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  27  كاريكاتير

***  
  
  اسرائيل توقف التعامل مع السلطة وتعيد العمل باإلدارة المدنية .1

اصطفت عشرات السيارات أمس أمام مقر االدارة المدنية في أطراف مستوطنة  : محمد يونس، غزة،رام اهللا
شمال رام اهللا، حيث وفد عشرات المواطنين للحصول على تصاريح تنقل بعد ان أوقفت اسرائيل بيت إيل 

وكان بين القادمين للبحث عن تصاريح معلمون في  .التنسيق مع مكاتب االرتباط التابعة للسلطة الفلسطينية
ردن، ورجال مدارس القدس ومرضى يريدون الوصول الى مستشفيات اسرائيلية او عبور الجسر نحو األ

وفي أريحا طلبت  .أعمال وعدد من أبناء الطائفة المسيحية الذين يعدون إلحياء عيد الفصح في كنيسة القيامة
السلطات االسرائيلية من موظفي مكاتب االرتباط الفلسطيني حمل أمتعتهم ومغادرة المكان في غضون ساعات 

 السلطة محمود عباس في ما يتعلق بتنقل كبار أما المفاجأة فكانت وقف التنسيق مع مكتب رئيس .محدودة
 ان السلطات : للحياة،وقال مسؤول في مكتب الرئيس. المسؤولين بين الضفة وغزة أو الى اسرائيل او الخارج

أبلغتهم رسميا بوجود قرار من الحكومة يقضي بوقف تنسيق تنقل كبار المسؤولين والضباط، وان أمر 
وقال المسؤول ان القرار . ى االدارة المدنية التي تمثل سلطات االحتاللحصولهم على تصاريح قد أحيل عل

واشار الى ان أي مسؤول في السلطة يريد الحصول . يستثني فقط تنقالت الرئيس بين الضفة وغزة او للخارج
ووصف مسؤول في مكتب عباس  .على تصريح تنقل يتوجب عليه التعامل مباشرة مع ضباط االدارة المدنية

   .االجراءات بأنها إعادة لالحتالل المباشرهذه 
أما عباس فوصفها بخرق لالتفاقات وقال في كلمة القاها أمس في مهرجان أقيم في مقر الرئاسة في رام اهللا 

القرارات التي تأخذها اسرائيل بالعزل واالجحاف، واعتبار السلطة كيانا ارهابيا، : لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني
وشعبنا سيستخدم جميع الوسائل . مع االتفاقات التي عقدناها معهم، وتتناقض مع القوانين الدوليةتتناقض تماما 

للخروج من هذه العزلة التي تحاول اسرائيل فرضها عليه، فنحن شعب مسالم يريد حقوقه التي أقرتها الشرعية 
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 األميركي العام واالس وكان عباس استقبل في وقت مبكر من صباح أمس القنصل .وال نريد أكثر من ذلك
وقال صائب . وتباحث معه في األزمة المالية التي تعيشها السلطة وفي التصعيد اإلسرائيلي األخير في غزة

لقد بدأ الرئيس عباس منذ ساعات الصباح اتصاالت مع القوى الدولية، ووضعهم في صورة : عريقات
وحذر بأن األراضي الفلسطينية على حافة كارثة . ادياالتطورات بعد اعالن اسرائيل انها تعتبرالسلطة كيانا مع

  .انسانية
 القرار االسرائيلي بأنه اعالن للحرب ومحاولة فاشلة لشق الصف الوطني ،ووصفت حماس في بيان

واعتبرت ان القرار يأتي في سياق التضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني، وخياره . الفلسطيني
ودانت الحركة القرارات الصهيونية، داعية العالم . ة لمشروع االصالح والمقاومةالديموقراطي الذي أعطى الثق

ورأت ان هذه . ورفض الرضوخ المالءات االحتالل(..) الى رفضها والتعامل مع الحكومة الشرعية المنتخبة
الفلسطيني المحاوالت لن تزيد شعبنا اال اصرارا، ويقينا بان المشروع الذي صوتت الى جانبه غالبية الشعب 

بات يشكل مأزقا يؤرق الكيان الصهيوني الذي يرفض االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبات يبذل في 
  .سبيل اجهاضه كل الطرق المشروعة وغير المشروعة

  11/4/2006الحياة 
  

 حماس تتهم الحكومة السابقة بسوء اإلدارة اإلقتصادية  .2
ن السبب أ ,ها في بيان لذكرتحماس أن : ألفت حداد  نقال عن مراسلته10/4/2006 48 عربأورد موقع

الحقيقي لألزمة االقتصادية هو سوء إدارة الحكومة السابقة للملف االقتصادي التي تركت خزينتها خاوية، 
سعت خالل المرحلة االنتقالية إلى اتخاذ خطوات عديدة لتكريس كما ومدينة بمليار وثالثمائة مليون دوالر، 

رفضت في بيانها كافة المحاوالت التي قالت إن البعض يروج لها، والتي تربط الحصار و .حالة اإلفالس
االقتصادي بالموقف السياسي للحكومة الجديدة، ومحاولة إظهار أن االستسالم للعدو هو خيار الشعب الفلسطيني 

يان مع تصريحات عمر وتزامن هذا الب. بشروط المحتل؟حول ما جناه الغير حين قبلوا الوحيد للعيش، متسائلة 
وستحافظ على حقها السيادي , عبد الرازق، أعلن فيها أن الحكومة لن تتنازل عن حقيبة المالية لمحمود عباس

في اإلشراف على المال العام، لكنه قال إن الحكومة ال مانع لديها من التوصل إلى معادلة متفق عليها مع 
جهات الصحيحة، مع الحفاظ للوزارة على حقها في اإلشراف الرئيس إليصال مساعدات الدول المانحة إلى ال

 أن أموال صندوق االستثمار الفلسطيني لن تستخدم في تغطية , في نفس السياقوالرقابة والمتابعة، مؤكداً
ن أبو مازن هو رأس الهرم الفلسطيني، والمفروض أننا وفق القانون إ , قائالوأوضح .رواتب موظفي السلطة

  . لخدمة الشعب وفق الدستورنساعدهجميعاً نا ، وانتهاألساس حكوم
ـ   حمد غازيأن  : جدةمن   11/4/2006عكاظ   مراسل   فهيم الحامد وذكر   ل مـسؤولية تـدهور االوضـاع        حم

وقال انه تـم  .  كليا بالجانب االسرائيليهاطاارتبو على منافذ غير مجدية   ادهاعتمبإ ,االقتصادية للحكومة السابقة  
يتعلق بصندوق االستثمار لالستفادة من االحتياطات النقديـة         مافي  مود عباس السيما    اجراء مشاورات مع مح   

  .واضاف بان الفلسطينيين ينتظرون الدعم العربي الذي اقرته قمة الخرطوم .للتخفيف من االزمة المالية الخانقة
  
  دولتين أصبح وثيقة لدى األمم الـمتحدةحل ال بشأن الزهارخطاب : منصور .3

أصبح خطاب الحكومة الفلسطينية بشأن حل أزمة الشرق األوسط على أساس دولتـين             :  رويترز ،حدةاألمم المت 
 رغم نفي وزير الخارجية     , كما صرح بذلك مندوب فلسطين لدى االمم المتحدة        وثيقة رسمية لدى األمم المتحدة    

  .ذلكاألمم المتحدة لم تتلق تراجعاً أو تصحيحاً بشأن  حيث أن .هما ورد في
 11/4/2006م الفلسطينية األيا
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  ابو ردينة يدعو حماس لالختيار بين العزلة وبرنامج منظمة التحرير .4
ـ عبدالجبار أبو غربية دعا نبيل ابو ردينة حماس الى االختيار بين العزلة الدولية والسير على برنامج :  عمان 

  .طينيالعقوبات تمس االوضاع االنسانية للشعب الفلس أن حذر منو. منظمة التحرير
  11/4/2006عكاظ 

  
  وصبر حماس بدأ ينفد.. الحديث عن هدنة :غازي حمد .5

اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ان الحديث عن هدنة مع اسـرائيل اصـبح مـن    : جدة ـ  فهيم الحامد
إال  ,ان االستفزازات االسرائيلية تجاوزت كل الحدود مشيرا الى ان صبر الحكومة بدأ ينفد            أشار إلى   الماضي و 

  .ها قرار الرد امر يعود لأن
  11/4/2006عكاظ 

  
  ربط قطاع غزة بشبكة االتصاالت المصريةالخضري يطلب من القاهرة  .6

ـ غزة ـ  حامد جاد  أعلن جمال الخضري أمس انه طلب من القاهرة ربـط قطـاع غـزة بـشبكة     :  ا ف ب 
ا  ناقـش  حيث. هرة مع نظيره المصري    اثر لقائه في القا    , في اطار االنفصال عن اسرائيل     ,االتصاالت المصرية 

 تدريب وتأهيل بعض الفنيين الفلسطينيين لالستفادة من الخبرة المصرية والتنسيق الكامل فى المواقف بين               أيضا
السماح ايضا للسلطة بادخال البضائع الـى        من جهة أخرى      طلب كما. الوزارتين فى المحافل الدولية والعربية    

  .غزة انطالقا من معبر رفح
  11/4/2006غد األردنية ال

  
  الصالحي يدعو الى اعادة تشكيل البرلمان الفلسطيني من مجلسينبسام  .7

 كشف االمين العام لحزب الشعب النقاب امس عن مبادرة لتفعيل منظمة التحرير : ربى مهداوي-رام اهللا 
درة اعادة تشكيل تقترح المبا حيث .واعادة بناء مؤسساتها بدءا من المجلس الوطني على اسس ديمقراطية

المجلس الوطني من مجلسين احدهما التشريعي المنتخب والثاني مجلس مركزي يمثل الداخل والخارج على ان 
ورأى ان المجلس المنتخب بامكانه ان يصوغ الخطة  .ينتخب اعضاؤه انتخابا على اساس التمثيل النسبي الكامل

  .مع المتغيرات الوطنية السياسية والداخلية في حياة شعبناالسياسية المالئمة وبرنامج العمل السياسي للتعامل 
  11/4/2006الحياة الجديدة 

  
  قدومي يطلب فك الحصار المالي عن الحكومة الفلسطينيةال .8

 , مع السفراء العرب المعتمدين في تونسهقدومي أمس لدى اجتماعالحض فاروق :  رشيد خشانة–تونس 
لي المضروب على الحكومة الفلسطينية، باإلضافة للتنسيق مع القيادة الحكومات العربية على فك الحصار الما

. الفلسطينية من أجل ممارسة الضغوط على البلدان األوروبية كي تستمر بتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني
ل واعتبر أن اسرائيل حملت الواليات المتحدة بسياساتها ومماطالتها على إلغاء خطة خريطة الطريق من خال

ورأى أن انحياز واشنطن السرائيل جعلها تُنكر وجود شريك فلسطيني في  .الضمانات الخمس التي قدمها بوش
 من اشتراط هتعجبكما أبدى . عملية السالم إمعانا بعدم االعتراف بمنظمة التحرير وحقوق الشعب الفلسطيني

ورأى أن عدم . ن األراضي الفلسطينيةاسرائيل اعتراف الحكومة الفلسطينية الجديدة فيها قبل االنسحاب م
 اسرائيل ت على أنه ال يمكن التفريط بتلك الورقة ماداماشددم. حتاللالاالعتراف أمر طبيعي طالما استمر ا

  .تتنكر لالتفاقات المعقودة وطالما لم تفرج عن األسرى والمعتقلين
  11/4/2006الحياة 
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  ان للقدس والجدار وخطة العمل  تشكل ثالث لج لمنظمة التحريراللجنة التنفيذية .9

متابعـة ملـف الجـدار      و ,لقـدس ل :قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل ثالث لجان عمل        : رام اهللا 
  .وضع خطة العملللجنة إضافة إلى , واستشارة محكمة العدل الدولية

  10/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ث مع اسرائيليين العالقة بعد حماسشخصيات فلسطينية تنفي أنها ستبح .10
شخصيات فلسطينية نفت ما أوردته معاريف أمس عن اجتماع أن : الناصرةمن  11/4/2006الحياة ذكرت 

واعتبر ياسر عبد ربه، الخبر  .وشيك سيعقد في المغرب بين ممثلين عن منظمة التحرير وشخصيات إسرائيلية
 بمشاركةحضور مؤتمر حول األوضاع السياسية الراهنة في المنطقة،  دعوة لوا تلقوأشار إلى أنهممبالغاً فيه، 

 ان ما جاء في , قائالوتابع.  حديث عن مفاوضات أو مشاريع سياسيةشخصيات إسرائيلية وعربية ودولية وال
  . اختالق، وال ينبغي التعامل معه جدياًالصحيفة

ـ إلى ما    :البيضاءالدار   من   11/4/2006 الشرق األوسط    مراسلحاتم البطيوي   ولفت    مـصدر رسـمي     هقال
لقاء ال عالقة لمحمد السادس به، مشيرا الى ان االمر يتعلق بندوة تعتزم مجموعة ليكونوميـست                الن  أ ,مغربي

  .الصحافية تنظيمها بمشاركة فلسطينيين واسرائيليين
 , في القـدس   عةالمجمو، قال رئيس مجلس ادارة ليكونوميست، إن االمر يتعلق بفكرة عرضها مراسل             حينفي  

إال أنه أشار   ـ اسرائيلي ليس دورنا،       بشأن االقتراح، باعتبار أن عقد لقاء فلسطيني       همشيرا الى انه لم يتفق مع     
  . فقط على ياسر عبد ربه، ان يلقي ندوة حول األوضاع في المنطقة وعملية السالموا عرضإلى أنهم

  
  يالتصعيد االسرائيلاالجنحة العسكرية الفلسطينية تدرس  .11

علم من مصادر مطلعة ان اجتماعا هاما عقد بشكل سري في الساعات االخيرة ضم ممثلين عن كافة االجنحـة                   
حيث أن   وبحثوا مسألتي التصعيد العسكري االسرائيلي والتهدئة من جانب واحد،           ,العسكرية الفلسطينية المقاومة  

  . اذا ما واصلت اسرائيل ارتكاب مجازرهاها للتخلي عناهناك توجه
  10/4/2006المنار الفلسطينية 

  
  تصف الدعوات لإلعتراف باإلحتالل االسرائيلي بالمشبوهةحماس  .12

رافـضة كـل الـدعوات لالعتـراف بـاالحتالل          , ثقتها بالشعب الفلسطيني  حماس  جددت  :  سمر خالد  -غزة  
خـدم  ال ت ومـستهجنة ومـشبوهة،     لـذلك    أن الدعوات من بعض األطراف الفلسطينية        ,وأضافت. اإلسرائيلي

 الفـصائل    الحركة  أعطت ,وحول تصاعد العدوان اإلسرائيلي   . تصب في مصلحة االحتالل   والمشروع الوطني،   
  .اإلذن بالرد على العدوان دفاعا عن النفس، وحماية لمصالح الشعب الفلسطيني الوطنية العليا

  11/4/2006الرأي األردنية 
  

  ابو شريف حول نتائج زيارته لباريسبسام مشعل يهاتف  .13
تركز حول نتائج , ذكرت مصادر مطلعة ان اتصاال هاتفيا جرى بين خالد مشعل وبسام ابو شريف: رام اهللا
 لباريس ولقاءاته مع مسؤولين فرنسيين حول االوضاع في االراضي الفلسطينية والمخاطر التي األخيرزيارة 

  .قد تنجم عن وقف المساعدات للشعب الفلسطيني ومقاطعة الحكومة الفلسطينية
 11/4/2006الحياة الجديدة 
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  العمالء وراء اغتيال األخرس في بيت لحم: لجان المقاومة .14
كشفت لجان المقاومة الشعبية، النقاب عن تورط  عمالء محليين لالحتالل اإلسرائيلي، في تنفيذ : بيت لحم

شيرةًً إلى وجود مؤامرة وأكدت أنه تم فتح تحقيق في مالبسات الحادثة م. عملية اغتيال قائد ألوية الناصر أمس
وشددت على أنها أعطت األوامر لمقاتليها . خلف العملية، وأنها لن تتهاون مع أي عميل تثبت عالقته بالجريمة

  .في الضفة والقطاع لردع العدو، وضربه في كل مكان رداً على العملية
  2006/ 10/04قدس برس 

  
   واألزمات المفتعلةالهندي يدعو الفلسطينيين لتجاوز خالفاتهم الداخلية .15
دعا محمد الهندي جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه للوقوف صفا واحدا لتجاوز األزمات الداخلية : غزة

إن الدولة العبرية تريد , وقال. والمفتعلة التي تسعى بعض األطراف من خاللها إلسقاط وإفشال حكومة حماس
ويع حكومتها لترغمها على البدء من حيث انتهى ياسر الضغط على حماس بشتى الوسائل الممكنة من أجل تط

ولتعترف بكل االتفاقات السابقة حتى الوصول لالعتراف بإسرائيل، وأشار إلى أن الدول المانحة , عرفات
واعتبر أن التصعيد اإلسرائيلي . والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي متواطئون مع إسرائيل في هذه الضغوط

بأن إسرائيل آخذة بفرض رؤيتها على األرض، وجعل الشعب الفلسطيني , حمل رسالة مفادهاسياسة مبرمجة ت
  .يقبل باألمر الواقع

  10/04/2006قدس برس 
  

     المقاومة ترد على التصعيد االسرائيلي بقصف صاروخي .16
قافلـة  فجرت سرايا القدس وكتائب أبو الريش عبوة ناسفة لدى مـرور             : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

اعترف الجيش االسرائيلي بسقوط صاروخين أعلنت عن       في حين   .  في مدخل جنين الرئيسي     اسرائيلية عسكرية
  .إطالقهما سرايا القدس ضمن عملية المرصاد

  11/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  منظمة التحرير تنفي قبول الفلسطينيين توطينهم في لبنان .17
ان للفلسطينيين وطنا واحـدا   : بيان صدر عن المنظمة امس    في   في لبنان    اكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية    

وأبدى البيان الخشية من ان تكون هـذه الزوبعـة          . هو فلسطين وان مؤامرة التوطين لن تمر اال على اجسادهم         
والـتفهم  المفتعلة محاولة خبيثة لوضع العصي في دواليب العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية التي تسودها االيجابية  

المتبادل، والتي يجهد المخلصون في ايصالها الى بر االمان، ضمن اصول الحقـوق والواجبـات، والتمـسك                 
  .، كأولوية تسبق كل ما تالها من قرارات194الحازم بتنفيذ القرار 

  11/4/2006الشرق األوسط 
  

   لبحث الملف الفلسطينيبيروتجبريل قريباً في  .18
جبريل سيقوم بجولة محادثات جديدة في زيارة قريبة إلـى          أحمد  حافية أن   أكدت مصادر سياسية ومعلومات ص    

بيروت، يتوقع أن تتم هذا األسبوع من دون تحديد جدول لقاءاته، وإن كان موضوع السالح الفلسطيني خـارج                  
المخيمات إضافة إلى تحسين األوضاع الحياتية لالجئين الفلسطينيين سوف يكون في صلب زيارتـه المرتقبـة                

  .باحثاته في بيروتوم
  11/4/2006الخليج اإلماراتية 
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   عين الحلوةتوافق القوى الفلسطينية على انجاح زيارة الوزاري اللبناني الى مخيم .19

  واالسالمية على انجاح زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى مخيمةتوافقت القوى الفلسطينية الوطني: ةمحمد دهش
ات واالتصاالت، وعلمت صدى البلد ان تحالف القوى الفلسطينية في لبنان  وتسارعت وتيرة اللقاءعين الحلوة

عقد اجتماعا في بيروت ناقش خالله الحوار الفلسطيني اللبناني حيث اكد على ضرورة مواصلة الحوار كرزمة 
 واحدة على قاعدة الحفاظ على امن لبنان واستقراره وقوته في وجه العدوان الصهيوني وحق العودة واحقاق

وخلص الى تشكيل لجنة رباعية  .حقوق الشعب الفلسطيني المدنية واالجتماعية والقانونية واصدار مراسيم بذلك
من اجل القيام باالتصاالت الالزمة مع التحالف والقوى االسالمية في المخيم، وقد عقدت اجتماعا في مكتب 

ر لجنة المتابعة الفلسطينية واللجان وأوضح امين س. حركة حماس حيث بحث المشاركون في تفاصيل الزيارة
 .الشعبية عبد مقدح ان االمور تسير ايجابا

  11/4/2006البلد اللبنانية 
  

   وتقتل أطفال غزة تصعيدهاإسرائيل تواصل  .20
افادت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان طفلة قتلت بسقوط قذيفة اسرائيلية على منـزل              :  غزة عبدالقادر فارس  
وطلبت السلطة الفلسطينية من مجلـس       . اخرون معظمهم من االطفال    21 غزة، فيما جرح     في بيت الهيا شمال   

واكد بيـان صـادر عـن        .االمن الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان االسرائيلي على االراضي الفلسطينية         
لـسة  الخارجية الفلسطينية وجود مساع ومشاورات للضغط الستصدار قرار او بيان من مجلس االمن وعقد ج              

واعربت فرنسا عن قلقها البالغ حيال تجدد العنف بين اسرائيل والفلسطينيين، ودعت الجانبين الـى                 .رسمية له 
  .الحفاظ على طريق الحوار

 11/4/2006عكاظ 
  

  مقر االمم المتحدة اماماطفال غزة يتظاهرون  .21
دة بمدينة غزة احتجاجا على وقف تظاهر العشرات من األطفال الفلسطينيين قبالة مقر االمم المتح: الفت حداد
وطالب  . للشعب الفلسطيني االمر الذى شكل ازمة اقتصادية كبيرة حيث قاموا برشق المقر بالبيضالمساعدات

.  أبناء الشعب الفلسطيني ووقف االغتياالت وقتل االطفالىاالطفال في رسالة بوقف التصعيد اإلسرائيلي عل
 .كي أمام مقر االمم المتحدة وحرقوا العلمين االسرائيلي واالمري

  10/4/2006 48عرب
  

  خرج المصلين عراةينابلس وفي داهم مسجدين ياالحتالل  .22
اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء وشنت حملة مداهمات واسـعة طالـت                  

 آلية عسكرية صهيونية اقتحمت    30وأفادت مصادر محلية أن أكثر من        . شاباً 12مسجدين في المدينة، واعتقلت     
المدينة من عدة محاور، وشنت عمليات دهم وتفتيش الفتة إلى أن جنود االحتالل اقتحموا مـسجدي الغمامـة                  
والنور أثناء أداء صالة الفجر، وقاموا بتفتيش المصلين وأجبروهم على خلع مالبسهم والخروج مـن المـسجد                 

   .عراة
  11/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مخّيم عين الحلوة ينتظر ومكاوي يتحدث عن خطة مع الدول المانحة .23
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.  اللبنـاني  التحضيرات تواصلت في مخيم عين الحلوة الستقبال الوفد الـوزاري         أن   11/4/2006 الحياة   قالت
 الفلسطيني خليل مكاوي ان لبنان يسعى الى مؤتمر مع الـدول المانحـة    –وأوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني      

ان االوضاع داخل عين الحلـوة       وقال .ضع خطة لمساعدة الفلسطينيين في هذه المخيمات انسانياً واجتماعياً        لو
سنعاين الوضع على االرض لنرى ما      : وأضاف مكاوي . اسوأ مما شاهدناه في مخيمي صبرا وشاتيال كما يقال        
ائل الفلسطينية الـى توحيـد موقفهـا        وكرر دعوة الفص   .تستطيع الدولة فعله كما المجموعة الدولية لهذا المخيم       

أما سلطان ابو العينين، فلفـت الـى ان          .وتشكيل وفد موحد كي نتمكن من الجلوس الى طاولة الحوار الرسمي          
الوضع في عين الحلوة يختلف عن بقية مخيمات لبنان، وسيجد الوفد الوزاري التفسير للحال الذي يتخـبط بـه                   

  .المخيم أمنياً
 زيارة مخيم  ان قال اللبنانيوزير الصحةأن  : ةمحمد دهش من مراسلها  11/4/2006انية  البلد اللبنوأضافت

عين الحلوة تأكيد على اننا ال نحبذ اي سجاالت فلسطينية، فالدولة اللبنانية تعتبر الـشعب الفلـسطيني واحـداً                   
مني ايضا فهي تأكيد على     ان اهمية الزيارة تكمن في البعد اال      : واضاف .وتنظر الى جميع القوى نظرة متساوية     

 .انه ال توجد لدينا اي هواجس امنية، فمخيم عين الحلوة ليس جزيرة امنية معزولة
  

  من الضفة الغربية % 58خطة االنطواءاالسرائيلية تغتصب : تفكجي  .24
اوضح مدير دائرة الخرائط في مركز الدراسات العربية بمدينة القدس خليل تفكجـي ان              : كمال زكارنة ،  عمان
الخطة تقوم علـى ضـم       .طة االنطواء التي يتحدث عنها اولمرت هي تخفيف لكلمة انسحاب احادي الجانب           خ

تجمعات استيطانية في الضفة الغربية الى اسرائيل في المرحلة النهائية وهناك توافق بـين اليمـين واليـسار                  
 الخطة وانما حول عدد التجمعات      واشار الى الخالف بين القادة االسرائيليين ليس حول        .االسرائيليين على ذلك  

 % 58وقال تفكجي ان هذه الخطة في حال تنفيذها تعني استيالء اسرائيل علـى               .االستيطانية التي سيتم ضمها   
وقال ان التواصل االقليمي الذي يتحدث عنه اولمرت لدولة فلسطينية محتملة يقصد بـه ان               . من مساحة الضفة  

  لبعض من خالل انفاق وجسور او عبر ممرات تحت السيطرة االسرائيليةتتصل التجمعات الفلسطينية ببعضها ا
  11/4/2006الدستور 

  
   25.6تجاوز ت في لبنان الالفلسطينيينقوة عمل الالجئين  .25

أكدت تقارير إحصائية صدرت، مؤخراً، حول البطالة بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان أن قوة عمل الالجئين                
منهم مشكلة  % 31.1يعاني  فيما  من مجموعهم الكلي،    % 25.6الفلسطينية ال تتجاوز    في المخيمات والتجمعات    

 5وتعتبر البطالة ظاهرة عامة، ومالزمة لهم، في حين أن العمالة هي االستثناء، وال تشمل أكثر مـن                   .البطالة
ن الـذكور   وتوضح مصادر فلسطينية مسؤولة في اللجان الشعبية في لبنان أن معدالت البطالـة بـي              . منهم% 

واإلناث في أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان تختلف باختالف المناطق الجغرافية في لبنان، مبينة أنها تبلغ                
، حيث تعمـل     %75، وفي مخيم الرشيدية      %5,1في المخيمات القريبة من مدينة صور جنوب لبنان حوالي          

لة، وأن المؤسسات األهلية تـستوعب مجموعـة مـن     النسبة الباقية في أعمال الزراعة وجمع الخردوات والبقا       
   %.42العاملين إضافة إلى األونروا، بعدما كانت معدالت البطالة في مخيم الرشيدية قبل حوالي أربع سنوات                

 سنة، إذ أن تدهور األوضـاع       17 و 10وتشير التقارير، إلى أن هناك ازدياداً في ظاهرة عمالة األطفال ما بين             
 إلى ظاهرة التسرب من المدارس، في المرحلة المتوسطة تحديداً،          تن الفلسطينيين في لبنان، أد    المعيشية لالجئي 

  .وانخراط أعداد غير قليلة من األوالد في قطاعات العمل القاسية
 سنة دخلوا قوة العمـل، إمـا مـشتغلين أو           17 و 10 من أألطفال في السن ما بين        11.6وتوضح التقارير، أن    
يعملون في قطـاع     % 12.4من هؤالء يعملون في قطاع الخدمات، و       % 39عمل، وإن   عاطلين يبحثون عن    
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وتبين تقارير األونروا والمؤسسات الدولية العاملة في        .من هؤالء يعملون في قطاع الزراعة      % 18البناء، وأن   
مـن   % 37 فـي حـين أن       .من العاطلين هم من األميين، أو الملمين بالقراءة والكتابة         % 63المخيمات، أن   

وتفيد التقارير، بأن أهم أسـباب تفـشي ظـاهرة           .العاطلين حاصلون على إحدى الشهادات اإلعدادية وما فوق       
  .البطالة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، هي القوانين اللبنانية

  9/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  لمستقبل القريب من الفلسطينيين يستبعدون سالما مع اسرائيل في ا% 65 .26
أظهر استطالع فلسطيني للرأي نشرت نتائجه امس أن ثلثي الشعب الفلسطيني يرون أنه من              :  ا د ب    ،رام اهللا 

وأجري االستطالع خالل الفترة ما      .غير الممكن التوصل إلى اتفاق سالم دائم مع إسرائيل في المستقبل القريب           
هر الماضي بالتعاون بين المركز الفلسطيني الستطالع الرأي        بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الش      

 في المئة يعتقدون أن من الممكـن  33ر7وبين االستطالع ان ،  للسالم بين الشعبين'' صوتنا فلسطين ''ومؤسسة  
فـي حـين   ) أي خالل أربعة أعوام أو أقل(التوصل إلى اتفاقية سالم دائم مع االسرائيليين في المستقبل القريب      

  . بالمئة أن من غير الممكن التوصل إلى اتفاقية سالم دائم في المستقبل القريب65ر4 قال
  11/4/2006الدستور 

  
   االنتحار في المحكمة  يحاولأسير فلسطيني  .27

وأفاد بـأن األسـير      . حاول االنتحار في قاعة محكمة عوفر العسكرية أمس        اسيراقال محامي نادي األسير ان      
 شهور إداري بإخراج آلة حادة من جيبه وضرب بها يده اليسرى ما أدى الـى                6حكمه  المذكور قام بعد تثبيت     

  .تقطيع شرايينه، ثم قام بابتالع اآللة الحادة
11/4/2006الحياة الجديدة   

  
 اولمرت رئيسا فعليا لحكومة إسرائيل ابتداء من يوم الجمعة القادم  .28

 اولمرت رئيسا فعليا لمجلس الوزراء اإلسرائيلي بدال من صادقت الحكومة اإلسرائيلية اليوم الثالثاء على تعيين
 .ووفقا لقرار الحكومة فإن اولمرت سيصبح رئيسا للوزراء ابتداء من منتصف ليلة الجمعة القادمة .شارون

  11/4/2006 48عرب
  

   2008أولمرت يقّدم تنفيذ خطته إلى  .29
 وحدد جدوال زمنيا    )التجميع (حاب من الضفة  أعلن اولمرت تجنيد دعم عالمي لخطة االنس       : آمال شحادة  ،القدس

  مؤكدا عدم إجـراء اسـتفتاء شـعبي حولهـا واالكتفـاء              ،2008تشرين الثاني   / يضمن تنفيذها حتى نوفمبر   
يضع اولمرت خطة التجميع كشرط أساسي في مفاوضاته مع بقيـة األحـزاب           و .بالمصادقة عليها في الكنيست   

أييد حركة شاس من خالل تسمية الخطة بمسميات أخـرى تكـون            لتشكيل ائتالف حكومي ويسعى إلى كسب ت      
وعرض يورام، المرشح لمنـصب رئـيس        .مقبولة على الحزب الذي كان قد رفض خطة االنسحاب من غزة          

طاقم مكتب رئيس الوزراء، أمام فرق المفاوضات لألحزاب، الجدول الزمني القصير لتنفيذ الخطـة الـسياسية                
  .  معني بدعم اإلدارة األمريكية الحالية لخطتهلكديما بالتأكيد ان اولمرت

  11/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  العمل يطالب بأن تكون الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة واضحة .30
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انتهت الجولة األولى من المفاوضـات      : أسعد تلحمي  الناصرة نقالً عن مراسلها في    11/4/2006الحياة  نشرت  
وشـاس وحـزب     بأن يضم االئتالف الحكومي الجديد، إضافة الى كديما كالً من العمل          االئتالفية وسط توقعات    

ويطالب حزب العمل بأن تكون الخطوط العريـضة         .إسرائيل بيتنا وحزب المتقاعدون وحركة يهدوت هتوراة      
قناع ويحاول مفاضو الحزب ا   .  واضحة تقبل بها كل األحزاب المشاركة في االئتالف        ،لسياسة الحكومة الجديدة  

طاقم كديما بأن ال تقوم الخطوط العريضة للحكومة على خطة االنطواء، إنما على خطاب النصر الـذي ألقـاه                   
أولمرت بعد فوز حزبه في االنتخابات ولم يأت فيه على ذكر الخطة باالسم، إنما تحدث عن ان اسرائيل ستأخذ                   

نا في العالم وعلـى رأسـهم الواليـات         مصيرها بيدها على أساس توافق قومي واسع وتفهم عميق من أصدقائ          
  . سنعمل ايضاً في غياب اتفاق مع الفلسطينيين ولن ننتظرهم الى أجل غير مسمى. المتحدة والرئيس بوش

الى ذلك، يرى أقطاب شاس ان الطريق الى االئتالف ممهدة وان الزعيم الروحي للحزب سيعرف كيف يجـد                  
ويبدو حزب اسرائيل بيتنا متحمساً جداً       .ة وباالنسحاب األحادي  فتوى لتقبل الحركة بالخطوط العريضة للحكوم     

ليكون جزءاً من الحكومة الجديدة وهو ايضاً أخذ يستعد لتبرير موافقته على خطة اولمرت من خالل اعتبار فك                  
 فيما خطة أولمرت تضمن برأيه دولة يهودية ذات غالبية          - يرفضه الحزب    -االرتباط عن غزة انسحاباً أحادياً    

ويطالب الحزب لقاء تأييده الخطة، بـأن تـضمن الحكومـة     . يهودية، كما يطرح الحزب في برنامجه السياسي      
  !الجديدة تأييداً دولياً لخطة االنطواء واعتراف المجتمع الدولي بالحدود التي سترسمها اسرائيل لنفسها

. ليكودال بين ممثلي كاديما وتكتل      استمرت عملية التفاوض االئتالفي   : رام اهللا من   10/4/2006النهار  وأضافت  
 ان كاديما ينظر بجدية في احتمال ضم الليكود الى صفوف           )رئيس طاقم المفاوضات لكاديما    (وقال توربوفينش 

اما رئيس كتلة الليكود فشكك في صدق هذه االقوال، مشيرا  الـى ان الخطـة الـسياسية                  . االئتالف الحكومي 
  ). الضفة الغربية(د من يهودا والسامرةألولمرت تتضمن انسحابا من جانب واح

  
  االحتالل ال يستبعد هجوما بريا على غزة  .31

 فعلناها في الماضي    :وقال. قال افي ديختر الذاعة اسرائيل بانه ال يمكن استبعاد هجوم بري على غزة            : وكاالت
  . ويمكن ان نفعلها في الوقت الحاضر

  11/4/2006الرأي 
  

  قق مكسبا ويدعو الستئناف المفاوضات التصعيد العسكري لن يح:ايلون .32
 األسبق وقائد سالح البحرية االسرائيلي األسبق ايلون، من أن          الشاباك حذر رئيس جهاز     : نظير مجلي  ،تل أبيب 

 ال يحقق أي مكسب السرائيل، وال يخفف من صواريخ القـسام وال             ،ما يقوم به جيش االحتالل من ممارسات      
ودعا الى وقف الهجمة االسرائيلية على غزة واتاحة الفرصـة أمـام            . فجيريحمي االسرائيليين من عمليات الت    

الرئيس الفلسطيني حتى يسيطر على األوضاع األمنية، والعمل على تقويته للقيام بمهمة التهدئة والخوض فـي                
  ان السنين الماضية برهنت على ان العمل العسكري لـن          :وقال ايلون  .مفاوضات جادة معه حول اتفاقية سالم     

يأتي بأي حل، وان السبيل الوحيد لمواجهة األوضاع الحالية، هو في فتح باب األمل للفلسطينيين بـان هنـاك                   
وأكد ان ما يرى حاليا، وكأنه مكسب عسكري على الفلسطينيين، هـو مجـرد وهـم                . مجاال للمسيرة السياسية  

بدوره يزيد المحفـزات لتنفيـذ عمليـات    فالعمليات العسكرية ال تؤدي إال لزيادة اليأس واليائسين، وهذا       . فارغ
وأكد أن نتائج االنتخابات االسرائيلية، دلت على ان الشعب في اسرائيل يفضل لغة الحوار على               . ارهاب يائسة 

 وغيرهـا، الـذين     يوانتقد تصريحات المسؤولين السياسيين مثل لفن     . لغة الحرب، وينبغي احترام ارادة الشعب     
أسرها سلطة ارهاب، كما انتقد قرار الحكومة باالمتناع عن التعامل حتى مع مقر             يعتبرون السلطة الفلسطينية ب   

من دون شك هناك ارهاب فلسطيني يهدد حياة المواطنين االسرائيليين األبرياء، ولكن علينـا              : وقال. أبو مازن 
وسيلة لمكافحـة   وأهم  . أن نجد وسائل أكثر نجاعة لمعالجتها، تعتمد على نشاط المخابرات وعلى أساليب الردع            
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فال يعقل أن ينظر الى أبـو مـازن         . االرهاب تكون بتشجيع القوى التي تؤمن بالحوار، وفي مقدمتها أبو مازن          
. واثارت هذه التصريحات امتعاضا لدى قـادة الجـيش االسـرائيلي          . بنفس المنظار الذي ينظر به الى حماس      

 من مغبة وقوع خالفات بين القيادة الـسياسية         وأبدى أحدهم تحفظا من تسلم حزب العمل شؤون الدفاع، وحذر         
بينما قال جنرال آخر انه ال يصدق أن أولمرت سيسلم وزارة الدفاع الى سياسيين يطلقـون                . والقيادة العسكرية 

  .تصريحات كهذه تختلف بشكل متطرف عن سياسة الجيش في التعامل مع االرهاب الفلسطيني
  11/4/2006الشرق األوسط 

  
 خليتين فلسطينيتين إعتقال أعضاء  .33

قام جهاز الشاباك باعتقال خليتين فلسطينيتين تنتميان للجهاد اإلسالمي وفتح، وذلك بتهمة تنفيذ سلسلة من 
عمليات الطعن وإلقاء الزجاجات الحارقة، وذلك رداً على العمليات التي تقوم بها قوات اإلحتالل اإلسرائيلي في 

  .األراضي الفلسطينية
  10/4/2006 48عرب

  
  يعملون على منع إشراك حزب ليبرمان في حكومة أولمرت48برلمانيو  .34

حذر إبراهيم صرصور النائب العربي في الكنيست من سعي كاديما والعمل إلـى إشـراك حـزب                  :الناصرة
إن انضمام ليبرمان، إلى أي حكومة إسرائيلية       : وقال صرصور . يسرائيل بيتنا في الحكومة اإلسرائيلية القادمة     

وأكد عزم القائمة العربية على التصدي       .48 وتهديدا حقيقيا لفلسطينيي   ، وصمة عار للسياسة اإلسرائيلية    يعتبر
 حماية لوجـود    ،، والوقوف في مواجهته بكل الطرق المشروعة       الذي ينتهجه حزبا كاديما والعمل     لهذا التوجه 
ن مجرد استعداد العمـل      إ وأضاف صرصور لوكالة قدس برس    .  وتأمينا لمسيرتهم في المنطقة    48فلسطينيي

القادمة، وال يمكن لعاقـل     عوام  ديما لضم حزب ليبرمان يعتبر تطورا خطيرا ال يبشر بخير على مدى األ            اوك
 إلى تعميق المساواة وممارسـة سياسـة        ، كما تزعم  ،أن يتصور انضمام حزب فاشي كهذا إلى حكومة تتطلع        

ـ        ة وأنها ستدفع في اتجاه عملية سياسية حقيقيـة مـن            من جه  48عادلة في حق األقلية العربية في أراضي ال
   .الجهة األخرى

  10/4/2006 قدس برس
  

  اسرائيل تقتطع من اموال السلطة الفلسطينية لصالح ديون شركات اسرائيلية  .35
قررت الحكومة االسرائيلية اقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركات وجهات اسرائيلية مختلفة             

 .على ما اوردته االذاعة االسـرائيلية اليـوم        تحقات الضريبية الواجب تحويلها الى السلطة الفلسطينية،      من المس 
وقالت االذاعة ان هذا القرار اتخذ خالل جلسة المشاورات التي عقدها امس اولمرت والتـي تناولـت موقـف                   

  .اسرائيل من الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس 
  10/4/2006بترا  –وكالة األنباء األردنية 

  
 بلدية كرميئيل تقرر اطالق اسم زئيفي على حي جديد : تهويد الجليل .36

في خطوة تعكس فكرا عنصريا صادق مجلس بلدية كرميئيل في الجليل على اطالق اسم داعية الترانسفير 
لجديد وطرح فكرة اطالق اسم زئيفي على الحي ا. رحبعام زئيفي على حي جديد سيقام في جنوب غرب المدينة

وزعم إلدار أنه يفرق بين أفكار زئيفي . رئيس بلدية كرميئيل عادي الدار بزعم االستجابة لطلب عائلة زئيفي
وأثار قرار البلدية القائمة على أراض عربية . العنصرية وبين كونه قد قتل عندما كان يشغل منصب وزير
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في منطقة الشاغور مؤكدين أن هذه مصادرة غضبا واستياء واسعين في صفوف المواطنين العرب خصوصا 
وبحسب مصادر في بلدية كرميئيل فان الحي  .خطوة باتجاه قرار حكومة اسرائيل بتنفيذ مخطط تهويد الجليل

وقال بيان صادر باسم مواطنين من قرى .  وحدة سكنية وسيبدا العمل فيه بعد سنتين3000الجديد سيشمل 
 اسم زئيفي على حي في كرميئيل هو أفضل عنوان لمخطط تهويد البعنة ودير االسد ومجد الكروم ان اطالق

واضاف البيان ان اطالق اسم زئيفي . الجليل ومصادرة اراضي قرى البعنة ودير االسد ومجد الكروم ونحف
سيذكر بعملية الترحيل التي يتعرض لها أهالي قرية رمية غير المعترف بها والتي تم ضم اراضيها الى منطقة 

وحذر بيان المواطنين العرب من ان اطالق اسم زئيفي على الحي سيخلد فكره العنصري ضد  .يلنفوذ كرميئ
 . العرب، وسيشكل هوة سيزداد عمقها بين العرب ومدينة كرميئيل

  11/4/2006 48عرب
 

 التجمع الوطني الديمقراطي يطالب بالتحقيق في رشاوى إنتخابية يقف وراءها كديما  .37
التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، رئيس لقة جمال زحا.طالب النائب د

األخيرة  أنه في المعركة اإلنتخابية وجاء في الرسالة، .مزوز، بالتحقيق في رشاوى انتخابية يقف وراءها كديما
واستخدام غير تضافرت معلومات حول شبهات في حاالت كثيرة في الوسط العربي، عن تقديم رشاوى إنتخابية 

وبرز إثنان من المسؤولين في كديما في هذه  !قانوني للصالحيات من قبل مسؤولين وناشطين في كديما
 . نائبة وزير الداخلية، روحاما أفراهام، وال عضو الكنيست مجلي وهبي:وهماالحاالت 

  10/4/2006 48عرب
  

  الوقود يعود مجددا لالراضي الفلسطينية .38
 التي تملك الحق الحصري في امداد السلطة ،شركة دور الون الخاصة االسرائيليةعلنت أ : وكاالت،القدس

وقال  .الوطنية بالوقود انها عاودت امس حركة تسليم الوقود بعد ان علقتها امس بسبب مستحقات متراكمة
بسبب  حصل تأخير في تسليم البنزين :عايش صيام المسؤول في هيئة البترول الفلسطينية لوكالة فرانس برس

  ).امس(مشكالت مالية لكنهم سلمونا كميات اليوم
  11/4/2006الحياة الجديدة 

 
  إيران تطلب شراء أجهزة إنذار إسرائيلية : يديعوت .39

 ألف جهاز إنذار،    15روجت تقارير صحافية اسرائيلية ان وزارة المواصالت اإليرانية طلبت شحنة مؤلفة من             
وبحسب يديعوت احرونوت فأن إيران طلبـت        . لحكومية من السرقة  من صناعة إسرائيلية، لحماية السيارات ا     

وأكد مـدير   . شراء هذه األجهزة من شركة صينية تسوق منتوجات شركة سونار التي يقع مقرها في تل ابيب               
يديعوت  على أن الصفقة تمت من دون أن تكون هناك اتصاالت مباشرة بين              ل سونار يعقوب سلمان     عام شركة 

  . ن والشركة اإلسرائيلية، وإنما مع ممثل الشركة اإلسرائيلية في الصينمسؤولين إيرانيي
 11/4/2006البيان  

 
  لم نصل الى االفالس لكننا عمليا ال نملك امواالً: وزير المالية .40

قال وزير المالية عمر عبد الرازق لم نصل الى االفالس من وجهة نظر قانونية لكننـا عمليـا ال                   :  حامد جاد 
 مليون دوالر من الجزائر من اصل ثمانين مليـون دوالر تعهـدت             35واوضح انه لم يتلق سوى       .نملك امواال 

واشار الى انه لم يـتم       .الدول العربية بتقديمها، واستخدم هذا المبلغ لدفع نفقات ورواتب لشهر فبراير الماضي           
 .  مليـون دوالر   118م   الفا ويبلغ مجموع رواتـبه     140للموظفين البالغ عددهم     تسديد رواتب مارس الماضي   
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 مليون دوالر على الفور لتسديد كل النفقات العاجلة، مشيرا الى ان الحاجـة              120وتابع الوزير اننا بحاجة الى      
  .الماسة الى السيولة تقترن بمشكلة الديون الطائلة المتوجبة على السلطة الفلسطينية

  11/4/2006الغد األردنية 
  

  للصندوق الفلسطيني لالستثمار  مليون دوالر مديونية السلطة 300 .41
اعلن مدير الصندوق الفلسطيني لالستثمار إن ديون الصندوق المـستحقة علـى الـسلطة              :  جمال جمال  ،القدس

 مليون دوالر، اضافة الى ضمانات قروض بمئات ماليين الدوالرات لم يـتم             300الفلسطينية السابقة تزيد عن     
حالية للصندوق صعبة ومعقدة، ما يجعل امكانية مساهمته فـي حـل            وقال ان االوضاع المالية ال    . تسديدها بعد 

الضائقة المالية التي تعانيها السلطة اآلن ضيئلة جداً بيد انه اكد ان الصندوق يتبع الى الرئيس محمـود عبـاس    
  .وإذا قررت الحكومة الفلسطينية سحب ما في الصندوق فالبد ان تتوجه اوالً الى عباس مشدداً على انه موظف                 

وقال حتى نهاية اذار الماضي كانت االزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تنحصر في السيولة نتيجة فقـدان     
الموارد الرئيسية بشكل مفاجىء لكن اسبوعا واحدا فقط من عمر الحكومة الجديدة أزاح القناع عن ازمة شملت                 

نذ اكتوبر الماضي اذ ارتفعت فاتورة الرواتـب بـشكل       الخلل الكبير بدأ م   أن  واكد  ،  النظام المالي للسلطة برمته   
 مليون دوالر وتوسعت المخصصات االجتماعية من بضعة ماليين الـى           95 مليون دوالر الى     55مفاجئ من   

وتشير مصادر مطلعة على اوضاع الصندوق الى انه ال يملك            . مليون دوالر بسبب معونات البطالة     25حوالي  
 مليون دوالر وهي تفـي بالكـاد        200 باصول قابلة للتسييل ال تزيد قيمتها على         االن القدرة على التصرف اال    

  .بالمطلوب من الصندوق خالل االشهر الثالثة المقبلة للدخول في عدد من المشاريع االستراتيجية
  11/4/2006الدستور 

  
  خمسة ماليين دوالر خسائر مقاطعة أريحا جراء العدوان اإلسرائيلي  .42

يوم، حجم الخسائر التي تكبدتها مقاطعة قيادة األمن الوطني في محافظة أريحا واألغوار، في              قُدر مختصون، ال  
  .الضفة الغربية، بخمسة ماليين دوالر أمريكي، جراء اقتحام قوات االحتالل لها، ومحاصرتها الشهر الماضي

  9/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   مؤسسة فلسطينية إلى التحقيق سبعون .43
 مؤسسة أهلية في محافظات غزة ستحال إلى النائـب          70قال مدير عام في وزارة الداخلية الفلسطينية، إن نحو          

 أن الحديث يجري عن مبالغ       أبو ندى  وأكد . 2005 و 2004العام بسبب خلل في أوضاعها المالية خالل عامي         
لغ ثالثة ماليين شـيكل مـصاريف       ولفت إلى أن إحدى الجمعيات رصدت في تقريرها المالي مب         . مالية كبيرة 

  . لمخيم صيفي أقامته، مؤكداً أن هذا المبلغ غير معقول
 11/4/2006البيان 

  
  قوات اإلحتالل تمنع دخول األدوية إلى قطاع غزة .44

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية قيام قوات االحتالل بحجز الكثير من البضائع واالدوية التي :  ألفت حداد
وزير ان الكثير من هذه االدوية الوقال  .قطاع بشكل اساسي بسبب اغالق المعابر في قطاع غزةيحتاج اليها ال

موجود على معبر رفح ومطار القاهرة الدولي، بحيث يمنع دخولها بدعوى انه ال يوجد تنسيق لدخولها عبر 
، كما نوب القطاعمعبر كيرم شالوم وذلك بسبب عدم قدرة الوزارة على ادخالها عبر معبر رفح الحدودي ج
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 مليون دوالر 4وصف نعيم وضع وزارته بأنه صعب للغاية موضحا ان وزارته تحتاج إلى ما يزيد عن 
  .لتغطية نفقاتها التشغيلية

  11/4/2006 48عرب
  
  
  

  لم يتوقف على اإلطالق مخطط التوطين: بقرادوني .45
يزال مستمرا ولم يتوقـف علـى       لفت رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني، امس، الى ان مخطط التوطين ال             

االطالق، وان العديد من القوى الداخلية واالقليمية والدولية يعمل لتمرير عملية التوطين بـصورة مباشـرة او                 
وناشـد   . غير مباشرة، وإلسقاط حق الفلسطينيين في العودة، وإفشال ما أجمع عليه العرب في قمـة بيـروت                

 اتخذ باالجماع فيضع موضع التنفيذ خطة جمع السالح الفلسطيني مـن             تنفيذ قراره الذي    الحوار البناني  مؤتمر
خارج المخيمات وداخلها خالل مهلة االشهر الستة المقبلة وضمان حقوقهم االجتماعية واالنسانية، فال تبقى هذه               

 وطالـب  . المواقع بؤرا امنية خارجة عن سلطة الدولة والقانون ومشرعة امام كل حركات التطرف واالرهاب             
  .اعادة النظر بمرسوم التجنيس على اساس ان مرسوم التجنيس يخفي في بعض جوانبه عملية توطين مستترةب

11/4/2006المستقبل   
  

  ! المسئولين المصريين الستقبال وزير خارجية فلسطينىال وقت لد .46
لن يلتقـي   . مية القاهرة السبت القادم في بداية جولة عربية واسال        ىيصل محمود الزهار ال     :سحر ضياء الدين  

اعلن احمد ابوالغيط ان الزهار     و.  االلتقاء مع عمرو موسي    ىالزهار بالمسئولين المصريين، وتقتصر زيارته عل     
 القاهرة، ولكن الظروف لن تسمح للمسئولين المصريين باستقباله بسبب وجـود ارتباطـات              ىطلب الحضور ال  

ل عن ادارة السياسة الفلسطينية بحكم القانون االساسي        أكد ابوالغيط ان محمود عباس هو المسئو      و ،مسبقة لديهم 
  .   هذا الموضوع باعتبار ان السلطة شيء والحكومة شيء آخرىوهو مصمم عل الفلسطيني

  11/4/2006الوفد المصرية  
  

  جودة يبين أن هيومن رايتس تدخلت بشؤون االردن السياسية .47
قـال أن   و تقرير منظمة هيومن رايـتس        األردنية كومة انتقد الناطق الرسمي باسم الح     - ريم الرواشدة    -عمان
منظمة من األردن بفتح حدوده على مصراعيها طلب غير معقول، ونعتقد أن المنظمة ابتعدت في هـذا                 الطلب  

ودعـا   .عن حقوق اإلنسان وتدخلت بالشؤون السياسية لألردن، وهذا أمر ال نقبل فيه بأي شكل من األشـكال                
لمنظمات ألن تطالب السلطات العراقية أوال بتوفير الحماية ألي كان ولـيس فقـط              هيومن رايتس وغيرها من ا    

وتساءل عن السبب الـذي يجعـل بعـض         ،  للفلسطينيين القادمين إلى الحدود الذين يحملون وثائق سفر عراقية        
المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى تدفع هؤالء الالجئين نحو الحدود األردنية فقط، فالعراق محاط بخمس               

 فلماذا ال يتم حثهم على التوجه إال إلى الحدود األردنية ولماذا يشكك في موقف األردن إذا اتخـذ                   ،أو ست دول  
  .ته بمنع دخول أي شخصقرارا سياديا استنادا إلى مصلح

  11/4/2006الرأي األردنية 
  

  الجزائر لن تشترك مع إسرائيل في مناورات المتوسط رغم تأكيدات الناتو .48
 قرار حلف الناتو بدء منـاورات  ى في أول رد فعل رسمي جزائري عل : ب . ف . الجزائر ـ أشرف العشري وأ 

 والمغرب واسرائيل فيما يعرف بعملية اكتيف انديفور        تشارك فيها الجزائر  . عسكرية في منطقة البحر المتوسط    
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  . صرح عبدالعزيز بلخادم بأن الجزائر لم ولن تشارك أو تعمل مع اسرائيل ضمن مناورات حوض المتوسـط                
وأوضح   . وأكد أن بالده ال يمكن أن تقبل أو تشارك مع اسرائيل ضمن عمليات مشتركة أو تنسيق ثنائي بينهما                 

 الجزائر في التنسيق المتوسطي تندرج في نطاق العالقات مع حلف الناتو وال يرتدي بعـدا                بلخادم أن مشاركة  
  .تطبيعيا مجددا موقف الجزائر الثابت من التطبيع مع اسرائيل

  11/4/2006األهرام المصرية 
  

  االتحاد االوروبي يوقف المعونات للسلطة .49
االتحـاد  أن : رندة تقـي الـدين  ,  الفريضيباريس ـ نور الدين , لوكسمبورغ من 11/4/2006الحياة ذكرت 

 وفي المقابل يدعم االتحاد الرئيس الفلسطيني       ،وقف المعونات المباشرة للسلطة الفلسطينية موقتاً     أعلن  االوروبي  
وتحدث مصدر ديبلوماسي عـن تـصعيد       . كونه الممثل االعلى للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية       

ويؤكد االتحاد من ناحيـة اخـرى        .فلسطينية بعد انحياز بريطانيا للطروحات االميركية     اوروبي حيال السلطة ال   
كما يدعو اسرائيل الـى اتخـاذ       . التزامه مواصلة تقديم المساعدة الضرورية لتأمين الحاجيات االساسية للسكان        

ة تنقل البضائع    بشكل خاص بتسهيل حرك    ها ويطالب ،خطوات لتحسين الوضع االنساني واالقتصادي للفلسطينيين     
من جهة أخرى، قال مصدر فرنسي مسؤول رفيع انه ال يمكن لالتحاد األوروبـي ان يجـري                .من غزة واليها  

لكنه أقر بأن حماس ربحت االنتخابات الفلسطينية، مما يعني ان بإمكانها ان تتحول              .اتصاالت مع حركة حماس   
 وتابع انه عندما    ، أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية    الى حركة سياسية تعترف بوجود اسرائيل وباالتفاقات التي       

يطلب الفلسطينيون زيارة البرلمان األوروبي ينبغي ان يضم الوفد اشخاصاً اختارهم عباس، وأال يكـون هـذا                 
وأعتبر ان فوز حماس في االنتخابات ينبغي ان يكون موضوع مراجعة مـن              .الخيار عائداً للحكومة الفلسطينية   

 .ح لمظاهر فساد مسؤوليهاجانب حركة فت
المفوضة األوروبيـة   أن  : عبد اهللا مصطفى   عن مراسلها   ،بروكسل،  من    11/4/2006الشرق األوسط   ونقلت  

 ، اتهامات االبتزاز التي وجهها العديد من المسؤولين الفلـسطينيين الـى االتحـاد               تللعالقات الخارجية، رفض  
  .وان عليهم ان يلبوا المعايير التي تعتبر األهمان الكرة في ملعبهم، فاليندر وقالت . األوروبي

  
 اسرائيل ال تريد التعاون في التحقيق حول قضية مقتل ناشط سالم بريطاني .50

ادعت الحكومة االسرائيلية عدم مسؤوليتها عن مقتل المصور البريطاني جيمس :  شادي مناصرة-رام اهللا 
والخبراء الدوليين اكدوا مسؤولية الجنود االسرائيليين  في غزة بالرغم ان التحقيق البريطاني 2003ميلر عام 

وتذكر صحيفة الغارديان في  .عن مقتل المصور البريطاني وانه قتل بشكل متعمد من قبل الجنود االسرائيليين
تقريرها الذي نشرته امس ان هذه القضية هي احدى ثالث قضايا قام فيها جيش االحتالل بقتل ثالثة مواطنين 

من جانبها أكدت السفارة االسرائيلية في لندن انه تم التحقيق في الحادث وتمت محاكمة وسجن . بريطانيين
غير ان والدة هورندل اتهمت اسرائيل بعدم التعاون  .الجندي المسؤول عن قتل هورندل وان القضية انتهت

 توني بلير بمراجعة ،وعدم الشفافية وان اسرائيل لم تعط معلومات كاملة ووافية عن القضية وطالبت األم
 .سياساته نحو اسرائيل وخاصة ان اسرائيل تستهدف قتل المدنيين البريطانيين والفلسطينيين العزل

  11/4/2006الحياة الجديدة 
  

 مليونا دينار حجم المساعدات األهلية لفلسطين سنويا  : األمين العام الئتالف الخير .51
 عادل ميمون: أجرى اللقاء

 جمعية خيرية عربية وإسالمية منتشرة في العالم أجمع، ويرأسه فضيلة الشيخ            56كثر من   يضم ائتالف الخير أ   
 الدكتور يوسف القرضاوي، وهي مؤسسة ومجلس تنسيقي، 
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ينسق ما بين المؤسسات الخيرية والمدنية داخل األراضي الفلـسطينية، وغيرهـا مـن المؤسـسات الخيريـة                 
الـدكتور عـصام    ) ائتالف الخيـر  (التقت األمين العام لـ     ) ر الخليج أخبا. (واالجتماعية في جميع أنحاء العالم    

الثانية لدعم صـمود الـشعب      ) المائة يوم ويوم  (يوسف بمناسبة زيارته لمملكة البحرين مؤخرا، إلطالق حملة         
مـا  في البداية،   : س: الفلسطيني وبالتعاون مع لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح، وكان لنا معه هذا اللقاء            

الغرض من زيارتكم للمملكة؟ هذه الزيارة تأتي لتقديم الشكر لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على دورهم                
الرائد والمميز في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ولتنسيق األعمال مع المؤسسات الخيرية البحرينية ولطـرح               

د الشعب الفلسطيني، وتهدف الحملة إلى إيجـاد  الثانية لدعم صمو) المائة يوم ويوم (مشروعنا الجديد وهو حملة     
ومـا هـي    : س. بدائل مناسبة للشعب الفلسطيني داخليا، يستطيع من خاللها الصمود والثبات معتمدا على نفسه            

أبرز برامج هذه الحملة؟ يوجد لدينا ثالثة برامج رئيسية، برنامج دعم االقتصاد الفلسطيني مـن خـالل دعـم                   
ومشكلة البطالـة فـي فلـسطين       .  خدمة المجتمع المحلي، وبرنامج اإلخاء والمشاركة      المنتج المحلي، وبرنامج  

مشكلة كبيرة جدا، واألرقام واإلحصاءات تنذر بكارثة إنسانية، إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع ومدروس،                
تغلب عليه لحـل    ويعتبر الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني عائقا يجب التعامل معه كواقع ال بد من ال              

ومن هنا جاء االهتمام في ائتالف الخير بابتكار بدائل جديدة توسع مـن نطـاق الـدعم               . هذه المشكلة المتفاقمة  
لصمود الشعب الفلسطيني وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المؤسسات واألفراد بحيث ال يقتصر الدعم على دفـع                 

واب جديدة لم يسبق التعامل معها في العمـل الخيـري،      األموال والتبرعات فحسب، ولكن سوف نقوم بطرق أب       
للتعاون بين الخارج والداخل وفق معطيات الواقع الصعبة للتغلب على مشكلة الحصار، مما يجعـل الفرصـة                 
متاحة للمبدع الفلسطيني في الداخل للعمل مع مؤسسات خارج فلسطين بواسـطة آليـات االتـصال الحديثـة                  

وما : بطالة وفقر س  . يسر وبما يجلب النفع للطرفين الموظف والداعم في آن واحد         كاإلنترنت وغيرها بسهولة و   
هي مبررات حملتكم هذه؟ مبررات كثيرة وعديدة، ولعل أهمها وصول البطالة إلى مستويات غيـر مـسبوقة،                 

ي  ألف عاطل عن العمل وهذا يعن      198ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى       % 29.4فارتفعت نسبة البطالة إلى     
.  أفـراد  7 - 5أنه من كل ثالثة فلسطينيين هناك فلسطيني ال يعمل، مع العلم أن كل عامل فلسطيني يعول من                  

أي % 40التراجع في كل القطاعات االقتصادية، حيث وصل التراجع في القطاعات المكونة للناتج المحلي نسبة               
ة، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي السنوي       مليون دوالر في العام خالل الخمس سنوات الماضي        832.7بما يعادل   

وازدياد حالة الفقر بين المواطنين الفلـسطينيين نتيجـة للطـوق           .  مليون دوالر  4517م والذي بلغ    1999لعام  
األمني الذي تفرضه قوات االحتالل ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتفيـد إحـصاءات مركـز                  

من العاملين تقـل    % 53.5 الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر وأن         من% 70اإلحصاء الفلسطيني إلى أن     
تدهور البنية التحتية، فمنذ بداية العدوان والهجمة الـشرسة علـى المنـاطق             . أجورهم عن خط الفقر المكافئ    

د م وحتى اآلن، تعرضت مقومات البنية التحتية الفلسطينية إلى المزي         2000الفلسطينية في الربع الثالث من عام       
من التدهور حيث تركت قوات االحتالل في قطاع غزة والضفة الغربية حجماً هائالً من الدمار شـمل معظـم                   
البنى التحتية من منازل ومباني ومقرات عامة ومستشفيات وشوارع وشـبكات الميـاه والـصرف الـصحي                 

: س. دفيئات الزراعيـة  والكهرباء، إضافة إلى المنشآت الصناعية والجامعات والمدارس وتجريف األراضي وال         
تأثير سلبي على المجتمع الفلسطيني؟ ال، أنا ال أعتقد ذلك، فالـشعب الفلـسطيني   ) حماس(هل كان لفوز حركة  

بكامل إرادته وعقله وبوعيه، وهو يدرك ما هي المخاطر، ولكننا شعوب نحب التحدي، وشعبنا              ) حماس(اختار  
ون لها إيجابيات كبيرة بإذن اهللا، فالشعب الفلـسطيني اآلن          ستك) فوز حماس (قادر على الصمود، وهذه المسألة      

طلباته، ونرى أن كـل التهديـدات       ) حماس(يكاد يكون مجمعا على خيار المقاومة، كما يطمح الشعب أن تلبي            
بدأت تتراجع، وأقول ان إسرائيل هي التي تستطيع أن تصنع السالم في فلسطين، وأن تلبي مطالـب وحقـوق                   

واليوم يهدد الشعب الفلسطيني بقطع المساعدات الدولية عنه ألنه اختار خيـارا ديمقراطيـا              . الشعب الفلسطيني 
حرا وحكومة تمثله، وهذه محاولة لعقاب الشعب الفلسطيني، ونحن ال يهمنا من اختاره الشعب الفلسطيني، ألننا                
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وجود حكومتي ياسر عرفات    في الماضي كنا ندعم الشعب الفلسطيني مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية ومع             
ومحمود عباس ومعروف توجهاتها أنها ليست إسالمية بل قومية وطنية علمانيـة، فـنحن ال يعنينـا اإلطـار                   
السياسي، بقدر ما يعنينا من يقع تحت اإلطار السياسي وهو الشعب الفلسطيني، والذي يتكـون مـن طوائـف                   

أستاذ : س. ات هو ظالم، والمظلوم هو الشعب الفلسطيني      وانتماءات وتعددات مختلفة، والذي يهدد بقطع المساعد      
) حمـاس (كان بحاجة إلى مساعدات، واآلن مع قدوم حركـة          ) فتح(عصام، الشعب الفلسطيني في ظل حكومة       

أصبح الشعب الفلسطيني بحاجة أكبر إلى المساعدات، فإلى متى يبقى الشعب الفلسطيني بحاجة إلـى غيـره؟                 
 يكون معتمدا على ذاته، وحملتنا هذه هي إلثبات أنه إذا ما أتيح للشعب الفلـسطيني                الشعب الفلسطيني نريده أن   

توظيف طاقاته وإمكانياته فلن يكون بحاجة إلى المساعدات الدولية، ومن خالل حملتنا، فالـشعب الفلـسطيني                
ي لفتح فرص عمـل     يستطيع أن يقوم بأعمال كثيرة داخليا وخارجيا، وإذا تعاون معنا المجتمع العربي واإلسالم            

للشعب الفلسطيني فسيكون باستطاعة الشعب الفلسطيني االعتماد على ذاته وقدراتـه مـع عـدم إغفـال دور                  
المؤسسات الخيرية في بناء قدرات المجتمع الفلسطيني، والشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظـة معتمـد بنـسبة                 

 كم يبلغ حجم المساعدات البحرينية المقدمة إلـى         :المساعدات البحرينية س  . على قدراته وإمكاناته الذاتية   % 80
الشعب الفلسطيني؟ في الحقيقة، ليس مهما حجم المساعدات، فالمساعدات التي قدمتها الجمعيات البحرينية، هي              
أعمال جليلة وهي تمثل نسبة ال بأس بها مقارنة بحجم البحرين، وألن البحرين بذاتها محتاجة، وهذا نوع مـن                   

البحرين يؤثرون على أنفسهم إلخوانهم الفلسطينيين، ونحن نقدر حجم المساعدات التي تصل إلى             اإليثار، فأهل   
 مليون دينار سنويا، وهذا عمل جليل وكبير ، ونحن في ائتالف الخير والشعب الفلـسطيني نعـذر                  2أكثر من   

هـل  : س. اة الفلـسطينيين  الكثير من الشعوب العربية واإلسالمية، حيث ان حالة المعاناة فيها ال تقل عن معان             
نحن في ائتالف الخير ننقـسم إلـى        : تواجهون صعوبة في تحويل أموال التبرعات وتشغيلها داخل فلسطين؟ ج         

شقين، شق ممول واآلخر منفذ، وقمنا بتقسيم فلسطين إلى مناطق جغرافية متعددة، فالضفة الغربية وقطاع غزة                
وهكذا، والغرض من هذا التقسيم هو تنسيق االئتالف في         وغيرها من المناطق قسمت إلى وسط وجنوب وشمال         

فلسطين، ونقوم بدراسة احتياجات الشعب الفلسطيني، ووضعها ضمن مشاريع وإستراتيجية محددة تعمل علـى              
وهذه المجالس تنقل احتياجات الشعب إلى االئتالف، فتصل هذه المـشاريع           . االعتماد الذاتي للشعب الفلسطيني   

دة دراستها ثم تسويقها على المؤسسات الخيرية الممولة، والغرض في ذلك هو منع التـضارب               إلينا ونقوم بإعا  
بين المؤسسات الممولة، والتوزيع العادل على احتياجات الشعب الفلسطيني، بالتالي نحن فـي ائـتالف الخيـر        

ولهذه اللحظة ال يوجـد  وعلى الرغم من المعوقات، فإنه . ننسق لألعمال اإلغاثية بفلسطين بين الداخل والخارج  
 مؤسسة داخل   150ما يعوق إمكانيات التحويل التي تتم بين مؤسسة إلى أخرى، واالئتالف يتعامل مع أكثر من                

فلسطين، وهذه المؤسسات كلها مرخصة ومعتمدة من السلطة الفلسطينية، ومعترف بدورها، والمؤسسات التـي              
في بالدها ومرخصة، وتحمل الصفة القانونية، وجميعهـا        نتعامل معها بالخارج، هي أيضا معترف بها ومقرة         

لديها حسابات مصرفية، وعبر هذه الحسابات يتم التعامل بشفافية مطلقة في موضوع الحواالت المالية، ويهمنا               
هل تأخذ السلطة الفلسطينية سـواء القديمـة أو         : س. اإلطار القانوني ويهمنا أيضا القانون الدولي في تعامالتنا       

ة نسبة في المساعدات التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني؟ نحن نتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ولسنا                الجديد
قطاعا حكوميا، لكن ال يعني أال نتعاون في الرؤى واالستراتيجيات والخطط، أما ماليا فال نرى ذلـك، ونحـن                   

 والشعبي كـل لـه دوره، وهمـا         بتعاوننا يكمل بعضنا البعض، وال ننافس بعضنا البعض، والمجتمع الرسمي         
يكمالن بعضهما البعض، فالدولة معنية بشئونها وقضاياها وهي كثيرة، ومؤسسات المجتمع المدني تعمل فـي               

. ونحن في االئتالف نساعد الشعب الفلسطيني من خالل مؤسسات المجتمع المـدني           . مهامها وهذه هي التكاملية   
ـ  على) حماس(هل تعتقد أنه في حال موافقة       : س ستنفرج أزمة الشعب الفلسطيني؟ فـي      ) إسرائيل( االعتراف ب

الحقيقة هذا سؤال سياسي لست معنيا به، ولكن دعني أقول، هل االعتراف الفلسطيني بإسرائيل سـابقا فـرج                  
م، ومنظمـة   1973م في مؤتمر الرباط بعد حـرب        1974األزمة؟ فالدول العربية اعترفت بإسرائيل منذ عام        
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م، والبرلمان والسلطة الفلسطينية اعترفا بإسرائيل، والرئيس عرفات        1993سرائيل في عام    التحرير اعترفت بإ  
الخطأ في الجانب اإلسرائيلي، يجب أن يـضغط        ! والرئيس أبو مازن اعترفا بإسرائيل كذلك، فأين يكمن الخطأ؟        

يث ان اإلسـرائيليين    المجتمع الدولي على إسرائيل لكي تعترف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وبكيانه ودولته، ح           
اعترفـت  ) حماس(واآلن لنفرض أن حركة     . يقولون وعلى لسان شارون من قبل انه ال يوجد شريك فلسطيني          

إذا كان هذا ثمـن االعتـراف،       . بإسرائيل، فهل سيعني ذلك أن إسرائيل ستعطي للشعب الفلسطيني كل ما يريد           
اك احتالال قائما واعتداء على حقـوق الفلـسطينيين         فأعتقد أن حماس ستكون أول المعترفين، لكن الواقع أن هن         

وانتقاص لحقوقهم، والشعب الفلسطيني رضي بما لم يرضى به طوال خمسين سنة، رغبة في إقناع العـالم أن                  
المغتصب هو إسرائيل وليس الشعب الفلسطيني، فماذا يستطيع الفلسطينيون أن يقدموا إلسرائيل أكثر من ذلك؟               

في نهاية اللقـاء هـل تلقـي        : س.  في ملعبهم وليس عند الفلسطينيين، وليس عند حماس        ال شيء، والكرة اآلن   
 المزيد الضوء على دور مملكة البحرين في نصرة قضايا الشعب الفلسطيني؟ مملكة البحرين والجمعيات

ة فلسطين  م، وأنا رأيت إيصاالت لجنة إغاث     1948العاملة فيها من السباقين إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ عام           
م، فالبحرين وأهلها رواد في العمل اإلغـاثي، والجمعيـات فيهـا            1948ولجنة مناصرة أيتام فلسطين منذ عام       

امتداد لذلك المنهاج، وبالتالي كانت البحرين وما زالت معنا وستبقى إن شاء اهللا فـي دعـم صـمود الـشعب                     
 في الجامعة اإلسـالمية بغـزة، وأيـضا         الفلسطيني من خالل عدة مشاريع وعلى رأسها مبنى مملكة البحرين         

 . مشاريع أخرى كثيرة
 11/4/2006أخبار الخليج البحرينية 

  
  موقفنا من إسرائيل يتحددبناءعلى موقفها من حقوق الشعب الفلسطيني : الزهار .52

أنه سيبدأ خالل أيام جولـة عربيـة        :  قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار       :اشرف ابوالهول 
 دولة في محاولة لكسر طوق الحصار الذي تفرضه الواليـات المتحـدة وإسـرائيل علـى                  11 وآسيوية تشمل 

  . الحكومة
،  وقال إن الجولة ستشمل أيضا ماليزيا لحضور اجتماعات منظمة المؤتمر اإلسـالمي وأندونيـسيا والـصين                

 التركيز على بعض الدول االفريقية ومن       وستليها جولة أخرى في البلدان العربية في شمال افريقيا وبعدها سيتم          
بعدها ستصل الوفود إلى دول شرق آسيا وستتضمن الجوالت بعض دول أمريكا الجنوبية والدول الغربية التي                

 وأكد أن حكومته ستستخدم الجاليات الفلسطينية في الخارج لتكون أدواتها فـي       . تفتح أبوابها للحكومة الفلسطينية   
  . هاالخارج بجانب سفارات

وقال أن وزارة الخارجية أرسلت رسالة جديدة لألمين العام لألمم المتحدة لمطالبته بعقد جلسة لمجلـس األمـن                  
الدولي للنظر في التصعيد اإلسرائيلي والذي يشمل عالوة على قتل المدنيين إغالق المعابر التي تـربط غـزة                  

امعة الدول العربية والمبعوث األوروبـي تيـري    وقال إن وزارته سترسل أيضا بهذا الخصوص إلى ج   . بالعالم
  . رود الرسن

كما أوضح أنه تلقى دعوة من الصين لحضور الملتقى العربي الصيني السنوي ضمن وفد من وزراء الخارجية                 
العرب يلتقي هناك بالمسئولين الصينيين ولم تكن هناك دعوة من الصين له فقط لزيارتها النه لم يطلـب مـن                    

  . مية لزيارتها كممثل للحكومة الفلسطينية فقطبكين دعوة رس
ونفى صحة المزاعم التي رددتها بعض وسائل اإلعالم عن أن المسئولين المصريين أبلغوه أنهم لـن يـستقبلوه           

وقال إن الذي حدث هو أن المسئولين في وزارة الخارجية المصرية طلبوا منـه تعـديل                 .  عندما يزورالقاهرة 
وأوضح أن السيد عمرو موسـي       .   ألن السيد أبو الغيط لن يكون موجودا في فترة الزيارة          موعد زيارته للقاهرة  

  . حدد موعدا الستقباله خالل زيارته المقبلة للقاهرة
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 فاإلسرائيليون يتصرفون بـشكل أحـادي        , كما أوضح أن الحصار السياسي ليس جديدا على الشعب الفلسطيني         
 ذي صلة بل إنهم ال يعتبرون أن هناك شعبا فلسطينيا موجودا ويجـدون               غير  الجانب ويعتبرون الرئيس عباس   

 وكـشف عـن أن    . استجابة من الواليات المتحدة وأوروبا التي يتسم موقفها بالتردد حيث تتجاذبه عدة اتجاهات            
ة الحصار االقتصادي اإلسرائيلي للفلسطينيين يتضمن أيضا الضغط على البنوك التي تقوم بالتحويالت لمـصلح             

  . الفلسطينيين
وقال الزهار إن السؤال الذي يجب أن يوجه إلسرائيل وليس إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة هو ماذا يمكن أن                  

  . تقدم إسرائيل للفلسطينيين وبناء عليه تحدد حماس موقفها
الل المـدن   وتساءل عما أعطته إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية رغم اعترافها فـالرد كـان إعـادة احـت                

  . واستهداف جميع الفلسطينيين الفلسطينية وتدميرها واغتيال الرئيس أبوعمار
وفيما يتعلق بما ذكرته صحيفة إسرائيلية عن عرض حماس الهدنة على إسرائيل مقابل هدنة إسرائيلية تتضمن                

 أي اتصاالت مـع     وقف جميع صور العمل العسكري ضد الفلسطينيين بجميع فصائلهم أكد الزهار أنه ال توجد             
  . إسرائيل وليس لديه علم إذا كان طرف ما في حماس قد نقل مثل هذه الرسالة إلسرائيل من خالل وسطاء

 وفيما يتعلق بقـضية الحـدود        , وقال إن حكومته ستبسط السيادة الفلسطينية على أي جزء تنسحب منه إسرائيل           
 اعتراف الفلسطينيين بها حتى بالرغم من مساندة الواليات         الدائمة إلسرائيل فاعتبرها بال أي قيمة تاريخية بدون       

   . المتحدة إلسرائيل بهذا الخصوص
 11/4/2006األهرام المصرية 

  
  حماس واالختبار األمني .53

  ماميإبراهيم ح
 ساعة على توليها زمام األمور اختبارهـا        48لم يطل انتظار حكومة حماس الجديدة قبل أن تواجه في أقل من             

األول بشكل كاد أن يصل حد االقتتال بعد اغتيال أبو يوسف القوقا بسيارة مفخخة واتهام قيادات في األجهـزة                   
قد الملفات على الساحة الفلسطينية وأكثرها سـخونة        األمنية بالوقوف وراء عملية االغتيال، فتبدأ مهمتها مع أع        
  .وهو ملف االنفالت األمني المستعصي على الحل منذ فترة

  األجهزة األمنية وتوزيعها
ظاهرة االنفالت األمني ليست وليدة الساعة لكنها بدأت مع بدايات السلطة الفلسطينية، ومن خالل تعدد األجهزة                

 والءاتها بين قياداتها، وكذلك من خالل خرق القانون الـذي أصـبح سـمة               األمنية وتداخل صالحياتها وتشتت   
مميزة لهذه األجهزة، خاصة عمليات االعتقال السياسي واستخدام وسائل التعذيب في التحقيق والـسجن بـدون                

  .محاكمات
ألمـن  ومنها كذلك خلق مجموعات مسلحة أشبه بالمليشيات أهمها وأشرسها فرقة الموت التي ولدت من رحم ا               

  . بعد سنوات من نفي وجودها11/2005الوقائي والتي أعلن عن حلها رشيد أبو شباك في شهر 
 تنص على أن التركيبة األساسية لنظام السلطة األمني هي          04/05/1994ورغم أن اتفاقية القاهرة الموقعة يوم       

 األمنيـة وعناصـرها      عنصر توافق عليهم سلطات االحتالل، فإن عدد األجهزة        9000شرطة قوية حددت بـ     
تضم اآلالف من القوات الخاصة بحماية المسؤولين في منظمة التحرير          : 17القوة   (:تضاعف بشكل كبير ليضم   

تجمـع  : االسـتخبارات العـسكرية    .وهو مسؤول عن أمن المنـاطق الفلـسطينية       : األمن الوطني  .الفلسطينية
األكثر إثارة للجدل واألقوى بين األجهزة      : ن الوقائي األم .المعلومات عن العدو الخارجي وتهتم باألمن الداخلي      

األمنية، وهو المسؤول عن األمن الداخلي والمخابرات والسجون والتحقيق وكذلك عن االستيراد والتصدير في              
  .مناطق السلطة
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مئات من العناصر ذوي الخبرة في األمور االستخبارية، وهو مسؤول عن الوقاية مـن عمليـات                : ألمن العام أ
مجموعة صغيرة من الضباط لجمع المعلومات عن التنظيمـات المعارضـة، وهـو             : األمن الخاص  .ين بيت ش

عشرات اآلالف من العناصر المسؤولة عن حفظ النظـام         : الشرطة الفلسطينية  .مسؤول عن التحقيقات الداخلية   
: الدفاع المدني  .ن السجون بمثابة خفر السواحل، وتستخدم أيضاً لمكافحة الشغب وأم       : الشرطة البحرية  .المدني

قـوة صـغيرة    : الشرطة الجوية . !لحماية الرئيس في الجو   : القوة الجوية  .الشرطة النسائية  .للطوارئ والحريق 
  .)للتنسيق بين األجهزة األمنية المختلفة: إدارة األمن العام .مسؤولة عن طائرة الرئيس والمالحة الجوية

دول تعداداً للسكان وأكبرها مساحة، كان سبباً في ظهور مراكـز قـوى             هذا العدد والتوزيع الذي يفوق أكثر ال      
  .2004تحدت السلطة الرسمية في شخص رئيس السلطة كما حدث صيف عام 

ومن خير مثال على ذلك خروج محمد دحالن على سلطة عرفات، وإثارة حالة أسماها حركة احتجاج إصالحية                 
 اعتداء على مؤسسات حكومية واقتحامات للـسجن        14نب و  مسؤولين وصحفيين أجا   9كانت نتيجتها اختطاف    

والتشريعي والشركات العامة وإطالق نار كثيف في الشوارع، وهي األحداث التي شكلت مفصالً رئيـسياً فـي               
  .حالة االنفالت التي تلتها

ة موحدة عبر   وهذا هو ما حدا بقيادة السلطة والتشريعي لمحاولة تقليص عدد األجهزة األمنية، وإخضاعها لقياد             
  .سلسلة من القرارات فشلت جميعها في تحقيق هذه الغاية

  :وكان من أهم هذه القرارات ما يلي
 بتوحيد األجهزة األمنية في ثالثـة أجهـزة، هـي األمـن الـوطني               17/07/2004 مرسوم رئاسي بتاريخ     -

  .والمخابرات واألمن الداخلي
  ).2003أنشأه عرفات عام (لسطيني  إعادة تشكيل مجلس األمن القومي الف27/09/2005 -
 تحت اسم جهاز أمن     2004 من عام    08 مقابل ذلك وفي خطوة تناقض السابق استُحدث جهاز جديد في شهر             -

  !المعلومات في ديوان رئيس الوزراء
من العرض السابق يتضح التضارب في الصالحيات بين األجهزة، إضافة إلى أن قيادات تلك األجهزة تحولت                

ز قوى معتمدة على عناصر أجهزتها وتحريكها كيفمـا تـشاء لالحتجـاج واالعتـراض والمطالبـة                 إلى مراك 
  .بالوظائف وغيرها من مظاهر االنفالت التي شهدتها وتشهدها الساحة الفلسطينية

وهذا هو ما يشكل التحدي األكبر أمام حكومة حماس للتعامل مع والءات تعاديها وأجهزة يتكون معظمها مـن                  
 التي ال تخفي بعض قياداتها نيتها إفشال حماس واالستمرار في الطخطخة حتى إسقاطها، معتبرة أنه                حركة فتح 

  .من العار مشاركتها في الحكومة
  المسؤولية عن االنفالت

ره في الساحة الفلسطينية يتفق الجميع على مسؤولية األجهزة األمنية ومن يقف وراءها عـن               في إجماع قل نظي   
حالة الفوضى واالنفالت التي تعم المجتمع، بل إن األمر وصل مؤخرا إلى حد توجيه أصـابع االتهـام نحـو                    

اية مهمة سعيد صيام    أجهزة بعينها خاصة األمن الوقائي وقيادات باسمها، وهو ما شكل حالة من االحتقان مع بد              
  .وزير الداخلية الجديد

  :اإلقرار بمسؤولية تلك األجهزة جاء من جهات عديدة، وفيما يلي حصر ألهمها
تقرير لجنة الداخلية واألمن المحلي     :  المجلس التشريعي السابق الذي أصدر عدة تقارير حول الموضوع منها          -

 إلى غابة من السالح، وتقرير المجلـس فـي جلـسته             الذي اعتبر أن المجتمع قد تحول      16/12/2003بتاريخ  
 حول مشروع قـانون لتنظـيم األجهـزة األمنيـة، وقـراره األهـم بتـاريخ                 25/05/2004الخاصة بتاريخ   

  . بتحميل السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية المسؤولية عن االنفالت األمني24/03/2005
 بأن األجهزة األمنية مدعومة     19/10/2005تشريعي يوم    تصريح وزير الداخلية السابق نصر يوسف أمام ال        -

  .وموجهة من الخارج وال تستجيب لتعليماته، وبأن هناك مرتكزا قويا داخلها
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  .08/03/2004 إقرار قادة األجهزة األمنية بمسؤوليتهم في اجتماع عقدوه بتاريخ -
 بـأن   2004نيسان من عـام     /ريل تصريح رشيد أبو شباك مسؤول األمن الوقائي وفرقة الموت في شهر أب            -

  .معظم التجاوزات تتم على أيدي األجهزة األمنية
  . بضعف السلطة أمام االنفالت والفوضى05/01/2006 إقرار محمود عباس بعد عودته إلى رام اهللا يوم -

  ما هي أسباب هذا الضعف واستمرار االنفالت المنظم إن جاز التعبير؟: كل هذا يقود إلى التساؤل
  التحدي واالختبار

اإلجابة عن السؤال السابق تعني تحديد النقاط التي تجب معالجتها من قبل الحكومة الجديدة إلنهاء هذه الظاهرة                 
  :صيل يمكن تحديدها فيالمستفحلة، وبشكل عام ودون اإلغراق في التفا

  .رئاسة وحكومة: ضعف المؤسسة الرسمية• 
ضعف القضاء وتراخيه وعدم مالحقة المتسببين في حاالت االنفالت، بل وفي بعض الحاالت التستر علـيهم                • 

  .ودعمهم
  .واالنتـشار العـشوائي لألسـلحة      تداخل الصالحيات بين األجهـزة األمنيـة وبـين الـسلطات التنفيذيـة            • 
  .ار حالة االحتالل واالعتداءات المتكررةاستمر• 
  .تدني مستوى الوعي العام لدى األفراد• 
  .المطامع الشخصية لبعض القيادات في بسط نفوذها عبر أجهزتها• 

هذه التحديات واألسباب أضيف لها عامل آخر هو االتهام المباشر يوم الجمعة الماضي من قبل الناطق الرسمي                 
  .عبية محمد أبو عبير ألجهزة وأسماء حددها بتورطها في اغتيال أبو يوسف القوقاباسم لجان المقاومة الش

وردة الفعل العنيفة واالتهامات المضادة من دحالن والمشهراوي، وانتقادهما الشديد للـوزير الجديـد ووزارة               
  .الداخلية لضعف ردها حسب رأيهما، يشكل عامال جديدا على الوزير الجديد مواجهته

 قرر التصرف بحكمة في وجه التحديات، فقرر تشكيل لجنة تحقيق من أربعة أجهزة أمنية وأعلـن                 سعيد صيام 
  .الجميع استعدادهم للتعاون، لكن هل سيمتثل الجميع لقرار اللجنة؟ هذا أمر آخر ال يمكن التكهن به
 قيـادات فـتح     تحٍد آخر يواجه الحكومة الجديدة يتمثل في صراع الصالحيات مع مؤسسة الرئاسة، حيث تصر             

على تقاسم الصالحيات حول األجهزة األمنية وتوزيع مهامها، إال أن الفيصل في هـذا األمـر هـو القـانون                    
األساسي الذي ينص على أن يتحمل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء مسؤولية حفـظ النظـام العـام واألمـن                   

  .من القانون األساسي) 70(الداخلي وفق ما أشارت إليه المادة رقم 
وهذا يعني أن وزارة الداخلية ومن خالل أفرعها الشرطة واألمن الوقائي واألمن الوطني هي من صـالحيات                 

  .وزير الداخلية الذي هو جزء من مجلس الوزراء، ويخضع لمراقبة ومحاسبة المجلس التشريعي
 من عناصر من فتح     عامل أخير ال يقل أهمية وهو يتمثل في تكوين هذه األجهزة األمنية ووالئها، حيث تتشكل              

  .أو محسوبة عليها، وهو ما قد يستغله البعض إلحداث بلبلة وتمرد وربما انقالب على سلطة الوزير الجديد
دويك ورفض طلباتـه وأوامـره،      . وسبق أن شاهدنا نسخة مصغرة في محاولة التمرد على رئيس التشريعي د           

خلية لكونه من الشخصيات المحبوبة التـي تحظـى         ولهذا السبب ربما جاء اختيار سعيد صيام لمهمة وزير الدا         
  .باحترام كافة الفصائل بما فيها حركة فتح، وهو المشهور أيضاً بهدوئه وسعة صدره

  نجاح أم فشل؟
 أول طريقها، والتركة التي استلمتها ثقيلة بكل معنى الكلمة، وفي جميـع منـاحي             ما زالت الحكومة الجديدة في    

الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ورهان البعض على سقوطها وفشلها ليس باألمر المخفي، بل يحاول              
  .البعض إعداد حكومة موازية تكون جاهزة لالنقضاض على السلطة بعد إفشال حكومة حماس

 ذلك يبقى الجانب األمني أكبر التحديات أمام الحكومة الجديدة، وبؤرة االستقرار أو التفجيـر بحـسب                 لكن مع 
  .طريقة التعامل معه
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الفشل كان من نصيب الحكومات السابقة، فهل تنجح حماس في تجاوز األزمة وكسب الرهان، أم سيكون الفشل                 
  مصيرها كغيرها من الحكومات السابقة؟

ه وإجراءات حركة حماس هو من سيحدد اإلجابة، فإنه يجب التذكير أن فشل حركة حماس               رغم أن الزمن وحد   
سيكون فشالً لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، ووصفة جاهزة لعودة الفساد بل واستشرائه، وربما انهيـارا               

  .كامال لمؤسسات الشعب الفلسطيني، وهو ما ال يريده من يحرص على مصلحة هذا الشعب
 يجب على الجميع التضامن والتآزر إلصالح البيت الفلسطيني من الداخل، لنتمكن جميعاً من مواجهة ولذلك

  .التحديات الخارجية وعلى رأسها االحتالل وإجراءاته وخططه
  9/4/2006الجزيرة نت 

  
  التحوالت واالحتماالت: إسرائيل بعد االنتخابات .54

  ماجد كيالي
تميزت االنتخابات اإلسرائيلية، هذه المرة، بأنها جرت في ظل غياب زعامات سياسية تاريخية كبيرة، وبغيـاب     
الشعارات أو الموضوعات الكبيرة والجامعة، ولكنها تميزت أكثر، أوالً، بانعـدام فـرص تـشكيل الحـزبين                 

وثانيـاً، بـأن    . للحكومة المقبلة، بسبب الصعود الكبيـر لحـزب كاديمـا         ) العمل والليكود (لتقليديين الكبيرين   ا
االنتخابات كانت بمثابة استفتاء على خطة االنطواء، أو االنسحاب من طرف واحد من أراٍض فلـسطينية فـي                  

 . الضفة الغربية المحتلة
 :تحوالت التاليةوباإلجمال فقد أفضت هذه االنتخابات الى ال

 والذي أطـاح  1977 ـ تحقيق انقالب سياسي جديد في إسرائيل، أسوة باالنقالب الذي حصل في انتخابات  1
 الذي أعاد   1992بقيادة حزب العمل، وجاء بالليكود الى سدة رئاسة الحكومة، واالنقالب الذي حصل في العام               

 االنقالب بتحول ثقل السياسة اإلسرائيلية مـن اليمـين          ويتمثل هذا . حزب العمل الى مركز السياسة اإلسرائيلية     
نحو الوسط، في القضايا السياسية المتعلقة بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي، بوجود حزبي كاديما والعمـل مـع    

والثابت أن حزب كاديما بات يتماثل مع حزب العمـل، فـي            ).  للعمل 19 لكاديما و  29( مقعداً في الكنيست     48
وتبدو هذه التحوالت انعكاساً طبيعياً النزيـاح المجتمـع         . مل بات أكثر شبهاً بحزب ميريتس     حين أن حزب الع   

اإلسرائيلي من اليمين باتجاه الوسط، وهو ما تؤكده استطالعات الرأي اإلسرائيلية، التي تشير الى جنوح أغلبية                
وإنهـاء المـشروع االسـتيطاني      اإلسرائيليين نحو تأييد انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين وعقد تسوية معهم،           

 .التوسعي، بعد أن باتت كلفته المعنوية والبشرية والمادية باهظة
أكثـر  ) الليكود ـ االتحاد الوطني ـ اسـرائيل بيتنـا    ( ـ باتت األحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للتسوية  2

 مقعداً فقـط، وهـذا بـالطبع ال         32الى  ) في السابق ( مقعداً   53ضعفاً، بعد أن تراجعت قوتها في الكنيست من         
وبفـرض  . يخولها وضع فيتو على التحوالت السياسية في إسرائيل، وال على خياراتها إزاء عمليـة التـسوية               

 مقعـداً  18شاس ـ يهوديت هاتوراه، مع  (احتمال تشكيل تحالف بين هذه األحزاب من جهة واألحزاب الدينية 
 مقعداً في الكنيست، األمر الذي لن يفيدها، أيضاً علماً أن ثمـة             50، فإنها ستستحوذ مجتمعة على      )في الكنيست 

مالحظة استدراكية هنا مفادها أن األحزاب اليهودية ـ الدينية تميل للتحالف مع القوى الموجودة فـي الحكـم،    
يـذكر أن   . والتي تقدم لها أفضل عطاءات، وأن هذه األحزاب ليست متشددة إزاء معارضتها لعملية التـسوية              

ليكود، االتحاد الوطني، اسرائيل بيتنـا، شـاس، يهوديـت    (زاب اليمين واليمين المتطرف واألحزاب الدينية  أح
 لكنها فـي    120 مقعداً من مجموع     69على  ) 2003في العام   (حازت مجتمعة، في االنتخابات السابقة      ) هاتوراه

 . مقعداً، كما قدمنا50هذه االنتخابات هبطت الى 
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العمـل ـ المتقاعـدون ـ ميـريتس ـ       ( فإن األحزاب اإلسرائيلية المؤيدة للتـسوية   ـ من الجهة األخرى 3
، وهي بدورها لن    ) من دون األحزاب العربية    31( مقعداً في الكنيست     41بات لديها مجتمعة    ) األحزاب العربية 

 .تستطيع توجيه دفة السياسة لوحدها، كما لن تستطيع التحكم بمسار عملية التسوية
مما تقدم أن حزب كاديما سيتحكم بقواعد اللعبة السياسية في إسرائيل، للمرحلة المقبلة، وهو يريد  ـ يستنتج  4

لذلك فثمة خيـار    . تمرير خطة االنسحاب من طرف واحد من مناطق في الضفة الغربية، وفق خطة االنطواء             
الـى جانـب إمكـان      (مقعـداً   ) 48(سهل لحزب كاديما في التحالف مع حزب العمل، بحيث يصبح لديهم معاً             

، إذ أن هكذاتحالف يمكن أن يحظى بتغطية من خارجه، أيـضاً، مـن المتقاعـدين                )التحالف مع أحزاب أخرى   
وبـذلك  . وميريتس واألحزاب العربية ربما، كما يمكن قيام ائتالف حكومي من أحزاب كاديما والعمل وشـاس              

ياسي، خصوصاً لجهة التحكم بخيارات عمليـة      يمكن االستنتاج أن حزب كاديما سيتمكن من تمرير برنامجه الس         
واألرجح أن حكومة إسرائيلية بقيادة كاديما والعمل ستستمر لثالثة سنوات على األقل،            . التسوية مع الفلسطينيين  

 مقعداً، خصوصاً في حال حظي حزبا كاديما والعمل بنوع من استقرار الزعامة             48مع قوة في الكنيست قدرها      
ال شك أن كل تغير حزبي داخلي، غير متجانس مع األوضاع الحالية، قد يدفع مجدداً نحو                و. وباستقرار داخلي 

 .انتخابات مبكرة، لتحديد التوازنات الحزبية اإلسرائيلية، والحسم في الخيارات السياسية
 ـ على الصعيد السياسي يمكن االستنتاج بأن إسرائيل انتهت من سياستها التوسـعية، وأن فكـرة إسـرائيل     5

الكبرى، باتت من الماضي، أوالً، بحكم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته لالحتالل؛ ثانياً، بـسبب               
مخاوف إسرائيل من ما يسمى الخطر الديموغرافي، وحرصها على طابعها كدولة يهودية، درءاً لمخاطر قيـام                

خارجية، بعد أن باتت تظهر على شكل دولة        دولة ثنائية القومية، ثالثاً، محاولة من إسرائيل لتحسين صورتها ال         
عنصرية استعمارية تسيطر على شعب آخر بوسائل القوة؛ رابعاً، سعياً من إسرائيل للتجاوب مع اسـتراتيجية                

 .الواليات المتحدة في المنطقة، خصوصاً بعد أن بات الوضع في العراق يثقل عليها
 األوضاع باتت أسهل على الفلسطينيين، على العكس مـن          على الرغم من كل ذلك فإنه ال ينبغي االستنتاج بأن         

ذلك، فإن هذه التحوالت في إسرائيل، يمكن أن تصعب الوضع عليهم، ألنها ربما تحسن من مكانـة إسـرائيل                   
الدولية، وتظهرها بمظهر المعتدل والساعي للسالم، كما يمكن أن تبرر لها إجراءاتها األحادية، المتمثلة بـضم                

انية، واالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، وصوالً الى ترسـيم حـدودها               الكتل االستيط 
 .وفق اعتباراتها ومصالحها

 11/4/2006المستقبل 
 

 ! حذار فلسطين.. من حرب أهلية إلى أخرى؟ .55
غسان تويني             

 الفلسطينية المبرأ حديثاً من جرٍم كان قـد  أمين سر منظمة التحرير(تهنئتنا، بل شكرنا للسيد سلطان أبو العينين     
 !). باالعدام؛ واسقط غيابياً كذلك... استوجب حكماً، صحيح غيابياً ولكن

اننا لن نغرز خناجرنا فـي ظهـور        : تهنئتنا له ألنه تحدث بلغة لم نألفها من مواطنيه في الزمن األخير اذ أكّد             
مي المشروع الوطني الفلسطيني الذي هـو أكبـر مـن           اخوتنا في حركة حماس وسنمارس المعارضة التي تح       

 . حماس وفتح ومن كل الفصائل على اختالفه
التـي حفـل بهـا    ) والزمن زمانها(هكذا، يكون أبو العينين قد رفض االنزالق الى احدى تلك الحروب األهلية   

ات العربية فرص نجاحهـا     تاريخ الثورات الفلسطينية منذ ثالثينات القرن السابق وكانت تضيع على أنبل الثور           
التي صارت اسرائيل   !!!) هاغانا، شترن، ايرغون  (في وجه العدو العدو حين كان يخترع هو فصائل االرهاب           

 .تتهم العرب واالسالم باحتكار االرهاب المنسوب الى جهاده الزائف
 ••• 
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 تلـك التـي حـاول اسـتدراجه         والحرب األهلية الفلسطينية التي تحاشى أبو العينين االنزالق اليها هي بالذات          
الشعبية، وقد طاف في لبنـان      !) المحدودة(وحماس الى خوضها السيد احمد جبريل المرئِّس نفسه على الجبهة           

موفداً من دمشٍق ما عينته وسيطاً بينها وبين لبنان، فعاد من جولته ليقذف رئيس الحكومة اللبنانية بما يـستطيبه             
ر المهينة، فضالً عن طرح الشروط الهمايونية على الوطن الصغير لبنان الـذي             لسانه وألسنة موفديه من التعابي    
 فاستباحوه ساحةً لحروبهم األهلية كما سواها       – وربما أسرف في االستضافة      –استضاف مواطنيه الفلسطينيين    

 جونيـه   عندما ضلّوا الطريق الى اورشليم المقدسة واعلنوا، وظنّوا، انها تمـر حتـى مـن              ) مع سوريا، مثالً  (
 .. وصنين

 ••• 
 وقد سبق لهم ان مارسوها فترات حتى في مخيمات          –فمبروك لإلخوان الفلسطينيين اهتداؤهم الى الديمقراطية       

 وكان ابرز امثوالتها فوز حماس بما لم تكن، حتى هي،           –تشريدهم، ورغم الحاجة التي كانت الى الثورة اوالً         
... ئيلي الذي انساق الى اخطر انقساماته والهزائم االنتخابية المحبطة        تتوقعه، مما أربك المجتمع السياسي االسرا     

كما اربك هذا الفوز حتى الدول الغربية التي كانت تتمناه، فاذا بها في حيرة من التجاوب مع ايجابياته، ولكنهـا                    
 .. حتماً فاعلة بعد صحوة

 ••• 
فـي حلـٍف   (به لها الـشقيقة العزيـزة سـوريا    من هنا تحذيرنا ان تقع الفصائل الفلسطينية في الفخ الذي تنص 

 )... موضوعي غير منظوٍر وال معلٍَن بالطبع مع عدوها الدائم األلد، اسرائيل
وهـو الهـاجس االسـرائيلي      ( لبنانية، مرة اخرى     –والفخ المتعدد البعد والجبهات يبدأ بإثارة حرٍب فلسطينية         

ـ 1973المفضل منذ ستينات القرن السابق وصوالً الى         ثم تحريض الفصائل على ادعاء     )...  وما تالها  1975 ف
 البرلمانية ضد حكومة حماس، انما تصعيد العنف خاللها الـى حـٍد             –ركوب مركب المعارضة الديموقراطية     

يختلط فيه مع االرهاب االسرائيلي، فتسقط مؤسسات الدولة الفلسطينية اليافعة قبل ان يكتمل نموها، في سـاحة                 
فية التي تنتقل، وال أسهل، من المخيمات اللبنانية أو الحدود الشمالية الى مخيمـات االراضـي                المواجهات العن 

 ... المحتلة ثم غزة نفسها
والربـاعي الـدولي    !) من غير شر  (والعوض بسالمة الدولة الفلسطينية وباقي أحالم الثورة وخريطة الطريق          

 . وال اسهل!... الطيب الذكر
 ••• 

يس السنيورة وللنائب سعد الحريري، رئيس األكثريـة البرلمانيـة العتـصامهما بالـصمت              تهانينا اخيراً للرئ  
وأقّل ما ندعوهما اليه، وسائر من جال علـيهم وسـيط           ... وتجاهلهما اإلهانة واإلساءة كمن لم رأينا، لم سمعنا       

 .... الخير الذي ينقلب شراً، السيد احمد جبريل
االستمرار في منع االنتشار المسلح خارج المخيمـات  : اب اللبناني الوحيدأقّل ما ندعوهم اليه هو ان يكون الجو  

 في أقرب وقت، ومنع تدفّق السالح، من أين أتى، سورياً كان أم مجهول الهوية؟ 
ثم اإلستمرار في اإللحاح على ترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي، وخصوصاً على خلفيـة ارتفـاع النغمـات                 

على اشالء مملكـة فيـصل األول الكبيـر         ....) درزية وعلوية الخ  (ل من قيام دويالت     العتاق حول ما كان يقا    
 –وألوية كلواء اسكندرون الذي فجأة يتذكّرون، بينما تدعو الدول المتاخمة التي تحتضن مجموعـات كرديـة                 

 . تدعو دمشق الى المفاوضة حول مشاريع كردستانات على النسق العراقي
جوالني من المصدرين االسرائيليين بدل ارسال مجاهدين لتحرير الجوالن، الـذي ال            ويستوردون التفاح ال  ... 

يمكن ان يكون بديل لبنان في أية مقايضة، ولو كانوا يكررون رفض مبادلته سفيراً بسفير، كي ال يشكل ذلـك                    
ي عشرينات القـرن    بل ثالث واربع، أهمها الثورة الدرزية ف      ... رغم ثورتين ) كما يكررون (اعترافاً باستقالله   

 .. الماضي
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 والسالم على من اتّبع الهدى 
 10/4/2006النهار 

 
 القتل أحادي الجانب .56

 رجب أبو سرية
على مدار الساعة تواصل القوات االسرائيلية قصف المناطق الفلسطينية، فيما ارتكب سالحها الجوي مجـازر               

لشهداء ومئات الجرحى، باستخدامها صواريخ     حقيقية في صفوف الفلسطينيين، اوقعت خالل ايام قليلة عشرات ا         
 ارض التي تستخدم عادة ضد الدروع، ضد االهداف البشرية، رسمت صورة بربرية وحشية، اقـشعرت                -جو  

 .لها األبدان، وكانت سبباً في تشكل حالة من الغضب الشعبي العارم في صفوف الفلسطينيين
لي الذي يمارس هذه االيام بحق الفلسطينيين، بعد فصول         يحدث هذا، دونما سبب ظاهر، ذلك ان القتل االسرائي        

من االستفزاز المتواصل، خالل االسابيع الماضية، ومن ضمنها اقتحام سجن أريحا، ال يستند الـى اي مبـرر                  
مباشر، وال يعتبر رداً على عمليات فلسطينية داخل الخط االخضر مثالً، بل وعلى ما يبدو انـه يـسعى الـى                     

 .دف سياسيتحقيق اكثر من ه
فممارسة القتل االسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعلى هذه الصورة من الوحشية، يرتكب بعد ان جرت االنتخابات               
على الجانبين، حيث يفترض ان تكون حدود المعادلة السياسية بينهما قد اتضحت معالمها، ويبدو انهـا كـذلك،                  

قتل اليومية بضغط سياسي وحصار اقتصادي، غيـر        على االقل في الجانب االسرائيلي، الذي يرفق عمليات ال        
 .مسبوق، على الجانب الفلسطيني، يذهب بعيدا الى حدود السعي إلبادة الشعب الفلسطيني

ويبدو انه وبعد ان حققت اسرائيل احد اهدافها باالنفصال بنجاح من جانب واحد عن قطاع غزة، فإن ممارسـة                   
كتيك السياسي، وأنها ارتبطت بتحقيق اهـدافها االسـتراتيجية قريبـة           القتل بالنسبة اليها، قد تجاوزت حدود الت      

المدى، ونعني بذلك إتمام عملية الفصل احادي الجانب، في مرحلته الثانية، وهي األصعب واألعقد والمتعلقـة                
 .برسم حدودها الشرقية في الضفة الغربية

سطينيين في قطاع غزة، بعد أن انفـصلت        واذا كانت حكومة اسرائيل تمارس هذا المستوى من القتل بحق الفل          
عنه منذ ما يزيد على ستة اشهر، فإن السؤال الذي ال يجد له اجابة، انما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين وعالقـتهم           
باسرائيل، بعد الفصل، والذي تريد اسرائيل ان تستمر في التحكم به، ورسمه من جانب واحد، واذا كان قطـاع               

والحصار والتجويع، فأي مستقبل ينتظر الضفة الغربية ايضا، بعد ان يحقق االسرائيليون            غزة ال يسلم من القتل      
االنفصال عنها؟ هذا مع العلم ان الفصل في الضفة الغربية سيكون أعقد وأكثر اشكالية، ألنه لن يـضع حـدا                    

لها واقامـة الدولـة      لالحتالل، بل ويستهدف تقسيمها الى كانتونات معزولة، ومنع تواص         - على االقل    -داخليا  
 .المستقلة، سياسيا وميدانيا سرقة اكثر من نصف اراضيها، وإلحاق االذى بمعظم المواطنين من سكانها

في الحقيقة فإن حكومة اولمرت، ال تمارس الضغط السياسي من اجل الدخول في خارطة الطريـق، وال تقـدم                   
 العكس تماما، بهدف اخـراج الفلـسطينيين        على عمليات القتل من جانب واحد، بهدف تطويع حماس، بل على          

جميعا من حالة االعتدال والتهدئة، وتسعى الى فرض حقيقة سياسية من جانبها، مضمونها اإلبقاء على حقها في                 
 .التطاول على الجانب الفلسطيني بمستوييه الرسمي والشعبي في كل االحوال وفي كافة الظروف

ارج، مضمونها انه يحق لها ان تواصل قتل وقصف وحصار الجانـب  وهي تقوم بتوجيه رسالة سياسية الى الخ   
الفلسطيني، حتى بعد ان تعلن انفصالها عنه بحجة أمنية واهية، بل ودون الحاجة الى حجج او مبررات، وانهـا              
على عكس المنطق الذي يقول انها لو كانت تسعى الى التهدئة والى السالم، فإن العنوان الفلـسطيني مـا زال                    

وأكثر . ، وهو جاهز للدخول معها في مفاوضات تضع حدا لدائرة العنف وللصراع التاريخي بين الجانبين              قائما
من ذلك فإن عليها ان تتعامل مع االفعال وليس االقوال، التي تمنع اعتبارات عديدة بعـض الفلـسطينيين مـن             

 .التراجع عنها، اآلن، على االقل
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المنطق، فبدالً من اعتبار حكومة حماس شأنا داخليا فلـسطينيا،          وعلى العكس من ذلك، تعكس حكومة اولمرت        
يقع تحت الفتة الرئاسة وتحت عنوانها، فإنها تجعل من بؤرة السلطة الداخلية، المتمثلة بالحكومة اطاراً لها، كما                 

 .تفعل باستهدافها المقاومين من خالل توسيع دائرة االستهداف من خالل العقوبات الجماعية
مرت اذاً، تريد قطع الطريق على الترتيبات الفلسطينية الداخلية المحتملة وهي كل الوقت تسعى الى               حكومة اول 

اغراق الصلة بين الجانبين في بحر الدم الفلسطيني، حتى تجهض كل امكانية اللتقاط األنفاس واحتواء سياسـة                 
النفتاح على آليات سياسـية مـن       الرئيس الفلسطيني بمنح حكومة حماس الوقت والفرصة، واحتواء اية بوادر ل          

 .شأنها ان تدفع بملف الصراع الى دائرة الحل السياسي
وقد اشار الرئيس ابو مازن في تصريحاته لصحيفة الغارديان البريطانية الى محتوى هذه السياسة االسرائيلية،               

قتل مـن جانـب     قصيرة النظر التي تسعى الى فرض الحل احادي الجانب من خالل االستمرار في ممارسة ال              
واحد، لكنها وهي تفعل ذلك، في محاولة إلرضاء الجمهور االسرائيلي، الذي ال يكترث ما دام القتل يقـع فـي                    
صفوف الفلسطينيين فقط، وإقناعه بهدف االنفصال في الضفة الغربية ايضا، دون ان يفكر في المـستقبل بعـد                  

 . الدولية، وباالتفاق بين الجانبينذلك، وضرورة حل الصراع على اساس عادل وفي اطار الشرعية
في كل االحوال، فإن التحديات االسرائيلية المفروضة على الجانب الفلسطيني، تفرض عليه مواجهـة سياسـية                
وميدانية في غاية الدقة والتنظيم واالبداع، وحيث ان الفلسطينيين قطعوا نصف طريق الشراكة السياسية، بعـد                

فإن النصف الثاني، انما يتمثل في رأينا، بالقطع اوالً بعدم الرضـوخ مـن قبـل                اجراء االنتخابات التشريعية،    
الحكومة للشروط االسرائيلية، ذلك ان االعتراف باسرائيل ونبذ العنف وتوقيع االتفاقات، امر متحقق في رئاسة               

 .لداخليف، ولكن في الوقت نفسه ان تسعى الحكومة الى ضرورة التوافق واالتفاق ا.ت.السلطة وقيادة م
فمفتاح الخروج الفلسطيني من المأزق السياسي وحتى الميداني الحالي، ال يتمثل في اعتراف حماس باسرائيل،               

ف ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وباعتبارها عنوان الفلسطينيين وإطارهم          .ت.ولكن في اعترافها بـ م    
 بما فيها الحكومة، وهذا يعتبر رأس حربـة المبـادرة           الجامع في الداخل والخارج، واعتبارها مرجعية السلطة      

السياسية الفلسطينية الضرورية لبدء هجوم السياسة الفلسطينية المضادة على مبادرة القتل االسرائيلية، ألن مـن               
 .شأن ذلك دخول الجانب الفلسطيني دائرة التأثير على الرباعية الدولية

ج مباشرة، دون الرئاسة او المنظمة، فإن الخارج سيواجهها بمطالبه          فحين تتعامل الحكومة الفلسطينية مع الخار     
المعلنة، التي ترفضها والتي ال ترى من داع ألن تستجيب اليها، ليس وفاء لبرنامجها وناخبيها وحسب، ولكـن                  

كما سبق وفعلت حركة فتح التي كانت تشكل الحكومـات التـسع الـسابقة،              . من اجل المصلحة الوطنية ايضا    
وحيث ان خارطة الطريق، هي المبادرة السياسية الوحيـدة المـضادة           .  تحتمي بدرع المنظمة والرئاسة    وكانت

لخطة الفصل االسرائيلية، وألنها خطة دولية، فإنه سيتعذر على اسرائيل االسـتمرار فـي مواصـلة فـرض                  
ة، حيث ستتولى هذه اللجنة     امالءاتها على الجانب الفلسطيني، واالستمرار في المراهنة على التوافق مع الرباعي          

 حكومـة   -الدولية بنفسها االشراف على تنفيذ خارطة الطريق، والتعامل من اجل ذلك مع العنوان االسرائيلي               
 . رئاسة السلطة وقيادة المنظمة-اولمرت، والعنوان الفلسطيني 

 11/4/2006األيام الفلسطينية 
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