
االثنين 17 يناير 2011   11محليات
هّنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية واستذكر موقف »حماس« الرافض لالحتالل

هنية للوفد الصحافي الكويتي: سنعلن قريبًا بدء إعادة إعمار
أكثر من 3500 منزل في قطاع غزة بمساندة الجمعيات الخيرية الكويتيه

مصر أبدت رغبة في تجديد دعوة الفصائل الفلس�طينية إلعادة بحث المصالحة و»حماس« ترغب في إنهاء حالة الجمود مع السلطة وتوحيد الصف الفلسطيني

د.هنية مع الزميل محمد البحر
النائب األول لرئيس املجلس التشريعي الفلسطيني د.أحمـد بحر متحـدثا إلى أعضـاء الوفـد بحـضور 

د. إسماعيل هنية والزميل عدنان الراشد

عضو املجلس التشريعي الفلسطيني د.أحمد بحر مستقبال أعضاء الوفد

د.إسماعيل هنية مع نائب رئيس التحرير ورئيس الوفد الزميل عدنان الراشد

الوفد اختتم زيارته إلى غزة بعد المشاركة في افتتاح مشاريع خيرية كويتية لدعم أهالي القطاع

الراشد: يحزننا التفكك الفلسطيني وندعو لعدم ترك مجال للتدخالت الخارجية
الفلسطينيني في مواجهة احلصار«.

واضاف »ان هذه املشاريع تؤكد مشاعر الود التي يكنها الشعب 
الكويتي للشعب الفلسطيني الش���قيق، السيما ان الكويت كانت 
رائدة في تبني القضية الفلس���طينية وكانت دوما تقف معها في 

احلك الظروف منذ عقود طويلة مضت«.
ونقل النصف عن رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة في غزة 
اسماعيل هنية قوله خالل لقائه الوفد الليلة قبل املاضية »ان الكويت 
وصاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد وعندما كان سموه 
وزيرا للخارجية كانت قضيته االولى هي القضية الفلسطينية«.

واكد ان صاحب الس���مو االمير هو »من خلق ثقافة جديدة في 
القضية الديبلوماس���ية وهي اعتمادها على االنس���انية وتبنيها 
للقضايا االنسانية وعدم وجود ازدواجية في املعايير« مشددا على 
قول هنية إن »الكويت دعمت وتدعم القضية الفلسطينية ال تقول 

شيئا وتفعل شيئا آخر«.
وكان الوفد شارك في وضع حجر االساس لبناء مائة منزل في 
بلدة جباليا واصالح مائة اخرى من تلك التي تعرضت للتدمير خالل 
احلرب االسرائيلية على غزة عدا عن مشاركته في البدء مبشروع 

لبناء ثالث عمارات سكنية كبيرة في جنوب قطاع غزة.
واطلع الوفد على عدد كبير من املنشآت التي اقيمت بدعم كويتي 
ومن بينها مزرعة اضافة الى مشروع »حدائق ذات بهجة« في خان 
يونس والتي زرع فيها اآلالف من ش���جر النخيل اضافة الى انواع 

كثيرة من الفواكه.

الى ان الش���ق اآلخر للزيارة تركز حول كثير من االعمال اخليرية 
الت���ي تبرعت بها جمعيات في الكويت بالتعاون مع اخوة لهم في 

غزة«.
وقال النصف »ان الوفد زار مصانع ومطاحن ومزارع كما شارك 
في وضع حجر االساس ملشاريع اسكانية ومنشآت اقتصادية اخرى 
اقيمت بدعم كويتي اما رس���مي او اهلي وجاءت بهدف مس���اعدة 

املستوى الش���عبي متفوقة على آخرين في مجال تقدمي املساعدة 
للفلسطينيني«.

من جهته، اعرب عضو الوفد الكاتب سامي النصف في تصريح 
مماثل ل� »كونا« عن الس���عادة لزيارته القطاع موضحا »ان الوفد 
ميثل ما يس���مى بالديبلوماسية الشعبية ويضم شقا اعالميا عمل 
على نقل حقيقة ما يجري في قطاع غزة للشعب في الكويت اضافة 

غ���زة � كونا: اختتم وفد جمعي���ة الصحافيني امس زيارته الى 
قطاع غزة التي استمرت اربعة ايام اجرى خاللها عددا من اللقاءات 

والزيارات التي شملت لقاءات مع مسؤولني فلسطينيني.
وشارك اعضاء الوفد الذي ترأسه نائب رئيس التحرير وعضو 
مجل���س ادارة اجلمعية الزميل عدنان الراش���د في افتتاح عدد من 
املش���اريع اخليرية في القطاع واملمولة من الكويت والتي شملت 

مشاريع بناء اسكانية كبيرة ومزارع ومخابز ومدارس.
واطلع الوفد على الدمار الذي اصاب القطاع خالل احلرب االخيرة 
التي شنتها اسرائيل، حيث التقى عددا كبيرا من االهالي الذين رووا 

ذكريات مروعة عنها والتي اوقعت آالف الشهداء واجلرحى.
وقال الراشد ل� »كونا«: »ان هذه الزيارة تأتي استكماال لعملية 
التواصل التي يعمل بها االعالم الكويتي بش���كل عام مع الش���عب 
الفلسطيني في غزة«، مشيرا الى »حرصنا على ان نكون متواجدين 

هنا لنرى عن قرب اوضاع اخواننا الفلسطينيني«.
واضاف انه »بغض النظر عن العالقة الفلس���طينية � الكويتية 
فنحن اآلن بصدد نقل معاناة هذا الشعب في القطاع ولنثبت كذلك 

ان الكويتيني يتسامون على جراحهم«.
وشدد على القول »اننا في الكويت يحزننا هذا التفكك الفلسطيني«، 
معربا عن االمل في ان يعي الفلسطينيون من كل االطراف خطورة 
التفكك الذي يعيشونه واال يتركوا مجاال للتدخالت اخلارجية ان 

تأخذ مداها في زيادة الشق بينهم.
وكش���ف عن ان »الكويت س���واء من اجلانب الرس���مي او على 

وعن وضع العالقة مع الس���لطة الفلس���طينية 
وطبيعته���ا قال هنية ان العالقة حتى هذه اللحظة 
تشوبها »حال من اجلمود« السيما فيما يتعلق مبلف 

املصاحلة الفلسطينية.
وقال »ال توجد اي اتصاالت مع السلطة الفلسطينية 
حول مسألة املصاحلة الفلسطينية« بيد انه اكد رغبة 
حكومة حماس في انهاء حال االنقسام الفلسطيني 
وتوحيد الفلسطينيني السيما في ظل االوضاع التي 

تشهدها الساحة احمللية واالقليمية والدولية.
واوضح ان حكومة حماس املقالة بادرت بالعمل 
على حتريك حال اجلمود في اكثر من مناسبة مشيرا 
الى حتميل االمني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موس���ى خالل زيارته الى غزة مب���ادرة تهدف الى 

حتريك عملية املصاحلة.
وحول طبيعة العالقة التي جتمع ايران بحركة 
حم���اس قال رئيس احلكومة الفلس���طينية املقالة 
اس���ماعيل هنية »ان هذه العالقة كأي عالقة اخرى 
ف���ي أي دولة عربية او اس���المية حيث ان حماس 
منفتحة مع كافة الدول العربية واالسالمية ولديها 

عالقة واسعة معها«.
واضاف »نعم ان ايران بادرت بتقدمي الدعم املادي 
للشعب الفلسطيني ملواجهة احلصار االسرائيلي على 
قطاع غزة ونحن نقبل به ولكننا ال نقبل بأي شروط 

او التزامات منها نظير هذه املساعدات املالية«.
واوضح ان الدعم املادي ليس محصورا في ايران 
وحدها بل ان العديد من الدول العربية واالسالمية 

بادرت بتقدمي الدعم الهالي قطاع غزة.
ومبناسبة بدء االحتفاالت الوطنية مبرور عشرين 
عاما على حترير الكويت من براثن احتالل النظام 
العراقي البائد استذكر رئيس احلكومة الفلسطينية 
املقالة د.اسماعيل هنية موقف حركة حماس الرافض 

الحتالل العراق للكويت في عام 1990.
وشدد على »أن هذا املوقف حظي بتقدير عال من 
املسؤولني في الكويت في ظل وجود مواقف ضبابية 

فلسطينية لهذا الفعل املشني«.
وقال ان حماس اكدت شرعية الكويت وانها دولة 
عربية مستقلة ذات سيادة فضال عن وجوب معاجلة 
هذه االزمة في االطار العربي ورفض التدخل اخلارجي 

األميركي في املنطقة.
وأعرب هنية عن خالص تهنئته إلى الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا بعيد التحرير وعودة الشرعية لها، 
متمنيا املزيد من التقدم واالزدهار للكويت واهلها 
وان تنعم باألمن واألمان في ظل قيادة صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح االحمد.
ويضم وفد جمعية الصحافيني الذي اختتم زيارته 
ال���ى قطاع غزة امس االح���د نائب رئيس التحرير 
ورئيس الوفد الزميل عدنان الراش���د، اضافة الى 
د.عصام الفليج ود.وائل احلساوي ود.أحمد الكوس 

وسامي النصف ومحمد البحر وسامي اخلليفي.

وضمان استمراره من خالل بعض االجراءات القائمة 
على احلوار واالقناع.

وذكر ان للسلطة في غزة حتركا ديبلوماسيا واسعا 
يشمل املسؤولني في مصر وجامعة الدول العربية 
واالمم املتحدة وبعض القوى واالطراف االقليمية 
والدولية ليتسنى لها نقل مستجدات االوضاع في 
قطاع غزة في محاول���ة لوقف ما يخطط له العدو 

الصهيوني من نوايا عدوانية ازاء القطاع.
وكشف رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة عن 
تلقيه رسالة جديدة من مصر تنص على انه في حال 
استمرار اطالق الصواريخ من قطاع غزة من بعض 
اجلماعات الفلسطينية على األراضي الفلسطينية 
احملتلة في عام 1948 فإن القوات االسرائيلية ستقوم 
بعملية عسكرية كبيرة على القطاع ستكون مشابهة 
ملا سميت بعملية )الرصاص املصبوب( التي نفذت 

قبل عامني فيه.

يزال صامدا في ظل وجود حكومة حماس«.
واوضح هنية ان الس���لطة ف���ي غزة تقوم على 
معادلة مبنية على جزأين ملواجهة هذه التهديدات 
االول منها هو احل���رص على جتنيب اهالي قطاع 
غزة ويالت حرب جديدة في حني ان اجلزء الثاني 
يتمثل في االستمرار لالستعداد ملثل هذه التهديدات 

ومواجهتها.
وأكد ان ايجاد قاعدة سياسية في داخل قطاع غزة 
والساحة الفلسطينية تتوافق على ضرورة جتنيب 
القطاع اي ح���رب اخرى تقطع الطريق عن النوايا 
العدوانية الصهيونية وذلك من خالل االعداد جلملة من 
اللقاءات واالجتماعات ملختلف الفصائل الفلسطينية 

على املستويات امليدانية والسياسية.
ورأى أن وزارة الداخلية في احلكومة املقالة من 
خالل هذا احلوار الوطني جنحت في اخلروج مبوقف 
فلسطيني موحد يقضي بالعمل على الضبط امليداني 

بجهود حثيثة الى جانب بعض اجلمعيات االنسانية 
واخليرية الفلسطينية مبساندة اجلمعيات اخليرية 
الكويتي���ة في مجال البن���اء والتعمير، مضيفا ان 
احلكومة س���تعلن قريبا عن بدء العمل في املرحلة 

االولى من عملية االعمار والبناء في قطاع غزة.
وعن وج���ود اي تهديدات اس���رائيلية حقيقية 
لتكرار عدوانها على قطاع غزة أكد رئيس احلكومة 
الفلس���طينية املقالة في غزة اسماعيل هنية »اننا 
تتعامل مع التهديدات االسرائيلية بدرجة عالية من 
اجلدية واملسؤولية« مستدركا بان »احلرب االخيرة 
على غزة توقفت قبل عامني لكن معركة االستنزاف 
لم تتوقف بل هناك اس���تهداف لألشخاص واملقار 

واملواقع في القطاع«.
وقال ان العقيدة الصهيونية العسكرية قائمة على 
االحتالل والعدوان على الشعب الفلسطيني مشيرا 
الى وجود ما اسماه »قناعة صهيونية بأن القطاع ال 

غزة � محمد البحر
 أكد رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة د.اسماعيل 
هنية الليلة قب���ل املاضية ان مصر أبدت رغبة في 
الدعوة مجددا ملختلف الفصائل الفلس���طينية الى 

القاهرة لبحث قضية املصاحلة الفلسطينية.
ج���اء ذلك خالل لقاء جمع هنية مع وفد جمعية 
الصحافيني على هامش مأدبة عشاء اقامها النائب 
االول لرئيس املجلس التشريعي الفلسطيني د.أحمد 
بحر على ش���رف الوفد الصحافي الكويتي الزائر 

الى غزة.
وقال هنية ان رئي���س املخابرات املصرية عمر 
س���ليمان ابلغه عبر الهاتف ب���ان مصر ترغب في 
دعوة الفصائل الفلسطينية كافة مجددا الى القاهرة 

للبحث في مستقبل الوضع الفلسطيني.
واعتبر أن مبادرة مصر تعكس مدى يقينها بأهمية 
احلوار الفلس���طيني � الفلسطيني ووجوب املضي 

قدما نحو عملية املصاحلة الفلسطينية.
وأكد انه ف���ي حال تقدمت مصر رس���ميا بهذه 
الدعوة للفصائل الفلسطينية مبا فيها حركة املقاومة 
االس���المية )حماس( فإنها س���تقوم بدراستها من 

»منطلقات ايجابية«.
وأوضح هنية ان الفلسطينيني يواجهون حتديات 
أساس���ية عدة أبرزها حتدي االحتالل الصهيوني 
للضفة والقطاع والقدس الش���ريف والذي شارفت 
»اخلطة الصهيونية لتهويده« على االنتهاء واملتمثلة 
في تهجير املقدسيني وسحب الهويات الفلسطينية 
واحلفريات لتغيير املعالم الدميغرافية واجلغرافية 

فيه.
وأضاف »ان احلصار الذي يفرضه العدو الصهيوني 
على قطاع غزة والذي دخل عامه الرابع يعد حتديا 
آخر للفلس���طينيني« داعيا في الوقت ذاته اجلميع 
من مختلف الفصائل الفلسطينية والدول العربية 
واإلسالمية الى انهاء هذا احلصار الظالم على قطاع 

غزة والعمل على رفعه في اقرب وقت ممكن.
بيد ان هنية استدرك قائال »استطعنا مواجهة هذا 
احلص���ار ذاتيا بتفكيك بعض عقده من خالل امور 
عدة ابرزها االكتفاء الذاتي الزراعي والتشجيع على 
اعادة عمل املصانع الوطنية في مختلف الصناعات 

لتوفير بعض فرص العمل وغيرها«.
وأك���د ان احلكومة املقالة في غزة تواجه حتديا 
ثالثا يتمثل في اس���تعادة الوحدة الوطنية وانهاء 
حال االنقسام بني الفصائل الفلسطينية السيما بني 

حركتي حماس وفتح.
واشار هنية الى وجود حتد آخر يواجه السلطة 
في غزة وهو اعادة اعمار ما دمره االحتالل االسرائيلي 
خالل عدوانه عليها، مش���يرا الى تدمير ما يقارب 
3500 منزل غير ان هناك ما يزيد على 500 اس���رة 

فلسطينية مازالت بال مأوى ثابت.
وش���دد على ان احلكومة املقال���ة في غزة تقوم 

ُأبلغنا من القاهرة بأن إس�رائيل تحذر من عملية عس�كرية كبيرة جديدة في حال 
استمرار إطالق الصواريخ باتجاهها من داخل القطاع من بعض الجماعات الفلسطينية
اس�تطعنا مواجه�ة الحص�ار اإلس�رائيلي ذاتي�ًا م�ن خ�الل االكتف�اء الزراعي
وتش�جيع عم�ل المصان�ع الوطني�ة في مختل�ف الصناع�ات لتوفير ف�رص العمل

)سامي الخليفي(هنية متوسطا أعضاء الوفد


