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  21  :كاريكاتير

*** 
  حكومة مقابل فك الحصارالحماس ترفض إقالة و... يجب تطوير وثيقة األسرى: هنية .1

 كشفت مصادر مطلعة للبيان، عن : محمد ابراهيمة وغزرام اهللانقالً عن مراسلها في  3/6/2006البيان نشرت 
ان حماس رفضت صفقة من جهات صديقة لفك الحصار االقتصادي مقابل اقالة حكومة اسماعيل هنية وتشكيل 

مشيرة الى ان الحركة ابلغت اصحابها بأنها تريد ان تمنح حكومة هنية فرصتها كاملة  .حكومة تكنوقراط
ن اسرائيل والواليات المتحدة ستواصالن حصارهما على اي حكومة جديدة واوضحت هذه المصادر ا. للنجاح

ما لم تعترف باسرائيل، وانه ليس في نية حماس االعتراف باسرائيل في هذه المرحلة ما لم تعترف اسرائيل 
وكانت مصادر صحافية . 67بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة في كامل االراضي المحتلة عام 

ينية تحدثت في وقت سابق، نقال عما سمتها مصادر مطلعة في حماس عن ان قيادة الحركة تدرس عرضا فلسط
الستقالة حكومة هنية وتشكيل حكومة تكنوقراط لتخفيف الحصار االقتصادي ولتجنب إجراء استفتاء على وثيقة 

ا قطريا وصل إلى دمشق واشارت المصادر الى أن العرض المذكور تقدمت به الدوحة، وأن مبعوثً. االسرى
في اآلونة االخيرة للتباحث مع قيادة حماس في االقتراح المذكور، الذي يتضمن صفقة يتم بموجبها استقالة 
الحكومة مقابل مشاركة حماس في اختيار وتعيين الحكومة الجديدة، كما ينص االقتراح على أن تكون الحكومة 

وراجت تكهنات بأن . مستقلة تحظى برضا المجلس التشريعي الذيبكاملها تكنوقراط برئاسة شخصية ليبرالية 
حماس تتجه إلى القبول بهذه الصفقة، وانها وضعت شروطًا منها أن يتم تعيين وكالء لبعض الوزارات 
وخصوصا الداخلية والصحة والتربية والتعليم واألوقاف من الحركة، واستيعاب عناصر قوة المساندة بقياداتها 

الشرطة الفلسطينية إلى جانب احتفاظ المجلس التشريعي بحق محاسبة الحكومة وحجب الثقة عن داخل جهاز 
وأضافت المصادر أن من بين الشروط أن يتم السماح بحرية الحركة لقياداتها الخارجية . أي وزير فيها مستقبالً

 . بحيث يتمكنون من الدخول والخروج بحرية إلى قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اسـماعيل هنيـة ان الوثيقـة           : غزةمن   3/6/2006ة  القبس الكويتي وأضافت  

وتحتاج الى دراسة مستفيضة وتطوير لكي تـصبح وثيقـة           معتقل هداريم هو  االسرى خرجت من معتقل واحد      
  . اجماع وطني فلسطيني

بـر أن وثيقـة     إسماعيل هنيـة اعت   في غز أن     2/6/2006اسالم اون الين     مراسل موقع    يوسف فياض وذكر  
األسرى خلطت بين القضايا السياسية واإلستراتيجية وأنها في حاجة للتطـوير وإضـافة بعـض المالحظـات                 

إن الشعب الفلسطيني ليس لديه الوقت إلجراء المزيـد مـن           : وقال هنية  .األساسية لتصبح محل إجماع وطني    
جهاد سياسـي لمواجهـة الـسيل العـارم         واعتبر هنية أن حكومته اآلن في مرحلة         .االنتخابات واالستفتاءات 

وطالـب الـشعب     .والمتدفق من الخارج الذي يهدف لسرقة المواقف السياسية ويدفعنا إلى التنازالت السياسية           
طـال  : وفي السياق نفسه وجه هنية رسالة إلى المجتمع الدولي قائال          .الفلسطيني بالصبر على الحصار واآلالم    

ر في الحكومة الفلسطينية؛ ألن البديل هو خطير، وأعتقد أن الكثير من الدول             الزمان أم قصر لن ينهار أي جدا      
من جهة أخرى عبر عن استهجانه لما يثيره البعض بأن االنتخابات التشريعية األخيرة كانت               .بدأت تدرك ذلك  

عرفـات،  إن المأزق السياسي الذي نعيشه اآلن قديم منذ حكم الرئيس ياسر            : وقال هنية  .منعطفا غير مدروس  
معتبرا أن وجود حماس في الحكم كشف الزيف الذي كانت تعيشه القضية منذ سنين؛ فالقضية مخطوفة سياسيا                 

واعتبر أن المأزق ليس داخليا وإنمـا سـببه          .وماليا، وحماس تريد أن تعيدها ليكون الشعب هو مصدر القرار         
  . العدوان اإلسرائيلي والتهاون األوروبي والصمت العربي

أعلنـت مـصادر     بالمقابل،   :3/6/2006 األيام الفلسطينية     في عبد الرؤوف ارناؤوط   و يسى سعد اهللا  كتب ع و
أن الرئيس عباس، لن يتوجه إلى غزة، لعقد جلسات للحوار الوطني، قبل            : رفيعة في الرئاسة الفلسطينية لأليام    
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در النقاب عـن أن الـرئيس،       وكشفت هذه المصا   .سحب وزير الداخلية للقوة المساندة األمنية من شوارع غزة        
مصمم على أن يكون يوم اإلثنين أو الثالثاء المقبل، الموعد النهائي النتهاء مدة العشرة أيام للحوار قبل عرض                  

وطبقاً لهذه المصادر فإن ثمة غضباً في أوساط الرئاسة مـن           . وثيقة الوفاق الوطني على استفتاء عام فلسطيني      
وشـددت المـصادر    . فيها رفض كل شيء بما في ذلك الوثيقة واالستفتاء        تصريحات خالد مشعل، والتي اعلن      

أن الرغبة الملحة إلنجاح الحوار إنما هي من أجل الخروج من المأزق الـسياسي              بعلى أن على حماس تدرك      
  .والمالي الحالي وليست مؤامرة على حماس أو قفزاً على نتائج االنتخابات التشريعية

ابلغت مصادر فلسطينية مطلعة الـى      : رام اهللا محمد هواش   نقالً عن مراسلها في      3/6/2006النهار  وجاء في   
النهار ان حماس ال تريد للحوار ان يتقدم، معتقدة ان الموافقة على االستفتاء ووثيقة االسرى قد تشقان الحركـة                 

ادة اسماعيل هنية   متشدد بقيادة خالد مشعل ومحمد نزال ومحمود الزهار وسعيد صيام، واخر معتدل بقي            : تيارين
وقالت ان فتح هي ايضاً الترى امكانا لنجاح الحوار، معتبرة ان حماس في وضع              . ووزراء الحركة من الضفة   

معقد وليس من المناسب احراجها اكثر على رغم ان االستفتاء يوفر لها سلما للنزول من شجرة المبـادئ الـى             
  . ارض الواقع

  
   يومينالبنوك تبدأ صرف الرواتب خالل: هنية .2

اعلن رئيس الوزراء : غزةوعن الوكالت من القدس نقالً عن مراسلها في  3/6/2006الدستور نشرت 
الفلسطيني اسماعيل هنية امس ان البنوك ستبدأ اليوم او غدا صرف رواتب وسلف لموظفي القطاع الحكومي 

مالية من توفير راتب شهر  تمكنت وزارة ال:وقال هنية . الف موظف رغم الحصار الدولي160البالغ عددهم 
 شيكل لمن يتقاضون اكثر من 1500وسلفة )  دوالرا330( شيكل 1500واحد لكل الموظفين الذين يتقاضون 

  .هذا المبلغ
واعرب عدد من مديري البنوك العاملة في فلسطين للدستور عن استغرابهم من تصريحات هنية حول قيام 

اء سلف لبقية الموظفين خالل اليومين القادمين، مؤكدين انه ال البنوك بصرف رواتب قسم من الموظفين واعط
 . علم لهم بذلك، وبالتالي استبعد هؤالء امكانية تنفيذ ما أعلنه رئيس الوزراء

 اعتبر أن مـسؤولية      أن اسماعيل هنية   حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة       3/6/2006الغد األردنية   وذكرت  
قتصر على الحكومة فقط وإنما يجب أن تشارك مؤسـسة الرئاسـة والتـشريعي              جمع األموال للفلسطينيين ال ت    

والمؤسسات العربية والجامعة العربية فيها ومع ذلك نحن إذا تخلت عنا كل المواقع لن نتخلـى عـن شـعبنا                    
  .ونتحمل مسؤولياتنا وسنمضى في الطريق

إن الـرئيس عبـاس، يتحمـل       : قال سامي أبو زهري      إلى أن  غزةمن   3/6/2006األيام الفلسطينية   وأشارت  
) أي الـرئيس  (في يده   : مسؤولية األزمة المالية الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وبرر أبو زهري قوله            

أمور صندوق االستثمار والصندوق القومي اللذين يحويان أمواالً هي من حق الشعب الفلسطيني، وكنا في كـل                 
  .؟ندوقينمرة نسأل الرئيس عن أموال هذين الص

  
   أميركا وأوروبا ال يقبلون حكومة وحدة وطنية تضم حماس:الرمحي .3

محمود الرمحـي ان االدارة االميركيـة       .  قال امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د       : كامل ابراهيم  ،القدس
ودول االتحاد االوروبي ال يقبلون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس وال بحكومة تـضم فـتح وحـدها                   

وقال الرمحي انه ال يوجـد مخـرج حقيقـي لفـك الحـصار               .سبب ملفات الفساد التي تورطت فيها بالسابق      ب
واضاف الرمحي لقد طلبنا فرصة من العالم و لم تتح لنا ولـم نتخيـل ان                 .المفروض على الشعب الفلسطيني   

ـ                صادي والـسياسي   يفرض علينا حصارا مشددا يصل الى هذا الحد وال يوجد مخرج يفضي لفك الحصار االقت
 قائال اذا فشلت حكومتنا ومجلسنا التـشريعي فلـن          المحيوتابع   .المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني    
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يؤمن الفلسطينيون بعد اليوم بالديمقراطية وسيخرج جيال ال يقبل بالحوار وسنضطر للخروج من اللعبة السياسية               
  .وسنعود الى ما كنا عليه في السابق

  3/6/2006ة الرأي األردني
  
   عباس واألسداتصال هاتفي بين  .4

وجـرى فـي     . جرى، اليوم، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والرئيس السوري بشار األسـد             :عمان
االتصال بحث تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، في ضوء الحصار االقتصادي والسياسي المفروض             

واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على شعبنا فـي كافـة محافظـات           على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية،      
وتبادل الزعيمان وجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك، واتفقا على اسـتمرار                .الوطن

  .التنسيق في الموضوعات والمصالح المشتركة
  2/6/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  سأزور بيروت لحل اإلشكاالت  :  في بكينالزهار يلتقي صلوخ .5

فوزي صلوخ مع نظيره وزير الخارجية الفلسطينية محمـود         اللبناني   عرض وزير الخارجية والمغتربين      :بكين
الموقف اللبنـاني   :  الزهار الزهار اإلشكال الذي تسبب به فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير في بيروت، وقال            

الحكومة الفلسطينية ترى من    .  موقف الحكومة الفلسطينية، وليس عن حماس      موقف واضح، وأتحدث بذلك عن    
الحكمة أن يكون المكتب ممثالً لكل الشعب الفلسطيني، وليس ممثالً لجهة مـا، وأعتقـد ان وزارة الخارجيـة                   

، الى الوضع فـي المخيمـات     وتطرق الطرفان أيضاً خالل اجتماعهما      . الفلسطينية تستطيع أن تقوم بهذا الدور     
وأكد الزهار لصلوخ أنه سيقوم شخـصياً بزيـارة بيـروت قريبـاً             . وقضية السالح الفلسطيني وكيفية ضبطه    
  . للمساهمة في معالجة اإلشكاالت الحاصلة

  3/6/2006السفير 
  
  نائب فتحاوي يستبعد فوز حركته بانتخابات جديدة   .6

 تعود إلى استالم السلطة الفلسطينية ما دامت        قال النائب من فتح عيسى قراقع إن فتح لن         :أمين أبو وردة  ،  نابلس
لم ألمـس   : وقال قراقع في بيان صادر عن مكتبه       .تفتقد إلى رؤية استراتيجية على المستوى السياسي والتنظيي       

أن فتح تعلمت من التجربة السابقة، فما زالت عقلية االستزالم واإلقصاء تسيطر عليها، ولم تبـدأ بجديـة فـي                    
ال توجد رؤية لفتح سوى أن الوضع القائم عبارة عن جمعة مشمـشية وهـذا               : مضيفاً،  ليترتيب وضعها الداخ  

إذا كان برنـامج    : وقال. االعتقاد أدى إلى عدم وجود برنامج جدي يليق بها كمعارضة على المستوى السياسي            
 إلقناع الجمهور   حماس قد قاد إلى أزمة وافتقد إلى رؤية إلنقاذ الوضع الفلسطيني، فإن فتح لم تعمل كمعارضة               

  .الفلسطيني ببديل جديد
  3/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  عباس يتصالح مع سهى عرفات   .7

قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في تونس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس             :  صالح عطية  ،تونس
 حول فحوى هذا اللقاء الذي      ولم تتسرب أنباء أو معلومات    . تونس، السيدة سهى عرفات   إلى  التقى خالل زيارته    

 قالوا للشرق، أن المحادثة هدفت إلى إذابة جليد التناقـضات بـين             عباساستمر زهاء الساعة، لكن مقربين من       
.. الجانبين، ومكنت من استئناف العالقات بينهما، من دون أن يعني ذلك عودة الدفء إلى عالقاتهمـا الثنائيـة                 



 

 6

 واإلعالمية، أن تونس لعبت دورا مهما في ترتيب هذا اللقاء، وإنهـاء             ويتردد في بعض األوساط الديبلوماسية    
  . القطيعة بين الطرفين

  3/6/2006الشرق القطرية 
  
  من صنع حماس بيريتس  الصاروخ الذي سقط بالقرب من منزل :جيش اإلحتالل .8

 بيـرتس،    أن الصاروخ الذي سقط بالقرب من بيت       ، مصادر إسرائيلية  ولق: 3/6/2006 48 عرب   ذكر موقع 
الفتة إلى  .  منذ اإلتفاق على التهدئة     الذي يسقط فيها هكذا نوع     لمرة األولى ، مشيرة إلى انها ا    كان من نوع قسام   

 عناصر   هناك جيش أن الونقل عن مصادر في      .اإلصابة في سديروت  دقة   يوضح سبب    ،صواريخال  دقة هذه  أن
ونقلت يديعوت أحرونـوت    .  الملموس للحركةً  ردو، من خالل ال   متنفذة في حماس لها عالقة بإطالق الصواريخ      

عن األجهزة األمنية اإلسرائيلية أنه بالرغم من وقف إطالق النار، إال أن حماس تعمل على نار هادئـة ضـد                    
  .إسرائيل، وخاصة من خالل منظمات أخرى مثل لجان المقاومة الشعبية

ية اسرائيلية اتهمت أمس، حماس بتنظيم      أمن إلى أن مصادرا     :تل أبيب  من   3/6/2006 الشرق األوسط    واشارت
  .محاوالت الغتيال بيرتس، بإطالق صواريخ قسام باتجاه بيته

  
  جنراالت حزب العمل يسعون إلطاحة بيرتس .9

قررت مجموعة من قادة حزب العمل، المباشرة بنشاط حزبي انقالبي إلطاحة بيرتس، بـدعوى انـه          :تل أبيب 
جاءت هذه الهجمة بعد أيام قليلة من المـدائح التـي            حيث   .ميته الجديدة يخيب آمال الناخبين ويفقد الحزب دينا     

حكومـة واحـدة طيلـة      على االستمرار فـي      ، مؤكدا  بوصفه حليفا مخلصا واستراتيجيا    يهأغدقها أولمرت، عل  
حـزب  الالالفت للنظر ان هذه المجموعة، تضم أبرز العسكريين في قيادة            ومن   .السنوات األربع القادمة وأكثر   

  .ياتوم، وفلنائيو ،أيلونك ،ذين انتخبوا لعضوية الكنيستال
  3/6/2006الشرق األوسط 

  
  مستعمرة جديدة في عمق الضفة الغربية   .10

 وضع أساس مستعمرة جديدة في عمـق أراضـي          ءأكد نشطاء سالم ومسؤولون إسرائيليون بد      :القدس المحتلة 
سرائيل تبني على مساحات إضافية فـي الـضفة         ن إ أ ،مهندس خطة التجميع  في وقت قال فيه     . الضفة الغربية 

الحتفاظ بـوادي   ل هناك حاجة وذكر أن   . الغربية لضمان اقتطاع هذه األراضي من الدولة الفلسطينية المستقبلية        
منطقة أمنية عازلة لمنع الميليشيات اإلسالمية التي تلقت تدريباً في العراق           ك،  المستعمرةاألردن حيث يتم تشييد     

 جـاء   ئها ان تمويل بنا    من جهة أخرى،   أكد زعيم المستوطنين   فيما   .ا من التسلل وتنفيذ عمليات    وإيران وغيرهم 
  .من الحكومة اإلسرائيلية وممولين يمينيين

  3/6/2006الخليج اإلماراتية 
  

 االسرائيلية لرفض الخدمة العسكرية دعوة درزية .11
خذة الا،  في صفوف الدروزسرائيلية اال نسبة رافضي الخدمة العسكريةأصبحت :الناصرة ـ زهير اندراوس

 تطبيقا لسياستها العنصرية لسلخهم هم في تجنيدىباالزدياد، تقض مضاجع المؤسسة االمنية االسرائيلية التي تر
هذا  هلو دخ، إلى أن اول ضابط وحدة مدرعات درزي حيث يشير .عن ابناء جلدتهم من فلسطينيي الداخل

   مما دفعه إلى في ظروف شنيعة وبائسة، هرو مرذاكرا من الدروز، هر كان فاتحة لدخول غي72سالح عام ال
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 خسارة ، بعدملالجيال الجديدة، موجها نصيحة  االلزاميةمته خداءانه، بعد رفض العمل في الجيش كجندي دائم
  .عن المسلمين والمسيحيينى  حتللتخلف االكاديمي الذي لحق بهم نظراوقت في الجيش، ال

  3/6/2005القدس العربي 
  

   في مصرفريق صهيوني يبحث عن مزامير داوود في الهرم األكبر .12
يجري فريقٌ أثري من جامعة تكساس غالبية أعضائه من الصهاينة والمنتمين للتنظيم الماسوني : القاهرة
نهم  عمليات تنقيٍب داخل الهرم األكبر للبحث عن مزامير داود، في إطار مزاعم اليهود وادعاءاتهم بأ،العالمي

 لم تعترض على األمر حينما  المصريةوقالت مصادر مطلعة إن وزارة الثقافة .البناة الحقيقيون لألهرامات
أصدر و سبق  مع اإلشارة إلى أنه.عرض مدير إدارة النشر العلمي بالسفارة األمريكية الفكرة على هيئة اآلثار

 بأن  الترويجمساعي لخدمةالها، وذلك في إطار كتابا عن األهرامات شكّك فيه في قدرة المصريين على بنائ
  .هااليهود هم البناة الحقيقيون ل

  2/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بلعين في متظاهراً خالل مواجهات ضد الجدار19إصابة  .13
 متظاهراً، وجندي إسرائيلي، أمس، عقب اعتداء جنود االحتالل بوحـشية علـى             19أصيب    :فادي العاروري 

وهاجم جنـود االحـتالل      .اركين في المسيرة االسبوعية في قرية بلعين ضد بناء جدار الفصل العنصري           المش
المواطنين والمتضامنين اإلسرائيليين والدوليين، مستخدمين العيارات المطاطية والقنابـل الـصوتية والمـسيلة             

  .للدموع، والعيارات المطاطية، ومنعوهم من الوصول إلى األراضي المصادرة
  3/6/2006األيام الفلسطينية 

  
 عملية تهجير تستهدف األغوار

عدداً من أهالي قرى االغوار الشمالية شرق طوبـاس، وطـردتهم مـن              ، أمس الجمعة  ،لت قوات االحتالل  رح 
مزارعهم وبيوتهم، وأفاد شهود عيان بأن تلك القوات دهمت عدداً من المزارع والمنازل واقتادت عـدداً مـن                  

وأوضح الشهود بأن قوات االحتالل أمرت هؤالء       . معروفي العدد بعد أن استولت على هوياتهم      المواطنين غير   
األهالي بمغادرة منطقة األغوار الشمالية بحجة أن بطاقات هوياتهم ال تشير إلى أن منطقة سكناهم هي منطقـة                  

  .األغوار
  3/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  !!سالمياإلتوجه ذوو العلى موظّفيها األوقاف األردنية في القدس تشن حملةً  .14

أقدمت دائرة األوقاف االسالمية في المسجد األقصى، في هذه األيام، على حملٍة شعواء ضد كّل من تشتبه 
ه االسالميعدد ضحايا هذه  .بعالقته بالحكومة الفلسطينية الجديدة، أو ذوو التوج وقالت مصادر فلسطينية إن

وتأتي .  تم تجميد عملهم بتهمة عالقتهم بالحكومة الفلسطينية المنتخبة80ظفاً من أصل  مو22الحملة أكثر من 
  .هذه الحملة ضمن حمالٍت عدة قادتها الحكومة األردنية ضد الحكومة الفلسطينية

  2/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الشرطة تصعد منذ اسابيع اعتداءاتها علينا: اهالي اللد العرب .15
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تكررت في األشهر االخيرة اعتداءات الشرطة على المواطنين العـرب فـي مدينـة اللـد،                :  صوررامي من 
خصوصاً بعد ضم وحدة يسام الخاصة الى شرطة اللد، التي صعدت سياستها العدائية تجاه العرب، حتى طالت                 

 سـكان الحـي     ولم تتوقـف االعتـداءات علـى      . أخيرا أطفاالً من حي دهمش الواقع بين مدينتي اللد والرملة         
  ! بالهراوات واللكمات، بل اطلق رجال الوحدة الخاصة الرصاص الحي

  2/6/2006 48عرب 
  

   من فلسطينيي العراق على الحدود السورية  مئتان .16
 فلسطيني علقـوا علـى      200 أعلنت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، أمس، أن أكثر من             : ا ب 

وأوضحت المفوضـية،   . ، بعد أن اجبروا على الفرار اثر مقتل ستة منهم في بغداد           الحدود بين سوريا والعراق   
 فلسطيني، بيـنهم    200في بيان أنها تحاول إجراء مفاوضات مع دمشق إلدخال المجموعة المؤلفة من أكثر من               

  . امرأة حامل وأطفال، إلى سوريا
  3/6/2006السفير 

  
  سرى مع األافي مخيمات صور تضامن إعتصام فلسطيني .17

نظم الفلسطينيون في مخيمات صور إعتصاماً رمزياً تضامنياً في مخـيم الـبص مـع األسـرى والمعتقلـين                   
 .الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، حيث حمل المشاركون األعالم الفلسطينية والفتات تطالب بإطالقهم            

 فلسطين ومهنـا  ءقاسم كلمة رابطة علماوألقى كل من أبو أحمد زيداني كلمة منظمة التحرير الفلسطينية وسعيد       
كساب كلمة األسرى المحررين، وقد تقاطعت كلماتهم عند ضرورة االلتزام بالوثيقة الصادرة من الفلـسطينيين               

كما شددت على ضرورة ترسيخ الوحدة الفلسطينية الداخلية ومنع اإلنجرار الى أي فتنة ال يستفيد منها            . األسرى
  .إال العدو الصهيوني

  3/6/2006ستقبل الم
  

 أسر مقاوم من على سرير العناية المركزة .18
أسرت قوات االحتالل امس مقاوماً فلسطينياً، كان يرقد في قسم العناية  :غزة ـ ماهرابراهيم والوكاالت

اصيب االربعاء برصاصة في البطن )  عاما20(المركزة في المستشفى االنجيلي في نابلس، وكان الكعبي 
االسرائيلي في مخيم بالطة وحضر الجنود وقاموا بسحب االجهزة الطبية التي كانت خالل توغل للجيش 

 . مربوطة بالكعبي واقتادوه معهم بعد ان اخذوا ايضا ملفه الطبي
  3/6/2006البيان  

  
 تطور االقتصاد الفلسطيني يعتمد على حل مشكلة تشغيل العمالة .19

الكلي لالقتصاد الفلسطيني خالل العام الجاري يعتمد أكد صندوق النقد العربي ان تطور مؤشرات االقتصاد 
بشكل رئيسي على التطورات السياسية وقدرة السلطة الفلسطينية على إيجاد حلول جوهرية لموضوع تشغيل 
العمالة الفلسطينية والحصول على استحقاقات السلطة الفلسطينية ألموال الضرائب والجمارك التي مازالت 

 مليار 1.17 هو 2006يلي، وان معدل العجز المتوقع في ميزانية السلطة الفلسطينية في بحوزة الجانب اإلسرائ
 . دوالر

  3/6/2006البيان  
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  مستشفى الشفاء في غزة مهدد باإلقفال .20
 عاما تاريخ مـشرف حيـث أجـرى اطبـاء           60مستشفى الشفاء في غزة الذي شيدته الحكومة المصرية قبل          ل

 في فصل مظلم فـي      دخلمستشفى  اللكن  ،   عاما 15ينات وجراحات المخ قبل     جراحات القلب المفتوح في التسع    
االشهر االربعة الماضية منذ أن فازت حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية ولجوء إسرائيل والغرب لقطـع                

ويـضيف أن  . مستشفى ان المستشفى قد يضطر الغـالق أبوابـه  الويقول الهباش مدير  .المعونة عن الحكومة  
وال يـستطيع  .  موظف لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من ثالثة أشـهر          1400ين بالمستشفى البالغ عددهم     العامل

كثير من االطباء والممرضات تحمل المجيء الى العمل كل يوم وترك بعضهم المستشفى للعمل مع منظمـات                 
مخدر امـا أنهـا نفـدت أو        واالمدادات الطبية ومن بينها مستلزمات أساسية مثل ال        .غير حكومية تدفع مرتبات   

أوشكت على النفاد ليس فقط النه ال توجد أموال كافية لشرائها وانما النها ال تصل عبر الحدود من إسـرائيل                    
 حالة كلى مزمنة تحتاج الى غسيل كلوي ثالث مـرات فـي             600ويقول الهباش لدينا     .الى غزة بانتظام كاف   

  . عاما للوراء في عالج السرطان20رين الماضيين عدنا الى في الشه، واالسبوع لكننا ال نستطيع توفير ذلك
 3/6/2006المستقبل 

 
  مناقشة كتاب الفلسطينيون في أوروبا في مركز دراسات الالجئين .21

 اإلثنين الباحث الفلسطيني الخبير فـي       ،يستضيف مركز دراسات وأبحاث الالجئين الذي تأسس حديثاً في عمان         
والكتاب  .إشكاليات الهوية والتكيف  : يث عن كتاب الفلسطينيون في أوروبا       شؤون الالجئين عباس شبالق للحد    

حيث يتناول عدداً من القضايا، منها الشتات الفلسطيني بين القومية           من إعداد مجموعة من الباحثين المختصين،     
ي السويد، الـشباب    وما وراء القومية، تأثير سياسات الهجرة على الفلسطينيين في ألمانيا،  الجالية الفلسطينية ف             

  .الفلسطيني في فرنسا وألمانيا، عالوةً على الشهادات والتجارب الشخصية في المنفى
  3/6/2006الغد األردنية 

  
  اتحاد األطباء العرب يكرم نساء فلسطين في شخص زوجة الرنتيسى  .22

 زوجـة   ،لعدلونيكرم اتحاد األطباء العرب صمود المرأة الفلسطينية وجهادها في شخص رشا ا            :احمد رمضان 
 نظمه االتحاد بدار الحكمة بالقاهرة تحـت عنـوان المـرأة            لالشهيد عبد العزيز الرنتيسى، وذلك خالل احتفا      

الفلسطينية ضد الحصار وقد أكدت العدلوني في كلمتها أن المرأة الفلسطينية تصنع النصر مـع الرجـل فـي                   
 كل المجاهدين من رجال ونساء علـى إسـالم          فلسطين مؤكدة أنهم جميعا نبت مدرسة احمد ياسين الذي ربى         

وتحدثت العدلوني عن صعود حماس األخير مؤكدة ان هذا الصعود لم يكن وليد اللحظة إنمـا                 .العزة والكرامة 
 على ضرورة تكاتف الشعب الفلسطيني بكل طوائفه لتخطى األزمـة التـي             ت شدد ، كما جاء نتيجة جهد جهيد   

لبرلمانية لنواب اإلخوان المسلمين سيد عسكر على ضرورة وحدة الـصف            عضو الكتلة ا   وبعدها شدد  .يواجهها
 عضو مكتب اإلرشاد    أدانومن جانبه    . مستنكرا قيام قلة من الفلسطينيين بالمظاهرات ألخذ مرتباتهم        ،الفلسطيني

خـالل  لجماعة اإلخوان المسلمين محمد على بشر الحكام العرب الذين أثاروا العديد من عالمات االستفهام من                
استنكر مطالبة الفلسطينيين بالموافقة على المبادرة العربية التي تـنص          و ،مواقفهم منذ أن وصلت حماس للحكم     

  .  االعتراف بالكيان الصهيونيىعل
  2/6/2006اخوان اون الين 

  
    خاتمي يدعو الدول االسالمية إلى مساعدة الفلسطينيين  .23
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 ، أثناء اجتماع لبنك التنمية االسالمي في الكويـت        ،محمد خاتمي  الرئيس االيراني السابق     دعا : د ب أ   -طهران
الدول االسالمية المصدرة للنفط تخصيص نسبة مئوية معينة من الدخل النفطي المتزايـد للـشعب الفلـسطيني                 

 . مليون دوالر50ووعدت ايران الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس بمساعدة مالية قدرها  .كمساعدة
  3/6/2006الدستور 

  
  سرائيل  االموريتانيون يرفضون العالقة اآلثمة مع  .24

قادة األحزاب السياسية ورجـال     ، وشمل   أكد استطالع للرأي أجرته صحيفة السراج      : المختار السالم  -نواكشوط
سرائيل، وتـدعو إلـى     اأن غالبية القوى السياسية والشعبية في موريتانيا ترفض العالقات مع           ،  المجتمع المدني 

وبـدا نـشر    .  تمشيا مع ثوابت الشعب وخياراته اإلسـالمية       ،سفارة الكيان في نواكشوط وطرد السفير     إغالق  
االستطالع ردا على بعد تصريحات شكك فيها قبل أسبوعين رئيس المجلس العسكري للعدالـة والديمقراطيـة                

  . سرائيل في الشارع الموريتانياإعلي ولد محمد فال بوجود معارضة للعالقة مع 
  3/6/2006يج اإلماراتية الخل

  
  برنامج الغذاء العالمي يزيد مساعداته للفلسطينيين .25
 االراضـي الفلـسطينية   إلى المتحدة انه سيزيد مساعداته الغذائية لألممأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع  : لندن

مـن  %  51ن   البرنـامج، فـا    أعـدها وحسب دراسـة    .  المتفاقمة اإلنسانيةفي استجابة لالزمة    %  25بنسبة  
مدير البرنامج  وأشار  .  ال يستطيعون الحصول على حاجاتهم اليومية من الطعام من دون مساعدات           فلسطينيينال

يزداد في قطاع غزة الذي يعاني من حـصار اقتـصادي، تفاقمـه               سوءا  أن األمر  في المنطقة ارنولد فيركين   
دجاج التي تعتبر من ارخص مصادر البـروتين   الطيور التي تحرم المواطنين من لحوم ال      أنفلونزاالمخاوف من   

  .الحيواني
  3/6/2006الحياة 

  
  القبول بوثيقة األسرى يسهم برفع العقوبات:  في فلسطين غداً، ودي سوتوسوالنا .26

 فـي   ة واإلسـرائيلي  ةين الفلسطيني ت أشارت مصادر فلسطينية إلى أنه من المتوقع أن يضع سوالنا القياد           :القدس
خـالل  ية في االتحاد األوروبي بشأن اآللية المؤقتة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني            صورة النقاشات الجار  

من جهة ثانية أشارت المصادر إلى أنه ال صحة على اإلطالق لمـا              .زيارته يوم غد إلى األراضي الفلسطينية     
 دي سوتو بأن القبـول      نقل عن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى عملية السالم في الشرق األوسط الفارو             

بوثيقة الوفاق الوطني ليس من شأنه إنهاء المقاطعة المفروضة على السلطة الفلسطينية وقالت طبقاً لما سـمعناه                 
 يسهم بدرجة كبيرة برفـع  أن القبول بوثيقة الوفاق الوطني من شأنه        أنمن دي سوتو، فإن العكس صحيح وهو        

  . العقوبات
  3/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  أساساً للتسوية ريطة الطريقخالمستشارة االلمانية والعاهل االردني يتمسكان ب .27

قالت المستشارة األلمانية آنجيال مركل بعد اجتماع مع العاهل األردني في مقر المستشارية إن الصراع               : برلين
لـشروط  الفلسطيني ـ اإلسرائيلي لن يحل إال بالعودة إلى خريطة الطريق، شـرط قبـول حركـة حمـاس با     

وذكرت مركل والملك عبداهللا أنهما بحثا اآلليات التي يمكن أن          . المطروحة عليها من االتحاد األوروبي وألمانيا     
تؤدي إلى ضمان وصول المساعدات المالية واإلنسانية إلى الفلسطينيين، مشيرة في هذا الصدد إلـى أن البنـك         
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 العاهل األردني على ضرورة تقديم مساعدات فورية إلى         وشدد. الدولي هو أحد هذه اآلليات التي سيعتمد عليها       
  .الفلسطينيين ومساعدة إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى السالم عن طريق خريطة الطريق

  3/6/2006الحياة 
  
  
  

  أوروبا ممثل لمنظمة التحرير في أولبروكسيل تحيي ذكرى اغتيال  .28
 ممثل لمنظمة   أول الغتيال مواطنها نعيم خضر،      25الـ علم فلسطين في الذكرى      إكسيلرفعت بلدية   : بروكسيل

 سقوط خضر فـي     أنوقالت المفوضة العامة الفلسطينية ليلى شهيد       . األوروبيالتحرير الفلسطينية لدى االتحاد     
 الحيلولة دون فـتح     إستراتيجية كان من تدبير جهة واحده وقفت وراءها         األخرىبروكسيل ورفاقه في العواصم     

وقارنـت بـين سياسـات اسـرائيل     .  ودون خيارات الحل السلمي   واألوروبيينين الفلسطينيين   قنوات الحوار ب  
 االتفاقات، ومنها خريطة الطريق، مـن اجـل ضـم           أدنىالتوسعية مطلع الثمانينات ومحاوالتها اليوم تجاهل       

  . الدولة الفلسطينيةإقامة فرص وإعدام الفلسطينية األراضي
  3/6/2006الحياة 

  
  ية تحذر البيت األبيض من دعم مبادرة أبو مازن بشأن االستفتاءمنظمات صهيون .29

حذرت جماعات يهودية أمريكية متشددة إدارة بوش من تأييـد مبـادرة محمـود    : أحمد عبدالهادي ـ  واشنطن
عباس  بإجراء استفتاء في األراضي المحتلة لتحديد مدى قبول الشعب الفلسطيني بحل الدولتين علـى أسـاس                  

 رئيس المنظمة الصهيونية األمريكية مجرد محاولة رخيصة الستثمار تنازالت حكومة           ذي أعتبره ، وال 67حدود  
وطالب من وصفهم بالصهاينة المخلصين في إسرائيل بالعمل        . أولمرت عن حق إسرائيل في أرضها التاريخية      

لك سلطة التنازل    أن أولمرت ال يمت    اوضح م .على إفشال خطة عباس ووقف تنفيذ تنازالت أولمرت االنتحارية        
 إسرائيل ستجد نفسها مضطرة لدخول مفاوضات مع الفلسطينيين         شار إلى أن  وأ. عن حقوق الشعب اإلسرائيلي   
 وأضـاف أن  . ئهعباس في إجرا  كان هناك فرضية لنجاح     إذا  ،   التاريخية  إسرائيل لمنحهم قواعد ثابتة في أرض    

 حقا تاريخيـا فـي كـل        هائيل وليس على أن ل    أسس موقفه على أن الفلسطينيين يرفضون وجود إسرا        أولمرت
 في لحظة تتحفظ واشنطن خاللها عن إبـداء موقـف            جاءت   تصريحات مع االشارة هنا إلى أن هذه ال       .أرضها

قال باحث أمريكي متخصص في الشؤون اإلسرائيلية من معهـد          في حين   . علني واضح من الحوار الفلسطيني    
 67ريكية متعددة تخشى من قبول حماس في نهاية المطـاف بحـدود             ن هناك تيارات إسرائيلية وأم    ، أ كارينجي

  .وحل الدولتين وموافقتها على االتفاقيات التي سبق أن وقعتها السلطة ومنظمة التحرير
  3/6/2006الوطن السعودية 

  
  بوش األسوأ منذ الحرب العالمية الثانية .30

 جامعة كيونيبيك بوالية كونيكتيكت الرئيس      من المشاركين في استطالع للرأي أجرته     % 34اختار  : أمير شبانه 
، فيما حل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون فـي المركـز           1945بوش كأسوأ رئيس للواليات المتحدة منذ عام        

وبحـسب االسـتطالع الـذي       %.16، وجاء الرئيس بيل كلينتون في المركز الثالث بنسبة          %17التالي بنسبة   
مـن  % 35من المستطلع آراؤهـم مـن الـديمقراطيين و        % 56 فإن   ،نشرت نتائجه صحيفة شيكاغو تريبيون    

من المشاركين في االستطالع عن رضاهم الشديد أو بعض         % 38وعبر   .فقط من الجمهوريين  % 7المستقلين و 
منهم عدم رضاهم نوعا ما     % 62الرضا للطريقة التي تسير بها األحداث في الواليات المتحدة اآلن، فيما أبدى             
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أرجع غالبية المشاركين أسباب عدم رضاهم عن بوش لـضعف أدائـه             و . اإلطالق ىراضين عل أو بأنهم غير    
  .لمهامه ولسياسته الخارجية

  2/6/2006اسالم اون الين 
  
  
  
 

   مليار دوالر على برامج التسلح  185: روسيا .31
 مليار دوالر على برامج     185أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف أن موسكو ستنفق          : ا ب، نوفوستي  

وأوضح أنه يجب إنفاق تلك األموال على اقتناء نماذج التقنيات واألسـلحة الحديثـة              . 2015التسلح حتى العام    
 .والمطورة جدا

  3/6/2006السفير 
  

  ضة متوقعة في الجنوب  االحتالل البريطاني يستعين بإسرائيل لمواجهة انتفا .32
استعانت قوات االحتالل البريطانية باسرائيل، من أجل االستفادة من خبراتها فـي مواجهـة حـرب            : الوكاالت

العصابات التي يبدو أنها تتوقع تأججها في جنوبي العراق، بعد انتفاضة سكان البصرة األخيرة علـى الجنـود                  
مع شركة إسرائيلية لتزويدها باألسـلحة والمعـدات الـضرورية      البريطانيين، في تحرك بدأته بتوقيع عقد مهم        

 وذكرت نشرة تي تي أو األسبوعية الفرنسية المتخصصة في األخبار االسـتراتيجية، تعتبـر الخبـرات                 .لذلك
وهو ما يفسر توقيع الجيش البريطاني على عقد مـع          . اإلسرائيلية في غزة والضفة الغربية مصدرا غنيا للخبرة       

وذكرت النـشرة أن    . شوت اإلسرائيلية لحيازة نظام خاص بمهمات حرب العصابات داخل المدن         شركة كورنر   
إدارة الشركة يتوالها القائد السابق لوحدة القوات الخاصة سيريت ميتكال التابعة لهيئـة األركـان اإلسـرائيلية                 

  . عموس غوالن، والقائد السابق إلحدى القوات اإلسرائيلية المدرعة أصاف ناديل
  3/6/2006لسفير ا

  
   عاماً  15أمريكا تفقد مكانتها كقوة عظمى خالل: دراسة ألمانية .33

ان غالبية سكان الدول الصناعية والمتقدمة      ،   كشفت دراسة دولية أجرتها مؤسسة برتلزمان األلمانية       :شام برس 
 المركـزي كقـوة     في العالم يعتقدون ان الواليات المتحدة سوف تفقد خالل الخمسة عشر عاما المقبلة دورهـا              

وفي المقابل سيكون صعود الصين لتحاول ألول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة خلق تـوازن             .عظمى في العالم  
 .أما االتحاد األوروبي فسوف يحتفظ بمكانته الحالية بـدون تغييـر           .مع الواليات المتحدة على الصعيد الدولي     

نوات المقبلة أهميتها كمقياس لقوة األمم، في مقابل أن تصبح           أن القوة العسكرية ستفقد خالل الس      يها أيضا وجاء ف 
وانفرد كل مـن    . القوة االقتصادية واالستقرار السياسي والتقدم من أهم معايير تحديد مكانة الدول في المستقبل            

األلمان والصينيين باالعتقاد بأن منظمة األمم المتحدة قادرة وحدها في المستقبل علـى حفـظ الـسلم واألمـن                   
يشار إلى أن المؤسسة قد أجرت في إطار الدراسة إستطالعا شمل عشرة آالف مـواطن               . واالستقرار في العالم  

  .الواليات المتحدة البرازيل الصين روسيا الهند المانيا بريطانيا فرنسا واليابانمن في كل 
  3/6/2006 48عرب 

  
  سياسة االبارتايد االسرائيلية .34

  جهاد الخازن
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 من الدول العربية منفردة ومجتمعة، إال أنني أعتقد بأننا دخلنا مرحلة العد العكسي لنهايتها               كانت اسرائيل أقوى  
كدولة عنصرية، فقرار اكبر نقابة معلمين في بريطانيا مقاطعتها، يضعها على طريق النظام العنصري السابق                

، 1991، وسقط واحـد سـنة       1948في جنوب افريقيا، وأمام مصير كمصير االبارتايد هناك، فقد بدآ معاً سنة             
  .  وننتظر سقوط الثاني

دولة الناجين من المحرقة النازية، تلك الدولة الصغيرة المحاصرة، لم تعد تخدع كثيرين بكذبة الشعب من دون                 
وطن لوطن من دون شعب، فقد تحولت الى دولة توسعية عسكرية تقتل االطفـال، وتمـارس ابـشع انـواع                    

والضحية اصبح جالداً على الطريقة النازية من القتل الـى التجويـع، والفـصل              العنصرية، حتى في الزواج،     
العنصري بينهما، حتى لم يبق سوى ان يرتدي الفلسطينيون ثياباً بلون معين مع اشارة تميزهم عـن الـشعب                   

  .المختار
 اعـضاءها الـستة     وهكذا كان ان جمعية اساتذة التعليم العالي في بريطانيا اتخذت قراراً االثنين الماضي يحث             

والسبعين ألفاً على مقاطعة االكاديميين االسرائيليين الذين ال ينددون بسياسة االبارتايد، أي الفصل العنـصري               
  .على طريقة البيض في جنوب افريقيا حتى سقوط حكمهم

مية التمييزية،  القرار الحظ استمرار سياسة االبارتايد االسرائيلية، بما في ذلك جدار الفصل، والممارسات التعلي            
الذين ال ينأون بأنفسهم عن مثل هذه       ) لالكاديميين االسرائيليين (ودعا اعضاء الجمعية الى درس مقاطعة مناسبة        

  .السياسات
يكاد القرار يكون رمزياً، فهو غير ملزم، كما انه ليس جديداً، فالسنة الماضية اصدر اتحاد اسـاتذة الجامعـات                   

 ألفاً، قراراً بمقاطعة االكاديميين االسرائيليين وجامعات اسرائيلية معينـة          40ه  والكليات في بريطانيا، وأعضاؤ   
وبما ان االتحاد هذا ونقابـة      . وكان أن تراجع االتحاد عن قراره في وقت الحق تحت الضغط          . لألسباب نفسها 

ن تكون ملزمـة بتنفيـذ      أساتذة التعليم العالي متفقان على االندماج، فإن الهيئة الجديدة الناجمة عن اندماجهما ل            
  .المقاطعة، وانما ستتخذ القرار الذي يتوافق عليه اعضاؤها

والتهمـة  . وأتابع منذ اسبوع حمالت اسرائيل وأنصارها على القرار الجديد، ما يذكرني بـالحمالت الـسابقة              
فـي  الرائجة ان القرار ال سامي وعنصري كما زعم زفولون اورليف، رئـيس لجنـة العلـوم والتكنولوجيـا         

... الكنيست، الذي كان من البذاءة ان يرى انه ليس مجرد قرار ضد االحتالل، بل ضد حق اسرائيل في الوجود                  
يعني ان هذا الفاجر يريد ان يقنعنا بأن مقاطعة بعض االكاديميين االسرائيليين تهدد وجود اسـرائيل، بـدل ان                   

  .اتهدد بوضع العنصريين امثاله على طريق البيض في جنوب افريقي
زفي هيفيتز، سفير اسرائيل في لندن، يرى ان القرار يؤذي جهود التعاون والتعايش، ويهدم الجسور بدل بنائها،                 
ولم ير ان القرار يشكو من هدم اسرائيل الجسور، ورفضها التعاون والتعايش، وممارستها عنـصرية جنـوب                 

  .افريقية، حتى ال نقول نازية ضد الفلسطينيين
لشيور، رئيس لجنة التعليم والثقافة في الكنيست، وهو يقول ان بدل الحكـم علـى االنجـاز                 ولم يوفق مايكل م   

وهذا هو فعالً ما حدث، ومـا مارسـت         . االكاديمي على اساس االمتياز، فهو اصبح يقاس على اساس سياسي         
  .اسرائيل، وما قام االساتذة البريطانيون ليعارضوه

 درور يمينـي يهـاجم      –معاريف فاض بأحقاد كاتبه وعقده، وبن       وكان بين أغرب ما قرأت تعليق في صحيفة         
االستعمار البريطاني الذي أوصله وأهله الى فلسطين، بل انه يربط بريطانيا بمجزرة حديثة من طريق تحالفهـا      

هل اسأل أين كانت اسرائيل لوال بريطانيا والواليات المتحـدة؟ ربمـا كـان              . مع الواليات المتحدة في العراق    
  .ا انتظروا ثالثة آالف سنة اخرىدعاته

أتوقف هنا ألحذر القارئ العربي من االنسياق في طريق العنصرية، كالحكومة االسرائيلية المـستهدفة بقـرار                
االساتذة، فهناك اعضاء يهود كثيرون في النقابتين البريطانيتين صوتوا الى جانب القـرارين الـسنة الماضـية      

طعة نفسها اطلقها البروفسور ستيفن روز، وهو استاذ يهـودي فـي الجامعـة    واالسبوع هذا، بل ان فكرة المقا 



 

 14

.  مع زوجته حملة لجمع تواقيع اساتذة يقاطعون اسرائيل بسبب سياسـتها العنـصرية             2002المفتوحة، بدأ سنة    
عكـسي  وكان داعية السالم االسرائيلي جيف هالبر سبق االساتذة البريطانيين بأيام فكتب مقاالً عنوانه العـد ال               

  .لألبارتايد
بكالم آخر، ليس كل يهودي او اسرائيلي آرييل شارون او ايهود اولمرت، بل هنـاك غالبيـة تريـد الـسالم                     

وكما قاطع اكاديميون ونشطون يهود واسرائيليون جنوب افريقيا البيض في حينه، فإنهم جزء مـن                . والتعايش
  .البارتايد في اسرائيلالحملة الحالية إلنهاء نظام الفصل العنصري على طريقة ا

قبل ايام كتب المؤرخ توني جوت مقاالً في ذكرى قيام اسرائيل قال فيه انها لم ترشد بعـد، وان هـذا يهـدد                       
وشخصياً، ال اعتقد بأن وجود اسرائيل كدولة مهدد، وانما وجودها كدولة عنصرية، فهناك اوجه              . وجودها نفسه 

 الحالي ونظام ابارتايد في جنوب افريقيـا، وردود الفعـل االولـى             شبه كثيرة بين النظام العنصري االسرائيلي     
والمعارضة واالنتقاد لممارسات اسرائيل هي تكرار لبدء الحملة على نظام البيض في جنوب افريقيا التي انتهت                

  .بسقوطهم
و عـن   ربما كان االمر ابعد من مجرد الرشد، فاسرائيل تذكرني بشيء قاله السياسي الفرنسي جورج كليمنـص               

الواليات المتحدة عندما شكا من انها انتقلت من مرحلة الهمجية الى االنحـالل مـن دون ان تمـر بمرحلـة                     
  .ولعل اسرائيل، بسبب عوامل قيامها، دخلت مرحلة االنحالل فور قيامها. الحضارة الوسيطة

، مع وجود الواليـات     ارجح ان تكون فترة احتضار النظام العنصري في اسرائيل اطول منها في جنوب افريقيا             
المتحدة التي ال تستطيع اسرائيل االستمرار من دونها، وحتماً فهي ال تستطيع االستمرار بـشكلها العنـصري                 
الحالي، من دون دعم الكونغرس االميركي والعصابة االسرائيلية في االدارة وحولها، ما نرى نتيجته كل يـوم،       

  .إنهاء البرامج المدنية في غزةوحتى وقف المساعدات للفلسطينيين وتجويعهم و
واسرائيل . غير ان النتيجة واحدة، واالميركيون هم الذين قالوا لنا انك ال تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت                 

  .لم تخدع كل الناس اصالً
  3/6/2006الحياة 

  
  هذه الصور الحزينة .35

  وليد أبو بكر
، استوقفتني امرأة، يبدو على مالمحها االحترام،       على الدرج، وأنا في الطريق إلى الـمكتب ذات صباح قريب         

هـل  : ولكن هذه الـمالمح حملت عبئاً كبيراً من الحزن واإلحساس بالحرج، حتى قبل ذّل السؤال وهي تقـول                
تستطيع أن تدلّني إلى أين يذهب الـمحتاج؟ قيل لي إن في البناية من يمكن اللجوء إليه، ليمد يد العـون عنـد                      

  . غايتها مع عياليالحاجة، وقد بلغت
لـم يكن في العمارة ما يسد نوع الحاجة التي تسعى إليها هذه الـمرأة، الحاجة التي باتت ملحة لـدى نـسبة                     
كبيرة من الناس، تتطلع حولها، فال تجد أن شيئا تغير، ألن الذين يمكنهم أن يغيـروا، أو يتغيـروا، انـشغلوا                     

ن تضيع، فتناسوا كّل ما يحدث للناس، وتناسوا أن يشعروا بأن           بالتنافس على مكاسب ممكنة، أو أخرى يمكن أ       
الناس يرون أنهم وحدهم الذين مال بهم الحال الذي كان مائال من أصله، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن احتماله                    

  . هذه الـمرة
دنا هذه األيـام،    الـمرأة التي وقفت حائرا كيف أجيبها، رغم أنني أعرف الجواب، ال تشكّل حدثا فرديا في بال               

إنهـا  . وهي ال تنتمي قط إلى مجموعة نساء ـ يغلب عليهن التشابه ـ تعرف الـمدينة مالمحهن منذ سنوات  
تنتمي إلى الحالة الـمستجدة للحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل إخضاعه، ولكن ما يحز في                 

تين، مرة بسبب ضيق ذات اليد، وأخرى ألنها ترى أن          نفسها هو أنها وحدها تعاني من هذا الحصار، وتتألّم مر         
الذين رسموا الطريق، أوله وآخره، لـم يتغير عليهم شيء، وما زالوا يعيشون بالطريقة ذاتها، وكأن األزمة ال                 
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تخصهم، أو كأن الذين سلّموا لهم أمورهم، من قبل ومن بعد، ال يعنونهم في شيء، فالصبر ليس من وظائفهم،                   
ة ال صلة لهم بها، وأي خدش في نمط حياتهم ال يبدو مقبوال، حتى وإن كان هذا النمط هو الذي خلق                     والـمعانا
  .هذا الحال

قد تكون صورة الـمرأة التي تضيع على درج عمارة وهي تبحث عن مغيث، أمرا محزنا، لكن ما هو محزن                   
دق أن ما بات يمأل السمع مـن        بشكل أعمق، هو أن ترى هذه الـمرأة وأمثالها من صور جارحة، تجعلها تص            

إشاعات، صحيح إلى درجة الفجيعة، وهي إشاعات تثير الحزن أيضا، صادقة أكانت أم كاذبة، ألنها تشير إلى                 
إن الذي ال يتأثر بما يعاني منه الناس،       : نوع من التفرقة، حتى في مدى تحمل األلـم، وتكاد ترفع الصوت قائلة           

  .ال حق له عليهم
 اليومية بالفعل أن يجد الناس شيئا من الـمشاركة الوجدانية مع الناس فـي مـأزقهم اليـومي                  بات من األماني  

الخانق، ألن هذا الـمأزق يهدد لقمة العيش، ويعيد إلى النفوس ـ التي عاشـت النكبـة ـ ذكريـات التمـر       
اثقة، مثـل ثقـة     والسمسم، رغم غالئهما اآلن، وذكريات التقتير إلى درجة الجوع، الذي يقترب منهم بخطى و             

  . الـمنظرين الـمترفين وهم يتالعبون بالكالم من أجل أن يظلوا مثلـما كانوا
لقد تحمل الناس الكثير من عنف االحتالل، وظلوا صامدين في وطنهم، ورأوا في ذلـك واجـبهم، لكـن مـن                  

ـ                  سالم والعيـشة   الصعب أن يطالبوا بالجوع، حتى يستمر في ترفه كل من لـم يجلب لهم شيئا من التحرر وال
وإذا كانت اإلجابة على األسئلة حدثت بهدوء مـرة، فمـن           . الراضية في وطن آمن، كما وعدوا طوال السنين       

  يعرف كيف ستكون تحت وطأة الجوع؟
منذ زمن بعيد، كان التغيير في السلوك وفي الوجوه حلـما، ويبدو أن الزمن القريب نسي الصيغ التي طرحت                  

لذي سمي إصالحا، ولـم يعد ينظر قط إلى ما كان يجب أن يحدث في زمنه البعيد،                للوصول إلى هذا الحلـم ا    
  .حتى يشجع الناس على االحتمال والصمود، لصالح الوطن وحده

  3/6/2006األيام الفلسطينية 
  

  في ذكرى عدوان الخامس من حزيران .36
  عوض عبد الفتاح

ن إلحاق هزيمـة بإسـرائيل العدوانيـة         من دون التمكن م    1967 عاما على عدوان     39يصعب تصديق مرور    
تعدادها أضعاف أضعاف عدد سـكان اسـرائيل، لـديها          ) عربية(والتوسعية واإلستيطانية، على يد قوة بشرية       

ويصعب تصديق أن ما يسمى المجتمع الدولي، وبالتحديد النظام الـسياسي األمريكـي             . موارد طبيعية ضخمة  
احتالل استيطاني على األرض في هذا العصر الذي ارتفعت فيه          وغالبية حكومات أوروبا، واصل دعمه آلخر       

  .نبرة خطاب حقوق اإلنسان والديمقراطية وحرية اإلنسان والشعوب
هذا الغرب الذي أقام اسرائيل بقرار مسبق تحت ذريعة أخالقية تكثف ترديدها والتسلح فيها بعد الحرب العالمية                 

ر بمظهر الرافض لإلحتالل خاصة عبر إصدار القرارات الدولية          الظهو 67الثانية، حاول جزء منه بعد عدوان       
ولكنه واصل تقديم   . من مجلس األمن واألمم المتحدة التي ترفض اإلحتالل وتغيير الوقائع على األرض المحتلة            

السالح والدعم المادي والسياسي ورفض استعمال الضغط أو القوة إلجبارها على إنهاء االحتالل كما تعامل مع                
  .1991عراق عام ال

لقد تعامل الغرب، حكومات في األساس، مع إسرائيل كجزء من ثقافته وكامتداد له في الشرق، فـي المنطقـة                   
ولـم  . العربية التي كان تمزيقها والسيطرة على مواردها واإلستفادة من موقعها اإلستراتيجي الهدف المركزي            

ا له في أوروبـا الحـافز وراء مخطـط اإلسـتعمار            تكن مساعدة اليهود وإنقاذهم من اإلضطهاد الذي تعرضو       
ببساطة تالقت مصلحة الحركة الصهيونية في بناء كيـان سياسـي مـستقل لهمـا مـع الطموحـات         . الغربي

  .اإلستعمارية لدول الغرب األوروبي الذي حّل محله العم سام
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ال احتالل كل فلسطين وتحطيم      واستكم 48 عدواناً إسرائيلياً أمريكياً، هدفه تكريس نتائج حرب         67كان عدوان   
 -فالعدوان الثالثـي اإلنجليـزي      . المشروع القومي العربي الذي قاده القائد العربي الراحل جمال عبد الناصر          

 الذي تحطم على صخرة الصمود الشعبي المصري وأعطى زخماً وامتـداداً            1956 اإلسرائيلي عام    -الفرنسي  
 وعموم الوطن العربي أخاف إسرائيل والغرب وهدد مـصالحهما          شعبياً لمشروع وقيادة عبد الناصر في مصر      

  .التوسعية
إن آثار العدوان ال تزال قائمة وإفرازاته تتفاعل على األرض، إذ أخذ اإلحتالل بعداً إجالئياً واستيطانياً قوامـه                  

ـ       . بناء المستوطنات ونهب األرض والموارد الفلسطينية      ر أرضـها،   لقد عجزت انظمة الدول العربية عن تحري
فنظام أنور السادات في مصر الذي ارتد عن خط عبد الناصر استعاد رمال جزيرة سيناء منزوعـة الـسالح                   

أما سوريا فعاجزة   . وناقصة السيادة مقابل التخلي عن دور مصر في المنظومة العربية وعن القضية الفلسطينية            
ق استسالم مع اسرائيل ومعها لبنان الذي نجح        حتى اآلن عن استعادة أراضي الجوالن ولكنها لم توقع على اتفا          

  .في طرد المحتل اإلسرائيلي من دون اتفاق ومن دون تفاوض وهي سابقة في تاريخ الصراع مع إسرائيل
 وزرع األرض الفلسطينية باإلستيطان وإلحاق اإلقتصاد الفلسطيني    67وإذا كان الهدف الرئيسي من شن عدوان        

 ضعيفا، تركيع الفلسطينيين وتحويلهم الى عبيد لدى اسـرائيل، والقـضاء علـى              باإلقتصاد اإلسرائيلي، مهشماً  
فحتـى  . حركتهم الوطنية وطموحاتها في التحرير واإلستقالل، فإن الوقائع تؤكد أن إسرائيل أخفقت فـي ذلـك       
والقمـع  اتفاقية أوسلو التي جاءت في لحظة ضعف، لم تمنع الفلسطينيين من التمرد على اإلحتالل واإلستيطان                

  .وكشف حقيقة أن اإلحتالل ال يزال قائماً
لم ينجح الفلسطينيون وحركتهم الوطنية في تحرير أرضهم، ولكن أيضاً إسرائيل لم تنجح ولن تنجح في كـسر                  

بل بالعكس فقد أدى استمرار اإلحتالل والقمـع وعمليـات اإلغتيـال المـستمرة              . شوكتهم وتحطيم طموحاتهم  
لى إعادة طرح التناقض الرئيسي بين اإلحتالل والشعب الواقع تحت اإلحتالل، والى            والنهب، وتهويد األرض، ا   

  .إعادة شحذ الوعي الجماعي القومي في صفوف الشعب الفلسطيني ونخبه وفي أوساط الشعوب العربية
بطبيعة الحال فإن طول مدة اإلحتالل تؤدي من بين أمور أخرى الى تناقضات ثانوية داخل صـفوف الـشعب                   

وهذا مـا   . حركة الوطنية وذلك على خلفية الجدل حول أفضل السبل إللحاق الهزيمة باالحتالل وبناء الدولة             وال
نشهده في اآلونة األخيرة، حيث يقف أمام الحركة الوطنية الفلسطينية تحٍد حقيقي يتمثل فـي ضـرورة إعـادة                   

وطنية يقودها أشرف الناس وأحكمهم     القضية الى مكانتها األصلية بأنها قضية تحرر وطني وتحتاج الى حركة            
  . وأكثرهم كفاءة

  2/6/2006 48 عرب 
  

  محطات بارزة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية .37
  عزمي الخواجا

 ضاعت الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية من الساحة العربية والدولية، رغـم  1948بعد نكبة فلسطين عام  
لسطيني، وبقي األمر كذلك حتى انعقاد مؤتمر القمة العربية األول الذي عقد            الجهود التي بذلت البراز الكيان الف     

، والذي دعا اليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد دعا هـذا المـؤتمر               1964في القاهرة في كانون ثاني      
 الشعب  الذي حضره احمد الشقيري مندوب فلسطين في الجامعة العربية، الى انشاء كيان فلسطيني يجمع ارادة              

الفلسطيني، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه، وقد اتُّخذَ هذا القرار لتنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره                
في تحرير وطنه وتقرير مصيره، وقد لعب جمال عبد الناصر دوراً مهما في اتخاذ القرارات التي تدعم القضية                  

ان يتابع اتصاالته بالدول االعضاء في الجامعة العربية وكـذلك          الفلسطينية، وقد خول المؤتمر أحمد الشقيري ب      
بالشعب الفلسطيني حيثما وجد، ليبحث معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين والتخاذ االجراءات الكفيلـة               
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 وحتـى اآلن    1964بهذا التنظيم، وقد مرت منظمة التحرير الفلسطينية عبر مسيرتها بمحطات منذ والدتها عام              
  . عاما من عمر المنظمة42ر وعب

من المحطات البارزة واالساسية التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية هي اعالنها وثيقة االستقالل، حيـث                
 فـي الجزائـر،     1988 تشرين الثاني    15-12تم عقد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ما بين           

  :واهم القرارات الصادرة عن هذه الدورة
 اعالن وثيقة االستقالل، حيث اعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق ارضنا الفلـسطينية                -1

  .وعاصمتها القدس الشرقية
 والذي يعني ضمنا االعتراف باسرائيل، وقد أثار هـذا االعتـراف جـدال كبيـراً                242 االعتراف بقرار    -2

  .ومعارضة، لكن االغلبية اقرت باالعتراف
  .يل حكومة مؤقتة في اقرب وقت ممكن وطبقا للظروف وتطور االحداث تشك-3

 اعلـن   1993 وبعد توقيع اتفاق اوسلو في ايلول عام         1991بعد مؤتمر مدريد للسالم الذي عقد في اواخر عام          
 انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وكلف اللجنـة التنفيذيـة          1993المجلس المركزي الفلسطيني في تشرين اول       

كيل هذه السلطة، كما قرر ان يكون الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية                بتش
كل ذلك تمهيدا لعودة قيادة المنظمة الى أرض الوطن، وبعد انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات من الـشعب                  

ن الشعب وذلك في شهر كانون ثاني       رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني م         
 في غزة والتي حضرها من عادوا الى ارض         1996 عقدت دورة المجلس الوطني الفلسطيني في نيسان         1996
  .الوطن

 تم تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المجلس الوطني الفلسطيني، واسـتمر             1996بعد عام   
ي شلل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وحاول اتفاق القـاهرة          التجميد عشر سنوات حتى اآلن، وهذا يعن      

 الذي وافقت عليه جميع الفصائل وحركتا حماس والجهاد علـى تفعيـل وتطـوير هـذه                 2005في آذار عام    
المؤسسات لكن دون جدوى، وجرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وفازت حركـة حمـاس وشـكلت          

ت الصورة تماماً، ودخلت حالة من الحصار السياسي واالقتصادي، ودخلت الساحة           الحكومة الفلسطينية، وتغير  
الفلسطينية حالة من الركود االقتصادي، كل ذلك بسبب اميركا واسرائيل، وحاولنا الخروج من هـذه االزمـة                 

 سـجون   بالحوار الوطني الفلسطيني، وعلينا ان ننجح هذا الحوار النه ال سبيل غيره، وان وثيقة االسرى فـي                
  .االحتالل هي القاسم المشترك للجميع حتى نصل الى اتفاق

  :وال بد من خطوات فعالة وهي
 اعتراف حركة حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني،               -1

وفـي المفاوضـات    وكونها تمثل فلسطين في األمم المتحدة وفي الجامعة العربية وفي المـؤتمر االسـالمي،               
  .للحصول على حقوقنا الوطنية والثابتة والمشروعة

  . دخول حماس والجهاد االسالمي في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية-2
  . انبثاق حكومة وحدة وطنية فلسطينية، على برنامج يتفق عليه الجميع-3
غ في التجمعات الفلسطينية في دول       تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، حتى ال يحدث فرا          -4

  .الشتات
تبقى منظمة التحرير هي البيت الفلسطيني وهي الوطن المعنوي الفلسطيني، وهي التي ناضل الشعب الفلسطيني               
لتثبيتها ووقف امام التحديات الكثيرة وانتصر، فعلى الشعب الفلسطيني التمسك بهذه المنظمـة حتـى العـودة                 

  .دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفوتقرير المصير واقامة ال
  3/6/2006األيام الفلسطينية 
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   من المستوطنين مستعدون لإلخالء% 44 .38

  درور مرمور
مع أن خطة االنطواء ال تزال بعيدة عن الخروج إلى حيز التنفيذ، إال أنه يظهر أن سـكان يهـودا والـسامرة                      

فحسب استطالع اجرته شركة جيوكرتوغرافيا، تبين أن       . طة منذ اآلن  بدأوا باستيعاب هذه الخ   ) الضفة الغربية (
 في المائة من المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، يعلنون بأنهم سيكونون مستعدين الخالء منـازلهم اذا                 44

 في المائة فقط من المستوطنين في حزيران 25قررت الحكومة ذلك ـ بمقارنة مع معدل استعداد لإلخالء بقدر  
 في المائة من المـستوطنين فـي        35، ومعدل استعداد بمقدار     )عشية فك االرتباط عن غزة    (من العام الماضي    

  . 2004شهر آب 
وحسب نتائج االستطالع، يبلـغ     . هذا وُأجري االستطالع في اوساط عينة تمثل المستوطنين في مناطق الضفة          

أما في اوساط الجمهور الحريدي فيبلـغ       .  في المائة  64معدل االستعداد للمغادرة الطوعية في اوساط العلمانيين        
 في المائة فقط على القول 23 في المائة؛ بينما في اوساط الجمهور الديني ـ القومي، وافق  47معدل االستعداد 

  .انهم سيكونون مستعدين الخالء منازلهم مقابل تعويضات مناسبة
ضوع الخارطة العقارية السرائيل بعد االنطواء، قالت       وفي مؤتمر عقده أمس المركز االسرائيلي لالدارة في مو        

المديرة العامة لجيوكرتوغرافيا الدكتورة رينا دجاني، انه يسكن في مناطق الضفة اليوم نحو ربع مليون نـسمة                 
 10 ـ  9وحسب تقديرات الشركة، فان القيمة العقارية لكل االمالك في المناطق تبلـغ  .  الف منزل55في نحو 

  . رمليارات دوال
كما يتبين أنه حتى قبل ان تبدأ الحكومة بالبحث في اي خطة انطواء، فان الكثير من مستوطني مناطق الـضفة                    

 و  2001فبـين اعـوام     . تأثروا من تضعضع االحساس باألمن والتأييد الجماهيري لهم في السنوات االخيـرة           
ومعـدل  .  في المائة في كل سنة     15 سجل ارتفاع في معدل االمالك المعروضة للبيع في الضفة بمعدل            2005

وحسب دجاني فان كل عائلة من المستوطنين في الضفة         .  في المائة في السنتين االخيرتين     10الهجرة ارتفع بـ    
  .  عائلة قررت المغادرة6.5تعرف اليوم بأن ما معدله نحو 

. المحتملـين ليـست عاليـة     وفي موازاة االستعداد للمغادرة، اشارت دجاني الى أن الشهية في اوساط المخلين             
 غرف في نطاق الخط االخضر،      5 إلى   4وحسب نتائج االستطالع، سيسعى معظمهم الى االنتقال الى شقة من           

  .  الف دوالر167والمقدرة قيمتها بنحو 
 في المائة مدينة صغيرة او      20 في المائة سيختارون حاضرة مجتمعية،       30لكن الى أين يرغبون في االنتقال؟       

  . في المائة يفضلون حاضرة قروية17 في المائة مدينة كبرى و 19متوسطة، 
  3/6/2006المستقبل 
  2006/ 5/ 31معاريف

  
   ال وجود لتنظيم القاعدة في غزة واغتيال أبو مازن مصلحة إسرائيلية:أسامة حمدان

  : الذي أجراه مع هيثم زعيتروفيما يلي وقائع الحوار
  مسؤوليته؟» تنظيم القاعدة«هزة األمن الفلسطينية في غزة، وإعالن  كيف تنظرون الى استهداف مسؤولي أج* 
 استهداف أي شخص أمنياً في فلسطين مرفوض من حيث المبدأ، والكل يعلم، أننا كحركـة، أعلنّـا دائمـاً                     -

ما حصل من استهداف لمسؤولين أمنيـين فلـسطينيين،         . رفضنا االغتياالت السياسية، وأدنّا كل عملية اغتيال      
اج الى تحقيق لمعرفة خلفياته ودوافعه الحقيقية، ومن ثم معرفة الجهة الفعلية التي تقـف وراء الجـرائم أو                   يحت
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وفي هذا السياق، يجب النظر الى البيانات التي تصدر في أعقاب هكذا عمليـات، وللتعـرف الـى                  . الحوادث
  .الفاعلين الحقيقيين، توصل بالتأكيد الى الذين يصدرون هذه البيانات

فـي  » القاعـدة «وأحب أن أشير هنا الى الكيان الصهيوني، ومنذ أكثر من عام يحاول إشاعة أخبار عن وجود                 
فلسطين، لتبرير عنوانه وجرائمه بحق شعبنا وقوى المقاومة فيه، في حين أن الجميـع يـدرك أن مثـل هـذه              

  .الشائعات ال أساس لها
  ؟»حماس«لى حكومة  كيف يتم التعامل مع الضغوط العربية والدولية ع* 
 أعتقد أننا وأشقاءنا العرب، نعاني ضغوطاً دولية، ال سيما أميركية، وذلـك إلفـشال التجربـة الفلـسطينية        -

الجديدة، والحكومة الفلسطينية الجديدة معنية بالتعامل مع هذه الضغوط، بما يقلّل من آثارها السلبية على الواقع                
  .ن الحقوق والثوابت الفلسطينيةالفلسطيني، ومن دون التنازل عن أي م

 قضية مصادرة األموال من سامي أبو زهدي، تطرح تساؤالً حول كيفية تلقّي المساعدات، فهل هناك جهات                 * 
  مساعدات مالية بالسر؟» حماس«عربية أو دولية تمنح 

عيب بكل مـا    ي، هو م  رالتي كان يحملها األخ سامي أبو زه      ) محاولة مصادرة األموال  ( ما حدث في قضية       -
تعنيه الكلمة، ففي الوقت الذي يفرض الحصار على الشعب الفلسطيني يأتي البعض من الفلسطينيين ـ والكـل   
يعرف من الذي يسيطر على المعبر ليمنع دخول األموال الى الشعب الفلسطيني، وبدل أن يتم االعتـذار عـن                   

  .دعاء أن المسألة هي تهريب أموالذلك، تتم محاولة للخروج من الخطأ بارتكاب خطأ أكبر، كاال
لماذا لم نسمع صوتاً يطالب بالتحقيق مع الذين سرقوا الشعب الفلسطيني؟ لماذا لم نسمع بمطالبة بالتحقيق مـع                  
الذين هربوا األموال الى الخارج وهم معروفون؟ هل صرنا في زمان يعتبر دعـم الـشعب الفلـسطيني فيـه                    

  شعبنا جريمة يحاسب عليها القانون؟ممنوعاً، والعمل لرفع الحصار عن 
في ظّل الحصار المفروض على شعبنا، ومنع البنوك تحويل األموال لشعبنا، سنسعى بكل وسيلة ممكنة إلدخال                
هذه األموال كاملة الى مستحقّيها إن شاء اهللا، وعلى الذين حاولوا أن يحولوا األمر عن مساره، أن يدركوا أنهم                   

  .الخناق والحصار على شعبنابذلك يساهمون في تشديد 
في بيروت، وهل يملك الشرعية للتحدث باسم       » منظمة التحرير الفلسطينية  «كيف تنظرون الى افتتاح مكتب      * 

  الجميع؟
فقط، وهناك اتفاق بين الفـصائل الفلـسطينية        » منظّمة التحرير «في بيروت يمثّل    » منظمة التحرير « مكتب    -

، وهذا يعني أنها الى حـين       »منظّمة التحرير الفلسطينية  «، على إعادة بناء     ٢٠٠٥جميعها في القاهرة في آذار      
إعادة بنائها ال تمثّل الشعب الفلسطيني بأسره، وال تعبر عنه كامالً، كما أنها بهذه الحالة غيـر قـادرة علـى                     

ـ    . النهوض بالمهام الوطنية كما ينبغي     شعب الفلـسطيني  ولذلك، فالمكتب يمثّل منظمة التحرير التي ال تمثّـل ال
  .بأسره

لكن، هل يعني هذا أن ال تعاون فلسطيني، وأن ال عمل فلسطيني مشترك؟ بالقطع ال، وقد قلنا منذ البداية إننـا                     
جميعاً كفصائل معنيون بالعمل لمصلحة شعبنا، وهذا يحتاج الى إبداع في العمل المشترك، لحين تحقيـق بنـاء                  

الـى تـشكيل    » تحالف القـوى الفلـسطينية    « لهذا فقد دعت فصائل      .مرة أخرى » منظّمة التحرير الفلسطينية  «
مرجعية وطنية موحدة، تضم كافة الفصائل بال استثناء، وينبثق منها وفد فلسطيني موحد مشكّل مـن فـصائل                  

يتولّى هذا الوفد الحـوار مـع الحكومـة         . »منظّمة التحرير الفلسطينية  «وفصائل  » تحالف القوى الفلسطينية  «
  .ة، وتكون مرجعيته هي المرجعية الوطنية الفلسطينية في لبنان، وهي التي تحسم القرار بشكل نهائياللبناني

الذين يتولّون مناصـب    » حماس«تهديداتها باغتيال قادة    » إسرائيل«لو نفّذت   » حماس« ماذا سيكون رد فعل      * 
  وزارية؟



 

 20

وزراء والنواب يعلمون أنهم مستهدفون، وهـم        نحن نأخذ التهديدات اإلسرائيلية على محمل الجد، واإلخوة ال          -
أما إذا نفّذ االحتالل ما يهدد به، وهو غير مستبعد          . معركة ضد االحتالل  .. يدركون أنهم بحق يخوضون جهاداً    

  .والشعب الفلسطيني سيتولّى الدفاع عن نفسه بكل جدارة، كما كان يفعل دائماً. عنه، فإن لكل حادثة حديث
والجيش اللبناني، وكيف ترون حّل قـضية الـسالح خـارج    » فتح ـ االنتفاضة «يد بين  هل تقرأون التصع* 

  المخيمات؟
نحن نـرى  . والجيش اللبناني غير مقبول بأي شكل من األشكال» فتح ـ االنتفاضة « الحادث الذي وقع بين  -

ي عموماً، فنحن نعتقد أنها     أما بالنسبة لقضية السالح الفلسطين    . أنه ال مبرر لحادث كهذا، ومهما كانت األسباب       
جزء من الملف األمني في العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية، التي يجب أن تعاد صياغتها، بما يـضمن مـصالح    

ونحن نرى أن الحـوار هـو       . الشعب الفلسطيني وقضيته ومصالح لبنان، كذلك ألنه ال تعارض بين مصالحنا          
وطالما أن أبواب الحوار قائمة فلـسنا بـصدد         . لى طاولة الحوار  السبيل لذلك، ولدينا ما نقوله في هذا األمر ع        

  .الحوار عبر األثير
  ؟»منظّمة التحرير«رؤية للعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية غير رؤية » حماس« هل تمتلك * 
، بل نحن معنيون بصياغة رؤية واحدة تطرح في         »منظمة التحرير « لست بصدد المقارنة بين رؤيتنا ورؤية         -
  :رؤية يمكن تلخيصها في النقاط التالية» تحالف القوى الفلسطينية«وارنا مع أشقائنا في لبنان، وقد تبنّينا في ح
  .ـ لسنا في حالة تناقض مع أشقائنا في لبنان، بل إن كلينا يعاني المشكلة نفسها وهي العدوان الصهيوني١
ل مشترك ال بد من أن يخدم هذه القضية ويؤدي          ـ قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان هي العودة، وكل عم         ٢

  .الى تحقيقها في نهاية المطاف
 وحتى اليوم، مرت بتقلّبات عديدة، وما نعيشه اليوم هو ناتج ١٩٤٨ـ العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية منذ العام  ٣

لعالقـة لتكـون صـحيحة      من تراكمات هذه العالقات بإيجابياتها وسلبياتها، ونحن معنيون بإعادة تنظيم هذه ا           
  .وصحية

ـ واقع الالجئين يحتاج الى معالجة من كافة الجوانب، ويجب أن ال ينظر إليه من الجانب األمني، وأالّ تعتبر                   ٤
السياسية والتي تضمن   : القضية مجرد مسألة أمنية، وعليه نحن نرى ضرورة معالجة األمر من جوانبه المختلفة            

واإلنسانية التي تعالج . اً ليثبت حق العودة، ويرفض أي أفكار أو مشاريع تسلّطه أو تلغيهاتّفاقاً فلسطينياً ـ لبناني 
كافة قضايا العمل والصحة والتعليم والسكن وحق التملّك وغيرها، بما يضمن حيـاة كريمـة لالّجئـين حتـى                   

من االشـكاالت القانونيـة     والقانونية من خالل تحديد الوضع القانوني لالّجئين في لبنان، وحّل العديد            . عودتهم
  .القائمة، واألمنية التي تتضمن الواقع األمني وحماية الالجئين والسالح الفلسطيني

نحن نسعى ونأمل أن ننجح وإخواننا في جميع الفصائل الى رؤية واضحة ومتّفق عليها للعالقـات اللبنانيـة ـ    
  .الفلسطينية

  ال رئيسها محمود عباس؟ لمصلحة من انهيار السلطة؟ وماذا لو جرى اغتي* 
 انهيار السلطة يمكن أن يحدث بفعل إسرائيلي مدعوم أميركياً، وهو ليس خياراً فلسطينياً، وعنـدما يعمـل                   -

. الكيان اإلسرائيلي لدفع األمور باتجاه االنهيار، فهذا يعني أنه يريد تحقيق مصالح له وال يخدم شعبنا وقـضيتنا                 
وفي المقابل، يجب أن يعلـم      . ، ويجب أن يكون عملنا خدمة مصالح شعبنا       االحتالل يريد سلطة تخدم مصالحه    

العدو أن خياراتنا ليست مغلقة، وأن هذه الخيارات ستكون قادرة على استيعاب ما يمكن أن يقع، والتعامل معه                  
  .بما يحقّق مصالحنا كفلسطينيين

وحيد فـي االعتـداء عليـه، هـو الكيـان      أما بالنسبة إلى السيد محمود عباس، فأعتقد أن صاحب المصلحة ال         
الصهيوني ومن يرتبط به ويعمل لمصلحته، ونحن نرى أن مجرد طرح الفكرة من قبل وسائل االعـالم فـي                   
الكيان الصهيوني، يكشف عن احتمال قيامه بهكذا جريمة، أو انسياق البعض في الساحة الفلسطينية وراء هـذا                 

  .مع ما يمكن أن يدبره العدوالطرح، يكشف عن سوء تقدير، أو انسجام 
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  ؟ وكيف ستواجه الفراغ؟»أبو مازن«في حال استقال » حماس« كيف ستتصرف * 
 قلنا ألبي مازن من البداية، أننا حريصون على التعاون معه، وعلى عمل مشترك يؤدي لخدمة شعبنا علـى                    -

االستقالة، فال أعتقد أننا سنقع في حالـة        أما إذا قرر األخ أبو مازن       . أفضل صورة ممكنة، وما زال هذا موقفنا      
فراغ، فوفق النظام األساسي يتولّى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور موقع الرئيس، على                
أن يتم إجراء انتخابات رئاسة خالل ستين يوماً، ومن ينتخبه الشعب الفلسطيني سيتولّى مسؤولياته، والحكومـة                

  .ستتعاون معه بالتأكيد
  ؟»حماس« كيف تقيمون التعاطي العربي مع *
 الموقف العربي بشكل عام جيد في عالقته مع الحركة، ونحن ندرك حجم الضغوط، وبخاصة األميركيـة،                  -

. والدول العربية » حماس«على المنطقة، التي تصل الى حدود التهديد أحياناً، والتي تهدف الى قطع العالقة بين               
ميعاً يدركون طبيعة التغير الذي يشهده الواقع الفلسطيني، وهـذا يـنعكس إيجابـاً فـي                نحن نعتقد أن القادة ج    

  .ورغم ذلك، فال زلنا نطمح لتحقيق ما هو أفضل من الواقع القائم حالياً. العالقات مع معظم التعاطي العربي
  إذا نفّذت إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران؟» حماس« ماذا سيكون موقف * 
ا نفسه، فيما لو اعتدت إسرائيل على لبنان أو السعودية أو مصر ـ ال سمح اهللا ـ نحن بالتأكيد ننحاز    موقفن -

  .الى أمتنا إذا ما تعرضت الى العدوان
دعنا نأمل أن ال يقع عدوان صهيوني جديد، وإن وقع فال أعتقد أن حراً في هذه األمة سيقبل أن يقف مكتـوف                      

  .أمته، وال يكلّف اهللا نفساً إال وسعهااليدين أمام أي عدوان على 
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