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  لقاءات حاسمة بين عباس وهنية وتوقع االعالن عن اتفاق اليوم  .1
انتهى بعد منتصف ليلة أمس اللقاء الـذي عقـد بـين            : 25/6/2006طينية   األيام الفلس   في كتب فايز أبوعون  

ووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو       .الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في مدينة غزة         
عـن  إن اللقاء كـان عبـارة       : ردينة اللقاء بأنه كان إيجابياً للغاية، وأن مساره يسير في اتجاهات سليمة، قائالً            

وقال أبو   ).اليوم االحد ( إن اللقاء سيستكمل غداً      :وأضاف .بينهما) أول من أمس  (استكمال للقاء الذي عقد أمس      
إن اللقاءات تسعى إلى التوصل إلـى اتفـاق حـول           : ردينة في مؤتمر صحافي مقتضب عقده في أعقاب اللقاء        

لوية تصب اآلن في إقناع العالم، بـأن هنـاك   وأكد أن األو   .قضايا أساسية تقود إلى الخروج من األزمة الحالية       
وأكد ابو ردينة، أن     .حكومة فلسطينية يمكن التعامل معها، سعياً إلنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني           

إجماعاً فلسطينياً قد تم التوصل اليه حول وقف التصعيد العسكري وإطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية               
   .سرائيل وعدم منحها الذرائع الستمرار التصعيد العسكريبغية إحراج إ

وذكرت مصادر صحافية مطلعة لأليام أن لقاء مهماً سيعقد اليوم بين الرئيس ورئيس الوزراء، للتوصـل إلـى                  
الصيغة النهائية والتوافقية للحوار، مشيرة إلى أنه سيتم وضع اللمسات األخيرة من قبل الجانبين، وحسم بعـض    

التي ال تزال موضع نقاش وجدل، ومن ثم عرض الصيغ النهائية والتوافقية، حيث من المتوقع أن يكون                 األمور  
  . لقاء اليوم لقاء ختامياً

ووصفت مصادر فلسطينية مطلعة اللقاء بالمصيري على صعيد تتويج نتائج الحوار، حيث سيعرض هنية نتائج               
توصل إليها ونجحت حركتا حماس وفتح في حسمها في األيام          الحوارات التي شارك فيها والصيغ التوافقية التي        

وفي أعقاب اللقاء قال البطش إنه تم االتفاق         .وكان الرئيس عباس قد اجتمع بوفد من الجهاد اإلسالمي         .األخيرة
على نقل المباحثات فيما يتعلق بموضوع منظمة التحرير إلى طاولة الحوار لألمناء العامين للفـصائل، وإلـى                 

ولفت البطش إلى أنه جرى االتفاق مع الرئيس عبـاس          . 2005ة المنبثقة عن حوار القاهرة في آذار العام         اللجن
 إنـه تـم     :وقال. على ترسيخ أسس الوحدة الوطنية، وعلى ضرورة العمل الجاد أيضا من أجل إنجاح الحوار             

عرض رده على أسئلة الصحافيين   وفي م  .التأكيد في اللقاء على أن ال يكون أحد منا عقبة في وجه نجاح الحوار             
حول نية الجهاد وقف إطالق الصواريخ، أو التهدئة في ظل استمرار ما وصفه بالعـدوان اإلسـرائيلي، نفـى                   

المطلوب وقف العدوان الصهيوني حتى يتمكن الجميع من تقييم هذه األشياء، أما أن يستمر              : البطش ذلك، قائالً  
  . و وقف للمقاومة في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطينيالعدوان، فال مجال للحديث عن تهدئة أ

ابراهيم ابو النجـا     أن   ردينة فارس  و عبد القادر فارس  نقالً عن مراسليها في غزة       25/6/2006عكاظ  وذكرت  
امين سر لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل اعلن انه تم تاجيل االجتماع الموسع للجنة الحـوار ي العطـاء                   

 ان الحوار   :واضاف ابو النجا  . صة للرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية لالتفاق النهائي على وثيقة االسرى          فر
وصل الى نقطة البد من اتفاق فيها بين الرئيس ورئيس الوزراء على صيغة مقبوله من قبل العالم التى بموجبها                   

على تشكيل حكومة وحدة وطنيـة ولكـن         من حيث المبدأ هناك موافقه       :واكد ابوالنجا  .يرفع عن هذا الحصار   
  .كيف، ماهو شكلها ما هو مضمونها لالسف لسنا المعنيين فقط بتحديد كيف تكون الحكومة

مصادر مقربة من حماس    إلى أن   غزة عبدالرازق أبو جزر     نقالً عن مراسلها في      25/6/2006القبس  وأشارت  
 ان المعطيات الموجودة على االرض تؤكـد ان         ان التوافق على اي خطوة ايجابية انجاز كبير خاصة        اعتبرت  

حكومة االحتالل ال يوجد لديها مؤشرات للتنازل عن اي شيء، باالضافة الى ان الفلسطينيين هم بحاجة ماسـة                  
الى توحيد الصفوف وحشد الهمم واالتفاق على برنامج وطني لمواجهة خطة اولمرت احادية الجانب من الضفة                

وبشأن حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية او انقـاذ            .ضية الفلسطينية والذي يهدف الى تدمير الق    
وطني، قالت المصادر ان ثمة رأيا في اوساط فتح وبعض القيادات الفلسطينية، يقول بفـصل مـسألة مـصير                   

ى الحكومة وتشيكل حكومة جديدة عن مسار التوافق على الوثيقة، حيث تعطي هذه االوساط االولويـة القـصو                
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للوفاق الوطني، وتأجيل مسألة الحكومة وتشكيلها الى وقت الحق، حتى ال يعيق الخالف على هذا الموضـوع                 
   .الوفاق على الوثيقة

 رئـيس كتلـة فـتح     إلـى أن غزة صالح النعامينقالً عن مراسلها في  25/6/2006الشرق األوسـط    ولفتت  
لموسع للجنة الحوار من أجل إعطـاء فرصـة للقـاءات            تم تأجيل االجتماع ا    :البرلمانية عزام االحمد، أكد انه    

كل الفـصائل  .  هناك اتصاالت مستمرة ولقاءات ثنائية تتم مع الجميع، ليس فقط بين حماس وفتح        :الثنائية، قائال 
 نحن في حوار اللحظات االخيرة، ما زالت نقـاط عالقـة، وهـذا حـوار                :وأوضح. تلتقي مع بعضها البعض   
  . في اية لحظة ان يتم التوصل الى اتفاق والحوار لن يستمر الى األبداللحظات االخيرة، ممكن 

غازي حمـد النـاطق     . أكد د  :حسن مي النوراني  .د غزةنقالً عن مراسلها في      25/6/2006الدستور  وأضافت  
باسم الحكومة في تصريح للدستور أن االجتماعات األخيرة بين الفصائل حققت تقدما ملموسا على طريق اتفاق                

  . بموجبه بلورة صيغة نهائية لوثيقة األسرىيتم
  

  حماس ألولمرت االعتراف باسرائيل مقابل وقف الهجمات: عكاظ .2
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس      : عمان،  عبدالجبار ابوغربية ،   غزة ، ردينة فارس  ،عبد القادر فارس  

أوضـحت المـصادر أن     .  في البتراء  الفلسطيني حمل رسالة من حماس إلى ايهود أولمرت الذي التقاه الخميس          
الرسالة تضمنت عرضاً من حماس بوقف إطالق الصواريخ باالتفاق مع كافة الفصائل مقابل وقـف إسـرائيل                 

كما تتضمن الرسالة اعترافا ضمنياً في إسرائيل من خالل اسـتعداد حمـاس             . لهجماتها أيضاً على الفلسطينيين   
وقالت المـصادر أن حمـاس       . ة إسرائيل على تهدئة ووقف هجماتها     تبني المبادرة العربية للسالم شرط موافق     

تدرس جدياً تبني المبادرة العربية كمخرج للمأزق الحالي، وأن رسالتها تضمنت شروطاً من بينهـا الحـصول                 
على ضمانات من أولمرت بعدم التعرض لقيادات حماس والسماح لهم بحرية الحركة مقابـل تبنـي الحركـة                  

 المصادر أنه في حال لم يوافق أولمرت على عرض حماس، فانه سيتم اللجـوء لألوروبيـين                 وقالت. المبادرة
  .للضغط عليه

  25/6/2006عكاظ 
  

    كيرم شالومجنوب قطاع غزة في أعقاب عمليةإسرائيلي توغل  .3
ام، وجيش  نها شنَّت هجوما مشتركًا مع كتائب القس      أأكدت ألوية الناصر صالح الدين،      : ألفت حداد وياسر العقبي   

وأشارت مصادر إلى أن اربعة فلسطينيين استشهدوا بينمـا          .االسالم على معبر كيرم شالوم جنوب قطاع غزة       
تجري انبـاء   فيما  . قتل جنديان اسرائيليان على األقل وجرح ثالثة آخرون وصفت جراح احدهم بالميئوس منها            

، في وقت أشار فيه إلى      خبرالفض تاكيد او نفى     وية ر ل الناطق الرسمي باسم أأل    إال ان . عن اختطاف جثة جندي   
 وأبـو يوسـف     ، تعتبر ردا على اغتيال جمال أبو سـمهدانة        ، والتي خطَّط لها منذ فترة طويلة      ،ن هذه العملية  أ

 مـا ال    أن فقد ذكرت سرائيلية  اإل  أما المصادر  . وعلى المجازر التى ترتكب بحق ابناء الشعب الفلسطيني        ،القوقا
قد وصلوا  أن يكون الفلسطينيون    إلى  أشار موقع هآرتس،     فيما   .عمليةال في    جرحوا اسرائيليين جنود   5يقل عن   

ن قوات خاصة تابعة للجيش، دخلـت       أ ،قالت مصادر إسرائيلية   وفي وقت الحق،     .إلى المعبر عن طريق نفق    
 جلسة مباحثات لتقييم    صباحا، اجرى    قد كان حلوتش، بعد أن   . عمليةالتدريجيا الى جنوبي قطاع غزة ردا على        

أن الجيش سيقترح على المستوى الـسياسي       تقدر   أمنية اسرائيلية    اأوساطويشار هنا إلى أن     . االوضاع األمنية 
 أبلـغ بيرتس  أن   ،يديعوت احرونوت  موقع   ذكرو. دخول غزة ضمن عملية واسعة النطاق في أعقاب ما جرى         

 االسرائيلية ترى بالسطة الفلسطينية وأبو مازن وإسماعيل        الحكومةأعتبر أن    ، الذي اولمرت إلى   تفاصيل العملية 
فحص إمكانية لضرب المنطقة التي     سيتم    أنه افيضم. هنية مسئولين عما جرى بكل ما يحمل الحدث من معنى         

بنيـامين بـن    أمـا   .  والعودة ثانية  هم حتى لو تطلب األمر دخول القوات االسرائيلية لضرب        نفذون،جاء منها الم  
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 ممـا  استخالص المعاني    أنه يجب  معتبراصعود في سلم العمليات الفلسطينية      خطورة ال  إلى قد أشار ، ف اليعيزر
األمن الوطني تلقت انذارا من الجيش اإلسرائيلي عقب         ن قوات  من جهتها، أ   مصادر فلسطينية  أكدتفيما  . حدث

  .العملية بضرورة إخالء مواقعهم شرق رفح
  25/6/2006 48عرب

  
  ليات متعددة لتشكيل وزاري جديدسيناريوهات وإشكا .4

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان االدارة االميركية ابلغـت القيـادة الفلـسطينية              :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
مؤخراً انها لن تعترف ولن تتعامل مع أية حكومة فلسطينية تضم ولو عضوا واحدا من حماس ما لم تعلن هذه                    

ل بالشروط الدولية الثالثة وهي االعتـراف باسـرائيل ونبـذ العنـف             الحكومة صراحة في برنامجها انها تقب     
وبحـسب   .واالعتراف وااللتزام باالتفاقيات الموقعة بغض النظر عن قبول الفصائل الفلسطينية بوثيقة االسرى           

المصادر الفلسطينية فانه تم ابالغ رئيس الوزراء اسماعيل هنية بالموقف االميركي هذا خـالل اجتمـاع مـع                  
يس عباس عقد الجمعة حيث تعتبر الواليات المتحدة ان وثيقة االسرى تصلح لترتيب الوضـع الفلـسطيني                 الرئ

الداخلي، اال انها ال تصل حد القبول بالمطالب الدولية الثالثة التي حددتها اللجنة الرباعية بعد اعالن اسـرائيل                  
فلسطينية الجديدة والسيناريوهات المختلفة بشأنها     وعلم في هذا الصدد ان ثمة حديثاً مكثفاً بشأن الحكومة ال           .عنها

تجري في اروقة الحوار الفلسطيني الثنائي والمتعدد، اال انه ليس ثمة اتفاق بهذا الشأن بعد ان اعطيـت وثيقـة    
وتنص وثيقة االسرى على تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة، اال ان             .االسرى االولوية في الحوارات التي جرت     

ة تشير الى انه ليس بالضرورة ان تكون حكومة الوحدة الوطنية بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة               المصادر الفلسطيني 
سيما وان حماس لم تعلن بعد االستعداد للقبول بالشروط الدولية الثالثة، وهو ما سيعني ان اي حكومـة قادمـة             

الصدد الى ان الصيغة التي     وتشير في هذا     .سيكون مصيرها ذات مصير الحكومة الحالية وهو المقاطعة الدولية        
قد تلقى قبوالً لدى المجتمع الدولي هي حكومة من المستقلين تكون مسؤولة بالكامل امام المجلـس التـشريعي                  

الخطوة التالية ما بعد االتفاق على وثيقة االسرى ستكون بالتأكيد التوصل الى            : الذي تهيمن عليه حماس وقالت    
صص باالسـاس بالموضـوعين االمنـي واالقتـصادي، باعتبـار ان            توافق وطني على برنامج للحكومة يتخ     

ويقـول مراقبـون ان ثمـة اشـكاليتين          .المفاوضات ستكون بالكامل من اختصاص الرئاسة ومنظمة التحرير       
  :اساسيتين تتعلقان بهذا االمر

ـ                  : االولى ي ادارة  رغبة حماس بأن ال يبدو األمر وكأن ما جرى خالل االشهر االخيرة كان فـشالً للحركـة ف
شؤون الحكم، وهو ما يقول قياديون في الحركة انه سينعكس سلباً على اداء الحركة في اي انتخابـات قادمـة،                  

  .ولذلك يطرح قياديون في الحكومة التريث في االعالن عن حلها قبل تشكيل حكومة جديدة
كومة فلـسطينية تعتـرف     الصيغة التي ستمكن اعضاء حماس في المجلس التشريعي من منح الثقة لح           : الثانية

  .باسرائيل وتنبذ العنف وتقر باالتفاقيات الموقعة في اطار برنامج سيطرح على التشريعي لنيل الثقة عليه
حماس ستقبل في التشريعي بحكومة تجعل من الشروط الدولية الثالثة           ويقول مراقبون في هذا الصدد اذا كانت      

 بمثل هذا البرنامج وتشكل هي نفسها الحكومة لتكون حكومة وحدة           اساسا لبرنامجها القادم فلماذا ال تقبل حماس      
  .تشارك فيها باقي الفصائل الفلسطينية

وتحدث ممثل ألحد الفصائل الفلسطينية عن تجاوز مختلف لهذه االشكالية من خالل حضور جميع اعضاء فتح                
 يتغيب عنها عديد من اعـضاء       والفصائل والمستقلين غير حماس في التشريعي جلسة الثقة على الحكومة التي          

حماس، وفي حين يصوت االعضاء المشاركون بالثقة على الحكومة وعندها سيكون مصير هذه الحكومة بيـد                
وبحـسب   .حماس تصوت عليها بحجب الثقة متى ارادت، اال ان مثل هذا االقتراح لم يبحـث فـي الجلـسات                  

القادمة ستكون حكومة مستقلين فان الرئيس عباس       المصادر فانه على اي حال فانه في حال تقرر ان الحكومة            
سيطلب من كتلة حماس البرلمانية بصفتها الكتلة البرلمانية االكبر تحديد الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة               
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كما حدث حينما تقرر تكليف هنية، مشيرة في هذا الصدد الى ان باالمكان التوافق ما بين حماس والرئاسة على                   
وتشير المصادر الى انه في حال حدوث توافق بين فتح وحماس علـى              .قبول لتشكيل الحكومة  شخصية تلقى ال  

برنامج حكومي يكون مقبوالً من قبل المجتمع الدولي فانه في هذه الحالة ستكون لحماس الحصة االكبـر مـن                   
ر من حقيبة واحـدة     الحقائب الوزارية تليها فتح على ان ال تحصل الكتل البرلمانية والفصائل االخرى على اكث             

وتشير مصادر متعددة الى ان حماس في هذه الحالة تطالب أساساً برئاسة الوزراء و حقائب الداخلية                 .لكل منها 
والتعليم والصحة وانها على استعداد لترك حقيبة المالية لمستقل وحقيبة الخارجية لشخصية من فتح، علـى ان                 

  .استكون باقي الحقائب بالشراكة ما بين فتح وحم
وفي هذا الصدد نقل عن القيادي في حماس عدنان عصفور، تأكيده على ان حركته ترفض ضم أية شخـصية                   
متهمة بالفساد إلى حكومة الوحدة الوطنية، في حال وافقت الفصائل الفلسطينية على المـشاركة فـي حكومـة                  

خصية فاسـدة للحكومـة، ألن      ائتالفية وقال حماس تتحفظ هي وكل القوى الوطنية الشريفة على انضمام أية ش            
وعلم ان اوساطاً رفيعة في حركـة فـتح          .شعبنا ال يريد أن يرى أحداً من رموز الفساد قد أعيد إلى الحكومة            

وبشأن توزيع الحقائب الوزارية فقد نقل عـن عـصفور           .تتحفظ ايضا على مشاركة هذه الوجوه في الحكومة       
: ج المفاوضات بين الفصائل والكتل البرلمانية وحماس وقـال         توزيع الحقائب يخضع لنتائج الحوار ونتائ      :قوله

حماس هي صاحبة األغلبية في التشريعي وهذا حقها وال يجوز ألحد أن ينازعها هذا الحق، وستبقى هي التـي                   
 وسيبقى الذي يقود الحكومة هـو أحـد         ،م2010تقود الحكومة حتى انتهاء فترتها الدستورية في شهر حزيران          

  .لبارزين في الحركةعناوين حماس ا
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  على حماس قبول االلتزامات الدولية   : عريقات .5

صائب عريقات في حديث الى االتحاد حماس الى قبـول االلتزامـات الدوليـة للـسلطة                .دعا د : أحمد خضر 
ن الـشعب الفلـسطيني   وعندما سئل عما إذا كان إقرار حماس بوثيقة األسرى كاف لفك الحصار ع      الفلسطينية،

هذه الوثيقة تتضمن االستحقاقات الوطنية النضالية التي تعبر عن المرحلة التي تمر بها قضيتنا، ونحـن                 :أجاب
ال نطلب من حماس أن تعترف بإسرائيل، لكن الوثيقة متوازنة، وتؤكد على ثوابت وإنجازات فلـسطينية عبـر            

ورداً على طـرح بعـض        .فاف عليها، أو التشكيك بها بسهولة     أربعين عاماً من النضال والدماء ال يمكن االلت       
القوى فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط بينما يصر رئيس الحكومة هنية علـى أن حمـاس سـتبقى علـى رأس                    

ليس المهم شكل الحكومة، أو من يترأسها،       : الحكومة بصفتها أكبر فصيل في انتخابات التشريعي، قال عريقات        
 وعما إذا كـان     .مة، المهم هو برنامج الحكومة، التي عليها أن تتقبل االلتزامات الدولية          وممن تتألف هذه الحكو   

يرى ان األوضاع في المجتمع الفلسطيني تتجه إلى الوحدة الوطنية والتكاتف أم إلى الحـرب األهليـة، قـال                   
م على برنامج وطني     الحرب األهلية مصطلح مشؤوم، وأتمنى أن تصل األمور بنا إلى االتفاق والتفاه            :عريقات

 .سياسي معتدل، بعيداً عن الشعارات االستهالكية العاطفية التي تجاوزها الزمن، وتضر بقضيتنا ضرراً فادحاً
  25/6/2006االتحاد االماراتية 

  
  استمرار عدم صرف الرواتب يهدد بانهيار الجهاز الحكومي: النائب قراقع .6

 ألف  160، أن استمرار عدم صرف الرواتب لنحو        ) فتح  (راقع اعتبر النائب عيسى ق    : أسامة العيسة  ،بيت لحم 
موظف في القطاع الحكومي، يهدد بانهيار الجهاز الحكومي للسلطة، موضحاً أن رواتب موظفي القطاع العـام                

من إجمالي الدخل المحلي، وأن األثر المباشر لعدم دفع الرواتب لمدة تزيد عن ثالثة شهور           % 40تبلغ ما نسبته    
من إجمـالي الـدخل المحلـي    % 12 مليون دوالر وهو ما يمثل 400ض إجمالي الدخل القومي بنحو هو تخفي 

وقال قراقع، أن الوضع يتجه نحو كارثة حقيقية حيث بدأت مؤشرات ارتفـاع              . مليار دوالر  4الفلسطيني البالغ   
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ح المعنوية وارتفاع   وهذا سيؤدي إلى تفكك المجتمع وتدهور الرو      % 32والبطالة وصلت   % 70نسبة الفقر إلى    
نسبة الجريمة، منتقدا آليات صرف السلف التي شرعت بها الحكومة في األيام األخيرة عبر مكاتـب البريـد،                  
موضحاً أن منظر الطوابير من الموظفين ولساعات طويلة وفي الشمس الحارقة هو منظر مذل جـداً وغيـر                  

 .ز عند سائر الموظفين الذين لم يحصلوا على الـسلف         أنساني وأن هذه اآللية غير مجدية وأثارت شعوراً بالتمي        
 كان من المفترض أن يناقش التشريعي أزمة الرواتب والوضع االقتصادي األخيـر وأن توضـح                :وقال قراقع 

  .الحكومة رؤيتها وخطتها العملية لمعالجة هذا الوضع المتفاقم
  25/6/2006الحياة الجديدة 

  
  ئيل دخول الفلسطينيين حملة الجنسيات االجنبية تستنكر منع اسراالفلسطينيةحكومة ال .7

 نددت الحكومة الفلسطينية باإلجراءات التعسفية التي تقوم بها مؤخرا سلطات اإلحتالل بمنـع              : سمر خالد  ،غزة
مطالبة كافة الجهـات    . الفلسطينيين حاملي الجنسيات األجنبية من العبور عبر كافة نقاط الحدود البرية والجوية           

ديدا الدولية بالتدخل لصالح الضغط على الحكومة اإلسرائيلية وحثها على وقف هذه السياسة وقـال               المعنية وتح 
 ان المخاطر المترتبة على االجراءات االسرائيلية تتمثل في عدة جوانـب            :غازي حمد .الناطق باسم الحكومة د   

خبرات وزخم مهني لتعمل في   منها ان هناك عددا كبيرا من الكفاءات التي نشأت وتبلورت في الشتات وجاءت ب             
 في العقد األخير، إعتمدت مؤسـساتنا الفلـسطينية علـى هـذه             :وقال حمد . بناء مؤسساتنا في كافة القطاعات    

 .الكفاءات ولم تواجه بالسابق هذا النوع من الحظر اإلسرائيلي المنتظم بالتواجد في مناطق السلطة الفلـسطينية               
تطبيق هذا القرار على المستوى اإلجتماعي، حيث أن هناك عددا          واضاف ان هناك ضررا كبيرا يحدث جراء        

ال يستهان به من العائالت الفلسطينية التي تحمل الجنسيات األجنبية والتي تعيش في أرض الوطن منذ سـنين                  
حمـد إن النتـائج     .واعتبر د  .عدة أو يأتون بشكل منتظم لزيارة أهلهم في الوطن، ومؤخرا منعت من الدخول            

ية واإلقتصادية المترتبة على هذا القرار يحرم ويضع العقبات أمام هذه الفئة من الـشعب الفلـسطيني                 اإلجتماع
  .بدون إعطاء آلية بديلة، ويذلك يطبق اإلحتالل مبدأ العقاب الجماعي

  25/6/2006الرأي االردنية 
  

  الزهار يطالب بلجنة دولية للتحقيق في جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين .8
كشف مدير وحدة االعالم في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية طاهر           :غزةمن   25/6/2006ة  الحيانشرت  

محمود الزهار بعث برسالة الى مندوب فلسطين لـدى االمـم           .النونو النقاب عن ان وزير الشؤون الخارجية د       
ز للتقدم بطلب الى    المتحدة رياض منصور، طلب منه فيها العمل مع الدول العربية ومجموعة دول عدم االنحيا             

االمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية ذات صالحيات للتحقيق في الجرائم االسرائيلية المرتكبـة فـي حـق                  
وقال النونو للحياة امس ان الزهار ارسل رسالة الى سفراء فلـسطين             .الفلسطينيين، خصوصا مجزرة الشاطئ   

واصم والدول التي يمثلون فلسطين فيها على فـضح الجـرائم           وممثليها في العالم طالباً منهم فيها العمل في الع        
واشار الى ان الزهار طلب من الـسفراء ايـضا          . واالنتهاكات االسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني      

القيام بحمالت اعالمية واسعة لفضح االعتداءات والجرائم االسرائيلية، الفتا الى ان الزهار سيلتقي خالل االيام               
واوضح ان وحدة االعالم في الـوزارة        .قبلة السفراء العرب المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية للغرض نفسه        الم

شرعت منذ امس في اعداد نشرة يومية توثيقية تفضح الممارسات االسرائيلية سيتم تزويد السفارات والممثليات               
  .وق االنسان في الشأن نفسهالفلسطينية عبر العالم بها، مشيرا الى تعاون مرتقب مع منظمات حق

العاصـمة   يعقد فـي    :  عبد الرازق أبو جزر    غزةنقالً عن مراسلها في      25/6/2006األيام البحرينية   وأضافت  
واالسرائيلي، يناقش     االثنين والثالثاء القادمين اجتماع دولي لألمم المتحدة لدعم السالم الفلسطيني             النمساوية فيينا 

إن الجانب     رياض منصور لأليام  .وقال د .  والحصار على الفلسطينيين      الفلسطينية،   الراضيا   خالله األوضاع في  
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ورفع الحصار عـن الـشعب         المنطقة،   على أهمية دور المنظمة الدولية في      سيؤكد خالل االجتماع       الفلسطيني
  تـسوية مـستقبلية فـي        الدوليـة ألي  والتأكيد على مرجعية القرارات        واحترام خياره الديمقراطي،     الفلسطيني

  فـي    ثيرة للشعب الفلـسطيني   تلبية الحاجات الك     وأضاف أن الفلسطينيين سيطلبون من المجتمع الدولي       .  المنطقة 
أن مجلس     أكد المندوب الفلسطيني     ن جانب آخر،   م  . الفلسطينية   ضوء الحصار المشدد المفروض على األراضي      

وذلك ألسباب عدة      اإلسرائيلي،   يخص الصراع الفلسطيني     عن تطبيق صالحياته بما      قف عاجزاً و   األمن الدولي 
هيئة    في )  الفيتو  ( واالستخدام المفرط لحق النقض      تتضمن االفتقار إلى المتابعة وتطبيق القرارات الصادرة عنه،       

    . لسطينيمر بها الشعب الف   األمم المتحدة خالل األوقات الحرجة التي
  

  عباس والشرع يبحثان الحوار الفلسطيني   .9
قال ابو ردينة ان عباس تلقى اتـصاال         :محمد يونس  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      25/6/2006الحياة  نشرت  

هاتفيا ظهر امس من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بحثا خالله آخر التطورات وكيفيـة سـبل انجـاح                   
   .ضاف ان الشرع وجه دعوة الى الرئيس عباس لزيارة دمشق، فوعد بتلبية الدعوة قريباوا. الحوار الفلسطيني

نقلت وكالة األنباء السورية سانا أن الشرع أطلع الرئيس          :دمشقمن   25/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ي والحقـوق   عباس على نتائج زيارة الرئيس بشار األسد إلى مصر والجهود المشتركة لدعم الحـوار الـوطن               

كما تلقى الشرع اتصاالً هاتفياً آخر من فاروق القدومي تم خالله بحث المستجدات علـى الـساحة                 . الفلسطينية
  .الفلسطينية ومجريات الحوار الفلسطيني وأهمية بذل كافة الجهود من اجل إنجاحه

  
 االجتماعية واالنسانية في المخيمات معوض تحسين األوضاعزكي يناقش مع  .10

منظمـة   نايلة معوض االوضاع الفلسطينية في لبنان مـع ممثـل  اللبنانية يرة الشؤون االجتماعية عرضت وز
 الفلسطينية، وخصوصا داخـل     –تحدثنا عن العالقات اللبنانية     : وقالت بعد اللقاء   .التحرير في لبنان عباس زكي    

االجتماعيـة، لتحـسين    الـشؤون الفلسطينية، واكدنا له عزم حكومة السنيورة والدور الرائد لوزارة  المخيمات
سندخل في تفاصيل العمل من خالل دعـم  : واضافت .المخيمات االوضاع االنسانية والمعيشية والبنيوية في كل

اللبناني والفلسطيني النشيط داخل كل المخيمات الفلسطينية، وسنـضع الـدوائر    القطاع االهلي، غير الحكومي
  .لتصرف وكذلك المديرية العامة لالسكانلوزارة الشؤون االجتماعية في ا التابعة

  25/6/2006النهار 
  

  رتس بشأن المفاوضات مع إسرائيلآحسن يوسف ينفي ما نسبته إليه ه .11
 : من أقوال في مقابلة معهـا بـأن        هآرتس النائب الشيخ حسن يوسف ما نسبته إليه صحيفة          ى نف :غزة،  د ب أ  

 .ت فيها فإنها ستجري دون شك مفاوضات مع إسـرائيل         حماس إذا شاركت في االنتخابات لرئاسة السلطة وفاز       
 لـيس   هـآرتس وقال يوسف في اتصال هاتفي أجرته معه شبكة فلسطين االخبارية مساء الجمعة إن ما نشرته                

 ان  :دقيقا، وأن كالمه جاء في سياق الرد على سؤال عن المفاوضات مع االحـتالل االسـرائيلي، فكـان رده                  
يفة رئيس السلطة ومنظمة التحرير، وأن الحكومة ليست ملزمة بالتفـاوض           المفاوضات ضمن مسؤوليات ووظ   

مع االحتالل، وأن حماس لم تقرر حتى هذه اللحظة خوض االنتخابات الرئاسية، النها لو خاضتها وفازت فيها                 
   .فستصبح ملزمة بالتفاوض مع االحتالل

  25/6/2006الغد االردنية 
  
  



 

 9

  يركا لحل القضية الفلسطينية نزال يستنكر تعويل أبو مازن على أم .12
استنكر محمد نزال اعتماد الرئيس الفلسطيني على الدور األميركي لحـل            : سباعي إبراهيم والوكاالت   ،القاهرة

 أن الحركة ال تعول كثيرا على الواليات المتحدة في حل القـضية الفلـسطينية،               :وأكد نزال  .القضية الفلسطينية 
وقـال فـى تـصريحات      . وجهات نظر متطرفة أكثر من اإلسرائيليين أنفسهم       إدارة بوش لديها     :منبها الى أن  

 في المئة من    90 لقد كان لنا حوار مع ابو مازن في دمشق والذي أكد بكل صراحة على أنه يؤمن بأن                   :خاصة
حل القضية بأيدي أميركا، وهو يتبنى نظرية الرئيس الراحل أنور السادات أي أنهم يريدون ان يرهنوا الموقف                 

وبشأن الموقف مـن مبـادرة    .السياسي الفلسطيني بما تقرره اإلدارة األميركية وهو أمر مقيد لشعبنا الفلسطيني  
 إن تلك المبادرة رفضت أميركيا وإسرائيليا، واعتبرها شارون ال تساوي الحبر التـي              :السالم العربية قال نزال   

 وبالتالي ما هي الضرورة اآلن ان تطالب حمـاس          كتبت به، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وافقوا عليها       
 بأن تلك المواقف والنـداءات تمثـل        :بالموافقة عليها وهناك موافقات موجودة لم يلغها احد، معربا عن اعتقاده          

وردا على سؤوال بشأن الحصار المفروض على الـشعب          .شروطا تعجيزية وعراقيل لحماس ال أكثر وال أقل       
 اعتقد ان حماس فى هـذه اللحظـة لـو جـرى             :ماس وتشكيلها للحكومة، قال نزال    الفلسطيني نتيجة لوجود ح   

 لكـن   :انتخابات ستحصل على النسبة نفسها التي حصلت عليها فى االنتخابات التشريعية بل ستزيد، وأضـاف              
أؤكد ان الحركة إذا شعرت بأن الشعب بدأ ينفض من حولها بسبب الحصار، فالحركة عندئذ لن تقف متفرجـة                   

وبشأن الغموض حيال االنتخابات الداخلية فى حماس وتوزيـع المناصـب           .  ترضى ان يبقى هذا الحصار     ولن
  . ان الحركة ديمقراطية وتأخذ القرارات على مستوى اربع مناطق جغرافية:بداخلها، قال نزال

  25/5/2006البيان االماراتية 
  

  فتح تشكل قوة امنية مساندة فـي قلقيلية .13
نة قلقيلية بالضفة أمس أن فتح قامت بتشكيل قوة مساندة أمنية تابع لها في قرى محافظـة                  اعلن في مدي   :القدس

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن فتح قامت بتشكيل قوة المـساندة           . قلقيلية، للقيام بدور أمني مساند للحركة     
كري نظـم فـي     في قلقيلية، مشيرة إلى أن أول ظهور لهذه القوة كان في قرية عزون من خالل عرض عـس                 

إن صـح هـذا     : من جهتها استهجنت حماس في قلقيلية هذا اإلجراء، وقال أحد قادة الحركة في المدينة             . القرية
الخبر، فإننا في حماس نستهجن هذا اإلجراء الذي يأتي في وقت تشهد فيه محافظة قلقيلية هدوءا وتوافقـا مـن                 

وأوضح القيادي أن هذا اإلجراء سيـسهم فـي         . ظةقبل جميع الفصائل التي وقعت على ميثاق شرف في المحاف         
  .توتير األوضاع وال سيما أن الحوار الفلسطيني قد قطع شوطا كبيرا في إنجاز اتفاق وطني

  25/6/2006الرأي االردنية 
  

  قوة إسرائيلية تقتحم غزة وتعتقل فلسطينيين تشتبه بانتمائهما لحماس   .14
ي الثانية من نوعها منذ االنسحاب االسرائيلي مـن قطـاع           في عملية ه   :غزةمن   25/6/2006الحياة  نشرت  

غزة، توغلت وحدة خاصة اسرائيلية في احد األحياء السكنية في منطقة تقع شمال شرقي مدينة رفح اقـصى،                  
فجر أمس واعتقلت شقيقين بتهمة االنتماء الى خلية في حماس كانت تعد لتنفيذ هجوم في إسرائيل فـي األيـام                    

وقالت مصادر حقوقية ومحلية، ان وحدة اسرائيلية خاصـة          .ل ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي    المقبلة، حسب قو  
توغلت في المنطقة المحاذية لمعبر صوفاه الواقع على خط الهدنة شمال شرقي مدينة رفح تحت غطـاء مـن                   

 .مروحيات عسكرية داهمت منزل المواطن علي معمر واعتقلت نجليه الطبيـب اسـامة والطالـب مـصطفى                
واضافت المصادر أن معمر االب ينتمي الى حماس ويعمل موجهاً في مدارس االقصى التابعة لحماس، وهـو                 

واشارت الى ان قوات االحـتالل      . عضو منتخب في مجلس ادارة بلدية قرية الشوكة الواقعة شمال شرقي رفح           
وادعت ناطقة عسكرية    .نزلاعتدت بالضرب على عدد من افراد اسرة معمر من بينهم االب علي اثناء دهم الم              
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اسرائيلية بأن الشقيقين كانا يحضران لتنفيذ عملية فدائية ضد اسرائيل لصالح حماس، في حين نفت الحركة ذلك                 
ونفى الناطق الرسمي باسم الحركة سامي ابو زهري في تصريح صحافي ان يكون الـشقيقان               . جملة وتفصيالً 

  .يذ عملية فدائيةينتميان اصالً لحماس، أو كانا يخططان لتنف
 :وكـاالت والاالراضي الفلسطينية كامل ابـراهيم      نقالً عن مراسلها في      25/6/2006الرأي االردنية   وأضافت  

 عن مسؤول عسكري قوله ان هذه العملية تهدف الى جعل االرهابيين يـدركون               االسرائيلي نقلت اذاعة الجيش  
 .يش االسرائيلي يستطيع شن ضـربات اينمـا اراد        ان اي واحد منهم لن يحظى باي نوع من الحصانة وان الج           

  .واشار هذا المسؤول ايضا ان استجواب الفلسطينيين الموقوفين قد يسمح بالحصول على معلومات هامة
  

  كتائب القسام وألوية الناصر تفجران جيباً صهيونياً  .15
ين القسام عن تمكنهما من     أعلنت ألوية الناصر صالح الدين، وكتائب الشهيد عز الد        :  خاص ،األراضي المحتلة 

 .تفجير جيب عسكري صهيوني بواسطة عبوة ناسفة على الحدود الشرقية لمنطقة القرارة، شمال قطـاع غـزة                
أن مجموعة مشتركة منهما تمكنت من رصـد تحركـات جيـب            : وقال البيان المشترك الصادر عن الجناحان     

ها، مؤكدين أنها اصابته إصـابة مباشـرة،        عسكري في منطقة القرارة ووضعت عبوة ناسفة في طريقه وفجرت         
وأضافت كتائب القسام، وألوية الناصر صالح الدين فـي          .وأن من فيه من الجنود قد سقطوا بين قتيل وجريح         

بيانهما أن العملية جاءت كرد على جريمة اغتيال جمال ابو سمهدانة االمين العام أللوية الناصر صالح الدين،                 
  .ترتكبها قوات االحتالل ضد المدنيين والمقاومين في غزةورداً على المجازر التي 

  25/6/2006اخوان اون الين 
  

 إشارات إسرائيلية بفرض شروط في المفاوضات المتوقع اطالقها قريبا .16
اولمرت، سـيعقدان سلـسلة لقـاءات       وأكدت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، ان محمود عباس           :تل أبيب 

لتوصل الى تفاهمات حول الخطـوات     ، وبذل محاولة جدية ل    القضايا الكبرى العالقة  بحث  ل ،متتابعة الشهر المقبل  
تقـرر  حيـث    ،سيبدأ طاقما المساعدين لقاءات العمل، هذا األسبوع، للتمهيد للقاء األول بين الرئيسين           و. المقبلة

لي، فيما يواصـل    ، والمستشار السياسي، في الطرف االسرائي     رئاسة الوزراء تولية مدير طاقم العمل في ديوان       
 عـن   ،وعلم ان االسرائيليين سيصرون على ان يبدأ الحـديث        .  عن الجانب الفلسطيني   تهاصائب عريقات، ادار  

 وسيطلبون جدوال   . يتهمون الفلسطينيين بعدم االيفاء بشروطها     التيتطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق،       
مـع  . حة غير الشرعية وتفكيك التنظيمات المـسلحة      زمنيا لتطبيقها، وخصوصا وقف اطالق النار وجمع األسل       

 انهم قاموا من جانبهم، بتطبيق ما هو مطلوب منهم، وانهم قدموا ما هو أكثر عنـدما                 االشارة إلى أنهم يعتبرون   
كما انهم سيصرون على االمتناع عن التقدم في تطبيق المرحلة الثانية           . انسحبوا من قطاع غزة من طرف واحد      

 والتنصل من   ،دون أن تعلن الحكومة الفلسطينية االعتراف باسرائيل وقبول االتفاقيات الموقعة         خريطة من   المن  
المرحلتين؛ واالنتقال مباشـرة الـى      هاتين  يريد الفلسطينيون أن يتم تجاوز      ففي المقابل،    أما   . االرهاب وادانته 

 أثبتت أن الحلـول المرحليـة ال        برأيهم ن السنوات األخيرة  أل. المرحلة الثالثة التي تتحدث عن التسوية الدائمة      
  .تحقق أي تقدم

  25/6/2006الشرق األوسط 
  

  يجب قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة  : ليبرمان .17
قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، إنّه لمن العبث أن تستمر إسرائيل في توفير الكهرباء إلى قطاع غزة في وقـت                  

.  اتباع سياسة العين بالعين وليست الكهرباء مقابل القسام        إلى وجوب  مشيرا   .يستمر فيه اطالق صواريخ القسام    
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 من بعـدها     ستسقط  القسام والكاتيوشا  ألن ، خطة تدمير  واعتبرهاحادية  ال هاجم خطة التجميع أ    ومن جهة أخرى  
  .على تل ابيب

  24/6/2006 48عرب
  

   على تمديد قانون المواطنة العنصري تصادقالحكومة اإلسرائيلية  .18
لحكومة االسرائيلية في جلستها اليوم على تمديد فترة التعديل العنصري لنصف عام اضـافي لقـانون                صادقت ا 

حيـث  . ومن المتوقع ان تنقل القرار للكنيست للمـصادقة       . المواطنة االسرائيلي الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين      
  . الذي جلب هذا التعديلال يوجد أي تغيير في الواقع األمنيأنه  تؤكد ، األوساط األمنيةبأنتذرعت 

  25/6/2006 48عرب
  

 قانون إسرائيلي يلزم األحزاب السياسية بممارسة الديمقراطية الداخلية .19
 ،تبدأ لجنة القانون والدستور البرلمانية في اسرائيل بحث مشروع قانون جديـد طرحتـه الحكومـة               : تل أبيب 

ادارة الـشؤون الحزبيـة وفـق األسـس         بوضع نظام داخلي صارم يضمن       ةيويقضي بإلزام األحزاب السياس   
  .أن ينتخب هيئاته وقادته بطريقة مكشوفة، وباشتراك جميع أعضاء الحزبعلى أساس . الديمقراطية

  25/6/2006الشرق األوسط 
  

  نفيذ جرائم حرببتعضو كنيست يدعو الجنود االسرائيليين إلى رفض االوامر  .20
ائيليين إلى رفض تنفيذ اوامر إطالق القذائف على قطـاع     دعا دوف حنين امس الجنود اإلسر      : د ب أ   -القاهرة  
 اصفاو .جنراالت، إنما يسقط بسببها العشرات من االبرياء      العمليات التصفية ليست مبررة كما يدعي       ألن  غزة،  

  .نها جرائم حرب منافية للشرعية الدولية واالنسانية وحتى للمصالح االسرائيليةأجرائم التصفية في غزة ب
  25/6/2006دنية الغد االر

  
  خطة أولمرت تلتهم أخصب أراضي الضفة وأوفرها ماء: معهد أريج .21

أكد مدير معهد األبحاث التطبيقية في القدس، أن سياسة العزل األحادية اإلسـرائيلية،              :رام اهللا من رشيد هالل    
ـ                ن الـضفة   تحتل أكثر المناطق الزراعية الفلسطينية خصوبة، وتخلق منطقة عزل تخترق الجـزء الغربـي م

ونوه إلى أن إسرائيل قامت بخلق منطقة عزل شرقية من غير جدار أو             . الغربية، وتمتد من شمالها إلى جنوبها     
سياج من خالل سيطرتها الكاملة على المداخل القائمة على امتداد غور األردن وشواطئ البحر الميت، والتـي                 

 المترتبة على الموارد الفلسطينية نتيجـة خطـة          إلى اآلثار   في نفس السياق   وتطرق .2 كم 1664تبلغ مساحتها   
المناطق الزراعية على الجانـب الغربـي،       من   دونم   189001 سيتم عزل ما مساحته      هنأ ، حيث أعتبر  العزل

من المساحة  % 37والذي يشكل ما نسبته     ،  منطقة الشرقية ال دونماً في    863879باإلضافة إلى عزل ما مساحته      
 دونماً فـي    146824بالنسبة للمساحات المفتوحة، فإن الجدار سيعزل ما مساحته         و. الكلية لألراضي الزراعية  

أمـا  . المساحاتهذه  من  % 46 والتي تشكل نسبة  منطقة الشرقية،   ال دونماً في    610723منطقة الغربية ونحو    ال
ـ         128404لغابات فإن الجدار سيعزل ما مساحته       ل بالنسبة زل  دونمات، وذلك عن طريق ضمها إلى منطقة الع

مـن  % 37 دونماً إلى منطقة العزل الشرقية أي مـا يعـادل            110274الغربية، باإلضافة إلى ضم ما مساحته       
سـنوياً مـا    يؤمنان  ما أشار إلى أنه سيتم عزل حوضين للمياه الجوفية،          في. المساحات الكلية للغابات واألحراج   

  . مليون متر مكعب44،1اً حوالي تضخ سنوي  بئرا136ً مليون متر مكعب، باإلضافة إلى عزل 579معدله 
  25/6/2006الوطن العمانية 
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  باديكو واالتصاالت تبدآن بتوزيع البطاقات التموينية على الموظفين .22

 واالتصاالت الفلسطينية، أمس، برنامجاً جديداً      ،اطلقت مجموعتا فلسطين للتنمية واالستثمار     :كتب جعفر صدقة  
اطار مشروع االخوة الفلسطيني، والذي يشمل ايضا توزيع بطاقات         يستهدف دعم مزارعي القمح والزيتون، في       

 ماليين دوالر من    10 شيكل على موظفي السلطة واسر االسرى ، حيث تم تخصيص مبلغ             500تموينية بقيمة   
 1500 الف موظف ممن تقل رواتبهم عـن         40ايرادات المجموعتين، على شكل بطاقات تموينية سيستفيد منها         

 الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت، ان توزيع البطاقات،        ذكرو . آالف اسير  10 عائالت   شيكل، اضافة الى  
لمساعدتها في تـأمين البيانـات الالزمـة         ،قد يبدأ مطلع االسبوع القادم، مثمنا جهود الحكومة ووزارة المالية         

  .إلنجاح المشروع
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  بمنع الوزراء من دخول وزاراتهم تهدد  ين العموميفينوظمنقابة ال .23

 قد تلجأ قريباً لمنـع      هاكشفت مصادر مطلعة في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن          :كتب فادي العاروري  
 .الوزراء من دخول وزاراتهم، إن استمرت الحكومة في تعنتها تجاه حقوق الموظفين فـي تحـصيل رواتـبهم            

 . إجراءات احتجاجية تصعيدية لتنفذ األسبوع الحالي على أقـل تقـدير  تدرس جدياً تفعيل سلسلةها واوضحت أن 
الحكومة والتشريعي بتبني موقف متناغم يبتعد عن تخوين المطالبين بحقـوقهم             النقابة طالبتمن جهة أخرى،    و

عبـرت عـن اسـتيائها مـن         فيما   .ونعتهم بأوصاف ال تليق بانتمائهم وصمودهم في الحفاظ على مؤسساتهم         
وأكدت أنهـا تـرفض مبـدأ        .أمين عام مجلس الوزراء، حول إضراب الموظفين الخميس الماضي        تصريحات  

  .التهديد والوعيد الذي مارسه
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  الفلسطينيون يجمعون على الوفاق الوطني من دون التفريط بالثوابت : تحقيق .24

 الى إعالن القيـادة الفلـسطينية عـن     ون يتوق لشارع، من خالل استطالع آراء ا     نين الفلسطيني يالمواطنتبين أن   
االتفاق الوطني الشامل، إلنهاء حالة االحتقان والفلتان األمني، التي سادت قطاع غـزة فـي اآلونـة الخيـرة،                 

اسـتخف بعـضهم    فيمـا   . مشددين على ضرورة التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية العليا للشعب الفلـسطيني          
  .ى التضييق على الشعب والحكومة بغية تقديم تنازالت سياسية لصالح اسرائيل بمحاوالت المجتمع الدول

  25/5/2006البيان االماراتية 
  

  اسرى مرضى في مركز توقيف سالم بال عالج .25
 أفادت جمعية أنصار السجين في جنين، أمس، ان سلطات االحتالل ترفض تقديم العـالج               : مهند جدوع  -جنين  

ادراة  في وقت تتفنن فيـه       .والمعتقلين المرضى في مركز توقيف سالم االحتاللي      والمساعدات الطبية لألسرى    
  .المعتقل في أساليب معاقبة وإذالل األسرى دون أي أسباب

  25/6/2006الحياة الجديدة 
  

  اصوري  الدوليمجلس االمنجامعة بيرزيت تعقد جلسة ل .26
ن الدولي الصوري الذي تنظمـه دائـرة العلـوم          تنطلق اليوم في رام اهللا، فعاليات اعمال مجلس االم        : رام اهللا 

 اربعون طالباً وطالبـة  هويشارك في اعمال. السياسية، وبرنامج الديمقراطية وحقوق االنسان في جامعة بيرزيت      
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جامعة وجامعة اوسنابورك االلمانية، فيما منعت سلطات االحتالل طلبة جامعة مبارارا االوغنديـة مـن               المن  
سيمثل الطلبة الذين   حيث  مجلس، في قضيتي دارفور والملف النووي االيراني،        الحث  وسيب .الوصول للمشاركة 

  .جرى تقسيمهم الى مجموعات الدول الخمس عشرة االعضاء في مجلس االمن
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  يعتبرون القطاع العام األكثر فساداً من فلسطينيي الضفة والقطاع % 66: استطالع .27

 استطالعاً للرأي بـين     ،ـ االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة       مشروع نزاهة الذي تنفذه أمان     أجرى: رام اهللا 
غياب أو  و،  ها من الشهر الجاري حول أوضاع المؤسسات األهلية الفلسطينية، في محاور، الفساد داخل            18 -15

  موقعاً سكنياً  127 في   االغ شخصاً ب  1270عشوائية  ال عينة االستطالع     حيث بلغ عدد   .وجود الشفافية والمساءلة  
جاء فـي   حيث  أظهرت النتائج ان الفساد ينتشر في قطاعات مختلفة داخل المجتمع،            و .في الضفة الغربية وغزة   

، وفي الدرجة   %10,5، ثم جاءت األحزاب بالدرجة الثانية بنسبة        %66,2الدرجة األولى القطاع العام بما نسبته       
جاءت المؤسسات الدوليـة    بينما  لكل منهما،   % 3اع األهلي بنفس النسبة     الثالثة تشارك القطاع الخاص مع القط     

 ويشار هنا   . رأي  أي عن %12,2، ولم يعبر    %2,3، تلتها وسائل اإلعالم بنسبة      %2,8بالدرجة الرابعة بنسبة    
الواسطة والمحسوبية في التوظيف دون أخذ معيار الكفاءة والفرص المتساوية بالحـسبان            إلى أن وجود ظاهرة     

جاءت المحاباة في تقديم المـساعدات والخـدمات لألقـارب          فيما  ،  %95,1على المرتبة األولى بنسبة     حازت  
جاء استخدام موارد وممتلكات المؤسسة ألغراض واحتياجات       كما  ،  %93,7والمعارف في المرتبة الثانية بنسبة      

يد رواتب مالية عالية لكبار الموظفين      تحد جاءت مظاهر فيما   .%89,3 في المرتبة الثالثة بنسبة      يها  القائمين عل 
على نحو ال يتناسب مع الوصف الوظيفي وما يتطلبه من جهد، واكتساب القائمين على المؤسسات المتيـازات                 

، %83,3، و %85,7، بنـسب     مراتب متواليـة   مالية مخالفة للقانون، والحصول على رشوة لتقديم خدمة على        
 حيثكثر ممارسة للفساد داخل المؤسسات هو المدير العام للمؤسسة          بينت النتائج ان الطرف األ     كما   %.78,9و

غالبية عينة االسـتطالع    ، فقد تبين أن     الشفافية داخل المؤسسات   أما على صعيد     %.46,5 اعتبر ذلك ما نسبته   
أو لم تطلع على بيانات متعلقة بالمؤسسات والجمعيات األهلية سواء كانت مالية أو إدارية              ،  %78,3 والتي تبلغ 
  .على مثل هذه البيانات% 21,7اطلع فقط فيما برامجية، 

  24/6/2006الحياة الجديدة 
  

  أي مساس بالجهاز المصرفي سيشل االقتصاد باكمله:  الفلسطينيةسلطة النقد .28
في وقت تواجه البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية اتهامات من الحكومة بالتقصير والمشاركة في              : رام اهللا 

شعب الفلسطيني حذرت سلطة النقد، أمس، من ان اي مساس بالجهاز المصرفي، من شأنه ان يـؤدي                 حصار ال 
 ان التأكيد على دعم وجود واستمرار عمل الجهاز يعتبر امـراً            اعتبرتو .الى شل االقتصاد الفلسطيني باكمله    

ضـمن اطـر ومعـايير     يعمل ه على ان مشددة.جوهرياً في تحقيق المطالب الشرعية لقضية الشعب الفلسطيني 
دولية من الصعب تجاوزها او تخطيها، ال سيما في ظل العالقات المتبادلة والمتشابكة بين المؤسسات المصرفية                

 على ضرورة التزام البنوك باداء وظيفتها االساسية، بالحفـاظ علـى            تشدد وبالمقابل   .في مختلف دول العالم   
 الى ان القطاع المصرفي في فلسطين لم يشهد اية خـسائر            ة الفتت .اموال المودعين واستثمارها بافضل طريقة    

  .للمودعين رغم الظروف القاسية والصعبة التي مر بها خالل السنوات االخيرة
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  البخيت يؤكد حرص األردن الحفاظ على المقدسات اإلسالمية في القدس .29
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عبد الكريم العلوي المدغري مـديرعام      .عروف البخيت امس د   م.داألردني   استقبل رئيس الوزراء     :عمان،  بترا
وتطرق البخيت خالل اللقاء الى حرص االردن قيـادة وحكومـة            .وكالة بيت مال القدس في المملكة المغربية      

من جانبه   .وشعبا على الحفاظ على المقدسات اإلسالمية في القدس وتقديم كل الدعم الالزم إلعمارها وصيانتها             
ري إعجابه بالجهود التي يبذلها االردن من أجل الحفاظ على المقدسات اإلسالمية في القدس وجهود               أبدى المدغ 

  .اعمار المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة
  25/6/2006الغد االردنية 

  
  كي يصدر حكما لصالح فلسطيني متهم بعالقتة مع الجبهة الشعبيةيالقضاء االمر .30

 عاما في قـضية     45 الجمعة حكما لصالح فلسطيني يبلغ من العمر          اصدر قاض فدرالي   : اف ب  ،لوس انجليس 
. كية التي تتهمه بان له صالت مع الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين           يعالقة منذ عشرين عاما مع السلطات االمر      

كية وطرده من البالد النه كذب على اجهـزة         يعدم منح بركات الجنسية االمر    طلبت  كية  يالحكومة االمر كانت  و
ولكن القاضي الفدرالي ستيفن ولسون رفض الذهاب فـي          .ة بشأن الدعم المالي الذي قدمه للجبهة الشعبية       الهجر

واكد القاضي انه ال يوجـد       .هذا االتجاه مؤكدا ان بركات قدم بما فيه الكفاية من االدلة وانه بالواقع قال الحقيقة              
   .اي دليل يثبت ان المتهم هو عضو قيادي اي منظمة فلسطينية

  25/6/2006الرأي االردنية 
  

    العربيةالنشاط النووي اإلسرائيلي مدار بحث في الجامعة .31
تشهد الجامعة العربية خالل االسبوع المقبل اجتماعات مكثفة تخـصص لمناقـشة    :القاهرة ـ سباعي ابراهيم 

  .النشاط النووي االسرائيلي، واسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط
  25/5/2006 البيان االماراتية 

  
   على مستوى العالماإلنفاق على األفيون يفوق صادرات القمح .32

كشف األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن قيمة ما ينفق على تعـاطي االفيـون ومـشتقاته                   :القاهرة
ـ    65تقترب من    الم،  بليون دوالر، الفتاً الى أن هذا المبلغ يعد أعلى من قيمة صادرات القمح على مـستوى الع

وهـو مبلـغ يزيـد علـى     .  بليـون دوالر 70.5ونبه الى أن قيمة ما ينفق على سوق الكوكايين يقدر بحوالى            
االيرادات العالمية لمنتجات البن والشوكوالتة معاً، في حين يموت مئات اآلالف نتيجة الجوع أو عـدم القـدرة                  

  .على تأمين الدواء، كما يعاني الماليين من المجاعة والتشرد
  25/6/2006حياة ال

  
  إصالح النظام السياسي كأساس إلصالح العالقة بين السلطة ومنظمة التحرير .33

  أحمد سعيد نوفل
الخالفات القائمة حالياً بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية متمثلة في حماس تعود في األسـاس                

هـذا  . دوث خلل في النظام السياسي الفلسطيني     الى تداخل الصالحيات بين المنظمة والسلطة، مما يؤدي إلى ح         
الخلل لم يكن ظاهراً من قبل عندما كانت فتح تسيطر على القيادة في المنظمة والسلطة، ولكن بعد فوز حمـاس         
في االنتخابات وتشكيلها الحكومة، أصبح على رأس القيادة الفلسطينية زعامتان مختلفتان في المنهج والمواقـف               

  .ا تقود عربة القيادة في اتجاه مغاير للطرف اآلخرالسياسية، كل منهم
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بعد االنتخابات برزت للمرة األولى قيادتان في الساحة الفلسطينية، قيادة منظمة التحرير وقيادة الـسلطة، ممـا                 
علما أن التداخل في الصالحيات كان موجوداً من قبل بين الرئيس ياسر عرفـات مـن جهـة                  . أضعف كليهما 

ود عباس، وكذلك األمر مع خليفته أحمد قريع الذي هدد باالستقالة مرات عدة قبل وفـاة                ورئيس حكومته محم  
على رغم خطورة تلك الخالفات فقد كانت خالفات داخلية، ألنها كانت داخل تنظيم واحد وهو حركـة                 . عرفات

لبحث فـي   ولكن بعد فوز حركة حماس طفت على السطح قضية التداخل في الصالحيات وكان ال بد من ا                . فتح
  .كيفية إيجاد عالقة وصحية بين المنظمة والسلطة الفلسطينية

تبين الخالفات القائمة حالياً على قضية االستفتاء الذي طالب به الرئيس الفلسطيني حول مبادرة المعتقلـين أن                 
 وظهر منذ اللحظات األولى التي أعلنـت فيهـا نتـائج          . كل طرف يدعي أن من حقه قبول أو رفض االستفتاء         

االنتخابات التداخل في الصالحيات، فقد أعلن محمود عباس نقل مسؤولية ثالثة أجهـزة أمنيـة، هـي األمـن                   
وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما يقـضي أن       . الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني من الحكومة إلى الرئاسة       

 2003لب من الرئيس عرفات عـام       يكون رئيس ديوان الموظفين تابعاً للرئاسة، علما أن أبو مازن هو الذي ط            
وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً     . بتحويل هذا المنصب من سلطة الرئيس إلى سلطة رئيس الوزراء         

آخر يقضي بتعيين أمين عام جديد للمجلس التشريعي، ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون                 
  .في العادة

 هيئة لإلشراف على المعابر برئاسة صائب عريقـات بعـد أن كـان              24/3/2006كما أنشأ محمود عباس في      
وعين رشيد أبو شباك مديراً عاماً لألمن الـوطني، مـن دون            . اإلشراف على المعابر من صالحيات الحكومة     

التشاور مع الحكومة أو وزير الداخلية، مع العلم أن القانون األساسي ينص على أن الرئيس يصادق على مـن                   
 وزير الداخلية لهذا المنصب، األمر الذي يعني مزيداً من السيطرة على األجهزة األمنية التي هي فـي                  يقترحه

وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بإلغاء قرار وزير       . عمومها مشكّلة من عناصر منتمية أو مؤيدة لحركة فتح        
ين المنتمـين لجميـع التنظيمـات       الداخلية الصادر والذي وافقت عليه الحكومة باستحداث وحدة من المقـاوم          

  .الفلسطينية لمساعدة جهاز الشرطة في ضبط األمن في الضفة والقطاع
أكدت هذه التطورات على وجود خلل حقيقي في النظام السياسي الفلسطيني وفي العالقة بين منظمة التحريـر                 

استمرار الخلل على مـسيرة     والسلطة، مما جعل البحث عن إصالح تلك العالقة أمراً ضرورياً، حتى ال يؤثر              
وكان ال بد من توضيح العالقة بين منظمة التحرير والسلطة، فالمنظمة هـي إطـار               . العمل الوطني الفلسطيني  

عام أكبر من السلطة، على أساس أنها تمثل الوطن والدولة واالنتمـاء، بينمـا الـسلطة محـصورة بتمثيـل                    
وتمثـل منظمـة التحريـر الـشعب     . ة فقط من الفلـسطينيين  في المئ34الفلسطينيين في الداخل الذين يمثلون      

الفلسطيني حسب ما جاء في الميثاق الوطني، باعتبار أن كل فلسطيني أينما وجد هو عضو في المنظمة، بينمـا            
فقد جاءت السلطة الفلسطينية لكي تمثل الفلسطينيين       . ال نستطيع أن نقول أن كل فلسطيني هو عضو في السلطة          

وكانـت منظمـة    . 1967، وتفاوض اإلسرائيليين على االنسحاب من األراضي المحتلة عـام           في الداخل فقط  
  .التحرير التي وقعت على اتفاق أوسلو هي التي وافقت على ذلك من دون ذكر للفلسطينيين في الخارج
الفلـسطيني  ولهذا ومن أجل إصالح العالقة بين المنظمة والسلطة الفلسطينية، ال بد من إصالح النظام السياسي                

  :حسب التصورات التالية
 التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وإعادة بناء المهام الوطنية المطلوبة التي على المنظمة القيام بها، مع                 -1

األخذ في االعتبار الواقع الجديد في بنية النظام السياسي الفلسطيني في ضوء تنامي حركة حماس وأفول نجـم                  
والتأكيد على أن منظمة التحريـر تمثـل        . لم يعد لها وجود فعلي في الشارع الفلسطيني       بعض التنظيمات التي    

وحري أن تكون حركة حماس التي فازت في االنتخابات ولهـا تأييـد             . جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج    
ـ               ي المجلـس   كبير في الشارع الفلسطيني، والجهاد اإلسالمي التي لها نضال ملموس ضد االحتالل، ممثلتين ف

  .الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة
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 االتفاق على برنامج يكون القاسم المشترك بين جميع الفصائل الفـسطينية حـسب قوتهـا فـي الـشارع                    -2
وبما أن تأسيس السلطة الفسطينية جاء على أساس اتفاق اوسلو الذي رفضته كل من حركة حمـاس                 . الفسطيني

 حماس غيرت موقفها من المشاركة في النظام السياسي والسلطة عندما وافقـت علـى               والجهاد اإلسالمي، فإن  
فمن الطبيعي أن تتفق جميع التنظيمـات الفلـسطينية علـى           . المشاركة في االنتخابات وأصبحت السلطة بيدها     

ل انهاء  برنامج مشترك، يتمسك بالثوابت الفلسطينية من دون تفريط بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أج              
. االحتالل، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عـودة الالجئـين              

وفي ضوء اآللية األولية التي تضمنها إعالن القاهرة، حول تفعيل منظمة التحرير بحيث تضم جميـع القـوى                  
ك باجماع وطني تلتقي حوله جميع القوى الوطنيـة         كما ال بد أن يحظى البرنامج المشتر      . والفصائل الفلسطينية 

  .واإلسالمية الفلسطينية، من أجل تعميق الوحدة الوطنية
، ) عـضواً  132( توزيع عضوية المجلس الوطني على الفلسطينيين في الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                 -3

.  عـضو  300بحدود  ، ويقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني         ) عضواً 170(والفلسطينيين في الشتات    
ويكون أعضاء اللجنـة التنفيذيـة      . ويكون أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني عن الداخل         

لمنظمة التحرير، والقيادات األساسية في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أعضاء طبيعيين في المجلـس الـوطني               
حرة ونزيهة في أماكن وجود الفلـسطينيين فـي         الفلسطيني، وال يخضعون لعملية االنتخاب، وإجراء انتخابات        

الشتات لعضوية المجلس الوطني، ويصبح األعضاء المنتخبون في االتحادات والنقابات المهنية أعـضاء فـي               
ويوزع بقية األعضاء على أماكن وجود الفسطينيين فـي         . المجلس الوطني بحكم عضويتهم في تلك االتحادات      

بات ممثلي الشعب الفلسطيني حسب نسب وجودهم، على اساس أن يمثـل كـل   أنحاء العالم كافة، وتجري انتخا  
  . ألفا من الفلسطينيين بعضو واحد في المجلس30

 وضع ميثاق جديد لمنظمة التحرير حسب ما تقرره األغلبية المنتخبة داخل المجلس الـوطني الفلـسطيني                 -4
كتي حماس والجهاد اإلسالمي الى المنظمة، كما       واللجنة التنفيذية بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد ودخول حر        

 إلى الميثاق الوطني بعـد دخـول المنظمـات          1968حصل من قبل عند تغيير الميثاق القومي الفلسطيني عام          
الفدائية الى المنظمة، ووضع ميثاق وطني جديد يأخذ بعين االعتبار التحوالت التي حدثت في السنوات األخيرة                

ة، مع التأكيد على الثوابت الفلسطينية وعدم التنازل عنها، مع اهمية إعادة البنود التـي               داخل الساحة الفلسطيني  
  .الغيت من الميثاق في ظل ظروف استثنائية ومن دون مقابل

 ضرورة الفصل التام بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر، وتحديـد                 -5
 وكذلك صالحيات المجلس الوطني الفلـسطيني والمجلـس التـشريعي للـسلطة             صالحيات الرئاسة والحكومة  

ولهذا فإن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير يتطلب إزالة التداخل، الذي يصل إلى حد التطـابق،                . الفلسطينية
تـي  بين مؤسسات منظمة التحرير وبين مؤسسات السلطة الفلسطينية، وسحب الصالحيات القيادية والتمثيلية ال            
  .أعطيت لمؤسسات السلطة على حساب صالحيات مؤسسات منظمة التحرير، وهذا ما عبر عنه اتفاق القاهرة

هذا التداخل الذي أوجده عرفات من خالل رئاسته للسلطة، ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية وحركة فتح في                
الرئيس عرفات هو الوحيد الذي كان      ألن  . ظروف معينة لم تعد موجودة، أصبح من المستحيل استمراره حاليا         

يستطيع أن يترأس اجتماعاً واحداً يضم أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأعضاء في الـسلطة الفلـسطينية                 
وحركة فتح ومستشارين في الرئاسة، من دون تحديد ما إذا كان االجتماع للمنظمة أو الـسلطة أو الرئاسـة أو                    

 ذلك، ليس لعدم قدرته الشخصية فقط، بل ألن هناك شريكا جديدا معه في السلطة               بينما خليفته ال يستطيع   . لفتح
فرض نفسه بعد االنتخابات التشريعية، مما يجعل البحث في إقامة عالقة صحيحة بين منظمة التحرير والسلطة                

  .الفلسطينية أمراً ملحاً
 ويخشى أن تستغل إسرائيل والواليـات       .ان الجميع مستهدف في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية          

المتحدة الخالفات في الصالحيات بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لتمرير مواقف وضغوطات ستؤدي             
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كما أن قيام اسرائيل بالفصل الجغرافي بـين منظمـة          . إلى تصعيد الخالفات وتهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية      
سلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن الحكومة الفلسطينية التي هي نـصف     التحرير في الخارج وجزء من ال     

السلطة في قطاع غزة، ومنع االتصاالت بينهما سيؤديان إلى اتساع شقة الخالفات وتجزئة النضال الفلسطيني،               
الرئاسـة  ليس بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية في الداخل فقط، بل بين الداخل الفلسطيني نفسه، أي بـين                  

  .الفلسطينية في الضفة الغربية والحكومة الفسطينية في قطاع غزة
  25/6/2006الحياة 

  
  الهدف الثابت للحوار الفلسطيني.. إقصاء حماس .34

 بالل الحسن
رغم التصريحات الكثيرة المتفائلة عن نجاح الحوار الوطني الفلسطيني، إال أنني لست من المتفائلين بأن هـذا                 

ول مؤشر على احتمال الفشل هذا، أنه ما أن قيل بأن االتفاق أصبح وشـيكا علـى وثيقـة                   وأ. الحوار سينجح 
وبـات الـشك    . األسرى، حتى بدأت تطرح مطالب جديدة من نوع حل الحكومة وتشكيل حكومـة تكنـوقراط              

مشروعا بأن الهدف من الحوار ليس الوصول إلى اتفاق، بل إحراج حكومة حماس وإقصاؤها، والتمهيد لعودة                
  . إنه إذاً ليس حوارا بل صراع سياسي محتدم. حركة فتح إلى السلطة

لقد واجهت حركة حماس، منذ أن منحها الشعب ثقته في االنتخابات التشريعية، حربا قاسية متشعبة الجبهـات،                 
  . شاركت بها أطراف متعددة، حتى لو كانت هذه األطراف ذات دوافع مختلفة وأحيانا متناقضة

ا سياسية إسرائيلية، عنوانها أن حماس حركة إرهابية، وأن إسرائيل لن تتعامل معها، وكـان               واجهت أوال حرب  
أن أوقفت توريد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها من عمليات االستيراد والتصدير، ثم هـددت بوقـف                 

  . تزويد األراضي الفلسطينية بالماء والكهرباء
، تمثلت بالقصف المدفعي الذي يستهدف حتـى المـدنيين، وبالغـارات            وواجهت ثانيا حربا إسرائيلية عسكرية    

وكانت المرحلة االولى من حرب إسرائيل ضد حكومة حماس ملفتـة للنظـر، إذ              . الجوية، وبعمليات االغتيال  
كانت الضفة الغربية في األيام األولى التي تسلمت فيها السلطة هي مركز المواجهات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية،  

لكن الضربات العسكرية الموجعة، وإلى حد ارتكاب المجازر، كانت من نصيب قطاع غزة، وبحجة أن قطاع                و
  . غزة هو مركز القوة لحركة حماس

وواجهت حركة حماس ثالثا حربا دولية أوروبية ـ اميركية، عنوانها حجب المساعدات المالية عنها، من أجـل   
لقد كان حجب المساعدات حـرب تجويـع لـشعب    .  تحت إمرتهاشل قدرتها على إدارة شؤون الوزارات التي     

االعتـراف بإسـرائيل، والتخلـي عـن اإلرهـاب،          (بكامله، وتم تغطية هذه الحرب بشعارات سياسية ثالثة         
، بينما لم يكن هناك أي شعار أميركي أو أوروبي يضع شروطا مقابلـة علـى                )واالعتراف باالتفاقات الموقعة  

ا أو يسائلها عن دورها في تعطيل تنفيذ االتفاقات الموقعة، وال أحد يضغط عليها فـي                إسرائيل، فال أحد يدعوه   
واتسع نطاق حملة الحصار هذه     . مسعاها لفرض الحلول على أرض الواقع بعيدا عن التفاوض مع الفلسطينيين          

تـسع نطـاق    ثم ا . ليشمل كل دولة عربية أو إسالمية تفكر بكسر الحصار وتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني            
الحصار أكثر عبر تهديد البنوك العربية والفلسطينية بأنها ستتعرض للعقاب إذا هي قبلت بتحويل أي تبرعـات                 

  . رسمية أو شعبية
ثم بدأت حركة حماس تواجه رابعا حربا فلسطينية داخلية، وكانت هذه هي المعركة األدق واألصعب، نظرا لما                 

قيل . كان عنوان هذه المعركة هو سحب الصالحيات      . اعات مسلحة تنطوي عليه من خالفات، ومن احتمال صر      
وقيـل  . لحركة حماس أن ال مسؤولية لها على األجهزة األمنية ألن هذه من مسؤوليات الرئاسـة الفلـسطينية                

لحركة حماس أن ال دور لها في تحديد وجهة التفاوض مع إسرائيل ألن هذه هي مسؤولية منظمـة التحريـر                    
ل لحركة حماس أن ال مسؤولية لها في إدارة المعابر الحدودية ألن ذلك يهدد بإغالقهـا، وتـم                  وقي. الفلسطينية
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وشملت هذه العملية اإلعالم أيضا فأصبحت اإلذاعة والتلفزيون من صـالحيات           . وضعها تحت إشراف الرئاسة   
مين الرواتـب   وفي سياق نزع الصالحيات من حكومة حماس، ألقيت على عاتقها فقط، مسؤولية تـأ             . الرئاسة

وحين لم تستطع حركة حماس أن تجتـرح        .  ألف موظف فلسطيني، ومن خالل خزينة مفلسة       140الشهرية لـ   
  . معجزة لحل مشكلة الحصار والتجويع والرواتب، بدأت الحملة ضدها تطالبها باالستقالة والتنحي

ثيقة األسرى ورفع شعار االسـتفتاء،      ووالفلسطينية أيضا، بدأ البحث في      وسط هذه الحملة اإلسرائيلية والغربية      
إما قبول وثيقة األسرى كاملة وكما هي ومن دون أي تعـديل أو تطـوير،               : وتم وضع األمور في سياق مغلق     

إمـا اسـتمرار    : وكانت المعادلة على الصعيد الشعبي مطروحة كما يلي       .. وإما االحتكام للشعب عبر االستفتاء    
وبدأ الحوار وسط مناخ بأن حركة حمـاس تـرفض وثيقـة األسـرى              . الجوع وإما وثيقة األسرى واالستفتاء    

وترفض االستفتاء، األسرى بما لهم من مكانة معنوية كبيرة في نفوس الناس، واالسـتفتاء بمـا هـو أسـلوب             
ديمقراطي يصعب رفضه، مع توقع بأنه إذا استمر موقف حماس على حاله فإن االستفتاء سيحسم األمر لصالح                 

  . حركة فتح
نجحت حماس في دفع األمور باتجاه مناقشة بنود وثيقة األسرى بندا بندا، بـدال              . ن تغيرا طرأ على الوضع    ولك

 بنـدا تحظـى   18 بندا من أصـل   15وتبين بسرعة أن    . من النهج السابق القائل إما قبول الوثيقة وإما رفضها        
وهنا ساد جو من التفاؤل بـأن       . بنودبموافقة الجميع، وأن األمر يقتصر على تعديل أو تطوير أو توضيح ثالثة             

ولكن هذا لم يعجب الدهاقنة وال شلة التوتير التـي أصـبحت            . وثيقة األسرى ستقر، وأن االستفتاء ال حاجة له       
اولئك الذين يناورون من أجل هدف واحد فقط هو إقصاء حكومة حماس، والعودة إلـى نعـيم                 . معروفة باالسم 

  .  جديدة، ومطالب جديدةوبدأنا نسمع فجأة تحليالت. السلطة
قيل إن توضيح النصوص هو تحـوير       . قيل أوال إن التعديالت المقترحة على البنود الثالثة المتبقية لن تقبل أبدا           

وقيل ثانيا إنـه لـيس      . لها يماثل إلغاءها، وتمت العودة إلى المنهج السابق إما القبول بالوثيقة كما هي وإال فال              
يرضى عنـه مـانحو     (بل المهم هو االتفاق على برنامج سياسي        ) فيما بيننا (طني  المهم االتفاق على برنامج و    

وكان هذا يعني أن هناك سلسلة أخرى من المطالب السياسية ال بد من اإلعالن عن الموافقة عليها                 ). المساعدات
  . إضافة إلى وثيقة األسرى

يل الحكومة وتتشكل حكومة تكنوقراط تترأسـها       وقيل ثالثا إنه إذا تم االتفاق على وثيقة األسرى فال بد أن تستق            
  . شخصية حيادية

وقيل رابعا إن الحكومة يجب أن تعرف أنها ليست شريكة في القرار السياسي، وأن مهمتهـا فقـط تـصريف                    
وقيل أكثر من ذلك حول من هو المـسؤول عـن إقـرار             ... وقيل). حكومة مديرين (الشؤون اإلدارية اليومية    

يل، المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلة للشعب كله، أم استفتاء أهـل              االتفاقات مع إسرائ  
  . الداخل فقط ومن دون أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجدهم

إذ ال بد من إزاحـة      . وهنا تبين أن المسألة ليست مقتصرة على وثيقة األسرى، وليست مقتصرة على االستفتاء            
عن مائدة البحث والحوار والنقاش والقرار، وبخاصة إذا كان هذا التيار يمثل نهجا متـشددا               أي تيار فلسطيني    

  . في التمسك في الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني
لقد كانت وثيقة األسـرى     . هنا يتركز الصراع، وعند هذه النقاط تدور المعركة السياسية        : نعود ونقول .. واآلن

وحين تبين أن االتفاق ممكـن وأن ال لـزوم لالسـتفتاء،            . فتاء وسيلة فحسب  وكان شعار االست  . وسيلة فحسب 
  . برزت المطالب الجديدة لتعيد المعركة إلى منحاها المقرر سلفا

ولهذا كله نميل إلى التشاؤم، ونبتعد عن تفاؤل المتفائلين بأن هذا الحوار الوطني سينجح، ونأمل رغم كل ذلـك                   
  . بأن نكون مخطئين

وال تملك  ) فتح( امتلكت حماس وثيقة طابو لبيت تسكنه فتح، وال تستطيع           : رموز شلة التوتير قائال    لقد كتب أحد  
وال يجوز أن تغادره، ليس ألنها ترفض الوضع الجديد كما يقال، ولكن ألن ليس لها مكان آخر غير البيت الذي                    



 

 19

عب أن يجلس في غرفة القيادة      وما أص .. بنته وسلمت خرائطه ووثائقه إلى حماس، بفعل مغامرة غير محسوبة         
  . ي إلدارة شؤون جيش ال ينتمي إليهجنرال شرع

هل هناك توضيح أقوى من هذا إلى أن دهاقنة حركة فتح سيواصلون رفض وجود حركة حماس في الـسلطة                   
مهما كان نوع الموافقات المطلوبة منها؟ وأين هم عقالء فتح القادرون على إبقاء الحوار سـائرا فـي نهجـه                    

  طني؟ الو
  25/6/2006الشرق األوسط 

  
  !!والقناعات... الصياغات: الحوار الوطني .35

  هاني حبيب 
الساعات االخيرة، كانت مسرحاً لتناقل االنباء المشجعة والمتفائلة، وخالفاً للمرات السابقة، هـذه المـرة تـتم                 

مسائل الخالفية السابقة وباتت    االشارة الى انه تم بالفعل التوصل النهائي الى صياغات متفق عليها حول كافة ال             
االنباء تتناقل، وان بتثاقل موعد وساعة االعالن االحتفالي بمناسبة النهاية السعيدة للحوار الوطني، خاصة وان               
الرئيس ابو مازن وبمشاركة رئيس الحكومة اسماعيل هنية، سيكونان علـى رأس هـذا االعـالن االحتفـالي                  

 في انتظار تلك اللحظة التي من المفترض ان تضع القـضية الوطنيـة              المرتقب، والساعات تمضي بطيئة مملة    
الفلسطينية امام مرحلة جديدة، يمكن معها مواجهة االستحقاقات الخطيرة التي تفرضها اسرائيل من خالل خطة               
اولمرت، بحيث يشكل التوافق الفلسطيني، العقبة الرئيسة الكأداء في مواجهة هذه الخطة التـي تـتلخص فـي                  

اب من الضفة الغربية، ورمي المفتاح في الشارع وبوجود شريك موحد، يمتلك سياسة واضحة محـددة،                انسح
فان مثل هذه الخطة، لن يكتب لها النجاح اذا ما استخدم الجانب الفلسطيني، ورقتـه القويـة الوحيـدة، وحـدة        

االقتصادي والتمويلي الـذي    الموقف السياسي، بشكل جيد وفاعل، مستثمراً هذه الورقة لفك الحصار السياسي و           
  .يفرضه العالم علينا

وباعتقادنا ان االخبار المتفائلة حول التوصل الى توافق نهائي، تزامن مع انحسار الحديث عن االستفتاء، الذي                
ظل مجرد حديث وتصريحات محدودة، يترافق مع انعدام اي جهد حقيقي يشير الى نوايا الجهات التي قـررت                  

ده جدياً، اذ ان االخبار عن ايعاز الرئيس الى لجنة االنتخابات المركزية، بالعمل فوراً بوضع               هذا االستفتاء، عق  
اآلليات لتنفيذ االستفتاء في الموعد المحدد، اال اننا لم نلمس اي جهد، وال حتى جهداً ضـعيفاً، بهـذا االتجـاه،                     

اعليتها بسبب انكشاف هـذا التكتيـك       وكأنما قرار الرئاسة ومرسومها، لم يكن اكثر من اداة ضغط، لم تحقق ف            
الذي لم يترافق مع خطوات جدية، لجهة اعداد الساحة فعلياً لمثل هذا االستفتاء، الذي كان يعلم الرئيس بـدون                   
شك ان هناك عقبات عديدة امام اجرائه، فلسطينياً واسرائيلياً، واذ اننا امام اصرار ابو مازن على اجراء هـذا                   

لمقرر، اذا لم يتوج الحوار الوطني بتوافق على وثيقة االسرى، فان االستبطاء في وضع              االستفتاء في الموعد ا   
آليات مبكرة، على صعيد الشارع، من اجل تنفيذ هذا االستحقاق في الوقت المالئم والمقرر، والمترافـق مـع                  

 الـى انكـشاف هـذا       تجاهل تام من قبل الفصيل االساسي الداعي لهذا االستفتاء، حركة فتح، ال يقود بالنتيجة             
التكتيك الخاطئ اذ انه كان ساذجاً لدرجة انه بات ضاغطاً على الجهة الداعية له، بدل ان يشكل ضغطاً حقيقيـاً                    
على مختلف االطراف من اجل انجاز التوافق على وثيقة االسرى، بدون اجراء تعديالت جوهرية تطال بنودها                

  .االساسية
ابو مازن، الذي نجح في فرضها      يكن احد متحمس الجرائها اكثر من       ، فلم   وكما كان شأن االنتخابات التشريعية    

على فتح قبل ان يفرضها على الوضع الفلسطيني، كذلك هي مسألة االستفتاء، اذ اننا نعتقد ان ابو مازن كـان                    
ن ذلك  فتح، من كان يرى خالف ذلك، وان لم يك        على ما يبدو، فان هناك في قيادة        االكثر جدية في اجرائه، لكن      

واضحاً بشكل علني اال في مرات قليلة، ونعتقد ان هذا ما يفسر عدم دخول آليات جدية باتجاه التحضير الفعلي                   
لالستفتاء موضع التنفيذ اال على نطاق يتصل بجهد رئاسي، ظل محدوداً قياساً على ما كان يجـب ان يكـون،                    
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زن لجهة تنفيذ االستفتاء في حال فشل الحـوار،         ونعتقد ان قيادة فتح، نجحت هذه المرة في تخطي جدية ابو ما           
لكنها مع ذلك نجحت ايضاً في جعل الحوار الوطني اكثر سهولة عندما تعرضت وثيقة االسرى العادة صياغة                 
واجراء تعديالت جوهرية عليها، بما يجعلنا امام وثيقة جديدة ومغايرة تماماً، اال ان ذلك ال يقلـل مـن قيمـة                     

ان تحقق، اذ ان المهم التوصل الى قواسم مشتركة تضع حداً للوضع المأساوي المتأزم الذي               وحقيقة هذا التوافق    
تعيشه الساحة الفلسطينية، لكن االهم من ذلك، كما نرى، هو ان يتمكن هذا التوافق من فك الحصار والعزلـة،                   

افق، في عقـد مـصالحة      ويمكننا من ايجاد مصالحة حقيقية مع العالم، بعد ان نجحنا، في حال حصول هذا التو              
داخلية ناجحة، اذ ان المهم في حالتنا الفلسطينية، ايجاد المناخ المالئم العادة ثقة المجتمـع الـدولي، االقليمـي                   

  .والعربي، في الوضع الفلسطيني، وهو ما نفتقد اليه قبل التوصل الى توافق بنتيجة الحوار الوطني
لذي احرزه الحوار الوطني، وكـل مـا نخـشاه ان تـشكل هـذه               ولم نزل بانتظار الصياغة النهائية للتوافق ا      

الصياغات، مهرباً من االلتزامات الحقيقية المحددة تجاه انفسنا وتجاه المجتمع الدولي، بحيث يمكن للتفـسيرات               
المختلفة، والمتعارضة، والمتناقضة احياناً جعل الخالفات الجوهرية ال تزال قائمة، ثم التحايل عليها من خـالل                

ياغات مطاطة ومرنة بحيث تمكن كل طرف من وضع تفسيره الخاص وفقاً الجندته، في هذه الحال، فاننـا                  ص
نكون نضحك على انفسنا من انفسنا، والتوافق الهش يصبح ازمة جديدة، والوثيقة النهائية، عرضة لحوار جديد                

  .ند من بنود الوثيقة الجديدةحول كل تفسير وكل نص وكل بند، وستكون بحاجة الى استفتاء حول تفسير كل ب
واثناء كتابتنا لهذه السطور، كان الخبر االخير المتعلق بالحوار يشير الى ان هناك اجتماعاً بـين ابـو مـازن                    
واسماعيل هنية وممثلي الفصائل االخرى، لم يحدد موعده، لوضع اللمسات االخيرة على الـصياغة النهائيـة،                

ل صياغة نهائية، لم تكن دقيقة وان االمر قد يحتاج الى مزيد من الحـوار،               االمر الذي يشير الى ان االنباء حو      
وهذا ما ترجحه، اذ اننا نعتقد ان االمر يتجاوز الصياغات الى القناعات، وهو ما يزيد من صعوبة الحوار لكنه                   

ل والخالف  يؤتي بالثمار المرجوة منه، من خالل التوصل الى صياغات وقناعات محددة وحاسمة، ال تقبل الجدا              
في التفسير، واذا كان الوقت المستنفذ للتوصل الى مثل هذا التوافق الجدي، قد يكون اطول قليالً، اال انه يستحق                   
المجازفة به اذا كان لجهة التوصل الى قناعات وليس مجرد صياغات مطاطة، وفي السياق نفسه، فاننا نعتقـد                  

اء تصريحات مبـشرة، لكنهـا ال ترتكـز علـى اسـاس             ان األجدى باالطراف المتحاورة، عدم االنسياق ور      
موضوعي، وان تقلل من الترويج عن مواعيد يتبين فيما بعد انها وهمية، الن الجمهور الفلسطيني المتابع بكـل           
جهد، لمجريات الحوار، لم يعد يثق بهذه التصريحات المجانية غير الجدية، وال بأس من االنتظار، فهو افـضل                  

مية، حتى يظل الجمهور الفلسطيني في حالة ضغطه على المتحاورين من اجل انجاز هـذا               من المعلومات الوه  
االستحقاق التاريخي على اكمل وجه، اذ ان بيع االوهام للمواطنين يدفع بهؤالء الى التسليم بـان االمـور قـد                    

لمختلفة من اجـل    انتهت نهاية سعيدة، ولم تعد هناك حاجة الستثمار الجهد الجماهيري للضغط على االطراف ا             
التوصل الى التوافق الوطني المطلوب، ونعتقد اننا ال نزال امام استحقاق يتعلق بالوقت المتزامن مع الجهد، قبل                 

  !!.ان نقول، اننا بالفعل قد توصلنا الى التوافق المطلوب
  25/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  ة الغربية؟تزايد االغتياالت اإلسرائيلية مؤشر النسحاب قريب من الضف .36

  سليمان الشيخ
من المؤكد أن اغتيال القيادي في الجهاد االسالمي محمود المجذوب وشقيقه نضال في مدينة صيدا اللبنانية لـن                  
يكون االخير في سلسلة االغتياالت التي كثفت وحدات الجيش اإلسرائيلي والخاليـا التابعـة لهـا أو العاملـة                   

والالفت . لفلسطينية التي تعتبرها مسؤولة عن عمليات ضد مواطنيها وأمنها        لمصلحتها القيام بها تجاه القيادات ا     
في سلسلة االغتياالت األخيرة والتي تعتبر من نوع إرهاب الدولة المنظم والمبرمج أن عددها ازداد وتنوع ومن         

  :بينها
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 كان يقيم فـي مبنـى        تجريد حملة عسكرية العتقال إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الضفة الغربية الذي             -
 مايو كما تـم اعتقـال       / ايار 23وفعالً تم اعتقاله بتاريخ     . يواجه المبنى الذي يسكنه محمود عباس في رام اهللا        

  .سبعة من أعضاء تنظيمات فلسطينية أخرى من مدينة بيت لحم
غارة طيـران    من الشهر نفسه من خالل       20 قبل ذلك اغتالت إسرائيل محمد الدحدوح قائد سرايا القدس في            -

  . في مدينة غزة– إمرأتان وطفل –ذهب ضحيتها ثالثة افراد أيضاً 
 كما ارسلت القيادة االسرائيلية وحدة من المستعربين في جيشها العتقال محمد الشوبكي أحد القادة العسكريين                -

 أدى إلى نـشوب      مايو إال ان انكشاف دخول الوحدة إلى رام اهللا         / ايار 24لحركة الجهاد في الضفة الغربية في       
مع ذلك تـم    . معركة تصدى فيها الناس للوحدة اإلسرائيلية التي تم تعزيزها بعشرات المدرعات والجنود الحقاً            

اعتقال الشوبكي ومعه أربعة من المقاومين الفلسطينيين، واستشهاد أربعة آخرين، وإصابة ما يزيد عن أربعـين     
  .مدنياً بجروح مختلفة

ت خالل أيام قليلة، وسبقتها وتلتها عمليات أخـرى وبـأنواع مختلفـة مـن االسـلحة                 إن كل هذه العمليات تم    
فـإلى مـاذا    . والمعدات، ومن قبل وحدات عسكرية تعتبر من النخبة في الجيش االسرائيلي وأجهزته المتنوعة            

  يؤشر هذا التصعيد، وما هي دالالته؟
 كما  –ل تعدت ذلك إلى خارج فلسطين المحتلة         إن االغتياالت واالعتقاالت لم تقتصر على الضفة وغزة، ب         -1

 وهذا يؤشر إلى أن هناك قراراً مركزياً وخطة موضوعة    –حصل مع محمود المجذوب وشقيقه في مدينة صيدا         
صحيح أنها سياسة دائمة ومستمرة، إال أن الجديد فيها هو اإللحاح في تنفيذ أكبر عـدد مـن                  . يتم تنفيذها تباعاً  

  .ياسياالغتياالت وفي زمن ق
 إن عملية اغتيال المجذوب تثبت مع غيرها من عمليات سابقة وربما الحقة، أنـه توجـد خاليـا ناشـطة                     -2

 2000للمخابرات االسرائيلية في األراضي اللبنانية، بعد أن أعلن الجيش االسرائيلي انسحابه من لبنان في عام                
ه القيادة االسرائيلية خطـراً عليهـا، وقلمـا         وهذه الخاليا تتحرك بمبادرات وحسب االوامر الغتيال من ترتأي        

  .تعترضها عوائق أو روادع تمنع أو تُحبط خططها التنفيذية
فها هي  .  ال يوجد فرق كبير بين القيادات االسرائيلية في سياسات البطش والقتل تجاه الفلسطينيين أو غيرهم               -3

قبل الوحدات العـسكرية االسـرائيلية بموافقـة        أبشع العمليات والتي لم توفر وسيلة قتل إال وتم استعمالها من            
حكومة إسرائيلية يشارك فيها حزب العمل، فالبطش والقتل هما أبرز السمات التي تلتقـي عليهـا الحكومـات                  

هو ) من المغرب (االسرائيلية ضد الفلسطينيين، بل أن رئيس حزب العمل عمير بيرتس وهو من أصول شرقية               
  .ذ القرارات المباشرة لتنفيذ مثل هذه العملياتعلى رأس وزارة الحرب التي تتخ

 ال شك أن عمير بيرتس اآلتي من مؤسسة غير عسكرية والذي سبقه غيره مـن العـسكريين علـى رأس                     -4
يريد إثبات أنه ال يقـل عـنهم بطـشاً ودمويـة ضـد        ) مثل موفاز وشارون ورابين ودايان وغيرهم     (الوزارة  

 المؤسسة العسكرية، إضافة إلى تضخيم عنصر االمـن واعتبـاره مـن             ويبدو أن طبيعة  . الفلسطينيين وغيرهم 
  .المقدسات التي ال تمس، تفرض اعتباراتها على كل من يتولى هذه الوزارة

 ال تتورع إسرائيل ومن وجهة نظرها ومصلحتها األمنية التي تعتبرها على رأس أولوياتهـا عـن تنفيـذ                   -5
ى أمنها، إن كان في داخل كيانها أو في خارجه، وال تقيم وزنـاً              عمليات إرهاب دولة ضد من تعتبره خطراً عل       

في أحيان كثيرة إلى احتجاجات الدول المعنية والمستهدفة بالعمليات ضد بعض االشخاص أو المنشآت أو حتى                
بـر  ولم يقتصر أمر تنفيذ العمليات على البلدان العربية فقط بل تخطاها إلى بلدان خارجية تعت              . للقوانين الدولية 

  .صديقة السرائيل تاريخياً
كما أن عمليات التجسس لمصلحة اسرائيل طالت حتى الواليات المتحدة، حاميتها االولى والتي تزودها بالسالح               

  .والعتاد والتقنية والمال أيضاً
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 منـذ سـبعينات القـرن       –وعلينا التذكير بأن االستخبارات االسرائيلية الحقت منفذي عملية اولمبياد ميـونيخ            
وهناك من يرجح أن مجزرة صبرا وشـاتيال عـام          .  واغتالت أغلبهم في بلدان عربية وغير عربية       –لماضي  ا

 ما هي إال أحد ردود أفعال الجيش االسرائيلي على عملية ميونيخ، كون أغلب منفذي العملية كانوا مـن                   1982
  .سكان المخيم

 – من الفلسطينيين وغيرهم     –اسيس إسرائيل    ال شك أن دقة المعلومات والرصد والمتابعة ميزت وتميز جو          -6
ويطرح ذلك أسئلة عن مدى كفاءة االجهـزة االمنيـة الفلـسطينية            . وهم أدوا ويؤدون مهماتهم بكفاءة وجدارة     

  .المتعددة االسماء والمهمات، والمتخمة باالعداد الوافرة من المجندين
ل واالغتيال وتكثيفها أن االنسحاب من مساحات        هل يمكن االستدالل من خالل ازدياد وتيرة عمليات االعتقا         -7

  معينة من الضفة الغربية قد اقترب، وأن ما يحصل هو تمهيد له؟
  25/6/2006الحياة 

  
  ..!!عن الحقائق المزعجة .37

  عبد اهللا عواد 
ماذا تبقى من السلطة سوى االلقاب غير القابلة للصرف على حاجز احتاللي تقف عليه مجندة واحـدة، تؤشـر                   

ماذا تبقى سوى أموال ضـرائب ومـا        (؟  ..الكافية لفرض سلطاتها على الجميع    .. اصبعها صاحب السلطة  فقط ب 
داخلياً وخارجيـاً علـى     ) السلطة(وبصيغة أخرى ما جدوى وجود      ! شابه تذهب نفقات جارية وال تكفي أيضاً؟      

  !؟..أيضا) المقاومة(وعلى صعيد كذبة ) البناء(صعيد كذبة 
  قشة الراتب سقطت

فان ما تبقى بعض    .. وبانتهائها) كل ما تبقى من السلطة الرواتب     .. (كان الرأي واضحاً  .. ت قليل ماضية  لسنوا
وهـي  .. بدأ يتالشى سريعاً، كاشفاً حقيقة طالما هرب الجميع من االقتراب منهـا           .. االنتظار، وشيء من األمل   

لنكتـشف حقيقـة    ..  سرعان ما يـذوب    مدى هشاشة السلطة وانها تشبه رسماً على الرمل، او تمثاالً من الثلج           
  .بال مضمون وال هم يحزنون) القاب(التي ليست سوى سلطة .. السلطة

وما زالت كذلك وهي محكومة بمعادلـة خارجيـة، وهـي       .. خذوا الحقيقة بال مكياج، ولدت السلطة واستمرت      
 ذلك يندرج فـي اطـار المكـابرة         واالعتقاد بغير .. االبنة الشرعية لهذه المعادلة وجوداً واستمراراً او انتهاء،       

الفارغة، وبذلك ولدت كمصلحة اسرائيلية اميركية دولية اقليمية وخارج هذه المصلحة ال وجود لها، واذا كانت                
فان تغيير المعادلة التفاوضية كما تطرح حركة حماس عبر السلطة هو ضـرب مـن               ) المرة(هذه هي الحقيقة    

  ..ليس أكثر.. الخيال
وكـل  .. غير موجود.. خارج المعادلة التي تحكم السلطة ومنذ البدء    .. الذي تطرحه الحكومة  .. ان البديل المالي  

اذا اسـتمر الحـال     .. وبذلك) معنوية فقط (محاوالت  .. ما تفعله عبر التبرعات وادخال األموال عبر معبر رفح        
بـال  .. وزراءسيكون تحصيل حاصل، وعندها سيظل عنـدنا مجلـس          ) السلطة(فان انهيار مؤسسات    .. هكذا

.. وزارات ومؤسسة رئاسة بال مؤسسات وسيغرق الشارع وسط سلطة ميليشيات فصائلية وشـللية وشخـصية              
ومقدمات ذلك واضحة، ولعل البؤس االقتصادي سيكون المغذي االساس لهـذه الظـاهرة المـدمرة للوجـود                 

  .الفلسطيني
خاصة الشوفينية، وبذلك ترتكب خطيئـة تاريخيـة        ان الفصائلية، أفرغت الطاقات الشبابية المقاومة لحساباتها ال       

  .للحشد والتعبئة الشوفينية) بؤسه االقتصادي(بحق الشعب الفلسطيني الذي تستغل هذه الفصائلية 
  انهيار اقتصادي

.. والـشتم .. تكون دائماً الحقيقة، وسيادة ثقافة الجهل والتضليل والقدح       .. اولى ضحايا سيطرة الفكر العصبوي    
اللعنة في هذه اللحظة على البنوك، عبر االيحاء بتحميلها المسؤولية عـن الوضـع االقتـصادي                وهكذا تنصب   



 

 23

ان البنوك هي مثل السلطة ابنة اتفـاق اوسـلو، وانهـا            : المأساوي، باسقاط مسبق لحقيقتين االولى    .. المتدهور
.. جد بنوك مستقلة وبالمطلق   في عصر العولمة والمالية تحديداً االكثر وضوحاً ال تو        : والثانية. مركز تسهيالت 

  .واالفالس.. تعني االنتحار) سويفت(ألن االستقاللية عن الشبكة العالمية 
تكون النتيجة في الحالة الفلسطينة     .. بوقف التعامل معها  .. ان هذه الشبكة اذا شطبت البنوك     .. هل يعرف الناس  

فهل يقـول لنـا     ! ؟..سينتهي من السوق  .. روان الشيكل والدينار والدوالر واليو    ).. عملة خاصة (التي ال تملك    
) العكـازة (ما زالـت    ) البنوك(هل يعرف الناس ان     ! ؟..اصحاب الحملة والتحريض على البنوك ما هو البديل       

  !االخيرة التي يتكئ عليها االقتصاد المتهاوي؟
هي ان وطن رأس    في هروب االموال نحو الخارج يقفزون عن حقيقة مثبتة و         .. ان الذين يتحدثون عن االخالق    

.. قلقة وغيـر مـستقرة    (اي ال يوجد له وطن، واذا كانت الحالة الداخلية الفلسطينية           .. المال في مكان استثماره   
والذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة القيادة السياسية التـي مـن            .. فان هذا الهروب مسألة عادية    ) وبال أفق 

  .االساسية تشجيع االستثمار) مهامها(
فـان االنهيـار االقتـصادي    .. الخ.. ا استمر الحال على ما هو عليه اآلن بال أفق سياسي وأمني ومادي        واذا م 

  .يكون تحصيل حاصل وال عالقة لذلك ال بالنيات الحسنة او السيئة
  ُأس المقاومة.. البقاء

د المقاومة وذلك   هو عما .. في الوطن .. على ان البقاء في االرض    .. دلت تجربة المقاومة في فلسطين وتاريخياً     
بقاء الناس فـي ارضـهم     : أمام معادلة ثنائية واقليمية ودولية عملت بالضد من الفلسطينيين، ومن جانبين االول           

.. ووطنهم شكل عائقاً بالضد من المشروع الصهيوني الذي استند في جوهره وما زال كـذلك الـى التهجيـر                  
الل كما دلت وبالقطع انتفاضة العام سبعة وثمانين، ويوم         هؤالء الناس شكلوا أساس المقاومة ضد االحت      : والثاني
  ..االرض

فان سؤال االنهيار   .. ما زال يقوم على التهجير وخاصة من الضفة الغربية        .. وبفرضية ان المشروع الصهيوني   
ان الهجرة الفلسطينية نحو الخارج حاضرة ومنذ       .. االقتصادي يبرز بحدة على الصعيد الوطني في ضوء حقيقة        

.. كما تدل معطيات ومؤشرات عديدة واضحة جـداً       .. ولكن وتيرتها تزداد يوماً بعد آخر     .. وات قليلة ماضية  سن
هـو  .. وبذلك فان منطق الصمود والبقاء الذي يطرح      .. وكلما ازدادت وطأة البؤس االقتصادي ازدادت الهجرة      

  .منطق حالم ليس أكثر
.. يتجاوز حقيقة ..  موجهة ضد حماس والحكومة التي شكلتها      بان هذه الحرب االقتصادية التجويعية،    .. ان القول 

وانما هي جزء من مخطط صهيوني موضوع على الطاولة ويهدف فـي            .. ان حرب التهجير ليست بنت اليوم     
البدء لتقاسم أرض الضفة بين المستوطنين وبين الفلسطينيين الذين يتم حشرهم في معازل واسـتمرار خـنقهم                 

 التهجير، ولكن مسألة طبيعية ان تستغل الدولة العبريـة اي متغيـر فلـسطيني يخـدم                 اقتصادياً وللهدف نفسه  
  .بعيداً عن الفكر العصبوي المسيطر في هذه اللحظة) كل ما في االمر(هذا .. حربها

! سؤال رؤية ما يكون ولمصلحة مـن سـيكون؟        ) حوار الفصائل (هو الغائب عن    .. ان سؤال العقالنية والوطن   
وقعت فيه الشوفينية الفصائلية وبذلك اصبح وجود الشعب،        .. بكل ما يعني المصطلح   ) فخ(سلطة  وما يكون ان ال   

  .غير مهم، كما اصبحت االرض التي تصادر غير مهمة
  انتهاء مبرر وجود السلطة

تأسيساً على فشل فرضيتي    .. وانما مطروحة منذ اربع سنوات ماضية     .. لم تُطرح اليوم  .. حل السلطة، كفرضية  
من المستفيدين من وجودهـا،     ) بفئة( في المقاومة وفي انهاء االحتالل، لكن هذه الفرضية كانت تواجه            وجودها

لهـذا  .. فان آخر مبرر لوجود السلطة قد سقط من تلقاء نفـسه          .. وبانتهائها) الرواتب(مدعومة بجيش اصحاب    
  !يصبح سؤال جدوى هذا الوجود حتمياً؟

  !كما تقول الوقائع الصارخة على االرض؟.. ة االرض والتهويدان السلطة فشلت في مواجهة حرب مصادر
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  !ان السلطة فشلت في مواجهة حرب االغتيال والتدمير واالعتقال المستمرة بوتيرة متسارعة؟
  !؟)..َملْيشتها(و.. ان السلطة حرفت الطاقات الشابة المقاومة عن طريقها الصحيح

  !ظام؟ان السلطة فشلت في بناء مؤسسات القانون والن
  ..ان السلطة فشلت في توفير مقومات الوجود عبر فشلها في توفير الرواتب

يعلق عليهـا االحـتالل     ) الفتة(تحولت الى   .. والنتيجة عكسية وفوق ذلك   .. ان السلطة فشلت في بناء االقتصاد     
  !لهذا بالضبط ما جدوى وجود السلطة؟.. جرائمه واستيطانه، ومصادرته لالرض

  .االجابة واضحة
ن المصلحة الفلسطينية في سياقها االستراتيجي وكذلك التكتيكي غير موجودة وكل التبريرات التي تساق تحت               ا

الفتة االنجازات في رفض حتى مناقشة فكرة حل السلطة هي دفاع عن الكراسي والوجاهة، او طرح التـساؤل                  
  !وبشكل معكوس ما البديل؟

 الحياة الفلسطينية وهو البديل المرفوض من االحتالل نفـسه،          البديل موجود، االحتالل الحاضر في كل تفاصيل      
من الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية، والزراعة، وما تبقى كل شيء له واالرض والمصادرة             ) ارتاح(الذي  

ة التي شكلت السلط  .. وبكافة اشكالها .. طفولية والبديل المقاومة  ) ملهاة(وتحولت السلطة الى    .. والقتل واالعتقال 
  ..أمامها) سداً(وتشكل 

  )ِحلّوا السلطة وروحوا(
ولـيس حـوار   .. مهما كانت نتيجة الحوار فان شيئاً لن يتغير النـه حـوار سـلطويين         .. خذوا الحقيقة عارية  

غارقة في مصالحها الخاصة وغير قلقة ال علـى االرض وال           .. حوار فصائل نرجسية حتى الجنون    .. مقاومين
لهذا سواء نجح الحوار او فشل ال يعني شيئاً         .. حوار يخفف قليالً من حالة االحتقان     وفقط نجاح ال  .. على الناس 

  .فاشلة) سلطة(وال يعني ان البديل للفشل االستفتاء هو المخرج النه محكوم بـ. على االرض وفي السياسة
الحل، الن الناس   او استمرارها، وستكون النتيجة نحو      ) حل السلطة (ولكن على   .. ربما االستفتاء حالة ضرورية   

بعد ان ذهبـت  .. ونحو صراع كراسي ومناصب  .. وتقودهم نحو بؤس اقتصادي   ) يسر البال (لم يروا منها شيئاً     
  .. وما تبقى تهجير الناس.. االرض
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