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  الهدوء يعود الى غزة واالشتباكات تنحسر بعد اتفاق فتح وحماس  .1

عاد الهدوء إلـى   :محمد صالحوفتحي صباح   ة  والقاهرغزة  نقالً عن مراسليها في      24/4/2006الحياة  نشرت  
وخلـت   .اال ان ذلك لم يمنع وقوع حوادث صغيرة متفرقـة         . شوارع غزة في اعقاب االتفاق بين فتح وحماس       

وساهم في ارساء   . شوارع القطاع من أي مظاهر مسلحة، واختفى المسلحون، وتوقفت التظاهرات والمسيرات          
وناشـدت   .مية واالقصى لمدة ثالثة أيام لمنع االحتكاك بـين الطـالب          الهدوء اغالق جامعات االزهر واالسال    

 جماهير الشعب الفلسطيني الكف عن مظاهر االحتكاك التي تقود إلى           : في بيانهما المشترك    فتح وحماس  حركتا
 الى وجوب احترام قيادات الشعب ورموزه الوطنية واالبتعاد عن لغـة التـشكيك              :ودعت الحركتان . االحتقان

كما دعتا الرئاسة والحكومة الى تعزيز آلية التنسيق بينهما بما يـساعد            . شويه واالساءة والتطاول والتخوين   والت
ورغم االتفاق على تخفيف حال االحتقـان،        .على تطوير كل المؤسسات الحكومية لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني        
سلحا من انصار كتائب االقصى مبنـى        م 20شهدت االراضي الفلسطينية حوادث امنية متقطعة، اذ احتل نحو          

واطلـق   .بلدية نابلس، واجبروا الموظفين على مغادرة مكاتبهم، قبل ان يخرجوا من المبنى بعد نحو ربع ساعة            
ووصلت قـوات مـن      . باسم نعيم  .مسلحون من كتائب شهداء االقصى النار بكثافة على مكتب وزير الصحة د           

واصيب ثالثة مـن المهـاجمين      . مكتب الوزير واشتبكت مع المسلحين    األمن الوطني والشرطة الفلسطينية إلى      
  . نقلوا الى المستشفى، فيما اعتقلت الشرطة خمسة آخرين اعتلوا سطح المبنى في شارع الوحدة في غزة

قالت مصادر مصرية إن جماعة اإلخوان المسلمين عرضت وساطة بين السلطة الفلـسطينية             من ناحية أخرى،    
وأصدر مرشد االخوان محمد مهدي عاكف بيانـاً اعتبـر فيـه أن القـضية                .خالف بينهما وحماس لتجاوز ال  

 ودعـا  .الفلسطينية وصلت إلى مستوى من التعقيد ربما تكون له آثاره وتداعياته على حاضر القضية ومستقبلها             
قضايا، معتبرا   اعتبار قضية وحدة الفصائل ووحدة الشعب الفلسطيني قضيةً مقدسةً تعلو على كل ال             : الى عاكف

 السالح الفلسطيني بل الحجارة ال يصح إال أن يكون لها هدف واحد هو العدو الصهيوني، وأن المـصلحةَ                   :أن
واكد أن الخالف في الرؤى والبرامج ال ينبغي أن يكون سـببا            . الوطنية تتقدم على المصالح الفئوية والشخصية     
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از الغربي والصهيوني الذي يسعى الى أخذ كل شيء من          وشدد على رفض الخضوع لالبتز    . للعداوة والكراهية 
الشعب الفلسطيني وال يعطيهم أبسط حقوقهم، وعلينا أن نعتبر بالتجارب القديمة والحديثة في التعامل مع العدو،                

قـضية  (على الحكومات العربية أال تَنصاع للضغوط الجائرة التي تمارس عليها للتخلي عن قضيتنا األساسـية                
  ).فلسطين

اعربت مصر واسبانيا عن قلقهما للصدامات األخيرة بين        : القاهرةمن   24/4/2006اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  
عناصر من فتح وحماس، واكدتا ضرورة العمل من أجل وقف هذه الصدامات ودفع الحركتين الـى االلتقـاء                  

  . وتوحيد جهودهما
دعا جميع القـوى الوطنيـة       -فدا -راطي الفلسطيني   االتحاد الديمق أن   24/4/2006الحياة الجديدة   وجاء في   

واإلسالمية، إلى تهدئة األجواء وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أية مـصالح فئويـة أو                 
الغت فتح مسيرة كانت مقررة االثنين وقالت في بيان لها انه انطالقا من شعور فـتح                 من جهة أخرى     .شخصية

ة ودرءاً للفتنة وصوناً للدم الفلسطيني الطاهر وحماية للوحدة الوطنية في مواجهة االحـتالل              بالمسؤولية الوطني 
وتفويتا للفرصة على كل الذين ال يريدون الخير لشعبنا المرابط، وإتاحة للفرصة كي يحل الحوار الوطني نهجا                 

، وفي نداء من الحركة الى كـل        لمواجهة كافة االختالفات، فانه وبناء على توجيهات الرئيس عباس وقيادة فتح          
أبنائها وكوادرها ومؤيديها ومؤازريها وكافة جماهير الحركة فقد قررت الحركة وأطرها التنظيمية وأجنحتهـا              

شددت جبهة التحرير العربية على أهمية التمسك بالوحدة الوطنيـة ونبـذ             من ناحيتها    .العسكرية إلغاء المسيرة  
  . الصمود والمواجهة أمام التحديات التي يتعرض لها شعبناالخالفات الداخلية لتوفير مقومات

أعلنت كتائب شـهداء األقـصى رفـضها المطلـق          : 24/4/2006األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
، أكدت أيضاً رفضها لالتهام الذي صدر عن مكتـب وزيـر            الصحةلالعتداء الذي وقع أمس على مقر وزارة        

  . ، بأنها تقف وراء المشكلة التي حدثت باسم نعيم بحقها.الصحة د
شخصيات سياسية ومحللـون فلـسطينيون      أن  غزة ياسر البنا    في   23/4/2006اسالم أون الين    وذكر مراسل   

وفـي تـصريحات     . على أن هجوم مشعل على رئاسة السلطة وفتح مؤخرا، كان مقصودا ومخططا له             واأجمع
إن تصريحات مشعل تهـدف     : الطالع على توجهات حماس   نت قال مصدر فلسطيني واسع ا      .إلسالم أون الين  

إلى توصيل رسالة تحذيرية لفتح وتعبر عن استياء حماس من ممارساتها ضد الحركة لكنها جاءت عن طريـق       
وتأكيدا لهذا التفـسير اسـتبعد خبـراء سياسـيون أن تكـون              .مشعل لكي تكون غير محسوبة على الحكومة      

 مخيمر أبو سعدة المحلل الـسياسي       .وقال د  . تكون مدروسة ومقصودة   تصريحات مشعل انفعالية ورجحوا أن    
إن شخصية بوزن مشعل ال يمكن أن تصدر عنها مثـل هـذه             : ومدرس العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة     

يبدو من خطاب مشعل أنه مستاء مما يجري على الساحة،          : وأضاف .التصريحات بشكل انفعالي وغير مدروس    
مصطفى الـصواف اإلعالمـي     اعتبر  و . كي يتحدث هو تحديدا بهذه القضايا وبهذه الطريقة        لكنه كان مخططًا  

أن شدة الخطاب وقسوته نابعة من حجـم مـا تتعـرض لـه حمـاس       : والخبير في شئون الحركات اإلسالمية    
وحكومتها من ضغوط ومحاوالت تهميشها وسلب صالحياتها؛ وهو ما دفع بمشعل إلى أن يوجه صدمة عنيفـة                 

إن تصريحات مشعل تشير إلى ضيق حماس الشديد مما تسميه سحب صـالحيات             : وقال .ن يقف وراء ذلك   لم
 إياد البرغوثي أستاذ العلوم الـسياسية       .بدوره اعتبر د   .الحكومة من قبل الرئاسة بطريقة تفرغها من مضمونها       

ة االستمرار فـي سـحب      بجامعة النجاح في نابلس أن تصريحات مشعل رسالة تحذير لرئاسة السلطة من مغب            
  .صالحيات الحكومة، واالشتراك في المؤامرة الدولية التي تحاك إلفشالها

نبيل شعث قال قبيل مغادرته الدوحة أن هناك اسـتعدادا وقناعـة             أن   الدوحةمن   24/4/2006البيان  وذكرت  
مساعدة الجميع على العمل    قطرية كاملة للقيام بدور من أجل قطع دابر الفتنة، وتلبية طلب أبو مازن للوساطة و              

  . ونقل شعث للمسؤولين القطريين، وجهة نظر فتح في ما يتعلق بالتطورات الفلسطينية الداخلية. المشترك
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ـ   األمين العام للجامعة العربية    أن   مسعود الحناوي  24/4/2006األهرام المصرية   وأورد مراسل     ىعمرو موس
 في الوقت الـذي     :وقال  . خيراأ شهدتها الساحة الفلسطينية     عن غضبه وأسفه الشديدين من األوضاع التي       أعرب

نحاول فيه مساعدة الشعب الفلسطيني ونواجه باسمه عواصف عاتية نفاجأ بأن بعض المنظمات تتعـارك فيمـا                 
 أن نرفع عالمات االستفهام عن هذه األوضاع ونتائجهـا          ىلإوهذا يؤدي بنا    ،   وليةؤبينها مما يعكس إنعدام المس    

     . لية التي يجب أن تتحملها القيادة الفلسطينيةوؤوالمس
  
  عزم عباس إعفاء هنيةتنفي الرئاسة الفلسطينية  .2

نفت الرئاسة الفلسطينية مزاعم نشرتها صحيفة عبرية تفيد عزم عباس إعفاء رئيس الـوزراء اسـماعيل             :غزة
لي الحالي وإشراك حماس فـي      وأكدت أن الرئيس الفلسطيني يسعى الى إخراج الحكومة من مأزقها الما          . هنية

  .إعادة إطالق مسيرة السالم مع اسرائيل
  24/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الخالف مع عباس لن يصل إلى الصراع  : الزّهار .3

أكـد وزيـر الخارجيـة       :الكويت محمد العجمي   نقالً عن مراسلها في    24/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 أن خالف حماس مع الرئيس عباس لن يصل الى حد الصراع، ألن العالقـة               الفلسطيني محمود الزهار للخليج   

إن : وقـال  .واتهم إسرائيل بتأجيج الوضع الداخلي الفلسطيني      .بين الطرفين تكميلية لمصلحة الشعب الفلسطيني     
  .الرئيس الفلسطيني أطلق تصريحات أساءت للشهداء وهو أمر غير مقبول فلسطينياً ودينياً

ان العالقة بين   :  عمر عبد الرازق   .قال وزير المالية د    :24/4/2006 األيام الفلسطينية     في ةكتب جعفر صدق  و
الحكومة والرئاسة طيبة من حيث المبدأ، وهناك اتفاق على ان تستمر كذلك، وان تكون تكاملية وليست تنافسية،                 

حيات سببه ضعف آليـات     وهذا ما اكده الرئيس عباس والحكومة، موضحا ان سبب التنازع الظاهر في الصال            
  .التنسيق، ونحن في طور اعادة النظر في هذه اآلليات

  
 عليكم بالوحدة الوطنية:  الزهارستقبالًم  الكويتأمير .4

الكويت أكد أمير : ريم الميع وعايض البرازينقالً عن مراسليها  24/4/2006الرأي العام الكويتية نشرت 
 محمود الزهارالتزام الكويت ما تم االتفاق .جية الفلسطينية دالشيخ صباح األحمد امس لوزير الشؤون الخار

عليه في القمم العربية، من حيث دعم القضية الفلسطينية وكذلك المبادرة العربية للسالم، مشدداً على أهمية 
 فيما طمأن الزهار بأن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يدخل في ما يسمى بحرب .الوحدة الوطنية الفلسطينية

  . ان الكويت تلتزم دعم السلطة الفسلطينية وفقاً لحصتها في الجامعة العربيةمحمد الصباحوقال الشيخ  .ليةأه
 الزهار في رده على سؤال يتعلق       قال: ليلى الصراف نقالً عن مراسلتها     24/4/2006القبس الكويتية وأضافت  

ت سياسة ربما تكون نسيانا، هفوة، لكـن        انا اعتقد ان هذه ليس    : بان مشعل شكر جميع الدول ولم يذكر الكويت       
اقـول  . االخوة في حماس وفي حكومة فلسطين ورئاسة السلطة كلنا نقدر للكويت دورها وهذه قضية واضـحة             

  .مرة اخرى ان صفحة جديدة تبدأ بيننا وستكون لصالح القضية الفلسطينية والوطن العربي بكامله
 إن الحكومة الفلسطينية    :الزهار قال  أن   الكويت محمد العجمي  في   24/4/2006الخليج اإلماراتية   وذكر مراسل   

من جانبه أكد وزير خارجية الكويـت أن        .  مليون دوالر شهرياً لتجاوزها    140تمر بأزمة خانقة، وتحتاج الى      
  .األمير والشعب الكويتي معه سوف يستمران في دعم القضية الفلسطينية

    
  فلسطينية دور مصر مهم في دعم القضية ال : الزهار .5
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 أكد محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني ان مصر تلعب دورا مهما وحيويا في دعم               : حسين الزناتي  ،كتب
ـ                . القضية الفلسطينية   أن  ىوأشار في تصريحات صحفية له أمس بمطار القاهرة قبل مغادرته إلي الكويـت إل

  طينية في ظل نقص الرواتب وعملية الحصار هناك جهات يعنيها اال يستقر الوضع األمني في األراضي الفلس
  

   . التي تفرضها إسرائيل علي الشعب الفلسطيني ومحاولة البعض اعطاء انطباع بفشل الحكومة الفلسطينية
  24/4/2006األهرام المصرية 

  
  عباس يزور تركيا في بداية جولة أوروبية   .6
كيا، في بداية جولة تشمل أيـضاً ثـالث دول          بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس زيارة الى تر        : ا.ن.ق

أوروبية هي النرويج وفنلندا وفرنسا يبحث خاللها مع كبار المسؤولين العالقات الثنائية واألوضاع في المنطقة               
  .                         وكذلك حث الدول المانحة على استئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

  24/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
 نائب رئيس مجلس الوزراء يحذر من ثورة او انتفاضة ثالثة  .7

في ظل امتناع البنوك االقليمية عن تحويل اموال للحكومة الفلسطينية بسبب تهديدات  :رام اهللا من وليد عوض
ثة امريكية لتلك البنوك حذر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر امس من ثورة او انتفاضة ثال

عن قناعته ان الحكومة ستتمكن من ادخال االموال  الشاعر. د وأعرب .في حال استمرار تجويع الفلسطينيين
 . التي تم جمعها بالخارج وستفعل ذلك امام العالم كله

 24/4/2006القدس العربي 
  
  لجنة الداخلية واألمن في التشريعي تحدد مهامها واختصاصاتها   .8

على أهمية دور اللجنة في تنظـيم         اللجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي       أكد محمد دحالن رئيس    :غزة
وشدد خالل ترؤسه اجتماعـا      .العالقة بين التشريعي ومؤسسة الرئاسة من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى           

ـ                    .امفي مدينتي غزة ورام اهللا على ضرورة االلتزام بالقانون األساسي الذي يحـدد كافـة الـصالحيات والمه
وناقشت اللجنة، األهداف والمهام المنوطة بها بما اليتعارض مع اختصاصات اللجان األخرى، والتنسيق معها،              
والتي تتعلق بمراقبة النظام السياسي القائم على أساس سيادة القانون وضمان الحريات العامة واحترامه التعددية               

للعالقة المتبادلة بين السلطة التنفيذيـة وأفـراد الـشعب     السياسية وصيانة وحدة المجتمع عبر القوانين المنظمة        
وحددت اللجنة من ضمن مهامها الداخلية واألمن وتختص بدراسة وتقييم القوانين واألنظمة المتعلقة              .ومؤسساته

بالعمل الحزبي والتعاوني والمنظمات غير الحكومية، ودراسة الجوانب األمنية لالتفاقات السياسية، والمـساهمة             
العملية التفاوضية من خالل إعداد الدراسات والوثائق ووضع التوصيات التي تلبي احتياجـات المفـاوض               في  

وحددت اللجنة كذلك من مهامها      .خاصة في مجال األمن، والمستعمرات وبالتنسيق والتعاون مع اللجان المختلفة         
ة السياسية والقيم االجتماعية، ومراقبـة أداء       دراسة السياسات التعليمية واإلعالمية والثقافية وتأثيراتها على البيئ       

األجهزة األمنية في تنفيذ مهامها والتزامها بتنفيذ القانون، وتقويم منظومة الجهاز األمني ومدى فعاليتـه ضـد                 
وتختص اللجنة بدراسة قوانين وأنظمة الخدمـة والقـوانين الماليـة،            .المؤثرات الخارجية على األمن الوطني    

الخاصة بقوات األمن الوطني ورفع التوصيات الالزمة بشأنها، والنظر في القضايا والـشكاوى             وقانون التقاعد   
المحالة إليها من المجلس، وتقديم االقتراحات التي من شأنها تحقيق سالمة بنية األجهزة األمنية مـن الناحيـة                  

وعرضـت اللجنـة     .يرها من المهام  الهيكلية والبشرية، وتأمين التقنية الالزمة لتمكينها من تنفيذ واجباتها، وغ         
آليات التواصل مع جهات االتصال ودوائر االهتمام مثل لجنة الداخليـة واألمـن وعلـى رأسـها الـوزارات                   
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والمؤسسات والتي تقع ضمن دائرة اختصاصها كوزارة الداخلية، األمن الداخلي، األمن الـوطني، المخـابرات               
إلدارة العامة للمعابر والحدود، الطيـران المـدني، التـشكيالت          العامة، مفوضية التوجيه السياسي والوطني، ا     

   .اإلدارية، والشئون المدنية
وأكدت على ضرورة أن يتم االتصال بهذه الجهات عبر الحصول على تقارير دورية عن أدائها ومراجعتها من                 

مل والتطـوير إلـى     قبل اللجنة، وإعداد قاعدة بيانات ومراجعة الهيكليات والحصول على سياسات وخطط الع           
جانب الزيارات الميدانية وجلسات االستماع وطلب الوثائق المتوفرة ومراجعة الميزانيـات ومـستوى تقـديم               

  .الخدمات للجمهور
  23/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  وزير اإلعالم ينفي تصريحات منسوبة له بشأن تلفزيون فلسطين  .9

 وزير اإلعالم، صحة األقوال المنسوبة إليه، بشأن تلفزيون فلسطين، والتي            يوسف رزقة،  . نفى األستاذ د   :غزة
وأكد في بيان له، أنه يحترم ويقدر تلفزيون فلسطين والقائمين عليه وما يبذلونـه مـن                 .نشرتها صحيفة محلية  

ودعـا   .جهد، وال يمكن أن تصدر عنه مثل هذه األقوال المسيئة بحق مؤسسة إعالمية وطنية مثل التلفزيـون                
رزقة كافة المنابر اإلعالمية إلى توخي الدقة، قبل نشر البيانات والمعلومات واألحاديث، التي يجـري أحيانـاً                 

  .تحويرها بقصد أبو بغير قصد، حرصاً على سمعة المؤسسة اإلعالمية التي تقوم بالنشر
  23/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  في قضية السالح ألردني ترفض تبريرات عباس للخطأ اماسح .10

رفضت حماس مساهمة محمود عباس في      : فتحي صباح غزة    نقالً عن مراسلها في    24/4/2006 الحياة   نشرت
 وقال أبو زهـري ان الحركـة فوجئـت          .لخطأ االردني الكبير في حق الحكومة الفلسطينية      اتبرير ما وصفته ب   

   .من الحكومة االردنية بأنها مذهلة وخطيرةبتصريحات عباس التي وصف خاللها المعلومات التي تلقاها 
ن اي معالجة للخطأ الذي ارتكبته الحكومة االردنيـة    أ ابو زهري قال  : 24/4/2006القبس الكويتيـة  وأضافت  

   .يجب ان تأتي بمبادرة من الحكومة االردنية وليس على حساب الشعب الفلسطيني
عن كحكومة  أنّه ال معلومات لديهم       أكد غازي حمد . دالى ان    23/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأشار  

  .ع على المعلومات التي عِرضتْ عليهطِالإل عودة أبي مازن لوننتظروانهم ي هذا الموضوع
  

  استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران االحتالل االسرائيلي  .11
وأكد شهود عيـان ان     . لحم فى مدينة بيت     أمسواعتقل آخر   ى  االقصكتائب  من   نيافلسطين استشهد: ألفت حداد 

وقـف  يكتائب ان على االحتالل ان      المن جهته قال المتحدث باسم      . الشهداء قتلوا بدم بارد ولم يكونوا مسلحين      
  . لن تقف مكتوفة االيدى امام عمليات االغتيال وستقوم بالرد السريعهالمقاومين وانااستهداف 

  23/4/2006 48عرب
  

  النتقادات الموجهة لتعيين ابو سمهدانة لجان المقاومة الشعبية تستنكر ا .12
استنكرت لجان المقاومة الشعبية امس حملة االنتقاد الموجهة ضد تعيين جمال أبو سمهدانة مراقبا              :  د ب أ   ،غزة

  لهذا المنصب يستهدف محاربة الفـساد        هعاما لوزارة الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني مشيرة إلى أن اختيار         
االنتقادات التي وجهـت لترقيـة أبـو        ،   امس ،جاناللواستنكرالناطق االعالمي باسم    . رتبوليس الرغبة في ال   

 والوقـوف بجانبـه لـصد       الشعبوأشار إلى أن اختيار أبو سمهدانة لهذا المنصب يستهدف مساعدة           . سمهدانة
  .الفلتان االمني ولمحاربة الفساد
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  24/4/2006الدستور      
  

  
  اد خاص يخالف اجتهادناتصريحات زعيم القاعدة اجته: حماس .13

قال سامي ابو زهري ان تصريحات اسامة بن الدن تعكس اجتهاده الخاص والحركة لها اجتهادهـا، الـذي ال                   
واضاف أن حماس تجمع بين العمل الجهادي والعمل الـسياسي، والـساحة             .يخفى انه يخالف اجتهاد بن الدن     

ال زلنا عند موقفنـا     اننا  وأوضح   .ركة في الحكومة  الفلسطينية لها خصوصيتها التي تفرض على الحركة المشا       
بالحرص على عالقة جيدة مع الغرب، لكننا نؤكد أن امعان المجتمع الغربي في اسـتمرار موقفـه المحاصـر             
لشعبنا سيخلق ردة فعل كبيرة في الشارع العربي واالسالمي، وسيولد انطباعا بأن ما يجري هو حرب غربيـة                  

  . ما وصفه بن الدن بالحرب الصليبيةضد الشعب الفلسطيني، وهو
  24/4/2006الشرق األوسط 

  
  خالد أبو هالل ليس عضواً في فتح : عبد الرحمن .14

 .أن خالد أبو هالل ليس عضواً في فتح، كما ذكرت بعض أجهـزة اإلعـالم               أعلن أحمد عبد الرحمن   : رام اهللا 
 عين أبو هالل ناطقاً باسـم        قد سعيد صيام وكان   .صدر هذا التوضيح منعاً ألي التباس      أ وقال عبد الرحمن إنه   

  . الداخليةةراوز
  23/4/2006وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  إصابة ثالثة جنود في نابلس  .15

عدة أحيـاء فـي     لقوات االحتالل   خالل إقتحام    سرائيلين أصيب ثالثة جنود ا    : رومل شحرور السويطي   ،نابلس
   .دى الدوريات االسرائيلية داخل البلدة القديمةنابلس جراء قيام المقاومة بتفجير عبوة ناسفة بإح

  24/4/2006الحياة الجديدة 
  

 اسرائيل تعتقل ثمانية نشطاء من حماس في الخليل .16
 شنت قوة إسرائيلية خاصة الليلة الماضية عملية دهم وتفتيش في منـازل المـواطنين فـي الخليـل                   :الخليل

  .لقوة اعتقلت خالل العملية ثمانية أشخاص منهموقالت مصادر متطابقة إن ا. استهدفت نشطاء من حماس
  23/4/2006 قدس برس

  
  نحن أم الصبي.. ليقل ما يريد هو وأسياده :أبو العينين يتهم مشعل بإثارة فتنة داخلية .17

ن الفلسطينيين سيفوتون الفرصة على خالد مشعل فـي  أبو العينين أأكد سلطان   :  فادي البردان  - مخيم الرشيدية 
لفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني وذلك من خالل الخطاب المشبوه الذي ألقاه مشعل فـي                سعيه إلثارة ا  

وأضاف ليقل مشعل ما يريد وليصرخ هو وأسياده، سنبقى أم الولد وفي موقع حافظ              . مخيم اليرموك في دمشق   
  .األمانة لدماء الشهداء أكثر بكثير من مشعل وأمثاله

 لقد أطل علينا مشعل من سوريا وسبق له ان أطل أيضاً مـن ايـران،                ،تمر صحافي وقال أبو العينين خالل مؤ    
 شعبنا ال خطاباً مؤسساً لفتنة داخليـة أو         دوهو أساء لسوريا كما أساء قبلها إليران، حيث كنا ننتظر خطاباً يوح           
  .لحرب أهلية لم يستطع العدو الصهيوني دفع شعبنا الى هذه الحرب

 من اتهامات وافتراءات وابتالءات على شعبنا الفلسطيني في غاية الخطورة حيـث             ان ما ساقه مشعل   : وأضاف
اظهر حقده وخبثه على حركة التاريخ الفلسطيني، منوهاً بثقافة الشعب الفلسطيني التي ال تقل عن ثقافة قيادتـه                  
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لجهات التي تقف   حيث ال يستطيع مشعل او سواه ان يسوق فتنة ال ينجو خالد مشعل من شظاياها كما لن تنجو ا                  
ظننت ان مشعل قام بعملية استشهادية وسطا على مفاتيح الجنة ليوزع هذه المفاتيح فقط على               : وأضاف. وراءه

اعتقد ان مشعل اصيب بمرض عصبي، ناصحاً األخوة في حمـاس عرضـه علـى               : األخوة في حماس، وقال   
التطاول على نضال الشعب الفلسطيني     اخصائيين في األمراض العصبية في احد المنتجعات فهذا أشرف له من            

  .والرئيس الشهيد ياسر عرفات
ان الشعب الفلسطيني ليس جمعية خيرية وليس لجمع أموال وتبرعات وهبات، وليس عبـارة              : وقال أبو العينين  

: لقد تناسى مشعل العدو االسرائيلي، وقـال      : عن مؤسسات لجمع الخمس والزكاة من اموال المسلمين، وأضاف        
ء الفقراء الذين استمعوا اليه عبر شاشات التلفزة أو في مخيم اليرموك، يجرؤ خالد مشعل ان يـدلهم                  ليت هؤال 

لى القصر االمبراطوري الذي يعيش فيه في المزة في سوريا والذي استحضر أثاثه وتحفه النادرة من اكثـر                  ع
  .من بلد أوروبي

ألشقاء العرب والحقد الذي ساقه واالتهامات المزيفـة        لقد تفاجأنا بتناول مشعل للكثير من ا      : وأضاف أبو العينين  
من حق شعبنا الفلـسطيني أن يـسأل مـشعل          : والخطيرة بحق ابناء حركة فتح وتوجيه اتهامات الخيانة، وقال        

وأمثاله والجهات التي تقف وراءه عن الصمود الذي يدعونا اليه، ومن حقنا أن نسأله عن االستشهاديين وعـن                  
المسلح وأذرع المقاومة التي يريد ترويضها وتدجينها ليحولها لحفظ األمن الداخلي في الوقت             المقاومة والكفاح   

  . ألفاً من قوات األمن الوطني الفلسطيني لهذه المهمة40الذي فيه ما يزيد على 
  24/4/2006المستقبل 

  
  استشهاد شاب فلسطيني وإصابة جندي شرقي دير البلح .18

شاباً استشهد فجر اليوم االثنين  بنيران االحتالل قرب معبر كيسوفيم شرقي            أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن      
وحسب مصادر صهيونية فإن دبابات االحتالل أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه            .دير البلح في قطاع غزة    

  .شاب وذلك بعد أن فتح النار باتجاه جنود االحتالل، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود الصهاينةال
  24/4/2006لمركز الفلسطيني لإلعالم ا

  
  جامعةالقضية الالجئين الفلسطينيين في العراق محل اهتمام : موسىعمرو .19

أكد عمرو موسى أن قضية الالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق هي محل اهتمام ومتابعة من قبل األمانـة      
بإطالع وزارة شـؤون الالجئـين علـى كـل          وأكد أنه سيواصل اتصاالته وتحركاته وسيقوم       ،  العامة للجامعة 

  .قضيةبالاالتصاالت والمستجدات المتعلقة 
  23/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ل فتاة فلسطينية من طولكرم أفرج عنها قبل ثالثة أسابيعااعتق .20

عتقلـة  بعد ثالثة وعشرين يوماً فقط من إطالق سراحها من سجون االحتالل، التي قضت فيها ثالثة أعـوام كم                 
إدارية، أقدمت قوات االحتالل على اعتقال الفتاة الفلسطينية عبير عودة من بلدة صيدا شمال طولكرم، بـدعوى                 

فلسطينية إلـى أن للفتـاة أربعـة        الوأشارت المصادر    .حيازتها على سكين، وكانت تنوي طعن جنود االحتالل       
  .أشقاء أسرى في سجن جلبوع

23/4/2006 قدس برس  
  

   عامالً فلسطينياً خالل يومين780 تعتقل شرطة االحتالل .21
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نفذت شرطة االحتالل وقوات ما يسمى حرس الحدود حملة اعتقاالت واسعة ضد العمال الفلـسطينيين، داخـل                 
 من العمال الفلسطينيين، مشيرة إلى أن       780وقالت مصادر عبرية إن هذه الحملة طالت أكثر من          ،  48أراضي  

وأضافت تقول إنه تـم طـرد معظـم المعتقلـين            يط مدينة القدس المحتلة،   الحملة استمرت لمدة يومين في مح     
الفلسطينيين إلى أراضي السلطة الفلسطينية، في حين تم مواصلة اعتقال اثنا عشر عامالً فلـسطينياً لمواصـلة                 

  .التحقيق معهم، بدعوى أنهم من المطلوبين لجهاز االستخبارات
23/4/2006 قدس برس  

  
   تدرس استمرار الضغوط على الحكومة الفلسطينيةالحكومة االسرائيلية .22

 طلـق أ ايهود اولمرت    نأ :القدس المحتلة  من    آمال شحادة   عن مراسلتها  24/4/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
 ناقشت تقرير   التي لمواصلة حرب االغتياالت ضد الفلسطينيين، وذلك في الجلسة االسبوعية للحكومة،            هيد جيش 

وقال انه لـم    . الخطة االسرائيلية لعزل الحكومة الفلسطينية، وحجب أي دعم دولي عنها         وزيرة الخارجية حول    
نجاح في تنفيذ   التفاخر ب ، حيث   تعد هناك قيود على عمليات الجيش لمواصلة ما وصفه االحباط المركز لالرهاب           

 علـى اهميـة     خرى من جهة أ    ضرورية وحيوية لمنع االرهاب، وشدد     معتبرا إياها الجرائم وقتل الفلسطينيين،    
قال رئيس مجلس االمن القـومي ان       من جهة أخرى    و .لتسللااستكمال جدار الفصل خاصة غالف القدس لمنع        

 ان توترا بالغـا يحـدث       ،صراعا حقيقيا على السلطة يدور في االراضي الفلسطينية، وأشار في تقييمه للوضع           
 بأال تتدخل اسـرائيل     اصحاة على قطاع غزة، ن    على خلفية الرغبة بمنع حرب اهلية فلسطينية والرغبة بالسيطر        

  ،  عليها في الوقت نفسه مواصلة العمليات العسكريةإال أنه أشار أنفي هذا الصراع، 
 الى توثيق التعاون مع األسرة الدولية        دعا من جهته   بويمأن زئيف   : الناصرة من   24/4/2006 الحياة   وذكرت

 وأضاف انه يبدو للناظر ان حماس تمكنت من بسط سيطرتها           .لعزل حماس التي تحاول اطاحة أبو مازن وفتح       
 ان القانون   الفتا إلى .  وحيال ذلك على اسرائيل ان تأخذ زمام األمور وتتصرف كما ينبغي           ،التامة على السلطة  

  .الفلسطيني يخول رئيس السلطة االعالن عن انتخابات جديدة
  

  واجهة حماس في ميةسيدعم سياسة القبضة الحديدبيريتس  :زئيف شيف .23
 فـي مواجهـة     ية سيدعم سياسة القبضة الحديد     الجديد  ان وزير الدفاع    في هارتس  كتب زئيف شيف  : الناصرة

حماس، لكن من دون تجويع الفلسطينيين وسيعمل في المقابل من أجل تجديد الشراكة مع محمـود عبـاس اذا                   
 –توقع ان يـدعم بيـرتس خطـة االنطـواء           و .أبدى استعداداً حقيقياً للتوصل الى اتفاقات حقيقية مع اسرائيل        

  . اذا تيقن ان ال شريك فلسطينياً للتفاوض،التجميع
  24/4/2006الحياة 

  
  ليبرمان لن يعين وزيًرا لألمن الداخلي: مزوز .24

أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، عن أن أفيغدور ليبرمان ال يستطيع إشغال منصب وزير األمـن                
  من جهتـه   ليبرمانفي حين أعتبر    . مة اسرائيل المستقبلية نتيجة التحقيق الجنائي المفتوح ضده       الداخلي في حكو  

هـذا  ومن المتوقـع أن يعرقـل       . بتعيينه وعلى أولمرت أن يثبت قيادته وأن يفعل الصحيح          ،قرار سياسي الن  أ
ن أمن اولمرت بـاألمس،     قال مقربون    ومن جهة أخرى     . إلى االئتالف الحكومي   ناسرائيل بيت إقرار انضمام   ال

 إن اولمرت ال زال يعتقـد       أشاروا إلى و،  آفي ديختر، هو الشخص المالئم الشغال منصب وزير األمن الداخلي         
  .   إال انه يرى ايضا أن ديختر أهل أيضا،بأن ليبرمان هو الشخص المالئم الشغال هذا المنصب

  24/4/2006ـ23 48عرب
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  عكس سلبا داخل حزبهمفاوضات أولمرت حول الحكومة تن .25
 تم الكشف عن أن حقيبة المعارف التـي          أن  بعد ،أبلغ رايخمان، أولمرت بأنّه ينوي ترك الحياة السياسية نهائيا        

 ليقبل أن يكـون وزيـرا       يهن اوساطًا مقربةً من أولمرت ضغطت عل      أ هوقال مقربون من  . وعد بها لن تكون له    
قالـت   وعلى صعيد آخـر   . ن نفى المقربون من أولمرت هده الضغوط      ، في حي  للقضاء إال أنّه رفض االقتراح    

   ـ  هـا  وطلب من أولمرت بـأن ينـال مكان         عدم تسلم حقيبة االمن    ، تقبل بصعوبة  موفازمصادر أن  أو  ة المالي
 أولمرت لموفاز بأنه معني بأن يراه وزيرا في المجلس الوزاري المصغر وفـي قيـادة                في حين أكد  . الخارجية

انه من الخطأ نقـل وزارة      كان موفاز قد لفت إلى      و.  حقيبة وزارية تذكر   يه يقترح عل  دون أن  ،يماإسرائيل وكد 
  . األمن لبيرتس

  23/4/2006 48عرب
  

  شالوم يقود حملة في ليكود لإلطاحة بنتنياهو  .26
 تـم اإلتفـاق   حيث  يديعوت أحرونوت أن سليفان شالوم، إجتمع أمس مع عدد من مؤيديه ومسناديه،             ع  نشر موق 

 والتصويت على تبكير     الحزب  توقيع من أعضاء ليكود من أجل عقد اجتماع لمركز         600 بجمع   واعلى أن يقوم  
نه يدعم تبكيـر موعـد االنتخابـات        أ حزب، مركز ال  اءعضأحد أ قال  في حين   . هموعد االنتخابات التمهيدية في   
مـن  و. ارية من دون نتنياهو    خمس حقائب وز   همكديما مستعد لمنح  ا بأن   فيض م .والدخول الى حكومة أولمرت   

. عكـس ذلـك    يقوم شالوم بالعمـل      ،بدالً من العمل على إعادة ليكود كما كان        أنه   قال مقرب من نتنياهو   جهته  
  .   للقيام بمثل هذه الخطواتمناسباهذا ليس مشيرا إلى أن 

  24/4/2006 48عرب
  

     غزةالجهاد حاول إطالق كاتيوشا من قطاع: موفاز .27
قال موفاز إن سرايا القدس حاولت إطالق قذيفة كاتيوشا من نوع غراد من قطاع               :ندراوسـ زهير ا   الناصرة

 تحذيرا عينيا حول نية فلسطينيين تنفيذ هجمـات ضـد أهـداف             15ن  أ هعن ونقل .غزة باتجاه جنوب إسرائيل   
لماضي في   انخفاضا حصل األسبوع ا     إال أنه أشار إلى أن     . وصلت مؤخرا على جهاز األمن     يالجيش اإلسرائيل 

  .قطاعالم التي تم إطالقها من شمال اكمية صواريخ القس
 24/4/2006القدس العربي 

  
  بشارة يستبعد اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية  عزمي  .28

دعا عزمي بشارة الشعب الفلسطيني الى رص صفوفه فـي معـسكر واحـد     :وديع عواودة ـ  القدس المحتلة
 من جهـة أخـرى     شكك    في حين  .من يريد له االنزالق الى حرب اهلية      لحماية قضيته وتفويت الفرصة على      

  .استعداد إسرائيل لالعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني إذا اعترفت بها حماس
  24/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ال يمكن إلسرائيل تنفيذ أحكامها القضائية في مناطق السلطة الفلسطينية : محكمة إسرائيلية .29

ال يحق من ناحية قضائية إلسرائيل، أن تنفذ أحكامها         ه  ضي المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس، إنّ      قال قا 
ن السلطة تجيب على المتطلبات األساسـية التـي تركّـب           بأف القاضي   اوأض. داخل مناطق السلطة الفلسطينية   

م سلطوي تبلور بعد تنفيذ خطـة فـك          كجس تهان وظيف أوأوضح   .هادولة، وال يمكن تجاهل الجوانب السيادية ل      
وجاء هذا الحكم غير المسبوق بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية إسرائيلية تعمل في مجـال            . االرتباط عن غزة  



 

 12

ضد اسرائيل والسلطة وأطراف أخرى بادعاء أنّهـا        ،  شراء االراضي والعقارات الفلسطينية في الضفة الغربية      
، بناء على اعالن من مختار القرية جاء فيـه        ،   في قرية بجانب قلقيلية    امتلكت اراضي في ثالث صفقات مختلفة     

  .أن البائعين للجمعية هم أصحاب االرض االصليون
  23/4/2006 48عرب

  
  وفد إسرائيلي زار إيران للمساعدة في ترميم البنى التحتية: اإلذاعة العبرية .30

، ينن ثالثـة خبـراء إسـرائيلي      من أ برية   اإلذاعة الع  هقالتما  : الناصرة من   23/04/2006 قدس برس    أوردت
نحو ثالثة أسابيع، تلبية لطلب تقدمت به السلطات اإليرانية، حيث قاموا بتقديم المـشورة فـي                ل طهران   وازار

وأشارت إلى أنهم حلوا ضيوفاً على      . مجال ترميم البنى التحتية التي تضررت بسبب الهزات األرضية األخيرة         
  .الجالية اليهودية في طهران

حجم الفجـوة بـين المواجهـة العلنيـة         ل تهنقل عن أحد المهندسين دهش     ما   23/4/2006 48عربوذكر موقع   
 يصل حجمه إلى عشرات ماليين الدوالرات في كل         حيث هما،اإلسرائيلية اإليرانية وعمق التعاون التجاري بين     

زار إسرائيل سرا قبل ثـالث       ، فإن نائب مدير عام وزارة الزراعة اإليرانية        أحرونوت وبحسب يديعوت  .سنة
  .سنوات ونصف السنة لفحص إمكانية تجديد مخزون العتاد الزراعي من إسرائيل

  
  دول شرق أوسطية ستسعى المتالك سالح نووي بعد إيران  : تقرير إسرائيلي .31

توقع تقرير أمني إسرائيلي أن تسعى دول شرق أوسطية إسالمية إلى امتالك سالح نووي في حـال نجحـت                   
وفـاز  م مدنية برئاسة دان مريدور قدمت أمس إلى         –وأفادت هآرتس اليوم بأن لجنة عسكرية        .ه بامتالك إيران

ويعتبر التقرير سري للغايـة،      .تقريرا شامال حول التوجهات األمنية إلسرائيل بعد عمل للجنة دام سنة ونصف           
 يتنـاول   ، حيث يليين باالطالع عليه  وقالت أنه بعد حذف عدد من بنوده سيسمح لعدد قليل من المسئولين اإلسرائ            

 ةصلة إسرائيل لـسياس   اأوصت بمو  لجنةحيث جاء فيه أن ال    . توجهات إستراتيجية لمدى السنوات العشر القادمة     
أن لألردن أهمية إستراتيجية بالنسبة إلسرائيل ويتوجب مساعدته         كما ذكر    .غموض حول قوتها النووية   الفرض  

وخصص . س األمن القومي اإلسرائيلي إلى هيئة أركان مركزية للحكومة        أوصى بتحويل مجل   و .على االستقرار 
أن بمقدور إيران إشعال كل الشرق       جاء فيه    ، حيث احد فصوله الكبيرة لما وصفه بالتهديد النووي على إسرائيل        

 تطرق إلى شكل الرد اإلسرائيلي في حال حاولـت         كما أنه    .تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل    أنها   و ،األوسط
 أن عملية صنع القرار في إسرائيل تنطوي على خلل وال يتم إجـراء              أيضاه  وجاء في  .إيران تنفيذ تجربة نووية   

 ولذلك يقترح أن يقوم بهذه العملية مجلس األمن القـومي قبـل اتخـاذ               ،بحث عميق وجدي في القضايا األمنية     
ويـشير  . ون االستخبارات القومية   وأن يشمل ذلك تشكيل لجنة فرعية متخصصة بشؤ        ،الحكومة قرارات أمنية  

واعتبر أن   .يشمل ذلك تطورات تكنولوجية   حيث   ،إلى أن إسرائيل ستواجه تغييرات استراتيجية كبيرة وسريعة       
 وإلى جانب تهديد األسلحة غير التقليدية هناك التهديد المركزي وهـو            ،إسرائيل تواجه عالم مع مخاطر جديدة     

 هي عملية معقدة وصعبة خصوصا عندما يتم مواجهة منطقة تفتقـر            همامذكر أن قدرة الردع أ    حيث  . اإلرهاب
  .إلى حكم هرمي

  24/4/2006 48عرب
  

  سرائيليون يشككون في أهلية بيرتس وزيراً للدفاعالا: تحقيق .32
االتفاق بين ايهـود أولمـرت وعميـر    أن : الناصرة مراسلها من  أسعد تلحمي عن 24/4/2006 الحياة   نشرت

ر وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، يثير موجة من ردود الفعل المتباينة في اسرائيل تدور               بيرتس بتعيين األخي  
 يفتقـر الـى الخبـرة       ه لتبوؤ ثاني أهم منصب في الدولة العبرية، وذلك على خلفية حقيقة ان            تهأساساً حول أهلي  



 

 13

الى أذهان االسـرائيليين وزيـر       أعادت   ،رد المرتقب الى أشكال من النكات والتن      هتحول تعيين  فيما   .العسكرية
 الذي تعرض الى االستهزاء لمجرد عدم اتقانه اللغة االنكليزية وافتقاره الى شهادة             ،الخارجية السابق ديفيد ليفي   

، وإذا مـا    ويبقى السؤال المركزي يدور حول الصالحيات الحقيقية الفعلية التي يتمتع بها وزير الدفاع             .جامعية
ني في الحكومة وصاحب القول الفصل في القضايا األمنية، ما سيجر سؤاالً ثانياً يتعلـق                حقاً هو الرجل الثا    كان

يقـول   وفي هـذا الـصدد       .بتأثير المواقف السياسية لصاحب هذا المنصب على القرارات العسكرية في الدولة          
العـسكرية   الشخصية   ، حيث أن     فإن وزير الدفاع ليس بالمنصب المهم      ،عزمي بشارة انه على عكس ما يشاع      

األبرز هي قائد الجيش والمنصب السياسي المهم في شؤون األمن هو رئيس الحكومة، فيما وزير الدفاع لـيس                  
وأضاف انه فقط في حاالت اشغل فيها رئيس الحكومـة منـصب       . سوى حلقة وصل بين الجيش ووزارة المال      

امـا  . منصب ذا أهمية خاصـة    ال ا حينه عتبرفي ، وكان شخصية عسكرية وسياسية مرموقة     ،وزير الدفاع ايضاً  
بالنسبة لبيرتس فهو ال شخصية سياسية وال شخصية عسكرية، وعليه فـإن مـن سـيحدد الـسياسات تجـاه                    

ن ما يريده بيرتس من تولي هذا       بأ هداعتقشار إلى إ  وأ.  قائد الجيش ورئيس الحكومة    هوالفلسطينيين أو العرب،    
سي واألمني على نحو يمكنه من المنافسة بثقة أكبر على رئاسة           المنصب هو ان يبني لنفسه شخصية القائد السيا       

 ان بيرتس سيواجه في منـصبه       ،كتب المعلق العسكري في يديعوت احرونوت      في حين    .الحكومة في المستقبل  
 ان يحيط نفسه بعـسكريين      يهالجديد محاوالت نزع الشرعية عنه وعدم أهليته للمنصب، واضاف انه يتحتم عل           

  .ن يكونوا أصحاب الكلمة األخيرة في القضايا األمنيةبأ ،الفرصة على قادة الجيشمهنيين لتفويت 
 في تاريخ الدولة    ىلمرة االول  إلى أنها ا   :من الناصرة  24/4/2006 القدس العربي     مراسل زهير اندراوس ولفت  
 اثار موجـة     قدس اقداس المؤسسة االمنية االسرائيلية من اصل مغربي، االمر الذي          ى ال  شخص  يدخل ،العبرية

 حيث زعم كتبة االعمدة ان جنـراالت هيئـة االركـان العامـة              .من االنتقادات في الصحافة االسرائيلية امس     
 عدم اتقانه اللغة االنكليزية، وتخوفهم ايضا من        ىسيجعلون منه اضحوكة، لعدم فهمه باالمور االمنية، عالوة عل        

  . تقليص ميزانية االمنىان يقوم بالعمل عل
  

  بنوك من اميركا تدفع حماس الى حافة االنهيار الماليمخاوف ال .33
ليس على مديري البنوك الفلسطينية أن ينظروا الى ما هو أبعد من مبنى بنـك االقـصى                 :   رويترز –رام اهللا   

كـان بنـك    . االسالمي الذي كان ذات يوم مفعما بالنشاط لتذكير انفسهم باخطار التعامل مع الحكومة الجديـدة              
 بأنه الـذراع    2001 بأنه أسرع البنوك نموا في االراضي الى ان وصفه جورج بوش في العام               االقصى يتباهى 

ويسلط عدم استطاعة حماس العثور على بنك يتعامـل مـع            .المالية لحماس وجمد نشاطه في السوق االمريكية      
اموال السلطة الفلسطينية الضوء على كيف يمكن ان تعرقل الحكومة االمريكية بشكل سريع نظامـا مـصرفيا                 

   .هشا بالفعل وتدفع حكومة تعاني نقصا حادا في االموال الى حافة االنهيار المالي
مريكية النها تعتمد بشكل مكثف علـى مؤسـسات المراسـلة           وبنوك المنطقة عرضة بوجه خاص للضغوط اال      

وقال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الفلـسطيني ان         ،  الواليات المتحدة الجراء التعامالت اليومية    في  المالية  
معظم البنوك الفلسطينية شاءت أم أبت تخشى التعامل مع الحكومة النها بنوك صغيرة وفي حاجة الى الواليات                 

من ناحية ثانية، حذر وزير الخارجية الفرنسي امس من اختناق مالي في االراضي الفلسطينية سيؤدي                .المتحدة
وقال ال يمكننا السماح بخنق الشعب الفلسطيني، واال ادى         . بنظره الى دفع الشعب الفلسطيني الىراديكالية تامة      

  .جدا وغير مقبولاالمر الى راديكالية تامة بين الشعب الفلسطيني، وهذا بالطبع خطير 
  24/4/2006الدستور 

  
  مبادرة لبحث آليات الخروج من األزمة السياسية واالقتصادية .34



 

 14

اطلق منيب المصري، رئيس مجلس ادارة مجموعة باديكو كبرى المجموعـات القابـضة فـي                 :جعفر صدقة 
حول آليات محددة   االراضي الفلسطينية، أمس، مبادرة لجمع مؤسسات الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي،           

للخروج من االزمة السياسية والمالية واالقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني بـسبب المقاطعـة الدوليـة                 
ولقيت مبادرة الـمصري ترحيبا من قبل الـمشاركين، وخصوصا وزير الـمالية، الـذي             .للحكومة الفلسطينية 

 ،وقال عبد الرازق   .ن تأتي الـمساعدة من القطاع الخاص     قال انها تمثل طموحا لي، ونحن دائما كنا نأمل في ا          
وقال ان   . اقدر هذه الـمبادرة ونحن موافقون عليها، وسنتعاون بكل ما اوتينا من قوة النجاحها             :باسم الحكومة 

على صياغة استراتيجية واضحة تهدف الى تخفيف الحصار، ولكـن دون تنـازل عـن الثوابـت                  العمل جارٍ 
  .يكون هذا الـموقف واضحا من الجميع، وليس حماس فقطالوطنية، ويجب ان 

  24/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  بحث دمج االقتصاد الصهيوني باالقتصاد العربي: مصادر مصرّية .35
ذكر موقع المصريون أنّه عِلم بأن المنتدى االقتصادي العالمي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في المدة مـا                   

 !.يو المقبل سوف يناقش مسألة إدماج الكيان الصهيوني اقتصادياً مع اقتصاديات الدول العربية             ما 22 و   20بين  
 على هامش المنتـدى،     قتصادية بين مسؤولين صهاينة وعرب    إن مصر سترعى اجتماعات ا    : وقالت المصادر 

الديمقراطي فـي   وأن المنتدى سيناقش موضوعات سياسية واقتصادية بما فيها موضوعات اإلصالح السياسي و           
وتوقَّعت مصادر اقتصادية أن يخطّط الكيان الصهيوني لعقد صفقٍة سياسية اقتصادية مع الـدول               .الدول العربية 

وفي المقابل يسمح بتخفيـف بعـض       ،  العربية بمقتضاها تسمح الدول العربية بإدماجه في االقتصاديات العربية        
وأشارت المصادر إلى تبنّي مصر واألردن لهذا        .ومة الفلسطينية القيود االقتصادية التي يفرضها اآلن على الحك      

  . التوجه والقيام بدور الوسيط بين الكيان الصهيوني والدول العربية
  23/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   وشك التوقف عن العملىاكبر مستشفيات قطاع غزة عل .36

من نقص في جميع المواد جراء تعليق المساعدات يعاني مستشفى الشفاء  : مهدي البواشرة، ا ف ب-غزة 
وقال احد مسؤولي المستشفى اذا استمر هذا الوضع،  .حكومةالاالقتصادية الدولية والحصار المفروض على 

والغى  .وقال ال اريد التهويل، لكننا ذاهبون الى كارثةن فان معظم اقسامنا ستتوقف عن العمل بعد اسبوعي
انب وال سيما الفرنسيين واالميركيين زيارات كانت مقررة الى مستشفى الشفاء للمساهمة العديد من االطباء االج

ويسعى  .في معالجة مرضى يحتاجون الى عمليات جراحية، اذ ان هذا المستشفى العام خاضع لسلطة الحكومة
 اسمه ساذهب بعض االطباء لمغادرة االراضي الفلسطينية بعد ان اصابهم االحباط، وقال طبيب طلب عدم ذكر

  .الوضع سيء للغاية هنا، مضيفا ثمة اطباء كثر مثلي في غزة. الى النرويج
  24/4/2006القدس العربي 

  
  ال قمة بين عباس وأولمرت قبل ترتيب البيت الفلسطيني: مبارك .37

شرم أكد الرئيس حسني مبارك أنه من السابق ألوانه التحدث عن قمة فلسطينية إسرائيلية ب              :محمد علي إبراهيم  
نـه البـد مـن تـوفير         وأضاف أ  . مسارها واستئناف المفاوضات بين الجانبين     ىالشيخ إلعادة عملية السالم إل    

ـ   ، أهمها ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل       القمة متطلبات خاصة لنجاح    كلمـة سـواء تتـيح       ى واالتفاق عل
 إجراء اتـصاالت موازيـة مـع        ن نجاح مثل هذه القمة يقتضي     إ وقال. للفلسطينيين أن يتحدثوا بصوت واحد    

 لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود     ه دعوت ، وقد جاءت   وعليهم أن يتجاوبوا مع جهود السالم      ،الجانب اإلسرائيلي 
  .  في شرم الشيخ في هذا اإلطارهأولمرت لاللتقاء ب
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  24/4/2006الجمهورية المصرية 
  

  دعم حماس ماليا مرتبط بموافقة مجلس الشورى : طهران .38
 تبلـغ خمـسين    التين المساعداتأيراني حميد رضا آصفي علن الناطق باسم الخارجية اإل أ:  ا ف ب   -طهران

 بموافقـة مجلـس   ترتبط، ا  التي ترأسها حركة حماس    ،مليون دوالر قررت طهران منحها للحكومة الفلسطينية      
لوثيقـة التـي تـربط      ن تبرز مشاكل على هذا المستوى بسبب العالقات ا        أمن غير المتوقع    وقال إنه   . الشورى

  .الجمهورية االسالمية وحماس
  24/4/2006الدستور 

  
  القرضاوي يجيز تعجيل الزكاة لمساعدة الفلسطينيين  .39

،الدكتور يوسف القرضاوي ، جواز تعجيل إخراج زكاة المال لتخصيصها            أكد الداعية اإلسالمي   : وفا -الدوحة
الية التي يعيـشها بعـد أن قطعـت الـدول الغربيـة             إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، لتخفيف حدة األزمة الم       

ودعا القرضاوي، الشعوب العربية واإلسالمية، إلى أن تمد يدها للشعب الفلسطيني ولحكومته،             .المساعدات عنه 
 والواجبـات   ،مشيراً إلى أن إعانة الفلسطينيين ليس من باب التبرعات التطوعية، بل من الفـرائض الواجبـة               

  .ةالالزمة على األم
وأكد، أن المسلمين في كافة األرض أصبحوا مسؤولين عن تحرير فلسطين، وتحرير المسجد األقـصى، ألنـه                 
ليس ملك الفلسطينيين، بل ملك للمسلمين جميعاً، ولو أن الفلسطينيين قصروا، لوجب على المسلمين في أنحـاء                 

  .األرض أن يهبوا للدفاع عنه
  23/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  أشخاص من حماس في عملية تهريب السالح خمسة  تورط:األردن .40

راضـيه  أسلحة وتخزينها علـى     أن التحقيق في قضية قيام حماس بتهريب        أردن  كد األ  أ : غزة -فارس شرعان 
شـخاص فـي عمليـة تهريـب        أ خمسةظهرت تورط   أنتائج  الن  إوقالت مصادر أمنية    . يجري في سرية تامة   

اثنـان مـن االردن سـبق    . ردن وخارجهء حركة حماس والناشطين في دعمها في األعضاأ كلهم من   ،السالح
 الثالثـة اآلخـرين ال      أمـا للسلطات األمنية اعتقالهما على خلفية قيامهما بأنشطة غير مشروعة لدعم حماس،            

  . يحملون الجنسية االردنية
ردنيـة،  راضي األ زينها في األ  سلحة وتخ ن المتورطين ضبطوا متلبسين في تهريب األ      أوضحت المصادر   أكما  

  . ردنيةألى قيامهم بمعاينة مواقع حيوية إباالضافة 
24/4/2006الشرق األوسط   

 
   للنرويج حماسطلبت إلغاء زيارة وفد أمريكا :يوناس جير ستورا

 وفـد حمـاس، مردفـا     بأن أمريكا طلبت إلغاء زيارةارهقرإ وزير الخارجيةعن  نقلت وكالة االنباء النرويجية   
من الصواب أن نلتقي بطرف مـن أطـراف         تها، حيث   رى أن من غير الحكمة أن تكون هذه رؤي        ي هأنالقول  ب

يجب أن نتمكن من الحصول عليها في مكان آخـر غيـر            فلدينا بعض الطلبات،    ، على أساس إن كان      الصراع
 أن أشار إلـى و.  اإلجتماع كما هو مخطط لهلكي يسيرأنه قد أعطى أوامره    ب صرح   غير أنه . صفحات الجرائد 

وأن نتحـدث مـع     واسـعة،   الحصول على عالقات    ب تقضيهناك تقاليد عريقة في النرويج ووزارة الخارجية        
بي لديهم إلتزام قـانوني بـسبب       ون الواليات المتحدة واإلتحاد األور    ولفت إلى أ  . مختلف الحركات والتنظيمات  

  .جانبنا يجب أن نتخذ قراراتنا بأنفسنا في اإلتصالمن إال أننا . وجود حماس على لوائحهم للمنظمات اإلرهابية
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  22/4/2006صحيفة في جي النرويجية
  

  حماس وصلت عبر انتخابات ديمقراطية: الرئيس السويسري .41
حكومـة  وروبية لمقاطعتها    الدول األ  ،مسأ ،تحاد السويسري موريتس لوينبرغر   انتقد رئيس اإل  :  د ب أ   -دبي  
ية عن الرئيس السويسري قوله في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه يجب إعطـاء              نباء القطر ونقلت وكالة األ   .حماس

وأضـاف الـرئيس    .  من مطالبتها بالوفاء بـشروط موضـوعة سـلفاً         الحكومة الفلسطينية الجديدة فرصة بدالً    
  .السويسري أن حكومة حماس أتت إلى الحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية ويجب على الجميع احترام نتيجتها

  24/4/2006تور الدس
  

   حول التعاطي مع الوضع الفلسطيني األوروبيانقسام بلدان االتحاد .42
وروبية تحاول الديبلوماسية األ  : نورالدين الفريضي  بروكسيل نقالً عن مراسلها في    24/4/2006الحياة  نشرت  

الماليـة للـسلطة    تحاد وقف المعونات    التي نجمت عن قرارات اإل     لدى الرأي العام، و    احتواء العواقب السلبية    
ويقول الممثـل   . تحاد في مراجعة المساعدات    قرار اإل  ةوروبية بشد أتنتقد منظمات غير حكومية     إذ  ،  الفلسطينية

لى معاقبة الفلسطينيين   إن قرارات وقف المعونات للحكومة الفلسطينية ال تهدف         إتحاد خافيير سوالنا    على لإل األ
تحاد ملزم مراجعة شروط الدعم     ن اإل أيرى  لكن  و.  التي ارتأوها  و ابتزاز الحكومة  أعلى خيارهم الديموقراطي    

ن أسـم سـوالنا     إوضحت كريستينا غالك الناطقة ب    أو. جندة السالم أذا كان الحزب الحاكم يتجاهل      إللفلسطينيين  
لى السكان الفلسطينيين من دون     إمراجعة المساعدات ال تعني وقفها بل البحث عن وسائل بديلة لتأمين وصولها             

  . بورها قنوات حكومة حماسع
وروبية مثل السويد وفنلندا وخبراء     وتحدث مصدر ديبلوماسي في بروكسيل عن نصائح قدمها بعض البلدان األ          

جل التزام قدر من المرونه تجاه الحكومة الفلسطينية ألنها منتخبة، وألن           أفي المفوضية والمجلس الوزاري، من      
تحاد اتفقت على مـسايرة الموقـف       لكن غالبية بلدان اإل   . فضل منها أافتراض سقوطها في وقت قريب ال يؤمن        

 الخميس المقبل في لندن للبحث فـي سـبل          وستعقد البلدان المانحة اجتماعاً   . ميركي الحازم بقطع المعونات   األ
  . دون التعاون المباشر مع حكومة حماسللشعب الفلسطيني مواصلة الدعم 

 نتيجة القرار األوروبي بتعليق المعونات للسطلة الفلسطينية تتـوالى        أن 24/4/2006 األهرام المصرية    وذكرت
رئيس الجمعية البلجيكية الفلسطينية بيير جـاالن عـضو مجلـس           ويقول  . مظاهرات سلمية منددة بهذا القرار    

م تحاد األوروبي اليعبر عن مشاعر األوروبيين الذين يقدرون قيمة السالم واحترا          ن قرار اإل  أالشيوخ البلجيكي   
ذا كانت أوروبـا تطالـب حمـاس        إ:  وأضاف جاالن بأن اإلتحاد يكيل األمور بمكيالين، وتساءل         . الديمقراطية

الجمعيـة   ويشير إلى أن هـدف       ين اعتراف إسرائيل باستقالل الشعب الفلسطيني؟     أباالعتراف بدولة إسرائيل ف   
  .1967 لقدس وااللتزام بالعودة لحدود عام    البلجيكية الفلسطينية االعتراف بدولتي فلسطين وإسرائيل وعاصمتها ا       

ن أتحاد األوروبي   علي للسياسة الخارجية واألمن المشترك باإل     فادت كرستينا جاالش المتحدثة باسم الممثل األ      أو
اللقاءات التي ستقع في نهاية الشهر الحالي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسئولين األوروبيين ستكون               

  . تحاد األوروبير عن تضامن اإلمناسبة كي تعب
نظار الشرق األوسط إليه وان يلعب دور       أتحاد األوروبي يريد أن يوجه      ن اإل أشارة إليه يتضح لنا     ومما سبق اإل  

  ،  في الوقت الذي انشغلت فيه الواليات المتحدة األمريكية بـالعراق           , الوسيط في التفاوض من أجل عملية السالم      
د يشوبه التخبط في عدم وضوح استراتيجية االتحاد األوروبي وتذبذبها اللهجة بين قطع             ولكن هذا الدور المنشو   

  .وتأجيل المعونة
 

  لن ندعم حكومة حماس: نائب وزير الخارجية الياباني .43
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ن الحكومة اليابانية ستكمل مـساعدتها      أ  إلى  نائب وزير الخارجية الياباني كيوهيكو توياما      أشار: عباس موسى 
، وأضاف  حماسني من خالل دعمها للمنظمات الدولية العاملة في المناطق حتى في ظل حكومة              للشعب الفلسطي 

أن المساعدات التي تقدمها اليابان للسلطة حسب اتفاقات ثنائية مع اليابان سوف توقف في هذه المرحلة، إذا لـم                   
بان مع إسرائيل والـذي      األمر الذي يتعارض مع عالقة اليا      ،تعترف حركة حماس بشرعية الوجود اإلسرائيلي     

وأكد نائب وزيـر الخارجيـة أن        . في الشرق األوسط   يؤثر على حرص اليابان على مضي عملية السالم قدماً        
   .قرار الحكومة اليابانية هذا جاء بمعزل عن الضغوط الدولية واإلسرائيلية واألميركية

  24/4/2006الوطن القطرية 
  

  بين حماس وفتحيجب أن نعمل لوقف المواجهة : موراتينوس .44
في مؤتمر صـحفي عقـد فـي ختـام          أعرب وزير الخارجية اإلسباني ميغيل موراتينوس،        : د ب أ   -القاهرة  

راضـي  خيرة في األ  حداث والمصادمات األ   األ ، عن قلق بالده إزاء    اجتماعات وزراء خارجية منتدى المتوسط    
ودفع كل من حكومة حماس وحركة فتح    وأكد ضرورة أن نعمل جميعا من أجل وقف هذه المواجهة            .الفلسطينية

. وروبي أيـضا  تحاد األ  إلى أن هذا هو موقف اإل      إلى االلتقاء فيما بينهما وتوحيد جهودهما والعمل سويا، مشيراً        
ضاف أتصور بهذا الخصوص أنه يجب أيضا على إسرائيل أن تقرر متى يتعين عليها أن تعترف بحمـاس                   أو

  .وهي إمكانية متاحة بطبيعة الحال
  24/4/2006دستور ال

  
  االمم المتحدة تدعو لمحاربة ظاهرة االستعباد الجنسي .45

كشفت االمم المتحدة ان ماليين االشخاص حول العالم يتم االتجار بهم سـنويا بهـدف اسـتعبادهم جنـسيا او                    
شمل وقال مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ان ظاهرة االتجار بالبشر ت            . اجبارهم على العمل  
وصرح مدير المكتب انتونيو ماريا كوستا ان استمرار هذا الشكل مـن العبوديـة فـي                 . كل دول العالم تقريبا   

واشار كوستا في اول تقرير من نوعه ضـد االتجـار            . القرن الحادي والعشرين يعتبر وصمة عار لنا جميعا       
وقـال   . ن بعدم التنسيق ونقص الكفـاءة     بالبشر الى ان الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة اتسمت حتى اآل          

كوستا ان نقص المعطيات ذات الصدقية من قبل الحكومات تشكل مشكلة حقيقية، وعلى الدول ان تبذل جهـودا                  
 بلدا معظمها في افريقيـا واوروبـا        127واوضح مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ان          . اكبر

  .  بلدا على انها وجهات لهذه الظاهرة137البشر في حين تم تحديد الشرقية تعتبر مصادر لالتجار في 
ومن ضمن هذه الوجهات تبرز كل من امريكا الشمالية واالتحاد االوروبي ودول الخلـيج واسـرائيل وتركيـا                  

 . وخلص المكتب الى ان معظم حاالت االتجار بالبشر تشمل النساء يليهن االطفال ثم الرجال              . والصين واليابان 
  .ما ان االستغالل الجنسي يعتبر الدافع االكبر لهذه الظاهرة يليها العمل االجباريك

  24/4/2006بي بي سي العربية 
  

   دوالر حجم مشاريع البناء في الخليجبليون 900 .46
أفادت نشرة مييد بروجكتس أن قيمة مشاريع التشييد والمشاريع األخرى المقررة أو التي تنفذ              :  رويترز –دبي  

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة هذه المـشاريع  . الخليج العربية وإيران والعراق تجاوزت تريليون دوالرفي دول   
. بليون دوالر في الشهور الثالثة األولى من السنة       250في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم زادت أكثر من           

راداتها النفطية المتزايدة في مشاريع     ويشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تستثمر حكومات دول الخليج عائدات إي            
 228ويكون أكثر من نصفها مشاريع بناء، مع تخصيص نحـو           . البنية األساسية خالل السنوات القليلة القادمة     
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 بليوناً لمشاريع المياه والكهربـاء      70 باليين لقطاع البتروكيماويات و    106بليون دوالر لمشاريع النفط والغاز و     
وقـال المـدير العـام لمييـد        . بليوناً في مشاريع الصرف الصحي    15ريع الصناعية و   بليون دوالر للمشا   44و

فالنمو الذي شهدته   ... بروجكتس، أن االزدهار االقتصادي سيستمر في الخليج لخمس سنوات أخرى على األقل           
إلى ولفتت النشرة   . دبي في السنوات الخمس الماضية يحصل اآلن في أبو ظبي ودول مجلس التعاون الخليجي             

 300أن اإلمارات هي أكبر سوق لمشاريع التشييد والبناء في منطقة الخليج مع وجود مشاريع تبلغ قيمتها نحو                  
، بينمـا   2005 بليون دوالر منذ نيسان      200في حين زادت المشاريع في السعودية إلى أكثر من          . بليون دوالر 

 بليـون   881المشاريع في دول الخليج يبلغ      وأكدت أن إجمالي قيمة     .  بليون دوالر  211زادت في الكويت إلى     
  . بليون دوالر في العراق27 بليون دوالر في إيران و97دوالر، وتبلغ 

  24/4/2006الحياة 
  

  للقاء مع خالد مشعل وال داعي ..األردن ليست ساحة مواجهة: محمود عباسحوار،  .47
أكيد على حرص السلطة الفلـسطينية      بالت  بادر الرئيس ابو مازن    :عبد الوهاب زغيالت وحازم مبيضين    حاوره  

على أمن الساحة األردنية واستقرارها وقال إننا ال نرضى وال نقبل بأن يمس األردن بأي سوء سواء كان كبيرا                   
  .أو صغيرا فهو إمتدادنا وعمقنا اإلستراتيجي

خطيرا ومـذهال   إن ما اطلعت عليه خالل زيارتي لعمان من مدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي كان                
  . ومرفوضا وقد اطلعت على معلومات أخطر من األسلحة

واشاد أبو مازن خالل اللقاء الذي حضره الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وعطا خيـري                
السفير الفلسطيني في عمان اشاد باالستراتيجية التي اتبعتها الحكومة األردنية تجاه موضوع حماس واألسـلحة               

ى الساحة األردنية بالتعامل بعيدا عن اإلعالم ومن خالل استعدادهم الستقبال وفد من طرفنـا لمزيـد مـن                   عل
االطالع والبحث عن الحقيقة التي يريدها األردنيون مثلما نريدها ولمزيد مـن التنـسيق لتالفـي مثـل هـذه                    

  .الموضوعات الخطيرة في المستقبل
شقاء في األردن تقنع المتلقي بصدقيتها فالـسالح شـيء والتخطـيط           وقال أبو مازن إن دقة المعلومات لدى األ       

ألشياء أخرى تبدو أخطر شيء آخر، ومن هنا كان االنزعاج لدى األشقاء األردنيين الذين تجاوزوا موضوعات                
  .مشابهة في أوقات سابقة

  األردن ليس ساحة مواجهة
نا وأمنه من أمننا واستقراره استقرار لنـا وهـو          األردن ليس ساحة مواجهة بالنسبة ل     (وشدد الرئيس الفلسطيني    
  ).رديفنا في السراء والضراء

ورفض أبو مازن الرد على تصريحات أطلقتها حماس من غزة حول ما أعلنه خالل زيارته لعمان وقال إن ما                   
سمعته في عمان وما شاهدته على أرض الواقع وما اطلعت عليه من معلومات موثقة يعفيني من الـرد علـى                    

  .صريحات إعالمية غير مسؤولةت
  عالقة الرئاسة بحماس 

إنني منذ اليوم األول لفوز حركة حماس       : قال  ) بحكومة حماس (وردا على سؤال حول عالقة مؤسسة الرئاسة        
باالنتخابات أبلغت قياديي الحركة في األراضي الفلسطينية وقبل أن يشكلوا حكومتهم وبعد ذلك أنهم سيواجهون               

لى الساحة الفلسطينية وفي اإلقليم والعالم سيما أن القضية الفلسطينية متداخلة ومتـشابكة فـي               قضايا خالفية ع  
قضاياها مع معظم دول العالم واتفقنا على قناة اتصال بين مؤسسة الرئاسة والحكومة لمناقشة كافة القضايا بحثا                 

كومة رئيس السلطة الفلسطينية    هي ح ) سواء شكلتها حماس أو غيرها    (عن حلول وعلى قاعدة أن هذه الحكومة        
لها ما لها وعليها ما عليها تماما مثلما هي مؤسسة الرئاسة استنادا إلى القانون األساسي الذي يمنحنـا جميعـا                    
شرعيتنا الدستورية غير أن ما حصل الحقا كان مخالفا لكل ما اتفقنا عليه فلم يتقيدوا بشيء ولجأوا إلى االنفراد                   
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نظمة والقوانين وضربوا بعرض الحائط كل المرجعيات وسعت الحركة لمناقشة األمور           بالقرار ومخالفة كل األ   
عبر وسائل اإلعالم وبطريقة فجة مما عطل علينا معالجة هموم ومشاكل شعبنا الفلسطيني وهي كثيرة وخطيرة                

ائيلي والـشأن   تبدأ بالوطن واألرض وال تنتهي بالفقر والجوع فاإلحتالل من جانب والمواجهات والتعنت اإلسر            
  .الداخلي من جانب آخر ناهيك عن الحصار الذي نرزح تحت أعبائه من بعض دول العالم

  الخطابات والمهاترات
إنني لست بصدد رد الفعل اإلعالمي على الخطابات التي تصدر من هنا وهناك وانفعال المهرجانـات                : وقال  

لن أناقش  ( الشعب الفلسطيني على مدى العقود وقال        وإطالق العنان للتهم واالتهامات والطعن بالوطنية وبنضال      
ما قرأته أو سمعته فأنا رجل يحب العمل ويسعى في كل عواصم العالم للحصول على كل مـا يـدعم شـعبي                      
الفلسطيني وقضيته العادلة ماديا ومعنويا وعلى كل صعيد فالشعب الفلسطيني وبقدر حاجته لالستقالل وإقامـة               

لى مدار الساعة لألمن واالستقرار ولقمة العيش أسـوة بـشعوب الـدنيا فالخطابـات               دولته المستقلة يحتاج ع   
  .والمهاترات ال تقدم وال تؤخر بل بالعكس تعرقل الحركة وتكثر من األعداء وتقلل األصدقاء

لكل القرارات الدولية والعربية قال أبو مازن ان موقـف الـسلطة الفلـسطينية              ) حكومة حماس (وحول رفض   
مة التحرير الفلسطينية التي تتبعها الحكومة والتي ال يمكن ألحد أن يقف بوجهها أو يلغيها أو يلغي                 وموقف منظ 

  .التزاماتها هو موقف ثابت من كل االتفاقات المبرمة والمستقبلية
وأضاف أن على المسؤول أن يكون على قدر تحمل المسؤولية وعلى حكومة السلطة أن تلتزم بكل ما صـدر                   

حرير وما عقدته من اتفاقات وعلى حركة حماس أن تعي جيدا أن المعارضة غيـر الحكومـة،                 عن منظمة الت  
فالحكومة الفلسطينية ستتعامل مع الواقع المحيط بها سواء كان إسرائيليا أو عربيا أو دوليا أما الحركة فلهـا أن                   

  .ترفض أو تعارض كما تشاء
  االلتزام بكل االتفاقيات 

وقع المسؤولية ستكون ملزمة بكل االتفاقات التي أبرمتها الحكومة السابقة وهذا ما            ثم أن أي حكومة تصل إلى م      
  .ينطبق على حكومة حماس التي يجب أن تعترف بكل االتفاقيات والقرارات المدونة إليها من الحكومات السابقة

عبة والعالقـات   وشدد الرئيس الفلسطيني أن هناك حكومة فلسطينية وهناك حركة حماس ذات االتصاالت المتش            
الخارجية كأي فصيل فلسطيني آخر ولها أن تقول ما تريد وأن تتخذ من المواقف ما يناسبها أما الحكومة فهـي                    

  .حكومة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وعليها االلتزام بمصالح هذا الشعب
  الءات حماس الى متى ؟ 

لحمساوي بالالءات في حين أن الواقع مغاير لهذا الموقف،         تساءلت إلى متى يستمر هذا االنفصام وهذا التشبث ا        
ضحك عباس وهو يجيب قائال إنه في قمة الخرطوم األخيرة استذكر حضور الءات قمة الخرطوم بعد حـرب                  

 لكنهم جميعا أعلنوا موافقتهم على قرارات قمة بيروت والمبادرة السعودية ونتائج أوسـلو والقـرارات                1967
  .الدولية ذات الصلة
  تصريحات مشعل 

وحول خطاب خالد مشعل في دمشق الذي دعا فيه لالحتكام للشارع وتثوير الشارع العربي ونتائج هذا الخطاب                 
على الساحة الفلسطينية من مظاهرات واحتجاجات ، قال عباس وهو مفعم باأللم أن السلطة الفلسطينية تـرفض        

لها ولونها وكائنا من يكون محركها أو الداعي إليهـا أو           الفتنة وال تقبلها وترفض الحرب األهلية مهما كان شك        
  ).مشعل الفتنة(

كنا خالل اربعين عاما من عمر نضالنا نختلف على الكثير من االمور السياسية التي تهـم القـضية                  : واضاف
  .الفلسطينية والتي نناضل من اجلها لكننا لم نصل يوما الى الحرب االهلية وال الى حافتها

 يقول ابو عمار نعيش في ديمقراطية غابة البنادق ولم يكن يخطر بذهن واحد منا ان يرفع سـالحه            كنا كما كان  
  .في وجه اآلخر اال اذا كان هذا السالح مؤجرا لقوى من خارج ساحتنا ونابعا من مشاعل الفتنة
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ج عنها اال ما يـضر      ودعا ابو مازن الفلسطينيين جميعا لالبتعاد عن مجرد التفكير بالحرب االهلية النه لن ينت             
قضية فلسطين العادلة فالحرب االهلية ال يكتوي بنارها اال الصامدون الصابرون على ارضـهم بينمـا تبقـى                  

  .االصوات التي تصدر من هنا وهناك عبر الميكروفونات والمهرجانات مشعلة نار الفتنة
 انسحبت اسرائيل من االراضي     وحول تصريحات مشعل لفضائية اجنبية بعدم ممانعته االعتراف بكل شيء اذا          

 شدد عباس على انه يفضل الحديث المباشـر مـع           ،المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستعاد الالجئون حقوقهم       
العالم فالسياسي الناجح هو الذي يفي بالتزاماته ويلح على مطالبه فقد ذهبنا الى اوسلو التي يرفـضها الـبعض                   

لطة الفلسطينية واالنتخابـات والبرلمـان وعـودة عـشرات اآلالف مـن             وتقدمنا بمطالبنا وخرجنا منها بالس    
  .الفلسطينيين الى مناطق السلطة وحصلنا على المزيد من االعتراف الدولي بحقنا في اقامة دولتنا المستقلة

واوسلو لمن ال يعرف االساس وكل ما بعدها مبني عليها حتى حكومة حماس الحالية التي جاءت عبر انتخابات                  
قراطية هي من نتائج اوسلو فعدم االعتراف باوسلو وبنتائجها يعني ان حكومة حمـاس ذاتهـا ال تعتـرف                   ديم

 او محايـدين    ، اعـداء  ، أصدقاء ،بنفسها وهذا وضع مقلوب وعلينا الذهاب مباشرة الى العالم سواء كانوا اشقاء           
  .بكالم صريح وواضح ومباشر وال لبس فيه

 االعالن عن نبذها لالرهاب وعندما استجابت       1982ن منظمة التحرير عام     واشار عباس الى انه كان مطلوبا م      
لهذا المطلب انفتحت امامها ابواب العالم وصار لديها من السفارات اكثر مما لدى بعض الدول العريقة والغنية                 

  . ت المجانيةواآلن علينا االستمرار في هذا النهج اذا كنا نريد النجاح وهذا ال يعني بالضرورة تقديم التنازال
قضيتنا عادلة والعالم يتفهم مطالبنا وعلينا اغتنام ذلك وأال نجذف عكس التيار فنحن بحاجة لكل دعم عربـي او           
دولي والعالم بأسره بحاجة الى حل قضيتنا لتثبيت االمن واالستقرار في المنطقة اما الذين يخالفون ذلـك مـن                   

يبدو انهم ال يعرفون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون وال ماذا          بعض التنظيمات الفلسطينية وفي بعض العواصم ف      
  .يفكر به العالم او ما يدور من حولنا من احداث انعكست سلبا على مواقف بعض الذين كانوا يدعمون قضيتنا

 فعندما كنا في كامـب ديفيـد  (وجدد ابو مازن تأكيده على ان السلطة الفلسطينية لن تتنازل عن ثوابتها الوطنية              
رفضنا المساس بهذه الثوابت وفشلت القمة لكننا لم نتنازل وقد تفهم العالم موقفنا كما تفهمه شعبنا الذي يحتـرم                   

  .هذا الموقف مثلما يحترم استراتيجيتنا التي تقود خطانا
  اتصاالتنا مع االسرائيليين مستمرة ونرفض الخطوات األحادية

يني عن االتصاالت مع الجانب االسرائيلي فـي ظـل حكومـة            وبعيدا عن الشأن الداخلي سألت الرئيس الفلسط      
  .اسرائيلية مرتقبة وعما يلوح في االفق القريب

اخذ عباس نفسا عميقا ليؤكد ان السلطة الفلسطينية ترفض الحلول االحادية مؤكدا ان االنسحاب من غزة لم يكن                  
كل خطوة وكانت هناك اتفاقـات بـين        قرارا احاديا، فقد كانت السلطة على علم بكل شيء ومطلعة على موعد             

الجانبين على خلفية ذلك االنسحاب ومنها على سبيل المثال اتفاق معبر رفح، وشدد عباس على ان القـرارات                  
اننـا علـى   : االحادية التي تتحدث عنها اسرائيل فيما يخص االنسحاب من الضفة الغربية مرفوضة سلفا وقال      

وروبيين ألنهم اصحاب خريطة الطريق التي قبلناها ونطالب بتطبيقها فيما          اتصاالت مستمرة مع االميركيين واال    
  .يرفضها االسرائيليون ويماطلون في تنفيذ اي جزء منها

وطالبنا ونطالب من نحاورهم بضرورة الزام الجانب االسرائيلي بالجلوس الى مائدة التفاوض لتطبيـق بنـود                
فإن االتصاالت مع االسرائيليين مستمرة على كافة المستويات        خريطة الطريق واضافة لهذه االتصاالت الدولية       

  .لكننا ننتظر تشكيل الحكومة االسرائيلية التخاذ الخطوات المناسبة
ووصف ابو مازن جولته االوروبية التي بدأها امس بزيارة تركيا بأنها سياسية واقتصادية تستهدف التواصـل                

نفيذ وعوده للتوصل الى الحلول مع الجانب االسرائيلي وحثـه مـن            مع العالم من الناحية السياسية ومطالبته بت      
الناحية االقتصادية على عدم وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني عقابا له على انتخابه للحكومـة بطريقـة                 

  .)بغض النظر عن الموقف من هذه الحكومة او الوسيلة التي اوصلتها الى موقعها(ديمقراطية 
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اجة الى استمرار ديمومة المساعدات الدولية لتمكينه من االستمرار في الحياة والـشعور             فالشعب الفلسطيني بح  
  .بعدم تخلي المجتمع الدولي وايصاله الى حالة االحباط، فماذا يريد العالم من شعب ال يملك ادنى مقومات الحياة

  ال خطط لاللتقاء بمشعل
  .ال خطط للقاء وال داعي له: ل الرئيس الفلسطينين خططه لاللتقاء بخالد مشعل خالل زيارته لتركيا قاعو

نحن نعمل بطريقتنا لخدمة شعبنا ومساعدته على العيش بكرامة اما الخطابات والمهرجانات فمتـروك امرهـا                
  .لالخرين ولشعبنا ان يحكم اين تكمن مصلحته

  24/2/2006الرأي األردينة 
  

  مستقبل غور األردن من الوجهة اإلسرائيلية .48
  علي بدوان

في الوقت الذي سعت فيه حكومة شارون السابقة لتوسيع حدود مستوطنات الغور من طريـق إيجـاد اتـصال                   
مباشر بينها وبين الكتل الكبرى لالستيطان التهويدي من شرقي مدينة القدس، وتحديداً من كتل استيطان معاليه                

 مدينة الخليل حتى األغـوار      أدوميم حتى البحر الميت، فضالً عن توسيع مستعمرة غوش عصيون على تخوم           
وكل ذلك يجري منذ فترة لتنفيذ ما أفصح عنه زعيم حزب كاديما الجديد ايهود أولمرت، تحديد حدود                 . الجنوبية

 التي ينوي أولمرت تنفيـذها،  الدولة العبرية في سياق خطة االنسحاب األحادي من الضفة الغربية، وهي الخطة     
 العمل وحتى حزب شاس فضالً عـن كتلـة ميـرتس، وهـم الحلفـاء            في هذا الصدد تجاوباً من حزب      ىويلق

المرجحون لحزب كاديما بعد إعالن نتائج انتخابات الكنيست السابعة عشرة، وبالتالي فإن مسألة السيطرة على               
غور األردن واعتباره بمثابة الحدود الشرقية الطبيعية للدولة العبرية، تقع على سلم أولويات التحالف المنتظـر                

عدا عن أن هكذا حدود ستمنع بالضرورة وجـود أي شـكل مـن      . في االئتالف الحكومي المتوقع في إسرائيل     
أشكال التواصل بين الكيان الفلسطيني المفترض والدولة العربية الشقيقة المجاورة لفلسطين، وهو مـا يحـرم                 

  .الفلسطينيين ايضاً، بعدهم القومي
حدودنا األمنية  :  بعد فوز حزبه، من أن مصير غور األردن سيكون         وعليه، فإن رئيس حزب كاديما كرر القول      

وفي هذا السياق، كانت    . ولهذه المسألة اعتبارات استراتيجية ال نستطيع التنازل عنها       . واآلمنة على امتداد النهر   
ـ              عة الحكومات اإلسرائيلية السابقة قد خصصت للمستوطنات اإلسرائيلية في غور األردن أراضي فلسطينية واس

بغرض استيطانها، وتركتها تنهب على يد أحزاب االستيطان واليمين التـوراتي بذريعـة األسـباب األمنيـة،                 
  . والعسكرية، وفق استراتيجية السور والبرج أي المستعمرة والموقع العسكري

ا لشارون قبل   وفي مطلق األحوال، تنظر القيادة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية في تقاريرها التي سبق أن قدمته             
موته السريري ووفق الخطة التي طرحها ايهود أولمرت في إطار التقارير المشار إليها، ضم شـريط طولـه                  

 كيلومتراً، خصوصاً أن غور األردن يقع في المنطقة ج من خارج اتفـاق    15 كيلومتراً وعرضه األقصى     120
  .ية الكاملة، باستثناء جيب مدينة أريحاأوسلو، وهي المناطق الواقعة تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيل

وعليه، فدولة إسرائيل في الحدود الدائمة حسب كاديما ستضم القدس الكاملة والكتل االستيطانية الكبـرى فـي                 
ليصبح الكيان الفلسطيني فوق المناطق أ، ب فقط التـي  ... ارئيل، غوش عصيون ومعاليه أدوميم حتى األغوار  

من مساحة قطاع غـزة، بينمـا       % 60احة الضفة الغربية دون القدس الكبرى و      من مس % 48تساوي مساحتها   
تتكرس حالة جدار الفصل العنصري بحيث يقضم مساحات من أراضي الضفة الغربية لتشمل ضـمان إقامـة                 

  ).إضافة إلى سكان األحياء اليهودية في شرقي القدس(من المستوطنين في الضفة الغربية % 80
   2006 نيسان 24المستقبل 

  
  بعد صدمة مشعل .49
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    عبدالوهاب بدرخان
المهم ان ال تؤدي الصدمة التي أحدثها خالد مشعل الى تفجير الفتنة التي تبحث عنها اسرائيل، ليس فقط إلسقاط                   

واألهم ان تحقق الصدمة هدفها المفتـرض،       . حكومة حماس وانما خصوصاً إلشغال الفلسطينيين بعضهم بعضاً       
رئاسة والحكومة، ألن لعبة الصالحيات أو التالعب بها ال يمكن ان يستمر مـن دون               وهو ضبط العالقة بين ال    

فال الرئاسة تستطيع ان تعمل كأن الحكومة غير موجودة، وال الحكومـة تـستطيع ان               ،  أضرار مؤلمة للطرفين  
  .تحل محل الرئاسة

يجب االعتـراف   . رنامجه وموقعه المؤكد ان ال تناغم بين الجانبين، وليس في إمكان أي منهما جر اآلخر الى ب              
بهذه الحقيقة، ألن ما يعرفه الشارع الفلسطيني أكثر بكثير مما يصرح به القادة والمـسؤولون، وبالتـالي فـإن                   

هل هناك إرادة لتنظيم العالقة؟ وهل يمكن حسم التنـازع          : واألسئلة المطروحة واضحة  . التكاذب لن يفيد أحداً   
ـ       التفشيل؟ وهل يمكن ايجاد قاعدة سياسية واضحة تتيح للمؤسـسات ان            على الصالحيات؟ وهل هناك خطط ل

  تعمل؟ وهل هناك حرص أكيد على المصلحة الوطنية؟
هذا ما تحاوله الوساطة المـصرية،      .  فلسطينية -المؤسف ان البحث جار اآلن عن حلول لمعضالت فلسطينية          

 في االنتخابات وفشل السعي الى تـشكيل        التي ربما جاءت متأخرة وكان يفترض الشروع بها غداة فوز حماس          
وال شك ان   . لكن المشكلة كانت وال تزال اسرائيلية، وال داعي لمفاقمتها بمضاعفات فلسطينية          . حكومة ائتالفية 

بـل  . تعقيدات جديدة طرأت على الوضع الفلسطيني، ولم يكن من الحكمة ان تعالج باالستنساب أو العـشوائية               
رض، بوجود حماس فيها، لتجربة يستحسن أن تخوضـها بجـرأة وابداعيـة ال أن               يمكن القول ان السلطة تتع    

  .تتعامل معها كأنها مجرد وقت مستقطع ال بد من تقطيعه بسرعة ليمضي كأنه لم يكن
من الواضح أنه لم يجر حوار معمق لتنظيم العالقة بين الرئاسة والحكومة تفاديـاً ألزمـة صـالحيات كانـت      

ض ان هناك قوانين لتنظيم هذه العالقة، إال أن التناقض السياسي فرض عادة النظر              يفتر. ستظهر في أي وقت   
فمنذ اللحظة األولى نشأت حـرب      . فيها من خالل التطبيق وليس بالتوافق على تعديلها عبر المجلس التشريعي          

كومين بالتعايش  إذاً، هذه سلطة وجدت نفسها إزاء طرفين مح       . مواقع كان متوقعاً لها ان تتصاعد، بل ان تتفجر        
السلطة ممثلة بالرئاسة تعتبر أنها مؤتمنة على مكاسب اسـتراتيجية تحققـت للـشعب              : لكن بأجندتين مختلفتين  

الفلسطيني، والحكومة التي تمثل حماس تعتبر أنها انتخبت لتغيير قواعد اللعبة ومفاهيمها خصوصاً أن اسرائيل               
طقين حصته من الصواب، إال أن منطق حماس كما بدا عملياً           لكل من المن  . هي التي رسمت تلك اللعبة وحددتها     

  .حتى اآلن شجع اسرائيل والدول الكبرى على التلويح بإلغاء كل المكاسب وإعادة المسألة الى نقطة الصفر
ال شك أن انعدام الخبرة بآلية العمل السياسي، بين مواالة ومعارضة، لم يساهم في تسهيل المهمـة ولـم يكـن                     

لذلك تغلب منطق التفشيل، شـاء مـن        . ايجاد قواعد لحكم التعايش الذي فرضته ظروف االنتخابات       ليساعد في   
 الشريك لم تبحث اطالقاً عن أي تعايش مع حماس وانجـر            -شاء وأبى من أبى، خصوصاً ان اسرائيل العدو         

ية التي ستنعكس علـى     المجتمع الدولي الى خطتها الفشال الحكومة واسقاطها من دون ان يبالي بالنتائج الكارث            
  .السلطة الفلسطينية، واستطراداً على آليات البحث عن حلول

بمقدار ما بدت السلطة كأنها غير معنية أبداً بقراءة الرسالة التي وجهها اليها الناخبون عبر اختيـار حمـاس،                   
زال يتطلب حواراً جدياً    كان األمر وال ي   . بمقدار ما بدت هذه الحركة كأنها غير معنية بدورها بالتزامات السلطة          

يمكّن حماس من صوغ مواقفها من كيفية ممارسة السلطة واالعتراف بمنظمة التحرير واحترام االتفاقات وتبني               
المبادرة العربية للسالم، كما يمكّن السلطة من توضيح تصوراتها لكيفية تصويب مسار العالقة مع اسرائيل بعد                

فمثل هذا الحوار هو الذي سيمنع انهيار الوضع الفلسطيني برمتـه، وهـو   . االخفاقات الهائلة التي تعرضت لها   
تحديداً ما يجب أن يشكل مساهمة عربية بناءة وايجابية في مساعدة الفلسطينيين بدل التحايل وااللتفاف للتهرب                

س فقط  من استقبال وزير الخارجية الحماسي أو المساهمة بشكل أو بآخر في خطة اسرائيل إلسقاط السلطة ولي               
 .السقاط حكومة حماس



 

 23

  24/4/2006الحياة 
  
  

  
   صرخة مشعل .50

  حسين شبكشي

 كان يتقدم كافة منافسيه حتـى       2004هاورد دين مرشح الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية لعام          
خسر في احدى الواليات، وصعد مساء ذلك اليوم ليرفع من معنويات أنصاره وبدأت وتيرة صوته في تـصاعد   
حاد وبدأت وجنتاه في االحمرار وعيناه في الجحوظ، حتى أطلق صرخة مدويـة وعـصبية ظلـت محطـات                   
التلفزيون توالي اعادة هذا المقطع وتتمادى في تحليله، وتفسر ما حدث بأن هاورد دين ال يتمكن من التحكم في                   

  . اعصابه في المواقف الصعبة
يه األمور مستقبال وإن من بداخله شخـصية هائجـة، ال           إن ما حدث هو أنموذج مصغر لما يمكن أن تكون عل          

ومن بعد هذا المشهد انهارت شـعبية هـاورد         . يمكن كبح جماحها وبالتالي التحكم فيما يمكن أن تقوله أو تفعله          
دين وتدحرج في احصائيات الرأي العام والنتائج االنتخابية لمختلف الواليات حتى احتل المراكـز المتـأخرة،                

  ..  مشواره كمرشح رئاسي وباتت الصرخة تعرف بأنها الضربة النفسية القاضية لهاورد دينوانتهى بذلك
وهذا المشهد يأتي بقوة على الذاكرة السياسية حين مشاهدة خالد مشعل، المسؤول السياسي األهم فـي حركـة                  

يل الحكومـة الجديـدة،     المقاومة الفلسطينية حماس، الفريق الذي نال ثقة المنتخبين الفلسطينيين وتمكن من تشك           
وهو يصرخ بانفعال هائل أمام حشد كبير من المؤيدين في دمشق، وبدأت في شكل درامي وانفعال يليق بقائـد                   

  . لتنظيم الطلبة في احدى الجامعات أو اجتماع لنقابة عمالية ال لرئيس أهم كتلة سياسية في فلسطين
 حماس موقعها ومكانتها الجديدة كواقع سياسي جديـد،   )وتدرك(النقطة الحيوية المهمة على ضرورة أن تتعامل        

يتطلب التوازن والحكمة، وهو ما فشل في عمله ياسر عرفات الذي كان يتعامل مع القضية الفلـسطينية مـن                   
  !. وجهة نظر قائد ميليشيا وليس كزعيم منتخب ورئيس سطلة مدنية، وشتان الفرق بين االثنين

هما بعد اغتيال اثنين من عالمات المقاومة المهمة، أحمد ياسين وعبد العزيز            لقد ورث خالد مشعل إرثا قياديا م      
الرنتيسي، واالثنان كانا يعمالن من الداخل الفلسطيني، وخالد مشعل يعمل من الخارج، وبالتالي هنـاك فـارق                 

همية وتتطلب قـدرا  كبير بين الحالتين وتحديدا المسؤولية الملقاة على عاتق خالد مشعل مختلفة، ولكنها بالغة اال  
هائال من التحكم بالنفس والموازنة بين األمور المختلفة بطريقة غير مسبوقة في تـاريخ المقاومـة والـسياسة                  

  . الفلسطينية
التحدي القادم لحماس هو االنتقال من فكر المقاومة الى فكر االدارة ولعل االعتذار الذي صدر من قبل مجلـس                 

توضيح أن ما ذكره ال يعبر بالضرورة عن رأي السلطة هو أول خـط فـي                الوزراء عما ذكره خالد مشعل، و     
  . التفرقة المطلوبة بين حالة حماس قبل االنتخابات، وحالتها بعد االنتخابات، لصالح فلسطين أوال وأخيرا

  24/4/2006الشرق األوسط 
 

  دعم أوروبي غير منقطع للشعب الفلسطيني .51
  خافيير سوالنا

حددت بوضوح   جبهة االمامية للدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني وكانت، قبل وقت         ظلت اوروبا دائما في ال    
  .في اعالن البندقية قيام الدولتين باعتباره الحل الوحيد إلنهاء النزاع بشكل عادل، وفقاً للمصالح االوروبية

وتم صوغ المساعدة   وعلى اثر اتفاقات أوسلو دخلنا في شراكة مع الفلسطينيين من اجل بناء مؤسسات دولتهم،               
في الوقت نفسه، لم ينقطع تضامننا أبـداً مـع الـشعب            . المالية والتقنية الى حد كبير وفق تصورنا لهذا الهدف        
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بل كانت اوروبا، في اصعب الفترات خالل نزاع االعوام االخيرة، قوة رائدة تعمل علـى تحـسين                . الفلسطيني
ذاك هو السبب الذي جعل اوروبا      . اني للسكان الفلسطينيين  سير االقتصاد الفلسطيني ووقف تدهور الوضع االنس      

. وال تزال أكبر مساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني وستواصل جهدها بروح الصداقة نفسها ورحابة الـصدر               
كما ان وجود   . وتتميز المساعدات االوروبية بقدر عملي كبير وتنوع أوجهها وشموليتها البرامج المالية والتقنية           

مهمتين على األرض، واحدة لدعم الشرطة الفلسطينية واالخرى للمراقبـة وتـوفير المـساعدة التقنيـة      بعثتين  
  .والتدريب في معبر رفح، يمثل دليالً اضافياً على صالبة التزامنا

نحترم الخيار الـديموقراطي    . وفي ظل الوضع الجديد الناجم عن االنتخابات الفلسطينية بقينا على حقيقة مبادئنا           
لكن، اذا كانت الحركة الحاكمـة ال تـشاطر         . سطينيين وال ننوي معاقبتهم أو ابتزاز الحكومة التي ارتأوها        للفل

اجندة السالم وتتجاهل شراكتنا أو تصور المجتمع الفلسطيني التعددي المتمسك بسلطة القانون واحترام حقـوق               
عة االوروبية وحكومات االتحـاد بإنفـاق       االنسان، فاننا ملزمون بمراجعة الشروط التي تقوم بمقتضاها المجمو        

قوانينا تقتضي منا، مهما كانت الكلفة، تفـادي تمويـل          . مال دافعي الضرائب لمساعدة الفلسطينيين ومؤسساتهم     
أهدافنا السياسية تقتضينا التأكد من ان سياسات الطرفين المتنازعين تظل ملتزمة حل قيام             . النشاطات االرهابية 

هذه االهداف يشاطرنا إياها الرئيس عباس واللجنة الرباعية وجامعـة الـدول            . ي بينهما الدولتين بشكل تفاوض  
  .العربية والمجموعة الدولية ككل

ال اعتقد في ان مجتمعاً مستقراً يحترم المبادئ االساسية لشراكتنا مع السلطة الفلسطينية يمكن ان يقـوم علـى                   
ق مقاومة االحتالل، الحق المعترف به لكل الشعوب الخاضعة         ح. االرهاب ال يمكن تبريره اطالقاً    . ثقافة العنف 

مثـل  . لالحتالل، ال يبرر الفضائع المرتكبة باسمه مهما كانت االفعال والوسائل المستخدمة من جانب المحتـل              
  .هذه االفعال لم تقدم للفلسطيني شيئاً سوى المعاناة

تنظـيم االنتحابـات الفلـسطينية وتـسلم        . ة مستقرة االمتثال لاللتزامات السابقة شرط مسبق لقيام عالقات دولي       
االتحاد االوروبي قام بخطوات طليعية     . الحكومة الفلسطينية السلطة بصفة ديموقراطية كانا نتيجة اتفاقات أوسلو        

  .من اجل ان يكون سير االنتخابات نزيهاً، وقدم معونات مهمة لهذا الغرض، وكذلك اكبر مهمة مراقبة لالقتراع
يجب على الطرفين كـسر دوامـة العقوبـات         . يات الحكم يتجاوز بكثير الدور في موقع المعارضة       ثقل مسؤول 

لعبـة عـدم    . هذا النداء موجه ايضاً الى الحكومة االسرائيلية الجديـدة        . واالنتقام التي تقيدهما منذ تفجر النزاع     
الحلول األحادية الجانب لن    .  للجانبين التنازل ال تقود سوى الى المزيد من اراقة الدماء والمعاناة وانعدام االمن           

االعتراف المتبادل ليس خيارا، انه ضرورة، حتى وان كان االعتراف ال يعني قبـول              . تثمر العدل واالستقرار  
  .كل طلبات الطرف اآلخر

اوروبا تظل مستعدة لتجديد التزامات دعم مسار تفاوضي يقود الى قيام دولتين تعيشان جنباً الى جنب في سالم                  
اوروبا لن تعترف بشرعية أي قرارات احادية الجانب من أي طرف قد تجعل الحل النهائي غير قابـل                  . وأمن

  .وطبعا، لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني ابداً. للتحقيق
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