
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  3   واتفاق لرفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني.. .سوريا تحتفي بالزهار .1
   
    :السلطة

  4   حماس تحاصر الفوضى بقوة من الفصائل  .2
  4    لوزارة الداخليةإلسرائيل مراقباًتعيين مطلوب  .3
  5   الحكومة الفلسطينية تكشف خطة لالنفصال عن االقتصاد اإلسرائيلي  .4
  5  حماس تبدي حذرا إزاء تصريحات سترو .5
  5   من سليمانعباس يستقبل مبعوثاً بريطانياً ويتسلم رسالة  .6
  5   اتصاالت بين دول أوروبية وحماس .7
  6    الفلسطينيينىعريقات يتهم إسرائيل بتنفيذها سلسة من العقوبات الجماعية عل .8
  6  نبيل عمرو يبشّر بسقوط حماس ويرى أّن الشعب الفلسطيني علمانّي .9
  6  الشائعات ترهق الشعب والحكومة أكثر من الحصار: حماس .10
    

    :المقاومة
  6    من غزةإطالق الصواريخ يتواصل .11
  7 حماس تبحث عن السبل الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني .12
  7  و مع الفصائل لتجديد التهدئةأو خارجية مع فتح أية حوارات داخلية أتنفي حماس  .13
  7  حماس تلعب بنظرية ذات الرأسين: أكاديمي إسرائيلي .14
  7 أحمد جبريل يزور بيروت قريباً لمتابعة موضوع السالح .15

    
    :األرض، الشعب

 8  ملة التواصل إلطالق سراح األطفال األسرىإنطالق ح .16
 8 حتالل يطلق آالف القذائف على غزة خالل ثالثة أسابيعاال .17

   

  345 العدد - 21/4/2006 الجمعة :التاريخ



 

 2

    :سرائيلياالالكيان 
 8  على حماس قبول القرارات الدولية: الصانعطلب  .18
  9  نواب كنيست عرب يتضامنون مع نواب حماس المقدسيين .19
  9   خالل مفاوضات الحكومةحرب نفسية بين شركاء الحكم في إسرائيل .20
  10  إسرائيل تتلقى تطمينات بريطانية بعد تصريحات سترو بخصوص حماس .21
  10  على إسرائيل اإلستمرار في محاوالت تصفية قياديي حماس: ياتوم .22
  10  خطط الستجالب اآلالف من الفالشات سرائيلإ: يديعوت .23
  10 شارون يعترفون بارتكابهم خطًأ طبّياً أّدى إلى حالة الغيبوبة أطباء .24

    
    :اقتصاد

  10   حكومة حماس نحو االنسالخ االقتصادي عن إسرائيل  .25
  11  أفصحت عن بياناتها المالية28 شركة من أصل 24 :ألوراق الماليةاسوق  .26

    
    :صحة
  11  ماضي مواطناً أصيبوا باالنهيار العصبي خالل األسبوع ال320 .27

    
    :عربي، إسالمي

  11   سلحة دخلت من سوريااأل : يقولاألردنوموقوفان في قضية أسلحة حماس  .28
  12   االعتراف بإسرائيل ومفاوضات عبر عباس،اقتراح مصري من بندين: هآرتس .29
  12   مع الكيان الحكومةَ الفلسطينيةَ لالعتراِف باالتفاقات الموقَّعةان يحثشيراكومبارك  .30
  13   يطالب حكومة حماس بالموافقة على المبادرة العربية قد يلتقي الزهار والغيط أبو .31
  13  مرشد اإلخوان في مصر يطالب العرب بدعم إيران .32
  13    لضمان عودة الفلسطينيين 194 لطرح القرار : السنيورةدعوة .33
  13   الطيبي يطلب زيارة معتقل سعودي في إسرائيل .34
  13    تقرر جمع التبرعات للشعب الفلسطيني  في اإلماراتعمومية مقاومة التطبيع .35
  14 القاهرة تستضيف مؤتمر دولي حول فلسطين .36

    
    :دولي

  14   االتحاد األوروبي يعيد النظر في سياسة تقديم الدعم المالي لفلسطين .37
  14  االتحاد األوروبي يبحث تحويل المساعدات للفلسطينيين بعيداً عن السلطة .38
  14   أوال.. حماس االعتراف بإسرائيلعلى : موراتينوس .39
  14  لى عباس حول عملية السالمإرسالة من بلير  .40
  15    في حال سقوط حكومة حماسخطة طوارئ لاألنروا تنفي طلب إسرائيلي  .41
  15  حماس تشيد بموقف شيراك ماليين دوالر و10عم روسي بقيمة د .42

    
    :مقاالتو حوارات



 

 3

  15  ألنه يقدم خدمة لخطة أولمرت برنامج حركة حماس  نرفض:ياسر عبد ربه: حوار .43
  16   قدس العربيال ...اويهمجمع الفقه السوداني يدعو الترابي للتوبة من فت .44
  17  حالشيخ رائد صال...!هل للقدس الشريف من مغيث؟ .45
  18   طالل سلمان ...!يقاتلون الهالل الفلسطيني أيضاً.. .مخترعو الهالل الشيعي .46
  19      اسم المدهونر... الحكومة الفلسطينية بين محطتي نعم وال .47
  21   ماهر عثمان... هكذا يحاربون الفلسطينيين .48
  22   بيسان الشيخ...  حياة قصيرة في فلسطين..رايتشل كوري .49
  24   عريب الرنتاوي!...بيان مشترك عن وزيري خارجية فلسطين؟ .50

    
  25  :كاريكاتير

*** 
  واتفاق لرفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني .. .سوريا تحتفي بالزهار .1

 اتخذت سورية أمس خمس خطـوات       :دمشق ابراهيم حميدي  نقالً عن مراسلها في      21/4/2006الحياة  نشرت  
فلسطينية، بينها البحث في رفع مستوى التمثيل       ملموسة لتقديم الدعم اللوجستي والمالي والسياسي الى الحكومة ال        

الديبلوماسي والسماح بدخول حاملي جوازات السلطة الفلسطينية، وفتح االتـصاالت الهاتفيـة بـين سـورية                
وقالت مصادر مطلعة للحياة امس ان وزير الداخلية سعيد صيام سيزور دمشق قريبـا              . واالراضي الفلسطينية 

، قبل ان تكشف ان جولة الزهار ستقوده الى بغداد وبكين في اطار مشاركته في               للبحث في التفاصيل االجرائية   
وكان الزهار أجرى محادثات مع الرئيس االسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية             .مؤتمر يعقد في الصين   

المـسؤولين  واذ الحظت المصادر السورية ان احدى القضايا التي تركز عليها البحث بين الزهار و     . وليد المعلم 
 الـشهر الجـاري للتبـرع       30السوريين هي حل االشكاالت االقتصادية وفك الحصار، خصصت سورية يوم           

واعلنت اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني امس عن افتتاح حساب خاص فـي              . للشعب الفلسطيني 
كمـا ان   . م الشعب الفلسطيني  فروع المصرف التجاري السوري الحكومي في كل محافظات البالد للتبرع لدع          

  . طنا مساعدات غذائية توجهت اول من امس الى االردن لنقلها الى االراضي الفلسطينية325قافلة تضم نحو 
أن  21/4/2006الـشرق القطريـة      ذكـرت    أ. ش. أوعن وكالة   دمشق هدى سالمة    ونقالً عن مراسلتها في     

مم المتحدة على تحـسين الظـروف المعيـشية لالجئـين            تم االتفاق مع سوريا وبمساعدة األ      أنهالزهار أعلن   
وأشاد الزهار بمواقف القيادة السورية التي رفضت ان تتخلى في يـوم مـن    . الفلسطينيين على الحدود األردنية   

وشدد على أهمية الدعم السياسي للحكومة، مشيراً إلى أن بعض الدول وبإيحـاء             . االيام عن القضية الفلسطينية   
تريد أن تشكك في مصداقية تمثيل الشعب الفلسطيني وحكومته معرباً عن قناعته بـأن الـشارع      من الصهيونية   

العربي سيأخذ دوره في دعم القضية الفلسطينية على المستوى المادي والسياسي ورداً على سؤال للشرق يتعلق                
ك موقف محدد حـول     بمؤتمر القدس الذي عقد مؤخراً في طهران صدر بيان عن الفصائل الفلسطينية، هل هنا             

 نحن نريد ان ندخلها ونريـد ان        ،منظمة واضح الموقفنا من   : برنامج ورؤية جديدة لمنظمة التحرير قال الزهار      
نفعلها على اسس ادارية جديدة تضمن تمثيال حقيقيا للشعب الفلسطيني وبرنامجـا ينفـذ احتياجـات الـشعب                  

واعلن الزهار انه سـيقوم بزيـارة       . لداخلين الى المنظمة   مؤكداً أنه عندما يتوافر ذلك سنكون اول ا        ،الفلسطيني
اعلن في صنعاء امـس     و. الكويت وقطر والبحرين واإلمارات واليمن وقد تمتد الزيارة الى بلدان عربية أخرى           

  . ان الزهار سيقوم بزيارة رسمية لليمن في االول من مايو القادم
دحض الزهار الشائعات حول تـدهور      : 20/4/2006 وكالة األنباء الروسية نوفوستي    في   كتب نديم زواوي  و

   .عمان ةزيارالعالقات بين حكومة حماس واألردن وقال إن العالقات الجيدة بيننا مستمرة بالرغم من تأجيل 
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ذكرت وكالة االنباء السورية ان بشار      : دمشق حيدر زياد  نقالً عن مراسلها في      21/4/2006السفير  وجاء في   
  . ، داعياً الى احترام خياره الديموقراطى بدالً من معاقبته للشعب الفلسطينيندة سوريااالسد اكد للزهار مسا

بـأن جولـة    : قـال موسى أبو مرزوق    أن    من دمشق  ا.ب.د نقالً عن    21/4/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
عب وضع الدول العربية في تطورات القضية الفلسطينية والسعي نحـو دعـم سـلطة الـش               الى  الزهار تهدف   

وحـول إعـالن األردن     . افي سوري ودعما  تالقي ترحيباً كـبيراً     وقال إن زيارة الزهار    .الفلسطيني وصموده 
 حريصة علـى أمـن      ها دون توجيه اتهامات لحماس ألن     هاكان يمكن االعتذار عن    انه   تأجيل زيارة الزهار، قال   

   .على عالقاتها مع األشقاء العرب، خاصة األردن ومصر والدول العربية
  
  حماس تحاصر الفوضى بقوة من الفصائل   .2

عمـدت وزارة    :لينا رضوان وغزة آمال شحادة    نقالً عن مراسليها في      21/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
الداخلية الفلسطينية إلى إجراءات جديدة لتطويق الفوضى األمنية في قطاع غزة خصوصا، عبر تـشكيل قـوة                 

وقال خالـد ابـو    .للفصائل لمساندة أجهزة الشرطة واألمن في توفير األمن       أمنية خاصة من األجنحة العسكرية      
هالل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في لقاء جماهيري شارك فيه وزير الداخلية سعيد صيام، إن صيام قرر                 

مـن  الشروع بتشكيل قوة أمنية تتبع لقيادة الوزير مهمتها اسناد ودعم الشرطة في أداء مهامها فـي تـوفير األ                  
واضاف ان هذه القوة التنفيذية تشكل من االجنحة العسكرية لفصائل المقاومة من دون استثناء وهي               . للمواطنين

  .قوة ليست بديلة عن جهاز الشرطة بل مساندة
 هـذه   :قـال  أن وزير الداخلية     21/4/2006القبس الكويتية  ذكرت   غزة عبدالرازق أبوجزر  وعن مراسلها في    

ان نحاربهما ونهيئ الرأي العام لقبول هذه المحاربة واسناد هذا الدور للـشرطة مهمـا               الفوضى والفلتان يجب    
 االمور ال تحتمل ومهمة اخواننا العلماء والخطباء والوعاظ ان يبدأوا بتثقيف هذا الشعب الى               :وتابع. كان الثمن 

  .الدور الذي يجب القيام به، وان هذه حكومته وسلطته
ن وزارة الداخلية ستضرب بكل قوة كـل        إ صيام    قال :21/4/2006ام الفلسطينية    األي في كتب عيسى سعد اهللا   

شخص يعبث بمصلحة الوطن والـمواطن سواء أكان ابن عائلة أم تنظيم أم جهاز، مؤكداً أن القـانون فـوق                   
ـ                  .الجميع و وقال إنه لن يسمح باالعتداء على الموظفين ورجال األمن، معتبراً أن كل اعتداء على رجل أمن ه

   .اعتداء على السلطة والحكومة
  
  تعيين مطلوب إلسرائيل مراقبا لوزارة الداخلية  .3

قررت حكومـة حمـاس      :غزة عبدالرازق أبوجزر  نقالً عن مراسلها في      21/4/2006القبس الكويتية نشرت  
ذا المنـصب،  ين قائد لجان المقاومة الشعبية جمال ابو سمهدانة مراقبا عاما لوزارة الداخلية، بعد استحداث ه     يعت

  .سمهدانة من المطلوبين البارزين الذين تطاردهم اسرائيل وابو
ابو سمهدانة أكّد عقب تعيينه مراقًبـا        أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     21/4/2006-20 48عربوذكر موقع   

ة فى أول تصريح إعالمى على أن منصبه الجديد هو منصب ادارى سيعمل من خالله على مراقبة عمل االجهز             
االمنية ومتابعتها اضافة الى متابعة ملفات الفساد ومالحقة من يقف ورائها والمتهمين بالفساد وتقديم الخارجين               
عن القانون ممن استغلوا مناصبهم ونهبوا المال العام للعدالة باسرع وقت ممكن الى جانب ذلك كله اعادة الهيبة                  

رد الوزير اإلسرائيلي زيئيف بويم، على تعيين أبـو          من جهة أخرى،  . لرجال الشرطة ورجل االمن الفلسطيني    
        هذه قمة اإلستهتار حين توظف القاتل وكأنـه        : سمهدانة مراقًبا عاًما في وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية أن

وهذا يدل على طابع حكومة وحماس على السيطرة التامـة لحمـاس علـى الـسلطة                . يريد أن يفرض النظام   
وفي مكان تواجده اآلن ال يوجـد أي        . لدينا حساب طويل مع هذا القاتل     : وأضاف. لطة إرهابية وتحويلها إلى س  

وحقيقة وجوده اآلن في وظيفة رسـمية ال يمنحـه          . سنضطر الى أن نضع أيدينا عليه عاجالً أم آجالً        . حصانة



 

 5

لناطق باسم الخارجيـة    وقال ا . هذا واستنكرت الواليات المتحدة تعيين أبو سمهدانة في هذا المنصب         . الحصانة
األمريكية، جون مكرمك، إن تعيين أبو سمهدانة لهذه الوظيفة يكشف الوجه الحقيقي لحكومة حمـاس وطـرق                 

بعـدما مـدحوا    . ، مستمرون بطريقهم  )في حماس (هم  : وقال باألمس مسئول في النظام األمريكي     . العمل هذه 
وفي جميع األحوال والواليـات     . يبقى ما نتوقعه حتى اآلن    العملية التفجيرية في تل أبيب وعلى ما يبدو فأنه لن           

  . المتحدة ال تقوم باتصاالت مع رجال حماس، ولن تفعل هذا في الوقت الذي لم تنفذ فيه حماس المطالب الدولية
 
  الحكومة الفلسطينية تكشف خطة لالنفصال عن االقتصاد اإلسرائيلي   .4

ومة الفلسطينية غازي حمد عن وجـود خطـة انفـصال عـن             كشف المتحدث باسم الحك    : آمال شحادة  ،القدس
االقتصاد اإلسرائيلي من شأنها النهوض باالقتصاد الفلسطيني ترابطاً مع االقتصادين العربي واإلسـالمي مـن               

ولم يستبعد حمد إمكان تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة لمواجهـة             . خالل منفذهم الوحيد، معبر رفح الحدودي     
ووصـف وضـعية منظمـة      . ئيل ودول العالم الداعمة لها على الشعب الفلسطيني       الحصار الذي تفرضه إسرا   

  .التحرير الحالية بالجسد المتهالك، ودعا إلى إعادة بنائها لتشمل كافة التنظيمات الفلسطينية
  21/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
   تبدي حذرا إزاء تصريحات ستروحماس .5

 حذراً من التصريحات التـي ادلـى بهـا وزيـر الخارجيـة         ابدت مصادر في حماس ارتياحاً    :  تل ابيب  ،غزة
واشارت المصادر  . البريطاني سترو، والتي قال فيها، إنه لم يعد مطلوباً من حكومة حماس االعتراف بإسرائيل             

الى أنه على الرغم من أن سترو عبر عن التزامه بالشروط التي وضعها االتحـاد االوروبـي للتعامـل مـع                     
إال أن هذه التصريحات تدل على أن ثبات الحكومة الفلسطينية على مواقفها من المبدأية لـم                الحكومة الجديدة،   

لكن السفير البريطاني في تل ابيب، سايمون ماكدونالد، نفى أن تكون بالده قد غيرت موقفهـا مـن                  . تكن عبثاً 
دارة األميركية واالتحـاد    وقال في تصريح للصحافيين االسرائيليين ان الحكومة البريطانية تقف مع اال          . حماس

  . األوروبي في رفض أي تعامل مع حماس قبل ان تفي بالشروط الثالثة المعروفة
  21/4/2006الشرق األوسط 

  
  عباس يستقبل مبعوثاً بريطانياً ويتسلم رسالة من سليمان  .6
ـ        عباس   بحث الرئيس : م اهللا من محمد هواش    را ر اللـورد   مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بلي

وابرز عباس امام اللورد مايكل ضـرورة       . مايكل ليفي في رام اهللا في آخر التطورات في االراضي الفلسطينية          
مواصلة االتحاد االوروبي تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والعمل على تحريك عملية السالم بين الجانبين              

روجي لدى الـسلطة الفلـسطينية ايـرن روزن فـي           كذلك بحث عباس مع الممثل الن     . الفلسطيني واالسرائيلي 
  . الحصار االقتصادي على الشعب الفلسطيني وضرورة مواصلة االتحاد االوروبي مساعداته للشعب الفلسطيني

 رسالة خطية من مدير المخابرات المصرية العامة الوزير عمر سليمان لدى استقباله فـي رام اهللا                 عباسوتسلم  
  .  جهاز المخابرات المصرية هما اللواء رأفت شحاتة، واللواء محمد ابرهيمضابطين مصريين كبيرين من

  21/4/2006النهار 
  
  اتصاالت بين دول أوروبية وحماس  .7

أكد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار وجود اتصاالٍت سريٍة مع العديد من الـدول    : كتب حسين محمود  
  .ذه الدولاألوروبية، إال أنه رفض الكشفَ عن هوية ه

  20/4/2006اخوان اون الين 
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   الفلسطينيين ىعريقات يتهم إسرائيل بتنفيذها سلسة من العقوبات الجماعية عل .8

إتهم صائب عريقات الخميس اسرائيل بتنفيذها سلسلة من العقوبات الجماعية تهدف الى تجويع الشعب              : رام اهللا 
ان هذه العقوبات تعبر عـن نفـسها        :  قوله هء الكويتية عن  ونقلت وكالة االنبا   .ئهالفلسطيني وتدمير مقومات بقا   

وحذر من ان االجـراءات االسـرائيلية        .باستمرار بناء الجدار واقامة المزيد من الحواجز وتعزيز االستيطان        
ستؤدي الى المزيد من العنف والفوضى والتطرف واراقة الدماء، معتبرا ان اسرائيل وبعد كل هذه التجـارب                 

ورأى ان الـصراع   .خالل السنوات الماضية لم تقتنع بفشل سياساتها التي زادت االمور تعقيـدا التي مرت بها  
القائم االن بحاجة الى حل سياسي واستئناف المفاوضات بين الجانبين ومؤتمر دولي للسالم يقود الـى انهـاء                  

ولية لم تلق ردودا ترقـى      وعبر عن اسفه الن كل االتصاالت الد       .قطاع والقدس الاالحتالل االسرائيلي للضفة و   
الى مستوى الرد المطلوب على اجراءات االحتالل مشددا على الحاجة لوضع استراتيجية فلسطينية لتواجه مـا                

   .يجري فعليا على االرض
  20/4/2006البراق 

  
  نبيل عمرو يبشّر بسقوط حماس ويرى أّن الشعب الفلسطيني علمانّي .9

فوز حماس جاء بسبب فـشل      :  قال نبيل عمرو، إنّ    :رام اهللا من   20/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  
جاء ذلك   .المفاوضات وليس بسبب رغبة الناس بحماس ألّن حجمها أقّل بكثير مما ظهرت عليه في االنتخابات              

وتابع حملته التشويهّية ضـّد حمـاس،       . خالل لقاء عمرو وفداً من طلبة الجامعة العربية األمريكية في القاهرة          
إّن حماس ستسقط ال مفّرة من ذلك وستعود فتح للسلطة وتتولى القيادة، خاصة أّن عمليـة إعـادة بنـاٍء                    : ئالًقا

نحن علمـانيون وحمـاس حركـة       : وفي إشارٍة إلى نفي هوية الشعب الفلسطيني اإلسالمية، قال         .تشهدها فتح 
ماس الفرصة لتظهر نواياها، قال     وفي رّده على سؤاٍل ألحد الطلبة عن سبب تشاؤمه وعدم إعطاء ح           !. متشددة
  .إنّه غير متشائم، بل إّن حماس تهّدد بتفجير األوضاع الداخلية واستنساخ حالة الزرقاوي في البالد: للطلبة

 أكد عضو القيادة السياسية لحماس في نابلس عـدنان          :ا.ب.دنقالً عن    21/4/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
ان الشعب الفلسطيني مسلم وغالبيته متدينة وفكره وثقافتـه         : ل عمرو قائالً  عصفور، معقباً على تصريحات نبي    

ان شعبنا الفلسطيني متماسك ذو أخالق عاليـة منبثقـة مـن الفكـر              : وقال عصفور . وعاداته وتقاليده إسالمية  
ري اإلسالمي تبنى الحركة اإلسالمية واحتضنها وحماها وأخيراً أعطاها الثقة كي يـتخلص مـن الفـساد اإلدا                

  .والسياسي واألخالقي الذي جاء به العلمانيون
  

  الشائعات ترهق الشعب والحكومة أكثر من الحصار: حماس .10
خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلمانية، أن الشائعات ترهق الـشعب والحكومـة أكثـر مـن                 . أكد د : غزة

  .زبيةالحصار، متمنياً حل القضايا بروح الوطنية والمسؤولية بعيداً عن روح الح
  21/4/2006الحياة الجديدة 

  
   من غزة إطالق الصواريخ يتواصل .11

وجاء أن صاروخاً واحـداً   . صواريخ أطلقت صباح اليوم من غزة باتجاه إسرائيل  6قالت مصادر إسرائيلية أن     
سقط في البحر، في حين سقط الثاني في منطقة الدفيئات الزراعية، أما باقي الصواريخ فقد سقطت إلى الجنوب                  

  . لم تقع أية خسائر مادية أو بشريةأشارت أنهإال أنها  .من مدينة عسقالن
  20/4/2006 48عرب
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 حماس تبحث عن السبل الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني .12
 انها لن تكبل أيدي فصائل المقاومة في الرد علي العدوان ىاكدت حماس امس عل : رام اهللا،وليد عوض
ي بان حركته تبحث عن السبل الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني، وليس تكبيل وقال سامي ابو زهر. االسرائيلي
 . الفلسطينية في مواجهة االرهاب الصهيونيىيدي القو

 21/4/2006القدس العربي 
  

  اية حوارات داخلية او خارجية مع فتح او مع الفصائل لتجديد التهدئةتنفي حماس  .13
 مع فتح حماسود اية حوارات داخلية او خارجية تجريها  ابو زهري وج سامينفي:  رام اهللا،وليد عوض

 اال ان صالح البردويل قال .العادة تقييم االولويات الفلسطينية في هذه المرحلة او تجديد التهدئة مع اسرائيل
 أساس مبادرة ى علمه بوجود حوارات فلسطينية سرية في قطر علافيان ،بان الحوار مع فتح اليحتاج الي سرية

  .ثيالبرغو
 21/4/2006القدس العربي 

 
  حماس تلعب بنظرية ذات الرأسين : أكاديمي إسرائيلي .14
يرى البروفيسور شاؤول مشعال أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب أن عملية تل أبيـب األخيـرة                  : غزة

لحكومة قد  هذه ا ان    وأضاف .ستقصر من عمر حكومة حماس قبل أن تتمكن من وضع قدمها في المياه الباردة             
فمن ناحية، إبـداء    .  وخطاً عمليا واضحا   ،بلورت لنفسها نظرية وطريقة توصف بأنها ذات رأسين منذ تشكلت         

االستعداد الحذر إلمكانية التوصل المشروط الى تسوية سياسية مع اسرائيل، ومن الناحية االخرى مواصلة رفع               
ية من هذا النوع قد تُسهل عليها المسألة، فهـي           ان نظر   وقال .شعار استمرار المقاومة المسلحة كعمل مشروع     

تستطيع تحقيق مصلحة أساسية لها بالحصول على الهدوء العسكري من جانب اسرائيل في مقابل وعدها باألمن                
   .والهدوء، من الجانب الفلسطيني

ة، ويـسهل   واعتبر ان الهدوء على الصعيد العسكري يتيح المجال أمام حماس لتثبيت وإقرار سلطتها الـسياسي              
وأشـار إلـى أن      .عليها من الناحية االقتصادية، ويمنحها حرية مناورة على الساحة الدولية والداخلية والمحلية           

وقال ان الجهاد، كرأس حربـة، مليئـة         .حركة الجهاد التي نفذت العملية قد تحولت الى حجر زاوية للتطرف          
بة لحكومة حماس، فان عملية من هذا النوع قد تكون          ولكن بالنس . بسموم التعصب، تشكل قلقا عسكريا السرائيل     

سببا في تدحرج كرة الثلج التي قد تصل الى مقاييس جرثومة ايديولوجية قاتلة وخطرة تهدد وجود حماس على                  
  .الصعيد التنظيمي

21/4/2006الوطن القطرية   
  

 أحمد جبريل يزور بيروت قريباً لمتابعة موضوع السالح  .15
لقيادة العامة، ابو وائل عصام، ان امين عام الجبهة احمد جبريل سيعاود لقاءاتـه              لكزية  أعلن عضو اللجنة المر   

ولم يحدد ابو وائل عصام موعد مجيء جبريل مجدداً الى بيروت وقال ان موقـف                . مع القيادات اللبنانية قريباً   
، بعيـداً عـن تـداعيات    الجبهة هو دعم مواصلة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني على قاعدة المصلحة المشتركة 

ورأى ان موضوع السالح له وجهة سياسية وهو مرتبط بطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني،               .1559القرار  
قـال  ، و مؤكداً ان موقع الناعمة هو موقع معنوي اكثر مما هو عسكري          . ورغم ذلك فان كل شيء قابل للنقاش      

ان جبريل سيزور بيروت فـي االسـبوعين          انور رجا  الى ذلك، قال  . ،1991ان السالح الثقيل تم تسليمه عام       
واعتبر ان االخذ والرد اللذين حصال بين جبريل ومسؤولين لبنانيين لم يعكرا صفو العالقـة او يـؤثر                   المقبلين
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وليست الغاية ابدا الرد على الرئيس      ،  على الحوار وخصوصا ان ما صرح به جبريل هو تصحيح واقع ال اكثر            
  . وما تم تداوله في االعالم ال يعكس حقيقة العالقة، التعارض معهالسنيورة او ابراز 

  21/4/2006الشرق األوسط 
  

  ملة التواصل إلطالق سراح األطفال األسرىإنطالق ح .16
 فـرع فلـسطين،     -نظمت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال             

وانطلقـت    طفـال،    450ألسرى في سجون اإلحتالل، والذين يزيد عددهم عن         حملة إلطالق سراح األطفال ا    
مسيرة و جلبوع، شارك فيها العشرات من األطفال،        -الحملة بتظاهرة رفع شعارات وإعتصام أمام سجن شطة         

باإلضافة الى تنظيم مثل هذا اإلعتصام في أريحا        ،  واعتصام أمام مكاتب الصليب األحمر في بيت لحم والخليل        
 .الخليل ونابلس وبيت لحمو

  20/4/2006صوت الحق والحرية 
  

  اإلحتالل يطلق آالف القذائف على غزة خالل ثالثة أسابيع .17
 آالف 4أعلن جيش االحتالل أمس انه أطلق في االسابيع الثالثـة األخيـرة   :  برهوم جرايسي  ، د ب أ   ،الناصرة

يطلقون اعداداً قليلة جداً من القـذائف، حيـث         ويعترف جيش االحتالل ان الفلسطينيين       .قذيفة على قطاع غزة   
اطلق الفلسطينيون حوالي عشرين قذيفة غالبيتها وقعت في أماكن غير مأهولة بالسكان أو في البحر، وذلك منذ                 

ما دفع جيش االحتالل للكشف عن هذه المعطيـات         ،  منتصف االسبوع الماضي وحتى منتصف االسبوع الحالي      
رائيلية المحيط بحدود قطاع غزة، الذين يسمعون ضـجيج القـذائف االسـرائيلية             هو تذمر سكان البلدات االس    

  .الكثيفة
  21/4/2006الغد األردنية 

  
  على حماس قبول القرارات الدولية: الصانعطلب  .18

طلب الصانع وإبراهيم صرصور وعباس زكور مـن القائمـة العربيـة             أن   20/4/2006 48 عرب ذكر موقع 
ونقل موقـع    . ابو عرفة ونواب التشريعي الفلسطينيين من حماس عن دائرة القدس           امس مع خالد   واالموحدة التق 

 الحركـة  أن لدى    وا شعر موضحا أنهم  ، رسالة سالم الى حماس    وقل، أنهم ن  يديعوت احرونوت عن الصانع قوله    
تقد عمشيرا إلى أنه ي   . إدراك بأن الموقف عندما تكون في المعارضة شيء وعندما تصبح في السلطة شيئا آخر             

وتابع قائال أن على حماس االعتراف بمبـادرة الـسالم          . أنه ستكون في الفترة القريبة تطورات في هذا االتجاه        
هدف اللقاء هو المساعدة في ايجاد      أشار إلى أن    و. موقفهم الذي ال يعترف باسرائيل    ل تهعارضم مؤكدا. العربية

  .ثغرة تنقذ المنطقة من دوامة العنف التي دخلتها مؤخرا
أعربـوا  حمـاس   هآرتس، ان نواب     بحسب    الصانع ما ذكره :  نقال عن وكاالت   21/4/2006 السفير   نشرتو

 سيعلنون دعمهم لهذه الخطـة فـي االسـابيع          الحركةواوضح أن قادة    . تكراراً عن دعمهم للمبادرة السعودية    
  . المقبلة

الكنيـست  اجتماع نـواب     أن: القدس المحتلة  من   حسن مواسي  عن مراسلها    21/4/2006 المستقبل   واضافت
 مساساً بأمن   هم بعض هواعتبر.  مع نواب حماس أثار حفيظة نواب احزاب اليمين والعمل على حد سواء            العرب
 المسؤول عن المفاوضات االئتالفية أن كديما سيعارض أن يكون للموحدة والعربية للتغيير             حيث أعلن . إسرائيل

مـن  و . من يقود الشعب الفلسطيني إلى الهاوية      وندعمي ألنهمست،  مقعد في لجنة الخارجية واألمن التابعة للكني      
 إال أن   .عضاء العرب يمثلون عمليا، مصالح اإلرهاب الفلـسطيني فـي الكنيـست           الن أ أ ليفني   أعتبرت جهتها
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 من لجنة الخارجية واألمن بهذه الصورة الفظة،        هميجرؤ على طرد  أكد من جهته أن ال أحد       صرصور،  إبراهيم  
كما أكد الـصانع، أن مقعـد لجنـة          .هم في عرض مواقف   همل اإلجراءات الشرعية للدفاع عن حق      ك ونتخذيوس

الخارجية واألمن، ليس منّة من احد وإنما حق على أساس المفتاح الذي يخول القوائم دخول هذه اللجنة، وهـو                   
 جزءا مـن    يسوا ل همنأ وأكد    هذه اللجنة أو تلك،    ة بسبب عضوي  هم مواقف واغيريلن  أنهم  أضاف  و. أربعة أعضاء 

مع بعض مواقف حماس،    ون بالمقابل   تفقي ال   همالقرار اإلسرائيلي في تجويع وحصار الشعب الفلسطيني، كما أن        
 . إلى حث الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضاتونسع يولهذا

  
  نواب كنيست عرب يتضامنون مع نواب حماس المقدسيين .19

حمـاس  عرفـة ونـواب   وا مع خالد أبـو  حالقة وواصل طه التقجمال ز أن   20/4/2006 48 عرب ذكر موقع 
في العيزيرية بعـدما حاولـت قـوات        جرى  اللقاء   وذكر أن    .للتضامن معهم في وجه القرار االسرائيلي بحقهم      

أعضاء البرلمان الفلسطيني لم يخرقـوا   من جهته أن  زحالقة وقال. في مقر وزارة شؤون القدس     هاالحتالل منع 
كما . ي وقعت عليه  ذما قامت به إسرائيل خطوة منافية للقانون الدولي ال        أن   و ،ني وال االسرائيلي  القانون الفلسطي 

ابو عرفة مؤكدا على موقف حزب التجمع المتضامن مع الحكومة الفلسطينية المنتخبـة             هاتف  عزمي بشارة   أن  
  .نواب المهددينالومع 

مس قرار سحب بطاقات اإلقامة مـن نـواب         بررت ليفني أ  : ا ف ب     نقال عن  21/4/2006 البيان   وأضافت
 ان ، كمـا االعتراف بإسرائيلترفض  الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس     ، بأن    في القدس الشرقية   ينميقلمحماس ا 

 .هاالمواطنة او اإلقامة في دولة، ال تمنح حق دعم تدمير
  

     خالل مفاوضات الحكومةحرب نفسية بين شركاء الحكم في إسرائيل .20
 أمس حـزب العمـل      وان من كديما انتقد   يمسؤولأن  : 21/4/2006السفير   في   الشؤون اإلسرائيلية كتب محرر   

 حشر أولمرت زمنيا مـن أجـل أن   ، بهدفواتهموه بالمماطلة في المفاوضات على الخطوط األساسية للحكومة    
ـ   . يتنازل لبيرتس عن وزارة المالية وقضايا اجتماعية أخرى    ي كـديما أن  ولهذا يعلن عدد مـن المـسؤولين ف

أولمرت لن يطلب من كتساف تمديد المهلة الممنوحة له وسيعمد إلى تشكيل الحكومة في الموعد المقرر حتـى                  
 باتت تنحصر في قضية     ،أشار قياديون من العمل إلى أن نقاط الخالف األساسية        بينما  . من دون مشاركة العمل   

 كل من يعـرف الوضـع داخـل         ار هنا إلى أن   ويش. الحد األدنى لألجور وموضوع توزيع الحقائب الوزارية      
لذلك فإن عرض كـديما سـبع       . حزب يدرك مقدار استماتة عدد من أعضاء الكنيست لتولي مناصب وزارية          ال

حقائب في مقابل التخلي عن حقيبة وزارية كبيرة كالدفاع أو المالية يدفع الطامحين للضغط على بيرتس للقبول                 
ن يعتقد أن المفاوضات الدائرة لتشكيل الحكومة ال تخلو من حرب نفـسية             بل إن هناك في إسرائيل م     . بالعرض

 يقبـل   ، إال أنه   هو رفع الحد األدنى لألجور      للعمل أحد أبرز المطالب  رغم أن   وعلى  . شديدة بين شركاء الحكم   
بـون  ويرى مراق . بالتدرج في تنفيذ هذا المطلب بحيث يتحقق خالل السنوات الثالث األولى من والية الحكومة             
 تراجعت حـصة    ،أنه كلما ازدادت رغبة أولمرت في توسيع قاعدته االئتالفية وضم أحزاب مثل إسرائيل بيتنا             

  .وهذا ما يفسر سعي العمل إلى إبعاد إسرائيل بيتنا عن الحكومة. العمل وشاس من الحقائب الوزارية
لحصول على خمسة   ل كديما    إقتراًحا قدّمه  وا حزب رفض  المفاوضين من  أن   21/4/2006 48 عرب وذكر موقع 

قال مقربون من بيرتس إنه ال توجد أي إمكانية لقبول اقتراح لحقيبة وزاريـة              إضافة إلى ذلك    . حقائب وزارية 
. من المتوقع أن تحسم االمور في اللقاء الذي سيجمع أولمرت وبيرتس          إال أنه   . اجتماعية موسعة بدالً من المالية    

 ال يـستطيع االسـتجابة لمطالـب        حزبـه فاوضات التابع لكديما، اوضح أن       أن رئيس طاقم الم    ويشار هنا إلى  
  .  مليار شيكل20االحزاب التي وصلت الى أكثر من 
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  إسرائيل تتلقى تطمينات بريطانية بعد تصريحات سترو بخصوص حماس  .21

 وأنـه تـم     ،ماس لم تغير موقفها من حكومة ح      بأنهاتلقت الحكومة اإلسرائيلية تطمينات من الحكومة البريطانية        
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن مسئولين إسرائيليين        .إخراج أقوال جاك سترو بهذا الخصوص من سياقها       

 ملتزمـة بالـشروط التـي       اأن بريطاني حيث أوضح   رفيعي المستوى تحدثوا مع السفير البريطاني في إسرائيل         
   .وضعتها الرباعية الدولية

رة الخارجية اإلسرائيلية من جانبها سفراء أوروبيـين التقـت بهـم بـااللتزام              وزيوعلى نفس الصعيد طالبت     
تنظر إسرائيل بقلق تجاه استعداد دول بينهـا قطـر وإيـران تحويـل              في حين   . بالمواقف الدولية تجاه حماس   

ن أ ،يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر سياسية إسـرائيلية قولهـا          أال أن    .مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية   
  .  وأن تصل فقط ألغراض إنسانية، إسرائيل تقوم بعمليات من أجل منع وصول هذه األموال إلى السلطة

  20/4/2006 48عرب
  

  على إسرائيل اإلستمرار في محاوالت تصفية قياديي حماس: ياتوم .22
 حمـاس،   على إسرائيل اإلستمرار في محاوالت تصفية قياديي      أن   ،توم، في تصريح له صباح اليوم     اقال داني ي  

ن كل من يتعامل في اإلرهاب أن يكـون         عممنوع  أضاف بأنه   و .من بينهم وزراء في الحكومة وخالد مشعل      و
  .محصنًا وال بأي حال من األحوال

  21/4/2006 48عرب
  

  خطط الستجالب اآلالف من الفالشات اسرائيل: يديعوت .23
جتماع بعد تشكيل الحكومة بشأن هجرة      أشارت يديعوت احرنوت، إلى أن أولمرت أصدر أمراً بعقد ا         : بيت لحم 

حسب الصحيفة، فإن اجتماعا عقد صباح أمـس فـي          بو .ما تبقى من الفالشا إلى األراضي الفلسطينية المحتلة       
 مـن   8.383مكتب أولمرت، عرضت فيه إحصائيات بينت أنه خالل السنوات القليلة الماضية تم تهجير نحـو                

  . ألف الموافقة على هجرتهم11ينتظر في إثيوبيا أكثر من الفالشا إلى الكيان، وقالت إنه ما زال 
  21/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شارون يعترفون بارتكابهم خطًأ طبّياً أّدى إلى حالة الغيبوبة أطباء .24

 . دواًء يعتَقد أنّه تسّبب في إصابته بنزيٍف دمـاغيّ          شارون أقّر أطباء في مستشفى هداسا، أنّهم أعطو      : بيت لحم 
 سيؤثّر علـى    مما   ،طباء  ألول من أ  األ وخطأ ه  بال عترافاال يشار إلى أن هذا   و. ذلكالنَّدم لتسّرعهم في    مبدين  

  .سمعة المستشفى
  20/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حكومة حماس نحو االنسالخ االقتصادي عن إسرائيل .25

 األمد لإلنسالخ عن االقتـصاد اإلسـرائيلي،      ذكرت مصادر فلسطينية أن الحكومة الفلسطينية تعد خطة طويلة          
وقال الناطق باسم الحكومة إن الخطة تهدف إلى النهوض باالقتصاد الفلسطيني، وذلك بالترابط مـع االقتـصاد                

ومن جانبه دعا وزير االقتصاد الفلسطيني إلى بناء اقتصاد          . العربي واإلسالمي من خالل معبر رفح الحدودي      
وأكد أن األزمـة الماليـة      ،  اقتصاديات الصمود والبديل االقتصادي المعتمد على الذات      مقاوم ينطلق من مفاهيم     

التي تعانى منها الحكومة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها وأن وزارته تفكر في إعطاء الموظفين سلفاً علـى                  
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وقـال إن    . ةالراتب بشكل مؤقت رافضاً اإلفصاح عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطيني            
الحوالة القطرية، قد تم إرسالها إلى حساب جامعة الدول العربية التي تعمل على إيصال هذه الحوالة إلى حساب                  

  .وزارة المالية في البنوك الفلسطينية
 21/4/2006البيان 

  
   أفصحت عن بياناتها المالية28 شركة من أصـل 24 :ألوراق الماليةاسوق  .26

س مجلس إدارة سوق فلسطين لألوراق المالية أن الغالبية الساحقة مـن الـشركات              أكد رئي   :غازي بني عودة  
وأوضح  .أرباحاً مجزيةً وغير مسبوقة   ) 2005(المدرجة في البورصة الفلسطينية قد حققت خالل العام الماضي          

ن وأوضـح أ  ،     شركة مدرجة ومتداولة في السوق قد أفصحت عن بياناتها المالية          28 شركة من أصل     24أن  
ما كانت حققته خالل العام     ) أي عشرة أضعاف  % (1000نسبة نمو أرباح ست من الشركات المدرجة تجاوزت         

، في حين حققت ثالث شركات نـسب        %100، بينما تجاوز نمو األرباح الصافية لعشر شركات أخرى          2004
  %.25ربح صافية تجاوزت 

  21/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  يار العصبي خالل األسبوع الـماضي مواطناً أصيبوا باالنه320 .27
تسبب القصف المدفعي، على مناطق متفرقة من محافظة شمال غزة، طيلة نهـار أمـس،                :  خليل الشيخ  ،غزة

وبين تقرير صادر عن الطوارئ بوزارة الصحة، أمـس، أن           .بوقوع حاالت من الخوف والهلع بين المواطنين      
لقذائف خالل األسابيع   دمة واالضطراب النفسي نتيجة سقوط ا      أصيبوا بالص  ، طفال 143 مواطنا بينهم    320نحو  

  .ماضيةالقليلة ال
  21/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  سلحة دخلت من سوريااأل : يقولاألردنوموقوفان في قضية أسلحة حماس  .28
من مصادر رسمية أردنية مطلعة أن اثنـين  :  عبد الجبار أبو غربية عن   ،عمانمن    21/4/2006 عكاظ   نقلت

وقال ،  تم توقيفهما عند ضبط األسلحة التي أعلن الناطق الرسمي األردني عن ضبطها وأنها تعود لحركة حماس               
المصدر أن الموقوفين سيظهران قريبا على شاشة التلفزيون األردني، وذلك بعد االنتهاء من التحقيـق معهمـا                 

قيادات محددة في حماس هي التـي تقـف         حيث سيدليان باعترافاتهما كاملة وبين المصدر أن األردن يعتقد أن           
 .وراء هذه العملية وبالتالي فإنه مقتنع بأن قيادات أخرى في حماس ال تعلم عنها

رئيس الكتلة االسالمية فـي       أن    : تغريد سعادة والوكاالت   عن مراسلتها  21/4/2006اإلتحاد اإلماراتية    وقالت
 الوزراء البخيت امس، ان االسلحة التـي ضـبطتها          مجلس النواب االردني عزام الهنيدي قال نقال عن رئيس        

االشخاص الذين ادخلوا االسلحة لديهم     ''ونقل عن البخيت تأكيده ان      ،  السلطات االمنية وصلت عن طريق سوريا     
وقـال  . في هذه القـضية   '' لكنه رفض تحديد عددهم مؤكدا ان التحقيقات ما تزال جارية         '' حماس''عالقات مع   

التوقيت غير مناسب وتساءلوا لماذا لم تعلن السلطات عن هذا االمر بعـد  ''بلغوا البخيت ان الهنيدي ان النواب ا  
طالبنا الحكومة بطي الملف والتعامل مع الحكومة الفلـسطينية بمـا           ''واضاف   انتهاء التحقيقات وليس قبل ذلك؟    

  . رئيس الوزراءلم يتلقوا إجابات مقنعة من ''وقال إن نواب الجبهة، يخدم العالقة بين البلدين
 البخيـت أمـس أن      هأكدما  : ماجد توبة عن المراسل    ، بترا –عمان   من    21/4/2006 الغد األردنية    وأضافت

متفجرات إلـى األردن،    السلحة و األالحكومة لن ترد عبر وسائل اإلعالم على حمالت التشكيك بإعالنها إدخال            
وأشاد البخيت بموقف إسماعيل هنية عزم حكومته       ،  عنيةلكنها ستتابع القضية مع الجهات الفلسطينية الرسمية الم       
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قضية لن تؤثر علـى الموقـف       الوأكد البخيت أن    ،  إجراء التحقيقات والتحريات المطلوبة حول قضية األسلحة      
  .األردني الثابت في مواصلة دعم األشقاء الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية

 مسؤوال أمنياً أردنياً قال من جهته إنه بينما         أن: رويترز،  در زياد حيعن مراسلها    21/4/2006 السفير   ولفتت
تشعر عمان بالقلق ألن األسلحة المهربة جاءت من سوريا، إال أنه ال يوجد دليل على أن دمشق تغاضت عـن                    

وقال مصدر أمني آخر إن هذا سيكون إعالن حرب من حماس وتحوالً كبيراً فـي اسـتراتيجية                 . هذه األنشطة 
  .  بعيداً عن سياستها التقليدية بقصر عملياتها على األراضي الفلسطينيةالحركة
رئيس حزب جبهة العمل االسالمي حمزة      أن  : ربى كراسنة  عن مراسلتها    21/4/2006 العرب اليوم    وذكرت

 اتهمت فيه حركة حماس باختراق األمن األردنـي         الذي  البيان التراجع عن األردنية الى   منصور دعا الحكومة    
وقال ان المعالجة الحكوميـة لالمـر ال تخـدم امننـا             .شيرا الى ان هذا الموقف اثار صدمة عند األردنيين        م

واستقرارنا ووحدتنا وصورتنا في الخارج مشيرا الى ان حماس نأت بنفسها تماما عن االنتقال من الصراع من                 
والـذي   , خرج فيه البيان الرسـمي     كما عبر عن دهشته للتوقيت الذي     ،  الساحة الفلسطينية الى اي ساحة اخرى     

  .تزامن مع محاوالت حصار الشعب الفلسطيني
  

   االعتراف بإسرائيل ومفاوضات عبر عباس،اقتراح مصري من بندين: هآرتس .29
ذكرت هآرتس، أمس، أن مصر تقترح على حماس، بموافقة السعودية، أن تتبنّى مبادرة الـسالم العربيـة وان                  

لفعلية ما يؤدي الى اجراء مفاوضات بين الطرفين بواسطة محمود عباس وهو ما             تعترف بإسرائيل من الناحية ا    
ونقل تسفي بارئيل، المتواجد في القاهرة، عن مصدر مصري رسـمي قولـه إن االقتـراح                 . لم تنفه القاهرة  

 وأوضح أن المستوى األول يعنـى     . المصري يقضي بإقامة مستويين من المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين        
باألعمال الجارية التي تشمل الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للجمهور وتنشيط االقتـصاد الفلـسطيني               

اما المستوى الثاني فيعنى بالناحية الـسياسية       . وترميم األجهزة الضرورية لسير الحياة في األراضي الفلسطينية       
بواسـطة  ) بين إسرائيل وحكومـة حمـاس     (ت  ووقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس وبناء نظام للمفاوضا        

وتابع المصدر المصري إنه لكي يتّم تطبيق ذلك         . وقالت الصحيفة إن السعودية تدعم المبادرة المصرية      . عباس
مضيفاً أن الطريـق     فإنه على حماس االعتراف باالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل،           

واعتبر المسؤول المـصري أن هـذه المعادلـة         . )أي مبادرة السالم العربية   (يروت  األخرى هي تبني إعالن ب    
وقال إنه إذا نجحت مصر بإقنـاع حمـاس بتبنـي هـذه             . المصرية ستكون مقبولة للواليات المتحدة وإسرائيل     

  . ةعندها سيكون باإلمكان إنشاء تحالف بين حركتي حماس وفتح وتعزيز شرعية الحكومة الفلسطيني، المعادلة
21/4/2006السفير   

  
  مقاطعة الفلسطينيين قرار غير عادل: مبارك وشيراك .30

جـاك شـيراك    ودعا كلٌّ ِمن حسني مبارك      :  حسين محمود عن   20/4/2006 اخوان اون الين     جاء في موقع  
 أن  الحكومةَ الفلسطينيةَ لالعتراِف باالتفاقات الموقَّعة بين السلطة الفلـسطينية وبـين الكيـان الـصهيوني، إال               

   .على ضرورِة استمرار المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني الرئيسين أكَّدا
 شيراك انه بالرغم من ادراج حركة حماس ضمن قائمة االرهـاب            هقال ما 21/4/2006القبس الكويتية  ونقلت

 .لرئيس المـصري  لالتحاد األوروبي، فإن فرنسا تعتزم تقديم العون للشعب الفلسطيني وهو ما اتفقت عليه مع ا              
قرار غير صائب وغير عادل، مـضيفا انـه        'واعترف شيراك بان قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية هو          

   .ليس من العدالة ان يدفع الشعب الفلسطيني الثمن غاليا لخياره الديموقراطي
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لفلسطيني، وحذر  من جهته، ذكر الرئيس المصري انه تحدث مع وزيرة الخارجية األميركية حول دعم الشعب ا              
ترك هذا الشعب دون مساعدات دولية سيؤدي الى مناخ مـن           'مبارك من خطورة حجب المساعدات مضيفا ان        

  .التطرف في المنطقة ونحن ال نريده
  

  يطالب حكومة حماس بالموافقة على المبادرة العربية قد يلتقي الزهار وأبوالغيط .31
ى انه سيلتقى نظيره الفلسطينى الزهار فـى ختـام جولتـه             قال وزير الخارجية المصر     : أحمد ربيع  -القاهرة

وفى اول توضيح عن مالبسات عدم لقائه الزهار قـال           . الخارجية التى يقوم بها اذا ما كنت موجودا بالقاهرة        
ابو الغيط انه ومكتبه أبلغا الوزير الفلسطينى عدم وجوده بالقاهرة وقت زيارته لها وشدد على انـه لـم يكـن                     

وردا على سؤال عما اذا كانت مصر طالبت حكومة حماس باالعتراف بمبادرة السالم العربية               ..فعلموجودا بال 
قال ابو الغيط ان مصر كانت وستظل تطالب من الفلسطينيين االعتراف بمبادرة السالم العربية وقبولها مـشددا            

 اتفاقيات عن سابقتها يتعـين      على ان هذا المطلب دائم ومستمر معتبرا أن السلطة والحكومة التى بزغت ورثت            
وعما اذا كان قد    . كما ان الرئيس الفلسطينى هو المسؤول الفعلى عن السياسة الخارجية الفلسطينية          ،  االلتزام بها 

قال ان المشكلة تكمن فى وجود الـبعض علـى          ،  حدث تراجع بموقف مصر واالردن تجاه القضية الفلسطينية       
  .ون بوجود اسرائيل من االساسالجانب الفلسطينى يقول انهم ال يعترف

  21/4/2006الشرق القطرية 
  

 مرشد اإلخوان في مصر يطالب العرب بدعم إيران .32
دعا المرشد العام لالخوان في مصر الدول العربية أمس الى دعم ايران في االزمة المتعلقة بملفها النووي فـي                   

.  طمأنة جيرانها حول نواياها في العراق      ودعا عاكف ايران الى   . مواجهة الصلف االميركي واالستكبار الغربي    
  .من حق كل دول العالم ان تتعاطى النشاط السلمي النووي: واكد في خطابه االسبوعي

  21/4/2006الشرق األوسط 
  

   لضمان عودة الفلسطينيين194السنيورة لطرح القرار دعوة  .33
السالمي الشيعي األعلى عبد االميـر       محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس ا        اللبنانية ناشد مفتي الجمهورية  

 وما بعده   194قبالن، امس، فؤاد السنيورة بان يطالب األمم المتحدة بتطبيق القرارات الدولية وخصوصاً القرار              
  . من أجل عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره

  21/4/2006السفير 
  

  الطيبي يطلب زيارة معتقل سعودي في إسرائيل  .34
يبي أنه قّدم طلبا خطّياً رسمياً إلى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، للسماح له بزيارة               أعلن أحمد الط   : ب.ف.أ

طلبت إطالق سراحه بعد ورود معلومات بأن وضعه الـصحي تـدهور وهـو              : وقال الطيبي  .معتقل سعودي 
  .مضرب عن الطعام

 21/4/2006البيان 
  

   تقرر جمع التبرعات للشعب الفلسطيني في اإلماراتعمومية مقاومة التطبيع .35
أقرت الجمعية العمومية للجنة اإلمارات الوطنية لمقاومة التطبيع باإلجماع اقتراحا            : نضال القاضي  -الشارقة  

بتشكيل لجنة وطنية برئاسة أو عضوية لجنة اإلمارات وتضم في عضويتها عددا من مؤسسات المجتمع المدني                
  .رعات لدعم الحكومة والشعب الفلسطينيأو أي جهات أخرى لجمع التب
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  21/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
  

  
  القاهرة تستضيف مؤتمر دولي حول فلسطين .36

يعقد األربعاء القادم بالقاهرة مؤتمر األمم المتحدة الخـاص بتقـديم المـساعدة إلـي الـشعب                  :أشجان محمود 
  .ية واالنسانية عن الفلسطينيينالفلسطيني تحت عنوان الجهود الدولية لرفع المعاناة االقتصاد

  21/4/2006الجمهورية المصرية 
  

  االتحاد األوروبي يعيد النظر في سياسة تقديم الدعم المالي لفلسطين  .37
تحاد األوروبي يعيـد النظـر فـي        سم المفوضية األوروبية ايما اودوين  بأن اإل       إ صرحت المتحدثة ب   :بروكسل

وقف في هذه المرحلـة جميـع المـساعدات الماليـة           أنت أن االتحاد    وأعل. سياسة تقديم الدعم المالي لفلسطين    
  لمتعلقة اتحاد وأكدت اودوين على أن إمكانية تقديم المساعدات مرهونة بتنفيذها لمتطلبات اإل. المباشرة لفلسطين

  
  . ربعةبالتخلي عن المواجهة المسلحة، واالعتراف بدولة إسرائيل، وتنفيذ توصيات لجنة الوسطاء الدوليين األ

  20/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  االتحاد األوروبي يبحث تحويل الـمساعدات للفلسطينيين بعيداً عن السلطة .38
وقال ،  تحاد األوروبي لالستعانة بوسائل بديلة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين        يسعى اإل :  رويترز ،بروكسل

سباني موراتينوس إنهما سيبحثان مع الرئيس عبـاس، األسـبوع          الرئيس الفرنسي شيراك، ووزير الخارجية اإل     
وقال . المقبل، إمكانية استخدام سبل جديدة لنقل المساعدات من أجل التعليم والصحة، ومشروعات البنية التحتية             

جتماع الذي سيعقده رباعي    وروبيون إن تغيير مسار المساعدات بعيداً عن حماس سيكون محور اإل          أمسؤولون  
في نيويورك في التاسـع     ) مم المتحدة وروبي وروسيا واأل  تحاد األ الواليات المتحدة واإل  (السالم الدوليين   وسطاء  
قامة صندوق نقدي يمكن مكتب عباس الوصول اليه ومطالبة اسرائيل بأن تقوم            إ  كما ويبحث الرباعي   .من أيار 

  . مليون دوالر شهريا55ً يداع المبالغ الـمجمدة للسلطة الفلسطينية والتي تصل الىإمن خالله ب
  21/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  أوال.. حماس االعتراف بإسرائيل على : موراتينوس .39

 أمس أن موقـف     عمانسبانيا ميجل أنخل موراتينوس في ختام زيارته ل       إأكد وزير خارجية     :كتب عالء حموده  
على العرب أن يعرفوا أن     : وقال. ألوروبيتحاد ا بالده بشأن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية هو موقف اإل        

إن أي تصريحات بشأن معاناة فلسطينية من       : أضافتحاد االوروبي هو الجهة المانحة الوحيدة للفلسطينيين، و       اإل
مـساعدات مـن خـالل الـسلطة        ال على تمرير وأكد   .تحاد األوروبي لمساعداته غير صحيحة    جراء قطع اإل  

  .حمود عباسالفلسطينية المتمثلة في الرئيس م
  21/4/2006الوطن العمانية 

  
  لى عباس حول عملية السالمإرسالة من بلير  .40

وسط اللورد  لى الشرق األ  إسلم الموفد الخاص لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير         :  برهوم جرايسي  ،رام اهللا 
فلسطينيين، وفق مـا    رئيس محمود عباس تتناول عملية السالم بين اسرائيل وال        اللى  إليفي أمس رسالة من بلير      
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عـادة  إن الرسالة تركز على وسائل       إ وقال مدير مكتب الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني       .فاد مصدر رسمي  أ
  .ن تؤديه بريطانيا في هذا الصددأوالدور الذي يمكن ) االسرائيلية الفلسطينية(حياء عملية السالم إ

  21/4/2006الغد األردنية 
  

    في حال سقوط حكومة حماسخطة طوارئ ل األنروا تنفي طلب إسرائيلي .41
نباء التي تحدثت عن طلب إسرائيلي من المنظمة الدولية إعـداد خطـة طـوارئ               نروا  األ   نفت األ  :ألفت حداد 
بـو حـسنه،    أوقال عـدنان     .حكومة حماس  احتمال سقوط    في حال دارة وتشغيل المدارس الحكومية     إالستالم  

وسـائل  فـي   إن تلك األنباء عارية عن الصحة ونحن سمعنا عن ذلك           : 48نروا لعرب   الناطق باسم رئاسة األ   
  .ها فبركة إعالمية فقط ال غيراإلعالم موضًحا أن

  20/4/2006 48عرب
  

  حماس تشيد بموقف شيراك ماليين دوالر و10دعم روسي بقيمة  .42
س الفرنسي جـاك  مس، موقف الرئيأ، الناطق الرسمي باسم الحكوم الفلسطينيةاعتبر : حمد رمضانأرام اهللا ـ  

، يجـابي إ ويدل على توجه      جيداً نسانية موقفاً إسباب  شيراك المؤيد لالبقاء على المساعدات للشعب الفلسطيني أل       
وروبي في قطع المـساعدات     لى موقف عملي من خالل التراجع عن الموقف اال        إن تترجم هذه الرؤية     أنتمنى  و

مواقف جريئة  كان لفرنسا   :  وأضاف .لحكومة الفلسطينية و قطع العالقات السياسية مع ا     أعن الشعب الفلسطيني    
ن يتطور ويتقدم الموقف الفرنسي اكثر للتعامـل الرسـمي مـع            ألكن كنا نتمنى    ،  خصوصا في انتقاد اسرائيل   

  .الحكومة الفلسطينية باعتبارها حكومة شرعية ومنتخبة
فلسطينية، ستصرف في مجالي الصحة      ماليين دوالر الى السلطة ال     10مس، منحة مالية قدرها     أقدمت روسيا،   و

وبحسب مصادر الرئاسة فقد اتفق الرئيس محمود عباس مع وزير المال عمر عبد الرازق على تلقي                 . والتعليم
مؤسسة الرئاسة المنحة الروسية ومن ثم يتم صرفها على المؤسسات الصحية والتعليميـة دون المـرور فـي                  

  .حسابات وزارة المالية
    21/4/2006المستقبل 

   
 ألنه يقدم خدمة لخطة أولمرت برنامج حركة حماس  نرفض:ياسر عبد ربه: حوار .43

  :  مع السيد ياسر عبد ربه اذاعة سوا االمريكيةاجرتهافيما يلي نص المقابلة التي 
كيف تنظرون إلى خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت الذي تعهد بترسيم حدود إسـرائيل                *

  ع سنوات؟ خالل أرب
ليست هذه خطة لترسيم الحدود بقدر ما هي عملية لالستيالء على معظم أراضي الـضفة الغربيـة والقـدس                   -

وهي عملية تخالف القانون الدولي وتحشر الشعب الفلسطيني في معازل مغلقة تسيطر عليها إسرائيل              . الشرقية
  . داخل المناطق األكثر اكتظاظا بالسكان في الضفة الغربية

هذا السبب فنحن ال نرفض فقط هذا المشروع ولكننا سنواجه بكل طاقاتنا أي محاولة لرسم مـستقبل شـعبنا                   ول
  . وفرض حل احادي من جانب إسرائيل يؤدي إلى تدمير كل مقومات الحياة والتطور عند الشعب الفلسطيني

مستوطنات كبرى في الضفة    اولمرت يقول صراحة انه يريد أن يحتفظ بالقدس وبمنطقة وادي األردن وبثالث             *
  الغربية، برأيك ما هي هذه المناطق التي يريد أن يحتفظ بها في الضفة الغربية ؟ 

هذه التجمعات تـؤدي إلـى      . أوال هي ليست ثالث مناطق فقط ولكنهم يتحدثون عن سبع تجمعات استيطانية           -
وهذا يقـود مـن ناحيـة إلـى         . منفصلة عن بعضها البعض   ) كنتونات(تمزيق الضفة الغربية إلى ثالثة حدود       
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 بالمئة من أراضي الضفة وعلى كل مصادر المياه في الضفة ما يـؤدي إلـى                40االستيالء على ما يزيد عن      
  . تجفيفها وجفاف الحياة فيها كما يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة ومترابطة في الضفة الغربية

ينية مستقلة ألنه ليس هناك إمكانية لقيام هذه الدولـة          الحالة سنسحب دعوتنا للمطالبة بدولة فلسط     ونحن في هذه    
مادامت إسرائيل قد استولت على معظم أراضينا وعلى حدودنا وعلى مناطقنا كلها وسوف نطالب بدولة واحدة                

، دولة ديموقراطية واحـدة، هـذا هـو         بصوت واحد لكل شخص في هذه الدولة سواء أكان عربيا أم إسرائيليا           
  .  العنصري الذي تعزم إسرائيل إقامتهالمخرج لهذا النظام

كيف ستتقاسمون السلطة مع اإلسرائيليين في وقت تبدو حركة فتح وحركة حماس عـاجزتين عـن توحيـد                  *
  الموقف وتشكيل حكومة اتحاد وطني؟ 

وليس من الضروري في أي مكان في العالم أن تتحد كـل            . أال تكون هناك حكومة وحدة وطنية ال يعد عجزا        -
حركة حماس لها   .  التي تنجح في االنتخابات والتي تفشل فيها مع بعضها بعضا إلقامة حكومة موحدة             األحزاب

  .برنامجها وهي قد نالت ثقة الناخب لتشكل الحكومة بناء على األغلبية التي نالتها
 سيؤدي  ال نستطيع أن نقبل بالمشاركة في حكومة وفق برنامج حركة حماس الذي نعرف مسبقا أنه برنامج               لكننا  

إلى عزلة الشعب الفلسطيني وسيؤدي الى خسارة كثير من المكاسب التي حققناهـا وسـيؤدي إلـى تراجـع                   
االعتراف الدولي بنا ولن يؤدي في المقابل إلى تحقيق أي انجازات أو مكاسب بل سيعطي إلسرائيل الفرصـة                  

هذا سيوفر إلسرائيل الفرصة    و.  بدعوى أنه ال يوجد شريك فلسطيني تتعامل معه        لفرض الحل من طرف واحد    
  .التي كانت تبحث عنها

هل تعطي خطة أولمرت بعض األرجحية لمنطق حركة حماس بمراجعة كل االتفاقات التي عقـدتها الـسلطة                 *
  وبشرعية أعمال المقاومة؟

اولمرت ال يريد شـريك فلـسطيني       . أن خطة أولمرت وخطة حركة حماس تلتقيان مع بعضها البعض         يبدو  -
تريد شريك إسرائيلي وهذا يعني أن الطرف األقوى في مثل هذا الوضع هو الذي سـيفرض حلـه                  وحماس ال   

  .ومشروعه أي إسرائيل واحتاللها
بالنسبة ألولمرت حماس وبرنامجها ورفضها للتفاوض ولحل يقوم على التفاوض وقبولها بأي حل مفروض من               

  . جانب إسرائيل ال يتضمن تفاوضا
ولهذا السبب نحن نرفض بشدة مشروع حماس ألنه سوف يقـدم           . ئيليين ما يريدونه  هذا كله يسهل على اإلسرا    

  .خدمة لخطة أولمرت
  11/3/2006مركز اإلعالم والمعلومات  

 
  اويهمجمع الفقه السوداني يدعو الترابي للتوبة من فت .44

  القدس العربي 
 زعيم حزب المؤتمر الـشعبي حـسن         مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرئاسة الجمهورية في السودان بمخالفة         ىأفت

عبد اهللا الترابي للكتاب والسنة بفتاواه القائلة بجواز زواج المسلمة من الكتابي وجواز إمامة المـرأة للرجـال                  
ومساواة شهادة المرأة للرجل وإنكار نزول المسيح عليه السالم في آخر الزمان، ودعا للتعامل معه بما يقـضي                  

 إن النظر فيها تم في ضوء أحكام        ىوجاء في البيان الذي أصدره رداً علي الفتاو       . بالحق ويوقف الشر والضرر   
الشريعة اإلسالمية واإلجماع، واعتبر المجمع الترابي مخالفاً للكتاب والسنة وما استقر عليه عمل أهل اإلسـالم               

 . جماهير المسلمين اهللا تعالي من القول عليه بغير علم وتضليلىقديماً وحديثاً، والواجب عليه التوبة إل
 صعيد متصل دخلت صحيفة معاريف العبرية في الخالف بين عدد من علماء المـسلمين، بعـد فتـوي                   ىوعل

الدكتور الترابي، التي أجاز فيها زواج المسلمة من كتابي، مشيرة إلي تاريخية هذا الخالف فـي المجتمعـات                  
رض لها الترابي، خصوصا من الـشيخ يوسـف         واعد محررو الصحيفة تقريرا عن الهجمة التي تع       . اإلسالمية
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 ىوأشارت معاريف إل  .  مكانته البارزة وتأثيره علي جمهور واسع      ىالقرضاوي التي أشارت الصحيفة العبرية إل     
 الترابي بعد ان أجاز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي، ومعتبـرا أن شـهادة المـرأة                  ىأن الهجوم بدأ عل   

ئع إسالميا، وان ذلك استفز الشيخ القرضاوي الـذي تـصفه بأنـه منـافس               تساوي شهادة الرجل، بخالف الشا    
وقالت الصحيفة بان االختالف الفقهي     . للترابي، مما جعله يقود حملة اشترك فيها آخرون معاضدون للقرضاوي         

 عام، بعد الدعوة اإلسـالمية، ويتعلـق        1400الجديد بين الترابي وعلماء مسلمين ليس جديدا، ويعود إلي نحو           
ـ     . بدور ومكانة المرأة المسلمة في المجتمع اإلسالمي        األدوار الـسياسية للترابـي      ىوأشـارت الـصحيفة إل

والقرضاوي، فاألول وجه معروف في الساحة السياسية السودانية، وتولي مناصب قيادية قبل أن يدب الخـالف       
 أما القرضاوي فعرف بفتاواه     بين أطراف الحكم في الخرطوم، وانقالب الرئيس البشير عليه وزجه في السجن،           

الداعمة للشعب الفلسطيني، وآخرها مناشدته للعرب والمسلمين التبرع للحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة             
وبالنسبة لمتابعي الدكتور الترابي فلم تكن فتواه بجواز زواج المسلمة من كتابي مفاجأة، وهي استمرار               . حماس

ويحظـي الـدكتور يوسـف      . ه الترابي منذ سنوات، وغطي عليه عمله الـسياسي        لما يعتبر مشروعا فكريا بدأ    
القرضاوي باحترام لدي الناشطين اإلسالميين في األراضي الفلسطينية، الذين يستعينون بفتاوي له في برامجهم              

مثـل  االجتماعية والسياسية، وهناك بعض نشطاء التيار اإلسالمي، وهم قلة ممن تأثروا بالـدكتور الترابـي،                
 .الدكتور غازي حمد، الناطق الحالي بلسان الحكومة الفلسطينية

 21/4/2006القدس العربي 
  

  !هل للقدس الشريف من مغيث ؟ .45
  الشيخ رائد صالح

 ال تزال مستعرة حتى اآلن رغم اننا اآلن فـي           1967ال زلت على قناعة ان معركة الستة أيام التي وقعت عام          
عرة في القدس الشريف، اذ ان المؤسسة االسرائيلية ال تـزال تجنـد كامـل               ، وتحديدا ال تزال مست    2006عام  

اذرعها الرسمية والشعبية والمحلية والعالمية لوضع يدها على كل شبر ارض في القدس الشريف وعلـى كـل                  
وفي نفس الوقت ال تزال المؤسسة االسرائيلية تـصر علـى سياسـة      !! بيت ودكان وحارة وشارع وسوق فيها     

كما ال تزال المؤسسة االسرائيلية تصرعلى مواصلة احتالل        !! دس الشريف وضرب جدار خانق حولها     تهويد الق 
ال قيمة السرائيل ( :الذي عبر عنه ذات يوم قائال     ) بن غوريون (المسجد االقصى المبارك سعيا منها لتحقيق حلم        

هيكل علـى حـساب المـسجد       وواضح جدا انهم يخططون لبناء      )!! بدون القدس وال قيمة للقدس بدون الهيكل      
ملتويـة   االقصى المبارك، وواضح جدا انهم باتوا يجمعون مليارات الدوالرات لصرفها ليل نهـار وبطـرق              

عن مأساة تسرب بعض     لذلك بتنا نسمع يوميا   !! واساليب قرصنة لوضع يدهم على كل ارض القدس وعقاراتها        
وبتنا نسمع عن ارقام مرعبة تبـين       !! السرائيليةقطع االرض والعقارات في القدس الشريف الى هذه االذرع ا         

وبتنا نـسمع عـن     !! حجم ما يتسرب من قطع ارض وعقارات في القدس الشريف الى هذه االذرع االسرائيلية             
مؤامرات تحاك ليل نهار وعن سماسرة من بني جلدتنا سولت لهم انفسهم بعد ان مات فيهم الدين والضمير ان                   

وبتنا نسمع ان المؤسسة االسرائيلية باتت تتغلغل بواسـطة هـؤالء           !! هذه المؤامرات يتحولوا الى ادوات تنفيذ ل    
السماسرة الشواذ الى عمق خصوصيات االهل في القدس الشريف بهدف تحديد الضحايا والتحايل عليهم لسلب               

  ! ارضهم وعقاراتهم وكل ذلك يعني ان القدس الشريف يتهددها خطر الضياع ، فهل لها من مغيث؟
ء على ما تقدم فانني اتقدم بهذه االقتراحات العملية عساها تسهم بانقاذ القدس الشريف قبل ان تضيع، وبداية                  بنا

ال زلت اتوجه بنداء خاص الى امتنا االسالمية وعالمنا العربي ادعوهم فيه الى ضرورة االستعجال من اجـل                  
وألنه كثر الحديث عن هـذا      !! ان تضيع انشاء صندوق مالي عالمي اسالمي عربي النقاذ القدس الشريف قبل           

 بالكتابة عن هذا االقتراح حتـى       - مشكورة   -االقتراح خالل االيام السابقة، والن بعض وسائل اعالمنا قامت          
   .بات واضحا للجميع
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عكـا  (ثم انني اقترح على الموسرين من اهلنا في القدس الشريف وفي الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية                 
وأرجوهم بكل لغة رجاء ان تعالوا بنا كي نتعاون على انقاذ ارض اهلنا وعقـاراتهم               ) ويافا واللد والرملة  وحيفا  

في القدس الشريف من اخطبوط السماسرة، ومن اذرع المؤسسة االسرائيلية التي تحاول ابـتالع ارض اهلنـا                 
   .وعقاراتهم يوما بعد يوم

بالضياع بشرط ان نوقفها فورا وقفا عامـا وان نـسجل هـذا             نعم تعالوا بنا لشراء كل ارض وكل عقار مهدد          
الوقف العام تسجيال رسميا في دائرة هيئة االوقاف االسالمية في القدس الشريف، وعندها وبعد التسجيل ستحدد                
دائرة االوقاف لكل موسر منا بعد ان يشتري ارضا ويوقفها او بعد ان يشتري عقارا ويوقفه، ستحدد له دائـرة                    

 حق انتفاعه فقط بتلك االرض او بذلك العقار، اما رقبة تلك االرض او ذاك العقار فستبقى وقفا عامـا                    االوقاف
وبذلك نحافظ على هذه االرض وهذه العقارات وننقذها مـن          !! ال يباع وال يشترى وال يورث حتى قيام الساعة        

شروط دائـرة االوقـاف وتحـت    الضياع وفي نفس الوقت تعطي دائرة االوقاف حق االنتفاع المؤقت بها وفق      
  !! رقابتها، تعطي حق االنتفاع لمن اشتراها ثم اوقفها تقربا الى اهللا تعالى

ثم انني اقترح بعد دراسة واعية وبعد تحر دقيق حتى النخاع على بداية عقد مؤاخاة بين بيت في القدس وأحـد                     
والجليل والمثلث والمدن الـساحلية، بحيـث   بيوتنا في محيطنا االسالمي والعربي عامة او احد بيوتنا في النقب       

تكون هذه المؤاخاة مراقبة ومتابعة من قبل هيئة صالحة تقوم من بيننا تشرف على هذه المؤاخاة وتحيي فيهـا                   
روح التزاور والتكافل والتعاون على البر والتقوى وااللتقاء على حمل هم القـدس الـشريف وهـم المـسجد                   

يع اهلنا في النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية كي يبادر كل منـا لكفالـة                ثم انني اتوجه الى جم     .االقصى
وال شك ان االقتراحات كثيرة والطموح واسع ولكننا اآلن          .حافلة كل عام على االقل من ضمن مسيرة البيارق        

قبل الغد وهـذا    وهذا هو المطلوب اليوم     ،  بحاجة الى ان نعتبر انفسنا اننا في حالة طوارئ تجاه القدس الشريف           
هو المطلوب الغد قبل بعد غد، ولذلك نحن على استعداد ان نتعاون على القيام بأية مبادرة من شأنها ان تـسهم                     

  .بانقاذ القدس الشريف قبل لحظات ندم لن ينفع فيها الندم
  20/4/2006صوت الحق والحرية 

  
  !  يقاتلون الهالل الفلسطيني أيضاً.. .مخترعو الهالل الشيعي .46

  ل سلمان  طال
كان ال بد من ضربة قاضية لمشروع التغيير الذي سقط على كتفي حماس من قبل أن تكون قد اسـتعدت لـه                      
االستعداد الكافي، إذ وقعت الحكومة على كتفيها كعبء إضافي ثقيل، في لحظة غير مناسـبة، ال سياسـياً وال                   

  . دبلوماسياً وال اقتصادياً ومن ثم إدارياً على وجه الخصوص
ان عليها، بداية، أن تواجه حرباً من السلطة القائمة باألمر، والتي كان بوسعها أن تفـشل اإلدارة، المرتبكـة                   ك

والفاسدة أصالً، وأن تحّرض قوى األمن العديدة أجهزتها والتي تعاني من فقدان الرأس الجامع منذ اغتيال ياسر                 
التواقيع الستة باستخداماتها المختلفة وحسب     عرفات، مهندسها ورئيس الرئاسات المصطرعة جميعاً، وصاحب        

  .. مقتضى الحال
ثم كان عليها أن تواجه الحرب اإلسرائيلية المفتوحة باتساع العالم، باعتبارها التجسيد المباشر لقرار أميركـي                
يمكن لضغوطه التي ال تقاوم أن تمنع االعتراف األوروبي بحكومة شرعية منبثقة عن مجلس تشريعي منتخب                

  ... وقراطياً، وفق المواصفات األميركية، وتحت رقابة شهود عدل أميركيين وأوروبيينديم
وقف كل المساعدات المقّررة والتـي كانـت        : وهكذا بدالً من االعتراف جاء القرار بما هو أقسى من الحصار          

كافـآت  تقدمها بعض المؤسسات الدولية كهبات أو كتعويضات ضمنية عن مصادرة األرض الفلـسطينية، وكم             
على وقف العمليات الفدائية، وكأمصال تكفل للسلطة أن تبقى على قيد الحياة، ولكن عاجزة عن إطعام شـعبها                  
فكيف بتحقيق الحد األدنى من مطالبه السياسية حتى لو كانت صادرة عن قمم دولية، وممهورة بتواقيع عظماء                 
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لهوى بل نتيجة هاتفه المفتوح دائمـاً مـع اهللا،          الكون وفي الطليعة منهم الرئيس األميركي الذي ال ينطق عن ا          
  ! سبحانه وتعالى؟

في البدء تّم التلويح بالحرب األهلية عبر امتناع أجهزة السلطة عن تنفيذ قرارات الحكومة، مما تـسّبب بخلـق                   
اً للمخيمات  فوضى سالح تنذر باقتتال أهلي تغذيه االعتداءات اإلسرائيلية اليومية اغتياالً وحصاراً للمدن واقتحام            

  . على مواطنيها العرب بحدود دولية) العربية(وقتالً بالجملة، ال فرق بين شيخ وصبايا الورد، وإقفاالً للقدس 
كان متعذراً على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً، ولو للصورة التذكارية، وشهد العالم سابقة هي األولـى مـن                 

  .. رئيس ال يراهم وال يرونه مباشرة، إال عبر الفيديو كونفرانسوزراء يقسمون اليمين الدستورية أمام : نوعها
ثم إنه كان ممنوعاً على الوزراء أبناء الضفة أن يجيئوا إلى غزة، وعلى أبناء غزة من الوزراء أن يتحركـوا                    

  .. في اتجاه الضفة
المنتخب ديموقراطيـاً،   وألن القاهرة أكبر من أن تخاصم علناً حكومة فلسطينية تمثل أكثرية المجلس التشريعي              

فهي قد اكتفت باالعتذار عن عدم استقبال وزير الخارجية الفلسطيني لضيق وقت المـسؤولين حـسب البيـان                  
: الرسمي، ولضيق صدورهم بهذه الورطة التي جاءتهم من حيث لم يكونوا يتوقعون فأوقعتهم في حيص بـيص            

ا عقاباً رهيباً من طرف اإلدارة األميركيـة، وفرضـت          إن هم استقبلوه كان ذلك اعترافاً بحكومة إرهابية فنالو        
  عليهم إسرائيل حتى وهي بال حكومة قائمة باألمر ما ال يستطيعون تحّمله من الضغوط بل ومن العقوبات أيضاً 
وألن الجامعة العربية ال تستطيع أن ترفض استقبال أي ممثل رسمي لبالده، فلقد كان علـى أمينهـا العـام أن          

ير التائه في قلب المجامالت الفارغة من المعنى، وأن يطرح الصوت علـى المـواطنين العـرب                 يستقبل الوز 
ليتبرعوا لهذه الحكومة المنكورة عليها شرعيتها لعلهم يعّوضون ولو رمزياً عن التقصير الفاضح لحكومـاتهم               

  . التي تملك من الشرعية أقل بما ال يقاس من حكومة حماس
رتّب األسلحة المصادرة، وحّدد مصدرها، وافتـرض أن        : ي للمهمة القذرة بال وجل    وهكذا تصدى النظام األردن   

ثم كان ال بد من تدبير شـريك        ... ثمة مشروع فتنة تدبرها حماس في المملكة التي أقيمت على أنقاض فلسطين           
  !!.. قوي له مصلحة في هّز استقرار النظام المنيع، فإذا هي سوريا

س وحدها، بل على من اعتبر نفسه منتصراً بانتصار إرادة الشعب الفلسطيني الذي             هي الحرب إذاً، ال على حما     
  .. اختار حماس لحكومته

هي الحرب على من اّدعى أن انتصار حماس يفتح جبهة المقاومة لالحتالل األميركي اإلسرائيلي للمنطقة مـن                 
  ! غزة إلى طهران

العراق بالتواطؤ واالستخبارات وقواعـد الـدعم       إن األردن يخوض الحرب مع االحتالل األميركي ضد شعب          
الخلفية، وتصدير التكفيريين الذين يمنعون قيام مقاومة موحدة لالحتالل، وينشرون مناخ الفتنة بين العـراقيين               

  .. خدمة لالحتالل ولحسابه
ديثه عن الهالل   وها قد جاءت الفرصة الذهبية للنظام الملكي الذي كان أول من تجّرأ فدعا إلى الفتنة عبر ح                .. 

الشيعي، لكي يبرهن أنه جاهز أيضاً للقتال ضد أي هالل سني إذا هو كان في موقع العداء للمشروع األميركي                   
  . اإلسرائيلي باحتالل اإلرادة العربية

وسيكون هذا الهالل بعد اليوم أحمر قانياً كدماء العراقيين والفلسطينيين وكل من يقف إلى جانبهم في مقاومة                 .. 
  .حتالل، أميركياً كان أم إسرائيلياً، وكالهما واحداال

  21/4/2006السفير 
  

  الحكومة الفلسطينية بين محطتي نعم وال .47
      راسم المدهون
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ينبئ أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة عن تململ خجول في اتجاه التكّيف مع معطيات الواقع، وحقائق الحيـاة                 
 ونحن نسمع التصريحات شبه الواضحة، وشبه الغامضة، التـي تنـاوب            نقول بتململ خجول  . السياسية الدولية 

على اعطائها رئيس الحكومة اسماعيل هنّية ووزير الخارجية محمود الزهار، والتي ال تزال تقف فـي زحـام                  
تيارات متعاكسة تحاول أن تقول لكل واحد منها ما يرضيه ولو جزئياً، حتى إذا هدأت هذه التصريحات تبـين                   

أنها لم ترِض أحداً، بل أن األطراف الدولية األساسية ال تزال تقاطع الحكومة الفلسطينية وتتخـذ منهـا                  للجميع  
مواقف متشددة، نعرف جميعاً أنها ليست بالضرورة مواقف مبدئية تتعلق بسياسة الحكومة قدر ما هي ذرائـع                 

د أولمرت الداعي إلى رسم حدود      لمحاصرة الشعب الفلسطيني وعزله، وعزل حركته السياسية خدمة لخيار ايهو         
إسرائيل من جانب واحد، بذريعة عدم وجود شريك فلسطيني حقيقي يمكن أن يتحمل أعباء السالم، وهي ذريعة                 
ال نشك في أن أصحاب تلك النيات يبحثون عن مصداقيتها في إصرار الحكومة الفلـسطينية الجديـدة، علـى                   

لتصريحات التي تقف بين النعم والال، والتي ال تعني في النهايـة            التمسك بالءاتها المعروفة، ومواصلة اطالق ا     
سوى التلعثم والعجز عن مواجهة الواقع الدولي ببرنامج سياسي واقعي، يأخذ في اعتبـاره مـوازين القـوى                  

 إلى خطاب سياسي إيجابي ينزع الذرائع المضادة،        - في هذه المرحلة بالذات      -الراهنة، وحاجة قضية فلسطين     
صورة الطرف الفلسطيني في العالم باعتباره ضحية االحتالل وإجراءاته القمعية، بكل أشكالها، والتي ال              ويعيد  

يجوز أن تختفي تحت ركام األكاذيب اإلعالمية عن رغبة إسرائيل في السالم وتشّدد الفلسطينيين وإصـرارهم                
  .على الحرب

الً واساساً، في فكرة الخلط بين جمهورها وبين قـوى          المشكلة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية الجديدة تقع أو       
السياسة الدولية الفاعلة، فهي إذ تبحث عن صدقيتها عند ذلك الجمهور على أساس الوفاء للبرنـامج الـسياسي                  
الذي خاضت به االنتخابات التشريعية األخيرة تنسى أن تلك االنتخابات لم تكن فقط استفتاء علـى الموضـوع                  

ر المفاوضات، لكن على جملة من الموضوعات األخرى، وفي المقدمة منها الفلتـان األمنـي               السياسي، أو خيا  
والوضع االقتصادي، وهما أزمتان تتبادالن الدعم واالسناد في صورة يومية ودائمة، فالـذين انتخبـوا حركـة     

بات الرئاسـية، بـل     حماس في االنتخابات التشريعية، هم ذاتهم الذين انتخبوا الرئيس محمود عباس في االنتخا            
انتخبوه على أساس برنامج سياسي واضح، قال فيه أبو مازن انحيازه إلى خيار المفاوضات والبحث عن تسوية                 
تفضي إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتبادالن االعتراف وتقيمان سالماً كامالً، بل لم يخف رفضه لعـسكرة                

ذلـك يعنـي    .  أمام عدسات المصورين وشاشـات الفـضائيات       االنتفاضة وجعل هذا الرفض موقفاً علنياً، قاله      
بالضبط أن فوز حركة حماس، هو في الجانب المهم، بل األهم رغبة فلسطينية في التغيير، وبالذات في الشؤون                  
الداخلية، ما دام الجميع يعرفون أن صالحيات الحكومة تنحصر في تصريف األمور الداخليـة، فيمـا تتـولى                  

لسطينية مسؤولية المفاوضات، وهي التي تولتها منذ البداية ووقعت من خاللها اتفاق أوسـلو              منظمة التحرير الف  
الذي تأسست بمقتضاه السلطة الوطنية الفلسطينية، ونالت االعتراف الدولي الواسع، والـدعم المـالي الـذي ال      

  .تستطيع االستمرار من دونه
ومة فلسطينية، ال تعترف بمنظمة التحرير الفلـسطينية،        هنا، ال يعود مفيداً ألحد على االطالق الحديث عن حك         

أي بمرجعيتها، فمن يشاهد النشرات اإلخبارية في الفضائيات، سوف يشاهد بالضرورة لوحة كبيرة معلقة على               
. باب مجلس الوزراء، كتب عليها بخط كبير منظمة التحرير الفلسطينية وتحتها عبارة رئاسة مجلس الـوزراء               

ا بالضرورة إلى مسألة ما يسّمى بتنازع الصالحيات بين رئيس الحكومة إسماعيل هنية والرئيس              هذا أيضاً يقودن  
أبو مازن، والواضح من خالل محطات هذا التنازع أن رئيس الحكومة الجديد ال يتذكر أن النظـام الـسياسي                   

ـ                  ورة حـرة   الفلسطيني هو نظام رئاسي أي أنه يمنح صالحيات واسعة للرئيس، المنتخـب أيـضاً وفـي ص
وديموقراطية، فالكالم عن عدم أحقية رئيس السلطة في تعيين مدير عام مثالً، يتناقض مع القانون األساسـي،                 
الذي ال يسمح للرئيس أبو مازن بذلك وحسب، لكنه يعطيه حق إقالة أي وزير وإقالة الحكومة ورئيسها، وهـي                   

زن بعد فوز حركة حمـاس فـي االنتخابـات          صالحيات من الضروري أن نتذكر أنها لم تمنح للرئيس أبو ما          
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التشريعية األخيرة، بل كانت موجودة في النظام الفلسطيني والقانون األساسي منذ نشأة السلطة، أي منذ تـسلم                 
الرئيس الراحل أبو عمار رئاسة السلطة والحكومة، ثم منذ استحدث منصب رئيس الوزراء، ولعلنا ال ننسى هنا                 

 الصالحيات بين الرئيسين أبو عمار وأبو مازن، والذي ظلت الغلبة خالله للرئيس             الصراع الذي نشأ حول هذه    
  .الراحل استناداً للقانون األساسي

تحتاج السياسة الفلسطينية اليوم، وأكثر من أي وقت مضى إلى نبذ سياسة المناكفة واالختالف المتعمـد، بـل                  
تي يمكن أن تؤلف برنامجاً سياسياً يوّحد الجميع ويطلق         أيضاً الى البحث بجدية حقيقية عن القواسم المشتركة، ال        

  .خطاباً سياسياً واعياً، يدرك حقيقة ما يحاك للجميع من أفخاخ تستهدف استثمار التشدد إلى غايات معاكسة
الوقت في مثل هذه الحالة مهم، بل بالغ األهمية، فالبرنامج الواضح الذي يغادر بسرعة حالة الوقوف بين نعـم                   

و قادر على استنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية التي اثخنتها جراح سـنوات االنتفاضـة وأرهقهـا                وال، ه 
الجوع والعوز، والتي ال تحتمل مراهنات طوباوية، حول الشعب الذي احترف الصمود، فالكل يعرف أن هـذا                 

 الرئاسة والحكومة هو الخطوة     إن برنامجاً سياسياً موحداً، واقعياً وواضحاً بين       .الصمود يحتاج أسسه وشروطه   
أما غير ذلك   . األولى والضرورية، للتفرغ لمعالجة المأزقين األهم، االنفالت األمني والحالة االقتصادية الصعبة          

فلن تكون نتيجة ال تفاقم الفلتان األمني وتفاقم التردي المعيشي، ألوسع قطاع من الناس، الذين لن يكون مفيـداً                   
  .مودبعد ذلك حثهم على الص

  21/4/2006الحياة 
  

  هكذا يحاربون الفلسطينيين .48
    ماهر عثمان

فـي االنتخابـات التـشريعية      ) حمـاس ( يفعل االوروبيون واالميركيون منذ فوز حركة المقاومة االسـالمية          
عكس ما يقولون في اطار التعامل مـع الحكومـة          ) يناير(الفلسطينية في الخامس والعشرين من كانون الثاني        

ة التي تقودها حماس، وبالتالي في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني ككل كون تلـك الحكومـة منتخبـة                  الفلسطيني
  .باالقتراع الشعبي الحر وممثلة للناس في الضفة الغربية وقطاع غزة

وقد كرر مسؤولون اوروبيون من مستويات متعددة قولهم، منذ تولي حكومة حماس السلطة وقـرار االتحـاد                 
ساعدات عن السلطة الفلسطينية، ان بلدانهم ال تريد معاقبة الشعب الفلسطيني علـى خيـاره               االوروبي قطع الم  

 وانها اي بلدانهم تشترط الستئناف المعونات المالية اعتراف حركة حمـاس وحكومتهـا بحـق                ،الديموقراطي
وبغـض  .  ونبذ العنف   واالتفاقات السابقة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل        ،اسرائيل في الوجود  

النظر موقتاً عن موقف حماس من تلك الشروط وما اذا كان لموقفها مبرراته، فان آثار قطع المساعدات المالية                  
. االوروبية واالميركية تمس مباشرة المواطنين الفلسطينيين وتنعكس عليهم بؤساً وشقاًء وجوعاً او سوء تغذيـة              

ع رواتب موظفيها ستبدو عاجزة في نظر عدد غفير من مواطنيهـا            اكثر من هذا فان اي حكومة ال تستطيع دف        
  .وسترتفع االصوات مطالبة برحيلها

وفي السياق الفلسطيني يعيل كل موظف حكومي سواء كان من قوات االمن او من جهاز الخدمة المدنيـة مـا                    
ون نسمة، يـضاف    معدله ستة اشخاص، ما يوصل عدد المتضررين مباشرة من عدم دفع الرواتب الى نحو ملي              

  .اليهم المتضررون بصورة غير مباشرة بسبب انقطاع دورة الصرف المالي
وباالمكان تصور مدى المشقة التي يعاني الفلسطينيون منها حالياً بسبب انقضاء ثالثة اسابيع على موعد صرف                

  .الرواتب الشهرية للموظفين الذين سرعان ما يصرفون رواتبهم الضئيلة اصالً
ن االوروبيين واالميركيين صاروا شركاء في قطع المال عن الفلسطينيين لالسرائيليين الذين اوقفـوا              والواقع ا 

  . مليون دوالر شهريا55ًدفع اموال الضرائب والجمارك المستحقة للفلسطينيين وتعادل نحو 
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ى موارد مالية بديلة    ان هذا االبتزاز الغربي واالسرائيلي من شأنه ان يدفع حماس، اذا استمر، الى االعتماد عل              
من اي مصدر متاح خصوصاً اذا لم تكن المساعدات العربية كافية او اذا تعسر ايصالها بسبب قيود او ضغوط                   

واذا استمرت المقاطعة الدولية لـ حماس وحكومتها على النحو الحالي وشعرت بأن الدول الغربيـة               . اميركية
راطي للشعب الفلسطيني وتعاقب عليه عملياً، فان هذا قد يـدفع   المنحازة عموماً السرائيل ترفض الخيار الديموق     

هذه الحركة الملتزمة بهدنة مع اسرائيل منذ اكثر من عام الى العودة الى العمل المسلح، خصوصاً وهي تـرى                   
ان رئيس الوزراء االسرائيلي المكلف ايهود اولمرت يبدو مصمماً على فرض حدود جديدة لدولة اسرائيل على                

  .لفلسطينيين وفي اراضيهمحساب ا
 االوروبية للتعامل مع حكومتها، من الواضح       - االميركية   -وعودة الى موقف حماس من الشروط االسرائيلية        

ان الحركة الملتزمة بالهدنة قادرة على ان تبني على هذا االلتزام وان تعري الزعم االسرائيلي عن عدم وجود                  
  . تسوية على اساس دولتين، فلسطين الى جانب اسرائيلشريك فلسطيني في المفاوضات وصوالً الى

ان الفلسطينيين هم الرقم الصعب في المعادلة الشرق اوسطية، كما كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يقول، وال                 
يمكن ان يسود سالم قابل للبقاء من دون ان تكون لهم دولة مستقلة قابلة للبقـاء، متواصـلة جغرافيـاً وغيـر                      

ويجدر بحكومة حماس وهي ما تزال اآلن ملتزمـة بالهدنـة،          . الشاكلة التي يريدها االسرائيليون   ممسوخة على   
بمعنى انها ال تحارب، ان تمارس العمل السياسي من اوسع ابوابه وان تفتح آفاقاً جديدة وان تستمد مبـادرات                   

من االستماع الـى نفـس اآلراء       جديدة من خبرات عدد كبير من الديبلوماسيين واالكاديميين الفلسطينيين بدالً           
وليست حماس مطالبة بالتخلي عن اي حق مـن         . نفسها من االشخاص أنفسهم من الحركة نفسها طوال الوقت        

كل ما قد يحسن بحكومتها ان تفعله اآلن هـو ان تنـسق خطواتهـا               . حقوق الشعب الفلسطيني، وهي لن تفعل     
سطينية محمود عباس وتتفق معه على الخطوط العريضة        وتحركاتها بل تصريحاتها ايضاً مع رئيس السلطة الفل       

في القضايا الجوهرية لئال تتعمق االزدواجية بينهما فال تعود للفلسطينيين سياسة منسقة موحدة تعطيهم صـدقية                
  .في نظر المجتمع الدولي

  21/4/2006الحياة 
  

   حياة قصيرة في فلسطين..رايتشل كوري .49
   بيسان الشيخ

 عندما سـحقتها دبابـة      2003) مارس( آذار   16مرة أولى في    . كية رايتشل كوري مرتين   قتلت الناشطة االمير  
اسرائيلية فيما هي تحاول ثني سائقها عن تدمير منزل عائلة فلسطينية في رفح، ومرة ثانيـة عنـدما حّولـت                    

قـصة  . مالصحافة موتها خبراً عادياً أضيف الى أخبار عشرات القتلى، الذين توقف بهم الزمن لحظة مصرعه              
رايتشل اقتصرت على تفاصيل قليلة وصلتنا بمبادرات فردية وعائلية ولم تندرج ضمن حمالت تضامن منظمة               

رايشتل شـابة اميركيـة مـن أوليمبيـا         . وواسعة، ترافق عادة مقتل مواطنين أميركيين في النزاعات المسلحة        
لمنع الجيش االسرائيلي مـن تـدمير       ، انضمت الى متطوعين دوليين سافروا الى االراضي المحتلة          )واشنطن(

انه شعور بالتضامن االنساني تجاه هؤالء االشخاص الذين ال تعرفهم رايتشل بالـضرورة،             . منازل الفلسطينيين 
  .لكنها شعرت بالذنب تجاههم لمجرد أن حكومتها تساند من يحول حياتهم جحيماً

واجهة الدبابات حتى هـشمت عظامـه، يغـذي         وفيما ال يزال طالب ساحة تيانانمين الذي وقف هو ايضاً في م           
المخيالت، ويحفز على الكتابة وصناعة االفالم، وال تزال صورته مطبوعة في ذاكرتنا وقـد تحولـت رمـزاً                  

فعند ذكر اسمها نعبس قليالً محاولين نبش صورتها من         . للكرامة االنسانية، بالكاد نتذكر من هي رايتشل كوري       
 آه طبعاً، حالما يسبقنا أحدهم الى القول إنها االميركيـة التـي دهـستها الدبابـة                 مكان ما في ذاكرتنا ثم نهمهم     

ومحاولة التعتيم على قصة كوري بدأت عبر وسائل االعالم في بالدها وقد وصفتها أكثر من مرة                . االسرائيلية
حـد مـسارح    فأ. بالشابة الساذجة والمتهورة حتى تحولت المواقف أخيراً قراراً شبه رسمي وإن غيـر معلـن              
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برودواي الذي كان مقرراً أن يستقبل مسرحية اسمي رايتشل كوري اعتذر قبل يوم واحد من بـدء العـرض                   
ثم في وقت الحق قدمت إدارة المسرح أعذاراً من نوع مرض شارون وفوز حماس              . بحجة أعمال ترميم طارئة   

  .يضعاننا في موقف حرج إزاء عرض هذا النوع من االعمال الفنية
وعربياً، . لغارديان البريطانية، كانت أول من نشر رسائل رايتشل الى والديها، بعد مقتلها بوقت وجيز             صحيفة ا 

بنشر ترجمة خمس من هـذه الرسـائل        ) ابريل/  نيسان -آذار(تفردت مجلة اآلداب الشهرية في عددها األخير        
 الناقد سـماح إدريـس، رئـيس    أنجز الترجمة. التي وجهتها رايتشل في شكل خاص الى أمها ومنها الى العالم 

  .تحرير اآلداب
فقالت الوالدة بكالم مـوجز     . قدمت للرسائل والدة رايتشل، فأخبرتنا قصة بسيطة عن ابنتها، ولكن غير معروفة           

فهي التي تقف وراء انضمامها الـى       . 2001) سبتمبر( ايلول   11ومعبر ما كان رد فعل ابنتها على اعتداءات         
 االسرائيلي أساس الغـضب العربـي       - قبل حكومتها ربما، أن الصراع الفلسطيني        حركة السالم لكونها فهمت   

. ورايتشل ليست فقط بطلة صغيرة متهورة، بل هي ذهبت الى غزة خائفة كما تقـول األم . والمسلم على أميركا  
 الرسائل،  ونلحظ في المقدمة كما في    . وعندما اتصلت الحقاً بذويها كانت خائفة ايضاً، ولكن مصممة تذكر األم          

أن الدافع االساسي لسفر رايتشل الى االراضي الفلسطينية المحتلة هو دافع انساني بالدرجـة االولـى، ولـيس                  
قد تحمل هذه الفكـرة فـي       . فهي كدافعة ضرائب أميركية رفضت أن تستغل أموالها في أفعال شريرة          . سياسياً

في دفاعها عـن الفلـسطينيين   . لب فعل المواطنةطياتها بعض البراءة االميركية، لكنها، في الوقت نفسه في ص   
ففي الرسـالة االولـى     . كانت رايتشل تدافع أيضاً عن فكرة أميركا كبلد، وعن معنى أن تكون هي مواطنة فيه              

، لم تتوقف عن إجراء المقارنـات       2003) فبراير( شباط   7التي أرسلتها الى االصحاب والعائلة واآلخرين في        
لممزقة على الحواجز وحياتها المرفهة التي يبدو استخدام االنترنت فيهـا أمـراً مـسلماً               بين حياة الفلسطينيين ا   

وتقر رايتشل في هذه الرسالة نفسها بأن كل ما طالعته في الواليات المتحدة عن هذا الصراع مختلـف                  . وبديهياً
حقها وحق أي مـواطن     عما لمسته على أرض الواقع، كأنها بذلك أيضاً تطالب حكومتها بشفافية أكثر وبصون              

في الرسالة االولى كانت رايشتل ال تزال تحت وطأة المشاهدة االولى، وكانت ال تـزال               . أميركي في المعرفة  
حبي للجميع، ألمي وسموش    : متعلقة بمن تركتهم وراءها في أميركا، فجاء توقيعها الى اصدقائها بأسماء دلعهم           

أما توقيع الرسالة االخيرة الـذي ال يبلغـه         . حبي ألوليمبيا وأف جاي وبارنهاير وسسميز ومدرسة لينكولن، و      
 يوماً في   20القارئ إال وقد ذرف بعض الدمع، فيدل على التغير الجذري الذي طرأ على رايتشل بعد إمضائها                 

ختمت رايتشل متوجهة الـى     . ليتك تستطيعين أن تتعرفي اليهم، ذات يوم كما أتمنى، ستتعرفين اليهم          . فلسطين
  .أمها
فهي صارت لـديها عائلـة، إذ       .  رسائل نشرتها اآلداب، رافقنا تطور حياة رايتشل       5 يوماً ومن خالل     20ي  ف

بيت العائلة تعرض للقصف، ولها أخ اسمه نضال، وجدة تتشح بالـسواد كغالبيـة الجـدات العربيـات                  : تقول
وتطور عالقـة رايتـشل     .  تيتا وتنصحها باالقالع عن التدخين، حتى أن رايتشل ال تتمالك عن أن تناديها تحبباً            

ففيما كانت تنمقها في البداية، وتختار االشخاص بعناية، بدأت         . بالفلسطينيين بدا واضحاً جداً في تواقيع رسائلها      
ففي الرسالة الرابعة، تخلت الشابة عن الشكليات ألن وقت الطعام حان وقدم لها أحدهم مـا                . تنشغل عنها الحقاً  
طيـب هنـاك    : فتوقفت عن الكتابة قائلة   . في النص االصلي، واالرجح أن يكون فالفل       peasقالت أنه بازيالء    

  .علّي أن آكل وأن اشكرهم. رجال غرباء أعطوني اآلن بازيالء
لم تغفل رايتشل في متن رسائلها توثيق االزمات السياسية التي كانت تعيشها، من التحضير لحـرب العـراق،                  

 منزالً وانخفاض عدد العاملين في اسرائيل، ووقـف تـصدير           25وتدمير  وإعادة احتالل غزة، وحفر الخنادق      
  ...الزهور الغزاوية

لكن رايتشل، على رغم حماستها حرصت على أن يكون تضامنها مع الوضع االنساني للفلسطينيين مجرداً من                
ن بوش أو شارون   فهي غير مقتنعة بأ   ). االسرائيلي في هذه الحالة   (أي شحنات سياسية أو عاطفية كارهة لآلخر        
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مجنون كما قالت مرة ممازحة الفلسطينيين، وتحدثت عن الجنود االسرائيليين كأوالد مجهولي االسـماء فـوق                
وال تنكر رايشتل اسرائيل، فبالنسبة اليها كأميركية، هي دولة حقيقية لها اسم يشار اليهـا بـه، لكـن                   . دبابات

رة تكتب رايتشل اسرائيل في الـنص االنكليـزي، يـضيف           ففي كل م  . الترجمة العربية لم تحفظ لها هذا الحق      
. بين هاللين في النص العربي، نكراناً منه لـ الكيان الصهيوني كما يسميه في المقدمة             ) 48فلسطين  (المترجم  

فإلى أي حد يمكن ناقـل الـنص أن         . والواقع أن لحظة من هذا النوع تضع المترجم أمام امتحان األمانة الفعلي           
  اقفه الشخصية ومواقف الكاتب؟يفصل بين مو

وهـي  . أعادت اآلداب إحياء رايتشل كوري لدى القراء العرب الذين لم يتسنى لهم مطالعة رسائلها باالنكليزية              
   .رسائل ال تقرأ، بل تلتهم بمتعة وحب وكثير من التضامن

 21/4/2006الحياة 
  

  !...بيان مشترك عن وزيري خارجية فلسطين؟ .50
  عريب الرنتاوي 

قاء هو األول من نوعه، التقى وزيرا خارجية فلسطين، فاروق القدومي ومحمود الزهار في القاهرة قبـل                 في ل 
بضعة أيام، ودارت بينهما محادثات مثمرة، خّيمت في أثنائها روح التعاون اإليجابية على فضاءات االجتمـاع،                

لنظر بين الجانبين حيال العديـد مـن        وانتهى الطرفان إلى ما يشبه البيان المشترك، حيث أكدا تقارب وجهات ا           
الملفات، األمر الذي شجعهما على تقرير فتح قنوات التنسيق والتعاون واالستمرار في عقد اللقاءات الثنائية في                

  .المستقبل
مثل هذا اللغة، تصلح لالستخدام عندما يلتقي وزيرا خارجية دولتين متخاصمتين، خارجتين من حرب حدودية،               

 الثروات أو من توتر شديد في العالقات أوصل العالقة بينهما إلى حافة الهاويـة، لكـن أن                  أو من صراع على   
تستخدم مثل هذه العبارات، لوصف لقاء يفترض أنه روتيني ومن باب تحصيل الحاصل، بـين وزيـرين فـي       

لـدائرة  منظمة واحدة، فهذا أمر غير مفهوم، ويذكر بصراع الصالحيات والسلطة والنفـوذ بـين ا              /سلطة/دولة
  .السياسية ووزارات الخارجية المتعاقبة في حكومات السلطة الوطنية

مثل هذه اللغة، التي تثير من القلق أكثر مما تثير من الطمأنينة، تذكرنا بأزمة النظام السياسي الفلسطيني، وهي                  
يخ الفلـسطيني   أزمة سابقة لفوز حماس في االنتخابات وتأليفها منفردة ألول حكومة غير فتحاوية فـي التـار               

االستحقاق، بالنظر لتصادم البـرامج بـين حمـاس والمنظمـة،           /الحديث، لكنها أزمة تفاقمت بعد ذلك التاريخ      
  . واستنكاف األولى عن االعتراف باألخيرة، ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني

ـ               ات التـاريخ الفلـسطيني     والراهن أن حالة الهرقلة التي يمر بها النظام الفلسطيني، في واحدة من أعقد محط
الحديث، ما عادت مقبولة، ومن غير المسموح لها باالستمرار، فحماس عليها أن تحـسم أمرهـا بخـصوص                  
المنظمة، فهذا الكيان غير قابل للقسمة والطرح والضرب، بل هو مفتوح على احتمال الجمـع فقـط، والجمـع       

وعلى المنظمة وفتح بدورهما أن تحسما      . هاتهاالمقصود هنا، بين مختلف الفصائل على اختالف مشاربها وتوج        
أمرهما، فإعادة هيكلة المنظمة تأخرت طويال، وهي عرضة للمماطلة والتسويف من قبل قـوى وشخـصيات                
مستفيدة ونافذة، تدرك تمام اإلدراك أن عجلة التاريخ تخطتها، وأنها إن غادرت مواقعها ومكاسبها المتحققة منذ                

  .صة ثانية أبدا، للبقاء في دائرة الضوء أو العودة إليهاسنوات وعقود، فلن تجد فر
ووحدها مبادرة يقودها عقالء حماس جنبا إلى جنب مع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يمكن أن تخـرج الحالـة                  
الفلسطينية من شتاتها وتعدد مرجعياتها، وأن تكفل انتقال المشهد الفلسطيني من وضعية التلقي السلبي لمعطيات               

ية اإلسرائيلية واإلقليم المضطرب والمجتمع الدولي بمعاييره المزدوجة واستنكافاته المعروفة عن القيـام             األحاد
وحدها مبادرة من هذا النوع، يمكن أن تخرج حماس من أزمتها، والـشعب الفلـسطيني مـن                  .بأي دور فاعل  

  .  من انهياراتها المتالحقةاألزمة التي فاقمها فوز حماس، ويمكن أن تخرج المنظمة من سباتها، والسلطة
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