياة  وأشارت  

 كان صريحاً جداً لدرجة المواجهة الساخنة، وبدا الطرفان وكأنهما في واحدة من             عباس وهنية اللقاء األول بين    
ن تمسكا بقوة   واضافت ان الطرفي  . سلسلة المواجهات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة ومن خلفهما فتح وحماس         

عباس اصر على تنظيم االستفتاء في موعده، وهنية أبلغه رفض الحكومة وحماس المطلـق لـذلك،                : بموقفيهما
 االربعاء بين عباس وهنية شهد اتفاقـاً        -وكان اللقاء الذي عقد ليل الثلثاء        .وانه سيتم منع تنظيمه بكل الوسائل     

وم امس، وذلك قبل تراجع عباس عن عدد من مواقفه التي           على بدء جولة من الحوار تستمر اسبوعا بدءا من ي         
وتمثل التراجع األول امام رفض حماس وعنادها،        .اصر عليها خالل االيام التي اعقبت مؤتمر الحوار الوطني        

ببدء جولة جديدة من الحوار اعتبارا من يوم امس ولمدة اسبوع، في حين كان عباس يصر علـى ان الحـوار                     
امـا التراجـع    . العشرة التي حددها للتوصل الى اتفاق، وحدد بعدها موعداً الجراء االستفتاء  انتهى خالل االيام  

ـ           بنداً بنداً في جلسات الحوار التي بدأت أمـس،          18الثاني فتمثل في االتفاق على مناقشة بنود وثيقة االسرى ال
بولها كاملة كمـا هـي او       في حين كان عباس يرفض فتح باب النقاش في شأن الوثيقة وطلب من حماس اما ق               

وتمثل التراجع الثالث في نقل الحوار الى غزة، علماً ان عباس يسانده في ذلك عدد مـن                  .الذهاب الى االستفتاء  
الفصائل الصغيرة، وعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كان يصر على ان يجري الحـوار فـي       

  .ات غزة الى الطابع االمني وليس السياسيرام اهللا، وحجته في ذلك ان حماس تجر حوار
حماس اصدرت من بيروت موقفا تصعيديا، حيث وزعت وثيقة اتهمت       إلى أن    15/6/2006المستقبل  وأشارت  

فيه عباس بأنه يصر اصرارا غريبا ومريبا على اجراء االستفتاء، دافعا الساحة الفلسطينية الـى اجـواء مـن                   
اق وطني وليس حالة وفاق وطني، الفتة الى صدور مرسوم اجراء االستفتاء            االحتقان والتأزم، والى حالة انشق    

كما ان الوثيقة التـي     . في وقت كانت فيه جماهير شعبنا الفلسطيني في غزة تشيع شهداءها من المدنيين العزل             
  .وزعتها حماس تضمنت نقاطا حول االسباب التي تدفعها الى رفض وثيقة االسرى

عاطف عدوان، وزير . أكّد د:غزةنقالً عن مراسله في  14/6/2006 لإلعالم المركز الفلسطينيوأضاف 
شؤون الالجئين، أن الحكومة ستواجه االستفتاء باألساليب القانونية والسياسية التي تحفظ للشعب الفلسطيني 

ة للوزارة، وبين عدوان في بياٍن صحافي وزعته الدائرة اإلعالمي .وحدته وتمكّنه من مواجهه ظروفه الصعبة
الثالثاء أن االستفتاء بحاجٍة إلى إجراٍء قانوني خاص من المجلس التشريعي يطالب الحكومة بتنفيذ هذا 
االستفتاء، منوهاً إلى عدم وجود قانوٍن محدد ينص على موضوع االستفتاء وال على كيفية إجرائه وما هي 

إصدار مرسوم رئاسي بشأن االستفتاء ال : وأضاف. وبةالقضايا التي سيجرى عليها وال حتى الميزانية المطل
  .يعد قانونياً إال إذا وافق عليه التشريعي

نقل محامي عميد األسرى سمير القنطار، بعد زيارته رسالة منه تعليقا علـى             : 15/6/2006السفير  وأضافت  
تطلب من كـل حـريص علـى        تطورات األحداث على الساحة الفلسطينية، فاعتبر أن ما آلت اليه التطورات ي           

وعزا سبب عدم توقيعه على وثيقة األسـرى        . القضية الفلسطينية المساهمة في درء الفتنة منعا لضياع القضية        
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الى أنه كان يجب أن تصاغ من خالل توسيع الحوار والنقاش حولها ليشمل قيـادات أساسـية فـي الخـارج                     
الشكل على الرأي العام سيشكل احراجا للحكومـة        وخصوصا قيادة األخوة في حماس، معتبرا أن عرضها بهذا          

الفلسطينية الفتية وأن بعض ما ورد فيها سيعتبر اعتماده من قبل األخوة في حماس والحكومـة تراجعـا عـن                    
البرنامج الذي على أساسه فازت حماس في االنتخابات وخصوصا أن حكومة الشعب الفلسطيني دخلت مرحلـة   

ولفت الى أن العامل الثالث لعدم تـوقيعي هـو         . الداعمين له عربيا وعالميا   عض األصابع مع العدو الغاضب و     
وناشد األخوة فـي حمـاس مـصارحة        . رغبتي في احترام خصوصية قرارات الشعب الفلسطيني وقواه الحية        

الشعب الفلسطيني بأن الظروف المحلية واالقليمية والدولية غير ناضجة وال تمكن حماس من قيـادة الـسلطة                 
ينية وتحقيق برنامجها في اطار هذه السلطة، وأن الوضع يتطلب سنوات اضافية من المقاومـة المكثفـة                 الفلسط

تمهيدا النضاج الظروف الموضوعية التي تفرض على العدو والداعمين له عربيا وعالميـا احتـرام الـشعب                 
ني فـرض إرادتـه علـى       ودعا الى الوحدة الوطنية للوصول الى واقع يستطيع فيه الشعب الفلسطي          . الفلسطيني

 .أعدائه
  

  شوارع ودمجها بالشرطة  العباس وهنية يتفقان على سحب القوة التنفيذية من  .2
 استقبل الرئيس محمود عباس في مقره بغـزة         :غزةنقالً عن مراسلها في      15/6/2006الحياة الجديدة   نشرت  

مـن االزمـة الراهنـة وضـبط        رئيس الوزراء اسماعيل هنية وبحث معه التطورات الميدانية وسبل الخروج           
وقال محمد دحالن عقـب االجتمـاع للـصحفيين ان االجتمـاع بحـث               .الفوضى ومسارات الحوار الوطني   

الصالحيات بين الرئاسة والحكومة وانه تم االتفاق على اخالء قوة وزير الداخلية من شوارع غزة ومن جهتـه                  
الدارية الكفيلة بتفريغ افراد القـوة التنفيذيـة التابعـة          قال رئيس الوزراء انه تم االتفاق على كافة االجراءات ا         

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد ابو هالل في مؤتمر صحفي في غـزة ان الـرئيس                  .لوزير الداخلية 
صادق على االعتماد المالي والتنفيذي للقوة االمنية التنفيذية واوعز لوزير المالية اتخاذ االجـراءات االداريـة                

( واوضح ابو هالل ان وزير المالية اعتمد التفريغ         ".  فردا 3432لية الالزمة لتفريغ الدفعة االولى وعددها       والما
  .)التعيين

مجمـد   اشار   : ومحمد الشاذلي   فتحي صباح   والقاهرة غزةنقالً عن مراسليها في      15/6/2006الحياة  وأضافت  
لقة بالقوة التنفيذية واالعـالم، وممارسـة وزيـر         دحالن الى ان عباس وهنية ناقشا بشكل معمق القضايا المتع         

ولفت الـى   . الداخلية صالحياته، والتزام قادة االجهزة االمنية حسب القانون، واالبتعاد عن االتهامات المتبادلة           
وضع حلول سريعة وتوافقات داخلية لمجمل هذه االمور بين الرئيس ورئيس الوزراء، معتبرا ان الحكومـة ال                 

  .يوم ان تقول انها ليست لديها صالحياتتستطيع بعد ال
عبر األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن انزعاجه من الخالفات المتصاعدة بين حركتـي                من جهته، 

فتح وحماس، وقال امس إنه قد يضطر إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب للنظـر                
ن الجامعة  ا: وقال موسى في مؤتمر صحافي     .راضي المحتلة بين الحركتين   في الوضع الخطير الذي تمر به اال      

وأضاف أن الـشرعية الفلـسطينية      . ال تخدم فصيال واحدا، ونحن ملتزمون حقوق الشعب الفلسطيني والقضية         
يجب ان تعمل على بلورة حتمية للقضية وليس تدميرها، مؤكداً أنه اذا استمرت هذه االزمة ضـاعت القـضية                   

 العرب يرفضون ما يحدث ومنزعجون اكبر انزعاج ونحن نرفض هذا االنقسام، ولن نسكت              :وزاد أن  .ةالعربي
ما لم تتوقف االمور فوراً، وسأتدخل وتتدخل الجامعة، والمسؤولية كبيرة والمسؤولية مسؤولية كل العرب النهم               

واجرى موسـى    .طورات الخطيرة ضحوا كثيرا في هذه القضية وعليهم ان يجتمعوا ليقولوا كلمتهم في هذه الت            
اتصاالً هاتفياً بكل من الرئيس عباس وهنية عبر خالله عن انزعاج الجامعة من اسـتمرار لجـوء االطـراف                   

وطالب بضرورة وحدة الصف ونبذ الصدام وسـفك الـدماء          . الفلسطينية ألعمال العنف لحسم خالفاتها الداخلية     



 

 7

ق كل اعتبار لمواجهة الحصار االقتصادي والحملة العسكرية        واتخاذ موقف وطني يضع المصلحة الفلسطينية فو      
  . التي يتعرض لها الشعب، مشيرا الى التناحر الفلسطيني الذي يأتي في لحظة قاتلة

رئيس المجلـس التـشريعي الفلـسطيني حمـل         أن   نقالً عن الوكالت   15/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
سطينية الى شخصية فلسطينية بارزة كانت قد تعهدت باسقاط حكومـة           مسؤولية توتر االوضاع على الساحة الفل     

   .واصفا هذه الشخصية باألنف المزكومة بحب اسرائيل والدفاع عن مصالحها. حماس
 اعتقد مع األسف    :شهيد أمس الذاعة فرانس انتير    ليلى  ت مندوبة فلسطين لدى االتحاد األوروبي       من جانبها، قال  

واعتبرت ان المجتمع الدولي بتعليقه المساعدات للفلسطينيين ومقاطعته حماس         .  قليالً ان الحرب األهلية قد بدأت    
وقالت شهيد إن المجتمع الدولي ساهم من خالل هذه السياسة          . جعل من هذه الحركة ضحية مما زاد في شعبيتها        

ية وفي التقسيم بدالً من     في إندالع بوادر حرب أهلية، مؤكدة ان ذلك يعني التدخل في السياسة الفلسطينية الداخل             
  .التوحيد

  
   عاما60ًمستشار هنية يعرض على إسرائيل هدنة تمتد لـ  .3

في تطور دراماتيكي انقلبت حماس على نفسها وعلى برنامجها االنتخابي وخطها :  غزة،القادر فارس عبد
ا ذكرت انها تقبل مبدأ السياسي المعلن، وقالت انها مستعدة لهدنة مع اسرائيل تمتد الى اكثر من نصف قرن، كم

ردا على أقوال أحمد يوسف مستشار رئيس   و.67الدولتين المتجاورتين واقامة الدولة الفلسطينية داخل حدود 
 الوزراء اسماعيل هنية بأن حماس مستعدة لوقف إطالق النار مع إسرائيل والقيام بهدنة تصل الى نصف قرن

 لعكاظ أن هذه القضية طرحها من قبل رئيس الوزراء غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة.قال د
 مقابل هدنة 1967اسماعيل هنية، وقال بأننا على استعداد للقبول بدولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود عام 

وكان قد ذكر أحمد يوسف في مقابلة مع عكاظ  .طويلة األمد وليست محددة بسنوات معينة ولكن مقابل هدنة
ه هآرتس صباح أمس بان حماس على استعداد لوقف إطالق النار مع إسرائيل والقيام بهدنة ردا على ما نشرت

 أنا قلت :يوسف أنني لم أقل حماس. قال د  67تصل إلى نصف قرن مقابل انسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 
لالجئين فنحن ال أنه إذا كان لدى إسرائيل استعداد لالنسحاب من األراضي الفلسطينية واالعتراف بحق عودة ا

مشكلة لدينا، ولكن نحن لن نعترف بها ولكن من الممكن أن نمنحها هدنة تمتد الى جيل أو جيلين، وأوضحت 
معنية بالموقف المشهور للشيخ الشهيد أحمد ياسين أن  لمراسل الصحيفة أن الحكومة الفلسطينية وحماس

وحق عودة الالجئين وسيادتنا الكاملة على مدينة  1967تنسحب إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
القدس مقابل هدنة تمتد من جيل الى جيلين ولكننا لن نعترف بوجود إسرائيل ألن هناك حقوقا لشعبنا الفلسطيني 

وحول تصريحه بأن حماس توافق على أن يقود الرئيس عباس عملية التفاوض نيابة  .ومن حقه المطالبة بها
بعد أن تقوم شخصية من حماس في حال انتخابها لمنصب الرئاسة بإدارة عملية التفاوض مع عنها، وأنه ال يست

إسرائيل طالما يخدم ذلك المصلحة الفلسطينية قال يوسف أننا نقول وهذا ما أكده رئيس الوزراء بأن ما يتعلق 
وض ثم يأتي بنتائج بقضية التفاوض فإن الحكومة الفلسطينية أعطت الرئيس عباس كل الصالحيات في أن يفا

المفاوضات التي يتم بعد ذلك أخذ مواقف منها، أوال للرئيس الحق في التفاوض عن الشعب الفلسطيني ثم يأتي 
بالنتائج التي ستتمخض عنها هذه المفاوضات، وتأخذ الحكومة موقفا من هذه المفاوضات بأن تقبلها أو 

ناك أكثر من جهة معنية بالمصادقة عليها من ضمنها ترفضها، ونحن في القضايا االستراتيجية والمصيرية ه
عمقنا العربي واإلسالمي، ألن فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم بأن يعطوا قرارا نهائيا بشأن الحل 

وحول ما قالته هآرتس بخصوص قرار  .النهائي فيها، بل على أمتنا العربية واإلسالمية أن تشارك بهذا الحل
حماس باستئناف العمليات االستشهادية وقول يوسف إن هذا القرار صدر عن الجهاز الجناح العسكري ل

العسكري للحركة، وليس للجهاز السياسي أي عالقة بهذا القرار، وأن العمليات االستشهادية لن تخدم مصلحة 
يس الوزراء الحكومة التي تقودها حماس، موضحاً أن الحكومة تعارض استهداف المدنيين من كال الجانبين ورئ
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هنية تصرف بحزم لمنع إطالق الصواريخ، أوضح يوسف بأن القرار الذي يتعلق بالعمليات العسكرية هو قرار 
تتخذه القيادة العسكرية لكتائب القسام، ولكن الحكومة كانت معنية أن يكون هناك تهدئة ولكن شعبنا ال يمكن أن 

نأخذ موقفا مسالما، فالرد أمر طبيعي ومفهوم أن يكون يتحمل أن يقصف يوميا وأن يتعرض أبناؤه للقتل، ثم 
هناك رد على الجرائم اإلسرائيلية بحق شعبنا وخاصة بحق المدنيين، فأمر طبيعي ومتوقع أن تأخذ كتائب 

وحول إن كانت الهدنة قد انتهت بعد تصاعد الجرائم  .القسام هذا الرد على االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة
أن الهدنة كانت من طرف واحد واألصل في الهدنة أن تكون : يوسف. خالل األيام الماضية قال داإلسرائيلية 

بين طرفين، ونحن التزمنا بالتهدئة على أمل أن تعطي التهدئة مناخ وكنا نطمع أن ينسحب االحتالل من غزة، 
لكن نهج المقاومة هو وامتدت الهدنة حتى نعطي فرصة لتحقيق إنسحاب وإنهاء احتالل كامل لقطاع غزة، و

نهج استراتيجي وتكتيكي بمعنى أنه طالما هناك احتالل فالمقاومة موجودة، وال يملك أحد أن يحرم شعبنا هذا 
  .الحق في مقاومة االحتالل

  15/6/2006عكاظ 
  

  موظفون يقتحمون التشريعي احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم .4
هاجم موظفون في السلطة     :تغريد سعادة  رام اهللا  عن مراسلتها في  نقالً   15/6/2006االتحاد االماراتية   نشرت  

 متظـاهر قاعـة     300ودخل حـوالى    . الفلسطينية يطالبون باجورهم امس مبنى المجلس التشريعي في رام اهللا         
وقـام متظـاهرون    . االجتماعات في المجلس التشريعي ما حمل رئيس المجلس عزيز الدويك الى رفع الجلسة            

ودعا عدة نواب الـى  . انت موضوعة على مكاتب النواب فيما اشتبك آخرون بااليدي مع نواب   بتمزيق وثائق ك  
 وتدخل رجال الشرطة بعد ربع الساعة وردوا        .الهدوء وطلبوا من المتظاهرين مغادرة قاعة المبنى في رام اهللا         

لحكومية امام مقر التشريعي    وبدأت التظاهرة التي نظمتها نقابة العاملين في المؤسسات ا        . المتظاهرين من القاعة  
 وذكرت بعض االوساط الصحفية أن مـا حـدث          .قبل ان يهاجم عدد من الموظفين كانوا يشاركون فيها المبنى         

كان متوقعا خاصة في ظل إعالن لجنة الموظفين الحكوميين عزمها تنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية نظرا لعدم                
 أن الموظفين اقتحموا المقر     )حماس( ل النائب خالد يحي     وقا. صرف رواتب الموظفين منذ ثالثة أشهر ونصف      

وذكر شهود عيان أن بعض المشادات واالشـتباكات        . بالقوة وصاحوا في أعضاء المجلس ووجهوا الشتائم لهم       
وبعد اقتحام المتظاهرين المبنى، اتهم البردويل الـذي كـان          . بااليدي وقعت بين المتظاهرين وأعضاء المجلس     

ة من غزة، حركة فتح بتدبير التظاهرة كما اتهم عباس بالمشاركة فـي محاصـرة حكومـة                 يشارك في الجلس  
 نستغرب كيف يطلب الرئيس عباس من رئيس الحكومة اسماعيل هنية ان يكون يـده               : وقال البردويل  .حماس

 ايـن   :اليمنى والجناح الذي يحلق به في العالم ثم بعد ذلك يحاصره وال يتضامن مع رئيس الحكومة، متـسائال                 
واتهم عباس بانه يوعز لهذه التظاهرات التي توظف سياسيا مـن اجـل             . جهود الرئيس من اجل فك الحصار؟     

وقال ان رئيس السلطة يقف ويتفرج ويساهم في االزمة علينا ثم           . حصار حماس وتقويض نجاحها في التشريعي     
 انهـا لعبـة     . على حكومة حماس   من تحت بطن فتح وغيرها من المستفيدين يرسلون نساء واطفاال ليتظاهروا          

 . دائرية مكشوفة واعتقد انه ال يمكن ان تقبل وال نقبلها من الرئيس
احمـد   إلـى أن     وكاالتالغزة جهاد القواسمي و   نقالً عن مراسلها في      15/6/2006الشرق القطرية   وأشارت  

 ثورة جيـاع، مطالبـا      عبدالرحمن المتحدث باسم فتح برر التظاهرات والفوضى التي صاحبتها ووصفها بانها          
  . حكومة حماس بالتخلي عن مواقفها النقاذ الوضع

 وجـه  احد قادة حماس وهو الشيخ فرحات أسعد      أن  رام اهللا محمد يونس     في   15/6/2006الحياة  وذكر مراسل   
الى اعضاء فتح الذين هاجموا النـواب        تظاهرة للتضامن مع النواب والحكومة كلمة عبر مكبر للصوت        خالل  

لمصلحة من تدمرون مؤسسات الشعب الفلسطيني وتعتدون على النواب، انكم          : لحكومة والتشريعي قائالً  ومقار ا 
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تتغنون باالسرى ووثيقتهم، وانا ابلغكم ان االسرى سيعلنون االضراب عن الطعام، ليس ضد االحـتالل هـذه                 
  .المرة، وانما ضد ممارساتكم التي هي أكثر بشاعة من ممارسات االحتالل

غازي حمد، إن ما جرى هو عمـل        .قال د : غزةنقالً عن مراسلها في      15/6/2006الشرق األوسط    وأضافت
غوغائي، واصفاً المتظاهرين بالعصابات، وانتقدت النائبة خالدة جرار، القيادية في الجبهة الـشعبية اسـتخدام               

لة، نحن كنواب قمنا بتوقيع      هذه المطالب عاد   :العنف في عمليات االحتجاج، لكنها أيدت مطالب الموظفين قائلة        
   .مذكرة لعرض وطرح موضوع الرواتب، هذا هو الحل العملي الذي يستطيع التشريعي القيام به

  
  طالئع الموت جهاز جديد يشكله رشيد أبو شباك في الضفة  .5

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز األمن الوقائي في الضفة يعكف حالياً على تشكيل مجموعات :  خاص،القدس
وأكدت  .في قطاع غزة ة تتبع له تحت اسم الطالئع، تحمل ذات الوظائف الملقاة على عاتق فرق الموتجديد

تلك المصادر لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم أن العميد رشيد أبو شباك يعكف على تجهيز وبناء هذا الجسم 
وقائي، بمعنى أن هذه المجموعات المشبوه في الضفة، بجسم إداري منفصل عن السلم اإلداري لقيادة األمن ال

في المحافظات ال تتبع لقيادة األمن الوقائي في كل محافظة بل تتبع لقيادة خاصة في رام اهللا يشرف عليها عقيد 
وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعات  .رشيد أبو شباك كما قالت في األمن الوقائي يرتبط مباشرة بالعميد

قيادات جهاز األمن الوقائي في الضفة ألنهم يعتبرونها تعزيزا لنفوذ أبو شباك في ال تلقى حماسا من قبل بعض 
ونوهت إلى أن أول بيان صدر عن هذه الطالئع، والذي يحمل رائحة التهديد  .الضفة على حساب نفوذهم

هذه والقتل وإثارة الفتن، كان تحت اسم طالئع الموت، مضيفة أنه شرع في الشهرين األخيرين ببناء جسم 
  .حيث أوكل إلى ضباط محددين في األمن الوقائي العمل في هذه الطالئع في مختلف المحافظات. الطالئع

  14/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  دحالن يحاول قلب الحقائق وُيبّرُر جرائم فرق الموت : أبو زهري .6
ق ومهاجمة حماس، مشيراً إلى  اتهم سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس محمد دحالن بقلب الحقائ:غزة

وقال أبو زهري في تصريح صحفي يوم أمس تعقيباً على  .محاوالت دحالن تبرير جرائم جهاز األمن الوقائي
تصريحات دحالن يوم الثالثاء والتي وجه االتهامات خاللها وحاول خلط األمور، ومن بين ذلك، قصة غريبة 

 إال إذا كان يقصد إطالق النار من قبل مرافقيه خالل وجود تتعلق بإطالق النار على موكب الرئيس عباس،
إن محاوالت دحالن قلب الحقائق واتهام : وقال أبو زهري .األخ الرئيس عباس في خيمة عزاء األخ أبو عمار

كل شعبنا يعلم أن جهاز األمن الوقائي : واستطرد قائالً .أبناء حماس بأنهم قطاع طرق لن يغير من الحقيقة شيئاً
وأن هذا : وتابع .و العالقة بدحالن هو الذي يقف وراء تشكيل فرقة الموت في غزة وطالئع الموت في الضفةذ

   .الجهاز يقف وراء قتل مجموعة من خيرة الشباب من أبناء الشعب الفلسطيني
  15/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  القضاء العسكري جهة االختصاص الوحيدة للتحقيق في الجرائم  .7

أكد رئيس هيئة القضاء العسكري، العميد عبد العزيز وادي، أن القضاء العـسكري هـو                :كتب فايز أبو عون   
الجهة الوحيدة صاحبة االختصاص في التحقيق في جرائم القتل والحرق والتعدي علـى المقـار األمنيـة، وأن             

 عـن مـساره الـصحيح، وعـدم         التداعي الى تشكيل لجنة أثناء أو أعقاب أية حادثة يؤدي الى حرف التحقيق            
طالما أن القضاء العسكري مستقل، وصـاحب       : وقال وادي لأليام   .التوصل الى نتائج يجب أن تُعلن على المأل       

االختصاص، والقضاة ورؤساء ووكالء النيابة التابعين له يتمتعون بنزاهة وحيادية تامتين، يجب على الجميـع               
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 مستقل دون التدخل من أحد، حتى تكون هنـاك نتـائج تحقيـق              منحهم الفرصة للقيام بدورهم وواجبهم بشكل     
  .صحيحة وحقيقية، وبالتالي محاسبة المتورطين دون النظر الى انتماءاتهم السياسية

  15/6/2006األيام الفلسطينية 
  

   مليون دوالر20الزهار يعبر رفح ومعه  .8
محمود الزهار قادماً   .ة الفلسطيني د  عاد وزير الخارجي   :غزةنقالً عن مراسلها في      15/6/2006الحياة  نشرت  

وسمحت قوات حرس الرئاسـة     .  مليون دوالر  20من مصر الى غزة امس في اعقاب جولة خارجية وبحوزته           
 .الفلسطينية للزهار بعبور معبر رفح الحدودي وبحوزته المبلغ الذي حصل عليه كتبرعات للحكومة الفلسطينية             

بحوزته المبلغ المذكور، قبل ان تسمح له بالمرور بعد اتـصاالت           وكانت قوات حرس الرئاسة اوقفت الزهار و      
وقالت مصادر فلسطينية للحياة ان الزهار تعهد تسليم هـذه االمـوال الـى              . مع مكتب الرئيس محمود عباس    

  . الحكومة
الزهار نفى أن يكون    . أن د  جيهان الحسيني  القاهرةنقالً عن مراسلتها في      15/6/2006الشرق األوسط   وذكرت  

عدت مـن جولـة     : وقال الزهار في تصريح للشرق األوسط      .قد ضبطت بحوزته أموال لدى عودته الى غزة       
مشددا على أن هذه األموال     . آسيوية عربية إسالمية وكان بحوزتي أموال هي تبرعات شعبية للشعب الفلسطيني          

لسلطات المختصة بقيمـة    وأوضح الزهار أنه فور وصوله المعبر قام بإعالم ا         .حق مشروع للشعب الفلسطيني   
المبلغ الذي بحوزته، غير أنه رفض الكشف عنه أو عن الدول التي تبرعت به، لكن مصادر فلسطينية قالت إن                   

  . مليون دوالر20المبلغ هو 
 لقد أعلمت السلطات الفلسطينية في المعبر أن بحوزتي مبلغا هو حصيلة تبرعات للـشعب الفلـسطيني،                 :وقال

رة المالية لتسليمها هناك، وأنه يريد أن يسدد بالمبلغ الذي معه جزءا مـن االلتزامـات                وسأذهب فورا إلى وزا   
واالستحقاقات المالية على الحكومة وعلى رأسها المرتبات وسد االحتياجات اإلنسانية المعيـشية مـن أدويـة                

  .وأغذية
 20 الزهار لما يقارب     حول قضية إدخال   دحالن قال أن محمد    15/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات    وأشار  

 إذا أرادت   :مليون دوالر عن طريق معبر رفح، وإحتمالية أن تقوم إسرائيل بإغالق المعبر على خلفيـة ذلـك                
إسرائيل أن تستخدم ذلك كذريعة ربما يحدث إشكاال، ولكن في االتفاق ال يوجد ما يمنع دخول هذه األموال إذا                    

الزهار يجب أن يكون مرتاحاً     .د أعتقد أن    :وأضاف دحالن  .كان مصدرها معلوما وستصل إلى جهات معلومة      
 .لهذا االتفاق ما دام يسمح له بإدخال هذه األموال وأن تستخدم هذه لصالح الحكومة الفلسطينية ولصالح حماس                

 مليون دوالر، أمـس     20وكان مصدر رسمي في الحكومة الفلسطينية أكد األنباء التي تحدثت عن إدخال مبلغ              
  .زة، كانت بحوزة الزهارإلى قطاع غ

  
   إيران تقدم للشعب الفلسطيني أوجهاً متعددة من الدعم السياسي والمالي:الزهار .9

إننا نعلن أن الشعب : محمود الزهار في مؤتمر صحافي أثناء مغادرته طهران متّجهاً إلى دمشق.د قال :طهران
مثلما :  مواجهة أي مؤامرة ضدهاً، مضيفاً بالقولالفلسطيني سيقف إلى جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في

وأوضح  .دافعت إيران وال زالت تدافع عنّا وتدعمنا فنحن أيضاً سندعم طهران في حال تعرضها ألي مؤامرة
الدولي أن زيارته إلى طهران تُعد قفزة في العالقات بين الحكومة الفلسطينية  الزهار في مطار مهرآباد

وصرح أن هذه الزيارة والسيما االتفاقيات التي توصل الجانبان إليها خاللها . سالمية اإليرانيةوالجمهورية اإل
 أنّه تم خالل الزيارة االتفاق لدعم الحكومة الزهاروأضاف  .مهمة جداً وسيكون هناك تعاون طيب مستقبالً

قد تقرر تحديد كيفية تقديم المساعدات المالية الفلسطينية سياسياً ومالياً، وحسب االتفاق الذي تم التوصل إليه، ف
وأوضح أن مساعدات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للحكومة الفلسطينية تشمل  .من جانب الجمهورية اإليرانية
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سنعلن بإذن اهللا تعالى عن تفاصيل ذلك : وأضاف. األول المساعدات المالية والثاني المساعدات المادية: جانبين
وزير بشأن المساعدات المادية من جانب الحكومة اإليرانية للشعب الفلسطيني الوصرح  .الوقت المناسبفي 
إن الحكومة اإليرانية وعدت ببناء مستشفيين وأربعة مستوصفات، وكذلك تقديم مساعدات صحية في : قائالً

 جريحاً فلسطينياً في 50 باستمرار إرسال من المقرر أن يتم: وأضاف هذا المسؤول الفلسطيني .قطاعالالضفة و
كّل دفعة إلى إيران للمعالجة فيها، وأن إيران وعدت كذلك بتقديم مساعدات بشأن توفير الكهرباء للجانب 

إيران أهدتْ  .الفلسطيني من مختلف أنواع السيارات إلى الحكومة ٣٠٠من جانٍب آخر أعلن الزهار أن 
وصرح الزهار أنّه فضالً عن ذلك، فإن إيران وعدت بمساعدة  .ديات التابعة لهاالفلسطينية لتغطية حاجة البل

وأشار إلى إعطاء إيران  .الحكومة الفلسطينية في مشروع إنشاء ميناء غزة ومشروع لري األراضي الزراعية
عاجل بإرسال طلبة إن هذا االتفاق سينفّذ في القريب ال: منحات دراسية للطلبة الجامعيين الفلسطينيين، وقال

وأشار أيضاً إلى أن إيران وعدت بصيانة وتصليح طائرات عاطلة تابعة للحكومة  .فلسطينيين إلى إيران
بناء على االتفاقيات التي تم التوصل إليها فقد تقرر أن تقوم إيران أيضاً بتخصيص طائرتين : الفلسطينية، وقال

  .ت بتوفير الوقود للجانب الفلسطينيللحكومة الفلسطينية، مؤكّداً أن إيران وعد
  14/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  نقلة نوعية في العالقة ستنعكس إيجاباً على المخيمات : زكي يلتقي لحود وصلوخ .10

اميـل  اللبنانية  نقل رئيس مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الى رئيس الجمهورية               
ة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بتطور األوضاع فـي األراضـي الفلـسطينية،               لحود رسالة شفهي  

في بعبدا أمس، علـى      وقال بعد لقائه لحود    .وبالتواصل بين الحكومة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان       
ـ            : رأس وفد ضم   سياسي فـي   عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية علي فيصل، عضو المكتـب ال

الجبهة الشعبية مروان عبد العال، أمين سر فصائل منظمة التحرير في الجنوب خالد عارف، المـسؤول عـن                  
أطلعنا رئيس الجمهورية على الجهـود اللبنانيـة ـ الفلـسطينية     : العالقات العامة في المنظمة محمود األسدي

االلتزامات تجاه الحقوق المدنية وكل ما يتعلـق        المبذولة بشأن المخيمات الفلسطينية في لبنان وضرورة الوفاء ب        
بالهم الفلسطيني، باعتبار أن هناك اآلن نقلة نوعية جديدة تتمثل في استئناف التمثيل الفلسطيني، وفي الـسياسة،               

 .فضالً عن اإلرادة الفلسطينية ـ اللبنانية التي ال بد أن تنعكس ايجاباً على مالمح شعبنا في المخيمات في لبنان 
ا زار زكي وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، موضحاً أنه عندما ينجز الحوار اللبناني يبدأ الحـوار          كم

يعتبر الوفد جاهزاً عندما يكـون هنـاك جهوزيـة    : ونفى تشكيل الوفد الفلسطيني، قائالً. الفلسطيني ـ اللبناني 
الموعد الذي يتوقعه لسحب السالح الفلـسطيني  وعن . للحوار اللبناني ـ الفلسطيني، ألنه لن نشكل وفداً لينتظر 

نحن نحترم الحوار اللبناني ـ اللبناني وأي نتائج تصدر عنه نحـن ملتزمـون بهـا     : خارج المخيمات، أجاب
سلمنا الوزير كـل    : وعن هدف الزيارة، قال   . بالنسبة الى السالح، فنحن نحترم السيادة اللبنانية وسيادة القانون        

وتحدثنا عـن االسـتفتاء     . درات والمقترحات من كل الفصائل بما في ذلك الوفاق الوطني         أوراق الحوار والمبا  
وطرحنـا  . الذي يهدف فقط الى الضغط ورفع مستوى الحوار الفلسطيني وأن ينجز كي ال يبقى حوار طرشان               
 احتياجـات   التمثيل الفلسطيني الذي يستأنف في لبنان وكيفية االتفاق على أدق التفاصيل حول المقـر، وأيـضاً               

شعبنا في المخيمات خصوصاً بعد زيارة وفد وزاري وصل الى اقتناع بضرورة تخفيف معانـاة الفلـسطينيين                 
واالستمرار في سياسة يتأكد كل منا أنها مصدر طمأنينة وليست عبئاً أو ثغرة في جدار أمنه، ألننا نؤمن بلبنان                   

 يصبح اإلنسان الفلسطيني بؤرة أمنية، بل يكـون لبنـة        موحداً، قوياً بسلمه األهلي ونسعى بكل ما يمكننا كي ال         
إضافية في البناء، الى أن يعود الى دياره كضيف مجبر على اإلقامة في لبنان، لذا نسعى الى ذلك ألننا جـزء                     

وشدد صلوخ على وحدة الشعب الفلسطيني، متسائالً الى متى تستمر هذه العدوانية التي تمارسها إسرائيل               . منه
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ودعا الـى تفويـت الفرصـة علـى         . احة الفلسطينية باتت ملعباً آللتها الحربية دونما رادع أو مانع؟         وكأن الس 
  .إسرائيل التي تعمل إلشعال نزاع داخلي

  15/6/2006المستقبل 
  

  العالقات تعززت مع لبنان  : القدومي في بيروت .11
ومي بحضور ممثل اللجنة التنفيذيـة      عقد في مقر ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر صحفي لفاروق القد          

وشدد ابو اللطف على ان العالقات مع لبنان واللبنانيين قـد تعـززت             . لمنظمة التحرير لدى لبنان عباس زكي     
بفضل افتتاح مكتب المنظمة الذي سيناقش مختلف القضايا مع الحكومة اللبنانية من اجل ايجاد حلول للظـروف              

 على ان منظمة التحرير هـي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب      قدوميلكذلك اكد ا . التي تحيط بالالجئين  
وفيما يتعلق بالوضع داخل فلسطين أكـد أبـو اللطـف ان            . الفلسطيني وهي تعتبر جميع الفصائل شركاء معها      

اسرائيل والواليات المتحدة هما سبب االحتقان الذي يحيط بالفلسطينيين فـي الـداخل، وان تجويـع الـشعب                  
  . ي سياسة تتبعها اميركا واسرائيل لفرض المزيد من الحصارالفلسطيني ه

  15/6/2006السفير 
  

 الشرع والقدومي يبحثان التطورات على الساحة الفلسطينية    .12
دعا نائب الـرئيس    : وكاالتالدمشق هدى سالمة و   نقالً عن مراسلتها في      15/6/2006الشرق القطرية   نشرت  

. ية الى حوار بناء بين ناشطي حماس وفتح في االراضي الفلـسطينية           السوري فاروق الشرع الفصائل الفلسطين    
ونقلت وكالة االنباء السورية عن الشرع قوله ان سوريا تدعو كافة الفصائل الفلسطينية العتماد الحوار الوطني                

خـدم  البناء واالبتعاد عن اي خطوات استفزازية بهدف الوصول الى رؤية موحدة ازاء التحديات الراهنة وبما ي               
وأدلى الشرع بهذا   . قضية الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع الستعادة حقوقه في العودة واقامة دولته المستقلة           

 ناقشنا مع الشرع الهم الفلسطيني      :ومن جانبه قال القدومي للصحافيين    . التصريح خالل لقاء مع فاروق القدومي     
  . ضد الشعب الفلسطينيوالتوتر السائد الذي اغتنمته اسرائيل لتصعيد عدوانها 

مصادر فلسطينية مطلعة في بيروت اكدت  أن زياد عيتانيفي بيروت  15/6/2006عكاظ وأشار مراسل 
لعكاظ ان سلسلة من االجتماعات عقدت برعاية سورية بين قياديين من فتح وآخرين من حماس وذلك بهدف 

ة السورية تبذل جهدا كبيرا من اجل التوصل واضافت المصادر ان القياد. الوصول الى اتفاق بين الفلسطينيين
وتابعت  .الى هذا االتفاق لوقف شبح الحرب االهلية في الداخل الفلسطيني ولحماية مكتسبات الشعب الفلسطيني

المصادر ان اكثر من عشرة اجتماعات عقدت في دمشق بعيدا عن االعالم وشارك في احداها احمد قريع وعن 
 .ب فاروق القدومي دورا محوريا للوصول الى هذا االتفاقحماس خالد مشعل، فيما يلع

 
  مسيرة لحماس احتجاجاً على االعتداء على المؤسسات الوطنية .13

بمشاركة القوى الوطنية واإلسالمية، احتجاجا على أعمال العنف األخيـرة          و  حماس  حركة  نظمت   :نائلة خليل 
ري التشريعي ورئاسة الوزراء قبل يومين، واقتحـام        التي شهدها قطاع غزة ومدينة رام اهللا، واالعتداء على مق         

وانطلق المئات من أنصار الحركة في مدينة البيرة باتجاه مقـر المجلـس              .المجلس التشريعي أثناء عقد جلسته    
قال عضو القيادة السياسية     و .الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، وتجاوز الخالفات الحزبية       ب واوهتف التشريعي

 ترفض كل أشكال الفلتان األمني التـي يمارسـها          الحركةن  أثناء مشاركته في المسيرة ا    حات أسعد   لحماس فر 
 في كلمته باسم القوى الوطنية      أكدو .البعض باسم االحتجاج والتعبير عن الرأي بغية تدمير المؤسسات الوطنية         

وتـساءل   .  الشعب الفلسطيني  رفض المطلق لكل مظاهر العنف التي ال تليق بتقاليد ونضال         الواإلسالمية على   
 .، ومن هو المسؤول عن اختطاف أحد نواب حماس، وتهديد بقية نواب الحركة            ات االعتداء تلمصلحة من جر  
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ولفت إلى أن المعتقلين من قادة المشروع الوطني سيعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام ليس ضـد ممارسـات                  
وفي كلمته، استنكر ياسر منصور،      .قوم بها بعض الفئات   االحتالل الوحشية، وإنما ضد ممارسات العنف التي ت       

وأكد أن حماس مع    . نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية االعتداءات على مقدرات الشعب الفلسطيني          
كل احتجاج يأتي بلغة ديمقراطية، لكنها في الوقت ذاته ترفض ترجمة االحتجاج إلى حالـة فوضـى عارمـة                   

يجب ترك الحوار يستمر في أجواء إيجابية حتى نتوصل إلى ما           انه   اضافو .لكات الوطنية واعتداء على الممت  
واستنكرت حماس في بيان وزعته أثناء المسيرة ما وصفته بتباطؤ األجهزة األمنية في              .يرضي شعبنا وأسرانا  

   .حماية المؤسسات التي اعتدي عليها، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها الوطنية المكلفة بها
15/6/2006األيام الفلسطينية   

  
   المبادرة الوطنية تعلن رفضها للخطة اإلسرائيلية البديلة لخطة أولمرت أحادية الجانب .14

هـا محاولـة    تعتبراعن رفضها للخطة اإلسرائيلية البديلة لخطة أولمـرت، و          أعلنت المبادرة الوطنية   :رام اهللا 
ثي، األمين العام للمبادرة، أن ما تدعيه إسرائيل حول         وأكد النائب مصطفى البرغو    .لتمرير حل أحادي الجانب   

من أراضي الضفة الغربية والغور، هو      % 90وجود خطة بديلة لخطة أولمرت تضمن إقامة دولة فلسطين على           
وقال البرغوثي، إن الخطة الجديدة لن تكون مقبولة لدى الفلسطينيين بأي صورة             .كالم مرفوض جملة وتفصيالً   

وأوضح أن الحـل العـادل       .ا أنها تنتقص من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني        أو أي صفة، طالم   
 بما فيها القدس، وأن     67والدائم يجب أن يستند إلى مبدأ إقامة دولة فلسطينية على كامل األراضي المحتلة عام               

بر المخططـات اإلسـرائيلية     تكون الدولة ذات سيادة كاملة وتتمتع بالتواصل الجغرافي وقابلة للحياة، وليس ع           
  . األحادية

14/6/2006وكالة األنباء الفلسطينية وفا   
  

 االنطواء ال يمكن وقفهاخطة : أولمرت .15
 ال يمكن وقفها وتشكل ،حدود في الضفة الغربية من جانب واحدالرسم لن خطته أ قال أولمرت أمس، :أ ف ب

 في حال إال أنهفضل التوصل إلى اتفاق تفاوضي،  يبأنهوأضاف . الحد األقصى الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل
 .ةخطالق يطبيتم تلم يتم ذلك فس

  15/6/2006البيان 
  

  أزمة دبلوماسية بين االمم المتحدة واسرائيل بعد طلب التحقيق فى مجزرة غزة  .16
يل  ازمة ديبلوماسية نشات بين اسـرائ      حول معاريف هذكرتما  : القدس المحتلة  من   14/6/2006البراق   نشرت

 ان اولمرت   أشارت إلى و . التحقيق فى مقتل عائلة غالية على شاطئ غزة        ت األخيرة  طلب ما بعد ،واالمم المتحدة 
 ولفتت  . صاروخا 30روت باكثر من    يدس تحقيق عندما تم قصف ا     متسائال عن عدم طلب   صرخ فى وجه عنان     

 فى المنظمة الدولية بتزويـد      هاممثلإلى   أنكر معرفته بذلك مما حدا بالخارجية االسرائيلية االيعاز       عنان  إلى  أن    
  .من قطاع غزةاالمين العام بقائمة يومية حول الخروقات والصواريخ الفلسطينية التى تطلق 

 سفير فلسطين لدى األمم المتحدة أن كوفي عنان  إلى إعالن: من غزة15/6/2006 لألنباء وفا وكالة وأشارت 
 غالية على شاطئ بحر غزة، وما تالها من اعتداءات إسرائيلية يفضل إجراء تحقيق محايد في استشهاد أسرة

بدى استعداداً كامالً للتعاون مع األمم الذي أ عباس محمودأجرى اتصاالً هاتفياً مع ه قد أنو. على الفلسطينيين
  .المتحدة، وأى لجنة محايدة
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 على أن االنفجار الذي د أك، المحلل العسكري لمنظمة هيومن رايتس ووتشأن : 15/6/2006البيان ذكرت و
   .تسبب في مقتل المدنيين نجم عن قذيفة إسرائيلية

  
    اسرائيل تعترف بدفع حماس الطالق الصواريخ الفشال حكومتها  .17

اعترف مصدر أمني إسرائيلي كبير أمس بأن اسرائيل هي التي دفعت حماس للعودة الى اطالق  :القدس المحتلة
 في محاولة لتوريط ،اسرائيلية تعمل دون كلل من أجل خلط االوراق سياسة في سياق ،صواريخ القسام

 قادرة علىلتؤكد للشعب الفلسطيني بأن حماس لن تكون ، الحكومة الفلسطينية الجديدة ومنعها من انجاز اهدافها
صواريخ سمعت ال الطالق  الحركة، ان المعلومات التي تحدثت عن عودة افرادموضحا،وتابع  .حل مشاكله

. ة االولى من قبل مصادر المخابرات واالمن االسرائيليين، وحين لم يتم نفيها من قبل الفلسطينيين تأكدتللمر
أعطت حماس شرعية في االعالن عن  قد المجزرة التي ارتبكتها اسرائيل على شاطىء غزةفي حين أن 

والمحافظة  ،ة باالعتدال نسبيا كانت ستظل ملتزمها ولو لم تحدث هذه الكارثة، فان،سياسة جديدة وبصورة علنية
في الجيش االسرائيلي وفي نفس السياق فإنهم  .خط استراتيجي يتناسب مع السياسة العامة لحكومتهاعلى 

ان من سيعلن مسؤوليته عن عمليات اطالق كهذه، كنوع من التصعيد، سيكون من الشخصيات ، يعتقدون
ومع ذلك فان كبار المسؤولين في . واعضاء حكومتهالمسؤولة العليا في المنظمة، امثال اسماعيل هنية 

 لم يكن هو الشخص الذي سمح باطالق هذه الصواريخ، وليست له عالقة هنية،المؤسسة االمنية يعتقدون بأن 
 .فعلية في هذه المسألة

  15/6/2006الدستور 
  

  حماس أمرت بوقف الصواريخ نتيجة تهديدات الجيش اإلسرائيلي: بيرتس .18
ان الجـيش   من   ، موقع روتر االسرائيلي   هذكرما  : عمان من   15/6/2006بترا  -ألنباء األردنية  وكالة ا  أوردت

 تقضي باحتالل القطـاع بـشكل       ،  ستعد لتنفيذ عملية واسعة النطاق في غزة على غرار اجتياح الضفة الغربية           ا
 ،ل التنقل فيمـا بينهـا     كامل وتقسيم مدينة غزة الى ثالثة قطاعات يحظر على السكان الفلسطينيين ووسائل النق            

كمـا سـيعمد     . بهدف اعتقال النشطاء الفلـسطينيين     ،بينما تقوم قوات المشاة بعمليات تمشيط من بيت الى آخر         
واشار الـى ان     0صواريخ ووسائل قتالية اخرى    الجيش الى تدمير عشرات المنازل بحجة كونها ورش تصنيع        

 ستترك القطـاع وقـد خلفـت        ت،كثيرة والدقيقة التي جمع   القوات التي ستتحرك وفقا للمعلومات االستخبارية ال      
 الموقـع   أشار ،وفيما يتعلق بموعد العملية    .وراءها مناطق مدمرة وانذارا قائما بالعودة متى رأت ذلك ضروريا         

روت او  ي او في حالة سقوط خمسة اطفال نتيجة قصف سـد          ، سيلي اية عملية تفجيرية توقع عشرة قتلى       ذلكأن  
وادعى ان الجيش نقل هذه الرسالة الى محمود عباس الذي بدوره ابلـغ قيـادة               . ت االخرى اي من المستوطنا  

  . حماس
أعلـن، أمـس، فـي        بيـرتس  إلى أن  :تل أبيب  من   15/6/2006 الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  وأشار

ياسية لحمـاس   نجم عن األوامر التي أصدرتها حكومة إسماعيل هنية والقيادة الس        ،الكنيست أن الهدوء الذي ساد    
قف سيلغي الخطة العسكرية الكبيرة التي أعـدها        التو  موضحا أن هذا     .ضغطالبوقف إطالق الصواريخ نتيجة     

رد على حملة االنتقادات الواسعة التـي       في نفس السياق    و. الجيش اإلسرائيلي لتصفية خاليا إطالق الصواريخ     
ـ أنه  ، و هتخل عن مهمت  يل سالم ولم     رج هنقائال، أ قسام  اليتعرض لها بسبب عجزه عن وقف إطالق         ن ومـا   اك

  .فضل طريق الحوار مع الفلسطينيينيل از
  

  على إسرائيل استخدام القوة في محاربة التنظيمات الفلسطينية:يعالون .19
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ن على إسرائيل استخدام قوتها العسكرية لمحاربة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، مدعياً أن            أقال موشي يعالون    
 أن  ،وأضاف خالل ندوة في واشنطن اليوم  بعنوان حماس اتجاهات خطـرة            .دفاع هي الهجوم  أفضل طريقة لل  

الزعامة الفلسطينية غير راغبة في استقالل الدولة اإلسرائيلية، إضافة إلى أنها التزال غير فعالـة فـي تنفيـذ                   
  الذي اعتبر أنه   نتخابات عن معاني نجاح حماس في اال       في نفس السياق   وتحدث .االتفاقات الموقعة بين الجانبين   

يساهم في بروز فكر متطرف في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى اإليحاء لجماعات اإلخـوان المـسلمين فـي             
ن جميع الفلسطينيين تمكنوا من الحصول على عتـاد         أ أضاف  و .مصر واألردن بأنها تستطيع الوصول للحكم     

  . اإليرانيزعامة حماس فتحت المجال للتعاونفضال عن أن عسكري، 
  15/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات  

  
   تنظر في التماسات ضد نقل أسلحة للحرس الرئاسي الفلسطيني  االسرائيلية علياال .20

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن المحكمة اإلسرائيلية العليا تبحث صباح اليـوم ثالثـة التماسـات قـدمتها                  
وكانت القاضية  . محمود عباس ل أسلحة إسرائيلية خفيفة للحرس الرئاسي       منظمات وجمعيات إسرائيلية ضد نقل    

 .إال أنّها أقرت وجوب قيام جلسة عاجلة لبحث الموضوع        ،  اختارت أال تصدر أمرا احترازيا في هذا الخصوص       
 قطعة سـالح مـن      950ن الدولة لم تنتظر قرار المحكمة وقامت بنقل         أقال موقع يديعوت أحرونوت     في حين   

وزعم الموقع أن هذه األسلحة تم استعمالها من قبل رجال فـتح             .ع الخفيف عن طريق األردن الى السلطة      النو
  .ضد حماس

  15/6/2006 48عرب 
  

  ليفني تعتبر أن حل قضية الالجئين من خالل دولة فلسطينية فقط  .21
لفلسطينيين يمكـن ان    ن حل قضية الالجئين ا    أ ،اعتبرت ليفني خالل استقبالها مبعوث الرئيس الروسي الخاص       

  . لهم ذلكأن على المجتمع الدولي أن يوضح، ويتم فقط من خالل دولة فلسطينية
  15/6/2006 48عرب 

  
 انهيار فرعي الصناعة والتجارة في سديروت بسبب صواريخ القسام: معطيات اسرائيلية .22

حاد الصناعيين، عن قالت يديعوت احرونوت امس انه تبين من فحص اجراه ات :الناصرة ـ زهير اندراوس
من المصانع  % 80االوضاع في المصانع وورش العمل القائمة في منطقتي سديروت وشاعر هنيغف، ان 

 ى عل أيضاانعكس سلبا، الذي  بسبب اطالق صواريخ القسامهمفيهما تعاني من عدم توجه العمال الي اماكن عمل
لم  % 70اني من عدم وصول الزبائن اليها ومن المصانع في المنطقتين، تع % 60 تبين ان حيث .الزبائن

من اصحاب المصانع  % 10قال في حين  .يصل اليها من يقدمون الخدمات المختلفة وتزويدها بالمواد الخام
 % 50كما أشار ، ضوء االوضاع يتوقعون انخفاض المشتريات من مصانعهم من قبل تجار محليينىانهم وعل

 من ترك عن خوفهم % 40فيما عبر والمشتريات من تجار عالميين، يتوقعون انخفاض الطلبات إلى أنهم 
  .الزبائن لهم كليا

  15/6/2006القدس العربي 
  

  مخطط اسرائيلي لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية  .23
عاريف اليوم أن مخططًا يدور في أروقة بلدية القدس لبناء وحدات سكنية وموقـف سـيارات                مذكرت  : عمان

بلدية ال أن المخطط يأتي بالتعاون بين       حيث  . لشرقية تحت زعم وضع حد لالختناق المروري      ضخم في القدس ا   
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كتب في مستندات المخطط أن المشروع وطنـي        أنه  وذكرت   .وشركة تطوير الربع اليهودي في القدس العتيقة      
 سيمر من تحت    أن الوصول إلى موقف السيارات هذا     وجدير بالذكر   . وذو أهمية إستراتيجية من الدرجة األولى     

  . كيلومترا18 وسيقع الحي الجديد على مساحة ،سور القدس العتيقة
  15/6/2006بترا - وكالة األنباء األردنية

  
   تبني خطة لتشغيل النساء العربيات  االسرائيلية على الحكومةيقترحزحالقة جمال  .24

حكومة إلى تبني خطة شـاملة      عمال، ال الدعا رئيس كتلة التجمع في الكنيست خالل عرض اقتراح على جدول أ           
شرح األوضـاع االقتـصادية     حيث  . لرفع نسبة المشاركة في سوق العمل في الوسط العربي، وخاصة للنساء          

 تفشي الفقر والمعدالت العالية للعائالت واألطفـال الـذين          ، من خالل  الصعبة التي يعاني منها المجتمع العربي     
  .هيعيشون تحت خط

  14/6/2006 48عرب 
  

  الستيطان اليهودي تبتلع القدس الشرقيةمافيا ا .25
شركة استيطان يهودية كبيرة    كتعمل  و, "عطيرت كوهنيم "  عصابة  أن  هآرتس ذكرت:  ابتهاج زبيدات  -الناصرة

مهمتها تهويد القدس العربية بواسطة شراء ومصادرة بيوت وأراض وعقارات مختلفـة فـي              ,  موظفا 45تضم  
المؤسسة تعمل منـذ سـنوات       .صحابها الفلسطينيين واسكان اليهود فيها    المدينة المحتلة وسحبها من بين ايدي أ      

 في السنوات األخيرة بجمع تبرعات من       تنجحو,  المليونير اليهودي األمريكي موسكوفتش     من بتمويل, السبعين  
 عقار فقط داخل    1300 التقديرات الى انها تمكنت من السيطرة على          وتشير .يهود آخرين في الواليات المتحدة    
اضافة الى حوالي مئتي عقار في أحياء أخرى مثل حي سلوان وراس العامود             , البلدة القديمة من القدس الشرقية    

  .والشيخ جراح وغيرها
 15/6/2006العرب اليوم 

  
  على وثيقة األسرى" لالستفتاء"تراجع كبير في تأييد الفلسطينيين  .26

خالل أسبوع واحد، في تأييد      % 18تراجعاً بنسبة   أظهر أحدث استطالع للرأي العام في األراضي الفلسطينية،         
ويستدل من االستطالع، الذي أجرته مؤسسة الشرق األدنـى          .وثيقة األسرى "الفلسطينيين على ما اشتهر باسم      

، بعد أن وصـلت   %59لالستشارات، ومقرها رام اهللا بالضفة الغربية، أن نسبة التأييد لالستفتاء انخفضت إلى           
من جهة أخرى؛ ذكر االستطالع أن        %.76ي استطالع الرأي الذي أجري األسبوع الماضي إلى         نسبة التأييد ف  

منهم إنهم بـاتوا يعارضـون       % 44الذين غيروا رأيهم خالل األسبوع األخير؛ قال        % من بين الثمانية عشر     
ممن غيروا رأيهـم    %  34إجراء االستفتاء بسبب المجازر اإلسرائيلية األخيرة ضد الفلسطينيين، في حين قال            

  ".سيحل األزمة"إنهم ال يعتقدون أن االستفتاء 
فقط من   % 24، حيث قال    "وثيقة األسرى "إالّ أن االستطالع أظهر جهالً نسبياً بين الفلسطينيين بما اشتهر باسم            

ا انهـم ال    قـالو  % 17قالوا انهم يعرفون القليـل و      % 59المستطلعين أنهم يعرفون الكثير عن الوثيقة، مقابل        
  . يعرفون شيئاً عنها

  14/6/2006السبيل االردنية 
  

  21جامعة النجاح تنشر استطالعها رقم  .27
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فيما يلي نتائج االستطالع الحادي والعشرين الذي أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في 
اول هذا االستطالع آراء الشارع ، تن2006 حزيران 13-12جامعة النجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة ما بين 

الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة في الساحة الفلسطينية، وخاصة موضوع إجراء استفتاء شعبي حول 
بلغ حجم عينة . وثيقة األسرى للوفاق الوطني، باالضافة الى تقييم عمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية

 شخصا وفي قطاع غزة 861ذه االستمارة في الضفة الغربية على وقد تم توزيع ه.  شخصا1361ًاالستطالع 
  : شخص500على 

  . من أفراد العينة متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة% 70.3 •
  . من أفراد العينة ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن% 88.1 •
  . ون عمل الرئيس الفلسطيني بأنه جيدمن أفراد العينة يقيم% 51.8 •
منهم يقول بأن % 40و . من أفراد العينة يقيمون عمل الحكومة الفلسطينية بشكل عام بأنه جيد% 42.8 •

منهم يقول بأن عمل الحكومة في تطوير % 22.6عمل الحكومة في الحفاظ على األمن هو جيد، و 
% 29.2حكومة في الرعاية الصحية بأنه جيد، ومنهم يقول بأن عمل ال% 43.3االقتصاد بأنه جيد، و 

      منهم يقول بأن عمل الحكومة في تطوير العالقات الدولية بأنه جيد،
من أفراد العينة يقولون بأن وضعهم االقتصادي في ظل األوضاع الحالية قد تطور نحو % 66.9 •

    .األسوأ
ة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب من أفراد العينة يعتبرون بأن منظمة التحرير الفلسطيني% 64.1 •

  الفلسطيني 
من أفراد العينة يؤيدون قرار الرئيس الفلسطيني بأجراء استفتاء حول وثيقة األسرى للوفاق % 56.4 •

  . يعارضون إجراء هذا االستفتاء% 38الوطني، و 
ي في التوصل إلى من أفراد العينة يؤيدون إجراء االستفتاء إذا ما فشل الحوار الوطني الفلسطين% 59.1 •

منهم يؤيدون إجراء االستفتاء حتى لو نجح الحوار % 37.8و . اتفاق حول وثيقة األسرى للوفاق الوطني
  . الوطني في التوصل التفاق

حق الشعب الفلسطيني في إقامة : من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 79.8أيد  •
  . 1967 القدس الشريف على جميع األراضي المحتلة عام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة

تطوير وتفعيل منظمة التحرير  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 80.1أيد  •
الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

  . اجدهالفلسطيني في كافة أماكن تو
حق الشعب الفلسطيني في  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 79.5أيد  •

 1967بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام  المقاومة والتمسك
شعبية الجماهيرية ضد إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة ال

  االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته 
وضع خطة فلسطينية للتحرك  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 76.4أيد  •

السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني 
رارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية والشرعية العربية وق

  رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية واإلسالمية 
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تشكيل حكومة وحدة وطنية على  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 85.9أيد  •
حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة 

قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا، ومواجهة 
  التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني 

إن إدارة المفاوضات هي من  :لذي ينص علىمن أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة وا% 67.5أيد  •
ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها " ف. ت. م"صالحية 

على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء 
  . استفتاء عام حيث ما أمكن

التأكيد على حق العودة والتمسك  :أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص علىمن % 92.1أيد  •
   القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم 194به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 

العمل على تشكيل جبهة مقاومة  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 88.6أيد  •
دة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل موح

  والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها 
نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام  :من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 92.2أيد  •

 استخدام السالح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية، وتحريم وما يقود إلى الفتنة وإدانة
استخدام السالح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، وااللتزام بالحوار أسلوبا 

 وحيدا لحل الخالفات 
ح وتطوير ضرورة إصال: من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على% 89.8أيد  •

المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة 
الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان واالحتالل، وحفظ األمن والنظام العام وتنفيذ القوانين 

االستعراضات، ومصادرة سالح الفوضى وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وإنهاء المظاهر المسلحة و
 والفلتان األمني 

من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال وصول مناقشات الحوار % 48.7 •
 . الوطني إلى طريق مسدود

من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال نجاح االستفتاء على وثيقة % 35.7 •
 األسرى 

من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل االستفتاء على وثيقة % 43.6 •
 األسرى 

 :بالنسبة لالنتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي

 حزب الشعب 0.7%
 الجبهة الديمقراطية 2.3%
 الجهاد اإلسالمي 4.3%
 حركة فتح 32.3%
 حركة حماس 25.6%
 زب فداح 0.3%
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 الجبهة الشعبية 5.7%
 المبادرة الوطنية 0.7%
 مستقل وطني 5.3%
 مستقل إسالمي 4.1%
 ال أحد مما سبق ذكره 18.0%
 غير ذلك  0.8%

  
  15/6/2006مفتاح 

  
  قوى وفعاليات فلسطينية في لبنان تؤّيد االستفتاء الشعبي العام  .28

نان، الليلة الماضية، عن تبنّيها وتأييدها للبيان الذي صدر أول          أعلنت القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية في لب      
وحمل . أمس، عن الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والمؤيد لالستفتاء حول وثيقة األسرى            

ة فـي   أهالي قرى شمال فلسطين وصفد الالجئين في لبنان، األندية الرياضية الفلـسطيني           : البيان تواقيع كّل من   
لبنان، اإلعالميون الفلسطينيون في لبنان، اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، المؤسسات والجمعيات األهليـة              

  .في لبنان، الكتّاب والصحفيون العاملون في اإلعالم الفلسطيني، اتحاد عمال فلسطين في لبنان
  14/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات  

  
 ين بدراسة اوضاع االطفال الفلسطينيتعدو اولبرايت :تحاد المرأة الفلسطينيإ .29

وعدت مادلين اولبرايت بدراسة وضع االطفال في األراضي الفلسطينية والسعي :   نيفين عبد الهادي-عمان 
وبحسب األمين العام  .الى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ، كون األطفال هم األكثر تضررا من الحصار

يني عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سلوى أبو خضرا ، فقد قدم الوفد إلتحاد المرأة الفلسط
ولبرايت حول الالفلسطيني المشارك في المؤتمر العالمي الطالق الشبكة النسائية العالمية للطفولة شرحا مفصال 

لنزاع العربية وضع األطفال في فلسطين ، مناشدين بضرورة فك الحصار والعمل على عودة كل اطراف ا
حيث وعدت اولبرايت الوفد الفلسطيني شفويا ، االسرائيلية الى طاولة المفاوضات ، وصوال الى سالم نهائي
وشددت أبو خضرا انها حاولت خالل اللقاء الذي  .بدراسة ما قدموه لها من معلومات عن وضع اطفال فلسطين
التي تحدث على االراضي الفلسطينية بطرح وقائع لم تتجاوز مدته ربع الساعة ، ان تختصر الوضع والمآسي 

 .وقصص واقعية حقيقية تنقل بشاعة ما يحدث من عنف اسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
  15/6/2006الدستور 

  
  مع حكومة وحدة بفلسطين " إسالم أون الين"استطالع  .30

أن غالبيـة زوارهـا     " نت.ينإسالم أون ال  "أظهرت نتائج استطالع للرأي أجرته شبكة       :   أحمد فتحي  -القاهرة
فيما  ".تشكيل حكومة وحدة وطنية   "تعتبر أن أنسب السبل لتحقيق الوفاق الفلسطيني، ووقف االقتتال الداخلي هي            

واعتبر خبـراء سياسـيون     . وثيقة األسرى "إجراء استفتاء على    %  3.13أيدت أقلية محدودة ال تتعدى نسبتها       
أغلبية الجمهور العربي واإلسالمي يبحـث عـن التوافـق ال           " على أن    وإعالميون هذه النتائج بمثابة مؤشرات    

، أن أغلبية تمثل    2006 يونيو   14-11 زائرا في الفترة من      5750وأظهر االستطالع الذي شارك فيه       ".الصدام
من جمهور الشبكة ترى أن الحل لتحقيق الوفاق الفلسطيني هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما               % 75.34نحو  
   .إلى ضرورة انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية% 16.02ذهب 
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  14/6/2006اسالم اون الين 
  

    مشكلة الرواتب سلطة النقد تعيق حل:اقتصاديون فلسطينيون .31
اتهم خبراء اقتصاديون فلسطينيون   : وليد عوض عن مراسلهارام اهللا  من 15/6/2006 القدس العربي قالت

 الحكومة الفلسطينية، ىيذ حلول إبداعية يمكن أن تتجاوز الحصار المفروض علسلطة النقد بانها تعيق تنف
ورأي رامي عبدو الخبير المالي  . شهور4وتمكنها من حل مشكلة دفع رواتب موظفي السلطة المحتجزة منذ 

الفلسطيني أن سلطة النقد منذ بداية األزمة لم يلحظ لها أي دور فاعل بل كان دوراً متفرجاً ، وأضاف حسب 
من إيرادات الخزينة أو من إيرادات الموازنة الفلسطينية لكنها % 10نص القانون يجوز لها أن تقرض الحكومة 
 .  مليون دوالر وتم استخدام هذا البند50 الحكومات السابقة حوالي ماطلت ورفضت، في حين إنها أقرضت

ال يوجد : بدوره شن عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة هجوماً عنيفاً علي سلطة النقد الفلسطينية، وقال
 ىوحت ال المعلومات تشير الي ان سلطة النقد أ، أي تعاون علي اإلطالق منها لحل األزمة، بل علي العكس

وذهب الرفاتي الي القول بأن  .البنوك المحلية أن التعاون مع السلطة الفلسطينية يشكل نوعاً من أنواع المخاطرة
ولم يتسن الحصول علي رد من سلطة النقد .سلطة النقد هي إحد المعوقات في سبيل حل أزمة الحكومة

ة، صرح في وقت سابق أن سلطة النقد مثلها  هذه االتهامات، لكن جورج العبد محافظ السلطىالفلسطينية عل
 وكما نعلم فان البنوك ،مثل البنوك لها تعامالت يومية مع البنوك المركزية في الواليات المتحدة والعالم

  . األمريكية واألوروبية انصاعت الي تعليمات اإلدارة األمريكية بوقف التعامل مع السلطة الفلسطينية 
جورج العبد، محافظ سلطة النقد أكد . د  أن :حامد جاد عن المراسل  15/6/2006ة  األيام الفلسطينيوجاء في

أنه لـم يصدر عن سلطة النقد أي تعميم تطالب بموجبه البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية بعدم التعامل 
ومة، بين العبد وفيما يتعلق بموقف سلطة النقد تجاه إقراض الحك مع الحكومة أو أعضاء الـمجلس التشريعي ،

أن قانون سلطة النقد يجيز ضمن شروط معينة إقراض الحكومة لسد عجز موسمي وليس سد عجز نابع عن 
 17مشاكل سياسية، موضحاً أن القروض التي قدمتها سلطة النقد في وقت سابق للسلطة بلغ حدها األقصى 

من مبالغ عدا عن حقوق الـملكية يقدر وختم حديثه باإلشارة إلى أن كل ما لدى سلطة النقد  مليون دوالر،
تحتفظ به سلطة النقد في حال %" 9" مليون دوالر، وهي جميعها تعود للبنوك كاحتياطي إلزامي 500بنحو 

  .اضطرارها للتدخل لدى أي بنك يواجه مشكلة نقدية تهدد وضعه الـمصرفي
  

  واحد من كل ثالثة رضع مرضى يموت في غزة: اليونيسيف  .32
مم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف إن واحدا من كل ثالثة مواليد فلسطينيين مرضى يموت في               قال صندوق األ  

وقالت الوكالـة إنهـا قـررت أن         .مستشفيات غزة بسبب االفتقار إلى الرعاية واالفتقار إلى األدوية األساسية         
  . مليون دوالر22.7 إلى  مليون دوالر8.4تضاعف المبلغ الذي تناشد العالم تقديمه لألراضي المحتلة من 

  14/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  اإليراني يوقّعان مذكّرةً في مجال تقديم الخدمات الصحية ووزيرا الصحة الفلسطيني .33
وقّع وزير الصحة اإليراني، ووزير الصحة الفلسطيني، في طهران على مذكّرة تفاهٍم في مجال تقديم إيران 

وزير اإليراني أن مذكّرة التفاهم تنص على تقديم إيران خبراتها في الوقال  .سطينيخدماٍت صحية للشعب الفل
كما أشار إلى إمكانية . المجال الصحي؛ وذلك بتنظيم دورات تدريبية وتخصصية للكوادر الطبية الفلسطينية

ةإيفاد المرضى الفلسطينيين إلى إيران لتلَقّي العالج في المراكز الطبية اإليراني.  
  11/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   حماس بقبول المبادرة العربية إلقناعدمشق تسعى  .34

 حماس بقبـول    إلقناع شهدت مساعي سورية     األخيرة األيام ان قالت مصادر فلسطينية     : حميدي إبراهيم -دمشق
ورة والدولة، باعتبـار أن      وجوب تفريق حماس بين الث     أساس على   ، بباقي الدول العربية   أسوة ،المبادرة العربية 

مقعد الحكومة يفتح المجال لحماس كي تقوم بممارسات سياسية تخفف الضغط عليها وعلى الشعب الفلسطيني،               
في الخارج علـى موقفهـا       وأن تعلن حكومة هنية موافقتها على المبادرة العربية مع احتمال بقاء قيادة حماس            

 سـحب الورقـة مـن الخـصم         أهداف، أولها  أربعةبادرة يحقق    قبول الم  أنويعتقد   .العقائدي من دون تغيير   
 ،قدرة للدول العربية لتقديم دعم واسـع لحكومـة حمـاس       ال اءعطوإ ه، اعتداءات أماماالسرائيلي ونزع الشرعية    

تحمـل المـسؤولية    و،  األوسطم حماس كحركة سياسية تتصرف بسياسة واقعية مع التطورات في الشرق            يقدوت
وبحـسب   . اتخاذ مبادرة كهذه يقوي الموقـف التفاوضـي        أن أي   .ي الذي انتخب حماس    الشعب الفلسطين  أمام

مـن دون االعتـراف      المعلومات المتوافرة فان قيادة حماس ما زالت تدرس اقتراح قبول المبـادرة العربيـة             
مباركة ن المبادرة حظيت بموافقة كل الدول العربية وب        دمشق ترى قصورا في هذا التفكير أل       أنغير  . باسرائيل
  .  الدخول في مفاوضات مع اسرائيل من دون االعترافإمكانية ترى أنها كما ،دولية

  15/6/2006الحياة 
  

   إسرائيل باستئناف التفاوضإللزامحان الوقت : دمشق .35
ذكر مصدر دبلوماسي سوري أن العديد من أعضاء مجلس األمن الدولي طالبوا بأهمية             :  محمد ظروف  -دمشق

لسالم على المسار السوري ودعوا سلطات االحتالل االسرائيلية إلى االلتزام بكل القـرارات  استئناف محادثات ا 
وأوضح . الصادرة عن المنظمة الدولية والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة              

ألوسـط، وأعـرب    المصدر أن المجلس حذر في بيان رئاسي من استمرار حالة التوتر في منطقـة الـشرق ا                
 قرار واضح وصريح عن المجلس، يلزم اسرائيل بالعودة إلى          بإصدارالمصدر عن اعتقاده بأن الوقت قد حان        
  .مفاوضات السالم على جميع المسارات

  15/6/2006الوطن القطرية 
  

  تقترح آلية تقديم المساعدات للفلسطينيين الرباعية: الجامعة العربية .36
تقـديم  آليـة   وثيقة اقترح فيها     الجامعة العربية    إلى األوربياالتحاد   قدم   :لنصراوي سيف ا  ، يو بي أي   -القاهرة

 الرئاسة الفلسطينية يقوم باستالم المعونات الدوليـة        ى مكتب خاص لد   إنشاء المساعدات للفلسطينيين، وذلك عبر   
ـ               يتم تأسيـسها لهـذا     ثم يقوم بتوزيعها وفق برنامج متفق عليه مع الرباعية وبإشراف لجنة استشارية دولية س

ـ اإلشـراف  يكون هذا المكتب وحده هو الجهة الفلسطينية المخولـة  أن اآلليةوتشترط  .الغرض  إيـصال  ى عل
 إلى التي دعت    األسباب أنوتؤكد الوثيقة    . دور بهذا الشأن   أيالمساعدات مما يعني حرمان حكومة حماس من        

 التي وضعتها اللجنة الرباعيـة الدوليـة لحـل          بادئبالم هي فشل حكومة حماس بالقبول       اآللية هذه   إلىاللجوء  
 مجلس الجامعة سيعقد    إن العام للجامعة العربية محمد صبيح       األمينوقال مساعد    .النزاع الفلسطيني االسرائيلي  

 تنـاقش   أن الدول العربية عليها     أن صبيح   وأضاف .أولي مستوي المندوبين لمناقشة الوثيقة بشكل       ىاجتماعا عل 
 . المـساعدات للفلـسطينيين    إليـصال  صيغة مناسبة    إلىع الجهات الدولية المعنية بهدف التوصل        م اآلليةهذه  

ـ    أنهـا  مسؤولين في الجامعة قـالوا       أن إال الوثيقة قبل مناقشتها     ىوتجنب صبيح التعليق عل     بعـض   ى قـد تلق
ن يعتاشـون    شـحاذي  إلـى  تحويل شعب بكامله     إلى تهدف   بأنها اآلليةووصف مسؤول في الجامعة      .المعارضة
  . المعوناتىعلـــ

  15/6/2006القدس العربي 
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  المجموعة العربية تطالب بتحرك مجلس األمن  .37

جل وضـع   أ المتحدة التحرك من     األممقررت المجموعة العربية في      :، الوكاالت  خولة نزال  -القدس،  نيويورك
للتحقيق بالمجازر التي ارتكبتها     الدولي للعمل على تشكيل لجنة دولية        األمن العامة ومجلس    األمانةضغط على   

 األمنيـة  األوضاعلدراسة السبل الكفيلة بمواجهة تطورات      وأيضا   على شواطئ غزة،     أخيراالقوات االسرائيلية   
 الفلسطينية المحتلة بسبب تنامي المجازر الصهيونية بحق المـدنيين          األراضي الخطيرة التي تعيشها     واإلنسانية
  .الفلسطينيين

  15/6/2006 القبس الكويتية
  
  
  

  مصر تتهم حماس بتدريب انتحاريين في سيناء  .38
كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن اتهام مصر السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حماس بتدريب              :محمد ثروت 

وذكرت المصادر أن هذه االتهامات تم تداولها في اجتماع لمجلـس الـوزراء األسـبوع               . انتحاريين في سيناء  
وذكر مصدر فلسطيني أن وزير الداخلية حبيب العادلي هدد بأن مصر ستمنع عبور مسئولي              . رةالماضي بالقاه 

 اإلرهـابيين  صارمة لمنع تدريب     إجراءات األراضي الفلسطينية والعكس إذا لم يتم اتخاذ         ىحماس من سيناء إل   
ناء واعتـرف فـي      في سي  اإلسالميينسعيد صيام تورط حماس في تدريب المسلحين        ى  من جانبه نف   .في سيناء 

  .   الحدود بين قطاع غزة وسيناءىالوقت نفسه بفشل السلطة الفلسطينية في فرض سيطرتها الكاملة عل
  15/6/2006الوفد المصرية 

  
  يدين المجازر الصهيونيةاإلسالميالعمل : األردن .39

 إسـناد الـشعب      الشعوب العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياتها في      اإلسالميطالب حزب جبهة العمل     : عمان
الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة عدوان صهيونية، والوقوف في وجه كل من يساند االحتالل ويمـده بعناصـر                 

 ما يمارسه االحتالل من فظائع على مرأى مـن العـالم يعـد              أنعلى  الناطق اإلعالمي للحزب    وشدد   .البقاء
نبه كما   .دخل المنظمات الدولية لوقف العدوان    نه ال يعول على ت    أ إلى والسماء، مشيراً    األرضاختراقا لقوانين   

 وتيرة المجازر الجديدة تؤكد فلسفة الكيان الصهيوني في تشريد سـكان األرض األصـليين واإلتيـان                 أن ىإل
 معادلة التهجير واالستبدال معادلة إستراتيجية لـدى        أن إلىبالمستعمرين من كل أصقاع الدنيا بدال عنهم، الفتاً         

 .رائيليةكل األحزاب اإلس
 15/6/2006الدستور 

 
   غاليةى يتبني الطفلة الفلسطينية هداإلماراتينائب رئيس الوزراء  .40

 حمدان آل نهيان الطفلة الفلـسطينية       اإلمارات نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة       ىتبن : جمال المجايدة  -ابوظبي
 حمدان  أجراهالل اتصال هاتفي    جاء ذلك خ  و.  شاطئ بحر غزة   ى عل وأشقاؤها غالية التي استشهد والداها      ىهد

 أسـرته  لتعيش في كنف ورعاية      اإلمارات إلى ى السماح بقدوم هد   عباس من    حمدان وطلب .مع محمود عباس  
 . بوظبيأفي 

  15/6/2006القدس العربي 
 

  ولمرتأ  لدى إستقبالهوالمفاوضاتشيراك يتمسك بعباس  .41
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 أولمرت في باريس أمس على      أيهوداستقباله   لدى   شدد جاك شيراك أن  : باريسمن   15/6/2006الحياة   نشرت
 تحقيق السالم وإقامة دولتين تتعايشان بسالم       إلى اإلسرائيلية وصوالً    -ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية     

 إلـى أن    رداً على ذلـك، أشـار أولمـرت       و . جنب، مؤكداً استعداد فرنسا وأوروبا للمساعدة في ذلك        إلىجنباً  
 إلـى اسـتناداً   ،   التفاوض إلى ينبغي أن تكون أساساً للعودة       ثة التي حددتها فرنسا وأوروبا     الدولية الثال  الشروط

وقالت مصادر فرنسية مطلعة أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية عرض بالتفصيل وجهة نظـره             . خريطة الطريق 
يها أفضل شـريك     فرنسا تؤيد محمود عباس الذي يمثل برأ       ت أن بينما أكد . وخطواته المستقبلية من أجل السالم    
  .ينبغي العمل معه من اجل السالم

أن مئات مـن األشـخاص  تظـاهروا         : ب.ف. أ  نقال عن  باريس من   15/6/2006 األيام الفلسطينية    وأوردت
مـن المنتظـر وصـول ايهـود     كان بهدوء، أمس، في باريس تأييداً للفلسطينيين، قرب الجمعية الوطنية حيث         

قد نظمت التظاهرة بدعوة من رابطة الـشيوعية الثوريـة والمجموعـة            و . للمشاركة في مأدبة عشاء    أولمرت
 فلـسطين ونـانتير     - أوروبا بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ورابطتي      األوسطالوطنية لسالم دائم في الشرق      

  .فلسطين
  

  دعم خطة أولمرت ومجزرة شاطئ غزة عمل شنيعنال : هاولز .42
ـ لندن  التغطيـة  إلى األوسطبريطاني للشؤون الخارجية المكلف ملف الشرق زير الدولة ال أشار:  مينا العريبي 

 إلـى  أدت لندن قبـل يـومين، والتـي    إلى أولمرتالمنقسمة للصحافة البريطانية لتصريحات بلير أثناء زيارة       
  في نفس السياق،   وأعرب. ها بلير ال يدعم   أنأكد  حيث  . التجميعتفسيرات متناقضة حول موقف بلير من خطة        

 مجزرة شاطئ غزة عمل شنيع ورمز لفظاعـة  أناعتبر فيما   الفاصل، ضته لمسار الجدار االسرائيلي   عن معار 
ر نتيجة التحقيق الجاري، ولكن في      انتظإ احد، يجب    إلىه االتهام   يوجت أنقبل   أنه   أضافإال انه   . المشاكل هناك 

 عن استغرابه    على صعيد آخر   بعروأ. أعذاريجب أال تقبل أية     ف ، نتيجة للقصف االسرائيلي   ذلك أنحال ثبت   
 فتح ومنظمة التحرير    إلى ماليين الدوالرات والجنيهات التي سلمت        عن  شحة الموارد في فلسطين، متسائالً     من

  . هو الفسادمعتبرا أن ذلك ، الفلسطينية
  15/6/2006الشرق األوسط 

 
  إسرائيل تحاول التسلل إلى قطاع االتصاالت الموريتاني   .43

كشفت صحيفة السراج المقربة من التيار اإلسالمي الموريتاني عن محاولة إسرائيل           :  السالم  المختار ،نواكشوط
وذكرت أن الشركة المذكورة شاركت في       .دخول سوق االتصاالت الموريتانية عبر شركة الفارون اإلسرائيلية       

حيـث   ،ام شركات جديدة  ملتقى نظمته الحكومة الموريتانية، في إطار السياسات الجارية لفتح مجال االتصال أم           
حتى ال ينكشف أمرها، وتفيد المصادر أن الشركة وقعت عقد شراكة مع شـركة               قدمت نفسها على أنها فرنسية    

ويذكر أن شركات إسرائيلية عديدة تحاول منذ فترة         .موريتانية من أجل استجالب اإلنترنت الالسلكي لموريتانيا      
ربيين، بتمويه البضائع ووضع عالمات اإلنتـاج األوروبيـة         دخول السوق الموريتاني عبر وسطاء محليين وغ      

   .والعربية عليها
15/6/2006الخليج اإلماراتية   

 
  »2-2« جاهزون لمصالحة عباس عبر حوار جاد دون مؤثرات خارجية: مشعل .44

 ،وحليفها السابق فـاروق القـدومي     » حماس«بأسئلة تناولت العالقات المتوترة بين        الحوار بدأ شاكر الجوهري  
  :»فتح«أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
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.  ومعه وفد يضم أحمد قريع وسليم الزعنون وعزام األحمد         ،لى دمشق بعد أسبوع   إسيأتيكم فاروق القدومي    *  
 أم أنه سيأتي بمواقف جديدة تمثل مواقف اللجنة المركزيـة           ،؟ هل سيبقى ملتزما بمواقفه السابقة     ..ماذا تتوقعون 

  ؟..المرةفي هذه » فتح«لحركة 
 ولكـل   ،يدينا ممدودة لألخ أبـو اللطـف      أونحن ستظل   .  ودعنا نرى ذلك على الواقع     ،هذا أمر سابق ألوانه    -

  . من أجل المصلحة الوطنية العامة،ومن غيرها» فتح«القيادات الفلسطينية من 
  ؟..ما هو اإلشكال الذي حدث بينك وبين أبو اللطف أثناء زيارته األخيرة لدمشق*  
  .هناك مشكلةليس  -
هو يقول أنك لم تلتـزم  . وهناك روايات متعددة حول أسباب عدم اللقاء.  ولم يتم اللقاء   ،اتفقتما على أن تلتقيا   *  

 ولم تكن موجودا في     ، وانتظرك حتى التاسعة والنصف    ،كان موعدكما في السابعة والنصف مساء     . بموعد اللقاء 
 ما دعا احدهم ألن يدعوه لتنـاول العـشاء          ،عصابهأ وتوتير   غضابهإلى  إوقد أدى ذلك    . مقرك ليأتي لزيارتك  

  ؟..عصابهأخارج الفندق كي يريح 
 وطـوال   ،لى بناء قصة درامية حولـه     إترتيب اللقاءات بين أي طرفين في الساحة الفلسطينية أمر ال يحتاج             -

 أي أزمة بينـي وبـين       ال توجد مشكلة أو    . دون وجود أي مشكلة    ،السنوات الماضية كنا نلتقي األخ أبو اللطف      
  .أو بيننا وبين األخ أبو اللطف،األخ أبو اللطف

  ؟.. وماذا عن الرسائل القاسية المتبادلة بينه وبين الدكتور الزهار وزير الشؤون الخارجية* 
 ولها عالقة بأزمة قديمة تتعلق بالخالف على الصالحيات بين موقع األخ أبـو              ،هذه جاءت في سياق مختلف     -

 وبـين   ،1988 وكوزير لخارجية دولة فلسطيني منـذ عـام          ،س للدائرة السياسية لمنظمة التحرير    اللطف كرئي 
 والـذي   ، والتنازع الذي جرى أيام الحكومة الـسابقة       ، خاصة بعد وفاة أبو عمار     ،السلطة الفلسطينية في الداخل   

 ،بق الدكتور ناصر القـدوة    لى تركيز الصالحيات باتجاه وزير الشؤون الخارجية السا       إاتجهت فيه قيادة السلطة     
عـادة  إ أصبحت النزعة عند اإلخوة في قيادة الـسلطة نحـو            ،»حماس«والذي بقدرة قادر وبعد تشكل حكومة       

شـكاالت وتـساؤالت    إ وبالتالي يثير    ،وهذا يثير عالمة استفهام كبيرة    . لى موقع األخ أبو اللطف    إالصالحيات  
 يوم أن كانت هناك نزعة لنقل الصالحيات أيام الرئيس أبـو            ،وهذه نموذج من الحالة األعم    .. جابةإلى  إتحتاج  

 ، وحين أصبحت حماس هي الحكومة     ، وفي العهد الجديد   ،لى موقع الحكومة  إعمار رحمه اهللا من موقع الرئاسة       
  .لى موقع رئاسة السلطةإظهرت نزعة عكسية عملت على ترحيل الصالحيات من الحكومة 

 ولو من النمط الـذي      ،شكاالت تحدث إوأي  . جواء غير ايجابية  أتثير بالتالي    و ،هذه ال شك تثير عالمة استفهام     
 المسؤول عنه هو الذي ال يكرس وال يرسخ التفاهم على الصالحيات بين المؤسسات الوطنية الفلسطينية                ،ذكرته
  . واحترام صالحيات كل طرف من هذه األطراف،المختلفة

 والتالعب بها بدون مقـاييس ومعـايير        ،السياسي الفلسطيني عدم احترام صالحيات بعضنا البعض في النظام        
  . وما ينشأ عنها من إشكاالت،لى مثل هذه الفوضىإ هو الذي يؤدي ،قانونية

 كنتم أنتم في حماس مع بقاء الـصالحيات         ،ر ناصر القدوة وزيرا للشؤون الخارجية     و ولكن حين كان الدكت    * 
  ؟..لدى الدائرة السياسية

 لكننا كنا وال زلنا مع وضوح الصالحيات        ،هذا أمر خاص بينهم لم نتدخل فيه      .  هذا األمر  نحن لم نتدخل في    -
وفي ذات الوقت كنا مع احترام صـالحيات        . حداهما على األخرى  إ وعدم تعدي    ،بين السلطة ومنظمة التحرير   

الطريقـة التـي     لكن تغيير الـصالحيات ب     ، نظرتنا له لم تتغير سابقا أو الحقا       ،شخص بمثل تاريخ أبو اللطف    
  .ستياءرتياب واالثارة عالمات استفهام تبعث على االإلى إذكرتها هو الذي يؤدي 

  ؟..؟ وهل تشعرون بأنه خذلكم..مصالحة أبو اللطف مع أبي مازن هل تعزز الضغوط عليكم*  
  ..أوال سياستنا الدائمة هي عدم التدخل في شؤون اآلخرين -
  ؟..على شؤونكم.. صالحة عليكمالسؤال ينصب على انعكاس هذه الم*  
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 وال نـستمد قوتنـا مـن        ،نحن لسنا كاآلخرين نسعى للعب على التناقضات والخالفات الداخلية عند اآلخـر            -
 وما هو الباعث الحقيقي     ،صطفافلكن الذي يستحق الوقفة هو اال     .  أو اللعب في شؤونه الداخلية     ،ضعاف اآلخر إ

؟ ينبغي أن يكون من أجل التوحد في        ..صطفاف في الساحة الفلسطينية   الذي ينبغي أن يكون وراء أي توحد أو ا        
  .حتاللالمعركة مع اال

 أو تجاوز للخالفات الداخلية هو من أجل الصالح         ،كنا نتمنى دائما أن يكون الباعث على أي اصطفاف أو توحد          
ـ        .  ومن أجل الوقوف في وجه العدو      ،العام ي الـساحة الفلـسطينية     وكنا ندعو لذلك أن يتجاوز فرقاء مختلفين ف

 يحلو للبعض أن يفعـل ذلـك مـن أجـل            ،حتالل لكن لألسف  حتشاد في المعركة ضد اال    خالفاتهم من أجل اال   
طار الساحة الفلسطينية كي يقرأه البعض أن هناك محاوالت للتوحد هنا أو هناك لتوظيف ذلك               إاصطفاف ضمن   
  .في مواجهة حماس

نفـسنا  أنحن نعتبر   .  وال بعنوان أبو اللطف    ، ال بعنوان أبو مازن    ،»فتح«نفسنا طرفا في مواجهة     أنحن ال نعتبر    
 ، نعتبرها خطوة ايجابيـة    ،أو غيرها » فتح« وأي معالجة إلشكاالت تتعلق بـ       ،حتالل الصهيوني في مواجهة اال  

 ومـن   ، وليس في سياق ما يجري اليوم في الـساحة الفلـسطينية           ،حتالللكن نريدها أن تكون في مواجهة اال      
  .لى حركة حماسإبراز ذلك وكأنه موجه إ في محاولة ،اف أخرى لألسفطرأ

  ؟.. في النتيجة هل تشعرون أن القدومي خذلكم أم ال* 
 إنمـا   ، وهذا ال يزعجنـا    ،»فتح«خوانه في حركة    إمن حق أبو اللطف أن يتصالح مع        . ليس هذا هو المعيار    -

 ،رار نحو المحافظة على الثوابت الوطنية الفلـسطينية       المعيار األساسي عندنا هو أن يكون الموقف متجها باستم        
 وعدم التسبب   ،وتعزيز الوضع الفلسطيني الداخلي الذي واحدة من أسسه احترام صالحيات الحكومة الفلسطينية           

  .ضرار بمسيرتهاإبأي تعطيل أو 
  ؟.. هل وضعكم القدومي بشكل مسبق في صورة جهود مصالحته مع أبي مازن* 
  .ن هذاال لم نتحدث ع -
  ؟..على ماذا تم التوافق قبل تفجر الخالف. القدومي والزهار التقيا في القاهرة وتوافقا*  
 ولـدى  ، الدكتور  الزهـار ،لدى األخ أبو خالد.. رتياح متوفرا لدى الطرفين وكان اال،األجواء كانت ايجابية  -

شاء اهللا من    نإ آسيا يمكن تجاوزه     وأعتقد أن ما جرى في جولة جنوب شرق       .  فاروق القدومي  ،األخ أبو اللطف  
 ورفض أن يدخل أحد على خطها لمـصالح خارجـة علـى سـياق               ،خالل احترام صالحيات بعضنا البعض    

  .المصلحة الوطنية
هل .  على غير هذا   ، ويقصدك أنت  ،خوانه في دمشق  إيقول القدومي في رسالته للدكتور الزهار أنه اتفق مع          *  

  ؟..اتفق معك على غير هذا
 واألخ أبو خالد على أن يتعاونا من أجـل          ،ونحن شجعنا األخ أبو اللطف    , لم ندخل في هذه التفاصيل    . ال. ال -

  .وتركنا التفاصيل لهما. المصلحة العامة
  ؟..هل تم تواصل بينك وبين القدومي بعد مشكلة ماليزيا*  
  . ألن أبو اللطف لم يزر دمشق،لم يحصل. ال -
  ؟..ينكماألم تجر اتصاالت هاتفية ب*  
لم نبحث في تفاصـيل     .  كما قلت لك   ، وليس هناك مشكلة   ، لكن غير مباشرة   ،وصلتني منه رسائل وفاكسات    -

جرائية تتعلق بصالحيات أنا لـست      إهذه مسائل   . أنا شخصيا غير معني بالدخول في هذه التفاصيل       . هذا األمر 
  . والتعاون من أجل المصلحة الوطنيةأنا معني بحكم موقعي في تعزيز روح التفاهم. معنيا بالدخول فيها

 بعد خطابك   ، في حملة كانت شديدة عليك     ،»فتح«ركان  أ و ،لم التركيز على شخصك من قبل محمود عباس       *  
  ؟..الشهير في مخيم اليرموك

  .اسألهم -



 

 26

  ؟..؟ هل فعلت ما يستحق..أنت ما تقديرك*  
لى نهجي المعروف   إ ومطمئن   ،أنا راض عن نفسي    طالما   ،أنا ال أبالي بأية ردود فعل كالتي جرت أو غيرها          -

 وال يمكـن أن يخـضع       ، والذي ال يمكن أن يساوم على حقوق الشعب الفلـسطيني          ،المتمسك بالثوابت الوطنية  
 ، وفي ذات الوقت أنا حريص كل الحرص على تعزيز الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية               ،للضغوط والمساومات 

 ومن جميع القوى والفصائل الفلـسطينية لمواجهـة         ،ي الداخل والخارج  وتحشيد الطاقة الفلسطينية بمجموعها ف    
  .العدو الصهيوني

 كما هنالك تقارير تتحدث عن وساطة بذلها سمو أمير دولة           ،أعلن اليوم عن وساطة يمنية بينك وبين عباس       *  
ناول هذه  لنت. ومفترض أن هناك جهودا مصرية    .  لكن عباس رفض   ،قطر يريد أن يجمعك مع عباس في الدوحة       
  ؟..المساعي الخيرة هل توجد جهود مصرية

 خاصة في قطاع غزة الحتواء اإلشكاالت التي تحدث بين حـين            ،هناك جهود مصرية على مستوى الداخل      -
  . فإنه ال علم لي بأي مبادرات، أما على المستوى السياسي،اإلشكاالت الميدانية .»فتح«و» حماس«وآخر بين 

  ؟..جم عن اإلشكال السياسيلكن اإلشكال األمني نا* 
  . ال علم لي بوجود مثل هذه المبادرات،بالنسبة لي في الخارج بالذات. بصرف النظر -
  ؟..لى الدوحةإ أنت وعباس للذهاب ، وهل دعيت فعال من قبل سمو أمير قطر* 
 أبـو    ألن تكون قطر مكانا للقاء مشترك بينـي وبـين األخ           ،كان هناك عرض قطري سابق قبل عدة شهور        -

  .وليس لدينا مشكلة في هذا  وأنا رحبت بذلك،مازن
  ؟...  لم يتم اللقاء إذا،لم*  
  .ال أعرف -
  ؟..واضح أن عباس لم يوافق*  
  .ال أعرف -
  ؟..وماذا عن الوساطة اليمنية التي أعلن عنها اليوم*  
  . كانت هناك أيضا جهود سودانية، قبل الوساطة اليمنية،بالمناسبة -
  ؟..ت الجهود السودانيةمتى بذل*  
 خاصـة بحكـم موقعـه       ، كانت هناك جهود برعاية األخ الرئيس عمر حسن البشير         ،سبوعينأقبل أكثر من     -

 وهذه الجهود الكريمة كانت تسعى باتجاه مساعدة الوضع الفلسطيني على تحقيق مزيـد              ،كرئيس للقمة العربية  
  . مع أننا رحبنا بها من طرفنا،لى خطوة محددةإا الوصول لكن يبدو أيضا أنها لم يكتب له. من التفاهم والتوحد

  ؟..إذا هنالك دائما طرف ال يرحب وال يوافق على اللقاء*  
  .يمكن أن يسأل عنه الطرف اآلخر. هذا أمر ال أستطيع التعليق عليه -
  ؟.. ما تفاصيلهاة، وهذه يبدو أنها آخر وساط،نأتي إلى الوساطة اليمنية*  
وهـو رد علـي     ،   وأنا اتصلت به صباح هذا اليـوم       ،علي عبد اهللا صالح اتصل بي أمس ليال       األخ الرئيس    -
جرت اتصاالت متبادلة أبدى خاللها األخ الرئيس حرصه على اإلسهام في معالجة            .. تصال ظهر هذا اليوم   باال

ار الفلـسطيني  نقاذ الحـو إ والعمل على   ،»فتح«و» حماس« خاصة بين    ،اإلشكال الداخلي في الساحة الفلسطينية    
علـى  » فـتح «و» حماس«وقد وجه فخامة الرئيس دعوة الستضافة قيادتي        . نسداد التي وصل إليها   من حالة اال  

  .ونحن رحبنا بذلك. أرض اليمن الستكمال الحوار الفلسطيني برعايته
» حمـاس «طراف النظام العربي أن تتـاح لحكومـة         أهنالك موقف عربي يعبر عن اتجاه عام لدى بعض          *  
عتراف قلتم مثال أنكم على استعداد لال     . صدرتم تصريحات فيها مرونة   أأنتم سبق أن    . لفرصة لتحكم كي تتغير   ا

هل .. لم تعد تصدر عنكم مثل هذه التصريحات      . بإسرائيل في حال أقرت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني       
  ؟..لديكم القابلية ألن تتغيروا في حال أتيحت لكم الفرصة ألن تحكموا
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عطائها هذا الحق في أن     إ ورحب بتجربتها و   ،»حماس«كثير من أطراف النظام العربي الرسمي رحب بقدوم          -
سواء مـن ال    ..  بصرف النظر عن النوايا    ، وبكل ما يلزم إلعطائها هذه الفرصة      ،تخوض التجربة بشكل كامل   

ن ممارسة الواقع السياسي قد يدفع       أو أمال في أ    ، أو يبارك خطها السياسي    ،يريد التدخل في طبيعة هذه التجربة     
  ..إلى إعادة النظر باتجاه تغيير ما في مسارها السياسي» حماس«
 ال  ،بكتلـة كبيـرة   » حماس«نتخابات التشريعية كان يتوقع أن تفوز       جراء اال إعباس نفسه حين أصر على      *  

أن تتغيـر ألن    » حماس«ـ  اآلن ال يريد محمود عباس ل     . »حماس« بأمل أن تتغير     ،لى مستوى األغلبية  إترقى  
 أما التغير اآلن وبعد فـوز       ،أن تواصل مسيرة التسوية   » فتح«التغير المطلوب كان التغير الذي يسمح لحكومة        

  ؟..في المعارضة» فتح« وإبقاء ،»حماس«باألغلبية فإن من شأنه أن يكرس حكم » حماس«
 بشرط إذا كانت للبعض نوايا سلبية       ،ايا من حق كل طرف أن تكون له نو        ، وأيا كانت النوايا   ،بصرف النظر  -

 نحن ال مشكلة لدينا     ،وبالتالي . ويضر بالمصلحة العامة   ،لى فعل سلبي يعيق المسيرة أو يؤثر سلبا       إأن ال تترجم    
 لكن نحن من    ،سالمي أو حتى دولي موقفا في التعامل مع الواقع الفلسطيني         إفي أن يكون ألي طرف عربي أو        

 وقدمت له ولقيادته    ،ودعمت صمود شعبنا  , هذه األمة التي احتضنت القضية الفلسطينية     .. حقنا على أمتنا بالذات   
من حقنا على هذه األمة أن تظل تحتـضن هـذه القـضية             .. عبر العقود الماضية دعما كبيرا نقدره وال ننكره       

ق مـسدود   لى طري إ خاصة وأن السياق السابق وصل       ،خارج السياق » حماس« وأن ال تعتبر تجربة      ،وترعاها
 وضعف اإلرادة الدولية عن لجـم الـسلوك اإلرهـابي للعـدوان     ،نحياز األميركي بفعل التعنت الصهيوني واال   

 ،ختيار الـشعبي الـديمقراطي    من حقنا على أمتنا أن تعطى تجربة اال        . وإنصاف الشعب الفلسطيني   ،اإلسرائيلي
 وأن يتم دعمهـا وتعزيزهـا       ،لفرصة الكافية  ا ،لى موقع القيادة وتشكيل الحكومة    إ وقدمها   ،»حماس«الذي أفرز   

   .أو ال تتغير» حماس«بصرف النظر عمن يأمل أن تتغير 
يـران  إ..  وشملت عددا كبيرا من الدول العربية واإلسالمية       ،نتخاباتالجولة التي قمتم بها بعد فوزكم في اال       *  

تم تفاؤال بهذه النتائج وقلتم أنـه لـم         بديأفي حينها   . ما هي نتائجها العملية   ..  ودول عظمى مثل روسيا    ،وتركيا
الـدعم   . اإليجابية التي بدت في حينـه      جاآلن تبدو المواقف متعاكسة مع النتائ     . عتراف بإسرائيل يطلب منك اال  

  ؟..؟ ما هي النتائج العملية التي تحصلت جراء هذه الجولة..اإليراني كمثال يبدو أنه لم يصل
حـداث  إ و ،لـى الـدعم الـشعبي     إضافة  إ ،سالمي رسمي إسي عربي و  أبرز هذه النتائج هو تشكيل دعم سيا       -
تراقات مهمة في الجبهة الدولية التي تحاول اإلدارة األميركية أخـذها باتجـاه معـاكس لحقـوق الـشعب                   اخ

  .وأعتقد أننا حقننا انجازا مهما على هذا الصعيد. الفلسطيني
 ، وحكومته الجديـدة   ،ادي لصالح الشعب الفلسطيني   قتصاألمر اآلخر في هذه الجولة كان حشد الدعم المالي واال         

.  كما حصل من قبل روسيا   ، وأيضا من مبادرات دولية أخرى     ،سالمية رسمية إوما حققناه من التزامات عربية و     
لتزامـات  كثير من هذه الوعـود واال     .  وليس صحيحا أنها كانت مجرد وعود والتزامات       ،كانت خطوات مهمة  

لـى الـداخل    إ األمر هو الحصار الخانق الذي يمنـع حركـة المـال             ئي أبط  والذ ،لى خطوات عملية  إترجم  
  .ى الحكومة الفلسطينية والداخل الفلسطينيإل أو يهددها بعدم السماح بنقل األموال ، ويلزم البنوك،الفلسطيني

  ؟..هل رئيس السلطة طرف في هذا الحصار*  
  ..!أنا ال أستطيع اإلجابة. هو يسأل عن ذلك -
  ؟..ههل تبرؤ*  
نحـن معنيـون   .  ألنه يحتاج ألن تبحث كل هذه المسائل بشكل واضح وتفصيلي،أنا ال أعلق على هذا األمر   -

 وعلـى   ،»حماس« وأن هذا الحصار نحن في حركة        ،بأن نقرر الحقيقة التي تقول أن هناك حصارا ماليا خانقا         
 لو كانـت هنـاك نيـة صـادقة          ،ى كسره  ال نفهم وال نتفهم أنه ال قدرة عل        ،مستوى الجمهور الفلسطيني العام   

  .وتضامن عربي وفلسطيني رسمي لهذه الغاية
  .هناك انجاز مهم حققناه في جولتنا يتعلق بتحصين الدعم العربي.. أعود إلى النقطة األساسية
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 وأعتقد أنـه    ،سالمية رسمية محترمة ومتعددة في كثير من األقطار العربية واإلسالمية         إهناك مواقف عربية و   
 أعتقـد أن الـدعم العربـي        ، بالذات في موضوع تحويل األموال عبر البنـوك        ، نتمكن من كسر الحصار    حين

 ومعه الدعم الشعبي الذي رأينا نماذج عظيمة منه في تفاعل الشعوب والمبادرة الكريمـة               ،واإلسالمي الرسمي 
 تـوفر حاجـات الـشعب        يمكن أن  ،قتصادية ورجال األعمال وأهل الخير     ومن الفعاليات اال   ،من عامة الناس  

،  بما يغني عن المال األميركي     ، أو قدرا كبيرا ومهما من حاجات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة           ،الفلسطيني
  .ومن يسير في فلكه من الذي يستعمل كأداة ابتزاز سياسي للشعب الفلسطيني وقيادته

حـضور  ..  الفلـسطيني وقـضيته    أيضا من اإلنجازات المهمة التي حققناها في هذه الجولة حضور الـشعب           
 وخاصة الشعوب العربيـة     ، والتواصل المباشر معها   ،والحكومة على مستوى العالم واألمة والشعوب     » حماس«

 ومحطة يؤمل من ورائها الكثير فـي        ، التي رأت في التحول الذي جرى في فلسطين مبشرا كبيرا          ،واإلسالمية
 وفي برنامجها   ، وفي وصول قيادة تتجسد فيها     ،و الصهيوني دارة الصراع مع العد   إسياق رسم مستقبل جديد في      

 والتطلعات المغروسة في وجـدان الـشعوب العربيـة    ئالكثير من القيم والمباد،  ومصداقيتها،السياسي وأدائها 
  . وكذلك في الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج،واإلسالمية

تتوقف الواليات المتحدة ودول اإلتحاد األوروبي عـن        اإليرانيون أعلنوا في البداية أنهم سيدفعون كل سنت         * 
 ثم أصبح ،وهذا أقل من كل سنت، علنوا أنهم سيدفعون مائتان وخمسون مليون دوالر    أ ثم   ،دفعه لحكومة السلطة  

وفي التنفيذ لم نعرف ما إذا كانوا       . لى مائة مليون  إ أعلن عن رفعها     ، خمسون مليونا  ،المائتان والخمسون مليونا  
  ؟..ا أم القد دفعو

  . وسلمونا جزءا من التزامهم،اإليرانيون وعدوا ونفذوا. في التنفيذ حصلت خطوات مهمة -
  ؟..ما قيمته*  
 بـسبب   ،لى الداخل ضمن قنوات تحويل بديلة     إوما استلمناه بدأنا في تحويله      . ال نتحدث عن هذا في اإلعالم      -

رسلت أهناك بعض الدول العربية مثل قطر       . هناك أيضا دول عربية أخرى أعطت ودعمت       .حصار المصارف 
  . وبعضها بدأ يعطي،السعودية ودول الخليج قدمت التزامات. لى صندوق الجامعة العربيةإالتزامها 

  ؟..؟ ماذا فعلت الجامعة بها..األموال التي في صندوق الجامعة العربية ما مصيرها* 
  .لى الحكومة الفلسطينيةإهي تبحث عن طريقة لتحويلها  -
  ؟..هل طلبتم استالمها*  
  . بل في كيف يتم تحويلها،ستالمالمشكلة ليست في اال -
  ؟..هل طلبتم استالم هذه األموال.. ومع ذلك أريد السؤال*  
  .في الوقت الحاضر ال -
  ؟..كمن هل سيسلمو،إن طلبتم*  
نتفـاهم مـع الجامعـة      لى الداخل سوف    إنحن حين تتوفر لنا آليات أوسع لتحويل المال         . لكل حادث حديث   -

  . خاصة وأن ذلك تم وفقا لقرار القمة العربية، ومع كل الدول العربية واإلسالمية التي حددت التزاماتها،العربية
  ؟..»حماس«هل تحويل األموال لحكومة السلطة أكثر صعوبة من تحويلها لتنظيم *  
لى إ وخاصة نقلها    ،نيات الحركة أمرا صعبا   طوال السنوات الماضية كان تأمين ميزا     . المسألة ال تقارن هكذا    -

 ، وبالتالي الوسائل البديلة للنقل والتحويل تلبي الحاجـة        ،لكن حجم المال المتعلق بالحركة يبقى محدودا      . الداخل
.  هي مبالغ ضخمة   ،المبالغ المطلوبة للشعب الفلسطيني   ،  لكن في حالة الحكومة   . رغم وجود الصعوبات الكثيرة   

 مليون دوالر شهريا كحد أدنى تمثله نفقات الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في             170وعندما نتحدث عن    
 إذ ال تكفيه اآلليات التـي تعـالج بهـا موازنـة             ،ضافيةإلى آليات   إ فهذا المبلغ الضخم يحتاج      ،الضفة والقطاع 

  .الحركة
  ؟..لماذا اختفت, المرونة في خطابكم السياسي*  
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 إنما تحدثنا عن قضية     ،عتراف بإسرائيل محطات السابقة لم نتحدث عن استعدادنا لال      نحن في أي محطة من ال      -
 ، بما في ذلك القـدس     ،1967نسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام       قلنا إذا التزمت اسرائيل باال    . محددة

خـالء  إ و ،ر وهـدم الجـدا    ، واإلفراج عن جميع األسـرى والمعتقلـين       ،وتنفيذ حق العودة لالجئين والنازحين    
 وعلى المستوى الفلسطيني والعربي مستعدون للقيام بخطوات مـن          ،»حماس« عند ذلك نحن في      ،المستوطنات

  . عتراف بإسرائيللم نتحدث عن اال. هذا هو ما قلناه .شأنها أن تصنع سالما حقيقيا في المنطقة
؟ ليس  ..روج من المأزق الحالي   ؟ ما هو تصوركم لكيفية الخ     ..كيف الخروج منه  . ولكن أنتم أيضا في مأزق    * 

  ؟..وإنما المأزق الفلسطيني بشكل عام, »حماس«مأزق 
 أو يتعمد الخطأ في القراءة السياسية من يعتقد أن المـأزق نـشأ بعـد قـدوم                  ،يخطئ في القراءة السياسية     -
فـاق العمليـة     سواء المأزق السياسي بانسداد كل آ      ،المأزق كان موجودا من قبل     . وتشكيلها للحكومة  ،»حماس«

 رغم كل ما أبداه الطرف الفلسطيني والعربـي الرسـمي مـن مبـادرات               ، بسبب التعنت الصهيوني   ،السياسية
وكذلك المـأزق المتمثـل فـي       .  أو المجاالت أو العناوين    ، وقابلية للمساومة في بعض المساحات     ،واستعدادات

 وشـطب الحقـوق     ، علـى األرض    والـسيطرة  ،حـتالل ضراوة العدوان الصهيوني الذي يستهدف ترسيخ اال      
  .الفلسطينية

فمـن الظلـم أن تحمـل       . »حماس« وبقي موجودا بعد انتخاب      ،»حماس«هذا الواقع كان موجودا قبل انتخاب       
مسؤولية هذا الوضع المعقـد الـذي تعيـشه         » حماس« أو أن يحمل انتخاب الشعب الفلسطيني لـ         ،»حماس«

  :مرانأبنا لكن الذي جرى بعد انتخا. القضية الفلسطينية
 وللخط الوطني المتمـسك بالثوابـت       ، والمعادلة لنهج المقاومة   ، أن األطراف المعادية للشعب الفلسطيني     :األول

 حشد كل جهود الـضغط      ، وعلى رأسه اسرائيل واإلدارة األميركية     ،هذا الطرف .. الوطنية والحقوق الفلسطينية  
 ألنهـم  ،جهاض هذه التجربـة بـسرعة    إينا من أجل    وتحريض العالم عل  ،   ومحاولة العزل  ،بتزاز والحصار واال

ذلك أن اسرائيل واإلدارة األميركية تعودتا على أن تفرضا شـروطهما وقواعـد             .. يعلمون أنها تجربة خطرة   
 أو دعني أقول على من يريد أن يتعاطى مع الـصراع            ،اللعبة على أي طرف في الساحة العربية أو الفلسطينية        

لتمارس إدارة الصراع بقواعد الثوابت الوطنيـة  » حماس«ا اليوم ال تقبالن أن تأتي فهم. العربي ـ اإلسرائيلي 
 ال يريـد لمـا يـسميه        ، خاصة على المستوى األميركي والسياسة األميركية في المنطقة        ،والبعض .الفلسطينية

. ا األميركـي  والرض، بعيدا عن الشروط األميركية    ،أن تكون له تجربة ناجحة في الحكم      » اإلسالم السياسي «بـ
فكيف إذا أضيف لهذا أن هذه التجربة هي تجربة مقاومة وخوض معركة مقاومـة مـشروعة ضـد الكيـان                    

  .»حماس« هذا هو الذي استجد بعد قدوم ،بالتالي .الصهيوني المعروف ما يمثله بالنسبة للسياسة األميركية
بمعنى أننا كنا نعيش فـي الماضـي حالـة           ، أن هذا الواقع الجديد كشف حقيقة الوضع الذي كان سابقا          :الثاني
 ولكن كان هناك غاللة من خـالل        ، واحتدام المعركة مع العدو الصهيوني     ،نسداد السياسي بمأزق اال .. مأزومة

السياسة األميركية كانت تريد    .  وعن عملية تسوية دون أن تكون هناك تسوية        ،الحديث عن المبادرات السياسية   
كان .  ولكن لم تكن هنالك نتائج     ،كان هنالك تفاوض  .  التسوية لم تكون موجودة     ألن ،تكريس وجود عملية تسوية   

  .»طبخة حصى«هناك 
 وتشكيلها للحكومة الفلسطينية كشف حقيقة الواقـع        ،وتشكيلها لألغلبية في المجلس التشريعي    , »حماس«انتخاب  

 لكنه كـشف    ، من صنع هذا   وليس هو . نسداداتاشكاالت وتحديات ومآزق و   إالفلسطيني بكل ما كان يحمله من       
 ،التي تنصب على الساحة الفلسطينية مـن حـصار        ،  وكل هذه الجهود الضخمة   ..  وكشف الحقائق  ،عن وجوده 
 ال يريـدون    ، اإلدارة األميركية واسرائيل بشكل خاص     ،عداء الشعب الفلسطيني  أفشال ناجمة عن أن     إومحاولة  

 وال يعتـرف    ،حـتالل  والنهج الذي ال يقر بشرعية اال      ،مة ألنهم ال يريدون لنهج المقاو     ،لهذه التجربة أن تنجح   
 ، ألنـه باختـصار    ، وأن تتاح له الفرصة للنجاح     ، أن يستمر  ، والذي يتمسك بكامل الحقوق الفلسطينية     ،بإسرائيل

  .يشكل خطرا على اسرائيل والسياسة األميركية المنحازة في المنطقة لصالح اسرائيل
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  ؟..بعض المرونة من أجل احتواء الموقفبداء إأليس لديكم شعور بضرورة *  
نحن ال نستطيع أن نقول أكثر مما قاله الموقف العربي والفلـسطيني الرسـمي مـن             . لقد أبدينا مرونة كافية    -

  .1967مطالبة بإقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 
. موقف الفلسطيني والعربي الرسمي    كما لم تكن في الماضي عند ال       ،»حماس«ليست عند   .. المشكلة ليست عندنا  

  . المشكلة دائما هي عند اسرائيل
هو استمرار للحصار الذي كان مفروضا على ياسر عرفات وانتهى          » حماس«هل ترون أن حصار حكومة      * 

  ؟..باغتياله بواسطة السم
 علـى   بمعنى أن اسرائيل ال تطيق أي درجة مـن درجـات الممانعـة ال             ..  نعم ..في وجه من هذا السؤال     -

. خضاع المنطقة بالكامل إلرادتهـا وشـروطها  إاسرائيل تريد  .  وال على المستوى العربي    ،المستوى الفلسطيني 
في كامب ديفيد الثانية رافضا الخضوع للشروط اإلسرائيلية ـ  ) رحمه اهللا(عندما وقف األخ أبو عمار , ولذلك

 واعتبرتـه   ،خراجه من المعادلة  إ قررت اسرائيل    ، وتمسك بالثوابت الوطنية في ذلك الوقت      ،األميركية الظالمة 
  . وغير ذي صلة،ليس شريكا

 وعلى الحكومة الفلسطينية هو حصار للمنهج الـذي تمثلـه           ، وكل هذا التحريض عليها    ،اليوم» حماس«حصار  
  .والحكومة الفلسطينية الجديدة» حماس«

 .تمرارا لحصارها لـألخ أبـو عمـار       اس» حماس«اسرائيل تحاصر حكومة    .. نعم, من هذه الزاوية  , وبالتالي
.  أو على يد أبو عمار فـي سـنواته األخيـرة           ،»حماس«إسرائيل ترفض اليوم الممانعة سواء جاءت على يد         

   .مامنا إال الصمود في هذه المعركةأال مجال . راداتأ نحن نواجه اليوم معركة ،وبالتالي
؟ وهل الصمود   ..»حماس«مكانية إلسقاط حكومة    إ هل تعتقد أن هناك      ،إسرائيل أسقطت ياسر عرفات وقتلته    * 

  ؟.. أم الصمود في سياسة الممانعة،المطلوب هو صمود الحكومة
كلمـا أمعنـت    .. بالعكس. نتفاضة ولن تقتل نهج اال    ،إسرائيل قتلت ياسر عرفات لكنها لم تقتل نهج الممانعة         -

  .ضة ونهج الممانعةنتفا كلما تعزز خيار المقاومة واال،غتيالاسرائيل في القتل واال
قتلت قافلة طويلة من القيادات الـسياسية       .  وستقتل غدا  ، وقتلت اليوم  ،قتلت في الماضي  .. إسرائيل تقتل كل يوم   

 لكنها رغم كل ما استطاعت اغتيالـه أو         ،داخل فلسطين وخارجها  ..  ومن رموز الشعب الفلسطيني    ،والعسكرية
 وفشلت فـي تـوفير األمـن        ، وفشلت في ترسيخ نهجها    ،خضاع هذا الشعب  إ فشلت في    ،قتله من رموز شعبنا   
  .ظل هذا الكيان منبوذا ومرفوضا من الشعب الفلسطيني ومن األمة. وشبكة األمان لها

؟ هل المعنى بالصمود هو صمود الحكومـة أم         ..؟ وهل هذا يتنافى مع الصمود     ..ما إمكانية إسقاط الحكومة   * 
  ؟..صمود الممانعة

صرار ونهجا نتمسك به لصالح شـعبنا       إرادة و إ ولكننا نملك    ،سلحة سحرية أال نملك    و ،نحن لسنا قوة عظمى    -
 ولكـن قطعـا     ، ويصفى الـبعض   ،قد يغتال البعض  . قد تتغير األدوار  .  وتقديرنا هو قد تتغير المواقع     ،وقضيتنا

 ولـن   ،كـسر ن هذا الخط لن ين    إ. الخط الوطني الذي يؤمن به غالبية الشعب الفلسطيني       . نهجنا وخطنا السياسي  
   .بعونه تعالىتستطيع اسرائيل محوه 

  ؟..قراطوسماعيل هنية وتشكيل حكومة تكنإهل اقترح عباس استقالة حكومة *  
  .. لكن جرى التداول في موضوع حكومة التكنوقراط، رسميا لم يطرح علينا -
  ؟..أين جرى*  
  . لكنه لم يطرح علينا،يجري في األحاديث الجانبية -
  ؟..جانبية بين من ومنفي أحاديث *  
بل أنا شخصيا اطلعت على مثل هذا التداول يجري في بعض األوسـاط فـي               .. يطرح في مستويات معينة    -

 أن اإلدارة   ، يعلمون قبل غيرهم   ،»فتح« وفي   ، لكن اإلخوة في السلطة الفلسطينية     ،الساحة الفلسطينية بشكل عام   
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فلسطينية أنها   طرافاأوهي أبلغت   . ي الساحة الفلسطينية  األميركية ترفض أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ف        
   .ترفض قيام حكومة وحدة وطنية

  ؟..هل هذا عامل تحريض داخل الساحة الفلسطينية*  
  .هذا تدخل سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي -
  ؟..هل يلقى التجاوب*  
من جهودها المحمومـة لتقـصير عمـر        وهذا الذي تفعله اإلدارة األميركية جزء       . اسأل عنه تلك األطراف    -

  .الحكومة الفلسطينية الجديدة وإفشالها
مكانية حدوث التوافـق    إ؟ أو ما    ..مكانية أن تحدث المصالحة بينكم وبين محمود عباس       إ ما   ،في ضوء ذلك  *  

  ؟..معه على برنامج قواسم مشتركة
  .نحن جاهزون -

  ؟..لك في ضوء الضغوط األميركيةمكانية حدوث ذإ وإنما عن استعدادكم، السؤال ليس عن 
 وأعتقـد أن    ، وإلنجازه عبر حوار جاد بعيدا عن الضغوط والمؤثرات الـسلبية          ،نحن جاهزون لهذا التوافق    -

 وبـين   ،والحكومة الفلسطينية الجديدة  » حماس« خاصة بيننا في     ،فرصة التوافق الوطني في الساحة الفلسطينية     
 هي فرصة موجودة وحقيقية بشرط أن ننحي المؤثرات الخارجية عن           واألخ أبو مازن  » فتح«اإلخوة في حركة    

  .حواراتنا الفلسطينية ـ الفلسطينية
 ليس من   ،عتراف بإسرائيل  يبدو منها أنها تريد منكم اال      ، وأعني هنا العربية تحديدا    ،هذه المؤثرات الخارجية  *  

لتقول لهم ها هـي     . ت اإلسالمية في بلدانها    وإنما من أجل تنفيس التنظيما     ،أجل تسهيل عملية التسوية السياسية    
 أو بمحاربـة    ،عتراف والتعامل والتطبيع مـع اسـرائيل       فلماذا تطالبوننا بعدم اال    ،تعترف بإسرائيل » حماس«

  ؟..اسرائيل
لكـن فـي    . يمكن أن تسأل عنه األطراف التي ربما لديها مثل هذا التفكير          . هذا أمر ال أستطيع التعليق عليه      -

 وهـو   ،ومشكلتنا كانت وال تزال مع العدو الحقيقي      .  ال يخدم المصلحة العربية    ئ هذا تفكير خاط   ،لجميع األحوا 
طراف النظـام   أ وعلى كل    ، وعلى النظم والشعوب   ،الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على األمة كلها        

 .العربي واإلسالمي الرسمي
  13/6/2006الحقائق 

  
  !رات وقرصنة حقوق الملكيات الفرديةتهريب مخد: حماس بعيون أميركية .45

  خالد الحروب
، كتابـاً  2000 و1988يصف دنيس روس المبعوث األميركي للشرق األوسط لسنوات طويلة، خصوصاً بـين             

سـتفادة ممـا فيـه      لى قراءته لال  إصدر حديثاً عن حماس بأنه كتاب قيم جداً ويدعو صناع القرار في واشنطن              
مبرطورية أالكتاب يرسم صورة عن الحركة الفلسطينية وكأنها       . لشرق األوسط عندما يصوغون سياساتهم إزاء ا    

في كـل   . ميركا الالتينية أشر عالمية تمتد من فلسطين، إلى البلدان العربية، إلى أوروبا، إلى الواليات المتحدة و             
خـدرات،  تجـار بالم  فهي متورطة فـي اال    . هذه المناطق ترتكب حماس كل ما قد يخطر على البال من جرائم           

عتماد، والسرقة وتزوير الوثائق والمنتجات، وتهريب السجائر والتهرب مـن الـضرائب،            وبتزوير بطاقات اال  
كما أنها تعمل على تمويل نفسها وعملياتهـا عـن          . وسرقة وصفات حليب األطفال لتصنيعها من دون رخصة       

تهامات الموجهة لحماس إلـى     االة  وتصل قائم . طريق سرقة حقوق الملكية الفردية في سوق اإلعالم وغير ذلك         
  !أن أفراداً منها كانوا متورطين في جرائم تصنيع زيوت مغشوشة في الواليات المتحدة

ن حماس تمـارس كـل      أ الغربي   ئأما في فلسطين فمن الغرائب التي يسوقها ليفيت في كتابه ليصدم بها القار            
. ين الذين ال يخـضعون لهـا      يدي ضد الفلسطين  جتماعي والعنف الجس  الفكري واال » اإلرهاب«أنواع القسوة و    
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فعلى سبيل المثال نقرأ أن حماس مارست التخويف ضد سكرتيرة كانت تعمل في إحدى المؤسـسات األمنيـة                  
وعندما رفضت السكرتيرة ضغوط حماس،     . التابعة للسلطة الفلسطينية بغية الحصول منها على معلومات أمنية        

وعلى صعيد  ! باشراً ضدها وضد عائلتها وصل إلى حد الضرب الجسدي        فإن حماس هددتها ومارست تخويفاً م     
آخر فإن حماس مارست تهديدات ضد المسيحيين الفلسطينيين بسبب عقيدتهم، وكانت السبب في هجراتهم إلـى                

وقائمة التهم تطول أكثر ويجد المؤلف حرية كبرى في سوق ما يريد مـن تهـم مـن دون إثباتـات                     . الخارج
  .ين هي فلسطين أصالًأربي ال يدري  غئخصوصاً لقار
 ,Hamas: Politics» السياسة، والعمل الخيري، واإلرهـاب فـي خدمـة الجهـاد    : حماس«عنوان الكتاب 

Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, by Matthew Levitt. ,  ،وهو صادر، للغرابـة
أما المؤلف فهو ماثيو ليفيت الذي شـغل        . في العادة عن دار جامعة ييل، المعروفة بأنها ناشر رصين ومحترم          

، ويشتغل حالياً كباحث ومـدير      »ف بي آي  أ«ستخباراتية في إدارة جورج بوش، وعمل قبلها مع الـ          إمناصب  
  .لقسم دراسات اإلرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى
لماذا ال يفهم الساسة الغربيون     : ن السؤال اآلتي  عملياً يقدم هذا الكتاب جزءاً من الجواب، وإن بطريقة فاجعة، ع          

والرأي العام الغربي القضايا العربية واإلسالمية كما هي على واقع األرض؟ ولماذا تتكون لديهم صورة مخالفة                
. تماماً لذلك الواقع وغالباً سلبية عن األفراد والمجتمعات والمنظمات والقضايا في المنطقة العربية واإلسـالمية              

يطفح بالمغالطات واألخطاء واألفكار المسبقة وال عالقة له باألكاديميا         ) وغيره كثير ( رغم أن هذا الكتاب      فعلى
وإذا كان صناع القرار في     . عتماده في صناعة القرار   اوالبحث الموضوعي كما سنرى أدناه، فإن روس يطلب         

يو ليفيت عن حماس فإن هذا يفـسر        واشنطن يبنون سياساتهم وإستراتيجياتهم على كتب ودراسات كدراسة ماث        
  .التوجهات الكارثية التي تنتج عنهم وعن سياساتهم

جتماعيـة  حماس حركة إرهابية وال فرق بين أجنحتها الـسياسية واال         : يقوم الكتاب على فكرة واحدة وواضحة     
ستخدم كماً كبيراً،   ولتعزيز هذه الفكرة فإن المؤلف ي     . والدينية والعسكرية، فكلها إرهابية وكلها يجب أن تحارب       

وإن كان ذا قيمة علمية ضحلة، من المعلومات األمنيـة اإلسـتخباراتية األميركيـة واإلسـرائيلية واألردنيـة                  
ويوظف هذه المعلومات في فصول الكتاب التسعة التي تبدأ بتناول أصل حماس وتأسيـسها، ثـم                . واإلسرائيلية

، و  »قتـصادي الجهـاد اال  «، ثـم    »ب وقيادة حماس الـسياسية    اإلرها«، انتقاالً إلى    »الدعوة«إستراتيجيتها في   
، وكيـف تحـصل     »اإلرهاب«، وصوالً إلى العمل الخيري لحماس وكيف يستخدم لـ          »لوجستيات اإلرهاب «

ويختم المؤلف حملته التحريضية بفـصل بعنـوان        . حماس على دعم الدول العربية واإلسالمية لتحقيق أهدافها       
ستنتجاً بأن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية من قبل حماس في الدول الغربية            ، م »هل ستضرب حماس الغرب؟   «

  .ليس سوى مسألة وقت
من ناحية منهجية، ينتمي كتاب ليفيت إلى تيار متصاعد في القراءات الغربية الخاصة بالحركـات اإلسـالمية                 

عنف وال يهـتم بأهـدافها   وحركات العنف السياسي بشكل عام ال يكترث بأسباب ظهور هذه الحركات وتبنيها لل    
ية بحتـة وليـست سياسـية       اتستخبارإوهذه المنهجية هي في الواقع      . النهائية، ويركز في المقابل على وسائلها     

فالمقصود هو مواجهـة    . براغماتية فضالً عن أن تكون أكاديمية أو قائمة على التحليل السوسيولوجي للظواهر           
فمحاولة فهم األسباب ودراسـة     . ب قمعهم وليس ثمة وقت لفهمهم     يج: أمنية وتفادي الغرق في تفاصيل األسباب     

األهداف التي تعلنها هذه الحركات ليست سوى مضيعة للوقت وتؤدي إلى التورط في معيارية ال نهايـة لهـا                   
. مؤداها السؤال عما إذا كانت األسباب المنتجة لهذه الظواهر منطقية، وأن أهـداف تلـك الحركـات عادلـة                  

  .»اإلرهاب«العنف و : ا السؤال فإن الطريق القصير هو التركيز على وسائلهاوللهروب من هذ
طروحات الرئيسية في كتاب ليفيت أن ليس ثمة جناح عسكري وآخر سياسي في حمـاس، هنـاك                 أحد أهم األ  

ت جتماعي هم جميعاً في خدمة ما يراه ليفي       فالسياسي والثقافي والديني واال   . حماس واحدة وهي حماس اإلرهابية    
والقيادة السياسية لحماس مسؤولة عن عمليات التفجيرات في المدن         . الذي تطلقه حماس  » اإلرهاب الفلسطيني «
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ويكتـب  . اإلسرائيلية بالدرجة نفسها التي يتحمل بها جناح حماس العسكري، عز الدين القسام، تلك المـسؤولية              
ياسية لحماس تتنقل في العـالم وحـصر        ليفيت بنفَس تحريضي واضح أنه من غير المعقول ترك القيادات الس          

  .المطاردة والتركيز بقياداتها العسكرية
يحشو المؤلف كتابه معلومات تفصيلية وفائضة عن الحاجة بشأن نشاط سياسي حماس خارج فلسطين في حقل                

تحـدة  جمع التبرعات وتحويلها للداخل، ويتابع الكثير من الملفات والقضايا األمنية خصوصاً في الواليـات الم              
. تهام أفراد بأن لهم عالقة بحماس وأنهم كانوا مسؤولين عن تحويل أموال إلى جمعيـات خيريـة                االقائمة على   

ن مئـات األلـوف مـن العـرب         أويظن المؤلف أنه عن طريق حشد تلك المعلومات العادية التي تشير إلـى              
ينية عن طريق منظمات إسالمية فـي       ين كانوا يرسلون تبرعات للجمعيات الخيرية الفلسط      يوالمسلمين والفلسطين 

والعمل الخيري الذي يوصف بأنه     ! أميركا فإنه يثبت أن حماس كانت تعمل بشكل إرهابي في الساحة األميركية           
فحماس تستخدم  . »اإلرهاب«أحد أهم جوانب قوة حماس ألنه يستقطب لها شعبية كبيرة، ليس سوى غطاء لـ               

يتام من أجل تخزين األسـلحة والتـدريب العـسكري، وإخفـاء          األرياض األطفال والمساجد وجمعيات رعاية      
وهي تستخدم الجمعيات الشبيهة خارج فلسطين لتمويل صفقات السالح وسـوى           . »اإلرهابيين«المطاردين من   

  .ذلك
وهو . يفاجئنا المؤلف بأن حماس قريبة جداً من القاعدة وأن خطوط تمويل المنظمتين متقاربة إن لم تكن واحدة                

بالطبع أن ربط حماس بالقاعدة يعني شطبها عند صناع القرار الغربيين وفي أوساط الرأي العام الغربـي                 يعلم  
» األرضية المشتركة «ويضخم المؤلف من أية إشارة عابرة هنا أو هناك ويعتبرها دليالً دامغاً على              . بشكل عام 

نكليزي العناصر في قطاع غزة منهم اإل     بل إنه يتحفنا بمعلومة أن حماس جندت للقاعدة بعض          . لحماس والقاعدة 
كما يـورد   . ريتشارد ريد الذي أتهم بأنه كان يحاول تفجير طائرة أميركية عن طريق قنبلة مزروعة في حذائه               

 مثل الشيخ اليمني المؤيد تتضمن إشـادة        ،المؤلف تسجيالت إستخباراتية مبنية على تنصت لمحادثات ولقاءات       
وخالصة مقوالته هنا هي أنه رغـم       . ج منها أن المنظمتين تقومان بالعمل نفسه      بحماس وإشادة بالقاعدة ويستنت   

عن القاعدة فإنها قريبة منها وال يستبعد وجود تعاون تنظيمـي وصـالت             » علنياً«بتعاد  حرص حماس على اال   
  .وحتى إن لم يتواجد هذا، فإنه سيحدث قريباً على األغلب في المستقبل القريب. قوية بين الطرفين

التي تقودها حماس والمنخرطة فيها،     » الجهاد المعولم «رس المؤلف أكثر من فصل ليرسم صورة عن شبكة          يك
ففضالً عن شبكات الجمعيات الخيرية اإلسالمية التي لم يترك ليفيت          . بما في ذلك الدول الداعمة إلرهاب حماس      

» إرهـاب «ودية وليبيا وإيـران تـدعم       واحدة منها من دون أن يتهمها باإلرهاب، فإنه يقول إن دوالً مثل السع            
. حمـاس » إرهاب«لـ  » تسهيالت«حماس بالمال والمساندة، وهناك دول أخرى مثل قطر ولبنان واليمن تقدم            

وكل ذلك سيؤدي، بحسب المؤلف، إلى نتيجة واحدة مؤداها أن إرهاب حماس سيضرب في عمـق الواليـات                  
قول المؤلف من السياسيين الغربيين وخصوصاً في أوروبا        كما ي » السذج«وأن بعض   . المتحدة وفي قلب أوروبا   

يعتقدون بأن حماس لن تقوم بتغيير سياستها الملتزمة بها لحد اآلن والقاضـية بحـصر الـصراع فـي أرض                    
د على اإلسرائيليين أنفسهم ويختلف مع تقديرات خبـراء         يوالغريب في هذه النقطة هي أن المؤلف يزا       . فلسطين

  . يقولون بأنه من المستبعد عمليا أن تغير حماس إستراتيجيتها وتتبنى عمليات خارجيةإسرائيليين عسكريين
حتاللها من كل هـذا؟ إذ لـيس        اأين إسرائيل و  : لكن السؤال الكبير الذي يغيب عن الكتاب وفصوله السبعة هو         

وهكذا تبدو  . يتهحتالل ووحش  الغربي يربط بين نشوء الحركات الفلسطينية ومنها حماس واال         ئهناك شرح للقار  
حماس كأنها حركة إرهابية عمياء نزلت من كوكب آخر ليس لهـا هـدف إال قتـل المـدنيين اإلسـرائيليين                     

حتالل، ين جراء ذلك اال   يحتالل اإلسرائيلي ووحشيته ومعاناة الفلسطين    يغيب المؤلف قصداً اال   . ستمتاع بذلك واال
 وإن حدث وأضطر المؤلف لإلشارة إلى عمق اإلحبـاط  .لى تبني أقصى أساليب الدفاع عن النفس  إوبما يدفعهم   

، ومن  »فشلهم وإلى فساد سلطتهم وتعثر مجتمعهم     «ين فهو يعزوها إلى     يوالفقر وفقدان األمل في أوساط الفلسطين     
  .حتالل العسكري القهري الذي يواجهونهدون أدنى كلمة حول اال



 

 34

من ناحيـة المـضمون والـشكل، وتحريـضي         هذا الكتاب الذي يمكن وصفه بكل موضوعية ودقة بأنه تافه           
وتشويهي من ناحية الهدف، يعتبر دنيس روس أحد أهم خبراء الشرق األوسط الكبار في دوائر صنع القـرار                  
األميركي أنه كتاب خالق ال غنى عنه للسياسيين األميركيين المعنيين بقضايا الشرق األوسط وخصوصاً قضية               

  !فلسطين
  15/6/2006الحياة 

  
  
  
  

  )2-1 (آخر فرصة للسالم؟: حماس .46
  هنري سيغمان

إن موجة غضب المسلمين المتعاظمة حيال الواليات المتحدة والغرب واالنتصارات األخيرة التي حققها اإلسالم              
المعلق اإلسرائيلي المعروف سيفر    . السياسي، جددا الشعور الداهم لدى العديد من اإلسرائيليين بأنهم محاصرون         

األوسع انتشاراً من بين كل الـصحف اإلسـرائيلية أن          » يديعوت أحرونوت «في صحيفة   بلوتزكر كتب أخيراً    
التصويت الفلسطيني يرتبط بالظاهرة المثبطة للعزيمة التي تجري في العالم العربي، وتتردد أصداؤها داخـل               «

  .»كل أسرة في إسرائيل
مل ينتاب العالم اإلسـالمي بكاملـه       فحسب، لكنها تواجه أيضاً غضباً أش     » حماس«ال تواجه إسرائيل تهديدات     

ثنين، لكنه خلط مضلّل بشكل خطير، ألنه يعطي رؤية مشوشة عـن            وغالباً ما يتم الخلط بين اال     . حيال الغرب 
  .في االنتخابات، مهما بدت هذه الفرص ضئيلة» حماس«كلٍّ من المخاطر والفرص المتأتية عن فوز 

خوانهم المسلمين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي، وما        يشحن غضب العالم اإلسالمي حيال الغرب ذُل إ       
يعتبره أيضاً المسلمون سلب فلسطين، األرض التي تشكل جزءاً من دار اإلسالم، والتي اشترك الغـرب فـي                  
سلبها، والحرب في العراق وما خلفته من كوارث، والفظائع التي ارتُكبت وال تزال تُرتكب في سجون الجـيش                  

ينظر إلى هذا العداء كدليل     .  ورياء المخططات األميركية إلحالل الديمقراطية في بقاع عدة من العالم          األميركي،
لكن وللمفارقة، يعتبر الصراع بـين إسـرائيل        . على المواجهة الدينية والثقافية بين اإلسالم والغرب المسيحي       
كثر منه ديني، والمجتمع الفلسطيني هو من بـين         والفلسطينيين األقل شأناً بين التهديدين، ألنه ذو طابع سياسي أ         

  .المجتمعات األكثر علمانية في العالم العربي
، يتفوق عادة المكون الوطني لصراعها على اعتباراتها الدينية حين ينشأ تتنـاقض             »حماس«وحتى بالنسبة إلى    

 الدينية، والسيما للجهـود  »حماس«وليس السبب في ذلك فقط معارضة معظم الفلسطينيين ألهداف  . ثنينبين اال 
نفسها حركة فلسطينية وطنيـة  » حماس«الرامية إلى تنظيم سلوكهم الشخصي على أساس ديني، بل واألهم ألن           

  .بقدر ما هي دينية
بأن تستمر في جهادها الستعادة     » حماس«رداً على نداء وجهه الرجل الثاني في القاعدة، أيمن الظواهري، إلى            

حماس «، صرح مسؤول في حماس بأن       »طين التي كانت أرضاً مسلمة واحتلها الكفار      ذرة تراب من فلس   «آخر  
معركتنا هي ضد االحتالل اإلسرائيلي،     «: وأضاف. »تعتقد أن اإلسالم مختلف تماماً عن إيديولوجية الظواهري       

  .»وهمنا الوحيد استعادة حقوقنا وخدمة شعبنا
سماعيل هنية  إ، بدا أنه كان للبراغماتيين في حماس، بقيادة         عند اختيار المرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني     

رئيس الوزراء الجديد، وعبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الجديد، األفضلية علـى مـن يعتبـرون                 
وأصبح العديد من المتشددين أنفسهم يعتمدون لهجة تزداد اعتداالً، فحتـى هـم يعرفـون أن                . المتشددين فيها 

ز في االنتخابات بسبب إيديولوجيتهم التي ال تقبل المساومة، بل ألنهم خاضوا المعركـة علـى                لم تف » حماس«
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وفي استطالع للرأي جرى بعـد االنتخابـات،        . أساس برنامج معتدل قوامه حكومة غير فاسدة وخدمات أفضل        
اإلسـالمية فـي    تطبيق الـشريعة    » حماس«ئة فقط من المجيبين أنه يجب أن تكون أولوية          ااعتقد واحد في الم   

ئة إنهم ال يزالون يدعمون معاهدة سالم مع اسرائيل وحـالً يقـضي بقيـام               ا في الم  73فلسطين، في حين قال     
  .دولتين

إذا تمت الغلبة لمؤيدي االعتدال في حماس وحصلت مساكنة طويلة األمد بين سلطة فلسطينية بقيـادة حمـاس                  
لنطاق، ليس فحسب بالنسبة إلى عالقـات إسـرائيل مـع           وإسرائيل، فستكون لمثل هذه التسوية تبعات واسعة ا       

ذلك أن موافقة حماس على مثل هذه التسوية ستمنح إسرائيل          . الفلسطينيين، بل مع العالم اإلسالمي األوسع أيضاً      
  .من النوع الذي ال تستطيع فتح توفيره لها» بوليصة تأمين«

 جداً على أي حال استبعادها قبل أن يتضح المـسار           هل ثمة أي حظوظ لمثل هذه النتيجة المتفائلة ؟ من المبكر          
تجاه المحتمل لهذا المسار عضو رفيع      وقد وصف لي أخيراً اال    . السياسي واإليديولوجي لحكومة حماس الجديدة    

  :بالعبارات التالية» حماس«المستوى في اللجنة السياسية لـ 
رات مهمة مع مرور الزمن فـي سياسـاتهم         حدوث تغي » حماس« ال يستبعد أعضاء من القيادة السياسية لـ         -

حيال إسرائيل وفي الوثيقة التأسيسية، بما في ذلك االعتراف بإسرائيل، بل وبعض التعديالت المتبادلة الطفيفـة                
ولن تقبل حماس بأقل مـن      . وتتوقف هذه التغيرات على اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية       . المتعلقة بالحدود 

  .املمعاملة بالمثل بشكل ك
 ال تعارض حماس المفاوضات مع إسرائيل، شرط أن تقوم على أساس أنه ال يحق ألي طـرف التـصرف                    -

، وأن المفاوضات، عندما تُستأنف، سـتتخذ مـن     1967بشكل أحادي لتغيير الوضع الذي كان سائدا قبل حرب          
  . نقطة انطالق لها1967حدود ما قبل 

ولكن المعتقد  . ل إن فلسطين هي وقف منحه اهللا للمسلمين إلى األبد          لن تتخلى حماس عن اعتقادها الديني القائ       -
  .الديني ال يمنع التكيف مع الحقائق الزمنية والقانون الدولي، بما فيها إقامة دولة إسرائيل

هنا أيضاً يجب أن يسود التعامل      . مستعدة لاللتزام بهدنة طويلة األمد تضع حداً لكل أعمال العنف         » حماس «-
إذا وافقت إسرائيل علـى الهدنـة،       . بشكل كامل، وعلى إسرائيل وقف كل االعتداءات على الفلسطينيين        بالمثل  

ستكون حماس مسؤولة عن منع االنتهاكات الفلسطينية ومعاقبتها، سواء ارتكبتها حركة الجهـاد اإلسـالمي أو                
ة باالعتراف بها كحكومـة     تدرك حماس أنها ال تستطيع المطالب     ). حماس(كتائب األقصى أو حتى أفرادها هي       

فلسطين الشرعية ما لم تكن مستعدة لوضع هذه الهدنة موضع التنفيذ، ضمن سياق مـسؤوليتها عـن القـانون                   
  .والنظام

 ستكون أولوية حماس المطلقة إعادة إحياء المجتمع الفلسطيني بتعزيز سيادة القـانون، واسـتقاللية القـضاء                 -
ستهدف أولويات حماس إلى    . ، وجعل أجهزة األمن محترفة ومسؤولة     وفصل السلطات بين مختلف أجهزة الحكم     

وضع حد للفساد في الحكومة وتوفير مبادرات اقتصادية واجتماعية جديـدة تـتالءم مـع الظـروف الحاليـة                   
  .للفلسطينيين

 لن تسعى حماس إلى فرض معايير في السلوك الديني على الشعب الفلسطيني، مثـل ارتـداء الحجـاب أو                    -
 ولكـن لـيس     ،تباع الجميع بعض المعايير المتعلقة باالحتشام في الحياة العامة        إة، ولو أنها تعتقد بوجوب      العباء

  .عبر فرض االلتزام الديني
ومنذ بعض الوقت، عبـر عـن آراء مـشابهة          . ما هو استثنائي في هذه اآلراء يكمن في تفهمها لألمر الواقع          

نعتقـد أن   «: ماضية، صرح القيادي في حماس محمـد نـزال        وفي السنة ال  . معتدلون آخرون في حماس أيضاً    
ال أعتقد أن   .. فلسطين التاريخية بكاملها ملك للفلسطينيين، ولكننا نتحدث اآلن عن الواقع، عن الحلول السياسية            

  .»ثمة مشكلة في التفاوض مع اإلسرائيليين
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 إنه ال يوافق فقط على اجتماع بين        سماعيل هنية إومنذ عهد أقرب وعلى مستوى أهم بكثير، قال رئيس الوزراء           
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإيهود أولمرت، بل أضاف أنه لو حصل عباس على شـيء يوافـق عليـه                   

  .الشعب الفلسطيني، فستغير حماس مواقفها
أغسطس /  آب 18( تتناقض هذه اآلراء بشكل صارخ مع جوانب بغيضة تنطوي عليها وثيقة حماس التأسيسية              

لتي تقوم على قراءة المراجع الدينية اإلسالمية قراءةً معادية لليهود إلـى الحـد األقـصى، وعلـى                  ، ا )1988
مثل هذه اللغة الحاقدة لم تكن غائبة تماماً عـن          . افتراءات تقليدية معادية للسامية كبروتوكوالت حكماء صهيون      

لو، ولكن المرء يستطيع أن يجد أيضاً       وثائق وبيانات منظمة التحرير الفلسطينية في الزمن الذي سبق اتفاق أوس          
نصوصاً تصور الفلسطينيين بأبشع صورة ممكنة لدى بعض المجموعات اليهودية، بما فيها أطـراف سياسـية                

  .رسمية تدعو إلى تنظيف عرقي لكل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية
 سالم ممكنة بوجود حكومة فلسطينية تترأسها       يزعم المسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية الحالية أن ما من عملية         

الفلسطيني يعتقدون أنه ال يمكن تحقيق سالم       -ولكن المراقبين األوسع اطالعاً على الصراع اإلسرائيلي        . حماس
منذ حوالي ثالث سنوات، قبل أن يتنبأ أحد باحتمال         . »حماس«دائم بين إسرائيل والفلسطينيين من دون مشاركة        

 السلطة الفلسطينية بزمن طويل، كتب إفرايم هاليفي، الرئيس األسبق لالستخبارات اإلسرائيلية            تسلّم حماس إدارة  
  :، ما يلي)الموساد(

وألنها مجموعة فاعلة وملتزمة ومطلعة، فهي تتمتـع بثقـل          . حوالي خمس المجتمع الفلسطيني   » حماس«تشكل  
هـذا العنـصر األساسـي فـي المجتمـع          وكل من يعتقد أنه من الممكن تجاهل مثل         . سياسي أكثر من سواها   

رئـيس  (لن يقوم أبو مازن     . ستتبخر يوماً ما  » حماس«كما يخطئ من يعتقد أن      . الفلسطيني مخطئ بكل بساطة   
وفي نظري، فيجب   . بقتل آالف الفلسطينيين من أجل التغلب على الحركات اإلسالمية        ) الوزراء الفلسطيني آنذاك  

ستراتيجية القوة الساحقة ضد طابعها اإلرهابي، فيما تُرسـل         إ» حماس« حيال   ستراتيجية المتبعة إذاً أن تكون اإل   
في الوقت عينه إلى قيادتها السياسية والدينية إشارة أنها إذا انتهجت مقاربة معتدلة وانضمت إلى نسيج الحكـم                  

فـي  » حمـاس «اك  وفي النهاية، أعتقد أنه ما من سبيل لتجنب اشـتر         . الفلسطيني، فلن يعتبر ذلك تطوراً سلبياً     
  .»أظن أنه يمكن تدجينها في حال تم ذلك، فتُقلّص قوتها الهدامة. الحكومة الفلسطينية

لقد ماتت عملية السالم مع انتخاب شارون       . »نهاية عملية السالم  «يعني  » حماس«ومن السخف التفكير بأن فوز      
شارون التي نفذ بها    » أحادية« على يد    وبشكل أدق، قُتلت  بمكر، وبعد تفكير ملي         . 2000رئيساً للوزراء سنة    

نسحاب بشكل يتعارض مـع     وقد ساعد تنفيذه اال   . انسحابه من غزة، الذي بدوره أمن الغطاء ألحاديته المستديمة        
  .رغبات المستوطنين، في تحويل األنظار عن رفضه إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين

 اإلسرائيلية التي تصادر نصف ما كان يجب أن يـشكّل دولـة             ال يزال تعبير األحادية وصفاً ملطّفاً للسياسات      
فلسطين، وتكدس الشعب الفلسطيني، الذي يكاد يفوق الشعب اليهودي عدداً، فـي أراض فلـسطينية منعزلـة                 

  .تسخر بالوعد بدولة فلسطينية مستقلة وسيدة وقابلة للحياة، الذي قُطع في خريطة الطريق) باندوستانات(
، الحزب الجديد الذي أسسه أرييل شارون ويرأسه إيهود أولمـرت، الـذي             »كاديما« سياسة   ما زالت األحادية  

وقـاد أولمـرت ووزيـرة      . إلى حد بعيـد   » كاديما«في الواقع، أنجز هدف     . يرأس اآلن الحكومة اإلسرائيلية   
هـا فـي    وإسقاطها ما لم تعلن بوضوح تخليها عـن حق        » حماس«الخارجية تسيبي ليفني الحملة الدولية لعزل       

لسخرية القـدر، يفقـد     . االحتالل اإلسرائيلي، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود      » مقاومة«استخدام العنف في    
هـو  » أمير« تعبير   -ليكود  » أمراء«ثنين من   المطلبان أحقيتهما عندما يتقدم بهما أولمرت وليفني، ذلك أن اال         

ياسياً والذين يدينون بمراكزهم في القيادة إلى هذا        النشطين س » أيرغون«التعبير المستخدم ألبناء وبنات مؤسسي      
هي لجوؤها إلى اإلرهاب في سياق النـضال اليهـودي          » أيرغون«الصفة المميزة لمنظمة    . الواقع بشكل كبير  

، مـن هـذين     »أيرغون«كانت  . إلقامة دولة، ورفضها القاطع للمطالب الفلسطينية على أي جزء من فلسطين          
  .»حماس«بيهة جداً بـ المنظارين على األقل، ش



 

 37

تعوض الحكومة اإلسرائيلية عن افتقادها للمهارة في صنع السالم بتضليل مواطنيها واآلخرين، حيال ما تخطط               
. وآخر ما تخطط له هو ضم مستوطنات كبيرة إلى إسرائيل فيما يتم االنسحاب من مستوطنات أخرى               . له فعلياً 

  .يلية دائمة وتطبيق حل الرئيس بوش القاضي بإقامة دولتينويفترض أن يؤدي ذلك إلى إنشاء حدود إسرائ
ويحتفل المعلقون اإلسرائيليون بهزيمة المستوطنين     . يتكلم أولمرت وأعضاء من حكومته صراحة اآلن عن ذلك        

وينسب تمكّن إسرائيل من تحقيق كل ذلك بشكل أحادي إلى قيادة           . »أرض إسرائيل الكبرى  «ونهاية حلمهم بـ    
  .على الحكم، حيث ال أحد يفترض بأنهما قد يتشاركان في تحقيق السالم» حماس«كية وسيطرة أولمرت الذ

، نظـراً   »حماس«ال يقصد بهذا الكالم أنه ليس لدى حكومة إسرائيلية مبرر للخوف من سلطة فلسطينية بقيادة                
ولكـن حكومـة    . اريـة لمعارضتها الرسمية لوجود دولة يهودية، وللجوئها حتى تاريخ قريب إلى عمليات انتح           

، األمر الذي قامت    »حماس«إسرائيلية تثمن السالم أكثر من اكتساب أراٍض جديدة ما كانت لتمهد الطريق لفوز              
أكثر من ذلك، ما كانت مثل هذه المخاوف لتعالج بالتهديد          . به حتماً حكومة شارون بخطة االنفراد التي انتهجتها       

  .بتجويع الفلسطينيين
  15/6/2006الحياة 

  
  إقرار اسرائيل بنقل سالح وذخيرة لتعزيز أبو مازن مقابل حماس  .47

  بن كاسبيت
كل المساعدات التكتيكية التي خُطـط لتُـسهل رحلـة رئـيس            . بين لندن وباريس، يصبح االحتالل أقل سهولة      

سـالح  عالن الدرامي في البرلمان، والذي ُأقر بموجبه نقـل          اإل. وروبا تغرق في مياه عميقة جدا     أالحكومة في   
  . نفسهمأزاء حماس، يتلقي النقد من الفلسطينيين إوذخيرة لتعزيز أبو مازن ب

 أن الجيش االسرائيلي ليس المسؤول عن الكارثـة فـي     ىتحقيق الجيش االسرائيلي الذي يفترض أن يبرهن عل       
واصـل   ذلـك، ي   رغمو.  فلسطينيا آخرين  11 غزة يهتز حيال الخلل الذي أنتجه سالح الجو، الذي أسقط            ئشاط

  .أمس في بريطانيا، واليوم وغدا في فرنسا. اولمرت السفر
زاء وزيـر الـدفاع     إعلي الهاتف ب  . في اليومين األخيرين يبذل الكثير جدا من الوقت علي الهاتف وفي التلفاز           

. ركان حلوتس، ورئيس الشاباك ديسكن بل الوزير موفاز، في الشؤون المرهقة للقطار           بيرتس، ورئيس هيئة األ   
وروبية وكأنه ال يوجد شيء، وكذلك      يتمسك رئيس الحكومة بالرحلة األ    . وكيف ال . زاء رونالدينو إالتلفاز، ب وفي  

أمس في المساء، وكان ما يـزال       . حب كرة القدم مغروس فيه غرسا ال يمكن انتزاعه، وال يهم ما يحدث حوله             
  .هد ذلكمن المؤكد أنه شا.  كل رؤوس الجهاز األمني، شاهد البرازيلىلإيتحدث 

زاء عين مع وزير الدفاع، ولكن فـي        إ لم ير دائما عينا ب     .التوجيه العام الولمرت للجيش االسرائيلي كان العمل      
 سـدروت،   لىموجة صواريخ القسام ع   . سبوع حلت المعضلة  نهاية األمر صعوبات الحالة الجوية في بداية األ       

العمل بحذر، حاولوا فعل كل شيء لوقف صواريخ        استمروا في   . مدينة عمير بيرتس، أزالت الترددات األخيرة     
ـ           .القسام وافعلوا كل شيء من اجل أال تمسوا األبرياء          مـدي   ى كان ذلك توجيه اولمرت، الذي لـم يتغيـر عل

طالق النار المدفعي، لكن ذلك سـيفعلونه فـي نقاشـات           إاآلن يجب فقط استيضاح مبلغ فاعلية       . سبوع كله األ
  . متخصصة مستقلة

فهو يعرف أين يأكل،    . سابيعفي العقدين األخيرين جمع هنا غير قليل من األ        . وروباأ التجول في    يحب اولمرت 
ولي في حياته هنا، لكنه     ألوها هو ذا للمرة ا    . والي أين يخرج للتنزه، وأين الفنادق الجيدة وأين الحوانيت الفخمة         

. صية غير مرئية علي نحو ظاهر     إن كونه رئيس حكومة في اسرائيل يجعله شخ       . فهو حاضر غائب  . ليس هنا 
ليه أحد، وال يستطيع الخروج ليأكل مثل البـشر، أو ليتـسوق أو             إفهو مستتر في الفندق، ال يخرج وال يجيء         

 اآلن تقنية تكييف الجو واولمرت، الذي       ىلإلم يكتشف البريطانيون    . مس صباحا ضاق ذرعا   أ. ليفعل شيئا آخر  
 تماما في يوم االثنين في الصباح في غرفـة          ،از ركض و يذوب    كيلومترات علي جه   10يجري في كل صباح     
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 الحراس، الذين أصيبوا بـسكتة قلبيـة تقريبـا          .الرياضة في فندق سافوي ، قرر أن يجري في الـ هايد بارك           
اليوم سـيلتقي   .  أن يكونوا ذوي لياقة بدنية     ىلإلقد أصبحوا فجأة في حاجة      . عندما سمعوا ما يريد، جروا حوله     

 أن يبين لهم، منذ البدء، أخطـاء الجـيش     ىلإدارة، وسيضطر   الفرنسي وسائر المسؤولين الكبار في اإل     الرئيس  
 نحـو ممتـاز وباالنكليزيـة       ىفي هذا المقام هو يعرف كيف يبين عل       . سرائيلي في غزة وخططه في الضفة     اال
  .لقد رأينا ذلك في لندن. يضاأ

  14/6/2006) معاريف(
  15/6/2006القدس العربي 
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