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   اتهام االردن لحماس بتهريب أسلحةردود فعل تستهجن .1
موسـى أبـومرزوق رفـض    أن : دمـشق  مـن  20/4/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل  يوسف كركوتي  ذكر
 استجابة للضغوط األمريكية علـى األردن،        وأعتبرها . بتهريب السالح إلى األردن    حماسامات األردنية ل  االته

وهو موقف يؤسف له وال يخدم المصلحة األردنية وال         ،  مشيراً إلى أن سبب تأجيل زيارة الزهار ليس صحيحاً        
ادت تهريب األسلحة فإنه سـيكون       أن حماس إذا أر    معتبراتوقيت إطالق هذه االتهامات،     ستغرب  وأ .الفلسطينية

  .إلى الداخل الفلسطيني وليس إلى األردن، مشيراً إلى أن الجميع يعرف كذب هذه االدعاءات
 القضية سياسية وليست أمنيـة،      أعتبر أن  أسامة حمدان،    أن: رام اهللا  من   19/4/2006 سي ان ان     وأورد موقع 
 الفتـا   . وأنها حصرت نضالها في األراضي المحتلة       لم تسئ لألردن في أي يوم من األيام،        حماسموضحاً أن   
   .ن المسألة كلها تأتي في إطار قطع العالقة بين الشعبينإ بالقول، إلى

في الرواية الرسمية، وذلك بالنظر إلى وجود اتفاقيـة           حركة األخوان المسلمين في األردن     وفي المقابل شككت  
ن استغالل األراضي األردنية في أي عمليات، سواء بنقل         سابقة بين حماس والحكومة تمتنع بموجبها الحركة ع       

  .األسلحة أو تخزينها أو تنفيذ عمليات فيها
 ان رواية    اعتبر سالم الفالحات إلى أن     :  من غزة  20/4/2006 األهرام المصرية     مراسل أشرف أبو الهول  ونوه  

وكأنها اكتشفت مساء أمس أو صباح       حيث انها لم تحدد المكان واالشخاص المعنيين         ،الحكومة لم تكن متماسكة   
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 التوقف عن االرتباك السياسي مؤكدا انه كان يمكن االعتذار عـن اسـتقبال              ى ودعا الحكومة األردنية إل     . اليوم
   . الزهار بصورة أفضل

الحكومـة  إتهـم    حزب جبهة العمل االسالمي االردنـي        أن :عمان من   20/4/2006 القدس العربي    وجاء في 
 حيث أنها   .هذه االتهامات لمساعي التي تقودها الواليات المتحدة لعزل حماس من خالل توجيه           اى  باالنضمام ال 

   .الفلسطينيةحكومة ال افشال ىتراهن علأيضا 
 مـن  رئيس الوزراء األردني هكشفما  :وبترا من عمان 20/4/2006 الدستور  مراسلمصطفى الرياالت وبين  

 على هذا    الوحيدة محاولتهاجاءت بها من دولة مجاورة وأنها لم تكن         ،  أن األسلحة التي أعلن أن حماس أدخلتها      
  .الصعيد
 مصدر اسالمي بارز، ان ايران      إلى قول : عمان من   20/4/2006 الشرق األوسط     مراسل سامي محاسنه ولفت  

حول  وتصريحاته   عبد اهللا الثاني  بسبب موقف   ،   واستقراره  االردن قد تكون وراء تنفيذ هذه العملية للعبث بامن       
  .التحذير من الهالل الشيعي السياسي

 مـسؤولون    بـه  صـرح  مـا    :والوكاالت  عمان من  مراسلها لقمان اسكندر  عن   20/4/2006 البيان   وأضافت
 بأن الخطوة األردنية توبيخ للحكومة الفلسطينية التي تواجه تحديات في العثور على مصادر جديـدة                ،اردنيون

  .للمساعدات بعد قطع المساعدات الغربية
 اعلـن فيـه     ،مجلس النواب االردني اصدر بياناً    أن  : عمان من   20/4/2006 الحياة    مراسل  نبيل غيشان  ونقل

خروجاً مستغرباً على االصول المتبعـة فـي         ما حدث    عتبروأ ،رفضه الشديد الي تجاوز على االمن الوطني      
ساءلة العناصر التي تحرض    وطالب حماس بوضع حد لمثل هذه الممارسات، وم        .مسيرة العالقات بين االشقاء   
  .ئهاعلى ارتكابها او تقف ورا

السلطات االردنية تمسكت أمس باتهاماتها لحماس، غيـر   أن  : نقال عن وكاالت   20/4/2006الـسفير    نشرتو
وبرغم مستوى التـوتر    إال أنه   . عابئة بالنفي الفلسطيني وحالة الغضب التي عمت األحزاب اإلسالمية األردنية         

ذي بلغته عالقة حماس بالحكومة األردنية، أكد الزهار، أن تأجيل زيارتـه لـن يـؤثر علـى                  غير المسبوق ال  
  .العالقات بين الجانبين

نقل عن الناطق الرسـمي     إلى ما   : الوكاالت و غزة،  عمان من   20/4/2006 النهار    مراسل عمر عساف وأشار  
 االردني   الرسمي مثلالممد زارا امس    غازي ح سماعيل هنية و   ان المستشار السياسي ال    ،باسم الحكومة االردنية  

 مواقف االردن المـشرفة تجـاه الـشعب         حيث أكد مستشار هنية،   . في غزة وعرضا معه التطورات االخيرة     
كالم متوازن وخصوصا في مـا يتعلـق        على  تصريحات االردنية   اجتواء ال  انه الحظ    هنقل عن كما  . الفلسطيني

 بالبحـث والتحـري فـي        من جهتهم  كد انهم يقومون  أو. على متانتها  الفلسطينية، التي شدد     –بالعالقة االردنية   
  . موضوع هذه االسلحة، لمعرفة الكيفية التي دخلت بها والعناصر التي قامت بهذه العملية

 أكد محمود عباسن أل نبيل أبو ردينة وق: رام اهللا من 19/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  وأوردت
 حرص السلطة والشعب الفلسطيني على أمن واستقرار األردن، دني خالل اتصال بينهما،لوزير الخارجية االر

  .يعتبر اي اضرار بأمن األردن هو اضرار باألمن الفلسطينيه وأن .وعلى عالقة اإلخوة بين القيادتين والشعبين
  
  مبادرة مصرية لترتيب لقاء بين عباس وأولمرت : هارتس .2

ارك يبادر إلى ترتيب لقاء في القاهرة بين محمود عباس واولمرت بعد تشكيل             أفادت هآرتس اليوم أن حسني مب     
ونقلت عن مصدر مصري قوله إن مصر تهدف إلى فتح قنـاتي اتـصال بـين                 .الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  

 لضمان الشؤون الحياتية بما في ذلك الخدمات العامة وتشغيل المرافق الفلـسطينية وإعـادة               ،إسرائيل والسلطة 
  إلى ضمان التقيد بالتهدئة بين إسرائيل وحماس ، إضافة تنشيط األجهزة الحيوية في كافة األراضي الفلسطينية
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  .وإنشاء آلية تفاوض بواسطة عباس
  20/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  حماس تصرف رواتب نوابها ووزرائها: مركز اإلعالم والمعلومات .3

حصلت مصادر صحفية فلسطينية علـى تعمـيم صـادر مـن            : 18/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات    نشر  
 :وزراء أعضاء المجلس التشريعي التابعين لحماس جاء فيـه        لإسماعيل هنية ووزع ل   ها  وبتوقيع رئيس الحكومة  

نقدر لكم جهودكم الجبارة إلصالح ما أفسده الدهر والحكومات الـسابقة           : إلى األخوة الوزراء تحية طيبة وبعد     
عبة التي تمر بها حكومتنا وأبناء حركتنا من تضييق وحصار على عملكم في الوزارات وأقـدر                والظروف الص 

  :لكم صمودكم وبناء على تعليمات من األخ خالد مشعل واألخوة في الدول التي دعمتنا قررنا ما يلي
  .صرف رواتب الوزراء الخاصين بالحكومة وأعضاء المجلس التشريعي الخاصين بالحركة 
  .ب المرافقين وما يتبع معه من مصروفات يوميةصرف روات 
  .صرف ثمن السالح الشخصي للوزراء في الضفة الغربية 
  .صرف ثمن المحروقات الخاصة للوزراء ومرافقيهم 

  . يتم صرف ملف للموظفين المنتمين لحماس من يد الوزير أو احدى مرافقيه:وكتب في التعميم
الناطق الرسمي   أن   نابلس رومل شحررو السويطي   ن مراسلها في    نقالً ع  19/4/2006الحياة الجديدة   وذكرت  

باسم حماس في الضفة عدنان عصفور استنكر البيان المدسوس والمنسوب لمجلس الوزراء، والذي ينص على               
وقال عصفور في بيـان      .أنه تقرر صرف رواتب نواب ووزراء حماس إضافة إلى المرافقين الشخصيين لهم           

هذا البيان من صيغته يظهر أنه مدسوس وعار عـن الـصحة، والـشخص               : الجديدة صحفي أرسله إلى الحياة   
العاقل منذ أن يقرأه للمرة األولى يعرف ذلك، فليس من المعقول أن يصدر بيان بهذا المستوى من الركاكة عن                   

، فهم   نحن نستهجن هذا البيان واألهداف التي يسعى الى تحقيقها القائمون عليه           :وأضاف .رئيس مجلس وزراء  
وأوضح عصفور أن حماس ال يرقى بها أن ترد على مثل هـذه              .بذلك يحاولون شق الصف الوطني المتماسك     

البيانات، وهو يحمل مترادفات ومستوى ينم عن من قام بكتابته وال ينم عن أشخاص أصحاب كفـاءة علميـة                   
  .دقيقه يمكنهم صياغته

  
  ف وهز القالع والحصونالضغوط على الحكومة تهدف الى انتزاع المواق: هنية .4

 اسماعيل هنية امـس ان الـضغوط الدوليـة علـى الـشعب              الحكومة اعتبر رئيس    : اف ب  ، سمر خالد  ،غزة
 .الفلسطيني والحكومة تهدف النتزاع المواقف مشيرا الى انه لن يتم التخلي عن الثوابت مهما كانت الظـروف                

 ان ثقتنا بكم عالية     :لفلسطينية امس في مكتبه بغزة    وقال خالل لقائه عددا من منتسبي االمن الوطني والشرطة ا         
وتـابع ان    .ونقول لكم اننا لن نتخلى عن الثوابت ولن نمس حقوق الشعب الفلسطيني مهما كانـت الظـروف                

وقـال انـتم تؤكـدون ان الـوطن          .مجيئكم اليوم يبرهن ان الوطن اكبر من المال والكرامة اكبر من الدوالر           
  .دف السامي الذي نسعى اليه والكرامة والثبات هم اله

  20/4/2006الرأي األردنية 
  
  سنعمل على إعادة الهيبة للمؤسسة األمنية والشرطية : هنية .5

تعهد رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالعمل على إعادة الهيبة للمؤسسة األمنية والشرطية من أجـل                :حسن جبر 
 وجنوداً من أجهزة أمنية مختلفة جاءوا لتقـديم الـدعم           وقال لدى استقباله ضباطاً    .تعزيز سيادة القانون والنظام   

إن ما حدث في رفح من أجل سيادة القانون والنظام وحماية األمالك العامة مؤشر لمـا نتطلـع                  : والمساندة له 
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ونصبو إليه، في إشارة إلى قيام أجنحة عسكرية بالتعاون مع أجهزة الشرطة في التـصدي لمجموعـات مـن                   
  .ستيالء على أراض وممتلكات في األراضي المحررةالمواطنين حاولت اال

  20/4/2006األيام الفلسطينية 
  
  على حماس االعتراف بالمبادرة العربية  : أخبار الساعة .6
 قالت نشرة اخبار الساعة ان حماس أمام موقف عربي جماعي من الضروري أن تستجيب لـه وتـستمع                   :وام

لمعتمدين لدى الجامعة العربية من محمود الزهار خالل لقائهم بـه           إليه، مشيرة الى طلب سفراء الدول العربية ا       
واعتبرت النشرة، التي تصدر عن      .في القاهرة أخيراً ضرورة اعتراف حكومة حماس بالمبادرة العربية للسالم         

مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، انه من دون تماشي حماس مع الموقف العربي العـام مـن                 
  . السالم قد ال يكون بمقدور العرب مساندة حكومتها على الساحة الدوليةعملية 

  20/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
   إلى إطالق حوار وطني للخروج من األزمة الراهنةعباسالتشريعي يدعو  .7

دعا رئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني       : غزةوالقدس  من   نقالً عن الوكالت   20/4/2006الدستور  نشرت  
لدويك امس الرئيس عباس الى حوار وطني بين الفصائل الفلسطينية للخروج مـن االزمـة الـسياسية                 عزيز ا 

 سأوجه رسالة الى الرئيس عباس لبدء حوار وطنـي بـين            :وقال الدويك خالل جلسة للتشريعي     .واالقتصادية
  . ..مختلف الفصائل الفلسطينية

اللجنة السياسية اقترحت في تقرير     أن   20/4/2006نية  األيام الفلسطي  ذكرت   حسام عزالدين ونقالً عن مراسلها    
 ألمح بأنه كان    الدويك اال ان    عباس المطالبة ببدء حوار وطني شامل برعاية        تشريعيلها عرضته امس، على ال    

وحسب رئيس اللجنة السياسية عبد اهللا عبـد اهللا،          .يعد لمثل هذه المبادرة قبل ان تقدم اللجنة السياسية تقريرها         
وقال وهذه بحـد ذاتهـا       .، فان دعوة التشريعي انما هي اسهام من المجلس للخروج من االزمة الراهنة            من فتح 

مـن   .نقطة ايجابية تسجل لصالح التشريعي، في اسهامه بتصليب الجبهة الداخلية والتقدم لخلق جبهة موحـدة              
الوضع الفلسطيني الراهن يحـتم     جانبه، اعتبر نائب رئيس كتلة التغيير واالصالح البرلمانية ياسر منصور، أن            
  .على مختلف القوى وضع الخالفات جانبا والتوحد لمواجهة التحديات الراهنة

  
  نواب حماس في القدس يلجأون الى القضاء لحماية حقهم في المواطنة .8

قرر نواب حماس المقدسيون اللجـوء  : رام اهللا محمد يونسنقالً عن مراسلها في    20/4/2006الحيـاة   نشرت  
القضاء االسرائيلي للطعن في قرار حكومي بتجريدهم من مواطنتهم في القدس بدعوى انتمائهم الى منظمة               الى  

سنلجأ الى القضاء، سنلجأ الى ما يسمونه محكمـة         : وقال النائب محمد أبو طير،    . تصفها إسرائيل بأنها ارهابية   
شاورات مع اسماعيل هنية ووزير العـدل       وأجرى النواب الثالثة أمس م     .قرارالالعدل العليا للطعن في شرعية      

هذه سابقة خطيرة وسنعمل    :  الخالدي .وقال د  . الدويك قبل ان يقرروا التوجه الى القضاء       . أحمد الخالدي ود   .د
ويرى الخالدي ان الوضع القانوني للنواب الثالثة أقوى مـن الوضـع القـانوني               .على كل المستويات إلبطالها   

إذا نجحت اسرائيل في تشريع تجريد المقدسـيين مـن          : وقال النائب محمد عطون    .لقرار الحكومة االسرائيلية  
وفي . إقامتهم في القدس ألسباب سياسية فإن ذلك سيفتح الطريق أمام ترحيل وإبعاد أعداد كبيرة من أهل المدينة                

خالل بـاألمن،   ليأخذونا الى المحكمة إذا كانت هناك اتهامات ضدنا باإل        : شأن انتمائهم الى حماس، قال عطون     
  .أما نحن فقد خضنا االنتخابات في كتلة االصالح والتغيير وليس في حركة سياسية مثلما يدعون
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 قال موقع هـآرتس األلكترونـي أن المستـشار القـضائي للحكومـة            : 20/4/2006 48عربوأضاف موقع   
عي لحماس من سـكان      مزوز، سيقف إلى جانب قرار أولمرت بسحب حق اإلقامة ألعضاء التشري           االسرائيلية،

  !.القدس، وأنه سيدافع عن قرار الحكومة في المحكمة العليا
 .عزمي بشارة في بيان له قرار الحكومة االسرائيلية بتجريد النواب من بطاقة الهوية            .استنكر النائب د  من جهته   

 إنتخابـات   وقال في بيانه أن هذه الخطوة ليست موجهة فقط ضد إرادة الشعب الفلسطيني المعبـر عنهـا فـي                  
فقـد بلـغ الغـرور      . ديمقراطية، بل هي تأكيد ايضا على الطابع اإلستعماري للوجود اإلسرائيلي في القـدس            

بإسرائيل انها تعتقد ان حق العربي باإلقامة في القدس مشتق من بطاقة الهوية اإلسرائيلية الوافدة، في حـين ان                   
   .ن اليها والمستعمرين يقومون بطردهم من أرضهمهؤالء هم سكان القدس وأصحابها الشرعيون، وأن الوافدي

  
  الزهار وأوغلي يختلفان علنا على شرعية تفجير مطعم تل أبيب: جدة .9

تضاربت التصريحات في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر منظمـة المـؤتمر             :  عبد القادر الزهراني   ،جدة
لـي ومحمـود الزهـار وزيـر الخارجيـة      اإلسالمي في جدة أمس، ألمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي أوغ 

 أول من امس بعد تولي حماس السلطة، حيث أدان أوغلـي العمليـة        الكيانالفلسطيني، حول أول عملية شهدها      
وأكد على أن المنظمة ال يمكن أن تقر بأي عمل إرهابي، وانها ستقف ضد كل أشكال اإلرهاب سواء المـنظم                    

يما أوضح الزهار بأن العملية تأتي ضمن حق الدفاع عـن الـنفس،             منها على المستوى الحكومي او الفردي، ف      
 هذه العمليـات    :واعتبرها حقا مشروعا للفلسطينيين، مستدالً بما ذكره بعض علماء المسلمين، وأضاف الزهار           

يعتز بها كل شخص يريد أن يحرر أرضه من االحتالل، أما اإلرهاب المدان، فهو ما يمـارس ضـد شـعبنا                     
  . ستمر ودائموأرضنا بشكل م

  20/4/2006الشرق األوسط 
  

  هنية يتصل ببرودي مهنئاً   .10
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني     :غزة رائد محمد  نقالً عن مراسلها في      20/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وشـدد  . إسماعيل هنية، نظيره اإليطالي رومانو برودي، بالعمل على تخفيف الحصار عن الشعب الفلـسطيني             
 خالل اتصال هاتفي مع نظيره اإليطالي لتهنئته بالفوز في االنتخابات البرلمانية على أهمية احترام الدول                هنية،

األوروبية الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، معرباً عن شكره وتقديره للموقف السياسي الذي أبداه برودي              
  .تجاه الحكومة الفلسطينية

 أكد برودي أنه لن يتخلى عن مواقفه المعلنة تجـاه القـضية             :الوكاالت نقالً عن  20/4/2006البيان  وأضافت  
  . ، مؤكداً أن الحكومة االيطالية ستلعب دوراً لحل مشكلة الشرق األوسطالفلسطينية والحكومة الفلسطينية

  
 وحماس تبحث عن طرف تحمله فشلها. ..سأقاضي كل من يشهر بي: دحالن .11

 القضاء لوقف عمليات التشهير بـه مـن قبـل           ىالن انه قرر اللجوء ال    اكد محمد دح   :رام اهللا من وليد عوض    
ـ        . حماس ىمراكز اعالمية وشخصيات فلسطينية محسوبة عل       مـدار   ىوقال دحالن للقدس العربي بانه كان عل

السنوات العشر االخيرة يتسامح مع محاوالت التشهير به كونه كان يعمل في مناصب حكومية رسمية اما االن                 
تشريعي فمن حقه التصدي لمحاوالت التشهير به من قبل مراكز وعناصر محسوبة            الح عضوا في    بعد ان اصب  

 البحث عن حلول للمشاكل التي تعترض ابناء الشعب الفلـسطيني بـدل             ىودعا دحالن حماس ال    . حماس ىعل
ـ                  اع سعيها المتواصل لتشوية المرحلة السابقة والبحث عن طرف تحمله مـسؤولية فـشلها فـي ادارة االوض

 يعيش في مأزق خطير ومعقد، مضيفا ان االدعاءات والتصريحات التي           ين ان الفلسطيني  ىالفلسطينية، مشددا عل  
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تصدر من هنا وهناك حول سعي فتح السقاط حكومة حماس هي ادعاءات كاذبة يراد منها البحث عن طـرف                   
  . ينيتحمل مسؤولية فشل حماس في ادارة ازمات الفلسطيني

اس التي شكلت الحكومة وجاءت تحت شعار المزاوجة بين المقاومة والسياسة باتت مشلولة             وقال دحالن ان حم   
 المزاوجـة مـا بـين       ىفهي التقاوم وال تفاوض، معتبرا ان سقوط حكومة حماس مرهون بعملها ومقدرتها عل            

دحـالن  ونـصح    . الكارثة التي تهدده في ظل قطع المساعدات الخارجية عنـه          ينبرنامجها وتجنيب الفلسطيني  
 . حماس باالبتعاد عن تشوية االخرين

واكد دحالن عزمه رفع قضية ضد المركز الفلسطيني لإلعالم التابع لحماس والمعبر عن آرائها وآراء اإلخوان                
ـ     لى ان الذين يحاولون تشوية صورته ال يجرؤون ع        ىوشدد عل . المسلمين وفق اقواله    ى مواجهته فيلجـأون ال
   .االشاعات الكاذبة

كتب دحالن ان المركز المشار اليه ال يتوقف عن التشهير به من خالل نشر أخبار عارية عن الـصحة                   وقال م 
خرها خبر قيامه بشراء برج في دبي بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي، مضيفا ان مكتبه بدأ االتصاالت بعدد                  آو

واكـد   .حافي الذي نشر الخبـر    من المحامين بهدف توكيلهم برفع قضايا ضد هذا المركز والقائمين عليه والص           
، والذي لم يتوقف للحظة     لندندحالن انه قرر رفع قضية امام المحاكم البريطانية ضد إبراهيم حمامة المقيم في              

 تشهير وقـذف بـي بـشكل        ىعن نشر مقاالت في مواقع االنترنت التابعة لحماس أو المقربة منها تحتوي عل            
 . شخصي

 أساسه في االنتخابات التشريعية مـن حيـث         ى البرنامج الذي انتخبت عل    وقال دحالن إن حماس يبدو قد نفذت      
وعبـر عـن     . شخص دحالن  ىتحقيق الرفاه للفلسطينيين وتطوير االقتصاد والتعليم والصحة ولم يتبق لها سو          

 األصوات في دائرته خانيونس     لى أع ىأسفه لتشويه سمعة برلماني فلسطيني انتخب بصورة شرعية وحاصل عل         
 . بر معقال لحماسالتي تعت

 20/4/2006القدس العربي 
  

  هنية ينفي تعرض موكبه العتداء مسلح  .12
نفى رئيس الوزراء إسماعيل هنية تعرض موكبه لهجوم مسلح، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يقف خلـف                : غزة

ـ  خبراً أشار إلى تعرض موكـب  ، مساء أمس  ،وكانت بعض وسائل اإلعالم قد نشرت      .حكومته ويساندها   ةهني
وقال هنية في اتصال هـاتفي خـاص بـالمركز الفلـسطيني             .لهجوم مسلح أصيب خالله أحد مرافقيه بجراح      

إن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مشيراً إلى أن عناصر من األمن الوقائي تقف خلف تـسريب                 : لإلعالم
معلومات الملفقة إلى الكف عن     ودعا الجهات التي تقف خلف مثل هذه ال        .هذه المعلومات الملفقة لوسائل اإلعالم    

 أمريكية التي تهدف إلى معاقبة      -إثارة ما يسئ إلى وحدة الشعب الفلسطيني خاصة في ظل المحاوالت الصهيو           
  .الشعب الفلسطيني الختياره الديمقراطي

  19/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سقوط الحكومة الفلسطينية بسبب الضغوطال نستبعد : ابو مرزوق .13
سقوط الحكومة الفلسطينية بأي صورة مـن الـصور لـيس           ل موسى أبو مرزوق إن      قا: شعبان عبود –شق  دم

  .ذلك ان هناك فرصاً كبيرة لحيث ستبذل جهدها للنجاح هاعتقد انا إال أنهباألمر المستبعد في ظل الحصار، 
  20/4/2006النهار 
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  ي النزاعات الداخليةن يستخدم سالح المقاومة فم فصائل عسكرية تعلن براءتها م6 .14
عن براءتها من كل مـن يـستخدم         أعلنت امس   فصائل فلسطينية مقاومة   6 ان   20/4/2006المستقبل  نشرت  

سالح بالنزاعـات العائليـة أو      هذا ال وحذرت كل من يستخدم      .سالح المقاومة في النزاعات الفلسطينية الداخلية     
 محذرة من أنها سـتدعم وتـساند األجهـزة األمنيـة            ،هلممارسة الفوضى والفلتان بالطرد والفصل من  تنظيم       

   .والشرطة الفلسطينية في ردع الزمرة المنحرفة
أعلنت فيه الفصائل وقوفهـا     شرف وطني    وثيقة ان هذا اإلتفاق جاء في       20/4/2006القدس العربي   وأوردت  

 عـدم االلتـزام بـأي        أهمية ى عل تكدوأالحكومة الفلسطينية في رفضها االعتراف باالحتالل االسرائيلي        مع  
رفض كل أشـكال الـضغط      أنها ت  أضافت الفصائل و. شعب وتضر مصالحه الوطنية   الاتفاقات أو مواثيق تظلم     

ورفضت استمرار البعض في محاوالته الهادفة إلي تـشويه صـورة سـالح             . واالبتزاز مقابل المال السياسي   
عب واالعتـداء علـي عناصـر الـشرطة         المقاومة واستخدامه في ممارسات اجرامية واضحة لكل أبناء الـش         

 . الفلسطينية حسب قولها
  

  العريان يعترف بذنبه في قضية الجهاد ويقبل ترحيله .15
 اعترف بذنبـه    ، سامي العريان  ،فلوريدا قال مسؤولون أميركيون امس ان االستاذ الجامعي السابق ب         :فلوريدا

 هاد بمساعدة الج  2003تهم  وثالثة آخرون عام      اكان قد   و .في مساعدة الجهاد االسالمي وانه وافق على ترحيله       
ة قد اعتبر بمثابـة صـفعة قويـة لجهـود     تممثلو االدعاء في ادان فشل وكان. على تنفيذ هجمات ضد اسرائيل   

  .الحكومة األميركية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في االرهاب
ق سراحه وترحيله خـارج الـبالد،       ويدخل إقرار العريان في إطار اتفاق مع الحكومة األميركية يقضي بإطال          

محكمة عـن   الوقد أعربت   . مقابل إقراره بتقديم تسهيالت على األراضي األميركية إلى منتسبين لحركة الجهاد          
  .وذلك ضمن هذا االتفاق استعدادها إلطالق العريان المسجون منذ عام

  19/4/2006الشرق األوسط 
  

   للجيش االسرائيلييم أنفسهمخطف أمهات مقاومين وزوجاتهم إلجبارهم على تسل .16
 خطف خاللها العديد من امهات وزوجـات المقـاومين الـذين         عمليات دهم  جيش االحتالل  نفذ: صالح النعامي 

الى جانب ذلـك تقـوم      . يطاردونهم في نابلس وذلك إلجبار المقاومين على تسليم انفسهم الى سلطات االحتالل           
ت وامهات االسرى من أجل كسر معنويـاتهم ودفعهـم لتقـديم            المخابرات اإلسرائيلية بخطف العديد من زوجا     

 . االعترافات التي يطالب بها محققو الشاباك
20/4/2006الشرق األوسط   

  
  حماس مستعدة لدخول منظمة التحرير شريطة اجراء انتخابات: اسعدفرحات  .17

 انجازا وطنيا يسعى الى     ف ككيان تعتبره  .ت. تميز بين م   ماس قال فرحات اسعد ان ح     : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 قيادة سياسية اثبت الواقع الفلسطيني واالنتخابات االخيرة انها ال تمثل            أنها  وبين  الفلسطيني، شعبالتلبية طموح   
 ياسـر عبـد     مثل ، من اعضاء اللجنة التنفيذية ال يمثلون فصائل بل اشخاصا         ان بعضاً مشيرا إلى    .الرأي العام 

اعادة ترتيـب   و ،ول في المنظمة شريطة اجراء االنتخابات في الداخل والخارج        كد استعداد الحركة الدخ   أ و .ربه
وأضاف قـائال، أنـه    . الفلسطينيلشعبل القيادة المنتخبة هي الممثل الشريعي والوحيد        وبذلك تصبح  ها،اوضاع

ـ   حركة لم يتغير شيء، مشددا على ان هنالك فرقا بين الحركة والحكومة           على صعيد تحديات ال     ال  ه، وأوضح أن
تم استبدال اعضاء الحركة الـذين انتقلـوا الـى          حيث   هما،يوجد ازدواجية في العضوية وممارسة المهمات بين      

 تتلقـى الكثيـر مـن        الـسلطة،  وخلص الى القول ان الحكومة ومنذ توليهـا        .الحكومة باعضاء وقياديين جدد   
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مرة وافشالها فـي مهـدها وان تبقـى         المؤشرات االيجابية على المستوى الداخلي بأنها ستنجح في تجاوز المؤا         
  .وتعمر في مهماتها

 20/4/2006الحياة الجديدة 
 

  وزارة األسرى أعدت خطة لدعم قضية األسرى على المستويات كافة .18
أكد وصفي كبها، وزير شؤون األسرى أنه لن يتم التوصل إلى أيـة اتفاقيـات مـع الجانـب                    :سائد أبو فرحة  

ح كافة األسرى، موضحاً أن ذلك موقف مبدئي، ال يمكن للحكومة الفلسطينية            اإلسرائيلي، ما لم يجر إطالق سرا     
وانتقد االتفاقيات السابقة مع اإلسرائيليين، موضحاً أنها تجاوزت قضية األسرى، حيث أكد أنـه               .أن تحيد عنه  

ويات وأعلن عن قيام الوزارة بإعداد خطة لطرح قضية األسـرى علـى المـست             ،  ينبغي أال يتكرر هذا مستقبال    
  .للضغط باتجاه استصدار قرار بشأن معاملة األسرى بصفتهم أسرى حرب العربية واإلسالمية والدولية،

  20/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  اعتصامات حاشدة في المخيمات: يوم األسير الفلسطيني .19
الفلسطيني، فنظمت  عمت االعتصامات والنشاطات المخيمات الفلسطينية والمناطق المختلفة لمناسبة يوم االسير           

اعتصاما أمام مكتب األونروا في مخيم البص في صور للمناسبة بمشاركة ممثلي قوى وأحـزاب                حركة حماس 
وأحيت حماس المناسبة في اعتصام في مخـيم عـين           ..لبنانية وفلسطينية وجمعيات أهلية وأندية ولجان وأهال      

، كما نظمت الفصائل الفلسطينية     ينية واللجان الشعبية  الحلوة، بمشاركة شعبية الفتة وممثلين عن الفصائل الفلسط       
    . وممثلي األحزاب اللبنانية  في مخيمات الشمال اعتصامات مماثلة وألقيت كلمات في المناسبة

  20/4/2006السفير 
  

   جريحاً في األراضي الفلسطينية خالل عام واحد1693 شهيداً و260 .20
 فبرايـر  -في األراضي الفلسطينية منذ الثامن مـن شـهر شـباط      أكد تقرير إحصائي، اليوم، أن عدد الشهداء        

  . جريحا1693ً شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 260، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري بلغ 2005
  19/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ت في الضفة وغزةعتقاالالد القصف واصعاالحتالل ي .21

 وفي قطاع غـزة،     ، في الضفة الغربية    الدهم يش االحتالل، أمس، من حمالت    صعد ج   :نابلس، أمين أبو وردة   
وأعلنت مصادر صحية فلسطينية عـن       .صعد الجيش من قصفه المدفعي باتجاه سكان شمال وشرق قطاع غزة          

  .إصابة ستة مواطنين بجراح بشظايا قذائف المدفعية
  20/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اً ساحقاً في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيتالكتلة اإلسالمّية تحقّق فوز .22

 مقعداً  23، فوزاً ساحقا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وحصلت على            أمس ،حقّقت الكتلة اإلسالمية  
طلبة، أن الكتلـة اإلسـالمية      الوأعلن رئيس اللجنة التحضيرية النتخابات      ،   مقعداً لكتلة ياسر عرفات    18مقابل  

سبة تصويٍت في االنتخابات، وحصلت فتح على المرتبة الثانية، في حين حصلت كتلـة القطـب                حقّقتْ أعلى ن  
 مقاعد وكتلة جند اهللا التابعة للجهاد اإلسالمي على مقعدين وكتلة المنبـر     5الطالبي التابعة للجبهة الشعبية على      

قاسـم الممثلـة للجبهـة      في حين حصلت كتلـة عمـر ال       . على مقعدين ) وهي كتلة طالبية غير مسيسة    (الحر  
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 طالب وطالبـة    6500وقد شارك أكثر من       .الديمقراطية على مقعد واحد، ولم تجتَز كتلة المبادرة نسبة الحسم         
  . مقعدا51ًفي العملية االنتخابية تنافست على 

  19/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قلقون على لقمة عيش أسرهم %) 79.8: (استطالع .23
%) 81.2( مـنهم    ،%)79.8(، أن   )PCPO(لرأي، أعده المركز الفلسطيني الستطالع الرأي       أظهر استطالع ل  
في الضفة الغربية قلقين على لقمة عيش أسرهم نتيجة لقطع المساعدات األمريكية             %) 79.0(في قطاع غزة و     

عشوائية حجمها  ، على عينة    2006نيسان  ) 17 – 14(واشتملت الدراسة التي أجريت خالل الفترة        .واألوروبية
وبخصوص موقف الحكومة اإلسرائيلية المتعلق بقطع كافة االتصاالت مع الحكومة الفلسطينية           ،  شخصا) 675(

يعتقد أن موقف الحكومة اإلسرائيلية سيزيد من صالبة موقف حماس، في حـين             %) 50.2(بين االستطالع أن    
الدراسـة    وأظهـرت     .عن مـواقفهم  ) %2.1(بأنه سيضعف من صالبة موقفها، ولم يفصح        %) 47.7( قال  

الميدانية أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الـضغط المفـروض علـى                 
فـي  %) 36.3(في قطاع غزة و   %) 64.9(منهم  %) 46.7(حيث وصلت نسبة التأييد إلى       الحكومة الفلسطينية، 

رأى أن قطع المساعدات الخارجية ستزيد من حدة العنف في          %) 59.8(وأظهر االستطالع أن     .الضفة الغربية 
  .بأنها ستقلل من حدته %) 20.8(المنطقة، في حين قال 

  20/4/2006الحياة الجديدة 
  

  صراع على الصالحيات والمناصب في وكالة وفا .24
ة، بـسبب   اشتدت الخالفات بين عدد من مسؤولي وموظفي وكالة األنباء الفلسطينية وفا، في الضفة وقطاع غز              

إن الخالفات حاليا تطفـو علـى       : وقالت مصادر مطلعة  ،  الخالفات على الصالحيات، ولتصفية حسابات قديمة     
السطح وأن األمور تفاقمت، مما استدعى تدخل عدد من المسؤولين في مؤسسة الرئاسة، والتي عقـدت علـى                  

 هذه اللقاءات لم تفلح في حل المـشاكل         مدار األيام الست الماضية اجتماعات في مقر المقاطعة برام اهللا، ولكن          
  .العالقة والعميقة بين الطرفين

  19/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   توّجه نداء لوقف قرار تعليق المساعداتودوليةمؤسسات عربية  .25
مـن  وجه عدد من المؤسسات العربية واإلسالمية والدولية في لندن نداء لالتحاد األوروبي وحكومة بريطانيـا                

إن قرار االتحـاد األوروبـي   : مناشدةالوجاء في  .أجل وقف قرار تعليق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني     
نحن، المؤسسات الموقّعة على هذا البيان، نعتقـد   : وأضاف .بتعليق المساعدات عمل غير إنساني ومثير سياسياً      

. منية واالقتصادية التي تعصف حالياً باألراضي المحتلة      أن هذا اإلجراء سيؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية واأل        
كما نطالب الحكومة البريطانية باتخاذ الخطـوات       . نحن نطالب االتحاد األوروبي بالتراجع فوراً عن هذا القرار        

ات وكذلك نناشد كّل مواطني أوروبا باتخاذ كّل الخطو       . الالزمة، وفوراً، إلقناع االتحاد األوروبي بتغيير قراره      
  .الممكنة إلحداث تراجٍع عن هذا القرار

  19/4/2006مركز العودة الفلسطيني 
  

  تستعد لعدوان في الضفة على غرار الجدار الواقي   إسرائيل .26
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كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن خطة عسكرية واسـعة          :القدس المحتلة، نابلس  آمال شحادة، أمين أبو وردة        
فة الغربية عند تنفيذ التنظيمات الفلسطينية عمليات مسلحة خطيـرة ضـد            ينوي جيش االحتالل تنفيذها في الض     

رفض الكشف عن تفاصيلها، اال أنهـا تـستهدف المطلـوبين           وأعد الخطة طاقم أمني،     حيث  . أهداف إسرائيلية 
ووصفت المصادر هذه العمليـة      .الفلسطينيين وقيادة التنظيمات الفلسطينية التي تخطط وتنفذ العمليات المسلحة        

  .مفتوحة االهداف وشبيهة بعدوان الجدار الواقيأنها ب
  20/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  غالف القدس منطقة العليا تقرر إغالق المقاطع المفتوحة في المحكمة  .27

سمحت المحكمة العليا اإلسرائيلية باستكمال بناء المقاطع المفتوحة في جدار الفصل في منطقة ما يسمى غالف                
 .بناء فـي هـذه المنـاطق      الرفض طلبات الفلسطينيين بإصدار أوامر إحترازية تمنع استكمال         كما تم    .القدس

وأفادت المصادر اإلسرائيلية أن هذه القرارات صدرت في أعقاب إسـتكمال الطـرق اإللتفافيـة المخصـصة                 
قـرر أن يـستخدم     للفلسطينيين فقط، بين البلدات الفلسطينية في هذه المنطقة، وفتح معبر قلندية، والذي من الم             

إلى ذلك، جاء أن القرار بشأن الفتحة الموجـودة علـى   . كمعبر رئيسي بين األراضي الفلسطينية ومدينة القدس      
  .مفرق ضاحية البريد سيتم اتخاذه بعد عدة أيام، بعد إجراء جلسة خاصة في المحكمة العليا

  19/4/2006 48عرب
  

   الصخرة والمسجد األقصىإسرائيل تتوقع هجوما إرهابيا يهوديا لتدمير قبة .28
نشرت مصادر أمنية اسرائيلية سيناريوهات متوقعة لهجوم ارهابي يهودي على الحرم يستهدف تدمير             : تل أبيب 

وحسب هذه السيناريوهات، فإن اليمين المتطرف، يـئس مـن          . المسجد األقصى أو كليهما معا     قبة الصخرة أو  
ها من تنفيذ انسحاب آخر من األراضي الفلسطينية، وبـسبب          امكان التأثير بشكل ديمقراطي على الحكومة لمنع      

 قبيـل   هذه السيناريوهات، ولذلك قرر أن يلجأ الى      . الحراسة المشددة على رئيس الحكومة، لم يعد يفكر باغتياله        
واتـضح ان قـوات الـشرطة والجـيش          .تنفيذ خطة االنسحاب المقررة، كوسيلة أخيرة لمواصلة االحـتالل        

ائيلية استطاعت من خالل تحقيقاتها مع مجموعات من االرهابيين اليهود والعناصر المتطرفة            والمخابرات االسر 
األخرى جمع معلومات تفيد بأن الخطر اكبر مما كان يعتقد، ألن هناك مجموعات تعمل بسرية بالغـة لتنفيـذ                   

 وفـي   المختلفـة، حة  وهي تتألف من ضباط سابقين في الجيش اكتسبوا خبرة كبيرة في استعمال األسل            ،  أهدافها
مـن  و.  وتعرف كيف تلتف على اجراءات الحراسة هذه       ،مراقبة حركة قوات األمن التي تحرس الحرم القدسي       

قـال ممثلـون عنهـا      حيث  جهة أخرى، اهتمت قوات األمن االسرائيلية بأن تنشر تخوفاتها حول الموضوع،            
 القدسي، لكنها تؤكد في المقام نفـسه انهـا          انها واعية لخطر الهجوم االرهابي على الحرم      ،  ليديعوت أحرونوت 

 هذا النشر لم يأت للطمأنة فحسب، بل ليقـول أيـضا ان اغـالق        يشار هنا أن  و .هتعمل كل ما في وسعها لمنع     
ويعني ذلك ان األمن االسرائيلي ال يستبعد أن تنجح         . الحرم القدسي بشكل محكم مئة بالمئة هو أمر غير ممكن         

وحسب النشر، فإن الجماعات االرهابية كثيرة وتعد بالمئـات،          .يهود في تنفيذ مأربها   مجموعة من االرهابيين ال   
ولكن يكفي أن يتفق خمسة اشخاص منهم على خطة هجومية بالروح التي تعلموها في الجيش               . إن لم يكن أكثر   

  الفعل أعرب قادة أجهزة األمن عن خشيتهم من رد       من جهة أخرى،    و. حتى يصبح الهجوم على األقصى واقعا     
 اسرائيل الى الرضوخ للضغوط الدولية وتقبل وصـول          حينها ستضطرإذ   على نجاح مثل هذه العملية،       العالمي

  .قوات مراقبة دولية تسيطر على الحرم وتتولى ادارته
  20/4/2006الشرق األوسط 

  
   شركة سالح صهيونّية100مسؤول صهيونّي يحذّر من إغالق  .29
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ن، أن تقليص ميزانية الجيش بنحو ملياري شيكل قد ينجم عنه إغالق نحو مئة              أكّد عاموس يارو  : القدس المحتلة 
 عائلة، وكذلك ضياع نحو مليار دوالر قيمة الصادرات          آالف 10 وسيترتّب على ذلك تشريد نحو       ،مصنع سالح 
 تُعـد  يةسرائيلوتجدر اإلشارة إلى أن الصناعات العسكرية اال .تدهور في صناعة السالحإضافة إلى العسكرية،  

 مصنعاً إلنتاج كافة األسلحة والمعدات، ويعمل فيها أكثر      350ركيزة الصناعة في الكيان الصهيوني وتضم نحو        
  . ألف شخص70من 

  19/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في حال وقف الـمساعداتكارثةوزير االقتصاد يحذر من  .30
ير االقتصاد الوطني، من انهيار السلطة الوطنية ومؤسساتها        عالء الدين األعرج، وز   . حذر د   :عيسى سعد اهللا  

وقال ال يمكن االستغناء    ،  في حال أصرت بعض الدول والواليات المتحدة على تنفيذ تهديداتها بوقف المساعدات           
وتوقـع أن تـدخل المنطقـة       ،  عن المساعدات الدولية المباشرة وخصوصاً الموجهة إلى دعم موازنة الحكومة         

وقدم عددا من المقترحات لتأمين     ،  حالة من عدم االستقرار في حال أصرت هذه الدول على مواقفها          بأسرها في   
إن الحكومة سـتعمل علـى تعظـيم        : وقال،  الموارد المالية الالزمة لتغطية رواتب الموظفين ونفقات الحكومة       

ت ذات العالقة، ومكافحة    اإليرادات من خالل اعتماد سياسة إصالح المؤسسات في المعابر والوزارات والسلطا          
عمليات التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي في الفترة الماضية تسبب في خسارة ماليـة تقـدر                  

إن مؤتمر الصناديق العربية الذي عقد في المغـرب، أمـس، قـرر             : وقال .من واردات الخزينة  % 25بنحو  
لـصالح الـسلطة    )  مليـون دوالر   63( بقيمـة    2005من أرباح هذه الصناديق للعام      % 10استقطاع ما نسبته    

  .الوطنية، مؤكداً أن هذه األموال ستذهب إلى تنفيذ مشاريع في البنية التحتية
  20/4/2006األيام الفلسطينية 

  
   البنك العربي يرفض تحويل المبالغ:لجنة االنتخابات .31

 تحويـل أموالهـا المخصـصة لرواتـب         أبدت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، استياءها من تعثر مسألة        
وقالت اللجنة إنها ما تزال تتابع الموضوع       ،   عملوا مع اللجنة خالل االنتخابات التشريعية      نموظفي االقتراع الذي  

وأكدت اللجنة أن األمـوال المخصـصة لمـوظفي         . مع وزارة المالية الفلسطينية والبنك العربي في هذا الشأن        
دول المانحة في وقت سابق إال أن وزارة المالية، قالت إن البنك العربي، يـرفض               االقتراع قد حولت من قبل ال     

  . وقد خاطبت اللجنة مؤخرا البنك العربي بهذا الخصوص إال أنها لم تتلق ردا منه حتى تاريخه. التحويل
  19/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اليونسكو لباليه رابينال والحكاية الفلسطينيةجائزة  .32
 مدير عام اليونسكو جائزة زايد بن سلطان لحماية التراث الشفهي وغير المادي             ، مساء أول من أمس    ، سلم : موا

وتسلم الجائزة إلياس صنبر     . لإلنسانية والتي فاز بها هذا العام باليه من جواتيماال والحكاية الشعبية الفلسطينية           
  . ة الثقافة الفلسطينيةالسفير الفلسطيني المراقب لدى اليونسكو نيابة عن وزار

  20/4/2006البيان 
  

   إسرائيلي شرق تركياكييمطار عسكري أمر .33
ن الواليات المتحدة تمارس ضـغوطا      أ عن   ،مسأ ،كشفت صحيفة ميللي جازيت التركية النقاب     : أ.ش. أ ،أنقرة

حدوديـة مـع    قامة مطار عسكري في بلدة يوكسيك أوفا التابعة لمحافظة هاكاري ال          إكبيرة على تركيا من أجل      
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ن أهالي المحافظـة يرفـضون   أقال رئيس فرع حزب السعادة التركي المعارض في محافظة هاكاري     و .إيران
  قامة مطار إوفا من أجل أسرائيليين للقيام بأعمال بحث وكشف في مدينة يوكسيك إميركيين وأبشدة وصول 

  
  . يرانإعسكري يتم استخدامه لضرب 

  19/4/2006السياسة الكويتية 
  

   االسرائيلي-السالم أفضل بديل إلنهاء الصراع الفلسطيني  مبادرة:لفيصلا .34
سعود الفيصل إن المبادرة العربية للسالم تمثـل  األمير  ةخارجية السعودي قال وزير   :  عبدالنبي شاهين  ،الرياض

ومتـان  نهاء أطول صراع في التاريخ الحديث، معربا عن أمله في أن تتبناهـا الحك             إأفضل بديل واقعي يمكنه     
وجدد موقف بالده من أن منع      . تخذا جميع الخطوات الضرورية لتنفيذها العاجل     يسرائيلية، وأن   الفلسطينية واال 
  لى تفاقم معاناة وبؤس الشعب إال إقتصادية عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا ال يؤدي المساعدات اإل

 مؤكدا أن ذلك سيقود للمزيد من اليـأس والتطـرف           الفلسطيني الذي يعيش أصال في ظروف بالغة الصعوبة،       
  .والعنف

  20/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  من أرباحها للفلسطينيين  % 10هيئات مالية عربية تخصص  .35
 من عائداتها الـصافية     %10ررت خمس هيئات مالية عربية، خالل اجتماع في الرباط، تخصيص           ق: ب.ف.ا

وقـال إن هـذه     ي،  مدير صندوق النقد العربي جاسم المنـاع      به  صرح  وفق ما   وذلك   للفلسطينيين،   2005لعام  
  . المساعدة المكرسة خصوصا لتمويل المستشفيات والمدارس، سيزيد مجموعها إلى نحو خمسين مليون دوالر

  20/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ا حكومة المملكة للشعب الفلسطينيمليار دوالر تقدمه .36
جمالي المبالغ التـي    إن  ألكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية         كد مندوب المم  أ: القاهرة -واس

تقوم المملكة بتقديمها للشعب الفلسطيني عن طريق الصندوق السعودي للتنمية تقارب المليـار دوالر أمريكـي                
  :وهي موزعة كما يلي

  .اريعمريكي لتمويل عدة مشأ مليون دوالر 300منحة من حكومة المملكة بمبلغ *
  .مريكيأ مليون دوالر 271جمالي وقدره إقصى والقدس بمبلغ مساهمة المملكة في صندوق األ*
  .مريكيأ مليون دوالر 388.4جمالي قدره إدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ *
  . ماليين دوالر6منحة خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني بمبلغ *
 31.87جمالي ما تم تحويله للجنة مساعدة الشعب الفلسطيني عن طريق الصندوق السعودي للتنميـة مبلـغ                 إ*

  .مليون دوالر
و الـسياحة   أدارة تقديم منح تدريبية في قطاع الـضيافة         مير سلطان للسياحة واإل   لى استعداد كلية األ   إشار  كما أ 
ين دراسيتين بالكلية لطالبين فلسطينيين تقتصر علـى         متدربين فلسطينيين لمدة ستة اشهر وتقديم منحت       10لعدد  

  .الرسوم الدراسية فقط
  20/4/2006عكاظ 

  
   الالجئين الفلسطينيين في العراقموسى يؤكد متابعته لقضية .37
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مـين العـام لجامعـة      مس أن األ  أعالمية لوزارة شؤون الالجئين الفلسطينيين      ذكرت الدائرة اإل  :  د ب أ   -غزة  
وسى أكد في رسالة وجهها لوزير شؤون الالجئين، أن قـضية الالجئـين الفلـسطينيين               الدول العربية عمرو م   

وأكد موسـى أنـه سيواصـل        .مانة العامة للجامعة  المقيمين في العراق هي محل اهتمام ومتابعة من جانب األ         
بقـضية  اتصاالته وتحركاته وسيقوم بإطالع وزارة شؤون الالجئين على كل االتصاالت والمستجدات المتعلقة             

  .الالجئين الفلسطينيين في العراق
  20/4/2006الدستور 

  
  بو مازنأن السياسة الخارجية من اختصاص أالقاهرة ترى  .38

الحياة اللندنية أن االرتباطات المسبقة لم تكن السبب الوحيد   كشفت مصادر سياسية مصرية لـصحيفة:القاهرة
ام القاهرة توزيع االختصاصات في السلطة الفلسطينية، لعدم تحديد موعد بين أبو الغيط والزهار، وإنما احتر

وقالت إن الرؤية المصرية تعتمد على القانون األساسي للسلطة والذي يضع . داعية إلى التزام العمل بها
وأكدت أن االتصاالت . مسؤولية السياسة الخارجية كاختصاص أصيل للرئيس محمود عباس وليست للحكومة

فلسطينية لن تنقطع، وأن أبو الغيط قد يلتقي الزهار لكن مع الوضع في االعتبار الرؤية المصرية مع الحكومة ال
ونفت ما تردد من أن عدم لقاء أبو الغيط مع الزهار هو بسبب ممارسة ضغوط مصرية . المصرية للمسألة

 . على حكومة حماس لالعتراف بإسرائيل
 19/4/2006القدس الفلسطينية 

  
  وف مع الشعب الفلسطيني في محنتهو إلى الوقيدعالكويتي حزب األمة  .39

ن حزب األمة وهو يتابع ما تقوم به اإلدارة االميركية من حـصار سياسـي               إ: قال فيه أصدر حزب األمة بيانا     
لالحتالل الصهيوني الذي مـازال يمـارس جرائمـه          لى تجويع الشعب الفلسطيني وتركيعه    إواقتصادي يهدف   

لى عقد مؤتمر عاجل خاص     إرض فلسطين ليدعو دول المؤتمر اإلسالمي       أن في   الفظيعة بحق األبرياء والمدنيي   
لى االلتزام بقرارات قمة الخرطوم األخيرة      إللوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته، كما يدعو الدول العربية           
ية فـي   لى موقف عربي رسمي اكثر فاعل     إالتي هي الحد االدنى المقبول لدى شعوب العالم العربي التي تتطلع            

لـى االلتـزام العاجـل بتقـديم        إودعا الحزب مجلس األمة الكويتي والحكومة الكويتية         .مواجهة هذا الحصار  
سوة بالمساعدات التي قدمت للشعب االميركي والتي بلغت        أالمساعدة المقررة في قمة الخرطوم وكذلك زيادتها        

  .خمسمائة مليون دوالر
  20/4/2006القبس الكويتية

  
   ندوة لدعم الفلسطينييننواكشوط تمنع .40

منعت السلطات الموريتانية ندوة تضامنية شعبية مع حركة حماس كـان مـن               : سيد أحمد ولد باب    -نواكشوط
  .دون إعطاء أي مبررات لذلك المقرر أن تدشن خاللها حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني
 ،تراق الصهيوني وللدفاع عن فلسطين والعراق     بدوره استنكر األمين العام لجماعة الرباط الوطني لمقاومة االخ        

  . قرار منع الندوة قائال إنه جاء مفاجئا وفى الوقت الخاطئ،المشاركة في تنظيم الندوة
وفى سياق متصل، نظمت المبادرة الطالبية لمناهضة االختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة مهرجانا              

ون فيه ضرورة اإلسراع بجمع التبرعات لـشعب فلـسطين، وأدانـوا            جماهيريا بجامعة نواكشوط أكد المشارك    
  .الموقف األوربي من الحكومة الجديدة واتهموها بالتبعية لواشنطن

  19/4/2006اسالم اون الين 
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   مليون دوالر50قطر تسلم الجامعة شيكا بـ  .41
مريكـى  أسين مليون دوالر    مس بتسليم جامعة الدول العربية شيكا بمبلغ خم       أقامت قطر   :  مراد فتحي  -القاهرة

بريل الحالى حتى نهايـة     أول  أتمثل مساهمة قطر في موازنة السلطة الفلسطينية عن الشهور الست المقبلة من             
 مليون دوالر للـسلطة     5.7ضافي مباشر وهو    إلى جانب مبلغ دعم     إ وفق قرارات قمة الخرطوم      2006سبتمبر  

ن قطر فتحت حسابات في بنوكها لتلقي التبرعات        أدى الجامعة   وذكر مندوب قطر الدائم ل     . الوطنية الفلسطينية 
الشعبية مثل باقى الدول العربية لتقديم الدعم الشعبى القطرى المباشر للشعب الفلسطيني بخالف الدعم الرسمى               

  . الذى قدمته حكومة دولة قطر
  20/4/2006الشرق القطرية 

  
 لسالم  مستعد لتصديق أن حماس لديها رغبة في ا:أوتيمارك  .42

صرح ممثل االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك اوتي ان            :  من محمد أبو خضير    -القدس  
الدور األوروبي المساند للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة لم يتأثر بقرار قطع المساعدات المالية المباشرة              «

 .»للحكومة التي تقودها حركة حماس
االتحاد االوروبي دخل في شـراكة مـع الـسلطة الفلـسطينية            «ان  » الرأي العام «اء مع    وأوضح اوتي في لق   

واسرائيل لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين وان وصول حكومة فلسطينية جديـدة الـى الحكـم                  
ـ                 سطينية ببرنامج يتعارض مع هذه الشراكة دفع باألوروبيين الى مراجعة مواقفهم، وحين تعلـن الحكومـة الفل

التزامها مبادئ التسوية السلمية وفقاً لما ورد في كتاب التكليف الذي وجهه الرئيس محمود عباس الى رئـيس                  
الوزراء إسماعيل هنية فإن االتحاد األوروبي سيكون مستعداً لتنفيذ التزاماته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني الذي               

 تمسك غالبية الفلـسطينيين بعمليـة الـسالم والتـسوية           اختار حماس في االنتخابات، لكن االستطالعات تؤكد      
 .»التفاوضية

وجود بعثة المراقبة األوروبية في معبر رفح سيستمر وانه راض تمامـا عـن االداء المهنـي                 «واشار الى ان    
 .»للكوادر الفلسطينية العاملة على المعبر مستبعداً سيناريو المقاطعة وسجن اريحا وسحب المراقبين من المعبر

االوروبيين كانوا دائماً في واجهة تأييد التطلعات الوطنية الفلسطينية والسباقين للمناداة باقامة الدولـة              « ان   وأكد
 .» قبل اآلخرين1980الفلسطينية العام 

الصواريخ المتساقطة من غزة على اسرائيل وليس العكس والناس في غزة يقولون ان حماس تبيـع                «وقال ان   
خرى ولهذا نريد في هذا المجال الحصول على تأكيدات بأنه ال يكفي الهدوء وانما يجب               صواريخها للفصائل اال  

التخلي عن خيار العنف نحن انصار التفاوض ألنه الوسيلة الوحيدة للسالم ونحن نقول ذلـك للجانـب اآلخـر                   
 .»ونؤكد لهم انهم لن يحققوا شيئاً من خالل االجراءات احادية الجانب

ب االسرائيلي هذه االمور علناً ونقولها للفلسطينيين ألنه ال توجد حكومة اسرائيلية جديـدة              قلنا للجان «: وأضاف
 .»وعندما تشكل حكومة اسرائيلية فستسمعون صوتنا عالياً كذلك

نحن ال ندفع مرتبات موظفي الحكومة الفلسطينية وانما تدفعها الحكومة الفلـسطينية            «وعن أزمة الرواتب قال     
فإن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومات الفلسطينية السابقة فال داعي لهذا العـدد               نفسها، ولالنصاف   

الكبير من رجال االمن مثالً، ومناقشة هذه التعيينات جزء من مهام المجلس التشريعي والحكومـة وال يمكـن                  
 .»تحميل المجتمع الدولي مسؤولية سوء االدارة

طة الفلسطينية سببها الفساد اإلداري والمالي واشياء اخرى عدة عـدا           وجود ثغرة في موازنة السل    «واوضح ان   
دعم الموازنة وهذا الدعم للموازنة كان يقدم على أساس معطيات اقتصادية واألوروبيون كانوا يدفعون نـصف                

 .»مليار دوالر للسلطة بشكل مباشر وهذا ما تم قطعه
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نحن ما زلنا نتعامـل     «: اشرة الى مؤسسة الرئاسة قال    وعن العالقة مع عباس وامكانية تحويل المساعدات المب       
مع السلطة بنينا مركز التدريب في اريحا وليس هناك مشكلة في التعامل المباشر مع السلطة القضائية وسـلطة                  
النقد الفلسطينية وقد اجتمعت مع رئيسه وتلقينا شروحا وعناصر منهم وسنعمل انطالقاً منها وسأجتمع مع عـدد   

 وعلى الشعب الفلسطيني ان يعلم ان كل هذه الفعاليات لن تتوقف، فصيانة المعدات والتجهيـزات                من المانحين 
 .»في المستشفيات مثالً ستستمر وليس هناك امكانية ألن تختفي المساعدات المباشرة فجأة

حركـة  «قال اوتي ان    » حماس«وحول السرعة في قطع المساعدات من دون حتى فتح حوار او سماع موقف              
اس بالنسبة الينا مسجلة كمنظمة ارهابية ومن الناحية القانونية ال يسمح لنا بالقيام بذلك ولكن مـع الـصورة           حم

التي عرضتها عليكم ال نتخلى عن الشعب الفلسطيني وسنواصل مساعداتنا وتحدثنا مع الرئيس في شأن كيفيـة                 
كما يقول البعض والـرئيس عبـاس سـيزور         ال نعتبر السلطة الفلسطينية كيانا ارهابيا       «: واضاف, »تنفيذ ذلك 

اوروبا وسيقابل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس المقبل للمفوضية االوروبية وسيقابل باالسلوب المعتـاد              
نفسه ونحن لن نغادر معبر رفح اال اذا طلبتم منا ذلك وليس لدينا مؤشرات على ان االسرائيليين ينوون الضغط                   

 .»من اجل اغالق المعبر
كما ان اجراءات اسرائيل احادية الجانب كاالنسحاب من غزة والتلويح باالنسحاب من الـضفة ال               «اوضح انه   و

 تعد نوعا من    1967تحقق السالم المستقر فان شروط حماس المسبقة في شأن انسحاب اسرائيل الى حدود العام               
ف على طرف بالقوة سـيؤدي      فرض المواقف على اسرائيل وتوازن القوى يسمح بمكاسب موقتة وفرض الموق          

إسرائيل والفلسطينيون لن يغـادروا     , الى مقاومة من الطرف االخر لذلك ال بد من التفاوض من اجل سالم دائم             
هذه االرض وعليهم ايجاد ترتيبات للعيش جنبا الى جنب والتفاوض ال بد ان يكون بين الطرفين المعنيين وليس                  

 .»بين حماس وروسيا
 عاما يعني ان على الجانبين االنتظار كل هذه المدة وقد عرفت            20حماس بالتهدئة لمدة    عرض  «وقال اوتي ان    

حماس موقفنا منذ فترة طويلة ويعلمون ما يجب عليهم القيام به من اجل شطب اسمهم من قائمة االرهـاب وان                    
ما ) اسرائيل( االخر   يعتبروا شركاء كاملين وبالنسبة الينا فهذا منطقي ونحن نعترف بان علينا ان نقول للطرف             

 .»يترتب عليها القيام به كذلك
في مبادرة الشيخ الراحل الذي اغتالته اسرائيل احمد ياسين قبل خمس           » حماس«وبالنسبة للموقف الذي طرحته     
انا مستعد لتصديق وجود رغبة سالم لدى حماس ولكن يجب التعبير عنهـا             «: سنوات، قال المبعوث االوروبي   

مة اسرائيلية جديدة ومكوناتها االئتالفية ويجب التحدث مع الخصم وليس مع الصديق لحـل              وعلينا انتظار حكو  
المنازعات وتفاوض حماس مع األوروبيين او غيرهم لن يحل المشكلة وما نستطيع فعلـه كلجنـة رباعيـة او                   

سلو واذا امكن   كأوروبيين هو المساعدة وهذا ما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في محادثات أو             
 .»ترتيب عملية كهذه فمن المؤكد ان االوروبيين سيساعدون فيها لدعمها

المهم هو ان يعمل االقتصاد الفلسطيني فـي        «وعن المساعدات األوروبية التي يتحدث في شأنها الجميع قال إن           
ذا هـو سـبب     شكل جيد ويجب ان ينتقل المزارعون والتجار ورجال االعمال هنا وهناك في شكل مناسب وه              

رغبتنا في البقاء في رفح وتحسين االداء وهنا نوع من التناقض فهناك اغالقات وكثير من االغالقـات وهـذا                   
يزيد الحاجة الى المساعدة االنسانية وهذا سخيف ومن االفضل الـسماح للنـاس بـان يعملـوا واذا حـصل                    

 وفي غزة هناك الدفيئات التي يعمـل        المزارعون على نقود وصدروا منتجاتهم فهذا يؤدي الى تحسين الوضع،         
فيها اربعة او خمسة االف من الناس وهكذا فاذا ادخلت تحسينات على المعطيات فانك تحسن الظروف المعيشية                 
للناس وتحسن امكانية التصدير ويكون هناك الكثير من فرص العمل ولن تتحدث عن الموظفين والحصول على                

 وانت توجد فرص عمل للناس بدال من ان يشتغلوا في اسرائيل ومن             وظائف وعشرات االالف من رجال االمن     
اجل ذلك يجب أال تحدث تهديدات امنية على الناس وارتكاب جرائم بحجة ذهاب الناس من والى االماكن التـي    

 .»يريدون الذهاب اليها ليس فقط بين غزة ومصر بل بين غزة والضفة الغربية ايضا
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اتخاذ اجراءات ضد معبر رفح على خلفية تجاوزات بادخـال عناصـر تـصفها              وعن التهديدات االسرائيلية ب   
اسرائيل باالرهابية الى غزة وما اذا كانت اسرائيل تمارس ضغوطا على االوروبيين في هذا الـشأن، قـال ان                   

البعثة االوروبية ال تمارس صالحية من يدخل ومن يخرج من المعبـر او تطبيـق القـانون الفلـسطيني او                    «
ئيلي واالتفاقية مطبقة مشكلة الجمارك حيث لم توقع االتفاقية من قبل اسرائيل ونود ان يطبق هذا الجزء                 االسرا

وننتظر تولي الحكومة االسرائيلية صالحياتها وليس االن لحظة مناسبة للضغط من اجل ذلك والشيء االخر هو                
صح وهناك اختالفات وتساؤالت لكن هذا هو       انه وفقا الفضل معلوماتنا فان الحالة الراهنة لنقل المعلومات ال ت          

سبب وجودنا للمراقبة للتأكد من تطبيق االتفاقية هناك اتفاق امني ينفذ وان كانت هناك خالفات ولكننـا لـسنا                   
هناك للتأكد من ان االجراءات تنفذ في شكل مناسب ونحن لسنا شرطة تحل محل الشرطة الفلسطينية واذا كان                  

م خطرون من قبل اسرائيل فعليهم االتصال مع الفلسطينيين لحـل المـشكلة وان              هناك اشخاص يوصفون بانه   
يقرر الجانبان معا وما تقوم به السلطة الفلسطينية هو مسألة سيادة واإلجراءات واضحة جدا وهناك آلية تـسمح                 

 هـذه   لإلسرائيليين باالعتراض على عبور شخص ما وهناك فترة مناقشة حول هذا القرار واحيانـا ال تطبـق                
االمور الن اسرائيل تقول ان االشخاص يمرون بسرعة كبيرة جدا وليس لديهم وقت لالعتراض وهذه مـسألة                 
نقل للمعلومات ولكن التجهيزات هناك أميركية وهي األفضل وهي تعمل جيدا واذا كانت هناك حاجة لتحـديثها                 

 .»اكثر فيجب بحث الموضوع ونحن نطورها باستمرار
  20/4/2006ية الرأي العام الكويت

  
  النرويج تتراجع عن استقبال وفد الحركة .43

تراجعت الحكومة النرويجية عن استقبال وفد الحركة الـذي كـان           : عواصم ، وكاالت ، غزة ،عبدالقادر فارس 
 بل سوف تـستقبلهم     ن بالده لن تستقبل الوفد رسمياً     أسم الخارجية النرويجية    إأكد الناطق ب  قد   ف ، من قبل  مقرراً

  ).  الفلسطينية-اللجنة النرويجية(كومية وهي منظمة غير ح
  20/4/2006عكاظ 

 
  نزع سالح حزب اهللا لقاء انسحاب إسرائيلي: فرنانديز .44

تعكف اإلدارة األمريكية حالياً على دراسة مقترحات تستهدف زيـادة           :الخليج واشنطن، بيروت  حنان البدري،    
 الـسنيورة    فؤاد رئيسالان، إثر الزيارة التي يقوم بها       قتصادية والعسكرية إلى لبن   كبيرة في حجم المساعدات اإل    

إلى واشنطن، من دون أن تستبعد إمكان الضغط على إسرائيل لالنسحاب من مزارع شبعا، إال أنها أعربت عن                  
وعمـا إذا كانـت واشـنطن        .قلقها  من احتفاظ حزب اهللا بسالحه، وقد يربطه بانسحاب اليهود من بـروكلين             

إن ذلك لـيس    : لالنسحاب من مزارع شبعا وارتباط هذا بسالح حزب اهللا، قال فرنانديز          ستضغط على إسرائيل    
مستحيال بل وارد، لكن المشكلة والقلق الحقيقي لدى واشنطن هو مدى التزام حزب اهللا في حالـة االنـسحاب                   

   .اإلسرائيلي بنزع سالحه
  20/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  قفها مقابل الدعم األوروبي على تغيير موسترو يحض حكومة حماس .45
أن تنهي   على   حماس حض وزير الخارجية البريطاني جاك سترو حكومة       بي بي سي  في حديث لإلذاعة    : لندن
، وأعرب عن رغبة المملكة     تفاقات التي وقعتها حكومة فتح    رهاب وتعترف باسرائيل وتحترم اال    والً دعمها لإل  أ

  .تقديم الدعم المباشر للحكومة الفلسطينيةعلى وقت الذي فرضته الوقف المالمتحدة واإلتحاد األوروبي بإنهاء 
 20/4/2006الحياة 
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  حماس تحمل مسؤولياتهاعلى : كي في األردنيالسفير األمر .46
نتخابات التي فازت بها حماس كانـت       االن  أميركي في عمان ديفيد هيل      قال السفير األ  : مها الجيرودي  ،عمان
 ن االنتخابات الفلسطينية كانت انتخابـات حـرة       إ :وقال. ية في دعم الديمقراطية   ميرك للسياسية األ   مهماً اختباراً

ن الواليات المتحـدة    أ يني كله مؤكداً  سطن وتمثل الشعب الفل   ن تتحمل مسؤولياتها اآل   أحماس  ونزيهة، لكن على    
  .''فعالهاأمريكية سوف تحكم على حماس من خالل األ

  20/4/2006الدستور 
  

  ن تقديم دعم مالي لحكومة حماسسياسي ألماني يحذر م .47
وروبـي  تحـاد األ   حذر أحد خبراء السياسة الخارجية في ألمانيا من تقديم دعم مالي من اإل             :دورتموند ،د ب أ  

وقال خبير الشؤون الخارجية بالحزب المـسيحي الـديمقراطي          .للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس بشكل مباشر     
تين في عددها أمس، إن حماس ستسيء فهم هذا الـدعم وسـتعتبره             ايكارد فون كالدين، لصحيفة رورناخريش    

يمكن تقديم دعم مالي مباشر للحكومـة الفلـسطينية حـال اإليفـاء             ، وأضاف إلى أنه      لها نجاحا سياسيا جديداً  
بالشروط التالية وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وااللتزام بالنتائج التي تم التوصل إليها حتـى االن فـي                  

  .ة السالمعملي
  20/4/2006الغد األردنية 

  
   يورو بالنمسا لدعم األسرة الفلسطينية100حملة ال .48
 يورو عنوان حملة تبرعات انطلقت على نطاق واسع في النمسا بهـدف إعانـة               100الـ:  أحمد المتبولي  ،فيينا

وتـصل الحملـة     . يورو شهريا لألسرة الفلسطينية    100الشعب الفلسطيني المحاصر اقتصاديا من خالل توفير        
، حـين تمتـد لتـشمل       2006-4-21التي تتبناها رابطة فلسطين الخيرية بالنمسا، إلى ذروتها الجمعة القـادم            

 اسـتجابة   هـذه الحملـة  جـاءت  و.المساجد والمدارس وكافة المؤسسات في أوساط األقلية العربية واإلسالمية  
  .حصار االقتصادي عن الفلسطينيينلطلبات األقلية المسلمة التي تُِصر على اإلسهام في كسر ال

  19/4/2006إسالم اون الين 
  

 فرنسا تستبعد قطع المساعدات االنسانية لالجئين الفلسطينيين .49
 الفلسطيني لكنها للشعب نسانية نها تعارض قطع المساعدات اإلأربعاء مس األأقالت فرنسا :  رويترز،باريس

 . اف باسرائيل وانتهاج السالم نبذ العنف واالعترىعل حماس  حكومةىخرأحثت مرة 
 20/4/2006القدس العربي 

  
  يبحث التطورات الفلسطينية في مصر سموراتينوس .50

تحاد األوروبي لـم يوقـف أو       أن اإل   أكد ميجل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا       : إبراهيم العشماوي ،  صنعاء
وأشار الي أن االتحاد يدعم السلطة الوطنية        ،  لكنه غير آلية تقديم هذه المساعدات       ،يخفض مساعداته للفلسطينيين  

 األوضاع الفلسطينية والمستجدات في      ، نه سيبحث في مصر في مطلع األسبوع المقبل       أ وقال    . ولن يدعم حماس  
    . عرب عن قلقه العميق من التصعيد الفلسطيني واإلسرائيليأ و ، المنطقة عموماً

  20/4/2006األهرام المصرية 
 

  الميليشيات الفلسطينية: الرسنتقرير  .51
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، ذكرت انني اخذت علماً بتأكيد الحكومة اللبنانية انه ال حاجة ألسلحة            )S/2005/673(في تقريري االخير في     
والحوار الوطني االخير في لبنان اكد هذا التصريح، مقرراً بإجماع فـي            . خارج مخيمات الالجئين الفلسطينيين   

ج المخيمات ان ينزع سالحهم خالل ستة اشهر، وان مشكلة االسلحة            انه على الفلسطينيين خار    6002 اذار   41
داخل المخيمات يجب ان يتم التعامل معها، بالتزامن مع التشديد على مسؤولية والتزام لبنان بحماية المخيمـات                 

وقرر الحوار الوطني ايضا انه يتوجـب علـى الحكومـة           . الفلسطينية الموجودة على اراضيه من اي عدوان      
  . نية تكثيف جهودها لتحسين االوضاع المعيشية للفلسطينيين داخل وخارج مخيمات الالجئين في لبناناللبنا
، اُرسل وفد وزاري في زيارة غير مسبوقة الى مخيمات الالجئين الفلسطينيين في صور،              2006 اذار   24في  و

 والزيارة االخرى لمخيم عين   .حيث التقى ممثلين عن الفلسطينيين ثم تفحص االوضاع المعيشية داخل المخيمات          
وذكرت الحكومة اللبنانية لي    . الحلوة، تأجلت على ما يبدو بسبب االنقسامات الداخلية بين الجماعات الفلسطينية          

  . ان هناك زيارات إضافية متوقعة
لمسلحين قبل االتفاق في الحوار الوطني حول هذه المسالة، استكملت الحكومة اللبنانية خطواتها للحد من تواجد ا               

الفلسطينيين خارج مخيمات الالجئين، عبر تعزيز تواجدها حول المواقع العسكرية الفلـسطينية فـي جنـوبي                
بيروت وفي سهل البقاع، التي يسيطر عليها رجال جماعاتي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح                

 تأكيد قيادة الجيش اللبناني على قدرتها لجمع اسلحة         وأذكر. ، اللتان تتخذان من سوريا مقرا لهما      )9(االنتفاضة  
  ). 01(الميليشيات الفلسطينية اذا وحين يتخذ قرار سياسي حول هذه المسالة 

في ردهم على االتفاق الذي تم التوصل اليه في الحوار الوطني اللبناني، بدأ قـادة الجبهـة الـشعبية لتحريـر                     
راً في الماضي اي نزع ألسلحة الجماعة، مـؤخراً، بـاإلعراب عـن       فلسطين القيادة العامة، الذين رفضوا مرا     

ارحب . استعدادهم لوضع اسلحتهم تحت سلطة الدولة والتعاون مع الحكومة اللبنانية لوضع السياسات المشتركة            
وفي هذا السياق، اخذت علماً بزيارة قائد الجبهة الشعبية         . بهذه التصريحات، وأتوقع ان توازيها خطوات عملية      

لتحرير فلسطين القيادة العامة احمد جبريل للبنان في االول من نيسان، ومحادثاته مع القادة السياسيين الممثلين                
للحوار الوطني، رئيس الحكومة السنيورة، رئيس مجلس النواب بري، النائب الحريري واالمين العام لحـزب               

  . اهللا الشيخ حسن نصر اهللا
، اي خمسة ايام بعد االعالن عن اتفاق في         6002 اذار   91نية في لبنان، في     اعلنت فتح، اكبر الفصائل الفلسطي    

الحوار الوطني حول مسألة األسلحة الفلسطينية في لبنان، انها قررت جمع األسلحة التي نمتلكهـا، بمـا فيهـا                   
نـاني  ، انسجاماً مع رغبات مـؤتمر الحـوار اللب        )داخل المخيمات (االسلحة الفردية، ووضعها في اماكن آمنة       

ارحب بحرارة وأمتدح هذه التصاريح، وأتوقع متابعتها لتحويلها الى حقيقة، كخطوة اولى فـي اتجـاه              . الداخلي
  . نزع االسلحة الكامل وتفكيك كل الميليشيات في لبنان

حافظت على اتصال مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، التي، عبـر رئيـسها ورئـيس                 
وفي هذا السياق،   ). 4002 (9551فلسطينية محمود عباس، اكدت لي دعمها لتطبيق كامل بنود القرار           السلطة ال 

 9551اذكر االختالف الظاهر في االستعداد المعلن للتعاون مع الحكومة اللبنانية حول التطبيق الكامل للقـرار                
ير الفلسطينية، والجماعات االخرى    بين الجماعات الفلسطينية الخاضعة للسلطة المباشرة لمنظمة التحر       ) 4002(

التي تتخذ من دمشق مقرا لها والتي ال توافق على ان تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للـشعب                   
  . الفلسطيني

ذكر لي الرئيس عباس ان منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة في التعاون مع الحكومة اللبنانية حـول التطبيـق                  
وأبلغنـي  . ، لكنها ال تملك كامل السلطة على الجماعات الفلسطينية فـي لبنـان            )4002 (9551الكامل للقرار   

الرئيس عباس ايضا ان منظمة التحرير الفلسطينية تبحث عن إعادة افتتاح مكتبها التمثيلي في بيروت في إطار                 
راء اللبناني المتخـذ فـي      في هذا السياق، أسجل وأشيد بقرار مجلس الوز       . تعزيز تعاونها مع الحكومة اللبنانية    
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 بإعادة افتتاح المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، استجابة           6002الخامس من كانون الثاني     
لطلب منظمة التحرير الفلسطينية في إقامة بعثة دبلوماسية لها في بيروت والذي اشرت اليه في تقريري االخير                 

لقد ابلغني الرئيس عباس ان منظمة التحرير الفلسطينية هي في          ). S/2005/673 (5002 تشرين االول    62في  
  .وأتطلع الى االفتتاح القريب للممثلية في بيروت. خضم عملية تعيين ممثل لرئاسة المكتب

  20/4/2006السفير 
 

   قد تتجاوز تريليون دوالر لحرب العراقالتكلفة الحقيقية .52
كي ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل التكلفة الحقيقية لحرب يناقش االقتصادي األمير  : علي محمد،ترجمة

   :العراق والمقدرة بأكثر من تريليون دوالر
  كيف تفسر هذا االختالف؟ . تشير تقديراتك بأن تكلفة الحرب ستتراوح بين تريليون وتريليوني دوالر* 

   .ـ أوالً، لقد كانت الحرب أصعب بكثير مما توقعه الرئيس بوش وحكومته
 لكن الحرب دامت أطول من ذلك بكثيـر         ،  كانوا يظنون انهم سيدخلون العراق وسط ترحيب وثناء من الجميع         

واليوم يتحـدث مكتـب الميزانيـة فـي          . مليار 250 إلى   50حيث ارتفعت الميزانية من       ،ومازالت مستمرة 
  .  مليار أو أكثر لتغطية تكاليف هذه الحرب500الكونغرس عن 

  ي الحساب، أم انه كان يضلل الشعب حول تكاليف الحرب؟ هل أخطأ بوش ف* 
لكن هناك اآلن أيضاً أدلة دامغة على أن أقنية المعلومات الواردة إلى البيت األبيض كانت               ،  ـ كالهما باعتقادي  

  .مشوهة
  كيف قمت بحساب تكاليف الحرب؟ * 

ل المثال فإن من بين تكاليف الحـرب        وعلى سبي . ـ ان األرقام الرسمية للتكاليف ليست سوى قمة جبل الجليد         
ويمكننا ابقاؤهم على قيد    . التي يتم تجاهلها ان الجنود اآلن يتعرضون إلصابات خطيرة ويبقون على قيد الحياة            

  . الحياة، لكن بتكلفة هائلة
  هل هذا أكبر بند في عملياتك الحسابية؟ * 

ارى جهدها إلخفاء حقيقة األعـداد الكبيـرة مـن          لقد بذلت إدارة بوش وال تزال تبذل قص       . ـ انه بند مهم جداً    
 ألفاً من بينهم حـوالي  17الجنود الذين يعودون إلى الوطن بإصابات خطيرة والذين وصل عددهم إلى اآلن إلى   

 500وحتى التقديرات التي تحدثت عن رقـم         .  بالمئة يعانون من تلف دماغي وإصابات خطيرة في الرأس         20
  .ات اإلعاقات المستديمة وتكاليف الرعاية الصحيةمليار دوالر تتجاهل تعويض

  كم تتكلف الحكومة على الجندي المصاب بتلف دماغي شديد؟ * 
 مليـار دوالر، ال أحـد       35وهذه الفئة وحدها ستكلف الحكومة حوالي       .  ماليين دوالر  4ـ بتقديراتي المعتدلة    

 23ارة شؤون المحاربين القدامى بأن حوالي       تنبأت إد فقد  : لكن دعنا ننظر إلى الصورة العريضة     . يتحدث عنها 
، قامـت   2005لكن في يونيو    . ألف من الجنود العائدين من العراق كانوا بحاجة إلى رعاية طبية العام الماضي            

ولذلك طلبت إدارة المحاربين القدامى من الكـونغرس زيـادة          .  آالف جندي  103بتعديل هذا الرقم إلى حوالي      
  .  مليار دوالر العام الماضي5,1الية بواقع طارئة في اعتماداتها الم

  هل أصبحت الحرب فوق طاقة التحمل حتى بالنسبة لبلدان ثرية مثل الواليات المتحدة؟ * 
والتقنية ليست ما إذا كنت تـستطيع  .  تريليون دوالر13ـ عليك أن تتذكر ان لدينا اقتصاداً يبلغ إيراده السنوي  

  .ت هذه هي الطريقة المثلى إلنفاق أموالكتحمل نفقات الحرب، بل ما إذا كان
   دير شبيغل
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  دبلوماسيون أمريكيون يعملون في سوق الدعارة: أذربيجان .53

 أظهرت التحقيقات التي أجراها  مكتب المباحث الفيدرالي األمريكي أن لموظفين في السفارة األمريكية               : ترود
ت تجند بنات الهوى في أذربيجان للعمل في سوق الدعارة في الواليـات             في باكو صلة بمافيا الدعارة التي كان      

وحقق الدبلوماسيون األمريكيون نجاحا كبيرا في التعامل مع بنات الهوى األذربيجانيات يفوق نجاحهم             . المتحدة
ـ         .في إقامة الشراكة بين أذربيجان وحلف الناتو       ان فـي   ولم يخجل المتحدث باسم السفارة األمريكية في أذربيج

القول إن اكتشاف الجريمة المتعلقة ببيع الفتيات األذربيجانيات إلى الواليات المتحدة ومعاقبة المـذنبين يـدالن                
  . على علو مستوى العالقات األمريكية األذربيجانية

  19/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  ...سالم الفالحات ينتقد فهم بعض االسالميين للنصوص: حوار .54
نتم في االردن معنيون بحماس بحسب دستورها ودستوركم ولكن فوز حماس أملى تصديها لهمـوم وطنيـة                 ا*

  فلسطينية أنتم من المفترض ان تكونوا بمنأى عنها؟ 
ولكن العالقة  .  العالقات بين االردن وغيره من االقطار العربية واالسالمية تشترك وتتقاطع في قضايا كثيرة             -

وتـضحيات  . والدماء مختلطة هنا وهناك   . ردن وفلسطين منطقة واحدة من حيث التاريخ      اال. مع فلسطين مميزة  
الشرق أردنيين على ارض فلسطين ال تقل عن تضحيات الفلسطينيين على ارض فلسطين، من جنـوب االردن                 

ـ      . نحن نعتقد في األردن بأن العدو واحد      . الى شماله  ن األخـوا  لألردن خصوصية في المسألة الفلسطينية ولـ
االخوان منطلقاتهم واحدة، اال ان ما يميزهم اآلن، هو ان حماس إضافة الى انها               حماس و  فـ. خصوصية اكبر 

االخوان ليسوا كذلك، حماس شـكلت حكومـة         حركة سياسية وحركة مقاومة مسلحة ضد العدو الصهيوني، و        
همات الدولة بينما حركـة     وهي تمارس المسؤولية اليومية عن الشعب الفلسطيني، مهمات حماس تقترب من م           

االخوان المسلمين في االردن حركة سياسية مدنية تؤمن باالصالح التدريجي وتستخدم الكلمة والقوانين المتاحة              
اذاً اصبح هناك تباين، حركة حماس اسالمية       . وتحاول تعديل هذه القوانين للوصول الى رسالتها وتحقيق غايتها        

االخوان المسلمون في االردن كما هم في مصر وأقطـار اخـرى حركـات      فلسطينية لها واجباتها الخاصة، و    
مستقلة، ليس هناك تداخل تنظيمي مطلقاً، وليست حركة حماس جزءاً من االخوان المسلمين في االردن بل هي                 

  . حركة مستقلة لها قيادتها ولها نظامها الخاص ومجالسها المتعلقة بها، لكننا نتفق معها في الكثير من القضايا
  هل لديكم طموح لتشكيل حكومة في حال فوزكم في االنتخابات البرلمانية في العام المقبل؟ *
ولكن ضمن القوانين المتاحة وحتى مع التعديالت       .  يفترض ان الفوز يوصل الناس الى إمكان تشكيل حكومة         -

ويتضاعف عدد ممثلي   قد تتحسن الصورة    . بأبهى صورها المتوقعة، ال نتوقع ان نحصل على غالبية معارضة         
ولكن في تقديري وفي ظل هذه المحاصرة ال اظن انـه سـيتاح المجـال               . المعارضة ومنهم الحركة االسالمية   
  . لكن من حق الشعب االردني ان يطور تجربته الديموقراطية. لغالبية برلمانية لتصل الى البرلمان

كيف تنظرون  . ردود فعل وسجاالت اعالمية   أثار انتخاب أمين عام لجبهة العمل االسالمي قريب من حماس           *
  الى ذلك؟ 

 الشعب االردني كله يحب حماس، واذا وجد الناس ان حماس ال تفرط بفلسطين وبذلت جهوداً من اجل ذلك،                   -
امـا القـول ان أي      . اذا أتت التهمة ان احد المرشحين يحب حماس فهذه ليست تهمة          . فهذا أكسبها محبة الناس   
  .حماس فهذا الكالم غير صحيح ويحتاج الى دليل ي الحزب له عالقة تنظيمية بـشخص يتولى مسؤولية ف

  20/4/2006الحياة 
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من أمام المدخل الرئيس للمستشفى اإلسالمي في منطقة العبدلي في عمان، ومن بـين الرجـال                 :حازم األمين 
عتمرين كوفياتهم والمتقاطرين الى المستشفى برفقة نساء منقبات بالكامل، يمكنك ايضاً ان تقرأ الفتة تـشير                الم

الى موقع البنك االسالمي األردني، وأخرى تشير الى سوق الفضل الشعبي المجاور للمستـشفى والمـصرف                
نيين وهي ايضاً المنطقة التـي يقـع        انها منطقة تجمع الكثير من مؤسسات االخوان المسلمين األرد        . االسالميين

وفي منطقة العبدلي هذه تجمع لمؤسسات تجارية وموقف حافالت تقل ابناء           . فيها مكتب المراقب العام لالخوان    
انها من التجمعات المتشكلة في متن عمان الجديـدة والراهنـة،           . عمان وزائريها الى مختلف المناطق األردنية     

ل عمران المدينة وروحها، اال انها تُشعرك وبحكم وقوع مرافق فيها كموقف            وهي وان لم تخرج عن سياق يتخل      
. الحافالت والمستشفى االسالمي انها من المناطق التي تحتك فيها عمان بسكان المدن والبوادي األردنية البعيدة              

هري عـن  األسواق معدة لهذه الوظيفة وكذلك المستشفى، ناهيك بأن عمان ايضاً قد ال تختلف على نحـو جـو        
  .باديتها إال بعالمات التمدن المعدني واألسمنتي

. في العبدلي حيث يتجمع عدد من مؤسسات االخوان المسلمين يمكن أيضاً رصد كم هو راسخ مجتمع االخوان                
مجتمع بلور رموزه وطقوسه وأحجيته على مـدى  . انهم هناك اكثر من موجة صعود عابرة للتيارات االسالمية 

ى قواعد عالقة بالدولة والمجتمع األوسع متجاوزاً الحدود الوهمية التي غالباً مـا تـضعها               عقود طويلة، وأرس  
االخوان في األردن يتصرفون ويؤسسون على أساس انهم المجتمـع          . األحزاب والتيارات لجماعاتها وعصبها   

وفي الوقت الذي عليك    . وان الدولة التي سبق ان قبلوها وتعايشوا معها جهاز اقل انتماء منهم الى هذا المجتمع              
في دول اخرى ان تبحث عن التيارات والجماعات االسالمية في مناطق النشاط السياسي والدعوى وأحياناً فـي   

فـي مستـشفياتهم    . ساحات الجهاد، عليك في األردن ان تبحث عن االخوان في مناطق الحياة الفعلية والراهنة             
  .وفي عشائرهم) يمات الفلسطينيةالمخ(ومدارسهم وأسواقهم، وكذلك في مخيماتهم 

احياناً واثناء تجوالك بين مؤسساتهم ومناطق حضورهم في األردن ينتابك شعور بأن ثمة دولـة ظـل انـشأها        
هؤالء، ويتعزز هذا الشعور عندما تعلم ان موازنات نشاطاتهم المختلفة تفوق في الكثير من األحيان الموازنات                

كما ان االخوان وعلى مدى عقود تحالفهم السابق مع المملكة          .  وموازية الحكومية المخصصة لنشاطات مشابهة   
تسللوا الى مواقع قليلة التأثير المباشر في الحياة العامة، ولكنها مواقع صناعة األمزجة والميول كالموقع الـذي                 

ع عـن هـذه     حجزوه تقليدياً لهم في وزارة التربية التي كتبوا مناهجها وكرسوا حضورهم في البرلمان للـدفا              
  .المناهج

ولكن اهم ما مكن االخوان المسلمين من الحضور في األردن هو سهولة التماهـي بين قيمهم ودعـاويهم وبين                 
قيم البادية وعشائرها ومدنها، فاالخوان يمكن ببساطة ان يزعموا انهم جزء من الثقافة المحلية األردنية وهـو                 

اوى األخرى ان تنتظر اجياالً من ابناء التعليم الحديث او نخباً           أمر صحيح الى حد بعيد، في حين كان على الدع         
  .اقتصادية واجتماعية ترغب في الخروج من الثقافة المحلية، او موجات آتية من الخارج

يروي األمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي سعد بداياته في االخوان والتي تمت على يد ائمـة فـي                    
لتي كان يقيم فيها، ويشير الى انه من عائلة اردنية محافظة ومتدينة، لكنها لم تكن يومـاً                 مساجد مدينة الزرقاء ا   

عناصر هـذا االنتمـاء     . اخوانية، وبهذا المعنى لن يكون سعد قام بنقلة كبيرة عندما قرر األنتماء الى االخوان             
رة الى حد كبير فـي بيـئتـــيه        كانت أئمة مساجد، وايماناً تقليدياً ومحافظة اجتماعية، وهذه العناصر متواف         

  .العائلية والحزبية
لم يكتف االخوان بتلك القناة الطبيعية التي غذت وجودهم في األردن والمتمثلة بذلك التماهي الكبير بين البنيـة                  
االجتماعية التقليدية وبين دعاويهم، وانما حفروا الكثير من األقنية التي غذت حضورهم وساهمت في انتـشار                

 حتى صار يمكن الحديث عن دورة حياة إخوانية مكتملة الحلقات في األردن، تبـدأ بالمدرسـة وتمـر            نفوذهم،
بالجمعيات الخيرية والرياضية وال تنتهي عند حدود أسواق العمل والمؤسسات التجارية والـصحية، ويترافـق               

حديث النبـوي وتـدريس     فجمعيات حفظ التراث وال   . ذلك مع تنمية اذواق إخوانية في مجاالت الزي االسالمي        
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تالوة القرآن الكريم المنتشرة على مستوى المملكة يبلغ عدد طالبها في بعض األحيان نحو مئة الف طالب، ما                  
هذا قبل ان نتحدث عن شبكة المـدارس الهائلـة          . يمكن االخوان من النفاذ الى البيئات العائلية لهؤالء المقرئين        

ة ايضاً في كل انحاء المملكة ومنها مدارس األرقم ومـدارس الحـصاد             التابعة لـ االخوان المسلمين والمنتشر    
ومدارس الرشاد، وصوالً الى ميادين التعليم العالي كجامعة الزرقاء األهلية وكلية المجتمع اإلسالمي وكليـات               

ى وإضافة الى كون هذه المؤسسات نقطة جذب الى البيئة األخوانية تعتبر ايضاً مصدراً تتغـذ              . اخرى متوسطة 
  .منه موازنة الحركة التي يقال انها تتعدى البليون دوالر اميركي

وعلى رغم تركيز االخوان المسلمين األردنيين حضورهم منذ عقود في المجال التربوي اال انهم لـم يهملـوا                  
المجاالت األخرى، فعلى المستوى الصحي يعتبر المستشفى اإلسالمي في عمان التابع لــ جمعيـة المركـز                 

 سريراً، ويعمل فيه نحـو      342ي الخيرية من اهم المستشفيات الخاصة في األردن، اذ يبلغ عدد أسرته             اإلسالم
وللجمعيـة  .  طبيباً وموظفاً ويقدم خدمات عالجية غير متوافرة في الكثيـر مـن مستـشفيات المنطقـة          1350

لـدى الدولـة    مستشفيات اخرى في المناطق وشبكة مستوصفات ومراكز صحية تشكل اعدادها اضعاف مـا              
  .األردنية بحسب ما يشير القيادي االخواني رحيل الغرايبة

في مجال العمل الخيري انتشرت نشاطات مؤسسات األخوان في مناطق الضفتين الشرقية والغربية، فجمعيـة               
العفاف الخيرية التي تعمل على تشجيع الشباب على الزواج تقيم سنوياً حفلة زفاف جماعية لنحو أربعمئة شاب                 

وتمتـد نـشاطات جمعيـات      . وشابة وتساعدهم في تأثيث منازلهم، كما تمول مشاريع انتاجية صغيرة لهؤالء          
نقوم بتشجيع دور األزياء اإلسالمية على التفنن       : االخوان المسلمين الى مجاالت الزي اإلسالمي، ويقول غرايبة       

 إلنشاء مؤسسات في هذا االتجاه وكثيرون       نحن نوجه األفراد  . في انتاج انماط من الحجاب تناسب اذواقاً مختلفة       
وامتدت نشاطات اإلخوان الى المجاالت الرياضية والكشفية، فهـم يمتلكـون نـادي اليرمـوك               . منهم نجحوا 

  .الرياضي ونوادي اخرى صغيرة، وفرقة خالد بن الوليد الكشفية
 وحركة االسـتقطاب الكبيـرة      ال ينفصل تناول قضايا االخوان المسلمين في األردن عن قضايا اداء مؤسساتهم           

ويشير معارضون لـ االخوان و اخوانيون سابقون الى عدم خلو هذه المؤسسات            . التي تشكلها هذه المؤسسات   
كما يشير المعارضون الى تداخل مالي وتنظيمي كبير        . من بعض الفساد والى انعكاس ذلك حصصاً في القيادة        

 االنفصال التنظيمـي، خـصوصاً ان الكثيـر مـن الهبـات             بين الحركة وبين حماس وهو أمر يصعب عملية       
والتبرعات كانت وصلت الى االخوان في سياق دعم القضية الفلسطينية، وهو ما فسر به البعض انتخاب زكي                 

  .سعد أميناً عاماً لحزب جبهة العمل اإلسالمي
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  نهاية التهدئة .56

  عمير ربابورت
لتي شوهدت مؤخراً في شمالي السامرة، دلت على ان أمواالً كثيرة قد وصـلت              إن سيارات المرسيدس الفخمة ا    

وقدروا في الشاباك أن االمر يتعلق بأموال إيرانية أرسلت بواسطة حزب اهللا لصب الزيت علـى                . إلى المنطقة 
لى أيـدي   ، وهي تصل إ   )نقداً(األموال التي يتم الحديث عنها تبلغ عشرات االالف من الدوالرات           . نار االرهاب 

  .من يتعهد بتنفيذ عمليات داخل األراضي االسرائيلية
صحيح ان هـذا    . ولكن ال جدوى من التفكير بالسبب الذي ادى الى عملية امس، والقول فقط انه المال االيراني               

المال يشكل عامالً مشجعاً للعمليات، اال انه توجد أسباب أخرى لذلك وهي ان فترة الهدوء التي تمتعـت بهـا                    
ان سبب عودة االرهـاب   .ائيل بعد اعالن الفلسطينيين عن التزامهم بالتهدئة قد انتهت وان االرهاب قد عاد     اسر

   .يجب ارجاعه أوالً وقبل كل شيء الى ما يجري داخل السلطة الفلسطينية



 

 25

قبل سنة عندما اعلن رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن عن معارضته لالرهاب، كان يقصد كـل كلمـة مـن          
ماته، لكنه عندما وصل الى مرحلة الفعل، لم يجرؤ على التصادم مع الجهاد االسالمي وبقية الفصائل المنشقة                 كل

زعامته في حالة تراجع، وفي االسابيع االخيرة منذ اقامـة حكومـة            . عن فتح التي استمرت في تنفيذ العمليات      
امامنا سلطة فلسطينية برأسـين، رئـيس   اليوم تقف  . حماس، فان الوضع فقط ازداد خطورة من ناحية اسرائيل        

  .السلطة يواصل ادانة العمليات وفي الوقت نفسه غالبية وزراء الحكومة الجديدة يعزفون لحناً آخر
مسؤولون كبار في المؤسسة االمنية     . رغم ذلك فان بعض االجراءات االسرائيلية تشكل سبباً في عودة االرهاب          

لكن كان يجب ان يكون واضحا      .  العمليات في العام الماضي قد تراجع      كانوا مرتاحين من حقيقة، وهي ان عدد      
لديهم ان االمر يتعلق بمرحلة مؤقتة، وان االعتقاد بأن الجدار العازل ومعلومات الشاباك االستخبارية هي التي                

صة الحداث  أما المستوى السياسي فهو اآلخر لم يحسن استغالل هذه الفر         . تحبط العمليات، كان امرا مبالغاً فيه     
وعوضا عن ذلك فان خطة فك االرتباط بعثت برسالة للفلـسطينيين           . انطالقة في العملية السياسية مع ابو مازن      

  .مفادها ان الطريق االسلم لتحقيق االهداف هو من خالل النضال ال المفاوضات
 19العملية وصل الـى     في كل االحوال ان الحجم الهائل لالنذارات االستخبارية الذي كان حتى يوم امس قبل               

انذارا مركزاً، هو يشبه تماما ما كان سائداً في ذروة المواجهة قبل عدة سنوات، االمر الـذي يـدلل علـى ان                      
اسرائيل تقف امام محاولة شن موجة ارهابية شاملة وأن عملية االمس القاسية ال تعبر عن نجاح عارض للجهاد              

ت سارية المفعول وخيارات اسرائيل العملية في ظل هذا الوضـع           ان االنذارات االستخبارية ما زال    . االسالمي
  .سيئة جداً

يتعين على الحكومة ان تقرر منذ هذا الصباح هل تقبل بتوصية المؤسسة االمنية في فرض كامـل المـسؤولية                   
  .على حماس التي تترأس السلطة الفلسطينية وتتخذ ضدها اجراءات حادة

غير من االنذارات الكثيرة، ولم تستطع المؤسسة االمنية صـد موجـة            وفي السياق حتى لو تحقق فقط جزء ص       
االرهاب، فان الحكومة الجديدة ستضطر منذ بداية طريقها الى الحسم بين هجوم واسع في المناطق الفلـسطينية                

 وبين، على سبيل التمييز، بحث خطة االنطـواء القائمـة علـى             2002على نمط حملة السور الواقي في العام        
  .االعمالجدول 

   4/2006/ 18معاريف 
   20/4/2006المستقبل 

  
  حصار عربي؟ .57

  سحر بعاصيري
بدأ وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار جولته العربية من مصر وبقي فيها يومين لكن وزير الخارجيـة                 

زهار يـستعد   وبينما كان ال  . ضيق الوقت : السبب. احمد ابو الغيط الموجود في القاهرة اعتذر عن عدم استقباله         
: الـسبب . لالنتقال من السعودية الى االردن اعلنت الحكومة االردنية انها ارجأت الزيارة حتى اشـعار آخـر               

العثور على اسلحة ومتفجرات مع مجموعة تنتمي الى حركة حماس ترصد مواقع اسـتراتيجية وحيويـة فـي                  
  .عمان

 حماس وعالقاتها مـع االردن والهدنـة التـي          لن ندخل في التشكيك في هذه الرواية وان يكن تاريخ عمليات          
تلتزمها مع اسرائيل وحاجتها الراهنة الى قبول خارجي يطرح تساؤالت ان لم يكن عن صحة الروايـة فعلـى                   

  .االقل عن المجموعة المكتشفة
وبين هذه وتلـك،    . ضغط على حماس كي تتغير وتقبل بشروط اللجنة الرباعية        : رسالة مصر واالردن واضحة   

ن االجتماعات التي عقدها الزهار في الجامعة العربية مع االمين العام او سفراء الدول االعضاء افهمتـه                 قيل ا 
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المدخل للحصول على دعم عربي سياسي ومادي هو االعتراف  بالمبادرة العربية للسالم التـي               : رسالة واحدة 
  . تضع انهاء االحتالل شرطا للعالقات مع اسرائيل

انتصار غير محسوب وسلطة لم تكـن       .  تواجه مأزقا بدأ لحظة فوزها في االنتخابات       ال خالف على ان حماس    
كـل  . مستعدة لتوليها، ثم مشاكل مع منظمة التحرير ومشاكل مالية  وحصار اسرائيلي وغربي سياسي ومالي              

 ال تعـرف     ولم تظهر حماس استعدادات جدية للتأقلم  مع معنى انتقالها من المقاومة الى السلطة او ربمـا                 ،هذا
  . كيف

ولكن هل العزل السياسي العربي يحلها؟ واالدق هل يساعد  عزل حماس على تغييرها او               . مشكلة حماس قائمة  
  توريطها؟

 ان مصر واالردن ال تحتمالن اي احراج مـع اميركـا لـئال يتـأثر دعمهـا الـسياسي                    ،يمكن القول تبسيطا  
نطلق من قدرتهما على تفهم مخـاطر سياسـة العـزل           ولكن يمكن توقع دور وسيط منهما ي      . واالقتصادي لهما 

  .الغربية، وهما االقدر عربيا على أخذ حماس الى المبادرة العربية للسالم
اذ ال يمكن االطمئنان الى ان حشر حماس سيتركها بال خيارات وتاليا            . وهذا خطير . المؤشرات ال توحي بذلك   

فهل هذا مـا يريـده      . ع ان الخيار االيراني مفتوح امامها     ولكن فليتذكر الجمي  . قد يحصل . يجبرها على التغيير  
  العرب ام انهم يستسهلون عواقب ذلك الخيار؟

بعض الحكمة العربية مطلوب، حتى لو كان فشل تجربة حماس في الحكم   يغري الكثير من الحكام النه يعني                    
في الوصول الى السلطة من طريق      لهم قضاء على آمال الحركات االسالمية االصولية ومنها االخوان المسلمين           

  .لكن هذا قصر نظر الن عواقب الفشل اكبر بكثير من ان تقف عند حدود حماس. االنتخابات
  20/4/2006النهار 

  
  البديل لالنقالب على حكومة حماس  .58

  محمد السعيد إدريس  .  د
مـن، وعنـدما تكـون      عندما تكون حكومة حماس عاجزة عن دفع الرواتب الشهرية للموظفين وعن إقرار األ            

. محاصرة من العالم كله فإنها ستكون حتماً أمام طريق مسدود سوف يدفعها إلى قبـول الخيـارات الـصعبة                  
وعندما يجد الشعب الفلسطيني في الداخل نفسه غير قادر على تحمل أعباء الحصار االقتصادي والنفسي، فإنـه    

ستكون حماس معرضة، إما لخيار االنقالب عليها من        وهنا بالتحديد   . سيكون هو اآلخر أمام الخيارات الصعبة     
جانب من يدفعون إلسقاط حكومتها بهدف إسقاط خياراتها، وإما أن تضطر هـي إلـى االنـسحاب وإعـالن                   
اإلفالس، لكن هناك خياراً ثالثاً وهو مصارحة الشعب الفلسطيني الذي كان واعياً وهو يختار حماس، أن يختار                 

ائق وإعادة تخييره بين االستسالم والمقاومة، عندها سيكون خيار المقاومة هو المفجر            طريق المقاومة، بكل الحق   
الحقيقي لالنتفاضة الثالثة التي ستكون هذه المرة انتفاضة للتحرير بعد أن وصلت ما تسمى بالعملية الـسياسية                 

إليه طريقاً مـسدوداً    عندها سيكون الطريق المسدود الذي أرادوا أن يوصلوا حكومة حماس           . إلى طريق مسدود  
  .أمام كل الذين يتآمرون عليها وعلى الشعب الفلسطيني الذي لم يقبل يوماً بخيار االستسالم

  20/4/2006الخليج اإلماراتية 
 

 : كاريكاتير .59
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  20/4/2006الشرق األوسط 


