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  باب الحوار مفتوح وال اعتراف بإسرائيل  : هنية يؤكد للفصائل .1
 تكثفت االتـصاالت والحـوارات علـى        :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      17/4/2006الحياة  نشرت  

وسارع رئيس الـوزراء    . الساحة الفلسطينية للبحث عن سبل الخروج من المأزق المالي الذي تمر به الحكومة            
طنيـة  اسماعيل هنية الى عقد اجتماع مع ممثلي الفصائل المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليـا للقـوى الو             

واالسالمية في مقر مجلس الوزراء في غزة امس، بعدما وجه اول من امس الدعوات الى هذا االجتماع الـذي                   
وابلغ هنية ممثلي الفصائل ان الباب ما زال مفتوحاً أمام استمرار الحوار الوطني مـن أجـل                  .تغيبت عنه فتح  
لى العالقة مـع مؤسـسة الرئاسـة        كما عرض موقفه من منظمة التحرير، وأبدى حرصه ع        . توسيع الحكومة 

 ان تـشكيل حكومـة      :وقال الناطق باسم الحكومة    .والتفاهم مع الرئيس عباس، واجراء مشاورات مع الفصائل       
ن الحكومة وضعت االخـوة فـي صـورة الـضغوط           أ :واضاف حمد . ائتالف وطني يحتاج الى حوار وطني     

 تنازالت سياسية من قبيل االعتـراف باسـرائيل وان   الخارجية الكثيرة، مشددا على ان الحكومة لن تقبل بتقديم  
 .لديها مرونة في التعاطي مع أي طروحات سياسية تتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لكن ليس بـاالبتزاز                

 تغيبت بسبب عدم توجيه الدعوة اليها من رئيس الوزراء الى امـين             فتحالحياة من مصادر مطلعة ان      وعلمت  
. هيم ابو النجا الذي بدوره يوجه الدعوات لممثلي الفصائل المنضوية تحت رايـة اللجنـة          سر لجنة المتابعة ابرا   

   .واشارت المصادر الى ان الدعوة وجهت الى ممثلي الفصائل األعضاء في اللجنة وليس الى كل اعضاء اللجنة
 فـتح متحـدثاً   قال أبو علي شاهين عضو المجلس الثورى ل        :غزةمن   17/4/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت

   .ال ينفع أن يفضحني في زفة ويصالحني في جلسة: حركة لالجتماعالسبب مقاطعة عن 
المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة قال ان الحكومـة تـسير فـي              أن   17/4/2006القبس الكويتية وذكرت  

يل حكومة ائـتالف    طريق مسدود، وستبقى عليه ما لم تسر على طريق وبرنامج منظمة التحرير والعودة لتشك             
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الطريق فانها ستدخل في      اذا لم تسر الحكومة وفق هذا      :واضاف .وطني يشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية     
  .عزلة عربية ودولية اعمق من هذه العزلة التي بدأت تزداد يوميا

ل عـضو    اعتبر كايد الغـو    :17/4/2006الشرق األوسط    أوردت   غزة صالح النعامي  ونقالً عن مراسلها في     
 الضغوط التي تتعرض لها الحكومة تهدف الى تطويع الموقف الفلـسطيني            :اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن    

  .لمصلحة االحتالل
بأنه بحث مع هنية      زياد أبو عمرو   .صرح النائب د  : الوكاالتنقالً عن   غزة  من   17/4/2006البيان  وجاء في   

لى برنامج وطني يسمح بمشاركة القوى السياسية المختلفـة مـن            سبل تحقيق التوافق ع    ،في لقاء وصفه بالمهم   
خالل تشكيل حكومة ائتالف وطني تعمد إلى تعزيز التالحم الوطني وتقوية الموقف الفلسطيني علـى الـصعيد                 

وشدد أبو عمرو على أن دعوته      . المحلي واإلقليمي والدولي ومواجهة التحديات بأعلى درجات الصالبة والقوة        
الحوار الوطني الشامل وتشكيل الحكومة االئتالفية تأتي في خضم اشتداد حملة الحصار والمقاطعـة              إلى إطالق   

ومن أجل تعزيز القدرة الفلسطينية على إفشال هذه الضغوطات ولتحقيـق أعلـى             ين،  المفروضة على الفلسطيني  
يعترضون على إجراء هذا     أن رئيس الحكومة ابلغه أنه والحكومة وحماس ال          قالو. درجات االئتالف والتالحم  

 ألن تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي من المبـادئ الراسـخة لحكومـة               ،الحوار من حيث المبدأ   
حماس واعداً بدراسة المطلب من جميع جوانبه والبحث في التوقيت المناسب واآلليات الالزمة إلنجـاح هـذا                 

   . الحوار المقترح
الناطق باسم فتح أحمد عبد الرحمن دعا        أن   رام اهللا وليد عوض   في   17/4/2006القدس العربي   وذكر مراسل   

 حوار عقالني مسؤول يجنب الشعب الفلسطيني أزمة خانقة وعزلة بدأت تضيق، وحـصاراً غيـر                ىحماس إل 
 إال أن شرط النجاح بأيديهم هم، فالرئيس عباس قدم لهـم كـل مـا        ،نحن نريد لهم أن ينجحوا    :  مؤكدا .مسبوق

  .تقديمه من مساعدةيستطيع 
حركة الجهاد دعت كافـة الفـصائل        أن   الفت حداد  عن مراسلتها  نقالً 16/4/2006 48عرب  وجاء في موقع    

ان الحوار يجـب ان     : 48وقال نافذ عزام لعرب      .الفلسطينية الجراء حوار معمق بينها وبين الحكومة والسلطة       
الجتماع الذى عقد بحضور كافة الفصائل ومقاطعـة        وحول ا  .يشمل كافة الفصائل الن الكل يواجه نفس الخطر       

جرى التأكيد خالل االجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني وضرورة أن             :  قال عزام  ،فتح
نقف جميعا فى وجه الضغوط الالموضوعية وغير العادلة التي تمارس على الفلسطينيين بشكل عـام وعلـى                 

  .الحكومة بشكل خاص
  
 تحرير تطالب عنان بفتح حوار مع الحكومة الفلسطينية منظمة ال .2

طالبت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير األمين العام لألمم المتحدة  :رام اهللا من وليد عوض
ودعت في بيان لها األمم المتحدة واالتحاد  .عنان بالتدخل لفتح باب الحوار مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

 . أساس برنامج منظمة التحريرىوروبي والواليات المتحدة لفتح باب الحوار مع الحكومة الفلسطينية علاأل
وأعربت عن أسفها واستهجانها من موقف األمم المتحدة األخير القاضي بوقف االتصاالت مع الحكومة 

 . ة بوش ضد الشعب الفلسطينيالفلسطينية، واعتبرته خطوة في سياق الحملة التي تقودها حكومة اإلحتالل وإدار
 17/4/2006القدس العربي 

  
  طمس آثار إسالمية في القدسحول تقرير من السلطة الى الجامعة العربية  .3

 قدمت السلطة الفلسطينية تقريراً الى الدول االعضاء في الجامعة العربية عن المؤامرات التـي تحـاك       :القاهرة
عمل جاهداً على طمس كل أثر إسالمي في المدينة بشتى الطـرق،            ضد مدينة القدس، مشيرة الى ان االحتالل ي       

واشارت الـسلطة الـى      .وأن وحشية االحتالل امتدت الى قبور المسلمين بحقد وصالفة تفوق كل التصورات           



 

 5

وحذر التقرير من ان سلطة االحتالل تنوي افتتاح مقر مـا يـسمى              .االعتداءات المتكررة على مقبرة مأمن اهللا     
وحـذرت مـن    .ة اإلنساني في القدس على أرض مقبرة مأمن اهللا بمشاركة حاكم والية كاليفورنيا مركز الكرام 

وثيقة ستقدم لرؤساء االحزاب االسرائيلية والى بوش تطالب بالسماح لليهود بالصالة داخل المـسجد االقـصى                
 على بيوت فلـسطينية     وعبرت السلطة عن قلقها الشديد ازاء سيطرة المستوطنين       . وإحكام السيطرة على القدس   

وأكدت أن هناك نشاطًا لشركات االستيطان في االسـتيالء علـى المبـاني              .في حي الطور في القدس الشرقية     
 عقارا في البلدة القديمة من القدس والعـشرات مـن العقـارات فـي               70الفلسطينية حيث تمت السيطرة على      

وقالت إن لدى بلدية القدس خطة رسـمية        . جالمحيطها، كما ان هناك عشر جمعيات يهودية تنشط في هذا الم          
 . وتقليص الكثافة السكانية العربية في القدس      2020تهدف الى ايجاد غالبية يهودية في البلدة القديمة بحلول عام           

وأكدت السلطة ان المسجد االقصى يتعرض لهجمة يهودية شرسة حيث تستمر سلطات االحتالل في حفرياتهـا                
  .يسمى النفق الغربي، كما انشأت كنيساً داخل النفق القامة الصلوات فيهتحت اساساته فحفرت ما 

  17/4/2006الحياة 
  
  الحكومة تتراجع عن مطالبتها السيطرة على المعابر  .4

أعلن مصدر مطلع في الرئاسة الفلـسطينية       :  يو بي آي    نقالً عن  غزة من 17/4/2006القدس العربي   نشرت  
ميا أمس االول يقضي بنقل صالحيات إدارة المعابر الفلـسطينية مـن            امس أن الرئيس عباس أصدر قرارا رس      

رفيق الحسيني رئـيس ديـوان      .وقال المصدر ليونايتد برس انترناشيونال إن د       . الحكومة ىمؤسسة الرئاسة ال  
وأضـاف المـصدر ان      . أن تتسلم الحكومة مسؤولية المعابر     ىبموافقة الرئيس عل   الرئاسة أبلغ الحكومة رسميا   

  .ي طالب الحكومة بتوفير ضمانات تكفل استمرار عمل المعابر بما يحفظ مصالح الشعب الفلسطينيالحسين
غازي حمد، إن الحكومـة تبـدي       . قال الناطق باسم الحكومة د     :17/4/2006األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و

 الحكومة سـتبذل كـل      وأكد أن  .مرونة عالية في قضية السيطرة على المعابر خالل نقاشها مع الرئيس عباس           
إلى ذلك علمت األيام من مـصادر موثوقـة أن           .جهدها من أجل إبقاء المعابر مفتوحة وتسهيل حياة المواطنين        

هناك توجهات لدى الحكومة بأن تبقى المعابر تحت سيطرة الرئيس خوفاً من تهديدات إسرائيل بإغالقهـا فـي                  
 الحكومة لم تعترض بسبب ذلك بعد أن أرسل الرئيس          وأكدت المصادر ذاتها أن    .حال سيطرت عليها الحكومة   

  . قوات حرس الرئاسة للسيطرة على معبر رفح
  
  تنازل الحكومة عن قضية األسرىتلن : رزقة .5

يوسف رزقة، إن قضية االعتراف باسرائيل ليست على أجندة الحكومة          . قال وزير االعالم د    :كتب حسن جبر  
ها في مؤتمر نصرة األسرى الذي نظمه مركز رسالة الحقوق لمناسبة           وأكد خالل كلمة ألقا    .التي تقودها حماس  

يوم األسير الفلسطيني في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، أن الحكومة تلتفت اآلن نحو الوضع الـداخلي                
 .ان الحكومة لن تتنازل عن قضية األسرى العادلة       : وقال .وتحاول حل مشكلة الحصار المفروض على الشعب      

ووصـف   .شتق من الصخر آليات عمل تكون سبباً في االفراج عن األسرى ولن نقدم أي تنـازل عـنهم                 وسن
  .الواليات المتحدة بالدولة األكثر ظلماً في العالم

  17/4/2006األيام الفلسطينية 
  
  قدومي قبل التوجه للرياض  الالزهار يلتقي  .6

ني محمود الزهار القاهرة صباح االثنين متجها إلـى         يغادر وزير الخارجية الفلسطي    : محمود عبدالرحيم  ،القاهرة
وأعرب مصدر فلسطيني مسؤول للخليج عن تفاؤله إزاء إمكانية نجاح الجولة العربية فـي تحقيـق                 .الرياض
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أهدافها في ضوء ما جرى تلمسه في القاهرة خالل اللقاءات التي جرت مع رئيس فتح فاروق قدومي، وعـدد                   
  .محمد سليم العوا. رزين على رأسهم دمن المثقفين المصريين البا

  17/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
  عباس زكي سفيرا لفلسطين لدى لبنان .7

عباس ينوي تعيين عضو     علمت عكاظ من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس محمود        :  غزة ،عبدالقادر فارس 
ير، على أن يتسلم مهماته فـور       اللجنة المركزية لفتح عباس زكي مديرا لمكتب المنظمة في بيروت بدرجة سف           

اإلعالن الرسمي عن افتتاح مكتب ممثلية المنظمة بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانيـة خـالل                
   .األسبوعين المقبلين

 17/4/2006عكاظ 
  
  دحالن يعتزم مقاضاة موقع الكتروني لنشره أنباء كاذبة عنه .8

د دحالن انه بصدد اتخاذ اجراءات لرفع قضية ضد موقـع علـى              أكد مكتب النائب محم    : فلسطين برس  ،غزة
شبكة االنترنت مقرب من حماس لنشره نبأ ادعى فيه ان دحالن وقع خالل زيارته لدبي عقدا لشراء برج بمبلغ                   

مكتب نشر مثل هذه األنباء واعتبر انها ال تستحق الرد وان الهدف منهـا هـو                الواستهجن   . مليون دوالر  100
 .بلة في الشارع الفلسطيني في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب الموظفيناثارة البل

  16/4/2006الحياة الجديدة 
  
  اتصاالت بين الرئاسة والحكومة للبحث في سبل الخروج من األزمة المالية  .9

انـه اجـرى   قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني جمال الخضري المتواجد حاليا في دبـي            
، وحثه على متابعة االتـصاالت       رحلته اتصاال هاتفيا بالرئيس عباس واطلعه على المباحثات التي اجراها خالل         

مع المسؤولين االماراتيين، كما طلب من الرئيس المساعدة في توفير بعض المبالغ مـن صـندوق االسـتثمار                  
 الفلـسطينية   - االتصاالت الفلسطينية  وتتطرق . الف موظف حكومي   140الفلسطيني لصرف الرواتب لحوالي     

الى تشكيل وفد مشترك من الحكومة ومن مؤسسة الرئاسة يكون برئاسة عباس للقيام بجولة لحث الدول العربية                 
  .على مساعدة السلطة والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة على حد تعبير الوزير الخضري
  17/4/2006القبس الكويتية

  
  ن أبوطير  االحتالل يفرج ع .10

  حركة حمـاس   منإضافة الى ستة آخرين      أفرجت الشرطة االسرائيلية امس عن النائب محمد أبوطير       : ا ف ب  
قل ابوطير بعد يوم واحد من إصدار الشرطة أمراً بحظر تجمـع   واعتُ .اعتقلوا في القدس المحتلة   أيضاً كانوا قد    

  . عدة من اعتقالهم بكفالة بعد ساعات عنهمفرج اً. حركة في ضواحي المدينةلل
  17/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  رفع الحصار عن الشعب لمشهراوي يدعو حماس الى تغيير موقفها  .11
دعا سمير المشهرواي الحكومة الفلسطينية إلى تغيير مواقفها داخليا وخارجيا بما يضمن فك الحصار : غزة

اجة إلى خطاب وطني وليس خطاب خاص  بحأنناوقال  .على الشعب الفلسطيني وحل األزمة التي تواجهها
وانتقد اتهام قيادات حماس والمسئولين في الحكومة لفتح . حماس يوحد الموقف الوطني الذي تحتاجه الحكومةب
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لن يساعد في بلورة موقف  الخطاب اإلعالمي للحكومة ان وقال . افشال الحكومة أو التحريض ضدهاةبمحاول
 وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة وعباس في قارب واحد في .اتوطني تحتاجه الحكومة في هذه اللحظ

 .مواجهة المخاطر بعيدا عن ما وصفه بالنظرة الفئوية والضيقة والهروب من تحمل المسئوليات على حد قوله
وعلى صعيد الموقف السياسي أكد أن إصرار حماس على عدم االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقيات 

وأكد ان الصراع مع إسرائيل ال يحل فقط عبر الوسائل  .د من أتعابها وسيؤلب العالم عليهاالموقعة سيزي
وحول مقاطعة حركة فتح الجتماع هنية مع  .العسكرية بل يحتاج إلى كسب الكثير من المواقف إقليميا ودوليا

ن أزمة الشعب أكد على أن فتح  لن تكون بعيدة عوبالغ في اإلممثلي الفصائل ارجع السبب إلى خلل 
 . من خالل الرئاسةهاوستمارس مسئولياتها وهي تمارس

  17/4/2006القدس الفلسطينية 
 

  معسكرات سرية لفصائل المقاومة  .12
لق التـدريبات   يعأنه قد تم ت   كتائب ابوالريش    التابعة لكتائب القسام و     التدريب اتمعسكر سا يقول حر  :  أ ف ب  

لم نعد نتدرب في معسكرات مكشوفة وان الحركـة         رايا القدس أننا    سوقال احد قادة    . بسبب القصف اإلسرائيلي  
 وتحدث بفخر عن الصواريخ التي أطلقت أخيرا في اطار عملية زلـزال           . يباتتم فيها التدر  تتملك مواقع سرية    

القائد العسكري في كتائب شـهداء األقـصى ان         واعتبر  .  اطالق نحو مئة صاروخ    وأضاف أن الحركة تعتزم   
مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يدعم عمليات إطـالق        ،  لمعسكرات التدريب لن يؤثر على المقاومة     قصف إسرائيل   

  . الصواريخ رغم انها تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة عمليات الرد اإلسرائيلية
  17/4/2006البيان 

 
 الجيش اإلسرائيلي اعتقل تسعة فلسطينيين شمال الضفة   .13

ة إنه تم اعتقال تسعة فلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية مـشيراً             نقلت اإلذاعة العبري   :الناصرة
ت قـوات   كما اعتقل  .شط من الجبهة الشعبية في نابلس     ا ون ، من فتح  آخرالجهاد و إلى اعتقال اثنين من نشطاء      

ـ  سـرائيلية عـسكرية إ  لقاء زجاجات حارقة على سـيارات       إربعة فلسطينيين يشتبه فيهم ب    أ االحتالل رى  وأخ
  .شهداء األقصىشط من ا وفي جنين تم اعتقال ن.للمستوطنين

  16/04/2006  قدس برس

 
  مخيم نهر البارد لأبو العينين يلغي زيارة و أبو جهاداحتفال في ذكرى  .14

 سـأل  .لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة الستشهاد أبو جهاد الوزير، أقيم في مخيم البداوي مهرجان خطابي أمس              
 علوش عن جدوى بقاء المواقع المسماة فلسطينية خارج المخيمات اآلن، معتبراً انه إن كان                النائب مصطفى  فيه

هناك من يستطيع أن يبرهن أن لها هدفاً غير االبتزاز الداخلي أو أن لها وزناً حقيقياً في معادلة الصراع مـع                     
لمواقع فلسطينية وال أوامرها تأتي     ولكن الحقيقة أن ال هذه ا     . العدو فأقول لكم إننا سنكون في طليعة من يحميها        

 ابو العينين زيارته مخيم نهر البارد التي كانت مقررة أمس، فـي              سلطان وعلى صعيد آخر، ألغى    .من رام اهللا  
وعقـدت  ،  إطار جوالته على المخيمات الفلسطينية، وذلك إثر إشكال امني فردي وقع داخل مخيم نهر البـارد               

  .البارد اجتماعاً طارئاً عالجت فيه المشكلةالفصائل الفلسطينية في مخيم نهر 
  17/4/2006الحياة 

  
  ثلث الشعب الفلسطيني دخل سجون االحتالل ،  ليوم األسير22الذكرى الـ في  .15
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الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ونادي األسـير        أكد: امين ابووردة   وديع عواودة،  ، نابلس ،القدس المحتلة 
واليزال  1967 استشهدوا داخلها منذ عام،    186طيني دخل سجون االحتالل وان      الفلسطيني أن ثلث الشعب الفلس    

 . منـزل لألسـرى    200 وتم هدم    1967 آالف فلسطينية اعتقلت منذ      10 رهن االعتقال، وأن     9400اكثر من   
 حالة مرضية صعبة ما زالت تقبع فـي سـجون االحـتالل             1000وقال الجهاز والنادي في تقريرين أن هناك        

وقـال   . في المائة من األسرى تعرضوا للتعذيب الوحـشي        95لة محرومة من زيارة أبنائها وأن        عائ 2000و
 .1967 سنوات فأكثر تعرض لالعتقـال منـذ         10الحصاء ان فلسطينيا من كل اربعة من عمر         ارئيس جهاز   

 810كـد ان    وا،   سـنوات  6 الف فلسطيني اعتقلوا منذ بدء االنتفاضة المباركة قبل          40واشار الى ان اكثر من      
 اسيرة هـن    16وذكر ان   .  محبوسين بدون محاكمة حتى اآلن     3908معتقلين لم توجه اليهم اي تهمة وال يزال         

  . طفال يمكن اعتبارهم اسرى330من فئة االمهات، وأشار الى ان 
  17/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  االنتفاضة الثالثة سيكون عنوانها قضية األسرى: نادي األسير .16
ي األسير الفلسطيني، في بيان إن كل الشعب الفلـسطيني أصـبح أسـيراً أمـام اسـتمرار الحـرب                    ر ناد حذّ

قضية األسـرى   : ورأى النادي أن االنتفاضة الشعبية الثالثة سيكون عنوانها        والمخططات العدوانية على شعبنا،   
تعـد الحيـاة تطـاق فـي        إذا ما استمرت الممارسات الوحشية بحق أسرانا، ألن الضغط سيولِّد االنفجار، ولم             

  .السجون والمعسكرات
  16/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   قذيفة على قطاع غزة منذ الجمعة أربعمائة .17

واصلت مدفعية االحتالل منذ فجر األحد قصفها للمناطق شمال قطاع غزة رغم تصريحات الجيش اإلسرائيلي،               
 الحصار الخانق للشعب الفلسطيني، وزعمت مصادر       وأغلق معبر المنطار التجاري ألجل غير محدد في إطار        

عسكرية إسرائيلية ان عملية القصف تستهدف منع إطالق الصواريخ الفلسطينية تجاه البلـدات والمـستوطنات               
إلـى  . وذكرت مصادر محلية فلسطينية وشهود ان القذائف اإلسرائيلية سقطت في مناطق زراعية            .اإلسرائيلية

 قذيفة مدفعية على شمال قطاع غزة منذ يوم         400الجيش اإلسرائيلي ان الجيش أطلق      ذلك أعلنت الناطقة باسم     
  .الجمعة الماضي وذلك رداً على إطالق صواريخ فلسطينية

 17/4/2006البيان 
  

   معتقال في عدوان اسرائيلي على الضفة14جرحى و .18
ن الضفة الغربية حيث شـنت      صعدت قوات االحتالل اعتداءاتها على مد       : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

 جرحى فيما   8عملية اقتحام واسعة لبلدة يعبد في جنين واشتبكت مع متظاهرين فلسطينيين مما ادى الى سقوط                
 7 كما اقتحمت مخيمي بالطة وعسكر في نابلس وبلدة بيت أمر شـمال الخليـل واعتقلـت                  ، آخرون 7اعتقل  

  .فلسطينيين
  17/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
   مليارات دوالر سنوياً 3ة الزيت والزعتر أكثر من فاتور .19

مراكز بحثيـة متخصـصة تناولـت       أن   : منتصر حمدان   عن رام اهللا  من    16/4/2006 الحياة الجديدة    ذكرت
بعض مفردات خطاب إسماعيل هنية يوم الجمعة الماضي بالدراسة وخاصة االعتماد على الزيـت والزيتـون                
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أعدها برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت أن التكلفة اإلجماليـة            والزعتر كطعام، و جاء في دراسة       
 مليارات دوالر أميركي مع األخذ بعين االعتبار متوسط استهالك الفـرد            3السنوية للزيت والزعتر تصل إلى      

  . من المواد المذكورة والتكلفة
 صعوبةً في الحصول على     ون يجد ينلسطينيالفأن   في خبر مفاده   16/4/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت

وتطـارد وحـداتٌ مـن      . الزعتر، بعد أْن أدرجته السلطات الصهيونية ضمن النباتات المحمية وحظرت قطفه          
حرس الحدود الصهيونية، وما يعرف بالدوريات الخضراء الصهيونية، الفلسطينيين الـذين يقـصدون الجبـال               

  .حكاماً بالسجن لمدة ستة أشهر على كّل من يقطف أو يبيع الزعترلقطف الزعتر، وتفرض المحاكم العسكرية أ
  

  المخيمات الفلسطينية في لبنان تعاني أزمة تعليمية وتربوية خانقة .20
أكدت تقارير صادرة عن المؤسسات التربوية الفلسطينية في لبنـان، اليـوم، أن المـدارس فـي المخيمـات                   

 مع الظروف الصحية واالجتماعيـة والنفـسية، التـي يعيـشها          الفلسطينية، تعيش أزمة تربوية خانقة بالتزامن     
أبرزها الظروف العامة التي    : وقسمت هذه التقارير أسباب األزمة التعليمية إلى عدة أسباب         .الالجئون في لبنان  

 يعيشها أبناء شعبنا في لبنان في ظل استمرار أزمته العامة، وعدم إيجاد الحلول الجادة والدقيقة لألزمات التـي                 
وأوضحت التقارير، أن هناك أسباباً تربوية تشكل تصاعداً في األزمة التعليمية في المخيمـات               .يمر بها شعبنا  

وعدم تفعيل نظام المراقبة والتفتيش من      ،  الفلسطينية، منها عدم تنظيم العالقة بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة         
وأشارت التقارير، إلى    .ة هادفة لدى المدرسين واإلدارة    قبل اإلدارة، إلى جانب عدم وجود برامج منهجية تعليمي        

أن اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد، بحيث تصل األعداد في بعض الصفوف إلى خمـسين طالبـاً، وفقـدان                   
برنامج نظامة عامة للصفوف والساحات، وإهمال اإلدارة للمشاكل الصحية لدى الطالب، تؤدي كلها إلى تراجع               

  .تربوي في مخيمات شعبنا في لبنانواضح في المستوى ال
  16/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   فلسطينياً مازلوا عالقين على الحدود العراقية180: القسوسدليل  .21

اكد القائم باالعمال في السفارة الفلسطينية في بغداد دليل القسوس ان عدد العالقين على الحدود               :  اسعد العزوني 
ويقـدم لهـم    , وان الهالل االحمر العراقي يقوم بواجبـه تجـاههم        ,  شخصا 180ة وصل الى    العراقية االردني 

مؤكدا انه اتصل مع السفارة االمريكية      , ان السلطة الفلسطينية مهتمة بهم جدا     كما  , المساعدات االنسانية الالزمة  
 القناع العالقين هناك بـالعودة      في بغداد لطلب الحماية لالجئين الفلسطينيين وانهم طلبوا منه التوجه الى الحدود           

وبين القسوس انه اتصل مع كافة االطياف السياسية العراقية من عـرب وكـرد وابلغـوه جميعـاً                   .الى بغداد 
ومن جهته اكد مدير مكتب دائرة       . بترحيبهم بالفلسطينيين لكن الوضع االمني المتردي هو سبب معاناة الجميع         

 منظمة التحرير الفلسطينية في عمان محمد ابو بكـر ان موقـف منظمـة             شؤون الالجئين الفلسطينيين التابع ل    
, هيومان رايتس ووتش الذي دعت فيه االردن الى فتح حدوده امام الالجئين الفلسطينيين قد جانبـه الـصواب                 

واوضح انه ال يحق لهذه المنظمـة الدوليـة وال ألي جهـة             ،  موضحا انه يعتقد ان هذا البيان كان جاهزا سلفا        
وطالب بوجوب معالجة االسباب الحقيقية للجـوء       ،   ومهما كان نوع نشاطها ادانة االردن في هذا المجال         غيرها

  .بدال من اهمالها والضغط على االردن
  17/4/2006العرب اليوم 

  
  سيدة فلسطينية تتبرع بمصاغها للحكومة .22

جهة إلى الحكومـة الفلـسطينية      ختمت فلسطينية رسالة لها مو    : عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا، القدس المحتلة   
أرجو أن تقبلوا مني هذه األغراض البسيطة، واهللا هذا كل ما أستطيع تقديمه، واهللا كنت أتمنى لو أننـي               : بقولها
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 ليتضح فيما بعد أنها مصاغ هذه الفلـسطينية التـي   .أملك كل أموال الدنيا ألعطيها لكم، ولكن هذا ما يتوفر لي        
  .حدث ذلك في نابلس .الدعوةأطلقت على نفسها اسم ابنة 

 شيقل إسـرائيلي    600أما في غزة فقد وجد فلسطيني أسفل عتبة منزله ظرفاً يحمل توقيع فاعل خير وفيه مبلغ                 
 أطفال، في ظل الوضع االقتصادي      4كانت بمثابة النجدة لهذا الفلسطيني الذي يعمل شرطياً وله          )  دوالراً 140(

  .ية في هذه األيامالصعب الذي تعيشه األراضي الفلسطين
  17/4/2006الوطن السعودية 

  
  مهندس زراعي فلسطيني يبتكر طريقة جديدة في تركيب النباتات .23

تمكن مهندس فلسطيني مقيم في المملكة االردنية، من ابتكار طريقة جديدة في            :  وسام فوزي الشويكي   -الخليل  
م ويبذل قصارى جهـده     1995وقال انه منذ عام      عالم تركيب النباتات، ونسبها اليه تحت اسم عائلته ابوعالن،          

ليتوصل الى ابتكار جديد على مستوى العالم في تكثير النباتات حقليا عن طريق استخدام المثقـاب الكهربـائي                  
الدريل، بعد االبتكار االول الذي حققه قبل سنوات في ايجاد طريقة لتطعيم العنب باستخدام الحرف االنجليـزي                 

T .   والول مرة في تاريخ علم التكاثر وضع ثالثة اقالم او حزمـة             ،بوعالن التركيبية الجديدة  واتاحت طريقة ا 
من االقالم في عملية التركيب، عالوة على اجرائها في الحقل بعيدا عن المختبرات او غـرف المخـازن فـي                   

  . المزارع والمشاتل، اي على عكس ما يعرف بالتركيب المنضدي
  16/4/2006الحياة الجديدة 

 
  نفي اسرائيلي وفلسطيني لصفقة إطالق بوالرد مقابل البرغوثي .24

  أمس، وجود صـفقة     نفى رسمياًاً   إسرائيلي اًمصدرأن   :تل أبيب وغزة  من  17/4/2006 الشرق األوسط    نشرت
 وقال إن الهدف منها هو إسكات بوالرد الذي بدأ يهدد بكـشف             .تقضي بإطالق بوالرد مقابل مروان البرغوثي     

 أن نشر مثل هذه الشائعة يرمي الى المساس بفتح ومحمود            بالمقابل ما ذكرت مصادر فلسطينية   أسرار مهمة، في  
 عن فتح، اعتبر أمس أن الحديث عن هذه الصفقة بمثابـة            نائباً كما أن    .عباس، وليس خدمة البرغوثي وبوالرد    

. العـداء الـداخلي   خطة خبيثة من إسرائيل تستهدف زيادة الشرخ في المجتمع الفلسطيني وتعميق الفوضـى و             
 ن إسرائيل تريد أن تصوره مبعوثـاً      أحيث  .  بهذه الطريقة هو محاولة لتشويه سمعته      هن إطالق سراح  أ أعتبرو

 شككت زوجة بوالرد في استعداد اولمـرت للعمـل           ومن جهتها  .لها كي يضعف حماس ويعيد فتح الى السلطة       
  .فعليا على إطالق سراح زوجها

ان المتحـدث باسـم     : ا ف ب   نقال عن    الناصرة من   17/4/2006غد األردنية    ال  مراسل برهوم جرايسي وذكر  
هذه المسألة ليـست موضـع      قائال، أن   وأكد  . رئاسة وزراء االحتالل نفى نفيا قاطعا التفكير في مثل هذا االمر          

 بـوالرد  ان قضية الئ هذا النبأ، قا من جهته، المتحدث باسم السفارة االميركية في تل ابيب     أيضا كما نفى  .بحث
اللجنة  أما   .حكومة االسرائيلية ال بالنسبة للبرغوثي فإن االمر يعود الى        ، فيما أشار أنه   مغلقة وهو يمضي عقوبته   

صفقة هي مناورة اعالمية مـن جانـب اولمـرت          القالت، إن اقتراح    فاالسرائيلية، التي تسعى إلطالق بوالرد      
، انها سمعت عن اقتراح الصفقة من وسائل االعالم        أكدت فدوى البرغوثي   في حين    .ليتحرر من الضغوط عليه   

ال يمكنها اعالن موقف بناء علـى        حيث أشارت إلى أنه      .واعتبرتها مجرد اشاعات على غرار اشاعات سابقة      
  .اشاعات
 صـائب عريقـات ابـدى    إلى أن : وكاالتنقال عن  17/4/2006 العرب اليوم  مراسلجهاد الرنتيسيوأشار  

  . له ان مقايضة البرغوثي ببوالرد تنطوي على اساءة، وأعتبر أيضا،تشكوكه في صحة المعلوما
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 اسرائيل تقرر حصر التعامل مع الفلسطينيين عن طريق الشاباك  .25
 بان التعامل مع الفلسطينيين يتم فقط من خالل فلسطينية،ابلغت اسرائيل السلطة ال : من وليد عوض،رام اهللا

 فلسطينية مطلعة امس أن القرار يعني ان التعامل معها بات فقط من وذكرت مصادر .جهاز الشاباك االسرائيلي
 ان القرار يشمل مكتب محمود عباس وجميع المسؤولين الفلسطينيين ،ومن الجدير بالذكر .الناحية االمنية

  .السابقين والالحقين
  17/4/2006القدس العربي 

  
  غربية حزبا كديما والعمل متفقان على ضم أجزاء واسعة من الضفة ال .26

اتفق حزبا العمل وكديما على تنفيذ خطوات احادية الجانب وعدم التوجه الى مفاوضات مع الفلـسطينيين مـع                  
 ذكر خطـة    على العمل   حيث تحفظ . حصول العمل على مسودة الخطوط العريضة للحكومة االسرائيلية الجديدة        

 كل مستوطنة تبقـى وراء الحـدود التـي          إخالءب وطالب. مسألة الحد األدنى لألجور   ها، إضافة إلى    التجميع في 
 أن تـشمل الخطـوط       أيـضا  وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية أن حزب العمل يريد       .سترسمها إسرائيل في المستقبل   

حاييم  واعتبر   . عبارة انسحاب أحادي الجانب وعدم االكتفاء بعبارة ما تضمنه خطاب الفوز           ،حكومةلالعريضة ل 
التـي   ،فاوض مع الجانب الفلسطيني بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة        أن ال احتمال للت   من جهته،   رامون  

  .   قبل مطلع ايار المقبلهايتم االعالن عنأن توقع 
  16/4/2006 48عرب

  
  تهلبدء رسميا بواليلالكنيست يجتمع اليوم  .27

فيهـا اداء اليمـين،    االسرائيلي اليوم جلسته األولى، وسيتم  الكنيست يعقد   :  ا ف ب   ،برهوم جرايسي  ،الناصرة
 . البرلمانية ستبدأ في الثامن والعشرين مـن أيـار المقبـل           ةإال ان االعمال الفعلية للدور    . تهوالبدء رسميا بوالي  

 عربيا، ثالثة منهم في العمل وكـديما،        12 نائبا جديدا، و   38 نائبا، من بينهم     120 يضم   يشار إلى أن الكنيست   و
  .48في الكتل الثالث الناشطة بين فلسطينيي وتسعة آخرون معهم نائب يهودي يساري 

  17/4/2006الغد األردنية 
  

  عليا الجبار الجيش باجتياح غزة  محكمة الإسرائيليون ينوون تقديم التماس لل .28
ذكرت االذاعة االسرائيلية اليوم أن عددا من سكان البلدات االسرائيلية الواقعة على مقربة قطاع غزة، ينـوون                 

. لى المحكمة االسرائيلية العليا لمطالبة الجيش اعادة اجتياح غزة لوقف اطالق صواريخ القـسام             تقديم التماس إ  
 ، التماسا إلـى المحكمـة العليـا    أمسكانت ست منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية قدمت   في المقابل   و

وشددت فـي التماسـها      .ةغز في   طالبت فيه بإصدار أمر للجيش اإلسرائيلي بإبعاد القصف عن بيوت المدنيين          
 غيـر قـانوني   ،على أن األمر الذي أصدره موفاز وحالوتس بخصوص تقليص المدى األمني للقصف المدفعي            

  .ويزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين عزل
  17/4/2006 48عرب 

  
  منظمة صهيونّية روسّية تدعو إلى رفع الحصار عن الفلسطينيين .29

سارية، االتحاد األوروبي أْن ال ينساق وراء الدعايـة التـي تـسوقها             ناشدت منظمة غوش شالوم الي    : موسكو
حكومة الكيان الصهيوني، وأْن يدعم فكرة التفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ويقدم المساعدات الماليـة               

  .نفأن المقاطعة االقتصادية لفلسطين ستؤدي إلى تأجيج األحقاد وتصعيد الع حيث أعتبر .للفلسطينيين
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  16/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 
 

  ارتباك في القطاع المصرفي الفلسطيني بسبب األزمة المالية .30
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن عددا من البنوك أبلغت الوزارة بأنها قررت وقف القروض للموظفين                 

الفعل تم إيقاف كافة المعامالت المالية لحين       وقالت الوزارة إنه ب    .العاملين في السلطة وذلك بسبب االزمة المالية      
وضوح الوضع المالي المستقبلي للسلطة مضيفة أنه تم إيقاف العمل بنظام االقراض الذي يطلـق عليـه اسـم                   

وفي السياق نفسه كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في الوزارة رفض الكشف عن اسمه              ،  القرض الدوار 
اك مبلغا من الحساب الجاري الفلسطيني في البنوك تم تحويله إلى عدد من بنـوك               لوكالة االنباء االلمانية أن هن    

  .الدول المجاورة وذلك في محاولة لتخطي أي عقوبات مالية قد تفرض على البنوك الفلسطينية
ويرى المحللون االقتصاديون أن االزمة المالية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى شلل شبه تام في كافة المرافـق                 

وتوقع زياد دماغ مدير العمليـات       .القتصادية الفلسطينية خاصة في ظل االرباك السائد في القطاع المصرفي         ا
المالية في البنك االسالمي الفلسطيني أن تتوقف البنوك كلية عن المعامالت المالية وخاصة القـروض وذلـك                 

ي الفلسطيني اضطر للضغط علـى      إن البنك االسالم  : وقال .بسبب عدم وضوح مستقبل الوضع المالي للسلطة      
وتوقع وزير االقتصاد عالء الدين االعرج أن تعلن         .نفسه وصرف رواتب الموظفين من دون فوائد لهذا الشهر        

  .الحكومة قريبا عن بنوك جديدة سيتم التعامل معها في ظل الحصار والمقاطعة
  17/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ولي إلغراق االقتصاد الفلسطيني بالديونفياض مع صندوق النقد الدسالم  ؤتواط .31
اتهم خبراء اقتصاديون صندوق النقد الدولي بالتواطؤ والتغطية على خلل واضح فـي إدارة              :   وائل بنات  ،غزة

وأكد  .الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خالل الفترة الماضية التي تولى فيها سالم فياض منصب وزير المالية              
قت الذي اتبع فياض سياسة مالية توسعية في وقت كان المطلوب اتباع سياسة مالية تقـشفية                الخبراء أنه في الو   

وكان صندوق النقد الدولي يتحدث عن مهنية فياض للتغطية على عملية تهدف إلى إغراق الشعب الفلـسطيني                 
   .في المديونية وكان االقتصاد الفلسطيني معافى منها

 مقداد أن األمور بدأت تتكشف مع استالم حماس مقاليد الحكومة الفلسطينية،            وأكد أستاذ االقتصاد الدكتور محمد    
 مليـون دوالر  1400 بلغت الموازنة حدود 2002حيث تبين أن حجم المديونية يتجاوز كل التوقعات، ففي عام        

ـ  2220لتبلغ الموازنـة    % 65 أكثر من    2005لكن بعد استالم فياض بلغ حجم النمو في النفقات نهاية            ون  ملي
بجانب تصرف فياض بأموال تعـود إلـى        ،  واعتمد فياض أيضا على االقتراض من المصارف المحلية        .دوالر

   .مستحقات العمال وأموال تقدر بعشرات ماليين الدوالرات تعود لصندوق تعويضات حرب الخليج
ـ               وذكـر  . سطينييضاف إلى ذلك لجوء فياض إلى استدانة مئات ماليين الدوالرات من صندوق االستثمار الفل

الخبراء أن فياض وبتغطية من صندوق النقد الدولي عمد إلى سلب قرار الشعب الفلسطيني وتركيعه من خالل                 
إغراقه في مديونية ال يمكن معالجتها إال بالرضوخ لإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية، ما يوقع الحكومة الحالية               

طط لها وبمشاركة عدد من األطراف الدوليـة واإلقليميـة          في إشكاالت مالية كبيرة ورثتها بسبب سياسات مخ       
  .والمحلية

  17/4/2006الوطن السعودية 
  

  عدوان يبحث مع مفوض عام األونروا األوضاع االقتصاديةالوزير .32
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بحث عاطف عدوان، وزير الدولة لشؤون الالجئين، اليوم، مع كارين أبو زيد، مفوض عام األونروا، األوضاع                
 معنية باستمرار المعونات    وأكدت أبو زيد، على أن الوكالة      .، التي يعيشها الشعب الفلسطيني    االقتصادية الصعبة 

 .المقدمة للشعب الفلسطيني، وأن المخزون الغذائي سيستمر، منوهة إلى أن هناك إجراءات حثيثة لتأمين ذلـك               
وأعـرب الـوزير عـن       .يةوأكدت على نية الوكالة زيادة برامج تشغيل األيدي العاملة في األراضي الفلسطين           

  .ترحيبه بهذا التوجه، كما حث على بذل المزيد من الجهد لضمان استمرار المساعدات للشعب الفلسطيني
  16/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 تحذير من تفشي األمراض نتيجة الحصار .33

اد في المـستلزمات الطبيـة      حذرت وزارة الصحة من تفشي األمراض واألوبئة نتيجة للنقص الح          :وليد عوض 
 .والعالجات االسعافية، مطالبة المؤسسات الدولية إمداد المستشفيات باإلغاثات والمستلزمات الطبيـة العاجلـة            
ـ                  ىوأكد معاوية أبو حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ امس نفاد مقومات الخدمة السريعة المقدمـة للمرض

 استمرار االحـتالل مواصـلة سياسـات        ىر من النتائج المترتبة عل    وحذ  .نتيجة لالغالقات المستمرة للمعابر   
  .القصف القتل واالغتياالت

 17/4/2006القدس العربي 
  

  العربية لحقوق االنسان تطالب بدعم الحكومة الفلسطينية ماليا  .34
سالمية المـسارعة   طالبت المنظمة العربية لحقوق األنسان في األردن الدول العربية واإل         :  ليلى الكركي  -عمان

ستمرار فـي خدمـة     مداد الحكومة الفلسطينية بالمساعدات المالية واألقتصادية، ودعم موقفها وتمكينها من اال          اب
كما طالبت المجتمع الدولي واألمم المتحدة العودة عن القرارات المنحازة واحتـرام خيـار               .الشعب الفلسطيني 

  .رة نزيهةالشعب الفلسطيني الذي عبر عنه في انتخابات ح
  17/4/2006الدستور 

 
  الجامعة العربية تجدد نداءها بسرعة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني .35

 المواطنين والمؤسـسات والجمعيـات      ىجددت األمانة العامة لجامعة الدول العربية نداءها ال       :  يعوني الحسين 
أعلنت أنها خصـصت لهـذا      كما   ،ياألهلية العربية لتقديم المعونات والتبرعات دعماً لصمود الشعب الفلسطين        

  . بنك القاهرة فرع الجامعةىولد  بنك مصر الدوليىالغرض حسابين لها لد
  17/4/2006الوفد المصرية 

  
  األسد يدعو السوريين إلى التبرع للفلسطينيين .36
فـي  دعا الرئيس السوري مواطنيه للتبرع لمصلحة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تضامناً معه             :  وام

وأعرب نائب  .  إلى قيادة الحكومة   حماسظل الضغوط التي يتعرض لها بسبب خياره الديمقراطي الذي أوصل           
الرئيس فاروق الشرع عن أمله أال تبادر الدول الغربية إلى اعتبار هذه الدعوة ذريعة التهام سـوريا بتمويـل                   

  .                          اإلرهاب
  17/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  دعوة ليوم من نفط الجزائر للفلسطينيين .37

دعت منظمة ائتالف الخير اإلغاثية الجزائر إلى تخصيص يوم من عائـدات الـنفط              :  محمد الطيبي  -الجزائر  
فـتح  ل الـدعوة    تكما جدد  .لديها في كل شهر لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني بعد توقف المساعدات الغربية           
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 بتقديم المعونة التي تدعم الفقراء الذين ال يستطيعون فعـل           ةبادر والم لسطينية،مجال توظيف وبيع المنتجات الف    
  .هذه األمور من خالل إنشاء صندوق بيت مال القدس

  16/4/2006اسالم اون الين 
 

  إسرائيلـفتوى تبيح االعتراف ب ميقدتمحمد السيد حبيب ينفي  .38
جماعة بقـوة المـزاعم التـي       ال ينف خوان المسلمين أكد النائب األول للمرشد العام لجماعة اإل      :  خاص ،القاهرة

نشرتها إحدى الصحف الصهيونية، والتي تتحدث عن أن هناك اتجاهاً داخل الجماعة إلصـدار فتـوى تبـيح                  
جماعة إمـالء أي أمـر      الوأوضح أن حماس هي صاحبة القرار، وال تستطيع          .إسرائيلـاالعتراف ب  حماسل

إلصـدار مثـل هـذه      المصري  نفى وجود أي ضغوط من جانب النظام        ا  كم. عليها، أو مطالبتها بمطلب كهذا    
  .الفتوى

  16/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حكومة حماس في غياب الدعم العربي ليإيراندعم  .39
يران قررت التبرع بمبلـغ     إن  أ ،االيراني منوشهر متقي  قال وزير الخارجية    :   وكاالت - رام اهللا  -طهرانمن  
لسلطة الفلسطينية لسد العجز الذي تعانيه بسبب وقف المساعدات الدوليـة وانعـدام الـدعم                مليون دوالر ل   50

   .العربي الذي وعدت به حكومة حماس
  17/4/2006الشرق القطرية 

  
  صندوق دولي لدعم الحكومة الفلسطينية .40
، إن  طهـران   أمناء المؤتمر الدولي الثالث للقدس فـي       ةقال محمد رضا ميرتاج الديني، عضو هيئ       -آي.بي.يو

مشعل اقترح تأسيس صندوق دولي لدعم الحكومة الفلسطينية أو تأسيس صندوق في الدول اإلسالمية لهذه               خالد  
وبحسب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية قال الديني، إنه تمت مناقشة االقتراح وأنه سيتم إدراجـه فـي                 . الغاية

تراح في البيان الختامي فإن اللجنة التنفيذية للمؤتمر ستتابع         نه في حال أدرج هذا االق     أ  وأضاف    ،البيان الختامي 
  .الموضوع

 17/4/2006البيان 
 

  لندن تضغط لسحب المراقبين من المعابر .41
علمت الحياة من مصادر فلسطينية ان بريطانيا تضغط بقـوة علـى االتحـاد              :  فتحي صباح  -القاهرة  , غزة  

لعاملين كطرف ثالث لمراقبة العمل في معبر رفح منذ اعـادة           االوروبي لسحب عشرات المراقبين االوروبيين ا     
فتحه بعد االنسحاب االسرائيلي االحادي من غزة، ووصفت المصادر الدور البريطاني بأنه سيئ، معربة عـن                

  .خشيتها من ان يمهد امام اسرائيل التخاذ اجراءات عقابية في حال انسحب المراقبون االوروبيون من المعبر
17/4/2006الحياة   

  
  البابا يدعو األمم المتحدة الى مساعدة الشعب الفلسطيني .42

 دعا بنديكتوس السادس عشر في رسالته الى العالم بمناسبة عيد الفصح من الفاتيكان :اف ب ،الفاتيكان
التي تعيق حل الصراع في  االسرائيليين والفلسطينيين الى الحوار بهدف تجاوز العقبات القديمة والجديدة

وتمنى البابا ان تقوم االمم المتحدة التي تؤكد حق اسرائيل العادل في العيش بسالم، بمساعدة  .ي المقدسةاالراض
 .الشعب الفلسطيني على تخطي الظروف الهشة التي يعيش فيها ولبناء مستقبله في اطار بناء دولة خاصة به
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 17/4/2006القدس الفلسطينية 
  
  

  ي حيازة إيران سالحا نوويااإلخوان المسلمون ال يمانعون ف: مصر .43
جماعة االخوان المسلمين المصرية انه ال يرى بأسا في أن تحوز ايـران             لقال محمد حبيب نائب المرشد العام       

وفي تـصريحات   . سالحا نوويا الن ذلك سيساعد على استعادة التوازن بين اسرائيل والعالم العربي واالسالمي            
متحدة لمعارضة البرنامج النووي االيراني هو ضمان أن تبقى اسرائيل          لرويترز قال حبيب ان دافع الواليات ال      

، وأكد انه يصدق أن البرنامج النووي االيرانـي سـلمي         . متفوقة عسكريا على جميع الدول العربية واالسالمية      
  . وقال انه يعتقد أن أغلبية الشعب المصري تشارك االخوان رأيهم

  17/4/2006الشرق األوسط 
  

  نتطلع إلى عودة سريعة لوطننا وديارنا :  جبريل للحريريمذكرة: تقرير .44
 القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل األمين العام -أرسلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : دمشق ـ الوطن

 ابريل الجاري، تتضمن أبرز المطالب والمقترحات التي 9للجبهة، مذكرة إلى الشيخ سعد رفيق الحريري يوم 
 قيادة الجبهة، وذلك في ضوء اللقاءات التي عقدت في بيروت الشهر الماضي بين وفد الجبهة تبلورت لدى

برئاسة أحمد جبريل األمين العام وسعد الحريري رئيس تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني، فيما يلي 
  :نصها

االسالمية وان الخطر الصهيوني    نظرا اليماننا ووعينا ان قضية فلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية و           
يستهدفنا جميعا في حاضرنا ومستقبلنا لذا نرى ان رفض مؤامرة التوطين والتجنيس والتهجير هـي مـسؤولية                 
وطنية وقومية واسالمية وعلينا ان نوحد برامج عملنا إلبقاء حق العودة الى فلسطين مطلبا اساسيا فـي كافـة                   

 كي يأخذ طريقه الى الرأي العام الدولي وصوال الى          194القرار الدولي   المحافل الدولية وان نعمل على تظهير       
وضع اآلليات المناسبة لتنفيذه والننا ندرك ان الوجود الفلسطيني فوق ارض لبنان الشقيق الناتج عن العـدوان                 

ساس في الصهيوني المستمر سيظل بالنسبة لنا حالة قسرية مؤقتة فإننا نحرص على ان يكون هذا المعنى هو اال              
سعينا المشترك لبنانيين وفلسطينيين وعلى كافة المستويات لرفض التوطين وتحت اي ظرف كان وفـي هـذا                 
السياق البد من االشارة الى ان الذريعة التي انطلق منها بعض الساسة اللبنانيين والتـي ميـزت اداء معظـم                    

ساليب غير انـسانية فـي التعامـل مـع          الحكومات المتعاقبة قد جعلت من مبدأ رفض التوطين سببا لمزاولة ا          
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحجة الفلسفة القائلة ان احساس الفلسطيني باالستقرار المعيشي مـن شـأنه ان                 
يؤدي الى التوطين ولالسف نقول انه من ذات الزاوية مورست بحق الالجئين الفلسطينيين اسوأ انـواع القمـع                  

والسياسي مما ادى الى هجرة عشرات اآلف الفلسطيني الى مناف جديدة هربـا             والقهر على المستوى االنساني     
من ظلم ذوي القربى وهذا التهجير هو االخطر من الهجرة االولى التي حصلت بفعـل العـدوان واالحـتالل                   

  .1948الصهيوني ونكبة 
سـقف القـانون اللبنـاني      ان احساس الالجئ الفلسطيني بانه يتمع بحقوقه االنسانية والمدنية والسياسية وتحت            

ومعالجة كل ذيول االجراءات العنصرية التي طالت تفاصيل حياته اليومية هو المقدمة الطبيعية لخلق مناخـات                
من الثقة التي تفتح آفاق عالقة فلسطينية لبنانية جادة ال تتأثر باالهواء وتأثيرات الرياح التي تعصف بالمنطقـة                  

 وحصر العالقة في زاوية امنية ضيقة تحـول دون تفاعـل الفلـسطيني              والهادفة الى تمرير مشروع التوطين    
  .اللبناني الخالق من اجل تحقيق عودة حرة كريمة شريفة لالجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم

وباالستناد الى ما سبق نأمل ان يتم النظر في اهم المسائل الملحة واالساسية التي تقدر انها بحاجة الى قـوانين                    
  :سيم تشريعية لمنح الالجئين الفلسطينيين الحقوق الطبيعية التي حرموا منهاومرا
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   حق العمل السياسي واالعالمي واالجتماعي-1
   حق الوظيفة والعمل-2
   ـ حق التملك العقاري حق الشراء والبيع والتوريث3
   ـ حق الضمان االجتماعي والصحي والتعليمي4

  .من الضمان االجتماعي والصحي والعالج في المشافي الحكوميةأ ـ السماح للفلسطينيين باالستفادة 
  .ب ـ فتح المجال امام الفلسطينيين للدراسة في مدارس الدولة الرسمية

  .ج ـ وضع حلول عاجلة لوضع شبكتي الماء والكهرباء والصرف الصحي وربطها مع محيطها اللبناني
  .ادة تأهيل البنى التحتيةد ـ شمل المخيمات ضمن خطط الوزارات والبلديات في اع

  ـ حل مشكلة الالجئين الذين ال يملكون اوراقا ثبوتية 5
   وقف شطب قيود عشرات آالف الفلسطينيين من سجالت مديرية شؤون الالجئين- 6
  ا إعادة المهجرين الفلسطينيين إلى مخيماتهم وإعادة أعماره- 7
   الحق بحماية القانون العام- 8
   الالجئ بشقيقه اللبناني مساواة الفلسطيني- 9

   ـ حل المشكلة األمنية في محيط المخيمات10
  17/4/2006الوطن القطرية 

  
  النرويج تعتزم االستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين  : نائب وزير خارجية النرويج .45

   ما هي نتائج مباحثاتكم مع المسئولين المصريين؟: مـروة توفيـق : أجرت الحوار
ات كانت ناجحة حيث ركزت علي الوضع في الشرق األوسط خاصة فلسطين ومـستقبل المـساعدات                المباحث- 

 فتنظيم المـساعدات للفلـسطينيين    ,  فمصر والنرويج كالهما يلعب دورا مهما في عملية السالم  . بعد فوز حماس  
المساندة الدولية لحل أزمة     كما تطرقنا للوضع في السودان وطالبنا بدعم          , كان الهدف االساسي من تلك الزيارة     

   . دارفور
الواليات المتحدة وأوروبا اعلنتا عدم تعاملهما مع حماس باعتبارها منظمة إرهابية من وجهة نظرهمـا فمـا                 * 

  موقف النرويج؟
نحن نحترم إرادة الشعب الفلسطيني فحماس جاءت للسلطة وفقا لالنتخابات التي وصفت بأنهـا مـن أكثـر                  - 

 وبالتالي علينا احترام نتائجها ولكن هذا ال يعني اننا لن نمـارس ضـغوطا                , اطية في المنطقة  االنتخابات ديمقر 
 ونحن نؤيد قـرارات اللجنـة الرباعيـة          ,  تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي       ى حماس حت  ىعل

 المتحدة وان تعتـرف     بشروطها الثالثة التي تنص علي ضرورة تخلي حماس عن العنف وتنفيذ قرارات األمم            
   . بحكومة إسرائيل

  ما مستقبل المساعدات هل تتأثر بفوز حماس؟* 
 فال يمكن معاقبـة      , من الضروري عدم عزل حماس وإنما ينبغي فتح قنوات جديدة لمساندة الشعب الفلسطيني            - 

ع باقي المجتمع الـدولي      لذلك نحن نتشاور م     ,  خيارهم الديمقراطي الذي جاء نتيجة االنتخابات      ىالفلسطينيين عل 
   .  مايمكن عمله لمساعدة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينيةىلبحث اقص

   وماهو حجم المساعدات التي تقدمونها؟ * 
 مليون دوالر سنويا معظمها يذهب للسلطة الفلسطينية والباقي نقدمه من خالل األمـم المتحـدة                 100 نقدم نحو - 

ث وتشغيل الالجئين المعروفة باالونروا الي جانب منظمات المجتمع الـدولي    ومنظماتها المختلفة مثل وكالة غو    
   . االخري بهدف دعم الشعب الفلسطيني ومساندتهم في بناء دولتهم
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  ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه النرويج لحل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي؟* 
 فعلي الجانبين    , حدث ذلك إال من خالل المفاوضات     أعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل تلك األزمة ولن ي          - 

   .338  و 242 التخلي عن العنف وايجاد حل سلمي وفقا لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن رقمي
   ما صحة هذا الخبر وما تأثيره؟ , نشرت وكاالت األنباء أن ملف اتفاقية أوسلو قد اختفي من وزارة الخارجية* 
 ولكن بالطبع فإن هناك كثيرا مـن         ,  النه مازال موجودا بوزارة الخارجية      , ن الملف اختفي  ال يمكن ان نقول إ    - 

 ولم يكن اجبـارا      ,  ألن المشاركين في تلك المباحثات هم الذي لديهم الملفات السرية           , المعلومات لم تكن موجودة   
   . ية بأي شكل من االشكال وعدم وجود هذه المادة لن يؤثر علي العمل , عليهم تقديم تلك المالحظات

  17/4/2006االهرام 
  

  ال تخنقوا هنية .46
    خالد سيد أحمد

من شاهد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على شاشة التلفاز يوم الجمعة الماضي، وهو يخطـب فـي                  
ج، وتحدث  المصلين في غزة، بدا غاضبا على غير عادته، تخلى عن هدوئه الدائم ولغة خطابه البعيدة عن التشن                

إن الموقف الغربي والتحالف غير المقدس الذي تقوده اإلدارة األميركية لمواجهة الـشعب             : على نحو حاد قائال   
الفلسطيني وحكومته المنتخبة والشرعية التي خرجت من رحم المعاناة ومن رحم الشهداء، ومن رحم الـصمود                

سنأكل الزعتـر والملـح     : وأضاف.   الفشل والمقاومة، ومن رحم الحقوق والثوابت، لن يكون مصيرها سوى        
واعترض على محاولة الرئاسـة     . ولن نهون ولن نتراجع   .. والزيتون ولن نطأطئ الهامات إال هللا رب العالمين       

بسحب الصالحيات ستصبح الحكومة الفلسطينية معلقة      :  الفلسطينية سحب الكثير من صالحيات حكومته قائال        
أنـا مـش    .. ، وتصبح هكذا فقط مسؤولة أمام الشعب عن دفع الرواتـب            في الهواء وال مسؤولة عن سلطات     

  . طرطور وال الوزراء وال الحكومة، هذا شعب اختار حكومته وعلى الجميع أن يحترم إرادة الشعب
هذه اللغة المفاجئة للكثيرين، تقف خلفها مبررات كثيرة، أهمها أن التحالف غير المقدس  الذي أشار إليه هنية،                  

لى خنق هذه الحكومة ماليا، ليثور عليها الشعب الفلسطيني ويسقطها سريعا، لعدم تمكنها من الوفاء بأقل                يسعى إ 
وهي أمور أن بدت صـغيرة للجميـع، إال         .  التزاماتها تجاهه، وهي بالطبع توفير ابسط األسس للحياة الكريمة        

.   مليون دوالر للداخل   750 تصل إلى    أنها تشكل معضلة كبرى لحكومة هنية، التي ورثت خزينة خاوية، وديونا          
وأكثر من مليار ونصف للخارج، وسط وقف تام للمساعدات الغربية وتجميد إسرائيل لألموال المستحقة للسلطة               
الفلسطينية من عائدات الضرائب، إضافة إلى عدم وفاء الكثير من العرب بالتعهدات المالية التي قطعوها علـى                 

ملة شعبية للتبرعات، وهو أسلوب أن بدا معبراً عن التضامن، إال أنه في الواقـع               واكتفاؤهم بإطالق ح  . أنفسهم
دليل إدانة للنظام العربي الذي يقف متفرجا على شعب يتم خنقه وتجويعه، ال لذنب ارتكبه، بل لممارسته حقـه                   

  . الديمقراطي بشكل حر غير معتاد في هذه المنطقة
الرئاسة تصدر يوميا قرارات ومراسيم تحد من صالحيات حكومته،         هنية يشعر انه مخنوق أيضاً، ألن مؤسسة        

  . وهو امر نعتقد ان الرئيس محمود عباس ال يمارسه بسوء نية
بل إلدراكه ضرورة ان يكون هناك نوع من التصالح والتوازن مع المجتمع الدولي، الذي يفرض عليه شروطاً                 

 ان يجور قليال على حقوق االخوة  ضـماناً لكـي ال             قاسية لمواصلة دعمه للفلسطينيين، ومن ثم ال ضرر في        
  . يضرب هذا الشعب رأسه في الحائط من دون ان يقف معه احد

سبب اخر يمكن ان نبرر به غضب هنية، وهو إدراكه ان أطرافاً عربية تدفع به او باألحرى بحركـة حمـاس          
والبحث عـن مخـرج جهنمـي لهـذه     .  الى هاوية االنتحار السياسي، عبر الضغط عليها لالعتراف بإسرائيل 

 المعضلة، باإليحاء لجماعة اإلخوان المصرية األب الروحي لحماس بإطالق فتوى تسمح للحركة بهذه الخطوة،             
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انطالقا من مبدأ الضرورات السياسية تبيح المحظورات الدينية والفكرية، لكن حماس ال تـزال مقتنعـة بـأن                  
  .. ة واالعتراف بها هو اعتراف بشيء مجهولإسرائيل غير معروفة الحدود حتى هذه اللحظ

 أم حسب خريطة الطريق او حسب خطـة اولمـرت أو    242 أم قرار    181وال نعرف هل سيكون وفق القرار       
ربما تكون هناك خطة جديدة أخرى ستفرض على المنطقة كما يقول الناطق باسم كتلة الحركة فـي المجلـس                   

  . التشريعي صالح البردويل
ن، هي ان الجميع يطالبها بأن تختار بين خيارين كالهمـا نتيجتـه واحـدة، األول االنتحـار        مشكلة حماس اآل  

السياسي عبر االعتراف بإسرائيل والتنازل عن بزة المقاوم وفكره وأحالمه الثورية التي جاءت بها إلى الحكم،                
 ان شروط  لعبـة الـسياسة        والثاني الخنق السياسي والعقاب االقتصادي لشعبها جراء رفضها الخيار األول، إذ          

  . تفرض عليها تنازالت ال تستطيع القيام بها
  17/4/2006البيان 

  
  وسيناريو تيمور الشرقية.. االنتداب الدولي .47

  عريب الرنتاوي 
د من ثالثين شهرا، وفي ذروة الحصار المشدد الذي طوق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر عرفـات،                 قبل أزيَِ 

 التي وضعت   تيمور الشرقية ، إلى مبادرة عربية تستلهم أنموذج       )2003/8 /27(الذات  دعونا في هذه الزاوية ب    
 مباشر لمدة ثالثة أعوام، جرت في خاللها انتخابات حرة وديمقراطية، وتسلمت في نهايتهـا               تحت انتداب دولي  

جهـات إقليميـة    خالل العامين الفائتين، صدرت دعوات مماثلة عـن         . القيادة الشرعية مقاليد الحكم في البالد     
ودولية، منطلقة في األساس من ضعف االستعداد المتبادل لدى فريقي الصراع للوصول إلى حل تفاوضي يستند                
إلى مرجعيات عملية السالم ومبادئها وقرارات الشرعية الدولية ورؤيا الدولتين وخريطة الطريـق، وإذا كـان                

م، غير صحيح، ويندرج فـي سـياق النفـاق الـدولي            الكثير مما قيل عن عدم جاهزية القيادة العرفاتية للسال        
إلسرائيل، فإن الكثير مما يقال اليوم عن القيادة الفلسطينية الجديدة، صحيح وفي محله، فحمـاس نـشأت فـي                   
مواجهة عملية السالم، وهي تنأى بنفسها عن مقتضيات هذه العملية ومتطلباتها، من االعتـراف بالمرجعيـات                

  .رورا برفض االعتراف بإسرائيل وانتهاء برفض التفاوض معهاواالتفاقيات المبرمة، م
أما على الجبهة اإلسرائيلية، فمنذ إيهود باراك، لم تتسلم الحكم في الدولة العبرية قيادة إسرائيلية جـاهزة قـوال                   

ة مـن قبـل     وفعال للقبول بهذه العملية واستحقاقاتها، بل أن األحادية هي المقاربة االستراتيجية الوحيدة المتبنـا             
حكومات شارون المتعاقبة، وصوال إلى فوز هذه المدرسة في االنتخابات اإلسرائيلية األخيـرة، مـا يعنـي أن       
انعدام الجاهزية المتبادل، بات حقيقة قائمة على ضفتي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، واستتباعا تراجعت، إن              

  .والمرجعيات والقرارات الدوليةلم نقل انهارت فرص إنفاذ الرؤيا والخريطة والمبادرة 
أمام هذا االستعصاء المتبادل، ومن أجل قطع الطريق على األحاديتين اللتين تغذي إحداهما األخرى، نـرى أن                 

  .العودة لسيناريو تيمور الشرقية، هو الخيار الممكن إذا أريد لعملية السالم أن تبقى على قيد الحياة
يا نشطاً، يبدأ، بقرار يصدر عن مجلس األمن، توضع بموجبـه المنـاطق             إن هذا السيناريو، يقتضي تدخال دول     

 تحت انتداب دولي مباشر، تقوده األمم المتحدة وترفع راياته، ولمدة تتراوح بين             1967الفلسطينية المحتلة عام    
 سنوات، يجري في خاللها االنتهاء من التفاوض حول موضوعات الحل النهائي، وتخضع نتـائج هـذه                 5 -3
فاوضات أمام الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي في استفتاء عام، أو أن تتحول االنتخابات المقبلة، إلى استفتاء               الم

على صورة هذا الحل ومالمحه، فتشرف األمم المتحدة على تنفيذ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة،                
قد يبـدو   . العتيدة التي تعيش بسالم، جنبا إلى جنب مع إسرائيل        وتتسلم القيادة الفلسطينية المنتخبة رايات الدولة       

مثل هذا السيناريو مفرطا في تفاؤله بالنسبة للبعض، وقد يتهمه البعض اآلخـر بـالتفريط، وإذا كنـا نـشارك           
المتشائمين إحساسهم بصعوبة ترجمة مثل هذا السيناريو، إال أننـا نـود تـذكير المتطيـرين مـن المعـسكر                    
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أن بديل هذا السيناريو هو اندثار فرص قيام دولة فلسطينية، فهذه الدولة هي المطروحـة اليـوم،                 الرفضاوي، ب 
بديل هذا السيناريو، ربما يكـون أسـوأ ممـا          . وليس إسرائيل، على جدول أعمال الشطب والتبديد والمصادرة       

ضمرة تذهب بالشعب   يتخيل كثيرون، فـالصوملة تطل برأسها في شوارع غزة، وحروب الفصائل المعلنة والم           
الفلسطيني بعيدا عن عدوه الرئيس، وحكومة حماس غارقة في بحر متالطم من المشكالت والتحديات، وحركة               
فتح على ما يبدو، ودعت أربعين عاما من قيادة الشعب الفلسطيني، ومن يعتقد أن عقارب الساعة تـدور فـي                    

 تماما، ال سيما بعد أن تنامت احتمـاالت أن تواجـه            االتجاه المواتي للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني مخطئ      
  .48، المصير الذي واجهته أراضي )معظم هذه األراضي (67األراضي المحتلة عام 

  17/4/2006الدستور 
  

  لماذا ال يتدخل العرب؟ .48
  عبدالوهاب بدرخان     

مبادرة السالم رسالة واضحة الى     في قمة الخرطوم لم يبد العرب ادراكاً للتعقيدات، واعتبروا ان تجديد التزامهم             
لكن هذه الرسالة استخدمت من جانب االتحاد األوروبي، واللجنة الرباعية، واألمم المتحـدة،             . المجتمع الدولي 

فضالً عن اسرائيل، لإلمعان في التشدد، اذ فسر المفهوم العام الذي تبنته القمة بأنـه يتماشـى مـع الـشروط                     
صار انه ليس مسموحاً ألحد أن يعيد القضية الفلسطينية الى ما قبـل اتفاقـات               أي باخت . االسرائيلية على حماس  

كمـا أن خريطـة     . اوسلو التي يفترض أنها تضمنت اعترافاً متبادالً بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل           
  .الطريق بنيت أيضاً على أساس ان االعتراف محسوم

طة الطريق، وكيف تصرفت بهذا االعتراف، خـصوصاً عنـدما          أما ماذا فعلت اسرائيل باتفاقات أوسلو وبخري      
نفذت االنسحاب من قطاع غزة من دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وباألخص حين تعلن أنهـا سـتقوم                   
بترسيم الحدود بشكل أحادي الجانب؟ فال يبدو أن أحداً في الواليات المتحدة أو في االتحاد األوروبي، وال حتى                  

وكأن ما تقوم به اسرائيل يـدخل فـوراً فـي ركـن             . بل ان النقاش ممنوع   . متحدة، يريد ان يسأل   في األمم ال  
  .المقدسات الدولية، وال تجوز فيه المساءلة، تماماً كما يجري التعامل مع سؤال طائر حول مسألة الهولوكوست

، منـذ حـصار ياسـر       بالنسبة الى العرب، االسئلة عن سلوك اسرائيل مطروحة قبل مجيء حماس الى الحكم            
عرفات حتى تسميمه، ومنذ انتخاب محمود عباس والترحيب األميركي به قبل أن تقرر اسرائيل حرقه سياسـياً                 
وعدم االعتداد باعتداله وشفافية مواقفه، ليصبح ذلك الترحيب فتوراً راسخاً ال يتوانى فيـه األميركيـون عـن                  

والواقـع أنـه منـذ      . ا مع البريطانيين في قضية سجن أريحا      الذهاب الى حد المغامرة بالغاء السلطة، كما فعلو       
وضعت اسرائيل خطة الفصل، مدعمة بالجدار، اعتمد األميركيون واألوروبيون تلك الخطة على انهـا الحـل                
المنشود، ولم يعودوا يعيرون أي اهتمام ألي موقف عربي، أو ألي مبادرة سالم عربية، وال حتى لـ خريطـة                   

السرائيليون مراراً وتكراراً أنهم يستهزئون بها، بل أكدوا انها ماتت، لكن الحكمة األميركيـة            الطريق التي أكد ا   
واألوروبية شاءت التصرف وكأن هذه الخريطة ال تزال حية، أقله لتبليع العرب شيئاً من الكالم الفارغ الـذي                  

  .يعزون به أنفسهم
جعة كاملة لكل هذا الحـراك الخـادع الـذي ال           اذاً، قبل مجيء حماس الى السلطة، كان الوضع يستوجب مرا         

يعطيه خافيير سوالنا أي صدقية، وال تعطيه تصريحات الحياد باسم كوفي انان أي فاعليـة، ثـم أن التـذكير                    
األميركي المتكرر بأن جورج بوش ملتزم حل الدولتين فقد معناه وبريقـه، ألن الجميـع يعلـم أن اسـرائيل                    

وفي أسوأ األحوال أو أفضلها سـتوافق علـى         . ينية وال تزال هذه استراتيجيتها    عارضت دائماً إقامة دولة فلسط    
مناطق حكم ذاتي منفصلة شبيهة بالوضع الراهن الذي يعالج باالجتماعات الفيديوية، سواء للحكومة الفلسطينية              

ي القبـول   تلك المراجعة المطلوبة باتت اليوم ملحة، ألن السكوت العربي أصبح يـساو            .أو للمجلس التشريعي  
اذا كان لـ مبادرة السالم العربية أي قيمة دولية فال بد من تفعيلهـا، وإال فاألفـضل تطويرهـا أو                    . بالخديعة



 

 20

وفي كل األحوال وقبل اهتراء الوضع الفلسطيني أكثر فأكثر، من شأن العرب أن يعرفوا حقيقة النيات                . سحبها
في مسألة حماس لتصويبها والحد من اسـتغاللها تبريـراً          األميركية واألوروبية، كما ان من شأنهم أن يتدخلوا         

وفي مراحل سابقة أحجم العرب عن التدخل متيحين للجميع أن يقـدموا            . للتطرف الذي بلغ حد تشريع التجويع     
  .مساهماتهم، لكن أي حل اسرائيلي سيكون مجحفاً وقصير النظر وسترتد نتائجه على المحيط العربي
  17/4/2006الحياة 

  
  !ضيق جدول أعمال الوزير المصري بنصف ساعة؟حين ي .49

  أبو يزن 
لم تنطل على أحد، حكاية جدول األعمال المغلق التي حالت دون ترتيب لقاء بين وزير الخارجيـة المـصري                   
ونظيره الفلسطيني الجديد، الدكتور محمود الزهار، فالزيارة األولى للمسؤول الفلسطيني بصفته الجديدة، مقررة             

حطة في جولة ستقوده إلى عدد من الدول العربية واألجنبية، واالستنكاف عن إتمام اللقـاء لـيس                 سلفا، وهي م  
  . التي تبذلها أطراف عدة على حماس لتغيير مواقفها سوى رسالة سياسية، تندرج في سياق الضغوط

ـ     شعرة معاوية تفاديا للحرج من جهة، وحرصا على    وزير بين القاهرة وحماس مـن جهـة ثانيـة، اجتهـد ال
الحمساوي، مثلما أجهد قادة آخرون من حماس أنفسهم، في تجريد هذا الحدث من أي مغزى أو بعد سياسـي،                   
ولكن عبثا يحاولون، فالقاهرة كغيرها كثير من العواصم العربية التي استقبلت قادة حماس بعـد بفوزهـا فـي                   

تقم بتلك االستـضافات إال علـى أمـل أن          االنتخابات، تريد لهذه الحركة أن تتغير وان تغير مواقفها، وهي لم            
تنتهي إلى تبدل في مواقف الحركة، وهذا ما كان يتعين على قادة حماس إدراكه، حتى ال تأخذهم المفاجأة على                   

  .حين غرة، كما حصل باألمس في القاهرة، ولكي يهيئوا انفسهم لمفاجآت الحقة في عواصم أخرى
ن جدول أعمال األمين العام للجامعة العربية لم يكن مكتظـا           من حسن حظ الزهار وحماس، حركة وحكومة، أ       

حتى آخر دقيقة من يومه الطويل، فتوفر الوقت لعمرو موسى الستقبال الزهار في مقر الجامعة، للطلـب إليـه                   
باسم الدول العربية جميعها القبول بمبادرة السالم العربية، ولينقل إليه الخبر السار عن عثوره أخيرا على بنـك                

صـدمة حمـاس بمعطيـات      . احد، يقبل بفتح حساب التبرعات الذي ترعاه الجامعة العربية لدعم الفلسطينيين          و
الوضع العربي بشقيه الرسمي والشعبي، جعلتها تتحدث بكثير من التلعثم عن مبادرة السالم العربية، فالمبـادرة                

هؤالء، رفضت من إسرائيل وليس مـن       وفقا لتصريحات قادتها، تنطوي على عناصر إيجابية، والمبادرة وفقا ل         
 نفـسها فيـه بعـد    - المنتـصرة  -الفلسطينيين، إلى غير ذلك مما يشي بصعوبة الموقف الذي وجدت حماس          

  .الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي
تـه  والحقيقة أن األوان آن، لكي تدرك حماس أن فوزها في االنتخابات يأتي في الزمن العربي الرديء، وهو ذا             

الزمن الذي تسبب في كثير من االجهاضات واالحباطات للحلم والمشروع الفلسطينيين، بل ويمكـن القـول أن                 
أزمة حماس هي جزء من أزمة الحركة األم، حركة التحرر الوطني الفلسطيني منذ انطالقتها المعاصرة قبـل                 

، والحقا اندحار، حركـة التحـرر       أربعة عقود، تلك الحركة التي تزامن صعودها المشرف، مع هبوط وانحدار          
أزمة حماس امتداد مركب وأكثـر تعقيـدا،        .. الوطني العربية، أنظمة واحزابا وتيارات، بدءا بهزيمة حزيران       

ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقزم على إيقاع التقزم المتراكم والموصـول، للمـشروع القـومي                
  . لحركات والتيارات التي رفعت لواءهالعربي كما عبرت عنه وجسدته، األنظمة وا

ولن تنفع إرادوية حماس وال غيبياتها في إحداث انعطافة في مجرى التاريخ، فليس بالزيت والزعتر كما اقترح                 
اسماعيل هنية قبل أيام في خطبة الجمعة، يحيا الشعب الفلسطيني، وليس المسجد وال صالة الجمعة وخطبتهـا                 

/ لمواقف واشتقاق البرامج واجتراح السياسات واالستراتيجيات، وستختبر حمـاس        هي المكان األنسب إلعالن ا    
/ السلطة الحدود التي وصل إليها العالمان العربي واإلسالمي، وهي التي اختبرتهما جزئيـا زمـن المعارضـة             

، لـم   المقاومة، وستكتشف الحركة، وإن بعد حين، ان فتح وحركة التحرر الوطني الفلسطينية ومنظمة التحرير             
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تصل إلى ما وصلت إليها من خالصات وسياسات ورؤى وبرامج، إال بعد مخاضات عسيرة، وأحيانا داميـة،                 
  .مع المشهد العربي واإلسالمي والدولي، بيد أنها ستكتشف ذلك بأسرع مما فعلت فتح والسلطة والمنظمة

  17/4/2006الدستور 
  
  

  لست طرطورا.. عفوا رئيس الوزراء .50
  طارق الحميد

ير عادته الهادئة، خرج رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بخطاب منفعل يتحدى فيه الـرئيس               على غ 
السيد هنية قال بلهجـة     . الفلسطيني محمود عباس معلنا رفضه المطلق لسحب المزيد من صالحيات حكومته          

  .ومةوال الوزراء وال الحك... غاضبة أمام آالف المصلين يوم الجمعة الماضي أنا مش طرطور
وهذا ليس كل شيء، بل إن عرفات جرد عباس من صالحياته، في الوقت الذي كانت فيه واشـنطن ترحـب                    

لكن هيهات، لم يكن    . بمحمود عباس، حتى قيل إن كيمياء العالقة بين بوش االبن وأبو مازن عشرة على عشرة              
  .أبو عمار يكترث بذلك وبحسب مقولته الشهيرة يا جبل ما يهزك ريح

كل ما فعله أنه كلما وصل الى حد االنفعال يعتزل ويجلس في            ! فعله أبو مازن، هل هاجم؟ هل هدد؟ ال       ما الذي   
بالطبع لم يكن انهزاميا، بل كان يلعـب        . منزله، أو بلغة أهل الشام يحرد، أو يذهب لزيارة ابنه في دوحة قطر            

  .وهذا مربط الفرس كما يقال. سياسة
فاإلسالم الـسياسي فـشل فـي       . أحد أبرز قياداتها، أنها أمام تحد حقيقي      مشكلة حماس اليوم، وإسماعيل هنية      

، وفي إمكاننا إضافة العراق الى التجارب الفاشلة، حيث قفـز رجـال             المنطقة، والسودان والجزائر خير مثال    
  . األحزاب األصولية على مركب السياسة

المراقبين، إنها تدخل تحدي عمل المعارضة      لكن األخطر اليوم في تجربة حماس، وهذا ما لم يتنبه له كثير من              
أي أن المعارض يستطيع رفع عقيرة الـصوت        . فالمعارضة شيء، وممارسة السياسة شيء آخر     . في السياسة 

  .. أما السياسي فيعطيك من طرف اللسان حالوة. والتهييج والتهديد
وأن يتذكر أن   . ن يكون بجلد تمساح   ومن هنا أقول وبقناعة إن هنية ليس طرطورا وال يليق به ذلك، لكن عليه أ              

  .المعارضة شيء، وممارسة السياسة شيء آخر
  17/4/2006الشرق األوسط 

  
  هل بات العمل السياسي الفلسطيني على مفترق طرق؟ .51

  رياض حمودة ياسين
س هل بالفعل ستمضي الحالة الفلسطينية في مسيرة العمل السياسي الشائكة ام ان قطار الفلسطينيين بقيادة حمـا                

سيتوقف عند المحطة االولى ام سيتابع المسير حتى لو اخفق في بداية الطريق؟ فهـل سـيكون هـذا درسـا                     
للفلسطينين الذين راهنوا على المثالية وعسل الخطاب الوطني الذي ظلت تطلقه حماس طيلة اكثر مـن عـشر                  

  سنوات؟
 اختيار حقيقي هذه المرة يغـاير مـا         يبدو ان الحالة الفلسطينية بقيادة حماس تقف على مفترق طرق فهي امام           

 وهناك اسئلة استراتيجية مطروحة علـى حمـاس تمثـل تحـديات             ،كانت عليه خالل وجودها كقوة معارضة     
عناوينها الرئيسة في امتالك الجرأة على الدخول في طور المشاريع السياسية واالستعداد لقبـول مـشروعات                

خريطة الطريق او اي مشروعات اخرى قـد تطـرح مـن            التسويق التي سبق وان طرحت والتي كان آخرها         
االطراف الدولية وخاصة مقترحات اللجنة الرباعية؟ وهل بالفعل ستكون حماس على استعداد للتعـاطي مـع                
اسرائيل والجلوس على طاولة التفاهم والتفاوض مع طواقم التفاوض االسرائيلية بعد سنوات التحريم الـسياسي               
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 باالتصال والتفاوض مع اسرائيل؟ ثم ماذا عن االرث القـانوني والـسياسي الخـاص               والتجريم للسلطة لقيامها  
بالقضية الفلسطينية الذي سبق وان تبناه المجتمع الدولي ولم يكن لدى حماس االستعداد لسماعه فما بالنا بفكـرة                  

  .تبنيه؟ وعديد االسئلة على الصعيد المحلي والعربي والدولي
ل السياسي يبدو انها قدر على حماس ان تتعامل معه دون تشنجات ال يسمح الوضع               وبالمقابل فاستحقاقات العم  

االقليمي والدولي بها، فاالوربيون واالميركيون يفترضون ان على حماس القيام باالعتراف باسـرائيل دون اي               
ضـعا  شرط والعمل على منع العمليات ضدها بمعنى ان دور حماس المفترض في حماية امن اسرائيل ليس مو                

للنقاش واالخذ والرد والتفاوض فهذا ليس بحاجة الي ثمن كبير يمكن ان يطلبه الفلسطينيون من اسرائيل ومـن      
المجتمع الدولي؟ وبالمقابل فهذه القضايا التي تراها حماس كبيرة وتحاول ان تضعها موضع تحصيل ثمن باهظ                

بية واميركا على انها قضايا تم تجاوزهـا منـذ          اليات المتحدة تنظر لها الدول االورو     لومن المجتمع الدولي وا   
 وما بعده وعلى هذا االساس كانت السلطة الفلسطينية تلقى الدعم والمساعدات المالية من الـدول                1993اوسلو  

المانحة االوروبية واميركا فهذا الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي من شأنه ان يعيد الحيـاة الـسياسية علـى                  
من يعود الدبيات حماس عندما     . السرائيلي الى ما قبل وجود كيان للفلسطينيين افرزه اوسلو        الصعيد الفلسطيني ا  

استشعرت انها باتت صوتا مسموعا ومؤثرا في الحياة الفلسطينية وتحديدا الطروحات التي كانت تتـردد مـن                 
 مناسبة عندما كان يعلـق      اقطابها خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية، فقد عبر الشيخ احمد ياسين وفي اكثر من            

على العمليات التي كانت تنفذها حماس سواء في الضفة الغربية او غزة او حتى داخـل الخـط االخـضر ان                     
حماس تناضل من اجل رحيل االحتالل االسرائيلي من الضفة الغربية وقطـاع غـزة دون المطالبـة برحيـل              

لخطاب الذي قامت على اساسه ادبيات حركة حماس        اسرائيل عن كل فلسطين التاريخية بين البحر والنهر وفق ا         
  .كحركة

   17/4/2006الرأي األردنية 
  

  لقد حان وقت الوضوح .52
  طالل عوكل 
على غير ما عهدناه عنه، خرج رئيس الحكومة اسماعيل هنية عن هدوئه ورويته، وحكمته، ليعلن في خطـاب                  

الذي نشأ بعد االنتخابات التشريعية وتـشكيل       صالة الجمعة الماضية من جباليا، عن تقييم غاضب لواقع الحال           
  .حكومته

في جنوب قطاع غزة، كانت لهجة النائب الحمساوي يونس االسطل، أشد غضباً، واكثر صراحة في الحـديث                 
عن البدائل الخطيرة، لفشل الحكومة التي اكد عليها رئيس الحكومة في الوقت ذاته الذي كـان فيـه االسـطل                    

  .وامع خان يونسمتحدثاً على منبر احد ج
نستطيع توجيه االتهامات، وربما نلعن ونشتم ونصف الظلم واالجحاف الذي يلحق بالشعب الفلسطيني حتى من               
اشقائه العرب الذين ال يتحركون اال بالريموت كونترول االميركي، لكن كل ذلك ال يفيد سـوى فـي التبريـر                    

  .والتنفيس او الترويح عن الذات وارضائها
يضاً لماذا علينا ان نصيغ اآلخرين كما نريد، فلماذا نتوقع ان تكون فتح على غير ما هي عليـه،                   وفي الداخل ا  

  وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة، وبالنسبة لكل فصيل فلسطيني؟
لقد سادت الفوضى االمنية، وتفاقمت حالة الفلتان وغياب القانون حينما كانت فتح تقود كل السلطة بما في ذلـك            

مجلس التشريعي، وكان ذلك اضعافاً لها، وتخريباً لمشروعها، وقد دفعت ثمن ذلك، فلمـاذا تنبنـي                الحكومة وال 
التوقعات على اساس ان حركة فتح ستكون عامالً ايجابياً في دعم الحكومة، ومن منظار ولمـصلحة برنـامج                  

  حماس التي شكلتها؟



 

 23

ين، افشال الحكومة، بسبب عدم اسـتجابتها       من الواضح ان الحصار المضروب دولياً واقليمياً، يستهدف مستوي        
للشروط الدولية واالسرائيلية، واضعاف كل الحالة الفلسطينية من اجل تسهيل عملية تمرير مخططات الـسالم               

  .االسرائيلية
نعم ثمة تداخل شديد بين محاوالت التأثير على الحكومة ومعاقبتها، والتأثير على كل السلطة والشعب، لتطويعه                

، ولذلك كان على الجميع ان يتصرف انطالقاً من ذلك، واستناداً الى حجم المسؤولية الملقاة على كـل                  ومعاقبته
  .طرف

حماس اآلن في موقع المسؤولية الوطنية، وقد حان الوقت رغم قصر الفترة، وكثافـة االحـداث، ألن تتوقـف                  
صل الى البرامج والتكتيكات القادرة على      قياداتها وقفة استراتيجية شاملة أمام الواقع بما هو عليه، وبغرض التو          

مثل هذه الوقفة مع الذات ضرورية قبل االنتقال الى مجال الحوار الوطني الذي يسعى نحو انقاذ                . انقاذ الوضع 
  .الوضع قبل فوات األوان

 الـى  في هذا االطار يبدو واضحاً ان ارتباك المواقف وتناقضها، وانتقالها بين االعتدال والتطرف، انما يـؤدي              
  .تبديد المزيد من الوقت الثمين، ويؤدي الى ارباك الوضع الداخلي اكثر مما يربك اي طرف آخر

واكثر من هذا اعتقد ان الجولة االولى الواسعة التي قامت بها وفود من حركة حماس بعد االنتخابات مباشـرة،                   
والـسقوف التـي    حة المتاحة للحركة،    وشملت عدداً من الدول العربية وغير العربية، كانت كافية لمعرفة المسا          

يمكن استثمارها وكان اقرب عناوينها ما صدر عن األمين العام للجامعة العربية الذي قـال وبجانبـه وزيـر                   
  .محمود الزهار ان على الحكومة الفلسطينية االعتراف بمبادرة السالم العربية. الخارجية د

ب واضح، صريح ينطلق من االعتراف صراحة بصعوبات        نحن الفلسطينيين أشد حاجة من اآلخرين لتلقي خطا       
انه حق لنا وواجب على المـسؤول الـسياسي،   .. الواقع، ومنه ينطلق مرة اخرى نحو البحث عن حلول واقعية  

وبعد ان انضاف الى قلقنا السياسي، وقلقنا من الفساد، والفوضى، قلق آخر هو قلق الجوع والقلق مـن الـدمار           
  . الذاتي

  17/4/2006سطينية األيام الفل
  

  !الفوضى البناءة .53
   الوطن القطرية

تفرز الحالة الفلسطينية المترتبة على فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، قائمة طويلة من التناقـضات                
ال يتعلق األمر فقط بتنصل الواليـات المتحـدة          .السياسية واألخالقية الناجمة عن تبني الغرب معايير مزدوجة       

من التجربة االنتخابية الفلسطينية التي أصرتا على إجرائها ودافعتا عنها وتعهدتا بـاحترام نتائجهـا،               وأوروبا  
وإنما بما أظهره الغرب من دكتاتورية مفرطة حلت محل الديمقراطية بمجرد أن جاءت صناديق االقتراع بما ال                 

  .ترغب فيه واشنطن
االنتخابات، قرروا أن يعاقبوا الفلسطينيين لحملهم على       وعندما عجز األميركيون واألوروبيون عن شطب نتائج        

  .إسقاط حماس
وإذا استعرضنا االنتقام الغربي نجد أنه ليس موجها إلى حماس وإنما إلى الذين انتخبوها، مما يذكرنا بالعقوبات                 

ى يثـوروا   التي فرضت على العراق سنين طويلة، وقيل وقتها كما يقال اليوم، إنها هدفت إلى تجويع الناس حت                
  .وينقضوا على النظام في بغداد باألمس، وفي غزة ورام اهللا اليوم

ال يهمهم إن طحنت العقوبات األمة أو قتلت األطفال أو أقفلت المدارس والمستشفيات، فللديمقراطيـة وسـائلها                 
ارة الغربية  ولعل أهم ما ابتكره الفكر المريض لـ الحض       . الخاصة للثأر من الذين يرفضون إدارة خدهم األيسر       

المعاصرة حقن الضفة الغربية وغزة بـ الفوضى البناءة، وهي عبارة صكها عبـاقرة الخارجيـة األميركيـة                 



 

 24

كتبرير أخالقي لعمل غير أخالقي يقوم على تجفيف الضفة والقطاع من المال والعمل لخلق حالة من الفوضـى                  
  .التي تدفع الناس للمطالبة برحيل حماس

ى ذروتها، كما يقول هؤالء العباقرة، تفرج إسرائيل عن مروان البرغوثي في اطـار              وعندما تصل الفوضى إل   
صفقة تتضمن إطالق سراح الجاسوس اليهودي األميركي جوناثان بوالرد، حتى ينقلب البرغوثي علـى هنيـة                

  .ويخلص الدولة العبرية من حركة حماس
ح يمكن أن تذهب في نزاعها مع حماس إلى         بهذه الطريقة يشتغلون ويمارسون ساديتهم متصورين أن حركة فت        

درجة التآمر عليها من خالل حركة انقالبية ترعاها إسرائيل، أو كأن مروان الذي أصبح رمزاً وطنياً تحترمـه                  
  .كافة قطاعات الشعب الفلسطيني بمن فيهم حركة حماس، مستعد للوصول إلى الحكم على دبابة إسرائيلية

ة تجديد القتل وإغالق المعابر ووقف التمويـل والمـساعدات االقتـصادية            إن إعطاء واشنطن إلسرائيل رخص    
وفرض الحصار الفعلي على الضفة وغزة ومواصلة القصف البري والبحري والجوي، كل ذلـك لـن يقنـع                  

لكن الموقف الـشجاع الـذي أبدتـه        . الفلسطينيين باالستسالم وإنما سيفجر فيهم غضباً متجددا، وخطيراً للغاية        
دما قررت نجدة الفلسطينيين بمساعدات مالية مستعجلة، على عكس الدول العربيـة التـي أجبرتهـا              موسكو عن 

الضغوط األميركية على عدم الوفاء بوعودها تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، قد يخفف بعض الشيء عن                
  .أهل الضفة وغزة ويدفع دوالً أخرى إلى كسر التعليمات األميركية واإلسرائيلية
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