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   مواجهة التهديدات االسرائيلية والمقاومة تتحضر لتتحصنغزة  .1
خـذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة         بأ ؤاالمقاومين الفلسطينيين بد   ان   غزةمن   27/6/2006قدس برس   نشرت  

 من كافة الفصائل عند المفترقات ومحاور الطرق،        هموانتشر المئات من   .للتصدي ألي عدوان إسرائيلي محتمل    
 خالل ذلك في اتخاذ ترتيبات احتياطية، لمواجهـة االحـتالل،           واالمؤدية إلى المناطق الحدودية للقطاع، ونشط     
ق التي يحتمل أن تسلكها الدبابات واآلليات اإلسرائيلية، في حـال           وذلك من خالل زرع عبوات ناسفة في الطر       

وأكد ممثلون عن التنظيمات     .اجتياحها لألراضي الفلسطينية، وفي بعض المحاور المؤدية إلى المناطق الحدودية         
ـ   . الفلسطينية المسلحة، جاهزية فصائل المقاومة، لمواجهة العدوان اإلسرائيلي     وات وقالوا إنه في حـال قيـام ق

 فإن المقاومة سترد بشكل قـاس وبوسـائل مبتكـرة           ،االحتالل بتنفيذ اغتياالت، أو اجتياح للمناطق الفلسطينية      
وقال أبو عبيدة، النـاطق اإلعالمـي باسـم          .وجديدة، وستتولى االستبسال في الدفاع عن األراضي الفلسطينية       

 نحـذر قـوات     :وأضاف. ل وتم أخذ كافة التدابير    نهم أتموا االستعدادات لصد أي اجتياح محتم      اكتائب القسام،   
وأعلنت سـرايا   .االحتالل من القيام بأي حماقة، ودخول غزة، ألنها لن تجد ما يسرها وسيكون الرد عليها بقوة      

سرايا أن مجاهديها جـاهزون للتـصدي للعـدوان،         ال وأكدت   .القدس حالة النفير العام، في صفوف مجاهديها      
وكان أبو هارون، الناطق اإلعالمي باسم كتائب أحمد أبو الريش، قـد            .  الصهيوني وقادرون على ضرب العدو   

أكد أن عمليات المقاومة النوعية، وحدها هي الكفيلة بفك الحصار واإلفراج عن األسرى، واسترجاع الحقـوق                
 الـواقي لمنـع     وأكد أن الكتائب الفتحاوية ستلتف حول المقاومة، وستكون الدرع والجـسر           .الفلسطينية السليبة 

اتخذت المشافي والعيادات ومراكز اإلسعاف األولي في محافظـة         ،  من جانبها . دخول قوات االحتالل إلى غزة    
وقالت مصادر إدارية وطبية مختلفة فـي       . شمال غزة ترتيباتها للعمل في حال وقوع اجتياح، أو عدوان محتمل          

ألحداث والتغيرات األمنية في المنطقة، مـشيرين       هذه المؤسسات، إنها وضعت خططاً وبرامج لمواجهة نتائج ا        
إلى أنهم يعملون على مدار الساعة، خالل األيام الماضية، الستقبال حـاالت الطـوارئ، وتلبيـة احتياجـات                  

حذّرت مصادر عسكرية إسرائيلية من احتمال       و .هذا وتأهبت سيارات اإلسعاف للعمل في أي لحظة        .المواطنين
ية المسلحة لتنفيذ عمليات استباقية ضد جيش االحتالل وآلياته العسكرية المحتشدة على            مباغتة الفصائل الفلسطين  

وقالت هذه المصادر إن هناك مخاوف من أن تنقل هذه الحرب النفسية ضد اإلسرائيليين أنفـسهم،                . حدود غزة 
افة إلى المئات من    حيث ظهر على شاشات التلفزيون تواجد مكثف ومتقارب جداً بين الدبابات اإلسرائيلية، إض            

الجنود في تلك المنطقة، موضحة أن تفجيراً واحداً سيكون كافياً لوقوع سلسلة من التفجيرات في ظل الكميـات                  
  . الهائلة من المتفجرات في تلك المنطقة

قررت اعتماد خطة طـوارئ تـضمن        الحكومة الفلسطينية ان   نقالً عن وكاالت   28/6/2006السفير  واوردت  
وعمد قادة حركة حماس وسائر الفـصائل       . دمات االساسية في غزة في ظل التهديدات االسرائيلية       استمرار الخ 

ف، فألغوا اجتماعاتهم وتوقفوا عن الرد على االتـصاالت         استهداالالفلسطينية الى التواري عن االنظار، خشية       
يس اللجنـة الـسياسية فـي       وقال النائب عن فتح ورئ    . الهاتفية وخففوا من ظهورهم العلني الى أدنى حد ممكن        

المجلس التشريعي الفلسطيني عبد اهللا عبد اهللا انه تم إلغاء اجتماع للمجلس كان مقرراً امـس بـسبب الوضـع                    
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االمني فيما لم يقم اسماعيل هنية بأي تنقل رسمي منذ االحد الماضي وال يتم االعـالن سـلفاً عـن أي مـن                       
  . اجتماعاته وال سيما مع الرئيس عباس

 ،وزير اإلعالم الفلسطينى، يوسف رزقة ان جدة من فهيم الحامدمراسلها  نقالً عن 28/6/2006عكاظ واعلنت 
قال انه يتوقع االجتياح اإلسرائيلى فى أى لحظة سواء تم اإلفراج عن األسير المفقود أم لم يتم مشيراً إلى أن 

 :حكومة حماس اختبأوا في غزة قالوحول ما اذا كان اعضاء  .تصعيد سيؤدى إلى مزيد من العنف والتدميرال
 ان االجتياح ، وزير األوقاف الفلسطينى،ومن ناحيته قال نايف الرجوب. نحن موجودون ولن نلجأ للتخفي
راح األسير أم لم يتم مشيراً إلى أن الكيان الصهيونى استعد منذ أسابيع لهذا ساإلسرائيلى سيتم سواء تم إطالق 

 ليس أمامنا أى خيارات سوى مواجهة :ياطات التي اتخذتها الحكومة قالوحول االحت .االجتياح المرتقب
  .االحتالل
 غازي حمـد، النـاطق باسـم الحكومـة        . د  أن غزةمن   28/6/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وذكرت  

رية أكد اليوم، على أن هذه العملية اإلسرائيلية غير مبررة، وأن إسرائيل تدخل في مغـامرة عـسك                الفلسطينية،  
وقال حمد تعقيباً على العدوان اإلسرائيلي، إن إسرائيل لن تكون رابحة من             .واسعة، ستكون لها تداعيات كثيرة    

 .وراء هذه العملية، ألنه ليس في مقدورها حتى اآلن الحصول على ما تريد من خالل هذه الحملـة الواسـعة                   
 إسـرائيل تخـوض مغـامرة خطيـرة         وأوضح حمد، أنه ستكون هناك مضاعفات كثيرة لهذا الموضوع، وأن         

  ستتحمل تبعاتها وكامل المسؤولية، لما سيكون فيها من إجرام وضحايا خاصةً في صفوف المدنيين
ان المسؤولين عن التموين في مكتب الرئيس عباس في غزة، احضروا            لندن من 28/6/2006الحياة  ونشرت  

واد الغذائية المختلفة، بما فيها الدقيق والحليب محملـة         كميات كبيرة من االدوية والمواد والسلع التموينية، والم       
في ثالث شاحنات خشية نفادها من االسواق، في اعقاب اغالق قوات االحتالل جميع المعابر مع القطاع، بمـا                  

  .فيها معبر المنطار
ـ نقال عن   االراضي الفلسطينية   من    مراسلها  كامل ابراهيم   عن 28/6/2006 الرأي األردنية    وأضافت : االتوك

اسرائيل انهت امس استعداداتها العسكرية على حدود قطاع غزة تحسبا لشن هجوم كبير ردا علـى خطـف   أن  
 يجب ان يفهم االرهابيون ان      ، أنه   وقام بيريتس بجولة تفقدية على القوات واعلن للصحافيين       . في غزة جندي  ال

يين يجب اال يملي القرارات العسكرية       ان غضب االسرائيل   استدرك موضحا، لكنه  . عملهم لن يبقى بدون عقاب    
 انه لم يتم اصدار اوامر باقتحام قطاع غزة حتى االن خشية علـى              ىال مع االشارة    .التي ينبغي اتخاذها بتمعن   

 .حياة الجندي
قيادة الجيش حرصت على بـث      إلى أن   : تل أبيب  من   28/6/2006 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي ونوه  

، باالجتماع الى بيرتس، وابالغه ان قواته أتمت االستعداد لتنفيذ عدة عمليات عسكرية             األنباء عن قيام حالوتس   
  . متدرجة وانها تنتظر أوامر الحكومة

 أن الطـائرات    ،د الناطق باسم الجيش اإلسـرائيلي     يأكت: 28/6/2006 صحيفة الجمهورية المصرية     وأوردت
 .جسراً ثانيا ومحطة الكهرباء الرئيسيةكما قصفت ،  جسر وادي غزة الغربي بمنطقة المفراقةدمرت
 نمـن أ   ، المـصادر  هاوضـحت ما  : رام اهللا ووكاالت  من   28/6/2006 المستقبل    مراسل أحمد رمضان ونقل  

 كانت تتحرك قرب بلدة ناحل عوز القريبة من القطاع، اال انها لم تكن قد دخلت اليه حتى                   االسرائيلية، الدبابات
  .قطاعالت قتالية وطائرات بدون طيار طلعاتها فوق كثفت مروحيافيما . ساعات الفجر

أمنية فلسطينية أعلنت أن قوات االحتالل سـيطرت   مصادر أن :28/6/2006 مركز اإلعالم والمعلومات   وذكر
 بعد إخالئه من قوات األمن الـوطني، وشـرعت          تم هماوأوضحت أن اقتح   .بالكامل على مطار عرفات الدولي    

ة أخرى         . جميع االتجاهـات   بإطالق النيران بكثافة وفي    ان               ومن جه ه بإمك اطق باسم جيش االحتالل أن د الن أآ
دي المختطف                  رج عن الجن ا أف اًال إذا م ى       اعم از .حكومته وقف العملية العسكرية ح سعى إل ة االحتالل ال ت  أن دول

  .معاقبة الشعب الفلسطيني وإنما تمارس ضغوطًا على ما أسماها بالعناصر اإلرهابية



 

 5

  
   وثيقة األسرى مع تعديالت ال تحرج حماس علىصائل اتفاق للف .2

فتحـي صـباح     و  اسعد تلحمـي   ،نيويورك و غزةوالناصرة  نقالً عن مراسليها في      28/6/2006الحياة  نشرت  
.  زفت الفصائل والقوى الفلسطينية امس بشرى توصلها الى اتفاق حول وثيقة االسرى المعدلـة              :راغدة درغام و

يليون امس ان اتفاق القوى الفلسطينية باستثناء الجهاد على جميع بنود وثيقة االسرى             واعتبر المسؤولون االسرائ  
لم تكن هذه الوثيقة مقبولة بالنسبة      : وقال عساف شريف المستشار االعالمي الولمرت     . هو شأن داخلي فلسطيني   

طق باسـم وزارة    ومن ناحيته قال مـارك ريغيـف النـا        . الينا على االطالق وما زلنا ال نرى فيها اي تغيير         
هـذا هـو الـشيء      : واكد. الخارجية االسرائيلية ان اسرائيل تركز حاليا على االفراج عن الجندي االسرائيلي          

رباح مهنـا النقـاب     .وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د        . الوحيد الذي يهمنا االن   
ضمين الوثيقة المعدلة كلمة التفاوضـي الـى البنـد          للحياة عن ان حماس وافقت خالل الساعات االخيرة على ت         

الى جانب العمل الـسياسي والتفاوضـي       (...)  حق الشعب الفلسطيني المقاومة      :الثالث من الوثيقة، ليصبح من    
 ان فتح وافقت على تضمين البند السادس كلمة العمل على تـشكيل حكومـة وحـدة                 :وقال مهنا . والديبلوماسي

واضاف مهنا انه تم االتفاق على البند السابع المتعلق بالمفاوضات           .ادراج هذه الكلمة  وطنية بعدما كانت ترفض     
وقال القيادي في حركة الجهاد خالد البطش للحياة ان الحركة تـرفض مبـدئياً              . مع الدولة العبرية، بعد تعديله    

راضـي فلـسطين    واضاف البطش ان رفض الحركة نابع من االعتراف باحتاللهـا ال          . وثيقة االسرى المعدلة  
واعلن الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ورئيس كتلـة           .، كذلك قرارات الشرعية الدولية    48التاريخية عام   

 الحوار انتهى باتفاق على الوثيقة      :وقال االحمد ان  . فتح البرلمانية عزام االحمد التوصل الى اتفاق حول الوثيقة        
 تـم   :لجنة المتابعة ابراهيم أبو النجا في المؤتمر الصحافي انه        وقال أمين سر    . مع ادخال تعديالت بسيطة عليها    

وقال القيـادي   . 7 و 6 و 4 و 3االتفاق على وثيقة الوفاق الوطني بالتعديالت المنصوص عليها خصوصا البنود           
 تم تشكيل لجنة صياغة من بعض الفصائل من بينها فتح وحماس لكتابة الوثيقـة               :في فتح سمير المشهراوي انه    

  .تعديالتبعد ال
دعونـا   :وفي ردود الفعل على اتفاق الفصائل على وثيقة االسرى قال الناطق باسم البيت االبيض توني سـنو                

اذا أرادت حماس أن تنال االعتراف فعليها أن تنبذ االرهاب وعليهـا أن تتقيـد               . ننتظر حتى نرى شيئا حقيقيا    
وقـال  . سية، وبعدها يمكن أن نمضي من هنـاك       هذه هي الشروط االسا   .. بالخطوات االخرى التي تحدثنا عنها    

ال اعرف ما اذا كان ذلك يغيـر اي شـيء           : مسؤول وزارة الخارجية االميركية تحدث شرط عدم كشف اسمه        
غيـر ان مـن     . ولكن اي شيء يتحرك في اتجاه مباديء اللجنة الرباعية هو امر طيب           : واضاف. بالنسبة الينا 

واعلنت االمانة العامة لالمم المتحدة انها تنتظر التوقيـع          .ه كل ذلك  الصعب بعد تصور ما يمكن ان يمضي الي       
  . الرسمي من جانب فتح وحماس على الوثيقة قبل التعليق رسمياً على معنى االتفاق

أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس ان الرئيس       :وكاالتوالغزة  نقالً من    28/6/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 أسـتطيع أن    :وقال روحي فتوح  . سرىاألسماعيل هنية توصال إلى اتفاق حول وثيقة        عباس ورئيس الوزراء ا   

وقال مـسؤولون مطلعـون علـى       . وثيقةالأقول إن كل العراقيل قد أزيلت وإنه قد تم االتفاق على جميع بنود              
. قطـاع لاالمفاوضات إن عباس وهنية اتفقا على بيان يستند إلى الوثيقة ويقبل بدولة فلسطينية فـي الـضفة و                  

  .وسيكون حل قيام دولتين في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني متمشيا مع اعتراف فتح بإسرائيل
أعرب ماهر مقداد الناطق باسم فتح في قطـاع غـزة           : لندنوغزة  من   28/6/2006الشرق األوسط   وجاء في   

 الداخليـة، ويـساهم فـي       عن أمله في أن يمثل التوقيع على الوثيقة فتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية             
وفي تصريحات للشرق األوسط، شـدد مقـداد علـى أن           . ينتهاوي سياسة الحصار المفروضة على الفلسطيني     

التوقيع على الوثيقة ال يكفي، وأنه يتوجب أن تتوفر النية الصادقة لدى الجميع إلخراج الشعب الفلسطيني ممـا                  
واعتبر صالح زيدان عضو المكتب الـسياسي       . حدة وطنية هو فيه، متمنياً سرعة االتفاق على تشكيل حكومة و        



 

 6

للجبهة الديمقراطية أن التهديدات اإلسرائيلية بعملية في قطاع غزة كان لها بالغ األثـر فـي تـسريع توصـل                    
 انه جرى التوصل الـى صـيغ        البرلمانيةوأوضح عزام األحمد رئيس كتلة فتح       . الفصائل لالتفاق على الوثيقة   

اتفق في البند الثالث علـى اسـتخدام        تم  فقد  . الكلمات الخمس التي كانت تعترض االتفاق     ترضي الجميع بشأن    
 في البند الرابع    واواتفق.  وهو ما كانت تطالب به حماس      1967كلمة تركيز بدال من حصر المقاومة في مناطق         

 واستبدالها بعبارة   على شطب عبارة برنامج االجماع الوطني الوارد في هذه الوثيقة، التي كانت ترفضها حماس             
  .األهداف الوطنية الواردة في هذه الوثيقة

 إلى  ف ب  اوعن  االراضي الفلسطينية سمر خالد     نقالً عن مراسلتها في      28/6/2006الرأي األردنية   وأشارت  
 نعتبر هذا االتفـاق انجـازا كبيـرا         : الحكومة الفلسطينية رحبت باالتفاق، وقال الناطق باسمها غازي حمد         أن

 هذا االتفاق هو تأسيس لبداية عهـد        :واضاف . الفلسطيني ونعتبره من اكبر الهدايا التي تقدم لهذا الشعب         للشعب
  .جديد من العمل المشترك والموحد على صعيد كل القضايا السياسية والمقاومة والوضع الداخلي

يب القيادي في خضر حب أن حسن مي النوراني.غزة دنقالً عن مراسلها في  28/6/2006الدستور ذكرت 
الجهاد قال أن المتحاورين توصلوا التفاق موحد بشأن الوثيقة، فيما أبدت الجهاد رفضها وتحفظها على بعض 

مع ذلك، بارك خضر التوصل الى االتفاق بين الفصائل وقال انه شاهدة للتاريخ على الفصائل  .البنود
اركت في الحوار سيجتمعون في التاسع من تموز وذكرت تقارير صحفية ان أمناء الفصائل التي ش .الفلسطينية

 . المقبل للبدء في الخطوات التنفيذية على االرض لتفعيل منظمة التحرير
عزيز دويـك أعلـن     .د إلى أن    يوسف الشايب نقالً عن مراسلها في رام اهللا        28/6/2006الغد األردنية   ولفتت  

 التوقيع باألحرف األولى على بنود وثيقة األسرى من         تم: وقال.. توصل الفصائل المتحاورة التفاق حول الوثيقة     
قبل الفصائل كافة، مع تسجيل بعض التحفظات من بعض الفصائل، واالتفـاق النهـائي بالمـسودة الرئيـسية                  

وأكـد   .سيعرض على الرئيس عباس، ثم يعلن بشكل رسمي على وسائل اإلعالم، قبل نهاية األسبوع الجـاري               
 ما ذهب إلى دويك، مشيرين إلى أن اإلعالن عن اتفاق وطني اليوم سـيكون بعـد                 قياديون في الجبهة الشعبية   

  .اجتماع نهائي للجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية
قال سامي أبو زهري، حول تحفظ حركة : يو بي آيو اف ب نقالً عن  28/6/2006القدس العربي وأضافت 

 الوثيقة، ونحن نقدر لهم موقفهم ولهم الحق ىي الجهاد المتحفظ عل نحن نقدر رأ: االتفاقىالجهاد في التوقيع عل
 الفلسطينية، وإنما ىالكامل في االحتفاظ بآرائهم، وهذه الوثيقة بعد التوقيع عليها ال تلغي برامج الفصائل والقو

 .تمثل برنامج الحد األدني
منتصر حمدان واكرم   لطة الفلسطينية    الس محافظاتنقالً عن مراسليها في      28/6/2006الحياة الجديدة   وأوردت  

ـ     :وكاالتوعن ال اللوح   ، صالح رأفت، ان الـرئيس عبـاس ورئـيس          )م،ت،ف( اعلن عضو اللجنة التنفيذية ل
الوزراء هنية وافقا على صيغة االتفاق الوطني العام الذي رفع اليهما، مؤكدا ان الرئيس عباس سوف يـصدر                  

احمد صـبح، أن    .واعلن وكيل وزارة الخارجية د     .ء اجراء االستفتاء  مرسوما رئاسيا جديدا يعلن من خالله الغا      
الخطوة التالية التي ستعقب اإلعالن الرسمي عن االتفاق، سوف تكون المباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنيـة                

  .على ان تصبح الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال
ان نقاط الخالف حول وثيقة األسرى محددة حيث         أن حركته قالت منذ البداية       :من جانبه قال سامي أبو زهري     

استطاعت اللقاءات المكثفة تذويب كافة نقاط الخالف والتوصل إلى اتفاق وطني ال يمس بمبادئ حركتـه مـن                  
وأشار أبو زهـري الـى أن الوثيقـة          .خالل تمسكها بمقاومة االحتالل ورفضها االعتراف بشرعية االحتالل       

  .عتراف بشرعية االحتاللتتضمن إشارة واضحة إلى عدم اال
مصطفى البرغـوثي أكـد ان      .النائب د أن  بيت الهيا   من   27/6/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية  وذكرت  

توقيع وثيقة الوفاق الوطني يشكل مقدمة ايجابية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقيادة وطنية موحدة من أجل                 



 

 7

ار المفروض على شـعبنا، والتـصدي لخطـة اولمـرت           سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل وكسر الحص       
   .والنهوض بالواقع الفلسطيني الصعب

 : كامالًنص الوثيقة الجديدة عبدالقادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة  28/6/2006عكاظ ونشرت 
 : المقدمة

بنا، وانطالقاً من مبدأ انطالقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحدقة بشع
أن الحقوق ال تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية االحتالل، وفي سبيل تعزيز الجبهة 
الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة 

 ونسف حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي،
المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه خالل المرحلة القادمة 
تأسيساً على إقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية واالستيالء على 

ومن . وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغالق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودةاألغوار 
أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا 

حرر طابعها األساسي وطني العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطالقاً من أننا الزلنا نمر في مرحلة ت
وديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني 

وثيقة ( الفلسطيني الشامل، واستناداً إلى إعالن القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتالحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة 
يم الصامد المرابط وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير لشعبنا العظ) الوفاق الوطني 

الوطني الفلسطيني، وإلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، 

 .لى كافة المؤسسات والمنظمات األهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافيوإ
  -:تعد وثيقة الوفاق الوطني كالً متكامالً والمقدمة جزء منها

 إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات -1
 وإزالة جدار الفصل والضم العنصري، وإنجاز حقه في الحرية والعودة واالستقالل وفي وإجالء المستوطنين

سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي المحتلة عام 
لتي طردوا منها  وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم ا1967

وتعويضهم وتحرير جميع األسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا 
التاريخي في أرض اآلباء واألجداد والى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما ال 

 .ينتقص من حقوق شعبنا
 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل 2005ا تم االتفاق عليه في القاهرة في شهر مارس  اإلسراع في إنجاز م- 2

منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة 
ات على التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتالءم مع  المتغير

الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن 
والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسانية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية 

 بما يضمن 2006شكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام واإلقليمية كافة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي ت
تمثيل القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات 
والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، باالنتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث 

نتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة يتعذر إجراء اال
التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتالفاً وطنياً شامالً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا 

 . للفلسطينيين في الوطن والمنافي
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خيار مقاومة االحتالل بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك ب-3
 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة 1967األراضي المحتلة عام 

الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات 
  .القطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبيةوالجهات و

وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس األهداف -4
الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما 

بته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل يحفظ حقوقه وثوا
الوطنية واإلسالمية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز 

سلطتنا الوطنية دعماً وحشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي السياسي والمالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا و
لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة واالستقالل ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل اإلسرائيلي 

  . على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم
حه حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفا-5

وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام القانون األساسي للسلطة والقوانين 
المعمول بها واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخب وفقاً إلرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة 

تي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصالحيات الحكومة ال
بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، وأهمية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك 
وعقد االجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً ألحكام القانون األساسي وللمصلحة 

رورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع الوطنية العليا وض
  . ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون

 العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى السياسية -6
دة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً الراغبة على قاع

ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى 
طني وتشجيع االستثمار وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح وتنمية االقتصاد الو

ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة 
وكانت ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت 

  . العمل والخريجينوالممتلكات التي دمرها االحتالل وكذلك العاطلين عن
ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة )  ف- ت-م(  أن إدارة المفاوضات هي من صالحية -7

التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على 
 أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون المجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه

  .ينظمه
 تحرير األسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية -8

  . والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ومجلساً تشريعياً وتشكيالت المقاومة كافة)  ف- ت-م( واإلسالمية و
ل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والعمل  ضرورة العم-9

على عقد مؤتمر شعبي لالجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة 
  .ن وتعويضهم بخصوص حق العودة لالجئين الفلسطينيي194المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 

 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد -10
  . االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها
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نزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون،  التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة و-11
للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واالتحادات والنقابات والجمعيات، واحترام مبدأ التداول السلمي 
للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار 

ه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة الديمقراطي ونتائج
  .والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها

شقاء العرب  رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده الواليات المتحدة وإسرائيل على شعبنا ودعوة األ-12
وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية )  ف- ت-م( شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و

لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده 
سطينية ملتزمة باإلجماع والعمل العربي المشترك الداعم وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفل

  . لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا
والسلطة الوطنية )  ف- ت-م(  دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة -13

ر ورفض التدخل في الشؤون الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصا
  .الداخلية الفلسطينية

 نبذ مظاهر الفرقة واالنقسام كلها وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السالح بين أبناء الشعب -14
الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني وااللتزام بالحوار 

داً لحل الخالفات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أسلوباً وحي
أساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات واالعتصامات شريطة أن تكون 

  . مةسلمية وخالية من السالح وال تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العا
 إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل األساليب والوسائل المناسبة الستمرار مشاركة -15

شعبنا وقواه الوطنية والسياسية واالجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية والعودة واالستقالل مع 
ة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس األخذ بعين االعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله دافع

  .استخدام الوسائل واألساليب النضالية األنجع في مقاومة االحتالل مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا
 ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر -16

طن والمواطنين وفي مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ األمن والنظام قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الو
العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وإنهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات ومصادرة 
سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع 

  .الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية سالحها
 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهزة بمختلف -17

ة وااللتزام فروعها والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي األجهز
  .بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون

 العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم لدعم صمود -18
شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل وممارسته واالستيطان وجدار الفصل والضم العنصري ومن أجل تنفيذ 

  .ل الدولية في الهاي المتعلق بإزالة الجدار واالستيطان وعدم مشروعيتهماقرار محكمة العد
  

   متزايداً لتأييد حماس بين فلسطينيي لبنانميالًاستطالع موسع للرأي يظهر  .3
أظهر استطالع جديد وموسع للرأي تنامي تأييد الفلسطينيين في لبنان لحركة حماس، وجاء في االستطالع الذي 

 في المائة من 28.5ة للدراسات واالستشارات، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، أن أجراه مركز الزيتون
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 في المائة يؤيدون الجبهة الشعبية، 4.8 في المائة يؤيدون فتح، و25.8الفلسطينيين في لبنان يؤيدون حماس، و
 .بينما جاءت الفصائل الفلسطينية األخرى في تراتبية متأخرة

جئين الفلسطينيين في لبنان، يفضلون مروان البرغوثي لرئاسة الشعب الفلسطيني، وحسب االستطالع؛ فإن الال
يليه خالد مشعل، ثم إسماعيل هنية، بينما جاء رئيس السلطة محمود عباس في المرتبة الرابعة ضمن تفضيالت 

 .فلسطينيي لبنان لموقع رئاسة كل الشعب الفلسطيني
 في المائة ممن 83.1 األعمال السياسي الفلسطيني؛ أعربوفي ما يتعلق بالقضايا المطروحة على جدول

استطلعت آراؤهم عن تأييدهم لموقف حركة حماس من عدم االعتراف بـالدولة العبرية رغم الضغوط 
وأظهر االستطالع األوضاع االقتصادية المزرية للوجود الفلسطيني في لبنان، فقد اتضح من النتائج  .المختلفة

 في المائة منها يقل 36.7 دوالر، و200 من العائالت الفلسطينية يقّل دخلها الشهري عن   في المائة43.4أن 
 أنهم متأكدون من عودتهم إلى فلسطين 81.5وبشأن موضوع العودة؛ أفاد  . دوالر400دخلها الشهري عن 

لبنان حال  في المائة إنهم ال يجدون في التعويض والتوطين في 98.3وفي سياق متصل قال . بشكل أو بآخر
 في المائة أنهم ال يقبلون إالّ العودة إلى بلداتهم وقراهم األصلية التي أخرجوا منها79.6لقضيتهم، وأكد أن . 
 في المائة ممن شملهم االستطالع في السالح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في 72.2ورأت نسبة قوامها 

 . مع حصول تعديل في شكل التعامل مع السالح وضبطه في المائة90.7لبنان مصدر حماية لهم، ووقف 
 في 6.8 في المائة موافقة مشروطة لتولي السلطات اللبنانية المسؤولية األمنية عن المخيمات، و 54.3وأبدى 

 . في المائة ضد ذلك في كل األحوال34.9المائة مع توليها للمسؤولية األمنية بشكٍل فوري، و
 27/6/2006 قدس برس

  
  م    2005في التقرير االستراتيجي الفلسطيني قراءة  .4

  بشير موسى نافع
م باكورة إنتاج مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات فـي  2005يعد هذا التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام     

دها مجال البحث األكاديمي، وهو تقرير متميز بشموله وتعمقه في تغطية ومعالجة الشئون الفلسطينية بجميع أبعا              
السياسية، والعالقات اإلقليمية والدولية، فضالً عن تحليل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسكانية والتعليمية            

  .تحليالً علميا موثقًا بالمعلومات واإلحصاءات والرسوم البيانية
يني، وقـام  وقد شارك في كتابة فصول التقرير الثمانية كوكبة من األساتذة المتخصصين فـي الـشأن الفلـسط         

منير شفيق، ويتوقع أن يصبح هذا التقريـر        . عبد الوهاب المسيري، وأ   . أنيس الصايغ، د  . د: بمراجعته كل من  
بما يبذل فيه من جهد، وما يتمتع به من دقة ومنهجية علمية موضوعية مرجعا علميا للبـاحثين فـي القـضية                     

  .الفلسطينية بتفريعاتها وأبعادها المختلفة
  حث عن اإلجماعالتغيير والب

تحدث الفصل األول عن سمات الوضع      ) التغيير والبحث عن اإلجماع   : الوضع الفلسطيني الداخلى  (تحت عنوان   
م، والتي اتجهت نحو استكشاف خيارات جديدة للعمل الـوطني والبحـث            2005الفلسطيني الداخلى، خالل عام     

طبعت المشهد الفلسطيني الداخلى جـاء فـي        المطرد عن الوحدة واإلجماع، وقد شهد هذا العام عدة تطورات           
مقدمتها االنشقاق والتصدع الداخلى في حركة فتح، وانهيار اإلجماع الوطني عليها ألسباب كثيرة منها اآلثـار                
الفادحة التي تركتها مؤسسة السلطة على بنية التنظيم الفلسطيني الحاكم، فضالً عن خطها السياسي وعدم تحقيق                

لياسر عرفات وفـشله فـي توحيـد        ) أبو مازن (رض وتوقف مسيرة المفاوضات وخالفة      أية إنجازات على األ   
  .الساحة السياسية الفلسطينية، فضالً عن عدم توحيد فتح نفسها
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وناقش المحللون السياسيون مسألة االنسحاب من غزة واعبتروها انتصارا للمقاومة، وإن كانت قد أثرت سـلبا                
 بانتشار الخروقات األمنية التي ظلت دون مـستوى نـشوب صـراع داخلـي               على المشهد الفلسطيني الداخلى   

فلسطيني، وأكدوا أن سلطة الحكم الذاتي تقع في منطقة رمادية بين الدولة الحديثة وحركة التحرر الوطني، مما                 
 لمنع  ينذر باستمرار حالة التوتر بين مؤسسات السلطة وقوى المقاومة، والتي تحتاج إلى جهد كبير من الطرفين               

  .تصعيدها إلى نزاع أو صدام داخلي دموي
وتطرق هذا الفصل من التقرير لالنتخابات التشريعية والبلدية ودالالتها في إعطاء حماس أغلبية ملموسة فـي                
المجلس التشريعي، والتي أظهرت رغبة الفلسطينيين في البحث عن خيارات جديدة للعمل الوطني بعيـدة عـن    

  .تجاه نحو وضع السياسة ضمن مرجعية إسالمية ذات برنامج واضح للممانعة والمقاومةأوسلو ومتعلقاتها، واال
) بدء الرحلة باتجاه الخط األخضر    ..  اإلسرائيلي -المشهد الفلسطيني   : (أما الفصل الثانى؛ فقد جاء تحت عنوان      

 باألرقام والبيانـات    -وقدم صورة عامة للمشهد اإلسرائيلي الداخلى وانعكاساته على الوضع الفلسطيني فتطرق            
 إلى الوضع السكاني والوضع االقتصادي والعسكري، ثم انتقل إلى المشهد السياسي على صـعيد العالقـات                 -

 اإلسرائيلية؛ ليرصد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، وإنـشاء حـزب كاديمـا بقيـادة شـارون                 –الفلسطينية  
لى جانب استمرار اإلجراءات العميقة لالحتالل من       م إ 2005باعتبارهما أبرز حدثين في هذا المشهد خالل عام         

  .مصادرات واعتقاالت واغتياالت وانتهاكات
باتخـاذ إجراءاتهـا وفـرض      " إسرائيل"وانطالقًا من رؤيتها أنه ال يوجد شريك سالم فلسطيني مناسب قامت            

دخول في تسوية سلمية    أية استعدادات رسمية لل   " إسرائيل"م لم تبد    2005إمالءاتها من طرف واحد، وخالل عام       
  .مع الفلسطينيين والعرب ال وفق المبادرات العربية وال وفق قرارات الشرعية الدولية

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن التغيرات الحزبية اإلسرائيلية، وتبنى أغلبية كبيرة للفصل أحادى الجانب                
تراتيجية اإلخضاع التي يمارسـها ضـد       واالنسحاب من غزة عبرت عن أزمة المشروع الصهيوني وفشل اس         

الشعب الفلسطيني وانتفاضته وتطلعاته، والتي تنذر التوقعات بتصعيدها إذا تمسك الشعب الفلـسطيني بحقوقـه               
  .المشروعة في إطار تعاون عربي وإسالمي وإنساني أكثر فعالية

  القضية الفلسطينية والمواقف العربية
العربية والمبادرة السعودية من القضية الفلسطينية دارت أحداث الفـصل  وعن المواقف العربية، وبخاصة القمة     

الثالث من التقرير الذى تطرق إلى مواقف دول الطوق، كذلك من القضية ومن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة،                 
ومن التطورات في مجال التطبيع العربي مع إسرائيل وعقد مقارنة بين الموقف العربي الرسـمي والـشعبي،                 

م على الموقف العربي من القضية، حيث ظلت حالة العجـز           2005يرا إلى أنه لم يطرأ اختالف خالل عام         مش
والتشتت واالتجاه نحو الخصوصية القطرية هما الحالة الغالبة عربيا واستمر تبنى السياسات المعتـادة بـشأن                

  .تحقيق تسوية سلمية مع إسرائيل وفق المبادرة السعودية
المواقف الشعبية العربية تشكل دعما قويا للصمود الفلسطيني، ويتوقع الخبراء والمحللون أن توفر             بينما ال تزال    

حالة الحراك الشعبي واالندفاع نحو إقامة أوضاع سياسية أكثر شفافية وديموقراطية توفر بارقـة أمـل تـدفع                  
  .لفلسطينياألنظمة العربية لتعديل مواقفها وتحمل مسئولياتها تجاه القضية والشعب ا

  القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي
وقد تطرق هذا الفصل للعالقات الفلسطينية مع العالم اإلسالمي واالعتبارات التي تحكمها جغرافيـا وتاريخيـا                

ومن خالل تحليل عالقاتها مع كل من منظمة المؤتمر اإلسالمي وتركيا وإيران وباكستان كشف التقرير               . ودينيا
مؤامرة التطبيع الهادئ التي تخطط لها وتنفذها إسرائيل مع الدول اإلسالمية والجهود التـي تبـذلها                النقاب عن   

 األمريكي لها، وتأليب هؤالء الحلفاء على الدول اإلسالمية، كما حدث فـي الملـف               -لالحتفاظ بالدعم الغربي    
  .لالنووي اإليراني والسعي الجثث لدى تركيا وباكستان حتى اعترفتا بإسرائي
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وبرغم توقعات البعض بأن اتفاق أوسلو سيكون بداية الطريق نحو تطبيع حثيث وعالقات سلمية بـين الدولـة                  
العبرية وكثير من الدول اإلسالمية؛ فإن أحداث العام الماضي جاءت لتنسف هذه التوقعات، بل وتؤكـد وعـى                  

تبارها محددا مفصليا التجاهات عالقاتهـا      الشعوب والدول اإلسالمية وارتباطها الوثيق بالقضية الفلسطينية، واع       
  .بالعالم الغربي وأمريكا سلبا وإيجابا

  الوضع الدولي
وبعد استعراض موقف الواليات المتحدة من خطة خريطة الطريق ومفهومها لألمن وموقفهـا مـن الوضـع                 

م المتحـدة مـع القـضية       السياسي الفلسطيني، وكيفية تعاطى االتحاد األوروبي والهند والصين واليابان واألم         
الفلسطينية خلص هذا الفصل الخاص برصد الوضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، إلى أن الهيمنة األمريكيـة                
العالمية ال تزال تلقى بظاللها الثقيلة على الوضع الفلسطيني بعد أن فقدت الواليات المتحدة دور الوسيط النزيه                 

م، وتشجيع الكتل االسـتيطانية فـي       2005م األمريكي المتزايد إلسرائيل     في القضية، ومما يدلل على ذلك الدع      
الضفة واالنفصال األحادي من قطاع غزة، وهو ما يعد تراجعا عن خطة خريطة الطريق التي تبنتها أمريكـا                  

  .واالتحاد السوفيتي سابقًا، واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة
سياسات الدولية يرتبط عموما بالمصالح والحسابات الخاصة لكل دولة،         وانتهى هذا الفصل إلى أن الخط العام لل       

غير أن إحداث اختراق حقيقي في المواقف الدولية لصالح القضية ليس أمرا سهالً، بل يحتـاج إلـى موقـف                    
فلسطيني فعال وموحد وإلى تغيير جذري في طريقة تعاطى العالم اإلسالمي مع قضيته األم، كما يرتبط إحداث                 

من قبـل بعـض الـدول األوروبيـة         (ا االختراق بحجم االستياء الدولي من السياسات الخارجية األمريكية          هذ
  .، والتي قد تترجم مستقبالً إلى مزيد من اقتراب مواقف هذه الدول من الحقوق الفلسطينية)واألمريكية الالتينية

  األوضاع السكانية واالقتصادية والتعليمية
 - أو يزيد    -م ما زال نصف الشعب الفلسطيني       2005 إلى أنه مع نهاية      -صل السادس    في الف  -أشار التقرير   

 ألف فلسطيني داخل    600يعانى مرارة اللجوء والعيش القهري في الخارج، فضالً عن تشريد أكثر من مليون و             
 وبخاصـة   اإلطار الجغرافي لفلسطين وعبر القائمون على إعداد التقرير عن صعوبة إحصاء عدد الفلسطينيين،            

في دول الشتات، ومع ذلك فقد قدموا رسوما بيانية وجداول لتوزيع السكان الفلسطينيين في الداخل والخـارج،                 
مؤكدين فشل الجهود الصهيونية في اقتالع الفلسطينيين من أراضهم وانتمائهم لـوطنهم مهمـا كانـت قـسوة                  

  .السياسات المتبعة
الفلسطيني والصهيوني أكد التقرير أنه ال توجد عوائـق عمرانيـة           وبعد مقارنة نسبة الخصوبة بين المجتمعين       

  .تعرقل عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ما عدا اتساع مدينة تل أبيب والقدس الغربية
وعن انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي على الوضع االقتصادي الفلسطيني تحدث الفصل السابع، مشيرا إلى أبرز              

صادية لهذا الوضع وميزانية السلطة الفلسطينية في ظل االحتالل، وحجم خـسائر القطاعـات              المؤشرات االقت 
الصناعة والزراعة، وأهم مالمح الخطط التنموية الفلسطينية وكيفية مواجهة مشكلتي البطالـة            : االقتصادية مثل 

  .والفقر
 الفلـسطيني وإلحاقـه باالقتـصاد    وخلص إلى أن السياسات اإلسرائيلية لعبت دورا كبيرا في تدمير االقتـصاد      

اإلسرائيلي في الوقت الذى فشلت السلطة الفلسطينية من فك قيود التبعية، كمـا فـشلت فـي توظيـف المـنح        
  .واإلعانات المالية الدولية في تنمية االقتصاد الفلسطيني أو مواجهة مشكالته

إصالح الخلـل والتـشوهات، وحـل       : ماوقرر أن نهضة االقتصاد الفلسطيني ال بد أن تمر عبر بوابتين أواله           
  .االهتمام بالتنمية كمرحلة متقدمة لضمان النمو واالستقرار االقتصادي: مشكالت االقتصاد اآلنية، والثانية

وفى الفصل الثامن واألخير من التقرير جاء الحديث عن الوضع التعليمي في الضفة وغزة، وعن قطاع التعليم                 
ي الفلسطينية ومشكالت التسرب من المدارس، وأثر االحتالل، وإقامة الجـدار           الرسمي ومؤسسات التعليم العال   
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العازل على التعليم الفلسطيني، وفى النهاية قدم هذا الفصل بعـض اإلجـراءات العمليـة للنهـوض بـالتعليم                   
  .الفلسطيني وإقالته من عثراته الراهنة

   27/6/2006قدس اون الين 
  

   مع مشعل وضالتفاعباس يبلغ هنية أنه سينتظر  .5
شهدت العالقة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة تأزما جديدا في اعقـاب           : نلندمن   28/6/2006الحياة  نشرت  
ابلغ هنية في اجتماع عقد بينهما في ساعة متقدمة من ليـل            قد  وكان عباس    . اختطاف الجندي االسرائيلي   عملية

أي (  وصيام في مقابل الجندي، مضيفا باستهزاء انه          الثلثاء ان اسرائيل تطالب برأسه ورأسي الزهار       -االثنين  
سينتظر خالد مشعل ليتفاوض معه حول الجندي االسير، ما يعني ان الحل والربط في هذه القضية هو                 : )عباس

في يد مشعل وليس في يد حماس الداخل، في موقف يتطابق الى حد بعيد مع ما قاله مسؤولون اسرائيليون من                    
   . الجنديان مشعل يرفض تسليم

، امس، أثناء وجوده في     ز بيري  اتهام وكاالتالرام اهللا و  من   28/6/2006 المستقبل    مراسل أحمد رمضان ونقل  
ـ  ، وأنه هو الذي     هو الذي بادر إلى كل عملية االختطاف      أنه  مشعل  لبيت عائلة الجندي المخطوف      ، هيمنع إطالق

  .محمال بشار األسد مسؤولية منح مشعل مأوى في سوريا
السفير االمريكي في اسرائيل ريتشارد جونز  أن  القدسفي 28/6/2006عكاظ  مراسلة فرح سميرت وذكر

 .اعلن ان الحل لقضية الجندي االسرائيلي المخطوف، في دمشق حيث مقر خالد مشعل
 كشف النقاب امس عن ، من حماسا مقربامصدرأن :  د ب أنقال عندمشق من  28/6/2006 الدستور ولفتت

ت من عدة دول جرت مع القيادة السياسية للحركة في دمشق حول موضوع الجندي االسرائيلي أن اتصاال
. عمليةهذه الوأشار إلى أن االتصاالت ما زالت جارية اليجاد حل لالزمة التي نشبت عقب . المحتجز في غزة

، مشيرا الخصوصبهذا وأوضح أن عدة دول بينها ليبيا واليمن وتركيا ومصر أجرت اتصاالت مع خالد مشعل 
 فيما حاولت أطراف أخرى استيضاح موقف ،إلى أن بعض هذه الدول طالبت بتسليم الجندي وحل المشكلة

وأشار المصدر إلى أن رد حماس كان أن الموضوع بالكامل متعلق في الداخل . هحماس وشروطها الطالق
 .ويجب االتصال بهم حول هذا الموضوع

  
   سرية لبحث آلية تبادل األسرى مع الفلسطينيينواتقن االحتالل يحاول فتح :الرمحي .6

محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أنه وخالفاً إلعالنات سلطات .كشف د: خاص، رام اهللا
االحتالل بعدم تعاطيها مع مسألة اإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطالق سراح الجندي األسير في غزة، 

وقال الرمحي في تصريحات خاصة  . بدأت باألمس إرسال قنوات سرية للتباحث بهذا الشأنفإن قيادة االحتالل
أن حكومة االحتالل ضيعت سابقا كل فرصة إلغالق ملف األسرى الفلسطينيين، :للمركز الفلسطيني لإلعالم

 اختطاف وبقي هذا الملف مفتوحا، لذلك فإن الجانب الصهيوني سواء اليوم أو غدا سيتعرض لمثل عملية
  .غزة من أجل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين الجندي في

  27/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  جبريل الرجوب ينفى ارتباط زيارته للقاهرة باختطاف الجندي الصهيوني .7
 نفى جبريل الرجوب أن تكون زيارته الحالية للقاهرة مرتبطة باألحداث في غزة، والتي أسفرت عن :القاهرة

خطف جندي صهيوني، موضحاً أنها كانت معدة مسبقاًَ لبحث موضوعات وأفكار تتعلق بسبل حل الصراع 
 .اإلسرائيلي، لكن تطورات الموقف فرضت نفسها على المباحثات مع المسؤولين المصريين -الفلسطيني 

ع الخطير في وأوضح الرجوب أنه بحث مع الباز سبل فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والوض
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األراضي الفلسطينية، كما تم التطرق إلى الجهود المصرية  المبذولة من أجل حل األزمة الحالية بالطرق 
وأشار الرجوب إلى أن الوزير أبو  .الدبلوماسية ووقف التصعيد العسكري الصهيوني وإنجاح الحوار الفلسطيني

ف األسرة الدولية والجانب اإلسرائيلي، مؤكداً ضرورة الغيط أوضح له بأنه يعتقد أن هناك اختالفا ما بين موق
استغالل هذا الفرق والتعاطي اإليجابي مع األوضاع  لكسب الشرعية باعتبارها مصلحة فلسطينية وعربية في 

  .الدرجة األولى
  27/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مسلحون يغلقون وزارة الصحة ودائرة السير في نابلس .8

أمس مقر وزارة الصحة فـي        أغلق عشرات المسلحين المحسوبين على فتح      : شحرور السويطي   رومل ،نابلس
نابلس ودائرة السير احتجاجا على ما وصفوه بتجاوز الوزراء للموظفين القدامى وتعيين جـدد بطريقـة غيـر                  

خيرة من قـرارات    وزارة للحياة الجديدة أن االستياء قد زاد في االونة اال         الوذكر موظفون يعملون في      .قانونية
اضافة الى نقل مسؤولين سابقين في الوزارة الى اماكن أخرى من نابلس الـى رام اهللا، وعلـى              . وزير الصحة 

وبالمقابـل   .ذمة أحد المسؤولين فى الوزارة فإن الوزير يتصرف وكأنه وزير لحماس وليس للصحة الفلسطينية             
 الوزارة حيث اعتصموا لبعض الوقت أمـام مبنـى          فقد حاول عشرات الموظفين االحتجاج على االعتداء على       

  . الوزارة، إال أن المسلحين قاموا بإجبارهم على مغادرة المكان بالقوة
على ذات الصعيد، قام عدد من المسلحين المحسوبين على فتح باغالق دائرة سير نابلس، وحسب مـا علمـت                   

القها حتى اشعار اخر بـسبب فـصل عـدد مـن            الحياة الجديدة فان مسلحين ابلغوا المسؤولين في الدائرة اغ        
  .الموظفين السابقين الذين يعملون منذ اكثر من ثالث سنوات بحجة عدم وجود ميزانية كافية لهم

  . الجيش الشعبي انها مسؤولة عن اغالق دائرة السير في نابلس- وأكدت مصادر من كتائب العودة
ى الوزارة في نابلس وقيامهم بتهديد حياة المواطنين من         من جانبها استنكرت وزارة الصحة اقتحام مسلحين مبن       

  .خالل إغالق المبنى والتهديد بحرقه، حسب الوزارة
  28/6/2006الحياة الجديدة 

  
  األمن الوقائي يوزع بياناً يهاجمون فيه القوة التنفيذية والحكومة الفلسطينية .9

نابل وموقعه باسم فتح أيضا، هاجموا فيها وزع عناصر األمن الوقائي في طوباس نشرة تحمل اسم الس: طوباس
وقال ، عناصر القوة التنفيذية، كما هاجم البيان الحكومة الفلسطينية واستهزأ بسلف الرواتب التي تقدم للموظفين

إن مثل هذه البيانات الموقعة باسم الحركة هي التي أوصلتنا إلى ما : أحد القيادات الميدانية في فتح بطوباس
 هذه اللغة من السباب والتشويه وقذف المناضلين والمجاهدين واأللفاظ البذيئة حتماً :، مضيفاً بأننحن فيه اآلن

 .وأكد على ضرورة أن تتغير هذه اللغة. ال تخدم فتح، وهي بعيدة كل البعد عن أدبيات وأخالقيات الفتحاويين
 الفلسطيني وعلينا أن نتحاور مع قوى لها وزنها في الشارعال هناك فصائل و:ولفت القيادي في فتح إلى أن

 مصداقية  الحكومة الفلسطينية :وشدد على .الجميع على قاعدة االحترام المتبادل وليس كيل االتهامات
والوزراء المهددين باالغتيال من قبل قوات االحتالل، والذين ال يستطيعون السفر أو المرور على الحواجز 

 :ا غيرهم يتجول بكل راحة، بل يضرب له التحية ويعانق، منوهاً إلى أنالصهيونية بسبب مواقفهم الوطنية، فيم
  .هناك بعض المستفيدين داخل الحركة وهؤالء ال يريدون الخير لفتح وللشعب الفلسطيني

  27/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  احد اعضاء القسام واصابة آخرين انفجار سيارة في غزة يؤدي الى استشهاد .10
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 كتائب القسام واصيب عدد آخر من المـواطنين بجـروح            من استشهد حمزة نزار محارب   : حمتو سمير   ،غزة
عندما حدث انفجار هائل في سيارة كان يستقلها مع عدد من رفاقه في حي الرمال الجنوبي بغزة قرب منـزل                    

نية مما ادى    بصاروخين على االقل سيارة مد     توقال شهود عيان ان الطائرات اإلسرائيلية قصف      . عباسالرئيس  
ونفت كتائب القـسام أن يكـون       . الى سقوط شهيد وخمسة اصابات وصفت حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة          

وزعم الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي ان المروحيـات         .محارب قد حمل معه في السيارة أي عبوات أو قذائف         
 .ش اإلسرائيلي اية عالقة بهذه العمليةالعسكرية لم يكن لها اي نشاط عسكري في غزة نافيا ان يكون للجي

28/6/2006الحياة الجديدة   
  

   في جنوب لبنانمخيم عين الحلوة ومحلة التعمير اللجنة الوزارية تزور الجمعة .11
القوى والفصائل الوطنية واالسـالمية      ان   صيدا من   أحمد منتش مراسلها   نقالً عن  28/6/2006النهار  نشرت  

الى اتفاق حول زيارة وفد اللجنـة الوزاريـة           توصلت جنوب لبنان وة في صيدا    الفلسطينية في مخيم عين الحل    
المكلفة متابعة اوضاع الالجئين في المخيمات، وذلك بعدما تعذر عليها قبل اكثر من شهر زيارة المخيم السباب                 

اجتماعـا  وعقدت الفصائل على اختالفهـا       .تتعلق باختالف وجهات النظر بين هذه الفصائل على آلية الزيارة         
وسبق ان زارت مخيمي شاتيال فـي  . موسعا في مقر لجنة المتابعة في عين الحلوة ناقشت فيه موضوع الزيارة          

. وحضر االجتماع ممثلون لفصائل منظمة التحرير وتحالف القـوى الفلـسطينية          . بيروت والرشيدية في صور   
المنظمة في صيدا والجنوب خالـد      وتوصل المجتمعون استنادا الى ما صرح به امين سر حركة فتح وفصائل             

عارف على اتفاق نهائي حول زيارة اللجنة لعين الحلوة واستقبالها بوفد موحد وتوفير كل اسباب نجاحها مـن                  
وتمنى المجتمعون ان تشمل زيـارة       .اجل االطالع عن كثب على مجمل االوضاع المعيشية والحياتية لالجئين         

 ولتأكيد التواصـل والـتالحم بـين اللبنـانيين          المخيمضعها مع وضع    الوفد محلة تعمير عين الحلوة لتشابه و      
 الفلسطيني  –واوضح عارف أن المجتمعين ابلغوا المسؤول عن ملف الحوار اللبناني            .والفلسطينيين في المنطقة  

 .السفير السابق خليل مكاوي بالموقف وجرى االتفاق على قيام الوفد الوزاري بزيارة المخيم بعد غـد الجمعـة         
ولم تستبعد مصادر صيداوية ان تشمل زيارة الوفد محلة التعمير المجاورة للمخيم والتي تعيش منذ اعوام عـدة                  

  .اوضاعا صعبة وتشهد حوادث امنية متفرقة ويقيم فيها لبنانيون وفلسطينيون
 .معهانسيق األمر تالتحالف الفلسطيني اعلنت معارضتها للزيارة لعدم  ان قوى 28/6/2006السفير وذكرت 

  
   الكهرباء إثر قصف فلسطيني على سديروتوقطع مستوطنين 4إصابة  .12

 . بالـصواريخ  بلـدة سـديروت   على  لمقاومة الفلسطينية   لقصف  اصيب اربعة مستوطنين بجروح اثر      : غزة
خ أصاب محول كهرباء في البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار           يارو فإن أحد الص   االسرائيلية،وبحسب المصادر   

سـرايا    أعلنـت  ،من جانبها  .ئي عن بعض أحياء سديروت، وذلك للمرة الثانية خالل أقل من أسبوع           الكهربا
القدس  وكتائب أحمد أبو الريش مسؤوليتهما المشتركة عن قـصف سـديروت بأربعـة صـواريخ حـسب                   

  .توضيحهما
27/6/2006قدس برس   

  
  في فلسطينجيش االسالم : تحقيق .13

ية غير معروفة تطلق على نفسها اسم جيش االسـالم تـصميمها علـى              اعلنت مجموعة مقاومة فلسطين   : لندن
  فـي وقالت المجموعة التي شارك مقاتلون ينتمون اليهـا   . مواصلة الكفاح حتى اقامة دولة اسالمية في فلسطين       

ق القائد العسكري الميداني الـساب    ويتزعم الجيش،   .  انها تسعى الى اقامة الخالفة االسالمية      عملية الوهم المتبدد  
نحن ال نجاهد من أجل قطعة ارض       :  الذي نشرته  وجاء في البيان  . في ألوية الناصر صالح الدين ممتاز دغمش      



 

 16

 فجهادنا أسمى من ذلك بكثير، فنحن انطلقنـا مـن قاعـدة             ،وهمية ال حدود لها، وال من أجل القومية والحزبية        
والطغيان تمهيداً القامة الخالفة االسالمية     صلبة ستكون بإذن اهللا هي المارد الجبار الذي سيقضي على االحتالل            

 اعالناً رسمياً للمصالحة بين دغمش ولجان المقاومة بعد قطيعة دامت            الوهم المتبدد  وتعتبر عملية  .في فلسطين 
نحو عام واحد في اعقاب قيام مسلحين يأتمرون بأمره باغتيال المستشار العسكري للرئيس عباس اللواء موسى                

ونفت لجان المقاومة أي عالقة لها بالعملية، بل سعت الى اقناع دغمـش بـاطالق               . ي غزة عرفات في منزله ف   
ومنذ ذلك الحـين وقعـت      . سراح ابن عرفات الوحيد منهل الذي احتجز لدى المسلحين في اعقاب اغتيال والده            

د القوقا، بعدما انحـاز     أللوية العب لالقطيعة بين دغمش وجمال أبو سمهدانةً، كذلك بين ابو سمهدانة والقائد العام             
 ويعتبـر   .لكن القوقا عاد الى لجان المقاومة قبل اشهر قليلة من اغتياله تاركا دغمش وشأنه             . الى جانب دغمش  

دغمش من اقرب المقربين الى  حماس ويرى بعض المراقبين فيه وفي مجموعاته جزءاً من الجناح العـسكري      
  .كتائبالوالسالح الذي يحصل عليه من لحماس لشدة قربه من قيادات القسام، والتمويل 

28/6/2006الحياة   
 

  باستثناء تصريحات بشارة اإلجرامية فإن الكنيست موحد حول الحكومة  : نتنياهو .14
 .انضم نتنياهو إلى الئحة المحرضين على عزمي بشارة، بحجة أنه لم يستنكر العملية الفدائية في كيرم شـالوم                 

باسـتثناء  ،  ف مع الحكومة في مساعيها إلطالق سراح الجندي المخطـوف         وقال إن الكنيست موحد في التعاط     
وكان ليبرمان، قد استبق نتنياهو في وصف بـشارة،         .  بوقاحة يصعب وصفها عموما    برر العملية بشارة، الذي   

 شـجب  هتعقيبا على رفـض ! بالمخرب مدعيا أنه رئيس الذراع السياسي لمنظمات اإلرهاب في الشرق األوسط   
  . في الهيئة العامة للكنيستكيرم شالومعملية 

  27/6/2006 48عرب 
  

  استهجان اسرائيلي من رفض اولمرت مبدأ التفاوض حول االسرى .15
ران كوهين فوجئ بتصريحات أولمرت التـي       أن عضو الكنيست    : رام اهللا  من   28/6/2006 المستقبل   نشرت

فاوضات مع الجميع، بما في ذلك حمـاس،  يجب إجراء الم قال أنه   و. رفض فيها المفاوضات بشأن تبادل أسرى     
  .ألن هذا هو األمر الطبيعي في حال وقوع جنود في األسر

 وزير المتقاعدين أعرب عن استعداده للموافقة على إطالق         أن  : 28/6/2006 السفير    في حلمي موسى وكتب  
ألوسط عليـك أن    انه في الشرق ا   وأوضح،  . سراح أسرى فلسطينيين في مقابل االفراج عن الجندي المخطوف        

  .تغيير المواقف من طرف إلى نقيضه لتتمكن من االنتصارعلى تكون قادراً 
نائبان من ميرتس اليساري دعا اولمرت      إلى أن   :  الناصرة  من 28/6/2006 الحياة    مراسل اسعد تلحمي وأشار  

 الكـف عـن      الـى  اولمرت كما دعوا  بتصريحات تحول دون إعادة الجندي،       ،وبيرتس الى عدم تقييد أرجلهما    
  .التبجح الذي أوقعه في مصيدة

 أمس شكوى   ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي قدمت   أن   :أ.ن.ق نقال عن  28/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
  .  رسمية إلى مجلس األمن حول حادث أسر الجندي

  
   في الضفة المستوطن  تؤكد إختطافتقديرات الشرطة والجيش .16

نه تعززت في الساعات الماضية لدى قيادة الجيش والشرطة التقديرات بأن           ألية  قالت مصادر إسرائي   :ألفت حداد 
  فيه هددت في وقت    .حول اختفائه  للشرطة   ا قدموا بالغ  هأقارب حيث كان      .مستوطنًا قد تعرض لعملية اختطاف    

تناقلت التقارير  وكانت قد    . ستقتل المستوطن الموجود لديها إذا لم يتوقف العدوان على غزة          هاألوية الناصر، بان  
  .تأكيدا للحادثة، عن اإلسم الثالثي للمستوطن، الناطق بإسم األلويةاإلعالمية اإلسرائيلية إعالن 
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28/6/2006 48عرب   
 
 
 

 مبادرة لتعديل برنامج حزب الليكود لالعتراف بدولة فلسطينية .17
 يقضي بوجوب انسحاب  الليكود،نه أعد برنامجا سياسيا جديدا لحزبأ ،قال داني نافيه: تل أبيب ـ يو بي أي

منع محاوالت عدد من قادة ل  في سعي.إسرائيل من أراض في الضفة الغربية واالعتراف بإقامة دولة فلسطينية
 تكريس الصبغة اليمينية ى الذلك ي من أن يؤدخوفا . توحيد الحزب مع حزب إسرائيل بيتناىالليكود ال

  . الحكمى الدته لن يسمح بعواألمر الذي، المتطرفة التي لصقت بالليكود
  28/6/2006القدس العربي 

  
   باالسراع في تهجير الفالشا اولمرتالوكالة اليهودية تطالب  .18

ذكرت هارتس ان الوكالة اليهودية ستطلب من اولمرت االسراع بتهجير ما تبقى من يهود الفالشا مـن                 : عمان
 الى اسرائيل حتى نهاية العام      ، الفا 11ائيلية الى نحو     والذين يصل تعدادهم بحسب وزارة الداخلية االسر       ،اثيوبيا
واشارت الى ان عدم تطبيق القرار من قبل الحكومة يثير تذمر مجلس امناء الوكالة في الواليات المتحدة                 . القادم
  .لغايةلهذه ا شرع بجمع االموال يالذ

  27/6/2006بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  لتسويةاتقدمه من أجل م امتالك اسرائيل ما عد  يؤكدونإسرائيليون: تحقيق .19
استهجن مسؤولون وكتاب صهاينة عدم قدرة أطراف الحوار الوطني الفلـسطيني علـى عـدم               : القدس المحتلة 

فقد قال مدير مجلس األمن القـومي       . التوصل لتفاهم بينهم بسبب الخالف حول موضوع التفاوض مع إسرائيل         
وصل لتسوية بين الشعب الفلسطيني ودولة االحـتالل، ألن الدولـة العبريـة             اإلسرائيلي، انه ال يمكن أصال الت     

والمفارقة، أنه في الوقـت الـذي       . ببساطة ال يمكنها أن تقبل بموقف أكثر األطراف الفلسطينية مرونة واعتداالً          
قـضية  ممثلو الفصائل الفلسطينية كل هذا الجهد من أجل جسر الهوة فيما بينهم فـي المواقـف مـن                   فيه  يبذل  

.  عن خطوات أحادية الجانـب     إالجد أن الدولة العبرية وجميع األحزاب السياسية فيها لم تعد تتحدث            تالتسوية،  
 الـوزير الـسابق موشـيه    فقد رد عليها   عن مفاوضات بين محمود عباس وإسرائيل،        يزأما بالنسبة لحديث بير   

 تمارسـها إسـرائيل ضـد الـشعب          هذه بأنها جزء من مسيرة الخداع التـي        ه الذي وصف تصريحات   ،شاحل
الفلسطيني، حيث يؤكد أن هناك عملية تبادل أدوار تتم بين بيرس وأولمرت، تهدف إلى تهيئة األجواء إلى تنفيذ                  

 المتحاورون الفلسطينيون في النقاش حـول     استغراق كما أن من المستهجن   . خطة االنطواء في الظروف المثلى    
إلى  إضافةالحكومة اإلسرائيلية منطلقاً لحل القضية الفلسطينية،       فيها   ترىال    في وقت  قرارات الشرعية الدولية،  

وفي ذات الوقت، فإن قـادة الدولـة العبريـة          .  اإلدارة األمريكية والكثير من الدول األوروبية تحذو حذوها        أن
نـة فـي    يشددون على أن توقف المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل ال يعني بحال من األحوال إبـداء أي مرو                

  .مواقف إسرائيل من التسوية
 27/6/2006السبيل االردنية 

  
  ر من مخطط دموي لمالحقة الالجئين الفلسطينيين في العراقيتحذّ .20

أكدت وزارة شؤون الالجئين وجود مخطط ومسلسل دموي لمالحقة الالجئين الفلسطينيين المقيمين            : ألفت حداد 
ونددت الوزارة بشدة في بيان صحافي أصدرته اليـوم، بمقتـل            .في العراق لترحيلهم وإلغاء وجودهم بالكامل     
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ـ        ساعة الماضية، داعية الحكومة العراقية إلى التحرك الفوري         48سبعة الجئين فلسطينيين في العراق خالل ال
مؤكدة أن مقتل الفلسطينيين السبعة جـاء علـى أيـدي           ، و والعمل على حماية الفلسطينيين المقيمين في العراق      

وطالبت الوزارة الحكومـة العراقيـة       .شبوهة تعمل بشكل قوي على ترحيل الفلسطينيين من العراق        مليشيات م 
المنتخبة القيام بدورها في توفير الحماية الالزمة للفلسطينيين في العراق، داعية جامعة الدول العربية إلى اخـذ                 

شدات لجامعة الدول العربية بهـذا      وأوضحت أنها وجهت الكثير من الرسائل والمنا      تهم،  دورها في تخفيف معانا   
الصدد، مناشدة اتحاد المحامين العرب بتنفيذ ما وعد به من توكيل لجنة محـامين للـدفاع عـن المـسجونين                    

  .الفلسطينيين في العراق
ودعت الوزارة كتائب المقاومة المختلفة والمرجعيات الدينية والمسئولين السياسيين في الحكومـة واألحـزاب              

  . العمل على توفير األمن واألمان إلخوانهم الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفا على أشقائهم جميعاالعراقية إلى
  27/6/2006 48عرب 

  
 ياسرائيل تحجب االخبار عن المعتقلين الفلسطينيين لمنعهم من متابعة تطورات اسر الجند .21

 الفلسطينيين في ىسرحجبت مصلحة سجون االحتالل االسرائيلي االخبار عن اال :رام اهللا ـ وليد عوض
السجون والمعتقالت لمنعهم من متابعة تطورات اسر الجندي االسرائيلي الذي أسر من قبل رجال المقاومة 

 من متابعة تطورات ملف الجندي في ظل انتعاش ىوجاء قرار منع االسر .افلسطينية صباح االحد الماضي
وأكدت مصادر في سجن النقب . ذلك الجنديآمال االسرى واهلهم بعقد صفقة يتم بموجبها مبادلتهم ب

الصحراوي لمركز االسرى لإلعالم، أن سلطات االحتالل قامت منذ الساعة الثالثة من عصر أمس االول بقطع 
في المقابل سمحت بمشاهدة القنوات اإلسرائيلية األولي والثانية، والتي استمرت . بث القنوات العربية الفضائية
 أسير فلسطيني يقبعون في سجن النقب 1200وقد أعلن  .انية ضد الفلسطينيينفي بث التهديدات العدو

وأشار  .  الممارسات التعسفية إلدارة السجن بحقهمىالصحراوي امس إضرابا عن الطعام احتجاجا عل
المعتقلون الي أن اإلدارة تتخذ في كل يوم إجراء عقابيا جديدا بحقهم بصورة تعسفية وتصعيدية تنذر بانفجار 

  .الوضع داخل السجون األمر الذي ال يحمد عقباه
  28/6/2006القدس العربي 

  
   أسيرة فلسطينية في السجون اإلسرائيلية125: السياسياتنساء من أجل األسيرات  .22

أعلنت جمعية نساء من أجل األسيرات السياسيات، اإلسرائيلية، اليوم، أن عدد األسيرات الفلسطينيات 
وأوضحت الجمعية في نشرة دورية لها، تتعلق بقضايا  . أسيرة125سرائيلية، بلغ السياسيات في السجون اإل

محتجزات في سجن تلموند هشارون، والباقيات في ) 125( أسيرة، من األسيرات الـ 110األسيرات، أن 
وكشفت النشرة، عن قيام مصلحة السجون بعد انتخابات المجلس  .سجن نافيه ترتسا الرملة، وسجون أخرى

ريعي الفلسطيني، باحتجاز حسابات الكانتينا ألسرى وأسيرات، مما يحول دون إمكانية إيداع األموال في التش
حساباتهم، أو شراء احتياجاتهم الضرورية من مقاصف السجون، مثل لوازم ومستحضرات النظافة الشخصية، 

م لهم تتدهور مما يضطرهم إلى واألطعمة، خاصةً وأنه في السنوات األخيرة، أخذت نوعية وكمية الطعام المقد
  .استكمال ضرورات طعامهم من مقاصف السجون

  27/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  48 االحتالل يعتقل أكثر من ألف عامل فلسطيني داخل اراضي .23
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اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني منذ بداية األسبوع الحالي أكثر من ألف عامل فلسطيني داخل األراضي 
وتقوم قوات االحتالل بشكل متكرر باعتقال مئات، بل آالف العاملين . 1948الفلسطينية المحتلة عام 

، وتزج بهم في 1948الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية والذين يعملون داخل األراضي المحتلة عام 
ا تقوم به قوات االحتالل من جهته استنكر االتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال في نابلس م .السجون

  .الصهيوني بحق العمال الفلسطينيين
  27/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  مستوطنون يضرمون النار بآالف اشجار الزيتون في سلفيت .24

 اضرم مستوطنون النار في اشجار الزيتون على مساحة الف دونم بين بلدة الزاوية وقرية               : نادر زهد  -سلفيت  
ووصف رئيس بلدية الزاوية امير     ها  ت قوات االحتالل بناء مقاطع من الجدار العنصري في        عزون عتمة وواصل  

وطالب ،  شقير هذه االعتداءات بالعدوان المبرمج على شعبنا وممتلكاته بهدف النيل من صمود شعبنا ومزارعينا             
  .المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق االنسان بالتدخل السريع لوضع حد لهذه االعتداءات
  28/6/2006حياة الجديدة ال

  
  2005 عدد سكان محافظة القدس، في نهاية العام نسمة 402,712: االحصاء .25

أعلن رئيس جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني لؤي شبانة عشية صدور كتاب القدس اإلحـصائي الـسنوي                
: ة، حيـث   نـسم  402,712 قدر بحوالي    2005أن عدد سكان محافظة القدس في نهاية عام         ) 08( رقم   2005

 فـرداً   151,423 و 67وتشمل الجزء الذي ضمه االحتالل بعد       ) J1( فرداً في منطقة     251,289يتوزعون إلى   
من مجمـوع الـسكان فـي       % 10,5وتشمل باقي مناطق المحافظة ويشكل السكان ما نسبته         ) J2(في منطقة   

ـ   5,3األراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط حجم األسرة في المحافظة           فـرداً فـي األراضـي       5,9ل   فرداً مقاب
  .الفلسطينية

  28/6/2006الحياة الجديدة 
  

  السنوار يحذر من ترانسفير جديد ،  التحاد الصيادلة العربفي اجتماع .26
حذر رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات اتحاد الصيادلة العرب بشير :  ايهاب مجاهد-عمان

رائيلي المحكم ومنذ اربعة اشهر على الشعب الفلسطيني في السنوار من ترانسفير جديد بسبب الحصار االس
الضفة والقطاع مؤكداً بأن ادوية االمراض المزمنة لم تعد متوفرة كما خلت منها الكثير من المستشفيات 

وقال السنوار هناك عدوان مستمر على شعبنا ونحن مقبلون على انهيار اقتصادي واجتماعي  .الفلسطينية
شاركون في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس األعلى مقاطعة أية مؤتمرات تعقد في وجدد الم. وسياسي

الكيان اإلسرائيلي مؤكدين أن الكيان اإلسرائيلي أصبح العدو في التاريخ العربي اإلسالمي، وان هذا الكيان بني 
 .على االحتالل والفساد وإنهاك األرض واإلنسان وسنستمر في الوقوف في وجهه

  28/6/2006ور الدست
  

  تفاقم معاناة العالقين على جانبي معبر العودة: رفح .27
شهدت أعداد العالقين على جانبي معبر العودة الحدودي برفح، تزايدا كبيرا خالل الساعات             :  محمد الجمل  ،رفح

وروبيـين  األربع والعشرين الماضية، مع استمرار إغالقه لليوم الثالث على التوالي، بسبب امتناع المراقبين األ             
وقدر مصدر امني محلي أعداد العالقين على الجانب المـصري           .عن التوجه للمعبر، لممارسة مهامهم المعتادة     
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 مسافر، مشيرا إلى أن اإلدارة المصرية للمعبر قامت بإعادة العالقين في صـاالت          1300من المعبر، بأكثر من     
م الجانب الفلـسطيني بموعـد      مصدر عل ونفى ال  .المعبر إلى األراضي المصرية، في محاولة لتخفيف معاناتهم       

إعادة فتح المعبر، مشددا على أن كافة المعطيات المتوفرة ال تشير إلى احتمال إعادة فتحه في الفتـرة القريبـة                    
المقبلة، خاصة في ظل تزايد الحشود العسكرية في محيط معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم القريب، مـا يحـول                

  .األوروبيين من الوصول للمعبردون تمكن المراقبين 
  28/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  مصلحة السجون تنوي وضع أجهزة لتشخيص أقارب األسرى  .28

تنوي مصلحة السجون اإلسرائيلية أن تضع في مداخل السجون، التي تضم سجناء سياسيين، أجهزة بيومتريـة                
 ببطاقة شخصية تعود     البعض  دخول نعمبذريعة  ،  من أجل تشخيص عائالت األسرى بموجب بصمات كف اليد        

وزعمت أن الهدف من هذه الخطوة هو منع األسرى من نقل تعليمات لتنفيذ عمليـات عـن                  .ألحد أبناء العائلة  
  .طريق أبناء العائلة ممن يتعاونون مع المنظمات الفلسطينية

  28/6/2006 48عرب 
  

  متطرفون يهود يتطاولون على شخص الرسول الكريم شمال القدس  .29
كتبت مجموعة من المتطرفين اليهود، شعارات تتطاول فيها على شـخص النبـي، وتنعتـه بـصفات                 : القدس

كتبت أيضاً شعارات تطالب بطرد العرب وقـتلهم،         كما   .ورسومات بذيئة في حي شعفاط شمال القدس المحتلة       
 حينما  ، إال  على اإلطالق  أن جنود االحتالل لم يتدخلوا    ولقد ذكر شهود عيان     . اعتدت على مركبات المواطنين   و

  .اندفع عدد من المقدسيين للتصدي للمتطرفين
  27/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   فلسطين قادرة على امتصاص الصدماتبورصةالشركات المدرجة في  .30

قال رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لـالوراق الماليـة، أمـس، ان               :  رويترز ،رام اهللا 
االوضاع السياسية واالقتصادية التي أعقبت فوز حركة حماس في االنتخابـات أدت الـى انخفـاض مؤشـر                  

غير أن الشركات الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الـمالية قادرة علـى             % 45البورصة حوالي   
عمق أزمة شهدها الوضـع     وقال أبو لبدة هذه ليست اسوأ أو أ       . مختلفةاص الصدمات واستيعاب التقلبات ال    امتص

والشركات الفلسطينية قادرة على امتصاص الصدمات السياسية واالقتصادية وقد عملت في جميـع             . الفلسطيني
  . االجواء السياسية وقادرة على استيعاب التقلبات المختلفة

  28/6/2006األيام الفلسطينية  
  

  اس وسليمان هاتف مشعل أمنية مصرية على الحدود مع غزة ومبارك تحدث مع عبإجراءات .31
اتصاالً هاتفياً مـع  الرئيس المصري    أجرى   :القاهرة محمد صالح  عن مراسلها في     28/6/2006الحياة  نشرت  

 المحتلـة وتـوفير ضـمانات       األراضي احتواء التصعيد في     إلىنه هدف   إمحمود عباس قالت مصادر مصرية      
 األخيـرة  أن القاهرة بذلت في الـساعات        أكدت لكن مصادر مطلعة  . النجاح للحوار الفلسطيني الدائر في غزة     

 الجندي االسرائيلي المختطف وتجنيب الفلـسطينيين رداً اسـرائيلياً          بإطالق قادة في حماس     إلقناعجهوداً حثيثة   
 جبريـل   أجـرى وذكرت المصادر أن عمر سليمان تحادث هاتفياً مع خالد مشعل لذلك الغرض، كما              . انتقامياً

 شرطيا  250 قالت مصادر إن نحو      األمنيوعلى الصعيد    .ولين مصريين في القاهرة   الرجوب محادثات مع مسؤ   
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 المركزي انتشروا على الحدود من الجانب المصري بين ساحل البحر وحتى معبر رفح البري،               األمنمن قوات   
تحسباً لنزوح فلسطينيين في حال قيام اسرائيل بضرب القطاع وذلك لتأمين الحـدود ومنـع تـسلل عناصـر                   

   .تطرفةم
 علـى   نشر قـوة كبيـرة  إنقال مسؤول مصري :  في رام اهللامحمد هواشعن   28/6/2006 النهار   وأضافت

    .األنفاقحد أ مصر عبر إلىقطاع ال من األسير هو لمنع تهريب محتمل للجندي الحدود مع غزة
 اإلخوان لجماعة   طالب المرشد العام   :ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي       نقال عن    28/6/2006 السفير   وذكرت

المسلمين في مصر الحكومة المصرية ببذل كل ما بوسعها للحؤول دون اجتياح غزة، معتبراً أن ذلـك يـشكل                   
 إلـى ذكرت صحيفة هآرتس أن معلومات استخباراتية وصلت        من جهة أخرى    .  القومي المصري  لألمنتهديداً  

  . بتهريب شاليت إلى مصر السلطات المصرية، تفيد باحتمال قيام كتائب عز الدين القسام
  

  سرائيل  اسفير األردن يبدأ مهامه في  .32
. أبيـب  ليباشر مهامه في تـل       ، علي العايد  ، اسرائيل الىالجديد   االردن   ، سفير وصل أمس  :يو بي أي، د ب ا     

وذكر مصدر أردني أن العايد عمل سابقا ملحقا وقنصال في السفارة األردنية في تل أبيب، فيما أشارت وسائل                  
وكان العايد، قبيـل تعيينـه سـفيرا        . م إسرائيلية إلى انه معروف بعالقاته الجيدة مع مسؤولين إسرائيليين         إعال

  . أردنيا، مسؤوال إعالميا في مقر رئاسة الحكومة
  28/6/2006السفير 

  
  سرائيلي يستهدف الفلسطينيين امخاوف لبنانية من عمل عسكري  .33

سرائيل علـى القيـام بعمـل       امعنية باألمن في لبنان من إقدام       تخوفت أوساط سياسية    :  حسن عبداهللا  -بيروت
عسكري كبير ضد الفلسطينيين في لبنان انتقاما لمقتل جنودها في عملية الوهم المتبدد التي قامت بهـا فـصائل        

سـرائيليون  ولم تستبعد األوساط أن تكون التهديدات التي أطلقها المسؤولون اال         . فلسطينية في معبر كير شالوم    
وأبلغت األوسـاط الـوطن أن حـزب اهللا          .ل من أمس ستطال بالتنفيذ مواقع و قيادات فلسطينية في سوريا          أو

  . للقيام بأي عمل عسكريوتحتاطسرائيلية بجدية متناهية والفصائل الفلسطينية في لبنان تأخذ التهديدات اال
  28/6/2006الوطن السعودية 

  
  على نقاشات اتحاد الصيادلة العرب الصيدلة تستحوذ وتجارةوضاع في فلسطين األ .34

 من خطـورة    ،على التحاد الصيادلة  المكتب التنفيذي والمجلس األ   ، خالل اجتماعات     حذر صيادلة عرب   :عمان
لى ضرورة توفير األدويـة     إسرائيلي، كما نبهوا    األوضاع الصحية في األراضي الفلسطينية بسبب الحصار اال       

 رئيس الوفد الفلـسطيني مـن        كما حذر  . منها المستشفيات الفلسطينية   والمستلزمات الطبية األساسية التي خلت    
  .هجرات جديدة بسبب الحصار في الضفة والقطاع

  28/6/2006الرأي األردنية 
 

  في غزة للمشاريع الرياضية دوالرقدم مليون السعودية ت .35
 غزة والضفة الغربيـة      وافق الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، على دعم المشاريع الرياضية في قطاع           : واس -جدة

 ذلـك فـي إطـار جهـود         .في فلسطين، التي أوشكت على االنتهاء، والتي تقدر تكاليفها بحدود مليون دوالر           
السعودية في دعم الشعب الفلسطيني، وسيتم توثيق هذا الدعم عند تقديمه لدى المنظمات الدوليـة واالتحـادات                 

  .الدولي والعربي والفلسطيني لكرة القدم
  28/6/2006الحياة 
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 48 األوروبي حول حقوق عرب البرلمانمقاطعة اسرائيل لجلسات  .36

  األوروبي، خالل جلساته لشؤون حقوق اإلنسان في بروكسل، البرلمانأعضاءطلب  :ندراوسإزهير ، الناصر
 بعرض تقرير شامل حول ما تقوم فيه المفوضية من خالل عالقاتها مع اسرائيل، األوروبيةمن المفوضية 

هذا وقد قاطعت السفارة االسرائيلية في االتحاد . 48 العربية الفلسطينية في مناطق الـاألقليةة حقوق لحماي
 غير ملزمة أنها، بحجة  حول هذا الموضوع المطروحةاألسئلة ى جلسات البرلمان ورفضت الرد علاألوروبي

االتحاد وضع خطة عمل واضحة نه طلب من أ : جعفر فرح، مدير مركز مساواةوقال. أجنبي برلمان أمامبذلك 
لربط االتفاقيات الثقافية، الرياضية واالقتصادية مع اسرائيل بتحسين مكانة المجتمع الفلسطيني ومكافحة 

 . العنصرية
  28/6/2006القدس العربي 

  
  إلغاء مؤتمر حول اإلرهاب في سويسرا يشارك فيه مسؤولون إسرائيليون .37

 المعنية بشؤون الدفاع واألمن عن عقد المؤتمر بعد          السويسرية )GRPM(تخلّت منظمة   :  ماجد الجميل  ،جنيف
رابطة سويسرا ـ فلـسطين،   ( منظمات سويسرية غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية وهي 4أن هددت 

أن تُقيم تجمعاً أمام المبنى الـذي       ) التضامن مع فلسطين، إغاثة عاجلة لفلسطين، ومن أجل سويسرا بدون جيش          
كما أعلنت المنظمات األربع اسـتنكارها       . منهم  فيه المؤتمر احتجاجاً على مشاركة مسؤولين إسرائيليين       سيعقد

لمشاركة ممثلين من اإلدارات الحكومية السويسرية في المؤتمر، وجددت رفضها لبيع سويسرا معدات عسكرية              
  . إلسرائيل

  28/6/2006الوطن السعودية 
  

  زمة األأحادية الجانب لن تسهم في حل الخطوات   :مبعوث السالم الصيني .38
 بـالده تعمـل مـع       أنأعلن السيد سون بيجان مبعوث الصين لعملية السالم في الشرق األوسط            : محمد عثمان 

 اسـتهدفت      وأن محادثاته في القـاهرة      ،األطراف المعنية بالمنطقة الستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن        
ن الحلول أحادية الجانب لن تسهم في حل أزمة الشرق          أ ، وأوضح  اف التفاوض تنسيق الجهود للدفع باتجاه استئن    

   . األوسط
  28/6/2006األهرام المصرية 

 
  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اجتماعات لتنشيط المفاوضات: فيينا .39

لمعنية بممارسـة   بدأ في مقر األمم المتحدة بفيينا أمس اجتماعات لجنة األمم المتحدة ا           : مصطفي عبد اهللا  ،  فيينا
الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف بحضور ممثل أمين عام األمم المتحدة كوفي أنان وممثلين عـن                 

 مدي يومين وجهات نظـر سياسـيين        ىيبحث المجتمعون عل    . االتحاد األوروبي ومسئولين فلسطينيين بارزين    
   .  المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةإطالق معاودة  واسرائيليين وأوروبيين حول وسائلنفلسطينييوأكاديميين 

  28/6/2006األهرام المصرية 
  

  عزل الفلسطينيين قد يفجر المنطقة بأسرها  : تالوي .40
ميرفت تالوي، أن زيادة مـشاكل الفلـسطينيين ستـضعف          ) اإلسكوا (للـاعتبرت السكرتيرة التنفيذية    : د ب ا  

طرفين، مشيرة إلى أنه في حال جرى عزلهم أكثر فإن المنطقة بأسـرها  المعتدلين في الدول العربية وتقوي المت   
 المسلمين وحركة   اإلخوانعة  ا بإعطاء جم   طالبت تالوي  لصحيفة دي بريسه النمساوية    وخالل حديثها    .قد تنفجر 
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وأوضحت أنه إذا استمرت المجموعة ذاتها في الحكومة فلن يكون هناك سوى مزيد من              . حماس الفرصة للحكم  
  . ادالفس

  28/6/2006السفير 
  

  المرونة ليست التفريط في الثوابت الوطنية  :خالد مشعل .41
 هناك ثوابت وهناك مرونة في العمل السياسي الناجح وبعيدا عن          :في حوار صريح مع القدس العربي هذا نصه       

محلية ودوليـة   صرار عليها، واللعبة السياسية تتطلب مهارة في النجاح مع قوي           الجمود في اتخاذ المواقف واإل    
صالحي وعزلها عن قاعدتها في حال فشلها فـي تحقيـق هـذا             تقف بشراسة إلفشال حماس في مشروعها اإل      

 الوراء مـن    ىلإياسي وفي اللحظات الصعبة والحرجة تقضي بالقيام بخطوة         ثمة قاعدة في العمل الس    . وعالمشر
  ما تعليقكم علي ذلك؟.  األمامىلإاجل تحقيق خطوتين 

ستراتيجية جادة لصراع بحجم الصراع العربي ـ الـصهيوني ال   إدارة إاسي ناجح وفاعل، وأي أي عمل سي -
ستراتيجية والتكتيك، وبين الصمود مع المرونة ومع هامش من المنـاورة، وهـذا             بد له من مزج دقيق بين اإل      

ـ  ونحن حريـصو  .  وواضح في ضوء التجربة الفلسطينية الطويلة      ،واضح لنا بالنسبة لحركة حماس     ن إ ىن عل
 الشعب الفلسطيني وقياداتـه المختلفـة       ىلكن المنطق الذي يمارس من خالله الضغط عل       . نزاوج بين األمرين  

 وعلي الحكومة الفلسطينية الجديدة، هو باتجاه الخضوع لـشروط          ، فصائل المقاومة وعلي حركة حماس     ىوعل
خلي عن ثوابتنا الوطنية، والبعض يسوق      مريكية، والت دارة األ الطرف اآلخر، الطرف الصهيوني، ومن خلفه اإل      

هذه ليست مرونة، لقد جربت هذه المرونة، جربها آخرون قبلنا، ونفذوا           . هذا الموقف بدعوي انه يعني المرونة     
قليمية والدولية التي طرحت    الشروط المطلوبة منهم، وقدموا المبادرات العديدة، والتزموا بمختلف المبادرات اإل         

ننا خسرنا ولم نربح، تراجعنا ولم نتقدم، واسـرائيل فـي جميـع             إ ى ال شيء حصل، سو    في المنطقة ومع ذلك   
وان لوقف هذا المسار الذي لـم       حوال لم تقدم أي تنازالت، ولم تعترف بالحقوق الفلسطينية، لذلك قلنا آن األ            األ

ـ      . يحقق شيئا، بل أتي لنا بالكثير من السلبيات والكوارث         وم علـي الـصمود     ولذلك نحن نكرس اليوم نهجا يق
والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، التمسك بالجوهر مع المرونة الواسعة في الشكل والتكتيك وفي المناورة،              

ن حماس ومن خالل الحكومة الفلسطينية الجديدة قدمت برنامجا سياسيا، ومواقف           أواعتقد  . وفي األداء السياسي  
  .ة المنضبطة والمرتبطة بالحقوق الوطنية الفلسطينيةسياسية فيها الكثير من المرونة، لكن المرون

ليس من المرونة   . نما تراجعا وتنازال  إالخروج عن الثوابت الوطنية، والحقوق الوطنية الفلسطينية ليس مرونة و         
رض، وحق العودة، وال نتنازل عن حقنا فـي تـدمير           ن نتراجع عن القدس، ونتنازل عن تحرير األ       أفي شيء   

نما المرونة  إ. هذه قضايا وطنية  . سري والمعتقلين فراج عن األ   اإل ىصرار عل لمستوطنات، واإل الجدار وتفكيك ا  
مـر مطـروح، وهنـاك مرونـة        أطراف المعنية بهذا الصراع، هذا      داء وفي اللغة وفي الحديث مع األ      في األ 

عليهـا،  شارون وضـع رؤيـا وسـار        . مام التعنت الصهيوني  أفلسطينية، لكن المشكلة أن كل ذلك ال يجدي         
وليست مرونـة   . واولمرت يتابع هذه المسيرة، وهي قائمة علي تصفية القضية، وفك االرتباط من طرف واحد             

من الضفة الغربيـة    ) ئةاستين بالم (ن يطالب الفلسطينيون بأن يقبلوا مشروع اولمرت بمصادرة         أطالق  علي اإل 
الفلسطينية، مع شطب حق العـودة، وشـطب        طائنا بقايا الضفة ومع قطاع غزة، ويقال لنا هذه هي الدولة            إعو

   .القدس
ستراتيجية والتكتيك  ومع ذلك مع قناعتنا وممارستنا عمليا للمزاوجة بين اإل        . هذه ليست مرونة وال يقبلها العاقل     

ن يكون ذلك باالبتعاد عن الحقوق الوطنية الفلـسطــينية وثوابـت           أننا ال نقبل    أوبين الصمود والمرونة، إال     
  .لسطينيةالقضية الف

  ماذا تتوقعون من الحوار الوطني؟ ما هي العوائق الحقيقية التي تحول دون نجاح هذا الحوار؟* 
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نحن دعونا للحوار، وشاركنا في كل محطات الحوار السابقة واليوم ندعو لهذا الحوار، ولكي ينجح الحـوار                  -
 تحقيـق انجـاز     إلىيا مثمرا يهدف    ن يحضر له جيدا ليكون حوارا عمل      أول  ساس األ األ. ال بد من جملة أسس    

دارة مـشتركة للـصراع مـع العـدو         إ رؤيا مشتركة وبرنامج سياسي و     ىوطني وجمع الموقف الفلسطيني عل    
ن يشمل الداخل والخارج، وال يقتصر علي الـداخل،         أساس الثاني هو    واأل. الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية   

مريكية التي تريد حصر القضية الفلـسطينية فـي الـضفة    ة ـ األ ن نقع في فخ الرؤيا الصهيونيأألننا ال نريد 
ن العناوين المطروحة تعني الخارج كما تعني       أالقضية الفلسطينية تعني الداخل والخارج معاً، خاصة        . والقطاع
موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، موضوع الوحدة الوطنية، موضوع الموقف السياسي، موضـوع            . الداخل

ن يـشمل الحـوار     أن الشعب الفلسطيني، هذه كلها قضايا تعني الجميع، وبالتالي نحن معنيـون             فك الحصار ع  
ن شاء  إن يكلل بالنجاح    أ الداخل فقط، ونحن نحضر حاليا لهذا الحوار ونأمل          ىالداخل والخارج وال يقتصر عل    

اني الصهيوني الذي يمارس     التصعيد العدو  ىاهللا ليكون الرد العملي للحصار الظالم علي الشعب الفلسطيني، وعل         
جتياحات وهدم للمنازل، وردع لسياسة اولمرت لفك االرتباط من طرف          إضد شعبنا من قتل واغتيال ومالحقة و      

  .واحد، التي تعني عمليا تصفية القضية والحقوق الفلسطينية
  ردنية؟ردن؟ لغرض اغتيال بعض الشخصيات األسلحة لألما حقيقة تهريب األ* 
 سياسة الحركة، في    ىيام أوضحت ذلك بشكل جلي ال تغيير عل       أوأنا قبل   . وضحنا ذلك مرارا  أخي العزيز،    أ -

ن أومن نافلة القـول     . ىخرأحصر المعركة داخل فلسطين، وضد االحتالل الصهيوني فقط، وليس لنا معركة            
هلنا، وعمقنـا،   أمية هم   سالسالمية، ألن المنطقة العربية واإل    حدا في المنطقة العربية واإل    أننا ال نستهدف    أنؤكد  

ونحن ال نستحل دماء العرب والمسلمين، وبالتالي مثل هذه االتهامات عارية عن الصحة تماما، و حماس منـذ                  
ن تغيرها ألن عندنا ضـوابط شـرعية        أستراتيجية وال يمكن     هذه اإل  ىن انطلقت، وهي عل   أعشرين سنة، منذ    

 وال الدم العربي وال الدم المسلم ونحصر المعركة ضـد           ن نستحل الدم الفلسطيني   أوضوابط وطنية، وال يمكن     
و اسـتهدافا ال    أن يمـارس اغتيـاال      أن يخطر ببال احد مـن حمـاس         أاسرائيل، وبالتالي ال صحة وال يمكن       

فـ حماس معركتها الوحيدة داخل     . سالمي آخر إو  أي بلد عربي    أردنية، وال في    أردنية وال لمواقع    ألشخصيات  
ن مثـل هـذه     أردني الذي خبر حماس جيدا، يعـرف        ن شعبنا األ  أل الصهيوني واعتقد    فلسطين وضد االحتال  

  .صل لهاأاالتهامات عارية عن الصحة وال 
  الفلسطينيون في العراق، ما تعليقكم؟* 
لقد طالبنا كل المسؤولين في     .  عامة الشعب الفلسطيني   ى القضية الفلسطينية وال   ىلإليهم يسيء   إن من يسيء     إ -

يتقوا اهللا في شعبنا الفلسطيني، وفي الجالية الفلسطينية في العراق التي ال يزيد عددها عـن خمـسة                  ن  أالعراق  
وطرحنـا هـذا فـي      . ذا كانوا يحترمون القضية الفلسطينية وحريصين عليها      إلفا، ويحسنوا معاملتهم    أوثالثين  

سطينيين الذين تجمعوا عند الحدود     دخال الفل إعالم وكذلك طالبنا ب   عالم، ووجهنا الدعوات عبر كل وسائل اإل      اإل
نسانية وتقدير الظرف   نما يدخل في باب المعاملة اإل     إردنية، وهذا ال يدخل في باب التوطين مطلقا، و        العراقية األ 

لي ارض سورية العزيزة، وهذا موقف نقدره       إوحسنا فعلت سورية عندما رحبت بقدوم هؤالء        . نساني لهؤالء اإل
وما .  سورية ليعيشوا هنا آمنين في هذا البلد الكريم        ىلإإن شاء اهللا قريبا نرتب قدومهم       عاليا للقيادة السورية، و   

وإن . 1948نهم هم الجئون عمليا منذ عـام        أذ  إزلنا نتابع هموم الجالية الفلسطينية في العراق، هموم الالجئين          
سياسة جديـدة فـي التعامـل       ى  لإل  شاء اهللا يتعاون معنا المسؤولون العراقيون لوضع حد لهذه المعاناة واالنتقا          

ن أن استتباب األمن وااللتزام بالقواعد التي اقرهـا القـانون يجـب              إ .خوي مع هؤالء الالجئين والنازحين    األ
ن يتـضمن محاسـبة     أ وان نجاح البرنامج السياسي للحركة يجـب         ،يمارس بالضرورة من قبل حكومة حماس     

ن تعرقل مشروع حماس السياسي واالقتصادي ولها       أالتي تحاول   الجماعات التي حرمت من امتيازاتها السابقة و      
  .تاريخ في الفساد
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 حماس شكلتها لكـن هـي الحكومـة الفلـسطينية           ،ن هذه الحكومة الشرعية والمنتخبة ليست حكومة حماس       إ
 ليها الـشعب الفلـسطيني    إالشرعية، نحن حريصون علي تطبيق القانون، وتطبيق القيم التي نادينا بها ويتطلع             

نسان والمساواة ومحاربـة الفـساد والقيـام        بشكل عام، قيم الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق اإل         
صالحات الالزمة في كل مجاالت الحياة، والحفاظ علي المال العام، وتمكين الطبقات المختلفة من شعبنا من                باإل

هـذه  .  حـساب اآلخـرين    ىت القليلة تثري عل   أن يعيشوا الحياة الكريمة، وعدم ترك المال فقط بين المجموعا         
 ى احد عل  ىن يتعد أيضا  أن يستأثر بها احد، وال نقبل       أالسياسة حماس حريصة عليها ونحن نمارسها، وال نقبل         

ن نقيم حياة فلسطينية تعزز صمود      أنما نريد   إوبالتالي هناك حق، ال نظلم هؤالء وال نظلم هؤالء،          . المال العام 
حقـاد  ازيد لحمة العالقات الفلسطينية الداخلية، بعيدا عن الخالفات والصراعات ونـشوء            الشعب الفلسطيني وت  

موال واالمتيازات علي حساب الجمهرة األكبر مـن الـشعب          بسبب الفساد المستشري ووجود طبقة تستأثر باأل      
  .ليه ألنه ضرورة في صراعنا مع العدو الصهيونيإالفلسطيني، هذا الذي نتطلع 

 من الحياة الكريمـة     ىالفلسطيني، تعزيز الوحدة الوطنية علي أسس صحيحة، وتوفير الحد األدن         تعزيز الصمود   
 متابعة المعركة مع العدو الصهيوني، نحن سـنأخذ علـي يـد    ىلعامة الشعب الفلسطيني، هو الذي يساعدنا عل 

حقاد وبعيدا عـن     عن األ  ن يتحكموا في الحياة الفلسطينية، ولكن سنطبق ذلك بعيدا        أالفاسدين وغيرهم وال نقبل     
  .مام الحق العامأنما بتطبيق القانون وان يكون الجميع سواسية إاالنتقام وبعيدا عن الظلم ألي احد و

ثمة تغيرات تجري في المخاض العسير للثورة الفلسطينية، تالزمها بالضرورة تناقـضات جديـدة تولـدها،              * 
خيرا مـا  أهل ستتخذ المبادرات الضرورية لتجاوزها؟ والسؤال هو هل ستعي حماس هذه التناقضات الجديدة، و        

   نسانية مع هذا التحول؟مة مجموع العالقات اإلئهي المبادرات الضرورية لمال
 تجاهل حقوقنـا وسـعيه      ىصرار العدو الصهيوني عل   إنحن في مرحلة بالغة الصعوبة، ألنها تأتي في ظل           -

 القضية الفلسطينية، ومنـع أي احتمـال لقيـام دولـة            لتطبيق خطته لفك االرتباط من طرف واحد، أي تصفية        
 الشعب الفلـسطيني بـدعوي وجـود        ىرضنا، وتأتي في سياق هذا الحصار الظالم عل       أ ىفلسطينية حقيقية عل  

 هذا التضييق والحصار االقتصادي والمالي والتجويع، وقطع المـساعدات وهـي حـق           .حكومة شكلتها حماس  
ـ    ىلإ الموظفين و  ىلإن تدخل عبر البنوك     أات  للشعب الفلسطيني، بل منع المساعد     ، ه العوائل الفلسطينية المحتاج

 حكومته مـن اجـل      ى قيادته المنتخبة وعل   ى الشعب الفلسطيني وعل   ىقليمي الظالم عل  وهذا الضغط الدولي واإل   
 ـ  صال شروط اسرائيليةأمريكية التي تسمي بشروط المجتمع الدولي وهي الخضوع للشروط االسرائيلية ـ األ 

ي وقف المقاومة، وبالتـالي حرمـان الـشعب         أسرائيل ووقف ما يسمي بالعنف،      إمريكية، كشرط االعتراف ب   أ
الفلسطيني من حق الدفاع عن نفسه والخضوع للمبادرات الظالمة وغيرها من الشروط والتنازل عمليـا عـن                 

 المنطقة، ففي ظل هذه     سالمي عام في  إالحقوق الفلسطينية، وكذلك هذا المخاض يجري في ظل ضعف عربي و          
ستراتيجية وطنية فلسطينية قائمة علي تعزيز      إالمخاضات وهذه الظروف الضاغطة ال شك هناك ضرورة لرسم          

دارة مشتركة للمعركـة    إتراتيجية وطنية مشتركة، وبرنامج سياسي مشترك، و      إس ىالوحدة الوطنية والتوافق عل   
 الجميع،  ىونحن عرضنا ذلك عل   . ية يشارك فيها الجميع   مع العدو الصهيوني، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطن        

ن نكون صفا واحدا من اجـل حمـل الهـم           أوما زلنا نرحب بمشاركة الجميع، هذا حق وواجب في آن واحد،            
يضا يتطلب  أو. الفلسطيني، ومن اجل صالح شعبنا، ومن اجل مواجهة العدو الصهيوني والحصار الدولي الظالم            

 ال مجال لالنقسام، وال مجال للخضوع للشروط الظالمة، وال مجـال للتنـازل عـن                .هذا الصمود في الميدان   
صحيح الثمن صعب والمعركة شرسة والمعاناة شديدة، ولكن ليس عندنا          . الحقوق الفلسطينية وال بد من الصمود     

ن أيات الـشعب الفلـسطيني      وولأن  أالخضوع لهم قد يفك بعض حلقات الحصار المالي، ولكن من قال            . مجال
ن أساسية هي القضية الوطنيـة،      ياته األ وولأيأكل وان يشرب، طبعا هذا حقه الطبيعي في الحياة الكريمة، لكن            

ن يـستعيد   أرضـه،   أ ىن تكون له دولة، وسيادة حقيقية عل      أيتخلص من االحتالل، وان ينجز حقوقه الوطنية،        
هذه هـي   . الل، وان يعيش كأي شعب    رض، وان يستعيد القدس، ويمارس حق العودة وان يتخلص من االحت          األ
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ن يدفع من اجلها ثمناً، وبالتالي ال بد من خيار الصمود، وال بد من موقف عربـي                 أالقضية الوطنية التي ال بد      
مريكي الظالم، ونحن بالمناسبة في حركة      سالمي داعم لنا ويقف معنا، وال يضع نفسه تحت طائلة االبتزاز األ           إو

لسطينية الجديدة، نحن ماضون في هذا الطريق، وحريصون علي تحقيـق هـذه             حماس ومن خالل الحكومة الف    
شكاالت داخل الساحة الفلسطينية، ومن البداية قلنا       ولويات الوطنية والقومية وكذلك معالجة كل الخالفات واإل       األ
لكن ال  ن من الضروري التعاون بين موقع رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ونحن نحترم صالحيات الطرفين،               أ

و يجـري   أن تُحترم صالحيات الحكومة كما نحترم صالحيات موقع الرئاسة، وال تنتزع هذه الصالحيات              أبد  
هذا ال يجوز، ال بد من التعاون من كل ركائز السلطة الفلسطينية وبما فيها منظمة التحرير وبمـا                  . القفز عليها 

  .واجهة الضغوط الخارجيةفيها دور الخارج كما هو دور الداخل، وهكذا نكون صفا في م
 العدوان الصهيوني فحسب بقدر مـا       ىسالمية في فلسطين لم يكن رد فعل عل       ن صعود ظاهرة المقاومة اإل    إ* 

رساء دعائمها المادية والروحية تـاريخ غنـي   إسسها و أالمقاومة التي شارك في بناء      .  الذات ىكان رد فعل عل   
مقاومة غير قابلة لالندثار والتالشي، فتاريخها راسخ في كيـان          ألمم عريقة في تاريخها النضالي، وان ثقافة ال       

هي القدرة علـي صـهر      . سالمية، وشعوبها وهي تتمتع بقدرة دائمة علي االستبطان والتجدد        األمة العربية واإل  
ما هي تجـارب المقاومـة عنـد        . ، وتجديدها بمعايير رؤيتها الخاصة    ىخرحصيلة التجارب عند الشعوب األ    

  عجابكم وتأثرتم بها، وما هي معايير رؤيتكم الخاصة للمقاومة؟إثارت أ، التي ىرخالشعوب األ
نساني، الدفاع عن الذات، الدفاع عن الحق، مقاومة العـدوان،          إوال كما تفضلت المقاومة نهج فطري، نهج         أ -

ـ   عنها   ىرض، الغرابة حين يتخل    األ ى مقاومة عل  ىلإن تترجم   أنسانية، الغرابة ليست    إهذه فطرة    ذا إالبعض، ف
ن الشعب الفلسطيني طوال عمره يعيش في مقاومة ضد الغزوات الخارجية، وكانت فلـسطين              أ ذلك   ىلإضفت  أ

جنبية، الصليبيين والتتار واالستعمار الحديث، الشعب      مقبرة للغزاة، وشهدت المعارك الحاسمة ضد الغزوات األ       
ساسـي فـي الـساحة      أبالتالي المقاومـة مكـون      عداءه، و أعليه مئة عام وهو يقاوم ويقاتل       ى  الفلسطيني مض 

التراب الفلسطيني مضمخ بدماء    . رض الفلسطينية، ليست غريبة عنها    الفلسطينية، هي نبت مبارك، نبتت في األ      
 ىهذه فلسطين، فلسطين كانت كذلك وسـتبق      . الشهداء والمناضلين ودماء الصحابة، والمتابعين علي مر التاريخ       

سياسة اسرائيل فـي القتـل      .  المقاومة التصعيد الصهيوني، يصب الزيت علي نارها       كذلك، وبالتالي يعزز هذه   
، تصب الزيت علي نار المقاومـة وتزيـد         ىواالغتيال وسفك الدماء وارتكاب المجازر، واجتياح المدن والقر       

ـ       أصرارا علي مواقفه ويقدم كل هذه البطولة التي         إالشعب الفلسطيني تحديا و    ود عطاهـا فـي الـسنوات والعق
 فرصـا عديـدة لمـشاريع       ىعطأالشعب الفلسطيني   . فق السياسي الماضية، ويزيدها كذلك عنفوانا، انسداد األ     

التسوية، ولقرارات مجلس األمن، ومبادرات المجتمع الدولي، وللتدخالت الرسمية هنا وهناك، لكن ماذا كانـت               
ـ  إعنتا و وراء، وزادت اسرائيل ت   ال ىلإالنتيجة؟ ال شيء، بل بالعكس تراجعنا         نهجهـا العـدواني     ىصرارا عل

وسلو، هـي   أيضا والتجارب المريرة التي مررنا بها، في المحطات السياسية، بما فيها            أذن كل ذلك    إرهابي،  اإل
 خياره الطبيعي وهو االنتفاضة والمقاومة فـي محطـات متالحقـة            ىلإالتي عززت لجوء الشعب الفلسطيني      

ؤثر ويتأثر، هو يتأثر بتجارب المقاومة في العالم، سواء في المنطقـة            ن الشعب الفلسطيني ي   أال شك   . ومتكررة
ن المقاومة العراقية اليوم هـي الحقـة للمقاومـة          أما يجري اآلن رغم     . العربية، تجربة المقاومة في الجزائر    

نطقـة   لشعوب الم  يالفلسطينية زمنيا، لكن اآلن كما نحن نؤثر فيها عن بعد، المقاومة التي شكلت نموذجا يحتذ              
يضا هذه البطولة التي تسطر صفحاتها المقاومة العراقية الباسلة والشجاعة ضـد العـدو              أوشعوب العالم، لكن    

صرار، كذلك شعوب يضا يستلهم منها شعبنا مزيدا من العزم واإل      أنبي، هذه   جمريكي واأل المحتل ضد المحتل األ   
لذلك نحن في فلسطين نقدم النموذج وفـي ذات الوقـت           . مريكا الالتينية وفي كل بالد العالم     أالعالم، في فيتنام و   

ن المقاومة هي اللغـة الـسحرية       أنتأثر بكل تجارب المقاومة في العالم، ونستلهم الدروس والعبر منها، واعتقد            
  .التي تربط الشعوب المظلومة والمستضعفة والتي تتعرض لالحتالل في العالم
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ن العالقات ضعيفة،   أمة حماس فيما يتعلق بالغرب؟ نحن نشعر        ن هناك تقصيراً من جانب حكو     أأال تعتقدون   * 
ن يضغط علـي    أفهام الشعب الذي بمقدوره     إن يتفهم، لكن ال توجد هناك حركة فاعلة من اجل           أالغرب مستعد   
  الحكومات؟

ن أن كنا فـي الحكومـة، وبعـد         أنحن في حركة حماس ، قبل االنتخابات التشريعية وبعد االنتخابات، قبل             -
قليمي والدولي، ولنا منذ سنوات طويلة عالقـات عربيـة           محيطنا اإل  ىحنا في الحكومة، نحن منفتحون عل     صبأ
وعقلنا مفتوح ألننا نعتبر    . فريقيا وفي القارات المختلفة   أوروبية ودولية، وفي آسيا و    أسالمية، وكذلك عالقات    إو

م كله، وندافع عنها في كل المحافل والمنابر،         العال ىلإن نسوقها   أقضيتنا قضية عادلة، ولدينا الجرأة والشجاعة       
.  الغرب ىنسانية بامتياز، وما قصرنا بانفتاحنا عل     إسالمية، هي قضية    إوقضية فلسطين كما هي قضية عربية و      

  .وروبية وفي الشرق كذلك الدول األىوبعد نجاحنا، وبعد تشكيل الحكومة، تسارعت خطواتنا باالنفتاح عل
مريكياً لكثير من دول العـالم  أن هناك ضغطاً وابتزازاً أحوارات ممتدة، ولكن المشكلة لدينا في الوقت الحاضر   

مريكي يطالب هذه الدول بقطع العالقة مع حماس وعدم الحوار معها، وقطع المساعدات             أوروبا، ضغط   أودول  
 ولكـن يقفـون   عن الشعب الفلسطيني، وحين نحاور هؤالء يقتنعون بما نقول، ويدركون المظلمة الفلـسطينية،        

 استقبال وفد حماس ورحبت بنا بل وقـررت دعـم الـشعب             ىعاجزين، وبعضهم كما روسيا لديها الجرأة عل      
علنت مواقف مختلفة، كما في سويسرا والسويد والنروج، وكـذلك          أالفلسطيني، وهذا شيء نثمنه، وهناك دول       

الحرة التي تصدر بين الحين واآلخر      صوات  هناك بعض األ  . اسبانيا، وتصريحات رئيس وزراء ايطاليا الجديد     
مريكيـة الظالمـة ألننـا       المزيد من الخطوات العملية، واالبتعاد عن الـسياسة األ         ىلإوروبا، لكنها تحتاج    أفي  
مريكية ن تأثير اللوبي الصهيوني وتأثير السياسة األ      أصحاب قضية، فـ حماس ال تقصر في هذا، لكن المشكلة           أ

ن يتعـاملوا معنـا بمنطـق العدالـة         أوروبا وفي كثير من دول العالم من        أسة في    حد بعيد حرية السا    ىلإيقيد  
  .الفلسطينية

 خـصال   ىنسان الفلسطيني، دمر االسرائيليون بيته وزرعه وصمد هذا الكادح المتحلي بأسم          سؤال أخير، اإل  * 
لهام وظهير لكم   الضمير البشري، وكان صموده نصراً للنور علي الظالم، ألم يكن صمود هذا الشعب مصدر ا              

 مسرح التاريخ مدشـنين مرحلـة       ىلإ عتبة المستقبل وتسيرون في المقدمة بخطي ثابتة         ىوانتم قادته تقفون عل   
  جديدة للحركة الوطنية التحررية للشعب الفلسطيني؟

نحن نستلهم من عظمة شعبنا وبطوالته وروحه وقدرته العالية علي التضحية والصمود، نستلهم الكثير لنكون                -
وفياء لهذا الشعب، نحفظ له حقوقه ونحفظ له تطلعاته، وال نساوم عليها، ونكون قدوة له، نعيش حالته بآالمهـا                   أ

ن الشعب الفلسطيني مصدر لطاقة هائلة بالنسبة لنـا         أذا جاع نَجع معه، ال شك       إذا شبع، و  إوآمالها، ال نشبع إال     
ناس مؤمنون بربنـا وبأمتنـا، مؤمنـون        أننا  إوالحمد هللا،   . كقيادة فلسطينية، وكقادة فصائل المقاومة الفلسطينية     

رض المباركة فلـسطين، بكـل قدسـيتها         هذه األ  إلىبرسالتنا الحضارية، مؤمنون بقضيتنا، نعتز بأننا ننتسب        
حقاد واالنتقـام ضـد     ن عدونا يحمل الكثير من األ     أال شك   . وبركاتها، وبكل ترابها المضمخ بالبطولة وبالمجد     

 التـاريخ والمعتقـدات     ىرهاب والعدوان واالتكاء عل   سطيني، ويحمل في عقليته الكثير من عقلية اإل       الشعب الفل 
مـا  أن يبيد هذا الشعب،     أالفاسدة، ولذلك هو يتعامل مع الشعب الفلسطيني من موقع الحقد واالنتقام والرغبة في              

دولية ظالمة تمالئ اسـرائيل     ن هناك قوة    إولألسف  . رضو خارج هذه األ   أرض  ن يجعل هذا الشعب تحت األ     أ
  ريكيـة وغيرهـا، دون     مدارة األ و لمـصالح امبرياليـة كمـا عنـد اإل         أما عجزا عنـد الـبعض       إوتنافقها،  

ن الباقين في المنطقـة هـم   أن مصلحتهم مرتبطة باسرائيل، وال يعلمون      أ عبر التاريخ ويظنون     ىلإن ينظروا   أ
   .العرب والمسلمون والشعب الفلسطيني

 28/6/2006بي القدس العر
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 انه ال يوجد تهدئة من جانب واحـد هـو الجانـب             ،كد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين      أ
  : لحوار وفي ما يلي نص اي، ولكن تهدئة متزامنة من الطرفين االسرائيلي والفلسطيني،الفلسطين

كثر مـن   أألم يشعر الدكتور صائب عريقات بالتعب من المماطالت االسرائيلية في ظل مفاوضات استمرت              * 
  ؟عشر سنوات

 فإن هذا لن يثنيني عـن       ،رهاق واإل ، ومهما كانت المماطالت والضغوطات النفسية     ،نا ملتزم بقضية شعبي    أ -
قامة الدولة الفلسطينية فـي حـدود   إسي الذي يقوم على  والبرنامج السيا ،مواصلة الدرب وفق القناعات الوطنية    

طـالق سـراح    إ و ،194 وحل قضية الالجئين الفلسطينيين وفق القرار        ، وعاصمتها القدس الشريف   1967عام  
 وشعبنا مصمم علـى اسـتعادة هـذه         ،بسط حقوقنا فيها   وتتنكر أل  ،رض اسرائيل تنازعنا على هذه األ     .سرىاأل

   . وعدم االنكفاء على نفسه،ت التضحيات مهما كان،الحقوق العادلة
ردني مـع مؤسـسة   حادي يزيد من التقارب األ    ن التحدي االسرائيلي ومشروع شارون اولمرت األ      أهل تعتقد   *

  ؟الرئاسة الفلسطينية
سـناد للـشعب    ردن وفر الحمايـة والـدعم واإل       وتاريخيا فان األ   ،ردن وفلسطين  ال يوجد حواجز بين األ      - 

  .ه العادلةالفلسطيني وقضيت
ردن بقضية الترانسفير الناعم شرقا عبر تطبيق خطة االنكفـاء          ريحا على نهر األ   أنت ابن مدينة    أما رأيك و  * 

   ؟وصال الضفة الغربيةأاالسرائيلي وتقطيع 
 لذا فنحن نعمل لالتفاق على برنـامج سياسـي          ، اسرائيل تسعى جاهدة القتالع الشعب الفلسطيني من وطنه         -

 ونـتهم   ،نـاس ننتظـر الـصدقات     أ ولسنا مجـرد     ، والدولة ،رضننا شعب نستحق األ   إ ،ه العالم  نقنع ب  ،واقعي
, رضهأن الشعب الفلسطيني متشبث ب    أطمئنك  أ لكنني   ،لى الهجرة إثم تدفع الظروف القاهرة بالبعض      , رهابباإل

  .1948ساة أولن تتكرر م
  ؟ئيس الوزراء االسرائيليجندة للقاء المرتقب مع رأمازن معه من  بوأماذا يحمل الرئيس * 
  .ال علم لي بذلك -
  ؟ مازن بالتراجع عن قضية االستفتاء بوأن القيادة المصرية نصحت أهل صحيح * 
 وان الشقيقة مصر قيادة وشعبا تسهم بـصورة         ،مازن بالتراجع عن االستفتاء    بوأخ  بدا األ أ لم تنصح مصر      -

يد من الشعب الفلسطيني وحدة وطنية حقيقية فـي هـذه            وتر ،ملموسة في نصرة قضية شعبنا في كافة المحافل       
   .الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها قضيتنا

  ؟هليةلى الحرب األإم ألى الوحدة الوطنية إوضاع في المجتمع الفلسطيني ين تتجه األألى إ* 
 برنـامج وطنـي     لى االتفاق والتفاهم علـى    إمور بنا   ن تصل األ  أتمنى  أ و ،هلية مصطلح مشؤوم   الحرب األ   -

  . وتضر بقضيتنا ضررا فادحا، بعيدا عن الشعارات االستهالكية العاطفية التي تجاوزها الزمن،سياسي معتدل
   ؟سرى كاف لفك الحصار عن الشعب الفلسطينيقرار حماس بوثيقة األإن أهل تعتقد * 
 ونحـن ال    ،التي تمر بها قضيتنا    هذه الوثيقة تتضمن االستحقاقات الوطنية النضالية التي تعبر عن المرحلة             -

 وتؤكد على ثوابت وانجازات فلـسطينية عبـر         ، لكن الوثيقة متوازنة   ،ن تعترف باسرائيل  أ ،نطلب من حماس  
   .و التشكيك بها بسهولةأ ،ربعين عاما من النضال والدماء ال يمكن االلتفاف عليها

  ؟سقاط حكومة حماسبصراحة هل تسعى فتح إل* 
داء المتعثـر    لكـن األ   ،لقد قمنا بتسليم حماس الحكومة وكافة المواقع بطريقـة سلـسة           ، هذا غير صحيح    - 
   .زمة الموجودة حالياضاعف من األ) للحكومة(

ن حماس سـتبقى    أسماعيل هنية يصر على     إالبعض من القوى المدنية وغيرها يطرح حكومة تكنوقراط فيما          * 
   ؟مجلس التشريعيس الحكومة بصفتها اكبر فصيل في انتخابات الأعلى ر
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 التي عليها   ، المهم هو برنامج الحكومة    ،لف هذه الحكومة  أ وممن تت  ،سهاأو من ير  أ ،ليس المهم شكل الحكومة    -
 ،سماعيل هنية لم تعد حكومة حماس ولكنها حكومة الشعب الفلسطيني         إن حكومة   أ ،ن تتقبل االلتزامات الدولية   أ

ـ          أوعليها      وال تنطلـق مـن منطلقـات        ،ف مـن معانـاتهم    ن تمارس الحكم بـشكل يرضـي النـاس ويخف
ال نغلـب   أ علينـا    ، وهذا الكالم ينطبق على جميع القوى السياسية في الساحة الفلسطينية          ،و حزبية أيديولوجية  أ
   .بناء شعب واحدأ فنحن جميعا ، على الهدف االستراتيجي،داة والتنظيماأل
نهم وزراء فيمـا الـوزارة      أفهم يدعون   , لى خبراء إن حماس بصفتها حكومة حديثة العهد بحاجة        أهل تعتقد   * 

   ؟نفسها فتحاوية
   . ولكن في الخط السياسي،قسام والمشكلة ليست في الكفاءاتأ الوزارات فيها خبراء و -
   ؟ما فائدة التهدئة من جانب واحد* 
 ومـن   ،رة متزامنة  بل من الجانبين االسرائيلي والفلسطيني وبصو      ،ال يوجد تهدئة من الجانب الفلسطيني فقط       -

   .طالق الصواريخ الفلسطينية فورا يعبر عن هذا التوجهإبو مازن للتوقف عن أهنا فان دعوة الرئيس 
سلحة المختلفة واولمرت يعلن بعيد لقاء      هل هناك ضمان السرائيل بالتوقف عن قصف غزة بالصواريخ واأل         * 
   ؟صراره على مواصلة الحربإمازن في البتراء  بوأ

 ،شياء البسيطة واالنفعالية من جهتنـا     ن اسرائيل تستغل بعض األ    أ لكن المشكلة    ،د ضمانات السرائيل   ال يوج   -
كثر من ذلك فان من يطلق الصواريخ البدائيـة          واأل ، وبنيته التحتية  ،واتخاذها مبررا لضرب الشعب الفلسطيني    

 وعـن   ، الدولي تدافع عـن نفـسها      رهاب فيما اسرائيل التي تمارس اإل     ،رهابعلى المدن االسرائيلية متهم باإل    
   .ليها باستمرارإن تجرنا أ تحاول اسرائيل ، هذه الحرب غير المتكافئة بيننا،سكانها

   ؟مكانية قيام دولة فلسطينيةإ وب،نت متفائل من المستقبلأهل * 
يـوم مـن     ال بد من قيام دولة فلسطينية في         ،نا مناضل فلسطيني من اجل الحرية     أ و ،كون متفائال أ كيف ال     -
   .و قصرأ طال الزمن ،ياماأل

  28/6/2006السياسة الكويتية 
  

  .. على فلسطين بسلطتيها  إسرائيل وحربها الكونية العربية .43
  طالل سلمان  
في إحصاء متعجل تنقصه الدقة العلمية يبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسـرائيلية، حتـى مـساء     

وفي إحصاء  . جل وامرأة وشاب وفتيان دون سن الثامنة عشرة من أعمارهم         ئة بين ر  ماأمس، تسعة آالف وثالث   
 شهيد، أما شهداء االنتفاضة الثانية      1200يبلغ  ) 1992 1987(متعجل أيضاً فإن عدد شهداء االنتفاضة األولى        

 والمستمرة حتى اليوم، فقد وصـل     ) 2000 أيلول   28(التي فجرها تدنيس أرييل شارون حرم المسجد األقصى         
  . أما الجرحى فأعدادهم بعشرات األلوف. ئة شهيداإلى أربعة آالف وسبعم

أما الشعب الفلسطيني الخاضع للسلطة تحت االحتالل اإلسرائيلي فيبلغ تعداده أكثر من ثالثة ماليين، منهم مـا                 
  !!).  كلم عرضا7ً*  كلم طوالً 50(ئتي ألف نسمة في شريط قطاع غزة ايقارب مليوناً وم

رائيل تعتقل وتأسر وتحاصر وتطوق بالنار شعباً بكامله، وتفرض عليه الجوع والمهانة والذل، فضالً              أي أن إس  
مع السلطة ورئيسها الذي وافق على شروط مهينة لتاريخ النـضال الفلـسطيني،             > التفاوض<عن أنها ترفض    

 دولـة أجنبيـة بـالمطلق       فضالً عن أنها لم تعترف لحظة ولم تترك ألي دولة عربية لها بها عالقـة، أو ألي                
  .. بالحكومة التي اختارها الفلسطينيون بانتخابات ديمقراطية على الطريقة األميركية وبشهادة دولية مصدقة

وها هي إسرائيل تُشهد العالم جميعاً، بدول الديمقراطيات فيه، ملكية وجمهورية، بحكومات ليبرالية أو اشتراكية               
ر التي باشرتها بطوق النار من حول غزة وخان يونس ورفـح ومخيمـات              أو يمينية، على حرب الجندي األسي     

  . اللجوء الثاني والثالث
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وها هي دول العالم تتفق، على اختالف توجهاتها السياسية، على إدانة عملية تبديد األوهام التي استهدفت جنود                 
ياتهم ووراء مـدافعهم البعيـدة   االحتالل في كرم سالم حيث يتحصنون خلف األسالك المكهربة، في دباباتهم وآل     

المدى، انتقاماً للشهداء األطفال الذين قتلتهم في قلب النهار قذائف المدمرات والطائرات والمدفعية اإلسـرائيلية،               
أما الحملة االنتقامية فمبررة ومـشروعة ولـو        .. إنها عملية إرهابية، يقولون   :  الكثير من ذويهم   ،ومعهم الكثير 

  ! لجندي األسيرأبادت شعباً مقابل ا
وها هي الدول العربية بأكثريتها الساحقة ومع استثناءات محدودة جداً تشيح بنظرها بعيداً، لتتابع مباريـات                .. 

بـسحب سـفرائها أو     !! المونديال، ال ترفع يدها أو صوتها باستنكار أو باعتراض، فضالً عن التلـويح مـثالً              
، أو  )الجديد، أمس، حتى ال يخطئ أحد في قراءة موقفه الرسمي         أرسل األردن سفيره    (معتمديها لدى دولة العدو     

أما حكاية اللجوء إلى مجلس األمن، والعياذ باهللا، فال يمكـن           ... بالتوسل لدى واشنطن كي تتدخل لمنع المذبحة      
  ! أن تخطر ببال عاقل، ألن عقوبتها قاسية جداً

الشهداء، يومياً، ولـم تهزهـا صـور األطفـال          بل إن هذه الدول التي لم ترفع صوتها باالحتجاج على تساقط            
المذبوحين، وصور الشعب المجوع تحت الحصار، قد التزمت بالقواعد اإلسرائيلية لحصار التجويع فامتنعـت              

ناهيك بأموال االلتزامـات المقـررة أو التبرعـات         (حتى عن محاولة إرسال بعض الطحين والمعلبات والمياه         
  ).. لعاديون ولم يعثر المعنيون، بعد، على طريقة إليصالها إلى من جمعت باسمهمالشعبية التي قدمها الناس ا

وحين أقدمت الحكومة الفرنسية على تصرف أخرق إذ احتجت على أسر الجندي اإلسرائيلي مستذكرة أنـه                ... 
ي قلـب قاعـدة     يحمل الجنسية الفرنسية، لم تجد من ينبهها إلى أن عملية األسر لم تتم في مطعم باريسي، بل ف                 

عسكرية إسرائيلية تصادف أن هذا الجندي الشجاع كان يتخذ موقعه القتالي فيها مـن غيـر أن يظللـه العلـم                     
  ! الفرنسي المثلث األلوان

بالمقابل فإن بعض الدول العربية تشارك عملياً في محاصرة شعب فلسطين، جنباً إلى جنب مع اإلسـرائيليين،                 
حاول النجاة بجلده، حتى ال تتهم باالنحياز إلى من هم في حكم رعاياها، حتـى         فتقفل حدودها في وجوه من قد ي      

  ... ال نقول أهلها
أي إنها ال تمتنع عن النجدة فحسب، وال تتدخل بضغط معاهدات الصلح والمصالح المشتركة لتمنع االجتيـاح،                 

  ! بل هي تساهم عملياً في إتمامه
الحكومة، إلى أنهم جميعاً أسرى يتهددهم المصير ذاته، فال بـد مـن             اآلن وقد انتبه قادة السلطة، في الرئاسة و       

التنويه بما أعلن من مقدمات التوافق على وثيقة األسرى كقاعدة لتجديد الوحدة الوطنية وتوحيد الـسلطة التـي                  
تي لـن   فرض عليها االحتالل أن تكون في الخندق ذاته مع شعبها، وأن تكون مهددة جميعاً بالنار اإلسرائيلية ال                

  .. تميز بين الفلسطينيين بحسب مواقفهم العقائدية أو السياسية
وفي انتظار بدء الهجوم اإلسرائيلي المدمر كان بإمكان العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً أن يتـابعوا               ... 

 بالـصورة   خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أمام الكنيست، وقد نقلته بعض الفضائيات العربية حياً ومباشـراً             
  . والصوت مع ترجمة فورية دقيقة

ولعلهم اليوم سيتابعون البث المباشر النتصارات الجيش اإلسرائيلي الذي ال يقهـر علـى مخيمـات اللجـوء                  
  ... الفلسطيني الثالث في قطاع غزة، وربما في الضفة الغربية أيضاً

 عن متابعة المونديال حيث يتفرجون علـى        وما قد يزعجهم أن الحرب اإلسرائيلية هذه قد تصرفهم، ولو قليالً،          
  !المنتصرين من موقع المهزوم حتى في رياضة األقدام

 28/6/2006السفير 
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هاينة عندما يتابع المراقب ردود الفعل اإلسرائيلية كما وردت على ألسنة الخبراء األمنيين والعسكريين الص
 .سيدرك كم كانت رائعة تلك العملية التي أبدع أصحابها في تسميتها كما أبدعوا في تخطيطها وتنفيذها

 الجناح العسكري لحركة حماس ومعها ألوية الناصر صالح ،إنها عملية الوهم المتبدد التي نفذتها كتائب القسام
 .الدين ومجموعة جديدة تطلق على نفسها جيش اإلسالم

 متر وعمق تسعة أمتار حفره الرجال ووصلوا إلى واحدة من أهم العقد العسكرية الصهيونية 400 نفق بطول
 فقد ، وهناك لم يكن األبطال المنفذون أقل روعة من المخططين،بناء على معلومات أمنية واستخبارية دقيقة

 الصهاينة وجرح سبعة  فيما قتل ثالثة من الجنود،خاضوا معركة بطولية استشهد على إثرها اثنان منهم
 . فقد عادوا بأسيرهم وانسحبوا سالمين،)خمسة( أما من تبقى من مجموعة التنفيذ ،واختطف جندي

 وأن ما على الفلسطينيين غير ،إنها بطولة ال يفهمها المهزومون الذين يعتقدون أن العدو هو األقوى دائماً
وهي بطولة أثبتت .  أو تابعيه في واشنطن بانتظار العطايا، أو االنتظار على بابه وباب أسياده،القبول بإمالءاته

 تماماً كما أوجعته من ، وأنه ما زال بوسعها أن تضرب فتوجع العدو،من جديد أن حماس لم تتخل عن المقاومة
 األمر الذي سبقت إليه المقاومة اللبنانية التي أعادت عملية الوهم ، وفرضت عليه االنسحاب من القطاع،قبل
 مع فارق الوضع اللوجستي لصالحها قياساً بالفلسطينيين ،دد إلى الذاكرة روعة عملياتها في الجنوبالمتب

 .المحاصرين من شتى االتجاهات
 وهي وسائل سبق ،عملية الوهم المتبدد أعادت إلى الفلسطينيين ثقتهم بقدرتهم على ضرب العدو بوسائل إبداعية

 ولوال اتفاق ،التي تستخدم فيها حماس وقوى المقاومة عمليات األنفاق فهذه ليست المرة األولى ،أن استخدموها
 .معبر رفح البائس لكان بوسع الفلسطينيين أن يحرروا القطاع من كافة االتجاهات

 وفيما تعد قوى المقاومة العدة للرد على ،اآلن يحاول البعض تهديد الفلسطينيين باجتياح القطاع رداً على العملية
 أكان حياً أم ميتاً باألسيرات ،ر المهزومون على تجاهل إمكانية أن يقايض الجندي األسير يص،االجتياح

 أما بعض العرب والعالم من ورائهم فيتدخلون جميعاً من أجل الجندي ، وباألطفال األسرى،الفلسطينيات
تهما في  كما ينسون أن قوات االحتالل قد اختطفت شابين من بي،وينسون صرخات هدى على شاطيء غزة

 .غزة قبل أيام فقط
 وبالطبع على خلفية الوثيقة ،لقد أصبنا بالملل من كثرة ما سمعناهم يوقرون األسرى خالل األسابيع األخيرة

 مع العلم أنها تحوي على نص يطالب بتحرير ،التي صيغت باسمهم من أجل استدراج حماس لالعتراف بالعدو
 ن اليوم عن رأيهم في كيفية التعاطي مع ملف الجندي األسير؟ أفال يسألو،األسرى بكل الوسائل الممكنة

لسنا متأكدين من الكيفية التي سيجري من خاللها التعامل مع تداعيات عملية الوهم المتبدد وملف الجندي 
 لكأن على ، إذ لن تعدم حماس نصائح مهزومين يطالبونها بتجنيب القطاع عملية أمنية واسعة النطاق،المختطف
 وقد كان مؤسفاً أن نتابع أحد المحسوبين عليها ، تنفض يدها من المعركة كي تحافظ على تحرر وهميغزة أن

 .في الضفة الغربية يتحدث بلغة واهنة تسيء إلى الحركة وتراثها
 ومن ضمنهم من يهددهم أولمرت بالتصفية ، وأهل القطاع األبطال،قطاع غزة لن يترك ما تبقى من فلسطين

 ، نعم هؤالء جميعاً لن يتركوا فلسطين،)هنية والزهار وصيام(عن طريق السلطة وقيادتها عبر رسائل تصل 
ولن يتركوا األسرى من أجل الحفاظ على وضع بائس ليس فيه سوى الذل والمناكفات الداخلية وربما االقتتال 

 .أيضا
 وبصرف النظر عن ،تبدد عملية الوهم الم،وعلى ماذا؟ على كعكة هزيلة يتحكم االحتالل بها من كل جانب

 لكنه ، كانت فصالً هو األروع من بين فصول البطولة الفلسطينية،تداعياتها التالية في ظل وضع عربي بائس
 واإلرادة التي نفذتها ما زالت في صالبة ، فالعقل الذي أبدعها ما يزال على توهجه،ليس فصالً فريداً بحال

 . لكن بعض القوم ال يعلمون،الفوالذ
  28/6/2006ور الدست
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 من يوقف نزيف الدم في فلسطين؟  .45

 ممدوح طه  
 بعد الغزو األنجلو أميركي أن امقولة أن مصير العرب يتقرر في فلسطين تبقى مقولة صحيحة حتى وإن بد

من هنا فإن ال بديل أمام العرب سوى مواجهة مسؤولياتهم التاريخية لوقف .. مصير العرب يتقرر في العراق
 . فلسطيني، وتوفير الشروط الستعادة الحق العربي في فلسطيننزيف الدم ال

فما يتوفر ألمة عربية من وزن وعمق وامتداد يجعل بمقدورها أن تفعل الكثير من أجل فلسطين لو توفرت 
لديها إرادة الفعل الحقيقية والجادة، فال يليق بها وال بشعوبها بما تملك من طاقات وعناصر ضغط وتأثير أن 

 تبقى القضية طوال هذه العقود دون حل عادل، أو أن تقبل على نفسها قبول المهانة التي توجهها تقبل أن
إسرائيل لقياداتها ولشعوبها بمشاهد المجازر اإلسرائيلية ضد األطفال والنساء والمدنيين األبرياء لينزف دم 

 ! الشهداء على األرض الفلسطينية دون رد يوقف هذا النزيف
الصامد والصابر يتحمل عن األمة كلها مسؤولية الدفاع عن مقدساتها وعن شرفها وعن كرامتها إن هذا الشعب 

وال يمكن قبول أن تصمت األمة على اإلرهاب اإلسرائيلي بفعل الدعم الغربي، وبفعل القبول العربي باستقبال 
 االستقبال، بينما على شاشات قادته اللتقاط الصور االستفزازية المجانية على موائد الغداء واإلفطار وحفالت

التلفزيون وعبر نشرات األخبار في نفس اللحظة تتوالى الصور المدفوعة الثمن لحرب التجويع الفلسطيني 
 . ولحفالت القتل الجماعي ومواكب تشييع الشهداء

جعات العربية  والمرارة أن إيهود أولمرت آخر الزوار الرسميين الصهاينة ألشهر المنتةبل األكثر مدعاة لإلهان
 ! في شرم الشيخ المصرية والبتراء األردنية كانت قواته قبل كل زيارة وبعدها تقيم حفلة قتل

وأثناء كل زيارة وفى حضور مضيفه العربي، يعلن بكل صلف عن االستمرار في الغارات الجوية وعمليات 
رية الرتكاب المجازر ضد اآلمنين من المداهمات اإلرهابية األرضية داخل المدن والمخيمات، واالعتداءات البح

 . األسر الفلسطينية على شواطئ غزة
 محادثات رسمية أيبل إن الضيف الصهيوني لم يتردد في ترديد الشروط لمجرد القبول بالجلوس على طاولة 

طة مع الرئيس الفلسطيني الذي يقبل بشروط إسرائيل في االعتراف، وفى االلتزام باالتفاقيات الموقعة وبخار
 . الطريق األميركية، وفى التخلي عن الكفاح المسلح، وال يرفض القبول بالجلوس معه على مائدة اإلفطار

إن هذا الذي يجرى في المشهد السياسي الرسمي العربي يمكن فهم أسبابه، لكن ال يمكن قبوله، لكن الذي ال 
لفلسطيني والتي عبر عنها بأعلى صوت يمكن فهمه أو قبوله هو المناهضة العربية الرسمية إلرادة الشعب ا

من أرض %  80بانتخاب برنامج حركة المقاومة اإلسالمية الرافض لالعتراف المجاني بإسرائيل التي تحتل 
 . المتبقية من أرض فلسطين%  20 فلسطين، بينما ال تزال حتى هذه اللحظة ترفض التسليم باالنسحاب من ال

النزالق العربي لحصار الحكومة الفلسطينية وتوجيه االتهامات لها تحت والذي ال يمكن فهمه أو قبوله هو ا
الضغط األميركي في محاولة إلسقاطها أو إفشالها أو ترويضها للتخلي عن الثوابت التي انتخبها الشعب 

 . الفلسطيني على أساسها بما يشبه االغتيال السياسي لحركة المقاومة، وبما يعاقب الشعب الفلسطيني
 جرى ويجري في المشهد الفلسطيني سياسيا وميدانيا هو األكثر مدعاة للحيرة والمرارة معا بما ال يمكن أما ما

إذ كيف يمكن لفتح تفويت الفرصة التاريخية لقيام .. فهمه أو قبوله والسماح به من أي عربي شعبي أو رسمي
 ترتفع أصواتها بأن الحل هو في حكومة وحدة وطنية فلسطينية بعد االنتخابات قبوال لدعوة حماس واليوم

 . تشكيل مثل هذه الحكومة؟
وكيف يمكن السماح بتوجيه السالح الفلسطيني إلى المؤسسات الرسمية والشعبية وإلى الصدور الفلسطينية 
لينزف الدم الفلسطيني بأيٍد فلسطينية مهما بلغت الخالفات السياسية الثانوية، بينما آلة القتل واإلرهاب 

 .. لية تواصل كل صور العدوان الوحشية على الشعب الفلسطيني؟، وأخيرااإلسرائي
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كيف يمكن االختالف إلى حد التشنج السياسي، والخالف إلى حد المواجهة المسلحة حول استفتاء لن تعترف 
بنتائجه إسرائيل وعلى مبادئ وثيقة مهما كان شرف مقاصدها ومهما بلغ اإلجماع حولها ال تلزم إال 

نيين من جانب واحد، بينما تصر إسرائيل على تلبية شروطها الثالثة ال لكي تسلم بالحقوق ، ولكن لكي الفلسطي
  مجرد تفاوض أو الحل من جانب واحد؟  .. تتفاوض

مازن ما جرى للزعيم أبو عمار رغم القبول بالشروط الثالثة عندما رفض فقط التخلي  فهل نسى الرئيس أبو
  فلسطين؟، وهل يمكن للعرب أن ينسوا أن مصيرهم سوف يتقرر في فلسطين؟ عن القدس وحق العودة لشعب

  28/6/2006البيان 
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