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  بين شخصيات إسرائيلية وفلسطينيةعباس ال يستبعد لقاءات قريبة  .1
محمود عباس أبدى تمـسكه بخريطـة       أن  : الرباط من    محمد األشهب   عن مراسلها  14/4/2006 الحياة   نشرت

لدولية التي تجمع بين رؤية بوش ومبادرة السالم العربية والقرارات الدولية التي            الطريق التي اعتبرها الوثيقة ا    
وطلب من حكومة اسرائيل معاودة الجلوس الى طاولة المفاوضات والتخلـي عـن              .تصلح أساساً لحل المشكلة   

 رأىو. نه أوضح، ان المنطقة مفتوحة على أي مخـاطر        إال أ الحلول االحادية التي تؤدي الى تأجيج الصراع،        
 ان تدشين مقر جديد لسفارة بالده في الرباط عنوان إلقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة التـي                 من جهة أخرى،  

  .ستأتي حتماً
محمـود عبـاس نفـى، معرفتـه        أن  : الرباط من     14/4/2006 الشرق األوسط     مراسل  محمد بوخزار  وذكر

 إسرائيلية وفلسطينية، لكنه قال إن لقاءات من هـذا          باجتماع يعقد الشهرالمقبل في الدار البيضاء، بين شخصيات       
، بمجـرد   عباسوبرأي المراقبين، فإن إجراء مباحثات على انفراد بين العاهل المغربي و          . النوع غير مستبعدة  

 الى المغرب، يدل على دقة الموقف الفلسطيني وأهمية القضايا التي بحثها الجانبان، كما رأى المراقبون                هوصول
، على االستماع الى وجهة نظر محمد السادس بخـصوص أجنـدة المرحلـة              أبومازنة وحرص   في ذلك رغب  

  .المقبلة
 أهمية الدور الذي ىد عباس عليأك إلى ت:من الرباط 14/4/2006 القدس العربي مراسلمحمود معروف ولفت 

 الفلسطينيين يعولون  أنىيمكن أن تقوم به الجالية اليهودية المغربية سواء في إسرائيل أو خارجه، مشيرا إل
كثيرا علي أهمية عالقة المغرب برعاياه اليهود المنتشرين في كافة أنحاء العالم من أجل المساهمة في تحقيق 

  .التقارب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  
   منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى مؤتمر دولي للسالم .2

 مؤتمر دولي للسالم عمال بخطة خريطة الطريق مـن اجـل             صائب عريقات إلى عقد    ادع :رام اهللا والوكاالت  
طلـب مـن    شار إلى أنهم بصدد ال    وأ. استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي       

ستعداد للمفاوضات مع أي شخصية فـي رئاسـة         ال على ا  وأكد. الرباعية الدولية البدء بالتحضير لهذا المؤتمر     
 قال مسؤول فلسطيني ان عددا مـن دول العـالم أبـدت اسـتعدادها                وفي نفس السياق،   .ليةالحكومة اإلسرائي 

. ن عدة دول مستعدة الستضافة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسـرائيل          كما أ  ،مؤتمرهكذا  الستضافة  
 سـيزور المنطقـة     الدعوة، وسط تأكيد أوساط فلسطينية نقال عن مصادر غربية أن مبعوثاً بريطانياً           هذه  وتأتي  

وأضافت المصادر أن المهمة التي سيقوم بها متفق بشأنها بين لندن وواشـنطن          . لنفس الغاية خالل ثالثة أشهر،    
قد تنهار حتى شهر يوليو المقبل بسبب األزمة االقتصادية والحصار السياسي            اللتين تعتقدان ان الحكومة الجديدة    

.  بسبب كثافة الضغوط الممارسة عليهـا      هاالشارع الفلسطيني حول  الذي تتعرض له، غير أنهما تخشيان التفاف        
وأوضحت أن الحكومة البريطانية ستعمل على توجيه دعوات إلى كل من محمود عباس واولمرت وبعض قادة                

  . دول المنطقة للمشاركة في المؤتمر مع تجاهل حماس نهائياً
  14/4/2006البيان  

  
  تحركات لفتح تفاقم أزمة حكومة حماس  .3

ـ رام اهللا  اتهمت حماس شخصيات في السلطة الفلسطينية السابقة بالمشاركة في الحملة الدوليـة  : محمد يونس 
 والعمل على محاصرتها وافشالها والدعوة الى تشكيل حكومة جديدة، كما اتهمت قادة في فـتح                ،على الحكومة 

بتزاز والتجاوزات التـي تقـوم بهـا        بدفع مسلحين لخلق مزيد من المشاكل للحكومة، مشيرة الى مسرحيات اال          
 أمس مقر الحكومة في رام اهللا بعـد ان دهمـوا مقـر وزارة      وااحتلالذين  عناصر مسلحة من كتائب االقصى،      

 قـاموا بأعمـال     في حـين   هم،مبنى التعرض ل  التجنب حراس   قد  و .المواصالت وطردوا الموظفين وأغلقوها   
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 والمصادقة علـى    ،قام سيارات عمومية كي يعتاشوا منها      مطالب شخصية مثل منحهم أر     واحددو ،استعراضية
 إال بعـد وعـدهم      واولم ينسحب .  بأجهزة األمن  ونترقيات منحتها لهم الحكومة السابقة، علماً ان غالبيتهم ملتحق        

فـي حـين وصـف       التعقيب،    من جهته  الشاعرناصر  ورفض   .بلقاء مع نائب رئيس الوزراء لمعالجة األمر      
. مسرحية أخرى من مسرحيات االبتزاز الذي تمارسه فتح تجاه الحكومة منذ تـشكيلها            مسؤول في حماس ذلك ب    

 وغيرهم يعلمون ان الحكومة لم تتمكن بعد من توفير رواتب الموظفين، فكيف لهـا بتوزيـع                 بأنهم  قائال، وتابع
ـ   بالحصول على امتيازات بدعوى انهم يحملون السالح فـي وقـت           هم، متسائال عن حق   يهمامتيازات عل   ه يحمل

فلـسطينيون   وجـدير بالـذكر أن   .؟همكثيرون غيرهم ويعملون بجدية ضد االحتالل وليس باستعراضات مـثل     
 الوطنية الى قضية اغاثة ومساعدات انسانية في عهد حكومة حماس           م قلقهم من ان تتحول قضيته     ونكثيرون يبد 

يرة اصوات عديدة في المجـالس      ارتفعت في األيام األخ   حيث  . الخاضعة لحصار مالي وسياسي غربي شديدين     
لكن مـسؤولون فـي      .لتجنيب الشعب الفلسطيني حصارا غربياً    ،   بالتخلي عن السلطة   هاطالبتواللقاءات العامة   

انهم لن يتنحوا قبل ان يستنفدوا جميع الوسائل، ومنها االعتماد على الشعوب العربية واالسالمية              يقولون  الحركة  
أكد نائب رئيس الوزراء ان األموال قادمـة وسـتأتي، لكـن            حيث  .  واألنظمة ان لم ينجح االعتماد على الدول     

  .يلزمها بعض الوقت
  14/4/2006الحياة 

  
  حماس تتهم أطرافا فلسطينية بالتحريض ضد حكومتها .4

استغربت حماس مشاركة بعض االطراف الفلسطينية في الحملة الدولية ضد           : جهاد القواسمي ووكاالت   -غزة  
من خالل التصريحات المتواصلة لبعض رموز السلطة السابقة بتحميل الحكومة مـسؤولية            ،  الشعب الفلسطيني 

ـ االزمة وإعفاء االحتالل واالطراف الخارجية من المسؤولية عن هذه الجرائم التـي يتعـرض لهـا                    شعبال
شكيل  بكل صراحة بت   هم على أن ذلك ظهر واضحا من خالل الدعوات التي بدأ يطلقها بعض            توشدد. لفلسطينيا

  .حكومة جديدة
  14/4/2006الشرق القطرية 

  
  فشل الحكومة الفلسطينية الحالية سيؤدي إلى انهيار السلطة: الزهار .5

 ، ان فشل الحكومة الحالية سيؤدي إلى انهيار الـسلطة         كد محمود الزهار  أ:  الدكتور حسن مي النوراني    -غزة  
 إذا سـقطت تحـت تـأثير        ،لة عن حكومة حماس   مفسرا قوله بأنه لن يكون هناك من يقبل بتشكيل حكومة بدي          

 يسمح بالوصول   ،ودعا إلى حوار غير مشروط مع الدول األوروبية        .الضغوظ اإلسرائيلية األمريكية األوروبية   
  .غير مبرر بي الراهن الذي وصفه بأنهوإلى تفاهمات مشتركة تتجاوز الموقف األور

  14/4/2006الدستور 
  

  نذ سبعة اشهرازمة الرواتب موجودة م: الرمحي .6
 قال محمود الرمحي ان حماس غير معنية وال ينبغي ان تقايض مواقفها بمساعدات : ربى مهداوي-رام اهللا 

م حيث 2005واوضح ان ازمة الرواتب كانت قائمة منذ ايلول  .خارجية هددت دول غربية بوقفها او تجميدها
ورجح ان  .ذلكولم تلب السلطة % 40بنسبة رفع البنك الدولي تقريرا يطالب السلطة بخفض عدد الموظفين 

 .سيدركون ان ما اتخذ مؤقتا للضغط لن يستمر طويالحيث  ،تغير اوروبا قراراتها وسياساتها في المستقبل
 ، لذلك هي فترة ضغط ليس اكثر،االزمة االقتصادية في الضفة الغربية ستؤثر على الدول العربيةأن واضاف 

  مامهم في المستقبل اال بانقالب عسكري في المنطقة العربية على الشرعية ولن تطول بسبب انه ال خيار ا
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  .ستدفع كل المنطقة العربية الثمنف  ذلك واذا تم،الفلسطينية
  13/4/2006الحياة الجديدة 

  
  حماس تنفي دفع رواتب وزرائها ونوابها   .7
رواتبهم مـن مـصادر الحركـة        ل ها، أو عناصر  ئها او وزرا  حماس نفى صالح البردويل استالم نواب       :ا.ب.د

حماس والتقليل مـن اهتمامهـا       هذه إشاعات ال أساس لها من الصحة وهي ترمي للطعن في          أن  وأكد  . المالية
أزمة الشعب الفلسطيني هي أزمتنا، وليس في مخططنا        إن    قائال، وأضاف. وحرصها على الجماهير الفلسطينية   

  .أبداً ان نعزل أنفسنا عن شعبنا
  14/4/2006اتية الخليج اإلمار

  
  القدومي يطالب أوروبا بعدم المساهمة في حصار الفلسطينيين   .8

إلى عـدم   ،  لقائه بالعاصمة تونس مع سفراء االتحاد     خالل  دعا فاروق القدومي أمس االتحاد األوروبي       : د ب أ  
لالزمة التي  المساهمة في الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني والبدء فورا في تحويل المساعدات ا             

وطالب بإيجاد وسيلة ناجحة ومجدية الستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وعدم           . تعهد بتقديمها للفلسطينيين  
وانتقد ما سماه بالموقف األوروبـي المنحـاز إلـى جانـب إسـرائيل ضـد           . معاقبته على خياره الديمقراطي   

   .الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية الجديدة
  14/4/2006البيان  

  
  قطع المساعدات سيعيد فلسطين لحضنها العربي واإلسالمي : أبو مرزوق .9

قال موسى أبو مرزوق أن حماس لن تكرر الخطأ الذي ارتكب في السابق بأن تستجيب للضغوط التي                 : وكاالت
ـ         ، بحيث   تمارسها الدول االوروبية والواليات المتحدة     سطيني ال تستطيع أن تكون معبرا حقيقيا عن الشعب الفل

واعتبر أن قطع المساعدات الدولية سيؤدي إلى تصحيح الصورة ويـؤدي إلـى عـودة القـضية                 . ومكنوناته
   .الفلسطينية لحضنها العربي واالسالمي وتمهد لدعم حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني

  14/4/2006السفير 
  

  د مقاومين من شهداء األقصى بالقرب من معبر كيسوفيمااستشه .10
توغل عدة دبابات إسرائيلية بالقرب من معبر كيسوفيم شمال خـان           ، أثناء   ن من شهداء األقصى   استشهد مقاومي 

  .بعملية تمشيط واسعة بعد أن قامت .يونس
  13/4/2006 48عرب 

  
  إستنكارا لحصار الحكومةالقوى الوطنية واإلسالمية تنظم تظاهرة  .11

إلى مندوبي األمم المتحدة في محافظـات غـزة         سلَّم وفد من القوى الوطنية واإلسالمية، أمس، مذكرة احتجاج          
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بعـد االنتخابـات         ،  استنكاراً للتصعيد اإلسرائيلي وقرارات وقف المساعدة     

وطالبت  أنان بالتراجع عن التوجيهـات       ،  وأدانت الموقف األميركي واألوروبي    .التشريعية التي جرت بنزاهة   
  . مع وزراء الحكومة الفلسطينية بوقف االتصاالتتقضيالتي 

14/4/2006األيام الفلسطينية   
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  منظمة التحرير تناشد الدول العربية وقف االعتداءات ضد فلسطينيي العراق .12

 ناشد الناطق الرسمي باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبد الهادي  أمس الرؤسـاء                : د ب أ   ،دمشق
مشيرا إلى أن فاروق    ،  لممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق      العرب العمل على وقف المجازر وا     

وقال إن ما يجري االن في العراق على يـد           .القدومي قد أرسل رسالة عاجلة للجامعة العربية بهذا الخصوص        
 ووجه عبد الهادي  ،  بعض الجماعات ما هوإال مخططات إسرائيل التي لها اليد الكبرى في مثل هذه الممارسات             

  .قائال أن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يدافع عن نفسه انذرا لهذه القوى بالكف عن هذه الممارسات
  14/4/2006الغد األردنية 

  
  أبو العينين يتحفظ على بيان المطارنة .13

رفض سلطان ابو العينين في لقاء صحافي ان يجلد الفلسطينيون في الشتات اللبناني، تحت مقولـة التـوطين،                  
م استخدام هذا الموضوع فزاعة ضد الشعب الفلسطيني بهدف االستمرار في تجويعه وإذالله وزيـادة   مطالبا بعد 

أال يكون المقصود منه تعطيل     أِمل   وعن البيان االخير للمطارنة الموارنة حول التوطين،         ،مأساته في المخيمات  
صدرت في حق الشعب الفلـسطيني فـي   النوايا لدى الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات إلغاء قوانين وتشريعات        

الشتات، ومنها قانون منع التملك، وأيضا بهدف الضغط عليها لمنعها من اتخاذ قرارات تلغي القوانين الـسابقة                 
  .والتشريعات التي تمس حدود العنصرية

  14/4/2006السفير 
  

   تدويل قضية األسرى:وزير االسرى .14
ل قصيرة األجل، وأخرى طويلة األجل للتعامـل مـع          اكد وزير شؤون األسرى إن وزارته وضعت خطة عم        

وأضاف أن الوزارة تسعى لحشد دعم عربي واسالمي من اجل تدويل قضية األسرى ونقلهـا               . قضية األسرى 
إلى المحافل الدولية، من اجل إجبار االحتالل على معاملة األسرى الفلسطينيين كأسرى حـرب ال كمجـرمين                 

  .أيديهم ملطخة بالدماء
  14/4/2006 الدستور

  
  اشرطة االحتالل تخير شقيقات أسرى بين التفتيش العاري أو العودة من حيث أتو .15

عبر آالف األسرى، وفي مقدمتهم معتقلو سجن النقب الصحراوي، عن احتجاجهم الشديد أمـام إدارة مـصلحة                 
وفـي    .كريةالسجون بخصوص ما يعانيه أهاليهم خالل الزيارة وما يتطلب ذلك من قطع عدة حـواجز عـس                

السياق ذاته، عبر األسرى عن سخطهم من أكثر اإلجراءات االحتاللية إذالالً، وهو الطلب من بعض الفتيـات                 
من شقيقات األسرى الدخول في غرف التفتيش لخلع جزٍء من مالبسهن، األمر الذي أدى إلـى التنـازل عـن                    

  .جززيارة أشقائهن األسرى والعودة إلى منازلهن دون اجتياز الحا
  13/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   قذيفة منذ اواخر الشهر الماضي2300قوات االحتالل قصفت غزة بـ  .16

ية وصاروخية منذ اواخر ع قذيفة مدف2300قصفت قوات االحتالل قطاع غزة بـ  :رام اهللا ـ وليد عوض
 . جانب الدمار الواسعى الىلجرح واى قذيفة يوميا مما خلف العديد من القتل150الشهر الماضي، اي بواقع 
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واكد مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم المتحدة امس في بيان اصدره ان الطيران الحربي والمدفعية 
  . قذيفة يوميا علي القطاع مستهدفة بلدات بيت الهيا وبيت حانون ومخيم جباليا150االسرائيلية اطلقت 

 14/4/2006القدس العربي 
  

  يحولون قذائف المدفعية اإلسرائيلية إلى مصدر للرزقصبية غزة .17
يكمن عدد من الصبية خلف الكثبان الرملية، التي تقع في المنطقة الواقعة شرق بلدة بيت               :  صالح النعامي  ،غزة

الهيا شمال قطاع غزة، ينتظرون بدء المدفعية االسرائيلية المتمركزة على الخط الفاصـل بـين قطـاع غـزة      
 بعد خمسة كيلومترات من هذه الكثبان، عملية قصف المنطقة، ثم يندفعون بسرعة فائقة نحـو                واسرائيل، على 

ويحرص كل واحد من هؤالء الصبية على الوصول        . القذائف المتساقطة، اللتقاطها رغم ارتفاع درجة حرارتها      
تناء هذه القذائف، ليس    والدافع وراء حرص هؤالء الصبية على اق      . الى القذيفة، قبل أن يصل إليها بقية الصبية       

مجرد االحتفاظ بها كمقتنيات للذكرى، بل لبيع االطار المعدني الخارجي الذي يحيط بـالعبوة المتفجـرة لهـذه                  
، وهو مبلغ كبير جدا فـي       )اكثر من دوالرين  (القذائف لتجار الخردة، ويبلغ ثمن االطار الواحد عشرة شواكل          

وما يثير االستهجان في جرأتهم، هـو أن هـؤالء الـصبية            ،  غايةظل الظروف واالوضاع االقتصادية السيئة لل     
يحاولون استدراج طائرات جيش االحتالل من دون طيار، لكي تقوم بإطالق الصواريخ فـي المنـاطق التـي                  
يختارونها هم، ويقوم االطفال بإطالق كالب في مناطق التماس لتقوم طائرات االستطالع بإطالق صـواريخها               

  .وذلك من اجل الحصول على الصاروخ الفارغة وبيعها في سوق الخردة بسعر اكبرعلى هذه الكالب، 
  14/4/2006الشرق األوسط 

  
  مقتل فلسطيني باع منزله لليهود .18
 باع بيته مؤخراً في القدس الشرقية إلى        48 عثر أمس في مدينة أريحا على جثة فلسطيني من عرب            : ب.ف.أ

 اإلسرائيلية إنه تم العثور على جثة مواطن أردي برصاصـة مقيـد       وقال الناطق باسم الشرطة   . يهود متطرفين 
أضـاف أن الـشرطة     ،  وقال الناطق إن الجثة تعود لمحمـد أبـو الهـوا          . اليدين في سيارة محروقة في أريحا     

  .اإلسرائيلية عثرت على عدة مناشير وزعتها مجموعات فلسطينية منها حركة حماس تطالب بقتله
 14/4/2006البيان 

  
  لوس باع عقاراً أرثوذكسياً للقنصلية األميركية؟ ثيوفي .19

اتهم مسؤول في الطائفة األرثوذكسية العربية في الضفة الغربية أمس بطريرك القدس الجديد ثيوفيلـوس ببيـع                 
  .عقار تابع للبطريركية في القدس المحتلة، كاشفاً عن لقاءين عقدتهما معه كوندليسا رايس قبل تنصيبه بطريركا

  14/4/2006السفير 
  

  قطع المساعدات عقوبة جماعية : أطباء العالم .20
استنكرت منظمة أطباء العالم امس في بيان لها االستعمال المفرط للقوة من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق                 

وقال البيان ان وقف المساعدات من قبل الدول المانحة تمثل تهديداً بعقوبات جماعية ضد              . المدنيين الفلسطينيين 
وحذرت المنظمة من أن اإلغالق ومنع وصول األدوية والمنتجات األساسية بشكل دائم يمنع توفير               فلسطينيين،ال

  .العناية الصحية الالزمة للمرضى الفلسطينيين
  14/4/2006الدستور 
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  سنحتل غزة إذا لزم األمر : كبلينسكي .21
لة نشرتها يديعوت أحرونوت في أعقـاب  صرح نائب قائد أركان الجيش اإلسرائيلي، موشيه كبلينسكي، في مقاب    

وثمة عالمـات   . نحن مجبرون على تفعيل المزيد من الضغط       :التصعيد األمني وتوغل االحتالل في قطاع غزة      
كم تبتعد إسرائيل عن حملـة عـسكرية        : وفي رد على سؤال    .تشير إلى أن الضغط يؤثر في مثل هذه الحاالت        

لدينا .  ولكن إذا قررنا القيام بحملة عسكرية برية فلن يتم هذاغدا صباحا           .آمل بأال نحتاج إلى هذا    : برية؟ أجاب 
القدرة على تفعيل الضغط من الخارج وسنستنفذ كامل هذه القدرة عن طريق المزيد من القصف والمزيد مـن                  

ية بريـة   عندما نقرر أنَّه حان الوقت لحملة عسكر       :وأضاف .القوات الخاصة، والمزيد من التجهيز المخابراتي     
لقد كنا في غـزة     . ولكن علي أن أذكر بأن عملية برية هي ليست بالضرورة الحل المطلق للمشكلة            . سنفعل هذا 

سنفعل كل ما بوسعنا من أجل التأقلم مـع         : وزاد. وقصف الفلسطينيون صواريخ قسام في خضم تواجدنا هناك       
وحـول  . ا ادخال قوات برية إلى غـزة سـندخل        واذا احتجن . هذا التهديد، واذا كان علينا تصعيد ردنّا سنصعد       

أنا لست متأكدا   : طبيعة الحملة العسكرية المستقبلية ما اذا كانت تشبه الحملة العسكرية في االنتفاضة الثانية قال             
وحتى لوكان، فلن تكون هذه الدورة مـشابة للـدورتين          . العدو آخر والتهديدات اخرى   . من انّنا أمام دورة ثالثة    

ولكن الحرب اليوم من الممكن ان تكون       . ، تعاملنا مع خاليا ارهاب    )اجتياح جنين ( في السور الواقي     .السابقتين
أنا أتحدث عن وضعية تهيء تبديل الحكم في السلطة عندما تكون           : وأضاف. ضد السلطة والحكومة الفلسطينية   

لطة األمنية على أنّها اطراف     عندها سنتعامل مع أجهزة الس    . سلطة حماس ضالعة باالرهاب كما نتوقع أن تكون       
عندما نستعد المكانية تدهور أمني علينا أن نخطط لخطواتنـا كمـا يجـب              : وزعم. ارهابية بكل معنى الكلمة   

: وزعم قائالً  .وعلينا أن نأخذ بحساب المجهول ما دور اجهزة االمن الفلسطينية فيما يحدث           . وبشكل أوسع بكثير  
من ناحية تريد هدوءا ولكن من دون الظهـور وكأنهـا تمنـع             . نحماس في وضع سيء، وهي في معضلة اآل       

هنـاك  : متى سيكون الجيش االسرائيلي مستعدا للدورة القادمـة قـال         : وفي رد على سؤال   . المقاومة المسلحة 
الدرجة الثانية هي ادخـال قـوة   . االولي هي دخول فوري للقوات االسرائيلية الخاصة إلى قطاع غزة    . درجات

اما بالنسبة الحتالل واسع انا ال اريد ان اشـيرإلى          . إلى مناطق اطالق القسام ونحن جاهزون ايضا      برية كبيرة   
علينا أن نكون جاهزين لكن المستوى السياسي في إسرائيل هو من يعطي            . هذا موضوع أشهر معدودة   . مواعيد

  .  الضوء األخضر
  14/4/2006 48عرب 

  
  توغل اسرائيلي في قطاع غزة  .22

قوات االحـتالل اجتاحـت،     أن  : غزة رائد محمد  نقالً عن مراسلها في      14/4/2006 اإلماراتية   الخليجنشرت  
أمس، األراضي الفلسطينية المحاذية لمحور كيسوفيم، الواقع على خط التحديد الفاصل بين قطاع غزة وأراضي               

امت بعمليات تمشيط   حتالل ق وقالت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة، إن قوات اال       . الخط األخضر، وسط القطاع   
 ان قوة من الجيش اإلسرائيلي قامت بأعمال تجريف قرب معبـر            ،وأفاد مصدر امني فلسطيني وشهود    . واسعة

واكد مصدر عسكري إسرائيلي ان وحدة صغيرة من         .قطاعالكيسوفيم في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب         
  . فلسطينيان استشهدا مساء أمس األولقطاع بحثا عن متفجرات تركها ناشطانالالجيش قامت باقتحام 

 ان القوات   ذكرتمصادر امنية فلسطينية    أن   ، وليد عوض  ،رام اهللا ،  14/4/2006القدس العربي   وذكر مراسل   
تنتشر في شوارع المناطق الحدودية المحاذية لشمال وشرق قطاع غزة بشكل           ) المستعربين(االسرائيلية الخاصة   

 ان القـوات الخاصـة      ىواشارت ال  . لوحات فلسطينية وتنتحل اسماء عربية     كبير مستقلة سيارات مدنية تحمل    
تنتشر بشكل كبير في المناطق الحدودية القريبة من حي الشجاعية شرق القطاع وبلدتي بيت حانون وبيت الهيا                 

  .شمالي القطاع
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  مناقصة إسرائيلية إلقامة حي استيطاني جديد قرب حائط البراق  .23
شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس ستطرح خالل أيام مناقصة من             كشفت مصادر عبرية ان     

وذكرت أسبوعية  . اجل إقامة حي استيطاني جديد يتكون من مساكن ومتاجر ومناطق سياحية قرب حائط البراق             
الـسيارات  يروشاليم التي كشفت النقاب عن هذا المخطط أمس إن الموقع الدقيق لمشروع البناء يقع في موقف                 

الذي يستخدمه سكان الحي اليهودي وزوار حائط المبكى، وتشرف على المشروع شركة التطوير وتحصل على               
وتقدر تكلفة المشروع بمئـة      .أما االستشارات الهندسية فسيقدمها موشيه سفدي     . مساعدة مالية من بلدية القدس    

أما المبلغ الباقي فسيخصص لبناء موقف       مليون شيكل إلقامة المنازل      40مليون شيكل، حيث سيخصص حوالي      
تحت األرض، ويأمل نسيم آرزي مدير عام شركة تطوير الحي اليهودي بالحـصول علـى األمـوال إلقامـة                   

ستكون هذه مساكن واسـعة     : وقال دافيد شريكي مهندس الشركة    . الموقف تحت األرض من خالل بيع المساكن      
وهذا . وسيكون الفندق بمستوى متوسط ويتضمن مئة غرفة       غرف كما هو سائد في المنطقة،        6ـ  5تتكون من   

  .مشروع وطني يستكمل الطابع الميداني للحي ويوفر حلوالً معقولة جداً إليقاف السيارات وللتنقل في المنطقة
 14/4/2006البيان 

  
  يهود طهران يهنئون اإليرانيين بالتخصيب  .24

وجاء فـي  .  على نجاح العلماء في إنتاج الوقود النووي هنأ اتحاد يهود طهران الشعب اإليراني وقادته :وكاالت
 ان االتحاد يعـرب عـن ارتياحـه         :)ارنا(الرسالة التي وجهها االتحاد ونشرتها وكالة األنباء اإليرانية الرسمية        

لتوصل الخبراء والعلماء اإليرانيين إلى إنتاج دورة الوقود النووي في سياق شموخ واقتدار الوطن العزيز على                
  . وهنأ االتحاد الشعب اإليراني وقائد الثورة اإلسالمية والمسؤولين على تحقيق النجاحات.  السالمطريق

 14/4/2006البيان 
  

  ضغوط على أولمرت للعمل على إطالق بوالرد  .25
 دعت لجنة تعمل على إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد المسجون في الواليـات               :يو بي أي  

. رت ورؤساء الكتل البرلمانية إلى تقديم طلب رسمي للواليات المتحدة إلطالق سـراح بـوالرد              المتحدة، اولم 
هآرتس ان لجنة تحرير بوالرد بالتعاون مع زوجته أبلغت اولمرت ان مصدرا مقربـا مـن الـرئيس                   وذكرت

تجـاه الحكومـة    األميركي بوش ابلغهم انه اذا قدمت إسرائيل طلبا جديدا سيقبل العتبارات إنـسانية، وكلفتـة                
ونشرت اللجنة مساء اول من أمس رسالة كتبها بوالرد قبل عدة أيام يدعو فيها الجمهور اإلسـرائيلي                 . الجديدة

  . الى التحرك من اجل إطالق سراحه
 14/4/2006البيان 

  
  أولمرت يمضي إجازته على حدود لبنان   .26

الجليل المحاذية للحدود مع جنوب لبنـان   وصل أولمرت وزوجته ليزا إلى منتجع سياحي في منطقة    :يو بي اي  
وذكر موقع يديعوت أحرونوت أن عددا كبيرا من عناصر الـشرطة           . لتمضية إجازة لم تحدد مدتها لدواع أمنية      

بقيادة العميد الركن داني حداد ومشاركة حراس من جهاز الشين بيت األمني ضـربوا طوقـا حـول المنـشأة           
صا أن منطقة الجليل في شمال إسرائيل محاذية لجنوب لبنان حيث ينـشر            السياحية، التي لم يذكر اسمها، خصو     

ودققت حواجز الشرطة ببطاقـات هويـة الـداخلين إلـى المنطقـة              حزب اهللا عناصره وقاذفات صواريخه،    
  . والخارجين منها، وأصدرت أذونات خاصة للسكان تتيح لهم التنقل

  14/4/2006البيان 
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  اف دولي على األمور الماليةال مانع من اشر: وزير االقتصاد .27
 أكد وزير االقتصاد الوطني عالءالدين األعـرج أمـس أن الحكومـة     ) :الوطن(رام اهللا المحتلة ـ غزة ـ   

الفلسطينية ال تمانع من حيث المبدأ ان تشرف مؤسسات دولية بشكل رسمي على إدارة األمور المالية للـسلطة                  
واشـترط أن تكـون هـذه         ،المتردي في األراضـي الفلـسطينية     الفلسطينية وذلك في محاولة إلنقاذ الوضع       

المساعدات ضمن إدارة مالية شفافة يتم مراقبتها بصورة مناسبة ضمن آلية محددة، مضيفاً أن صرف رواتـب                 
وكـشف األعـرج أن      . الموظفين الفلسطينيين سيكون في أقرب وقت ممكن بعد أن تم تأمين جزء كبير منها             

الكويت ستحول مساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية لمواجهة األزمة الحالية، مـضيفاً ان            االمارات والسعودية و  
  . تمريرها عبر جامعة الدول العربيةىهذه المساعدات تم االتفاق عل

14/4/2006الوطن العمانية   
  

  وزير المالية يتوقع انهيارا اقتصاديا خالل شهور .28
بد الرازق امس انهيارا اقتصاديا في االراضي الفلسطينية خالل          توقع وزير المالية عمر ع     :  رويترز –رام اهللا   

واتهم عبد الـرازق اسـرائيل والواليـات         .شهور مالم تتدخل حكومات عربية للحيلولة دون تفاقم أزمة مالية         
المتحدة واالتحاد االوروبي بشن حرب اقتصادية على الفلسطينيين وحذر من ان العقوبات المالية التي فرضـت                

دي بدوره الـى    ؤدي الى تجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما ي          ؤسلطة الفلسطينية قد ت   على ال 
  .وقال الوزير ان المنفذ الوحيد االن أمام الفلسطينيون هو العالم العربي .مزيد من العنف

  14/4/2006الرأي األردنية 
  

  ماليا حماس ةمساعدل مؤتمراً دولياً تنظمإيران  .29
ن لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى جمع مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية بعدما قـررت الواليـات                تخطط إيرا 

سنـشجع  : المتحدة وأوروبا قطع الدعم الذي كانتا تقدمانه لألراضي الفلسطينية، وقال محتشمي رئيس المؤتمر            
ضاف إن المـؤتمر الـذي   وأ، برلمانات الدول اإلسالمية على مساعدة الحكومة الجديدة في فلسطين بشكل فعال    

في طهران بمشاركة العشرات من رؤساء البرلمانـات فـي الـدول            غد  سيطلق عليه مؤتمر القدس سيعقد يوم       
  .اإلسالمية ومسؤولين من الحركات المناهضة إلسرائيل

 14/4/2006البيان 
  

  اليمن يطلب جلسة طارئة لمجلس األمن حول فلسطين .30
مة المؤتمر االسالمي في األمم المتحدة بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة            تقدم اليمن باسم مجموعة منظ     : ا.ن.ق

لمجلس االمن لدراسة التطورات الخطرة على الساحة الفلسطينية بما في ذلك الوضع في القدس المحتلـة فـي                  
  . ضوء الممارسات االسرائيلية وتفاقمها

  14/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مال القدسمحمد السادس يعين مديرا جديدا لبيت .31
عين العاهل المغربي وزير األوقاف السابق عبد الكبير العلوي المدغري، مديرا عامـا             :  محمد بوخزار  ،الرباط

وقال بيان مغربي، إن الـرئيس أبومـازن        . لوكالة بيت مال القدس، خلفا للسفير الفلسطيني السابق في المغرب         
  .سحرص على أن تتولى شخصية مغربية، ادارة بيت مال القد

  14/4/2006الشرق األوسط 
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  عمرو موسى يدعو الى بلورة موقف فلسطيني موحد .32
دعا عمرو موسى خالل لقائه سري نسيبة الى ضرورة اطالق حوار فلسطيني داخلي يضم كافة القوى 
والفصائل الوطنية واالسالمية لبلورة موقف فلسطيني موحد يتجانس مع الموقف العربي على اساس المبادرة 

واشار موسى الى ان  .ة للسالم والتي تم التأكيد عليها خالل القمة العربية االخيرة في العاصمة السودانيةالعربي
اسرائيل ستعمل على تنفيذ مخططها تحت ذريعة االنسحاب من اراضي فلسطينية لكسب التجاوب الدولي 

 .دائلخاصة في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة الفلسطينية موقف الرفض بدون طرح ب
 14/4/2006القدس الفلسطينية 

  
  استنكار إسالمي لقطع المعونات األوروبية واألميركية عن الشعب الفلسطيني .33

استنكر رؤساء برلمانات الدول االسالمية في ختام اجتماعـاتهم باسـطنبول أمـس             :  سالم الواوان  -اسطنبول
مساعدات والمعونات عن الشعب الفلـسطيني      التهديدات من جانب االتحاد االوروبي والواليات المتحدة بقطع ال        

وسلطته المنتخبة واعتبروا تلك التهديدات بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني ونسفاً لألسس التي تقوم عليها               
 رؤساء البرلمانات حكومات وشعوب االمتين العربيـة واالسـالمية لـدعم             اعالن اسطنبول  ودعا .الديمقراطية

ماديا ومعنويا وسياسيا واعالميا وتعويضهما عما تم قطعه عنهما مـن مـساعدات             الشعب الفلسطيني وسلطته    
  .ومعونات بأقصى سرعة

  14/4/2006السياسة الكويتية 
  

  الواليات المتحدة تعرقل بيانًا عن مجلس األمن يدين الممارسات االسرائيلية في غزة .34
جتياح االسرائيلي الذي تنفذّه قوات اإلحتالل      عرقلة الواليات المتحدة أمس نشر استنكار من قبل مجلس األمن لال          

 .  بزعم أن مسودة البيان الذي قدمته قطر ينتقد إسرائيل بشكل مبالغ فيه وال حاجة له               ،اإلسرائيلي في قطاع غزة   
وهـاجم منـدوب    . هذا وانتقد عدد من الدبلوماسيين االقتراح القطري، منهم المندوبين البريطاني والـدنماركي           

إذا كنت أنا الوحيد الذي عارض الـصيغة المطروحـة          : ون، البيان القطري زاعما   لتوبحدة، جون   الواليات المت 
  . سأكون فخورا بذلك

  14/4/2006 48عرب 
  

  روسيا تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة .35
اننا نرى أن من الضروري استئناف العملية السلمية على أساس خارطة الطريق            : أعلن الرئيس الروسي بوتين   

تقدم المستقيم نحو بندها النهائي وهو انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتعايش مع اسـرائيل فـي ظـل                   وال
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة من أجل بلوغ هذه األهداف لتقديم المساعدة الحقا أيـضا الـى القيـادة                    .السالم

  .عباسالفلسطينية والحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية برئاسة محمود 
 14/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  !أو جدانوف بالعمامة… وزارة الثقافة الفلسطينية  .36

  رشيد قويدر      
ثمة عالقة وثيقة بين طبيعة النُظم السياسية ـ اإليديولوجية، وإفرازاتها الثقافية، وإن كانت عالقة بالغة التعقيد،  

ويمكن تلمس ذلك في التصريحات التي أطلقهـا أخيـراً وزيـر        . بيقخصوصاً في ما يتعلق بين النظرية والتط      
الثقافة الفلسطيني الجديد عطا اهللا أبو السبح، في الجملة المفتاح األقرب إلى كلمة السر، حينمـا تحـدث عـن                    
االهتمام بجيل الشباب وتحصينه، وضد ما أطلق عليه اسم الغزو الثقافي والفكري، مع األمل بأن ال تكون كلمة                  
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تحصين بمثابة المفتاح لقمع الثقافات األخرى، رغم أنها تثير الحذر والقلق من الثقافـات األخـرى أي غيـر                   
الحمساوية، فضالً عما يرسمه من معالم مقبلة لدى إجابته عن سؤال بشأن أرشيف وزارة الثقافـة الفلـسطينية                  

لتصنيف والتبويب والحـذف واإلضـافة      سيجري العمل عليها با   : وأشرطتها من أفالم وثائقية وروائية، اذ قال      
سواء كان النشيد أو المسرح أو حتى الفـيلم،         ) …(واإلقرار، يمكن أن نقر بعض األشياء بالحذف أو اإلضافة          

؛ وتبرز هنا كلمة الحذف أي القص،       …هناك بعض األفالم التي يمكن أن تشكل الثقافة لدى اإلنسان الفلسطيني            
هذا، مع إدراج كلمة تحصين، فهي متالزمة في الخطاب الثقافي ـ الـسياسي   ويترادف . من الهامش إلى المتن

، وهكـذا   اإلعالمية، التربوية، من دون أن نستطيع تعيين موقع التحصين        : الراهن، وتنسحب على حقول أخرى    
فإن كمية االلتباس هي كبيرة وال تحتمل، وبالذات في اللحظة التي أصبح فيها معلوماً أن الثقافة هي كل أنـواع                    
االتصال والتواصل بتنوعه وتعدده، واالستهالك والتعبير واإلعالن، والكتابة والعلوم، والملبس والمأكل وأنماط            

ب الوزير بـ أنوشكا ومصطفى قمر في مهرجانات فلسطين،         وحين لم يتبدد االلتباس، بل اختصر بحس      . العيش
  .وفي ذهنية التحريم والمنع، بسبٍب من أن طلعوا الشباب والصبايا على المسرح لتقبيل المطربين

بين حقبتين فلسطينيتين، ثمة إشكالية لم يعد باإلمكان تغييبها من جانب المعنيين بالحل، ورغم كثرة التنظيـرات                 
فسيرات المتصارعة والمتناقضة، التي ينفي كٌل منها صالحيات اآلخر، عبـر قـراءة وتأويـل               والتحليالت والت 

وتحليل عناصر مكونات الخطاب الثقافي الفلسطيني في راهنية زمنه المحدد، وسبق له أن عـانى خلطـاً فـي                   
ات، في الوقت الـذي  األوراق، وانتقائية في المناهج والرؤى، أدت به إلى نوع من العشوائية التي بددت األولوي       

هو بأمس الحاجة إلى دليل عمل جامع متعدد وموحد، وبمثابة قانون إنقـاذ، باعتبـاره مفتـاح حيـاة، بحكـم                     
  .االختيارات والسلوكيات الثقافية، ويحصنها من التلقائية والضياع واالستئثار السابق

 من أزمة محتدمة في سياق التناقض       وتشير كال الحالتين بوضوح، الى وضعية فكرية معقدة وملتبسة، لما تشكل          
واالستقطاب، بين قطبين تعاقبا ديموقراطياً، واألخير، وإن بلغ أفكار ورؤى ونظريات الحداثة وما بعدها، فانها               
لم تؤثر به، رغم االنعكاس في التحوالت الالهثة للثورة التكنولوجية المعلوماتية، وعلوم االتصال والتواصـل،               

واختزال هذا االستحقاق بالمنع والتحريم من المـشاركة فـي          . شبكات المعلومات العالمية  واألقمار الصناعية، و  
المهرجانات الفلسطينية، وفي هذا التعيين للتحريم، ال يبرز كقطب مضاد، بل أدنى مرجعية، في المواجهة بـين          

لنسبي والتعددي وُأسس المجتمع    اإليديولوجيا األصولية وبين العقالنية النقدية والعلمانية، فاألولى رافضة للفكر ا         
ومع تأكيدنا أن األصولية ال تتوقف على الفكر        . المدني الحديث، وبناء الجسور الثقافية على هذا التنوع والتعدد        

الديني، حين تبرز من داخله استعادة جدانوفية ـ نسبة الى المفوض العام للثقافة الستالينية ـ، وفي ثنائية مثقفي   
أم رعية، حينها نتخيل جدانوف بالعمامة، وأصوليون بقبعة جدانوفية، انطالقاً مـن نظـرة              السلطة و مواطنين    

  .مشتركة، وإن اختلفت أهدافها ووجهتها ومراميها، تقول باإلصالح والضبط االجتماعي
بيد أن فكرة اإلصالح االجتماعي المستهدفة، هي أحوج ما تكون إلى الدراسة والبحث الجاد من قبل المؤسـسة                  

لوزارة، باستعراض الحاجات الثقافية ألغلبية الفلسطينيين، من الموظفين والمدرسين والعمـال والفالحـين،             وا
فهؤالء يدفعون ما عليهم من ضرائب مرتين االولى في كلفة االحتالل االسرائيلي الوحشية والباهظة، والثانيـة                

 على الحد األدنى من احتياجاتهم الثقافية،       بدفع ما عليهم من ضرائب للمؤسسات التنفيذية، ومن دون أن يحصلوا          
وهذا يؤكد ضرورة اإلصالح، التي تعزز العقد الذهني بين المؤسسة التنفيذية وطبقات المجتمع، حـين نتمثـل                 

فضالً عن عناصر الثقافة المعروفة من إبداع أدبي وفكري وفنـي، أي نحـو              . الحاجات الثقافية بمعناها الواسع   
م والمؤسسات الدينية والرياضية، األمر الذي يشكل المدخل األساس لمعرفة النسق الذي            عناصر التعليم واإلعال  

ينظم األفكار والمعتقدات والمشاعر ألبناء المجتمع في لحظتـه الراهنـة، وصـوالً إلـى دراسـات موثقـة                   
 أنهم الممولون   باإلحصاءات، فالثقافة اآلن هي سلعة مرتفعة الثمن ال يقدر على شرائها معظم الفلسطينيين، رغم             

األساسيون لمؤسسات الثقافة الفلسطينية، ولم يعد من المفيد التغني بحسب الوزير بأننا أكثر شعب مـتعلم فـي                  
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 في المئة غير متعلمين، رغم أن هذا التغني يحتـاج إلـى             15 في المئة، ونسبة     85المنطقة، ولدينا نسب تعليم     
  .دةتدقيق، بدالً من االختباء وراءه في حيادية بار

في كل مرة يجد المثقف الفلسطيني نفسه في ورطة ال يحسد عليها، اذ سبق أن ُألغيـت المؤسـسات وفُبركـت          
االتحادات التي تهيمن عليها وزورت إرادتها، أما اآلن فبات القلق مشروعاً، كـذلك الخـوف مـن االنغـالق                   

فرض خطاب واحـد عليـه بعـد        والتسوير، الخوف على الرأي، والموقف من االعتبار الثقافي المحض، في           
اقتحامه، وبما يمثل من استهتار بقدرة الثقافة الفلسطينية وتفوقها بتعددها على الثقافة الصهيونية، تلـك الثقافـة                 
التي ال تملك سوى استعارة الخطاب الثقافي الغربي، وهو الخطاب الذي إذا ما أحسن الفلسطينيون تملكه، فإنـه                  

االختالف، كما هو مدعى ـ أي بالوجود ـ، وااللتباس في هذا الموضوع، هـو    لن يبقي إلسرائيل أي تبرير ب
  .بمثابة مثال نموذجي على الجمود اإلدراكي للنخب التنفيذية الرسمية، وباعتباره حلقة مفقودة

كما أن الصيغة الفضفاضة التي يرتديها مفهوم المثقف الفلسطيني، لن تمكن من تحديد إشـكاالته وموضـوعه،                 
فجزء من  . اينة وسط المثقفين، المأخوذة بمقدار تناسبي بين أجزاء مكونات الصورة، وتعددها بأطيافها           ودون مع 

هؤالء المثقفين، استطاعت األجهزة التنفيذية تسخيره وشراء صمته، ومن ثم تحويله إلى بوق للدعاية والتبريـر                
ستخدامه في معـارك التيـارات الفكريـة ـ     والتضليل، باعتباره سالحاً فكرياً، وآخرين تم ابتالعهم سياسياً ال

السياسية، وآخرين يحاولون الحفاظ على حيادهم لصالح موقع الشأن العام، رغم أن هذه الحدود بـين األقـسام                  
وكل هذا يؤدي بالنتيجة إلى تكـرار       . الثالثة ليست نهائية أو مغلقة، في حركة عبور وهجرة، وهجرة معاكسة          

وعلى سبيل المثال يبـرز هنـا، موضـوعتي اتحـاد الكتـاب،             . اهمة في لفظها  واقع األزمة، ال نقدها والمس    
  .والصحفيين بين الداخل والخارج

ويستقبل اآلن المثقف الفلسطيني وزارة الثقافة في عهدها الحمساوي بالتأثير الصادم بمواضيع مترابطة في مـا                
لثقافية، وفي مرحلة تحرر وطني تـشهد       بينها، القلق من تسلط منهج أحادي حاكم في التعاطي مع الموضوعة ا           

تسلط احتالل وحشي يطال رموز الثقافة ومجموع مناحي الحياة الفلسطينية، ومد اإليديولوجيات األصولية فـي               
المحيط الخارجي، والذي يراد له أن يتغلغل في كل مسامات الحياة، وبما يعبر عن سقوط مدٍو لألحالم الثقافيـة       

وعلى هذا الواقع، فإن    . تاريخية التي تتعرض لها نظريات التغيير والتقدم االجتماعي       الثورية، وفي محاكمتها ال   
المثقفين الفلسطينيين أمام مجموعة من المهمات تتنافس باألهمية واإللحاحية، منها القيام بمراجعة نقدية فاحصة              

 الـسائدة بـين التيـارات    وشاملة للماضي، وللتراث السائد ماضوياً، ونحو الحاضر، ومراجعة طبيعة العالقات        
الفكرية التي ينتمي لها المثقفون، وتبني احترام مبدأ التعددية والتخلي عن عقلية القبائل التي وسمت جوانب من                 

كما يتطلب بناء جبهة واسعة للدفاع عن الثقافة والمثقفين، بدءاً من االتحادات النقابية             . الحياة الثقافية الفلسطينية  
عبر البحث عن مشروع للحداثة يـستجيب       , ن مناهج العلوم والنظريات الحديثة بدون تأليه      الجامعة، واإلفادة م  

لخصوصيات استيعاب كل قيم ومنجزات المجتمعات األخرى، وفي تعددية إلى رحـاب مؤسـسات المجتمـع                
طفى المدني بدالً من صرف الجهد الفكري في أحالم يقظة عن أدلجة معينة للمجتمع، تلخص بمنع أنوشكا ومص                

  .قمر من المشاركة بالمهرجانات الفلسطينية
14/4/2006الحياة   

 
  الفلسطينيون في الكنيست اإلسرائيلي .37

  حمادة فراعنة
الكتل البرلمانية العربية، اخفقت كعادتها في التوصل المسبق لتوحيد صفوفها وخوض المعركة االنتخابية بقائمة              

 بالمئة بينما   57التصويت في الوسط العربي حيث لم تتجاوز        او قائمتين، ولكنها حققت النجاح رغم تدني نسبة         
  .  بالمئة63تجاوزت نسبة التصويت لدى الوسط اليهودي حوالي 
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 الف صوت وكان لها ثمانية مقاعد بينمـا         258في الدورة الماضية بلغ مجموع ما حصلت عليه القوائم العربية           
 يعكس اهمية التحالف، حيث استفاد شـاس         مقعدا وهذا  11 الف صوت وكان له      254حصل حزب شاس على     

من كامل االصوات التي حصل لها في صناديق االقتراع، بينما لم تحصل القوائم العربية اال على ثمانية مقاعد                  
 الف صوت، وذلك النها خاضت المعركة ممزقة ومبعثرة وبذلك حرقت االصـوات             258رغم حصولها على    

  . من المقاعدالزائدة غير المؤهلة للحصول على مزيد
14/4/2006الرأي األردنية   

 
   الفلسطيني–البحث عن سبل جديدة إلدارة الصراع اإلسرائيلي  .38

  ماجد الشيخ
أجريت االنتخابات البرلمانية الفلسطينية واإلسرائيلية في زمن متقارب نسبياً، وتشكلت فـي أعقابهـا حكومـة                

ولى ما زالت تثير لغطاً فـي إسـرائيل وفـي العـالم             األ. فلسطينية، فيما ال تزال اإلسرائيلية في طور التشكل       
الغربي، فيما الثانية أياً تكن تركيبتها، ستستقبل بالترحاب من دون أي لغط، وذلك فـي تمظهـر جديـد مـن                     
تمظهرات ازدواجية المعايير الغربية، في اعتبارها األولى غير ديموقراطية أو ان ديموقراطيتها مارقة كونها لم               

فـي وقـت    .  حكومة موالية للسياسات الغربية، ومن دون احترام لخيارات الشعب الفلسطيني          تلب الطموح في  
عدت خيارات اإلسرائيليين ديموقراطية، وهي على الدوام كانت تحسب كذلك لتستقبل بالترحاب فـي أروقـة                

  .ومحافل الدول والمؤسسات الغربية
الفلسطيني على خلفية االنتخابات األخيرة، منـشؤه       وإذا كان في اإلمكان الحديث عن تحول في المزاج الشعبي           

الوضع الداخلي، فإن التحول في المزاج اإلسرائيلي، وإن بدأ قبل االنتخابات األخيرة، أفرز خريطـة حزبيـة                 
جديدة، سيكون من نتائجها ائتالف حكومي جديد لن يستطيع االستمرار من دون المزاوجة بين توجهاته الداخلية                

الصراع مع الفلسطينيين، والتي تشكل خطة إيهود أولمرت أحد أبرز معالمها، في ما تعنيه من               وسياسات إدارة   
فالحل األحادي محاولة فاشلة مـن رزمـة محـاوالت          . فشل تلك اإلدارة وفشل مسار التسوية المتفاوض عليها       

وروبـي، وفـرض    الحفاظ على إدارة الصراع، وإدارة دفته كخطوة استباقية الستجالب دعم دولي أميركي وأ            
وهذا في حد   . خطة أولمرت على اللجنة الرباعية بديالً لخريطة الطريق التي غيبها آرييل شارون قبل غيبوبته             

  .ذاته كاف للقول ان ليس هناك استعداد اسرائيلي لتسوية تستجيب الحد األدنى من التطلعات الوطنية الفلسطينية
ية يبقى محدوداً، وهو في نطاق السياسات الداخليـة، فـالمزاج           لكن التحول الذي أظهرته االنتخابات اإلسرائيل     

الشعبي اإلسرائيلي الذي اتاح مثل هذا التحول، ما زال ينحو في اتجاه محاولة تحجـيم التطلعـات الفلـسطينية                   
وتقزيمها، وحصرها في حدود نهائية أو دائمة ال تترك للشعب الفلسطيني سوى حدود جدار الفصل العنـصري                 

 خطة أولمرت تحويله، جداراً سياسياً حدودياً، بما يحويه من معازل وكانتونات تشكل عقبة رئيـسة                الذي تبغي 
  .امام دولة فلسطينية مستقلة

ـ         ، أن اسرائيل في طريقها الى الـتخلص فـي          17 ومن الواضح اآلن، في ضوء نتائج االنتخابات للكنيست ال
يخية، فيما يجري حسم ازدواجية الثنائية القطبية الحادة من         ديكتاتورية الحزب الواحد، بزعاماته العسكرية التار     

، وباتت الخريطـة الـسياسية اإلسـرائيلية        )حكومة ومعارضة (او من خارجها    ) حكومة ائتالفية (داخل السلطة   
فـاإلرث  . تقترب اكثر نحو تقدم قيادات مدنية، ال تمتلك حالة الزعامة، الصفوف األولـى لألحـزاب القائمـة                

ذي افتتح به شارون زعامته لحزب كاديما ينتهي الى تسلم مدنيين قيادة الحزب، بما يعنيه ذلك من                 الشاروني ال 
مؤشر على تحول مهم في الخريطة الحزبية في اتجاه تحول أحزابها الى كوكتيل ائتالفي متنوع في انتماءاتـه                  

يل نحـو مواجهـة، او حـل        اإليديولوجية وخياراته السياسية، كدليل عجز وفشل حزب واحد في قيادة اسـرائ           
  .مشاكلها األمنية او إدارة الصراع وسط إجماع قومي كامل
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بات الفلسطينيون اليوم امام نموذج آخر من سياسيي األحزاب اإلسرائيلية في غياب شارون، وانزواء شـمعون                
ـ                   ضوء بيريز خلف ايهود أولمرت بعد هزيمته امام عمير بيرتس في انتخابات حزب العمل، وهو ما شـكل ال

الكاشف على التحوالت في المزاج السياسي والشعبي اإلسرائيلي، بهجرته الى احـزاب الوسـط وسياسـاتها                
، كما كان خروج كاديما من رحم الليكود واستقطابه عـداً مـن سياسـيي               - االجتماعية خصوصاً    –الوسطية  

نتخابات األخيرة بما تتيحه اآلن     أحزاب اليمين ويسار الوسط أبرز مؤشرات هذا التحول، الذي اعادت بلورته اال           
  .من وضع حصان كاديما في مقدم عربة االئتالف الحكومي الجديد

إال ان القواعد الهشة التي قامت عليها االئتالفات الحكومية السابقة، انطالقاً من سياسات داخلية على الغالب، قد                 
ذا كان يمكن للسياسة األحادية التـي يقترحهـا         ال تتيح للحكومة الجديدة بزعامة كاديما االستمرار طويالً، إال ا         

أولمرت ان تشكل عامل استقرار لحكومة كهذه، بعد التوصل الى تسوية على صـعد الـسياسات االقتـصادية                  
  .واالجتماعية، خصوصاً مع حزب العمل باهتماماته االجتماعية الحالية

مفاجآتها فوز حزب المتقاعدين بسيطة مـن        وإن كانت احدى     –من هنا يمكن القول ان االنتخابات اإلسرائيلية        
 أظهرت انهياراً في المواقع اإليديولوجية اليمينية، وسقوطاً مـدوياً لـدعاة ارض اسـرائيل               –مقاعد الكنيست   

 وإن بحـدود  –إال انها، وفي المقابل، بلورت جبهة عريضة تمتد من يمين ويسار الوسط وحتى اليسار      . الكاملة
احة ما يمكن ان يتبقى للفلسطينيين من اراض ال تتيح لهم إقامة دولـة، وال حتـى                  مؤيدة ألهداف تقليص مس    –

ـ   فـ. التواصل بين اجزائها   واقعية شارون في توالي االنسحابات الجزئية األحادية، تستهدف         الواقعية المكملة ل
ه بأوسـاط   خفض أعباء الضغط الفلسطيني، عبر التخلص من مزيد من األغيار كخطوة في سلسلة خطوات تتج              

ـ   تنقية الدولة واالتجاه بها في شكل بطيء ومدروس، ومنسق مع األميركيين واألوروبيـين              الحكومة الجديدة ل
نحو التخلص تدريجاً من ثنائيتها القومية ولو بعد حين، وهو ما أشار إليه أولمرت عشية االنتخابـات بدعوتـه                   

  .رائيل كدولة يهودية ذات غالبية يهودية واضحةاإلسرائيليين الى بلورة هويتنا الذاتية وضمان وجود اس
وعلى هذا تصبح لعبة التحالف الجديد الناشئ في اسرائيل اليوم اكثر انكشافاً، وهي تتجه الى عـزل الحكومـة                   
الفلسطينية وممارسة مزيد من الضغوط عليها، والمضي في سياسة رفض التعامل مع السلطة كشريك سياسي،               

 أوروبي سيتوضح اكثر فأكثر، خصوصاً فـي        –اسة الحلول األحادية بتأييد اميركي      وكمبرر لالستمرار في سي   
  .أعقاب تصريحات وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس األخيرة في هذا الشأن

اما عن دعوة أولمرت الرئيس الفلسطيني الى مفاوضات مباشرة، وإعالنه استعداده التفاوض في حـال كـان                 
ثل في الجانب الفلسطيني، وإال فاالنفصال من طرف واحد، فهذا مـا ال ينـسجم وتوجهـات                 هناك استعداد مما  

 فيما هي تستبعد الحكومة الفلـسطينية مـن أي توجهـات    – الجديدة الفعلية اآلن –الحكومة اإلسرائيلية القديمة   
يب أي دعوة تفاوضـية     تفاوضية، بل بعيداً في رفضها التفاوض اساساً، إذ ال يمكن للرئيس الفلسطيني ان يستج             

من دون الحكومة، كما ال يمكن للحكومة ان تمضي في سياساتها من طرف واحد من دون إشـراك الرئاسـة،                    
. بمعنى ان أي خطوات سياسية كبرى أو صغرى ال يمكن ان تتم بمعزل عن رعاية النظام السياسي الفلسطيني                 

نظراً الى األهداف التي يطرحها، والتي تحـسم        وما يعرضه أولمرت ال يستجيب إمكان قيام مفاوضات مباشرة          
نتيجة التفاوض سلفاً، وهي أبعد ما تكون عن تسوية ممكنة، وأقرب الى حل أحادي، يعرف أولمرت مـسبقاً ان             
السلطة الفلسطينية ومرجعيتها، وكامل مؤسسات النظام السياسي، ترفضه تماماً، بخاصة ان سقف ما يطرحـه               

ارون، ادنى كثيراً من أي سقف سابق، من مشروع ايهود باراك الى خطة بنيامين         أولمرت، األمين على خطة ش    
  .كامب ديفيد ايام إدارة الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون نتانياهو الى مشاريع واي ريفر و

سة إحداهما تتبع سيا  . نحن، إذن، امام حكومتين فوق أرض واحدة، تتنازعان السيادة عليها او على اجزاء منها             
األمر الواقع الشارونية، وهي أكثر استعداداً لمواصلتها على رغم ما قد يعترضها من عقبات داخلية، وأخـرى                 
تحاول ان تشق طريقاً جديداً، لتنهج سياسة مغايرة لسياسات الحكومات السابقة، في إطار نظام سياسي يحـاول                 
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وكل منهما يتجه صوب االلتفات الـى       . لشاملضبط إيقاع هذه السياسة ومنعها من الخروج الى عراء التصادم ا          
  .مشكالته وأزماته الداخلية لكسب أوسع اصطفاف الى جانبه في إدارة الصراع مع الطرف اآلخر
يقود الى حـسم    وعلى رغم إدراكنا البون الشاسع الذي يفصل بين حكومتين، تنشآن وسط مزاج شعبي عام ال                

 فإن الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية ستشهدان تضاداً كـامالً         – ل في الجانب اإلسرائيلي    على األق  –خياراته  
ات الفلـسطينية الـسابقة،     التي طبعت مرحلة من مراحل الحكوم     فـ شراكة السالم    . في توجهاتهما وسياساتهما  

ـ ليوم عند تخوم ما يمكن تسميت     تنتهي ا   غياب الشراكة، حتى في مجال إدارة الصراع، نظراً الى تباعد رؤى     ه ب
الطرفين، وإلى غياب أي قاسم مشترك، ولو في حده األدنى، لرؤية وسائل حل هذا الـصراع وفـق تـسوية                    

  .ممكنة
عموماً، وفي الغالب األعم، ال تتجه التسويات الى إنهاء الصراعات بأشكالها المتعددة، قدر ما تعلن عدم قـدرة                  

وهذا ال يعني مطلقاً فقـداناً لـإلرادة، إال         . األطراف المتصارعة على االستمرار في الصراع وفق وتائر سابقة        
بالقدر الذي تنعكس فيه قدرة الذاكرة على فقدان ذاتها، وهذا ما ليس متوافراً في الحال الفلسطينية، اذ الذاكرة ما                   
زالت في اتقادها تعكس إرادة استمرار الصراع على رغم ذلك فإن التسويات ليست عادلة على الدوام، وهـي                  

ولكن على أي قاعدة يمكن ان      . لى اإلطالق، فقد يكون حل الدولتين تسوية ممكنة لكنه ليس عادالً          ليست كذلك ع  
  تتأسس التسوية الدائمة وهل هناك اإلرادة الكافية واإلمكان الواقعي من الطرفين لتحقيق مثل هذه التسوية؟

ومة برغبات وتمنيات من جانـب      على رغم الرغبة المتبادلة في ايجاد حل نهائي لدى أوساط في الجانبين، مدع            
بعض أوساط المجتمع الدولي، ومن ضمنه اللجنة الرباعية عبر خريطة الطريق التي تبناها الرئيس األميركـي                

 األميركي الرافض اسـتئناف المفاوضـات،       –كأساس لرؤيته، إال ان ذلك ما زال يصطدم بالتعنت اإلسرائيلي           
لواليات المتحدة في اعتباره سياسة التسوية الممكنة فـي الوقـت           واستبدال ذلك بخطوات حل احادي ال تمانع ا       

الحالي، ولهذا ليس هناك امل كبير في تغيير فعلي او حقيقي في الموقف األميركي حتى نهاية واليـة الـرئيس                
جورج بوش، وتلك هي فحوى رسالة التمسك اللفظي المراوغ بخريطة الطريق، التي لم تعد قائمة بالنسبة الـى                  

  .يل، خصوصاً اآلن وهي تتجاوز عتبة االنتخابات على أساس خريطة اخرى هي الخريطة الشارونيةإسرائ
  14/4/2006الحياة 

 
  جنراالت اسرائيل الى التقاعد من العمل السياسي .39

 ماجد عزام
ة للمرة األولى منذ تأسيس دولة اسرائيل تقريبا، تكاد الساحة السياسية والحزبية تخلو مـن الجنـراالت والقـاد                 

اذ ال يوجد أي من هؤالء على رأس األحزاب الثالثة الكبرى، العمل وليكـود وكاديمـا،                . العسكريين البارزين 
  .التي تنافست في االنتخابات األخيرة ما يشير الى تضاؤل تأثير العسكر في الحياة السياسية

موقـة فـي المنظومـة      فقد تراجعت مكانة ليكود كحزب قادر على ايصال أعضائه وجنراالته الى مناصب مر            
أمـا العمـل،   . السياسية الحاكمة، وغاب العسكر عن قائمة العشرة األوائل اللمثلين للحزب في الكتيست الجديدة   

حزب الجنراالت التاريخي، فحل عسطريان فقط في قائمته للعشرة األوائل في الكنيست، أولهما الجنرال عامي               
ك، والذي احتل المركز السادس، علما أن الصحافة االسرائيلية تشير          أيالون، القائد السابق للبحرية وجهاز الشابا     

الى تحول الجنرال الصقري الى معسكر الحمائم، بعد توصله مع الوزير الفلسطيني السابق سري نـسيبة الـى                  
والثاني الوزير السابق الجنرال بنيامين بين      . وثيقة سميت باسميهما تضع خطوطا عريضة لحل نهائي للصراع        

ازر الذي احتل المرتبة التاسعة، والذي تشير كل الدالئل الى تضاؤل تاثيره داخل الحـزب بعـد وصـول                   اليع
  .الماضي) نوفمبر(الزعيم النقابي عمير بيريتس الى سدة القيادة في تشرين الثاني 
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قائد االـسابق  ولم يشذ الحزب الحاكم كاديما عن هذا السياق، فحل جنراالن فقط في قائمته للعشرة األوائل هما ال           
للشاباك الجنرال آفي ديختر في المرتبة الخامسة، ووزير الدفاع الحالي شاؤول موفاز في المرتبة الثامنة، وهي                

  .مرتبة متأخرة نسبيا مقارنة باألعراف الحزبية والتنظيمية في اسرائيل
 تضم سوى سبعة من القـادة       اضافة الى ذلك، تجدر االشارة الى أن الكنيست السابعة عشرة بقائمتها النهائية ال            

العسكريين ليسوا كلهم من الجنراالت، وهو ما يعتبر رقما متواضعا نسبيا، اذ أن الماضي القريب شهد وجـود                  
هذا العدد في قائمة واحدة لألحزاب الكبرى، وحتى في قائمة العشرة األوائل كما كان يحدث في حزب العمـل                   

  .مثال
أن سطوة الجنراالت على الحياة السياسية والحزبية في اسرائيل في طريقها           بناء على ما سبق يمكن االستنتاج ب      

الى االضمحالل، ما يقودنا الى محاولة استكشاف الظروف والحيثيات التــــي أدت الى هذا الواقــــع              
  .الجديــد على الساحة االسرائيليـــة

ي، وأن األسباب ذات خلفيات متنوعة سياسياً       بالطبع ال يمكن أن يكون هناك سبب واحد وراء هذا التغيير النوع           
وفي البداية تمكن االشارة الى التطورات االقليمية في السنوات الخمـس األخيـرة             . واثنياً واقتصادياً واجتماعياً  

التي أدت في محصلتها العامة الى تالشي الخطر العسكري المباشر أو خطر تعرض اسرائيل لهجوم مباشر من                 
حيطة، بخاصة بعد زوال ما تسميه اسرائيل الخطر الشرقي العراقي بكل ما يمثله هـذا البلـد                 الدول العربية الم  

كما أن التقـارير االسـتخباراتية      .  االسرائيلي ببعده االستراتيجي   -المهم، الغني بامكاناته، في الصراع العربي       
بب عجز أي من الدول العربية      االستراتيجية االسرائيلية تتحدث عن تطورات نوعية لمصلحة الدولة العبرية بس         

عن مجرد التفكير بشن حرب على اسرائيل، ما أدى الى نوع من االسترخاء ورجحان كفة االجتهـادات التـي                   
تتحدث عن ضرورة االهتمام بالشأنين االقتصادي واالجتماعي، وهو ما ال يحتاج بالطبع الى جنراالت أو قادة                 

  .عسكريين بارزين
اذ اقتنـع   . أدى الى تراجع نفوذ العسكر، وهو يتعلـق بالـصراع مـع الفلـسطينيين             كما أن تطوراً آخر ربما      

االسرائيليون في السنوات الخمس األخيرة باستحالة اخضاع الفلسطينيين عسكريا أو تحقيق نصر ميداني قـاطع       
. دار الفاصل عليهم، وهذا ما يفسر االلتفاف الواسع حول الخطوات األحادية بشقيها الرئيسين، االنسحابات والج            

وقد أدى ذلك الى تراجع هيبة المؤسسة العسكرية االسرائيلية التي فشلت في تحقيق النصر ضـد االنتفاضـة،                  
 دعوا الجيش ينتصر، ليتدرج فـي  2001بعدما كان الشعار االنتخابي الرييل شارون واليمين في انتخابات عام     

  . تحت عنوان الخطوات األحادية2006 انتخابات  الى شارون وحده يجلب السالم، وصوالً الى2003انتخابات 
وثمة أمر آخر يرتبط بالنقطة السابقة، ويتعلق بنجاح شارون في تنفيذ خطة االنسحاب األحادية من شمال الضفة                 
وقطاع غزة واجبار الجيش على الخضوع للقيادة السياسية، من حيث المبدأ، حتى لو كانت متمثلـة بـالجنرال                  

اضـافة الـى أن     . 2000مر الذي فعله ايهود باراك لدى انسحابه من جنوب لبنان عام            شارون نفسه، وهو األ   
وجود قائد سياسي قوي مثل شارون أدى الى رجحان كفة القيادة السياسية وخضوع القيادة العسكرية للحكومة،                

ن الـذي دفـع     حتى ولو كان الثمن التضحية بأحد الجنراالت البارزين مثل رئيس األركان السابق موشي يعالو             
  .على الصعيد المهني والشخصي ثمن معارضته خطة االنسحاب األحادية

بعد آخر قد يوضح المشهد الذي يتشكل اآلن في اسرائيل والخاص بتراجع دور العـسكريين، يتعلـق بتـراث                   
ة و ما   اذ أن ثمة شعوراً في الشارع االسرائيلي بأن التطورات األخيرة، خصوصاً االنتخابات التشريعي            . شارون

أفرزته من نتائج ودالالت، تكرس تراث شارون كخريطة طريق تجمع عليها غالبيـة األحـزاب والتكـتالت                 
االسرائيلية، وهذا التراث يعتمد على المضي قدما في االنفصال عن الفلسطينيين واستغالل الظروف االقليمية و               

ائيلية، ومن ثم التفرغ للقضايا االقتـصادية       الدولية لترسيم حدود اسرائيل من جانب واحد ووفق المصلحة االسر         
ربما فهم الجمهور االسرائيلي ان األهم هو مضي كاديما         . واالجتماعية الداخلية التي اهمل خالل العقود األخيرة      

  .قدما على طريق الجنرال شارون بغض النظر عن وجود وجود جنراالت للقيام بذلك أو عدمه



 

 18

 عهد الجنراالت وأفول نجمهم عن الساحة السياسية االسرائيلية يتعلق بأحد           أمر آخر قد يسلط الضوء على انتهاء      
أبرز جنراالت اسرائيل، بل أبرزهم على االطالق والحائز على أكبر عدد من األوسمة والنياشـين، الجنـرال                 

ـ                    ى ايهود باراك أو نابوليون االسرائيلي الذي فشل فشال ذريعا كقائد سياسي وكـرئيس للحكومـة، مـا أدى ال
تساؤالت وتحوالت عميقة في الشارع االسرائيلي، مفادها أنه اذا كان الجنرال األبرز في تاريخ اسرائيل فـشل                 

  سياسياً، فما الجدوى من ايالء الثقة بجنراالت أقل شأنا ومواهب و قدرات؟
  14/4/2006الحياة 

  
  هؤولياتنظمات األمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بتحمل مستقرير م .40
مات األمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين كـ دولة محتلة وتحذر من               منظ

  .كارثة إنسانية في األراضي الفلسطينية
في الوقت الذي صرح فيه الرجل الثاني بعد كوفي عنان في األمم المتحدة أنه يمنع جميـع مـوظفي الوكالـة                     

حكومة الفلسطينية الجديدة التي شكّلتها حركة حماس، كـشفت منظمـات األمـم    الدولية إجراء أي لقاءات مع ال   
في القدس المحتلة عن حجم التدهور الذي قـد يـصيب           ) 11/4(المتحدة في اجتماع عقدته مساء أمس الثالثاء        

ـ              ان الوضع اإلنساني الفلسطيني نتيجة لوقف الدول المانحة مساعداتها للسلطة والشعب الفلسطيني، وحملت الكي
  .الصهيوني المسؤولية عن هذا الوضع بصفتها القوة المحتلة وفق المواثيق والقرارات الدولية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اوشا في القدس المحتلة حذر عقب هذا االجتمـاع مـن تـدهور                   
  .لصحة والتعليمالوضع اإلنساني وتأثيرات هذا التدهور على أهم القطاعات حيوية وخاصة األمن وا

 /وتقول منظمات األمم المتحدة في القدس المحتلة إنها كانت قد قدمت مناشدة للدول المانحة فـي كـانون األول                  
ديسمبر العام الماضي، من أجل المساهمة في تنفذ مجموعة من مشاريع الطوارئ اإلنسانية، مؤكدة أن الـدول                 

 مليون دوالر أمريكي،    215لمشاريع التي وصلت قيمتها إلى       بالمائة من تلك ا    20المانحة قامت بتمويل أقل من      
  .ومشيرة بالتالي إلى عجز األمم المتحدة عن تنفيذ عدد كبير من برامج ومشاريع الطوارئ التي سعت إليها

وحسب استنتاجات تلك المنظمات، فإن سبب األزمة اإلنسانية الفلسطينية يعود لقيام قوات االحتالل الـصهيوني               
رية تنقل الفلسطينيين، إضافة للعمليات العسكرية العدوانية الصهيونية المتكررة ومـصادرة األراضـي             بتقييد ح 

  .وهدم البيوت وبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية
 فلسطيني يعيلون أكثـر مـن       152.000وتوضح منظمات األمم المتحدة أن السلطة الفلسطينية توظف أكثر من           

 بالمائة من الفلسطينيين في األرض المحتلة، األمر الـذي يـضاعف حجـم              25عادل  مليون فلسطيني أي ما ي    
المشكلة اإلنسانية في حال عدم تلقى أولئك الموظفين رواتبهم، محذرة في الوقت ذاته من انهيار القطاع الصحي                 

  .والتعليمي
  ثالثة سيناريوهات لألزمة اإلنسانية

: تلة برسم ثالثة سيناريوهات تقوم بتخطيط عملها بناء عليها وهي         وقامت منظمات األمم المتحدة في القدس المح      
أوالً، يسير الوضع اإلنساني بناء على الوضع الذي شهدته األرض المحتلة في األشهر األخيرة، والذي شـمل                 

  .على الفلسطينيين وعلى وصولهم للخدمات) إسرائيل(على ارتفاع في القيود التي تفرضها 
  .تشديد فرض القيود على الفلسطينيين بينما يتم تمويل السلطة الفلسطينية بشكل جزئي) ائيلإسر(ثانياً، تتابع 
  .تشديد فرض القيود على الفلسطينيين بينما ال تحصل السلطة الفلسطينية على تمويل بتاتاً) إسرائيل(ثالثاً، تتابع 

رئيس لألزمة اإلنسانية اآلخذة بالتـصاعد      إنه كما يتبين من السيناريوهات المدرجة أعاله فإن السبب ال         : وتقول
على تنقل وحرية الفلسطينيين من جراء بناء الجـدار الفاصـل           ) إسرائيل(هو في األساس القيود التي تفرضها       

  .وغيره من الوسائل
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، يفترض حصول السلطة على تمويل مشابه لذلك الذي حصلت عليـه فـي العـام                )1(وحسب السيناريو رقم    
  .2000آلثار اإلنسانية لألزمة ستكون مشابهة للسنوات الماضية منذ العام ، وبالتالي ا2005

األزمة اإلنسانية الحالية وتمويل جزئي للسلطة ما يؤدي إلى         ) 2(وأضافت أن التحليل أدناه يركز على سيناريو        
 حال التوقف الكامل    بينما يكون التغير والتأثير أكثر حدة على األزمة اإلنسانية في         . تصاعد في األزمة اإلنسانية   

، وستكون االستجابة اإلنسانية أقل فعالية في حـال انعـدام           )3(عن تمويل السلطة الفلسطينية حسب السيناريو       
  .التنسيق مع السلطة الفلسطينية

 بالمائة في   47، و 2006 بالمائة خالل العام     40فإن من شأن البطالة أن ترتفع لتصل إلى         ) 2(وحسب سيناريو   
أبريل الجـاري ال تملـك الـسلطة         / نيسان 10ومنذ  .  حسب األرقام التي وردت من البنك الدولي       2008العام  

مارس الماضي، وتشكل هذه الرواتب ركنا أساسيا من         /الفلسطينية القدرة على دفع رواتب الموظفين لشهر آذار       
  :أركان االقتصاد الفلسطيني
 بالمائة من   37 فلسطيني وفي قطاع غزة      942,000لة   موظف يقومون بإعا   152,000تشغل السلطة الفلسطينية    

 فـي الـضفة     70,328، بينما يصل العـدد إلـى        ) فلسطينياً 73,437(المشتغلين يعملون في مؤسسات السلطة      
  .الغربية

وتشير منظمات األمم المتحدة إلى أن موظف السلطة يحصل في قطاع غزة أكثر مما يحصل العامل في القطاع                  
موظفي السلطة هم من النـساء،  ) ثلث (1/3، وإن حوالي ) دوالرات في اليوم8ليوم مقابل في ا $ 13(الخاص  

وبالتالي فإن فقدان رواتب السلطة سيعود بالضرر على دخل النساء، مؤكدة أن الوضع االقتصادي واالجتماعي               
بالنـسبة  ( عـال    سيكون أكثر حدة في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية حيث االعتماد على رواتب السلطة              

 60ومن الممكن أن تصل نسبة البطالة في قطـاع غـزة إلـى              . إذ ترتفع نسبة الفقر والبطالة    ) للقطاع الخاص 
  .  بالمائة في جنين وطوباس وطولكرم40 بالمائة في سلفيت وأكثر من 50بالمائة و

  انهيار االقتصاد المحلي وارتفاع نسبة الفقر
 الفلسطينيين من إيجاد فرص العمل وبينما تتالشى التـوفيرات سيـصبح         ، فإن عدم تمكن   )2(وحسب السيناريو   

الفلسطينيون أفقر وسيعتمدون أكثر على المساعدات اإلنسانية، وكنتيجة لن يتم صرف الرواتب في االقتـصاد                
  .الفلسطيني مما سيؤثر على السوق المحلي

 الخدمات األساسية للفلسطينيين حيث يعمل في       إن السلطة الفلسطينية تقوم بتوفير    : وتقول منظمات األمم المتحدة   
 مليـون دوالر فـي الـشهر        22.6 موظف، وتبلغ قيمة الرواتـب       39,000وزارة التربية والتعليم الفلسطينية     

  . مليون في الشهر2.2باإلضافة إلى مصاريف الصيانة التي تصل إلى 
يون دوالر في الشهر باإلضـافة إلـى         مل 8.8 موظف وتبلغ قيمة الرواتب      12,000و يعمل في وزارة الصحة      

 بالمائـة مـن     62 مليون دوالر في الشهر، كما تشغل وزارة الـصحة           5.1مصاريف الصيانة التي تصل إلى      
 بالمائة منها، علماً بـأن الخـدمات        8.5 بالمائة و  30العيادات بينما تشغل األونروا والمنظمات غير الحكومية        

حكومية ال تشمل كافة المناطق، وفي حال توفرها فإنهـا ال تقـدم كـل               الصحية التي تقدمها المنظمات غير ال     
كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية التـي         . الخدمات الصحية مثل العالج باألشعة أو الخدمات المخبرية       

  . تقدم الخدمات الصحية هي مسيسة ما قد يؤثر على مصادر التمويل
 مستشفى عاما بينما تـدير األونـروا مستـشفى واحـد      22صحة تقوم بإدارة    وتؤكد األمم المتحدة أن وزارة ال     

 مستشفى تخصصياً صغيراً، وبالتالي فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المـزود            12والمنظمات غير الحكومية    
  .  األول واألساسي للخدمات الصحية األساسية بما في ذلك التطعيم

  تشديد القيود الصهيونية
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 قام الكيان الصهيوني بتشديد القيود المفروضـة علـى          2006إنه منذ بداية العام     :  األمم المتحدة  تقول منظمات 
الفلسطينيين، وتشمل هذه القيود استمرار بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية وارتفاعا في عـدد الحـواجز                 

ريح والعمليـات العـسكرية     العسكرية والكتل األسمنتية إضافة إلى الشروط المفروضة على إصـدار التـصا           
المتكررة، مؤكدة أن هذه القيود ستؤثر على االقتصاد الوطني الفلسطيني، وفي حال طرأ ارتفاع علـى انعـدام                  
األمن الداخلي، فإنه من المتوقع أن تقوم الدولة الصهيونية بتشديد القيود المفروضة على التنقل كما كان الحـال                  

يكون هناك ارتفاع في عدد العمليات العسكرية واالجتياحات الـصهيونية، و           ، وس 2006منذ بداية العام الحالي     
 وسيلة إغالق   505 وسيلة إغالق في آب مقارنةً مع        376(ارتفاع في عدد وسائل اإلغالق كما هو الحال اآلن          

بـل  مـن ق  .، وتشديد القيود المفروضة على تنقل البضائع من وإلى قطاع غزة والضفة الغربية            )2006في آذار   
  . سلطات االحتالل الصهيوني، و ارتفاع في انعدام األمن الداخلي

، قد يتحول   )1(وتوضح منظمات األمم المتحدة أن تدهور الوضع األمني في قطاع غزة كما يظهر من سيناريو                
هذا نحو المقاومة في وجه الكيان الصهيوني أوالً ألنه الـسبب المباشـرة أو نحـو المـواطنين الفلـسطينيين                    

مؤسسات التي تعمل في األرض الفلسطينية المحتلة، وفي حال حدث ذلك سيعود هذا باألثر الـسلبي علـى                  وال
االقتصاد الفلسطيني، وعلى مشاريع االستثمار ما سيهدد االقتصاد الفلسطيني وسيجعل مهمة تقديم المـساعدات              

  .اإلنسانية أصعب
  االستجابة اإلنسانية

تقوم بتقييم لالحتياجات اإلنسانية وقدرات المنظمات اإلنسانية، وعلى الـرغم          وتؤكد منظمات األمم المتحدة أنها      
من أن هناك احتماال لرفع مستوى االستجابة من قبل منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إال أنـه                  

 حرية التنقل،   من الصعب االستجابة إلى االرتفاع السريع في االحتياجات بالذات في ظل القيود المفروضة على             
 مليون دوالر   1.1كما أن المبالغ المقدمة إلى المساعدات اإلنسانية هي األخرى مرتفعة، إذ قدمت الدول المانحة               

  .2000لصالح المساعدات اإلنسانية منذ اندالع االنتفاضة الثانية في العام 
ته تجاه الفلـسطينيين باعتبـاره   وتشدد منظمات األمم المتحدة على وجوب أن يتحمل الكيان الصهيوني مسؤوليا        

دولة محتلة، مطالبة الحكومة الصهيونية بتحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكـن،               
  .وفك الحصار واإلغالق عن األراضي الفلسطينية، ورفع القيود المفروضة على حركة تنقل الفلسطينيين

13/4/2006المركز الفلطسيني لإلعالم   
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14/4/2006الغد األردنية   

  


