
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسياألخبار

  3  توتر دبلوماسي بين اسرائيل والسويد .1
   

    :السلطة
  3    حكومتهىهنية يؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط عليه وعل .2
  4  ت بتفويٍض شعبّي ولن تذهب إال بهالحكومة جاء: حماس .3
  4   السلطة تنتقد المقامرين بمصير الشعب .4
  5   قناع حماس بأوسلو إالمساعدات والمفاوضات و :شيراك يستقبل عباس .5
  5   عباس يدعو األوروبيين إلى إبقاء المساعدات .6
  5   عباس زكي مفوضاً عاماً للملف الفلسطيني في بيروت .7
  6  المانحون مستعدون لمواصلة الدعم لكن المشكلة في حماس: عريقات .8
  6  الفلسطينيون ربما يواجهون مجاعة شاملة: شعث .9
  6 إحتقان في سفارات فلسطين بعد زيادات مجزية في رواتب السفراء المقربين من عباس .10
  7   تعد خطة طارئة لتسعة أشهر لتعزيز صمود المزارع الزراعة: غااآل .11
  7  حزب بيئّي فلسطينّي يتقّدم بطلٍب لالنضمام إلى منظمة التحرير .12
    

    :المقاومة
  7   عنصر500لجان المقاومة تشارك بـ والداخلية الفلسطينية تباشر تشكيل قوة الفصائل .13
  7 تنظيم للزرقاوي في غزة يتوعد بذبح عمرو وشاهين ودحالن وعبد ربه والمشهراوي .14
  8 صى تعلن النفير العام للرد على اغتيال أحد قادتها في جنينكتائب األق .15
  8 تراجع حدة التوتر في المخيمات بين فتح وحماس .16
  8 إيجابيون في موضوع السالح خارج المخيمات: أبو العينين .17
    

    :االسرائيليالكيان 

  352 العدد - 28/4/2006الجمعة  :التاريخ



 

 2

  8  سبوع المقبلاتفاق كاديما والعمل يمهد إلعالن الحكومة األ .18
  9  أولمرت سينفذ خطة تجميع مقلّصة: مسئولون في كديما .19
  9  لى الفاسدين في اسرائيلإبيريز ينضم  .20
  9  افة اليدتحقيق جديد ضد ليبرمان متعلق بنظ .21
  9  ولمرت يسعى إلقناع بوش بخطته خالل لقائهما المقبلأ .22
  10  إسرائيل تشترط االعتراف للتفاوض مع حماس .23
  10  إدانة ضابط إسرائيلي بالتجسس لمصلحة حزب اهللا .24
  10  ن تنتقد بناء سياج مؤقت حول القدسآللسالم اا .25
  10  النيابة االسرائيلية تزعم التحقيق في البناء غير القانوني على أراضي بلعين .26
  10  موفاز وأمثاله يفهمون لغة القوة فقط: أب يهودي .27
  11   من وحدتهم احتجاجا على سوء المعامله اسرائيلياًدياًجن 38هروب  .28
  11  مصرىدخال جواسيسها إل طيران الكويت إلاستخدمتتل أبيب : يديعوت .29
    

    :األرض، الشعب
 11   االحتالل يمارس ترانسفير تدريجياً في القدس المحتلة  .30
 11  مخطط اسرائيلي يهدف الى تفريغ المدن المختلطة من معالمها العربية .31
 11  االتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال يطلق أسبوع نصرة العامل الفلسطيني .32
 11    القطاع و الضفةفي  األهلية تتواصلغاثةاإلحملة  .33
 12    فقط موظفون حكوميون %5.5: 48ـالتمييز ضد فلسطينيي ال .34
 12 جنود االحتالل يقتحمون غرف األسرى ويدنسون المصحف .35
   

    :اقتصاد
  12   المصارف في فلسطين تتحّصن خوفاً من لوم الشارع الجائع لها  .36
    

    :صحة
  12  أطباء بال حدود تحذر من حالة متفجرة في األراضي الفلسطينية .37
    

    :، إسالميعربي
  13  يرانيدول الخليج تمول الفلسطينيين بهدوء خشية تنامي النفوذ اإل .38
  13   تحقيق السالم مع حماسمن الممكن: موسى عمرو .39
  13  راضي الفلسطينيةوضاع المتردية في األردني جراء األأقلق  .40
  14    لرابطة علماء الشام  دائماًمقراً.. القدس .41
  14 البرلمانيون المدافعون عن القضية الفلسطينية  .42
   

    :دولي
  14 تجميد المساعدات للفلسطينيين لم يكن قراراً نهائياً: بروكسل .43



 

 3

  15  جتماع غير رسمي في لندن لعرض سبل مساعدة الفلسطينيينإ .44
  15   حماسو من رابط محتمل بين القاعدة واشنطنقلق  .45
  15    المساعدات للسلطة الفلسطينية وتوزيع صندوق لتلقي:فرنسا .46
  15   المجلس المسكوني للكنائس يندد بعنف المستوطنين .47
  16    يدينان عنف إسرائيل مع الفلسطينيين أمريكيانحاخامان .48
  16  األمم المتحدة ال يمكنها ملء الفراغ الذي سينشأ في حال عجز السلطة: عنان .49

  
    :حوارات، مقاالت

  16  عبد الكريم أبو النصر...إسقاط السلطة للسيطرة على القرار الفلسطيني: خطط حماس .50
  19   تريك سيلبا... على إسرائيل أن تتعلم لغة جديدة .51
  21  توجان فيصل... أوال.. ألمن األردن .52
  24 أحمد الحيلة... صراع الصالحيات بين الرئاسة والحكومة الفلسطينية .53
    

  27  :كاريكاتير
 

*** 
  توتر دبلوماسي بين اسرائيل والسويد .1

مدير عام وزارة الخارجية االسرائيلية إستدعى، السفير السويدي لـدى           أن   27/4/2006 48 عرب   ذكر موقع 
ن مثل هذه الخطوة     حيث أعتبر أ   .لين من حماس  وإسرائيل، في أعقاب أنباء وردت أن ستوكهولم ستستقبل مسئو        

ومـن  . رعية لحماس  يخشى من أن تكون السويد أول من يمنح الش         بأنهوأضاف   .من شأنها أن تشجع اإلرهاب    
 وفي حال زيارتهم للسويد فلن يلتقوا بشخصيات        ،نشطاء حماس لم يطلبوا تأشيرات دخول     بأن  رد السفير   جهته  
ضرورة عدم استيراد سيارات تنتجها شـركة فولفـو         بنادت أطراف في الحكومة االسرائيلية       إلى ذلك    .رسمية
  .  احتجاجاالسويدية
 موضوع إلغاء مشاركة السويد في التمرين الجوي الذي ستقوم          ابحثإلثنان   إلى أن ا   28/4/2006 البيان   ولفتت

من يلغي إسرائيل فإنه    حيث أعتبر بروس أور، أن      . به تسع دول أوروبية نتيجة مشاركة سالح الجو اإلسرائيلي        
  .يلغي نفسه من المشاركة في مسيرة السالم في الشرق األوسط

أن رئيس الحكومة السويدية انتقد إصرار      إلى   :رويترز، ا ف ب   ا ب،    نقال عن    28/4/2006 السفير   وأشارت
، موضحا  واالنسحاب من المناورات الجوية   ح لعضوين في حماس بزيارة مالمو       اسمالإسرائيل على الربط بين     

.  قوله إن انسحاب السويد من المناورات يعـود ألسـباب عمليـة            هونقل عن . أن هذا األمر خاطئ تماما ومهين     
 معها، تحت تفويض من األمم المتحدة       واتعاونيحذرون حيال االنضمام إلى تدريبات مع دول لن         بأنهم  وأضاف  

 لدى اإلسرائيليين تاريخ آخر، أكثر ولعـاً        هم، بينما  وتاريخ ئهمهذا هو مبد  مشيرا إلى أن    أو االتحاد األوروبي،    
  .بالحرب، يؤسف له

  
   حكومته ىلهنية يؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط عليه وع .2

 طالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس المجتمع الدولي بـتفهم           :غزةمن   28/4/2006الغد األردنية   نشرت  
واعتبر أن على المجتمـع      .الموقف الفلسطيني الرافض للرضوخ للضغوط التي تمارس على الشعب وحكومته         

ة والدولة واالستقالل والعـودة، وإنهـاء     يحب الحياة ويبحث عن الكرام     :الدولي اإلدراك بأن الشعب الفلسطيني    
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 الضغوط المفروضة تهدف إلى انتزاع المواقـف        : مؤكدا أن  ،الظلم والقهر الذي يعاني منه منذ عقود من الزمن        
وقال هنية، لمعلمين ومعلمات خالل مسيرة دعم وتأييد للحكومـة ورفـضاً            . وإسقاط القالع واختراق للحصون   

 الحكومة لن تبيع األوطان، ولن تساوم على الحقوق وعلى الثوابت، ولن            :ةللضغوطات الخارجية في قطاع غز    
 .تفرط بالقدس واألقصى وحق الالجئين بالعودة، وتحرير األسرى، ولن تفرط بكرامة وحقوق الشعب الفلسطيني             

 نحن معكـم فـي      : مضيفاً ،وأكد أن حكومته منتخبة وشرعية، وتقف على أرض صلبة، يحتضنها شعب عظيم           
  .ن والخير قادم وإن الحكومة تستمد من اهللا العون والثقة والقوة واإلرادة ومن ثم من الشعب بكافة شرائحهالميدا

مساندتهم للحكومة الجديدة إنهم يؤكدون   قالوانأن ممثلي المعلمي من غزة 27/4/2006 قدس برسوذكرت 
على عدم تحدثين عن اإلصرار  م،شعب ووقوفهم أمام التحديات التي تواجه الحكومة وال،دعمهم لهاتأييدهم وو

لسماح بتحويل واستقبال األموال با مصارفناشدوا الفي ما الركوع أمام الضغوط وسياسة التجويع والحصار، 
شاركوا في قد وكان المعلمون والمعلمات  .تهموإنهاء معانااالقتصادي عن المواطنين الفلسطينيين لفك الحصار 

نت مين العام لألمم المتحدة تضمموا رسالة لأل وسلّ،م المتحدة في القطاعاعتصام جماهيري أمام مقر األم
تخذت ضدها من قبل االتحاد األوروبي والواليات  واستنكار اإلجراءات التي اُ،الوقوف بجانب الحكومة الجديدة

 .الدولة العبريةالمتحدة األمريكية و
  
  الحكومة جاءت بتفويٍض شعبّي ولن تذهب إال به: حماس .3

 أكّدت حماس أنها تنظر بخطورٍة شديدة لتصريحات محمد دحالن، بإمكانية وقوع عمليات اغتيـال فـي                 :ةغز
  .المرحلة المقبلة، بينما أكّدت الحركة أنّها لن تقبل بذهاب الحكومة إال بالخيار الشعبي الذي جاءت به

 العديد من الشخصيات الذين     وحذّرت حماس على لسان الناطق اإلعالمي باسمها سامي أبو زهري من أن هناك            
يحاولون اللعب باستقرار الساحة الفلسطينية من خالل إطالق التصريحات التوتيرية أو التهديدية وتجنيد مواقـع               
اإلنترنت وبعض وسائل اإلعالم التابعة لهم لشن حرٍب إعالمية صريحة ضد حماس والحكومة الفلسطينية بمـا                

تفاجأنا في الحركة بما نشرته بعض مواقع اإلنترنت التابعة         : ال أبو زهري  وق. ال يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني    
لبعض المسؤولين في األجهزة األمنية من أن أحد المواقع التابعة للحركة تدعو الغتيال الرئيس عباس وهو أمر                 

ناطقاً باسـمها، وثانيـاً     الكالم مردود أوالً؛ ألن الحركة ال تمتلك موقعاً إعالمياً رسمياً           : واستطرد قائالً  .مردود
ألن حماس برهنت من خالل الممارسة مدى العالقة المتميزة مع الرئيس عباس وال زالت تحافظ علـى هـذا                   
المستوى من العالقة وتعمل على حّل أية خالفات من خالل الحوار والتفاهم والتنسيق كما أنها تبدي مالحظاتها                 

وطالبت حماس وزارة اإلعالم بوضع حـد        .القة بين الطرفين  بوضوٍح وصراحة دون أن يمس ذلك مستوى الع       
  . ألية مواقع ووسائل إعالمية يمكن أن تسهم في إثارة روح التحريض والفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني

  27/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  السلطة تنتقد المقامرين بمصير الشعب  .4

 العام للرئاسة الفلسطينية الطيـب عبـد الـرحيم، قـادة حمـاس، لكثـرة          انتقد االمين : ا ف ب، أب، رويترز    
التصريحات التي يطلقها قادة حماس وبعض الوزراء في الحكومة، والتي تهدد جميعها بأن البديل من الحكومة                

 ال ندري لمن يوجه قادة حماس مثل هذه التهديدات التي تعبـر             :وأضاف. الحالية هو الفوضى والحرب األهلية    
ونفى عبد الرحيم   . ن عدم المسؤولية، بل المقامرة بمصير الشعب الفلسطيني، فإما هم وإما الطوفان من بعدهم             ع

.  عباس أكد لي أنه لن يستخدم هذا الحق الذي كفله النظام األساسـي             :وقال إن . عزم ابو مازن إسقاط الحكومة    
 إن موقف الحركة هو أن هذه       :و زهري ورداً على تصريحات عبد الرحيم، قال المتحدث باسم حماس سامي اب          

  الحكومة جاءت بالخيار الشعبي وال ينبغي ان تنتهي اال بالخيار الشعبي الذي جاءت من خالله، محذراً من 
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  . النتائج التي يمكن أن تترتب على استمرار الحصار المفروض
  28/4/2006السفير 

  
   بأوسلو  المساعدات والمفاوضات واقناع حماس :شيراك يستقبل عباس .5

ثالث قضايا رئيسية سـوف      :باريس حسن الحسيني  نقالً عن مراسلها في      28/4/2006القبس الكويتية نشرت  
وذكـرت   .تسيطر على محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل ظهر اليوم مع نظيره الفرنسي شـيراك              

متـروي عـن صـيغة اليـصال        مصادر فرنسية مطلعة للقبس ان النقطة االولى في المحادثات هي البحث ال           
المساعدات الدولية الى الشعب الفلسطيني كي ال يدفع ثمن وصول حماس الى السلطة، وفي الوقت نفسه عـدم                  

والنقطة الثانية، كيفية استئناف الحوار الفلسطيني االسرائيلي، وبخاصة         .وضع هذه العملية في يد حماس بالذات      
ازن في بروكسل اول امس بانه مستعد شخصيا، على االقل بـصفته  بعدما رفضت الدولة العبرية تأكيدات ابو م 

رئيسا لمنظمة التحرير لتولي المفاوضات مع اسرائيل، كما ان هناك مواقف متباينة سواء في الجانب الفلسطيني                
أما المسألة الثالثة فهـي التـشجيع الفرنـسي          .ام االسرائيلي حول عملية التفاوض وماهية الشريك الفلسطيني       

ئيس الفلسطيني على ان ينسق جهوده مع جهات عربية فاعلة كي تعمل القناع حماس بالذهاب فـي منطـق                   للر
اوسلو الى النهاية، وبما يعني، بصورة غير مباشرة القبول بمبدأ الدولتين الفلسطينية واالسرائيلية اللتين يعيشان               

  .جنبا الى جنب واالعتراف باسرائيل
من المقرر أن يعقد الـرئيس شـيراك        : باريسنقالً عن الوكالت من      28/4/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  

جلسة مباحثات مع الرئيس عباس، يتوقع أن تتناول إنشاء صندوق ائتماني تحت إدارة البنك الدولي، يـتم مـن                   
أفاد خالله دفع الرواتب مباشرة إلى الموظفين؛ لتفادي مرور المساعدات عبر الحكومة التي شكلتها حماس، كما                

وترى باريس أن هذا الصندوق االئتماني سـيتيح إقنـاع األوروبيـين المنقـسمين               .مصدر مقرب من شيراك   
  .باستئناف مساعدتهم المباشرة للسلطة الفلسطينية

شيراك طالب أعضاء االتحاد األوروبي والدول الغربيـة األخـرى          أن   إلى: 28/4/2006 48عربونوه موقع   
 .ألسباب انسانية وسياسية على السواء بعد أجتماعه بعباس، لسلطة الفلسطينيةبمعاودة تقديم المساعدات ل

  
  عباس يدعو األوروبيين إلى إبقاء المساعدات  .6

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس االتحاد األوروبي في هلسنكي أمس إلى الحفاظ على             :  الوكاالت ،هلسنكي
 االتحاد األوروبي جهة مانحـة رئيـسية        :وقال إن  .تي تناسبه مساعداته المالية للفلسطينيين بحسب الترتيبات ال     

  . والشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مساعداته وعليه اإلبقاء عليها وفقا للترتيبات التي تناسبه،للفلسطينيين
  28/4/2006الوطن السعودية 

  
  عباس زكي مفوضاً عاماً للملف الفلسطيني في بيروت  .7

، سلطان أبو العينين للسفير أمس، أن رئيس الـسلطة           في لبنان   أمين سر فتح   أكد: 28/4/2006السفير  نشرت  
محمود عباس أصدر قراراً كلّف بموجبه عباس زكي، مفوضاً عاماً للملف الفلسطيني في لبنان، ومدير مكتـب                 

وسيصل . نمنظمة التحرير التمثيلي في بيروت، ومسؤوال عن اللجنة العليا السياسية للفصائل الفلسطينية في لبنا             
وسيتم افتتاح مكتب المنظمـة فـي       . زكي إلى بيروت الستالم مهامه رسميا في األسبوع األول من أيار المقبل           

 .بيروت منتصف شهر أيار
 ىزكي بانه سيتول  عباس  اكد   :رام اهللا وليد عوض   نقالً عن مراسلها في      28/4/2006القدس العربي   وأضافت  

 .ين اختيار شخصية فلسطينية مرموقة لتمثل الفلسطينيين في لبنـان          لح  منظمة التحرير في بيروت    شؤون مكتب 
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 شفيق الحوت ان يكون الممثل الفلسطيني في مكتب المنظمة في لبنان اال انـه            ى انه عرض عل   ىواشار زكي ال  
 .رفض ذلك بحجة ان اوضاعه الشخصية ال تساعده علي ذلك

  
   في حماسالمانحون مستعدون لمواصلة الدعم لكن المشكلة: عريقات .8

 صرح صائب عريقات بأن معظم الدول المانحة أبدت استعدادها لمواصـلة الـدعم المـادي                :رام اهللا ،  د ب أ  
في مقابلة خاصة مع راديـو صـوت         وقال عريقات . للفلسطينيين لكن المشكلة في الحكومة التي تقودها حماس       

ين هم ليسوا فقط يرغبون بمواصلة الدعم       فلسطين إن ما سمعناه من االتراك والنرويجيين وما سنسمعه من الباق          
للفلسطينيين بل بالعكس يريدون أن يزيدوا حجم الدعم المقدم لهم لكنهم في نفس الوقت يريدون من حكومتنا أن                  

قـالوا لنـا    ) المانحون( إنهم   :وقال عريقات  .تعترف بالشرعية العربية والدولية وبالتزامات السلطة الفلسطينية      
 الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، لكنهم يفهمون الديمقراطيـة بأنهـا أيـضا التـزام        حرفيا أنهم يحترمون  

  .بالقواعد واالسس التي نصت عليها الشرعية الدولية
  28/4/2006الغد األردنية 

  
  الفلسطينيون ربما يواجهون مجاعة شاملة: شعث .9

لواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي        قال نبيل شعث، في القاهرة، أمس، إن آثار تعليق ا         : ا.ب. د ،القاهرة
المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، بجانب وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ربما يؤدي إلى              

وقال شعث في ندوة لألمم المتحدة بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني إن ظروف معيـشة               .حدوث مجاعة شاملة  
بعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط تشترك فيه جميع القوى            عثوطالب ش  .الفلسطينيين باتت متدهورة  

 وعاصمتها القـدس    1967الفاعلة واألطراف المعنية من أجل العمل على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام              
ث وقال إن حل القضية الفلسطينية يحتم على اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي العمل على وضع ثـال                .الشرقية

  . خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحل القضية الفلسطينية
  28/4/2006األيام الفلسطينية 

  
 إحتقان في سفارات فلسطين بعد زيادات مجزية في رواتب السفراء المقربين من عباس .10

د يتجذر اإلحتقان بصورة مركزة داخل األطر القيادية والفصائلية في األراضي الفلسطينية حيث يتزاي :عمان
 .نشاط ونفود الجناح البراغماتي في فتح المسؤول عن تعطيل إجتماعات مركزية فتح والداعي إلفشال حماس

وقالت مصادر القدس العربي ان الرئيس عباس دخل في تحالفات شبه علنية مع اشد خصوم حماس في أطر 
 الرئيس عباس وفي غضون ذلك إقتصرت زيادات الرواتب التي قررها .فتح مثل محمد دحالن وغيره

وصرفت فعال للطاقم الدبلوماسي العامل خارج فلسطين علي السفراء الذين شملتهم تعيينات وتنقالت وزارة 
الخارجية في عهد ناصر القدوة، حيث وصلت رواتب بعض السفراء الموالين لعباس شخصيا او الذين إختارهم 

وتسبب قرار عباس بإحتقان  .لسفارة والموظفينلما يقارب ستة االف يورو في الشهر الواحد اضافة لنفقات ا
داخل اروقة الطاقم الدبلوماسي بالخارج بعد ان إستثنت زيادات الرواتب التي قررها وصرفها فعال  شديد

للسفراء المحسوبين علي الدائرة السياسية في تونس ورئيسها فاروق القدومي، وهو إجراء يشغل بال الجميع 
في الخارج حيث ان بعض الرواتب المرتفعة اثارت إستياء العديد من السفراء  مستوي سفارات فلسطين ىعل

 .إلنها ال تتناسب مع الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
  27/4/2006القدس العربي 
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  تعد خطة طارئة لتسعة أشهر لتعزيز صمود المزارع  الزراعة: غااآل .11
، وزير الزراعة عن إعداد وزارة الزراعة خطة تنموية طارئة حتى نهاية            محمد األغا . كشف د  :كتب حامد جاد  

العام الحالي تعتمد عناصرها على تعزيز ما أسماه باالقتصاد الزراعي المقاوم والتحرر تدريجياً مـن اسـتيراد        
 التـي   كميات كبيرة من المنتجات الزراعية التي يمكن انتاجها في األراضي الفلسطينية كخطوة تخفض األعباء             

وبين أن الخطة تستهدف توفير فرص عمل للعمالة الزراعية وفتح أسواق خارجية أمام              .تتحملها موازنة السلطة  
  .المنتج الزراعي من خالل معبر رفح

  28/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  حزب بيئّي فلسطينّي يتقّدم بطلٍب لالنضمام إلى منظمة التحرير .12
مياً للرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر             قدم حزب الخضر طلباً رس     :نابلس

، إن الحزب ممثّالً برئيسه ولجنته      حزبالوقال جرير القدوة، رئيس      .وذلك العتماد الحزب عضواً في المنظمة     
برات الـشعب   التنفيذية والمركزية وهيئته العامة يشرفها أن تكون جزءاً من البيت الفلسطيني الجامع لنضال وخ             

وأكّد القدوة أن الحزب على استعداٍد تام        .الفلسطيني والذي يعتبر المظلة التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني       
لاللتزام بكافة قوانين ولوائح المنظمة وأنه كحزٍب بيئي متخصص سيضع كافة خبراته المحلية وعالقاته الدولية               

  .نه تجسيداً لشعار الحزب بجعل فلسطين جنة خضراء ونظيفةمن أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ورفعة شأ
  27/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عنصر500 ولجان المقاومة تشارك بـالداخلية الفلسطينية تباشر تشكيل قوة الفصائل .13
 الذين  أجرى عشرات المسلحين  حيث   باشرت وزارة الداخلية الفلسطينية تشكيل القوة األمنية من الفصائل        : غزة

وأعلنت ألوية الناصر صالح الدين أنها ابلغت وزارة الداخلية موافقتها          .  امس همأقسموا بالوالء للحكومة تدريبات   
لوية في أن األلويـة ستـشارك       األوقال محمد عبد العال الناطق باسم       . الكاملة على المشاركة في القوة األمنية     

هذه القوة لن تكـون بـديال ألي        ان  واضاف   . مقاتل 3000 من عناصرها في القوة التي ستتكون من         500بـ
ونوه الى أن عناصر األلوية المشاركين فـي  . جهاز أمني وال قوة ظل، وأنها ستخضع لتعليمات وزارة الداخلية  

القوة، هم من الذي تم استيعابهم في االجهزة األمنية قبل أشهر دون تسلم أي عمل، الفتاً إلى أن هناك العديد من             
  . على استعداد وجاهزية تامة للمشاركة بالقوة كعمل تطوعيعناصر ال

  28/4/2006الشرق األوسط 
  

 تنظيم للزرقاوي في غزة يتوعد بذبح عمرو وشاهين ودحالن وعبد ربه والمشهراوي .14
قال مركز االعالم والمعلومات الفلسطيني التابع للسلطة ان تنظيما جديدا في فلسطين لم  :وليد عوض، رام اهللا
عنه سابقاً ويدعي تنظيم التوحيد والجهاد في بالد الشام وارض الكنانة اعلن عزمه علي احياء سنة الذبح يعلن 

وقال المركز ان البيان ندد بكل من المسؤولين الفلسطينيين نبيل عمرو وابو علي شاهين  .في مرتدي فتح
 حماس من بينهم الشيخ يونس مركز ان بعض قادةالوذكر  .ومحمد دحالن وياسر عبد ربه وسمير المشهراوي

وحذر مصدر مسؤول في مكتب  .حكومةالاالسطل قد حذر من قيام زرقاوي جديد في فلسطين في حال فشل 
وعلق . هدحالن امس من خطورة االنباء التي يتم تسريبها لوسائل االعالم حول العديد من المحاوالت للمساس ب

 مقدمة لعمليات اغتيال ستقوم بها جهات مشبوهة في الفترة المصدر في بيان صحافي ان بث هذه االنباء يشكل
  . حماسالقادمة لعدد من الشخصيات الفلسطينية بسبب مواقفها المعارضة لسياسة حكومة

  28/4/2006القدس العربي 
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 كتائب األقصى تعلن النفير العام للرد على اغتيال أحد قادتها في جنين .15
 أحد قادتها فـي     غتيالا على    للرد مقاتليهاستنفار العام بين صفوف     لة اال  حا  عن أعلنت كتائب األقصى   :رام اهللا 

   جرائم االغتيال بحق المجاهدين لن أكدت الكتائب أن و.جنين أمس على يد مجموعة خاصة من قوات االحتالل
  . أن االحتالل تمكن من اعتقال عضو آخر من كتائب األقصىمصادر فلسطينيةوأضافت . تنال من عزيمتهم

  27/4/2006 خدمة قدس برس
  

 تراجع حدة التوتر في المخيمات بين فتح وحماس .16
ساهمت اتصاالت ومساع قام بها مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون في جنوب          :   خالد الغربي  ،جنوب لبنان ،صيدا

ة وشارك النائبان اللبنانيـان اسـام     ،  لبنان في تراجع حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس في مخيمات الجنوب           
سعد وبهية الحريري في المساعي التي هدفت الى تخفيف حدة الخطاب السياسي وما قد يترتـب عليـه مـن                    
مضاعفات في مخيمات مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين، فيما بات الوضـع فـي الـساحتين اللبنانيـة                  

وة اشارت الى ان الوضع في      لكن مصادر فلسطينية في عين الحل      . والفلسطينية في حال شديدة الدقة والحساسية     
  . المخيمات سيبقى تحت تأثير ما يستجد في موضوع الخالف بين حماس وفتح في فلسطين

  28/4/2006الشرق األوسط 
  

  إيجابيون في موضوع السالح خارج المخيمات: أبو العينين .17
ص فـي بيـروت،     الحو السنيورة    الرئيسين سلطان ابو العينين التقى امس،    أن    28/4/2006 المستقبل   ذكرت

وقال ان المنظمات الفلسطينية ستكون ايجابية فـي موضـوع          .  في صيدا  والنائبين بهية الحريري واسامة سعد    
واكد التمسك بحـق  . السالح خارج المخيمات، نافياً استحداث مواقع للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في الناعمة 

  .توطينللالعودة، رداً عما يحكى عن صفقة اميركية 
أبو العينين نفى وجود أي خالف بين حركة فتح وحركة حماس لكنه قال إن              أن   28/4/2006السفير   وجاء في 

الكالم الذي وجهه خالد مشعل واالتهامات لحركة فتح بدا وكأنه يحمل سلفاً حركتنـا مـسؤولية سـقوط هـذه                    
 .الحكومة

  
 اتفاق كاديما والعمل يمهد إلعالن الحكومة االسبوع المقبل .18

 حزبا كاديما والعمل، توصـال    أن   :تل أبيب  مراسلها من     نظير مجلي   عن 28/4/2006الشرق األوسط    نشرت
امس الى اتفاق لتشكيل حكومة ائتالفية بعد ان نجح الطرفان في ازالة كل الخالفات بينهمـا، بمـا فـي ذلـك                      

مـرت انـه سـيعرض      وقبل ساعات من اعالن أول    . البرنامج السياسي واالجتماعي وتوزيع الحقائب الوزارية     
 . تهدد بتفجير المفاوضات وتخريب برنامجـه      شاسحكومته على الكنيست في األسبوع القادم، نشبت أزمة مع          

يهدوت هتوراه، باعالن حـرب الهيـة   بعد أن هدد  ،انها لم تتوصل بعد الى شيء جدي مع كاديما     حيث أعلنت   
ل مساعديه الجراء االتصاالت    ارسإلأولمرت  فع ب مما د .  االئتالف من دون انجاز اتفاق معه      ت دخل ا، ألنه يهاعل

من جهتهم أعلـن    و. شاس في هذا األسبوع    بانجاز االتفاق مع  معلنا أنه معني     ،مع الطرفين لكي يسوي المشكلة    
  . أن األزمة تحتاج الى وقت وتنازالت غير قليلةالمساعدون
بأن في حال بقي ليبرمان خارج  ،أولمرت أبلغ المقربين منهإلى أن : 28/4/2006 48 عرب وأشار موقع

  .تتجدد المفاوضات مع حزب ميرتس ابتداء من غدفسالصورة 
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  أولمرت سينفذ خطة تجميع مقلّصة: مسئولون في كديما
إنه   قاال مؤخرا في محادثات شخصية   ،يدعمان التوجه السياسي ألولمرت    ذكرت معاريف أن مسئولين من كديما     

 عـضوا لكـديما     29مع   أنه   وأضاف أحدهم  . يوجد احتمال لتنفيذ خطة التجميع     في أعقاب األوضاع الراهنة ال    
وفي الجانب اآلخر حكومة حماس وفي ظل عدم تأكيد الدعم الدولي، هناك احتمال كبير ألن يجبـر أولمـرت                   

 سيجد صعوبة كبيرة في اقناع النظـام االمريكـي          ه فإن ذلكوحسب   .على التنازل عن أجزاء كبيرة من الخطة      
 وسيجبر علـى التنـازل      ،وسيجد صعوبة أكبر أمام أوروبا    . العتراف بالحدود الجديدة على أنها حدود نهائية      وا

وذكر أن كثيرين من قـادة      . عن خطة التجميع وسيكتفي بإخالء مقلص لمستوطنات نائية موجودة خارج الجدار          
ومـن  . اولمرت نفوا نيته تقليص الخطة    مسئولين في مكتب    إال أن   . كديما أيدوا هذا التحليل وقالوا ما هو مشابه       

تم ذكر بند تقليص عدد المـستوطنات       ،   االئتالفي بين العمل وكديما    قذكر أيضا أنه بموجب االتفا    جهة أخرى،   
ويسعى مقربون من أولمـرت فـي هـذه         . ه إال أن الخطوط األساسية لم تتحدث عن مقدار        ،في الضفة الغربية  

جاء أيضا أن مجلس األمن     كما  . ستيطان من اجل تجنيد الدعم الكافي للخطة      االثناء للعمل في أوساط مجلس اال     
قدر أن الدعم الدولي للحدود النهائية التي يريـدها اولمـرت           حيث  . القومي يسعى لبلورة خطة مسودة للتجميع     

  مجلس االمـن   في حين يجري تساؤل إن كان     . ستكون فقط حال انسحاب كبير غربي الجدار واألماكن االخرى        
   .سينال التوكيل لتجهيز خطة التجميع وتخطيطها وقيادتها كما كان في فك االرتباط القومي

  28/4/2006 48عرب
  

  بيريز ينضم الى الفاسدين في اسرائيل .19
 يبحث المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، في تهم موجهة ضد بيريز، حول تلقيـه              : امال شحادة  ،الناصرة

 بيريز متورط في شبهات      ذلك، الفتا إلى أن    واكد مراقب الدولة  . مال، خالفا للقانون  هدايا واموال من رجال اع    
جنائية في قضية التبرعات التي حصل عليها لتمويل منافسته على رئاسة حزب العمل في االنتخابات التمهيدية                

خـرى لقـانون    وشخصيات سياسية ا  هو  انه سيصدر تقريرا حول الخروقات التي قام بها         أشار إلى   و. االخيرة
  .التمويل الحزبي، في غضون ثالثة اسابيع

  28/4/2006الرأي األردنية 
  

  تحقيق جديد ضد ليبرمان متعلق بنظافة اليد  .20
التحقيق الذي يجري ضد ليبرمان، يتعلق بقضايا نظافة         أنبأعلنت الشرطة ووزارة القضاء في إسرائيل، رسميا        

آمل أن يجري التحقيق الجديـد      بأنه ي رد ليبرمان   من جهته   و. ابقا س ال يمت بصلة للتحقيق المفتوح ضده     واليد،  
  .في مدة أقل من ثمان سنوات

  28/4/2006 48عرب 
  

  اولمرت يسعى إلقناع بوش بخطته خالل لقائهما المقبل .21
حكومة االسرائيلية أمس أن اولمرت سيلتقي بوش في واشـنطن، فـي الثالـث              ال أعلن ديوان رئاسة     :الناصرة

كما سيفحص مـدى حريـة       . في الضفة الغربية   ة االنفصال ، بخط ه القناع ، في سعي  ن أيار المقبل  والعشرين م 
الحركة التي ستسمح بها االدارة االميركية السرائيل امام الفلسطينيين، الى جانب بحث كيفية التعامل مـستقبال                

اسـرائيل تترقـب    نا إلـى أن      ويشار ه  .مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، ثم بحث الملف النووي االيراني         
 االدارة االميركيـة سـتطلب    كانت ومحمود عباس، وما إذاتهاالموقف االميركي من مستقبل العالقة بين حكوم      

  .لقاء بين اولمرت وعباس في الفترة المقبلة
  28/4/2006الغد األردنية 
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  إسرائيل تشترط االعتراف للتفاوض مع حماس   .22

رعت إسرائيل في الرد على تصريحات محمود الزهار، التـي رحـب فيهـا              أس :القدس المحتلة  آمال شحادة    
، وأشـار النـاطق     بالمفاوضات الرامية لمناقشة مبادرات من شأنها ان تفضي إلى نتائج ملموسة على األرض            

 بل ترحب بأي تقدم تشهده الحركة في مواقفها تجاه          ، أنها ال تعارض التفاوض مع حماس      بلسان خارجيتها، إلى  
االعالن عن موقفها المؤيد     كما طالبها ب   .ل، وبشكل خاص تخليها عن العنف واالعتراف بوجود اسرائيل        اسرائي

  .لخريطة الطريق
  28/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إدانة ضابط إسرائيلي بالتجسس لمصلحة حزب اهللا .23

 ان ضـابطا    ن، م مصدر عسكري به  افاد   ما : المحتلة من28/4/2006عكاظ   القدس مراسلة   فرح سمير ذكرت  
في الجيش االسرائيلي من االقلية الدرزية تمت ادانته أمس بتزويد حزب اهللا بمعلومات حساسة حول تحركـات                 

  .برئ من تهمة الخيانة العظمى، في حين عسكرية على طول الحدود الشمالية
ة األمنية حـذرت    قيادة الجيش واألجهز  أن   :اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن    مركز دراسات الشرق االوسط      وأشار

وأوضـحت أن   . الشماليةمرة أخرى اإلسرائيليين من مغبة االقتراب من المناطق المحظورة على طول الحدود             
حزب اهللا يراقب باستمرار الجانب اإلسرائيلي من الحدود، وقد يحاول اختطاف جنـود أو مـدنيين إذا مكنتـه                   

  .الظروف من ذلك
  

   القدسالسالم االن تنتقد بناء سياج مؤقت حول .24
 انتقدت امس قرارا ألولمرت بسد جميـع الثغـرات فـي            ، ذكر أن حركة السالم االن     : د ب أ   -القدس المحتلة   

يحاول تخطي المحكمة العليـا بخلـق حقـائق علـى           ه    وقالت إن  .الجدار الفاصل في المنطقة المحيطة بالقدس     
  .االرض على حساب سكان القرى الفلسطينية

  28/4/2006الدستور 
  

  ة االسرائيلية تزعم التحقيق في البناء غير القانوني على أراضي بلعين النياب .25
أفاد موقع هآرتس أن وحدة التحقيق في الرشاوى التابعة للشرطة قد باشرت التحقيق الجنائي في قضية البنـاء                  

 وفقمـا   غير القانوني لمئات الوحدات السكنية في الحي اإلستيطاني الجديد في مستوطنة موديعين عيليت، وذلك             
زعمت النيابة العامة امام المحكمة العليا، رداً على األمر االحترازي الذي أصدر بناءاً على طلب حركة السالم                 

  .اآلن
  27/4/2006 48عرب 

  
  موفاز وأمثاله يفهمون لغة القوة فقط: أب يهودي .26

ساة التـي يبعثهـا      جوابية على رسالة الموا     بعث أب يهودي إسرائيلي أمس رسالة      :الناصرة -برهوم جرايسي 
 ان موفاز وامثاله من الوزراء والقادة ال يفهمون إال لغـة  إلى هافيأشار ،  الجيش ألهالي قتاله لمناسبة االستقالل    
  .القوة التي ال تنبت إال الموت والكراهية

  28/4/2006الغد األردنية 
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  جنديا اسرائيليا من وحدتهم احتجاجا على سوء المعامله38هروب  .27
 جنديا اسرائيليا امس من وحدتهم العسكرية في هضبة الجـوالن، احتجاجـا    38 هرب   :امال شحادة  -الناصرة  

هـذه الوحـدة تواجـه      مع االشارة إلى أن     . على معاملة المسؤولين عنهم وعدم احترام حقوقهم كمقاتلين قدامى        
  .لخدمةخالفات مع المسؤولين حول قوانين التعامل مع افرادها بدون االخذ بالحسبان سنوات ا

  28/4/2006الرأي 
  

  مصر ىطيران الكويت الدخال جواسيسها إلاستخدمت تل أبيب : يديعوت .28
قال تقرير صحافي اسرائيلي ان تل أبيب كانت المبادرة إلنشاء شركة طيران الكويـت  : تل أبيب ـ يو بي آي 

يديعوت أحرونوت،  في    مراسل الشؤون االستخباراتية واإلستراتيجية    ذكرو . مصر ىجواسيسها إل  بهدف ادخال   
 . مـصر  ىإلها  شعبة االستخبارات العسكرية كانت تبحث عن طريق سهلة ومريحة لتسريب جواسيس          أن   ،امس

 الكويت  ىتوجها إل ،  طيارين يهوديين أمريكيين  مما دفع بيوفال نئمان وهو وزير سابق وعالم فيزياء، إلى تجنيد            
نشاط االستخباراتي  ال انه بعد ان استنفد      أشار إلى و .كة حكومتها إنشاء شركة طيران بملكية مشتر      ىوعرضا عل 

 .للحكومة الكويتية بعد جهود كبيرة الخاصة باالستخبارات سهم ال أيعتشركة بالبواسطة 
  28/4/2006القدس العربي 

  
  االحتالل يمارس ترانسفير تدريجياً في القدس المحتلة

 مـن خطـر سياسـة       "بتسيلم"في األراضي المحتلة    حذر مركز حقوق اإلنسان       :القدس المحتلة  آمال شحادة    
الترانسفير الهادئ التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحق فلسطينيي القدس من خالل تجريدهم من حـق مـا                 

  .يسمى المواطنة
  28/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مخطط اسرائيلي يهدف الى تفريغ المدن المختلطة من معالمها العربية .29

في طار حملتها الهادفة إلى تفريغ مدينة اللد المختلطة من معالمها العربيـة، أصـدرت   :  اسياللد ـ حسن مو 
كما سلمت عشرات اوامر لهدم منازل فـي بلـدة          .  أمر هدم لمنازل عربية في المدينة      40السلطات اإلسرائيلية   

  .دمهاللكن سكان اللد الفلسطينيين نجحوا في إستصدار قرار يقضي بمنع  .حوره في النقب
  28/4/2006المستقبل 

  
  االتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال يطلق أسبوع نصرة العامل الفلسطيني .30

أعلن االتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال عن بدء أسبوع نصرة العامل الفلسطيني الذي ينظمه بمناسبة األول                
ألسبوع نوعاً من أنواع الدعم التي يقـدمها االتحـاد          يوم العامل الفلسطيني، واعتبر االتحاد أن هذا ا       ،  من أيار 

ويتضمن األسبوع فعاليات مختلفة من ضمنها لقـاءات   .للعمال، لتسليط الضوء على احتياجاتهم وإبراز همومهم 
عبر وسائل اإلعالم المختلفة بهدف عرض قضية العمال وطرح همومهم واإلجابة عن استفساراتهم، باإلضـافة    

  .جانية والمحاضرات التثقيفية الخاصة بقانون العمل، وحقوق وواجبات العامللأليام الطبية الم
  28/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  القطـــاع و الضفةفيتتواصل   األهليةغاثةاإلحملة  .31
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أكدت مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية أن حملة إغاثة األهل في الضفة والقطاع تجاوزت المليون شيكل في أسبوعها                
 طنا من المواد الغذائية والتموينية، وقـال مـسؤولو المؤسـسة أن هـذه     180إضافة الى ما يزيد على      , نيالثا

علما أن هنـاك    , المعطيات تتعلق فقط بالبلدان التي سلّمت ما جمعته من أموال ومواد غذائية لمكاتب المؤسسة             
  . رة لألسبوع الثالث على التواليإضافة الى أن الحملة مستم, عشرات البلدان التي لم توصل ما جمعته بعد

  27/4/2006صوت الحق والحرية 
  

   فقط موظفون حكوميون%5.5: 48التمييز ضد فلسطينيي ال .32
 رصد تقرير صدر أمس عن جمعية تعزيز المساواة المدنية فـي إسـرائيل، اسـتمرار التمييـز                  : يو بي آي  

 يتمتع بها اليهود، اضافة الى إبعادهم عـن   وحرمانهم من ميزات الرفاهية التي48,العنصري ضد فلسطينيي ال 
 ان معظم المكاتـب الحكوميـة       2005,وأوضح التقرير الذي يغطي العام       . التمثيل المناسب في الخدمة العامة    

. تجاهلت كلياً القرارات المتعلقة بالوسط العربي، وبذلك حالت دون تطوير البنى التحتية والبناء وتعزيز التعليم              
 في المئـة    5.5ووفقا للتقرير، فإن    . كاتب الحكومية لم توظف أي عربي خالل العام الماضي        كما ان معظم الم   

والوضع أسوأ في السلطات المحلية، حيث تـصل نـسبة          .  هم موظفون لدى الحكومة    48فقط من فلسطينيي ال   
وخـالل  . مئة في المئة فقط، وفي الشركات الحكومية فإن النسبة أقل من واحد في ال             1.5الموظفين العرب الى    

  .  منهم843السنوات األخيرة، لم يتم توظيف سوى 
  28/4/2006السفير 

  
  جنود االحتالل يقتحمون غرف األسرى ويدنسون المصحف .33

أفاد محامي جمعية أنصار السجين في نابلس أن جنود االحتالل في معسكر حوارة جنوب نابلس اقتحموا غرف                 
ونقل المحامي عن األسرى أن قوة من        .البحث عن مواد ممنوعة    وعاثوا فيها فسادا بحجة      ، يوم أمس  ،األسرى

جنود االحتالل اقتحمت الغرف وقاموا بأعمال تفتيش وتخريب لمقتنيات األسرى تخللهـا تمزيـق المـصحف                
وأوضح األسرى أن الجنود أعادوهم إلى غرفهم بعد انتهاء أعمال التفتيش وعدم العثور              .الشريف والدوس عليه  

  .ممنوعةعلى أية مواد 
  27/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المصارف في فلسطين تتحّصن خوفاً من لوم الشارع الجائع لها .34

 قضبان حديدية على ماكينات الصراف اآللي، وخطوط هاتفية مباشرة للطوارئ، وحـراس             : رويترز، ا ف ب   
ي الفلـسطينية، مـع تـصاعد       هذه بضعة إجراءات اتخذتها المصارف العاملة في األراض       . مدججون بالسالح 

وعززت مصارف كثيرة إجراءاتهـا األمنيـة       . الغضب بسبب عدم حصول الموظفين الحكوميين على رواتبهم       
تحسباً لحدوث اضطرابات، وعبر مسؤولون مصرفيون عن خوفهم من أن يلوم النـاس المـصارف لرفـضها                 

 مـسؤول   يقولو. ها لها دول عربية وإسالمية    التعامل في األموال التي وعدت بها الحكومة الفلسطينية، أو منحت         
أمني بارز اتخذنا إجراءات احترازية، ونشرنا قوات شرطة إضافية، بعضها في مالبس مدنية قرب المصارف،               

  . تحسباً لتصرف بعض المجانين بحماقة
  28/4/2006السفير 

  
  أطباء بال حدود تحـذر من حالة متفجرة في األراضي الفلسطينية .35
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عقب مهمة قام بها في قطاع غزة إن الوضـع بـات            ،  قال مدير منظمة أطباء بال حدود     : ب.ف.باريس ــ ا  
 .متفجراً فيما يتعلق بالظروف الـمعيشية للسكان على خلفية حالة من الهشاشة الـمفرطة والحصار االقتصادي             

  .وأشار سالينيون إلى حاالت نقص حاد بالتموين بدأت بالظهور في مستشفيات غـزة
  28/4/2006لفلسطينية األيام ا

  
  هدوء خشية تنامي النفوذ االيرانيدول الخليج تمول الفلسطينيين ب .36

 بالدهم ىقال محللون ان دول الخليج العربية لن تدع وزراء حكومة حماس يعودون ال :دبي ـ ميرال فهمي
كومة الفلسطينية خاوين الوفاض قلقا من أن تكسب ايران نفوذا من خالل ملء فراغ التمويل الذي تواجهه الح

فالدول الخليجية تؤيد القضية الفلسطينية علي مدي التاريخ وفي  .غير ان الدول الخليجية في مأزق. الجديدة
وقال المحللون ان  .الوقت ذاته فهي حليفة للواليات المتحدة ولها عالقات أمنية وتجارية حيوية مع واشنطن

ج ايران النووي وال يريدون ان تكسب طهران نفوذا في أكبر حكام الخليج يشعرون بالقلق بالفعل ازاء برنام
وقال المحلل السعودي داود الشريان ان الدول العربية لن تقطع التمويل عن الشعب  .صراع بالشرق االوسط

لكن الفوز الساحق لحماس هذا . الفلسطيني بغض النظر عما اذا كانت توافق أم تختلف مع سياسات حكومته
يد من دول الخليج في موقف حرج وخاصة السعودية التي تخوض معركة ضد التيار الديني العام وضع العد

 :وقال الشريان .المتشدد وتحاول ان تمحو صورتها في بعض دول الغرب علي انها مصدر لتمويل االرهاب
 وان كانت ونجاحها أو فشلها يعتمد علي المساعدة الخارجية... حماس مقياس للجماعات االسالمية في المنطقة

ورفض حماس  .تضع الذين يقدمون هذه المساعدة في وضع حرج لتقديم دعم غير مباشر لجماعة متشددة
وقال الكاتب االسالمي الكويتي خليل حيدر سياسات حماس المتعلقة ، التفاقات السالم يزيد من مأزق الخليج

وربما ترغب . ة قبول حل الدولتينبالصراع الفلسطيني االسرائيلي غير منطقية في اشارة الي رفض الحرك
الدول الخليجية في مواجهة النفوذ االيراني بتمويل السلطة الفلسطينية لكن خالفاتها السياسية مع حماس 

وقال محلل مقره الخليج طلب  . االرجح هذه المساعدات بال ضجةىوالضغوط االمريكية تعني انها ستقدم عل
وسيكون هذا . ليجية عن تمويل للفلسطينيين فالشعوب لن تفعل ذلكعدم نشر اسمه اذا توقفت الحكومات الخ

 .نذيرا بالعودة للفوضي
  28/4/2006القدس العربي 

  
  من الممكن تحقيق السالم مع حماس: موسىعمرو .37
 انه من الممكن التوصل الـى        موسى  اعتبر عمرو  :  اف ب   عن باريس من  28/4/2006 الغد األردنية    نقلت

 حمـاس محاطـة     ،  واضـاف  .ق االوسط مع حكومة فلسطينية بقيادة حركـة حمـاس         تحقيق السالم في الشر   
بالصعوبات من كل جانب، ويجب اعطاؤها الوقت للتاقلم مع المسؤوليات الجديدة داعيا الى عدم معاملـة هـذه                

 واعتبـر ان الفلـسطينيين      .الحركة على انها مجموعة ارهابية حيث انها تمثل الحكومة الفلسطينية المنتخبـة           
وراى ان اية مواجهـة      .يعيشون حاليا وفق نظام المساكنة السياسية مع رئاسة بقيادة فتح وحكومة بقيادة حماس            

  .بين راسي القيادة الفلسطينية ستكون خطأ استراتيجيا وتكتيكيا
. موسى أعلن أن العالقات الدولية في ما يتعلق بالفلسطينيين أصيبت بـ فيروس           أن   28/4/2006 البيان   وقالت

وأضاف أعتقد أن الرئيس الفرنسي متفهم للحجج التي قدمتها في ما يتعلق بحماس وحكومتها، وأعتقد أيضا بأن                 
ووصف الشروط األوروبية واألميركية بأنها محاولة لوضع       .  تجويع الشعب الفلسطيني ليس على أجندة فرنسا      

وهـذه   .لفلسطينية الجديـدة سـلبيا    حماس في ركن ويكاد يكون المقصود بهذه الشروط ان يكون رد الحكومة ا            
  .الطريقة هي محاولة استفزازية ضد الفلسطينيين
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 قلق اردني جراء االوضاع المتردية في االراضي الفلسطينية .38
تدرس الحكومة األردنية حاليا تقارير ميدانية تتحدث عن أوضاع متردية بشكل جدي داخل قطاع غزة وفي 

لمالي واإلقتصادي او علي الصعيد األمني والسياسي، وعبر مصدر  الصعيد اىمدن الضفة الغربية سواء عل
وعبر المصدر عن مستويات  .أردني عن قلق بالغ خشية تردي األوضاع هناك ووصولها الي مستويات تفاقمه

قلق متعاظمة بعد سلسلة من التقارير الميدانية السلبية التي تتحدث عن أزمة مالية طاحنة تعيشها الحكومة 
ية وأوضاع إقتصادية متردية جدا بالنسبة للمواطنين وأوضاع خطيرة تندر باإلنفجار األمني في احسن الفلسطين
 اساس إنطباعات تحدثت عنها شخصيات فلسطينية مباشرة ىوعلم ان المخاوف األردنية بنيت عل .األحوال

في ظل تزايد تجمعات للجانب األردني، وتمت اإلشارة ألزمة حادة قد تؤدي لتفجير الوضع األمني خصوصا 
 مع كل ىوفيما باشرت الحكومة األردنية بإتصاالت رفيعة المستو .المسلحين من كافة الفصائل الفلسطينية

األطراف تجنبا لوضع كارثي في قطاع غزة وبعض مدن الضفة الغربية، أمر العاهل األردني أمس بتوجيه 
 .طاع غزة الذي يتهدده خطر اإلغالققافلة مساعدات طبية كبيرة وعاجلة لمستشفي الشفاء في ق

 27/4/2006القدس العربي 
  

  مقرا دائما لرابطة علماء الشام.. القدس .39
وافقت الحكومة األردنية على أن تكون عمان مقرا مؤقتًا لرابطة علماء بالد الشام لحين تحرير                :فرحات العبار 

ن بين علماء األمة، وتوعية الرأي العام اإلسـالمي،         مدينة القدس المقر الدائم للرابطة الهادفة إلى تعزيز التعاو        
أن قرار تأسيس الرابطـة جـاء       ،   بيان لألمانة العامة للرابطة     وذكر .باإلضافة إلى التحاور مع غير المسلمين     

كما أن الرابطة تسعى إلى بيان الحقوق التاريخية         للتصدي لحمالت الغزو العدواني بجميع وجوهه على األمة،         
 أرضهم وثرواتهم وعلى الخصوص في فلسطين والعرق، باإلضافة إلى إصدار النـصائح كلمـا               للمسلمين في 

وحـول   .دعت الحاجة إلى الحكام والمسئولين عن األمة التزاما بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر              
  .ل الحسن أمينًا عاما لها وهبة الزحيلي رئيسا للرابطة وبال.البناء الهيكلي للرابطة ذكر البيان أنه تم اختيار د

  27/4/2006اسالم اون الين 
  

  البرلمانيون المدافعون عن القضية الفلسطينية .40
أعلنت الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، إن هيئتها التنفيذية عقـدت اجتماعـاً فـي                 

 الذي تفرضه الواليات المتحدة وأوروبـا       طهران برئاسة علي اكبر محتشمي، واستنكرت في بيان لها الحصار         
وإسرائيل على الحكومة الفلسطينية الجديدة، معتبرة انه حصار للشعب الفلسطيني، وأهابـت بالـدول العربيـة                
واالسالمية وبرلماناتها العمل على فك الحصار عبر الضغط على الحكومات لدعم ومساندة الشعب الفلـسطيني               

  .المإلسقاط مفاعيل هذا الحصار الظ
  28/4/2006السفير 

  
 تجميد المساعدات للفلسطينيين لم يكن قراراً نهائياً: بروكسل .41

وروبية المكلفة ملف العالقات الخارجية بالجهـاز        بنيتا فالدنر المفوضة األ    أعلنت: عبد اهللا مصطفى  ،  بروكسل
وروبا بصدد مراجعة   أن  إ و اً لم يكن نهائي   حماسوروبية لحكومة   ن قرار تعليق المساعدات األ    أتحاد،  التنفيذي لإل 

وأوضحت المفوضة، أمام أعضاء     .لى حلول بديلة  إو عبر السلطة للوصول     ألى  إموال  أعدة سبل تتعلق بصرف     
راضي الفلسطينية عقد لقاءات مع مكتـب الـرئيس         ن مكتب المفوضية  في األ     أوروبي ببروكسل،   البرلمان األ 

وروبية اسرائيل مسؤولية الحـصار المفـروض       ولة األ عباس لبحث تطبيق بعض من هذه السبل وحملت المسؤ        
 .على الفلسطينيين بسبب امتناعها عن تحويل مستحقات
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  28/4/2006الشرق األوسط 
  
  

  
  جتماع غير رسمي في لندن لعرض سبل مساعدة الفلسطينيينإ .42
يجاد السبل  إ غير رسمي عرض     ن لندن استضافت الخميس اجتماعاً    أعلنت وزارة الخارجية البريطانية     أ - لندن

ن أسم وزارة الخارجية الكندية لوكالة فرانس برس        إقال المتحدث ب   وتاوا،أوفي   .لمواصلة مساعدة الفلسطينيين  
، وذلـك    واحداً لى اجتماع غير رسمي استمر يوماً     إكندا دعت مجموعة من الدول الرئيسية والالعبين الدوليين         
ن الغاية  أ  المتحدث ضافأ و  تشكيل حماس للحكومة،   لتبادل وجهات النظر حول الحقائق والتحديات الجديدة بعد       

جتماع مسؤولين من الواليات    وضم اإل  .مناقشة سبل التطبيق الفعلي اللتزاماتنا لتوفير حاجات الشعب الفلسطيني        
البنـك  ،  مم المتحـدة  األ،  وروبيتحاد األ اإل لمانيا،، أ يابان ال ، النروج ، هولندا ، روسيا ،بريطانيا،   فرنسا ،المتحدة

 )اف ب( .و تصريحأي بيان أولم يصدر عن اللقاء  .الدولي وصندوق النقد الدولي
  28/4/2006الغد األردنية 

  
  حماس و من رابط محتمل بين القاعدة واشنطنقلق  .43
 قلقه حيال وجود رابط محتمل بـين        أعرب مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس، عن      :  مهند الحاج علي   ،لندن

ماس، وخصوصاً بعد دعوة زعيم التنظيم أسامة بن الدن أنصاره في شريط الى شن عمليـات  حتنظيم القاعدة و  
وقال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لـشؤون الـشرق          .تتعلق باألوضاع الراهنة في األراضي الفلسطينية     

رهابية وال يمكنني استبعاد أن تكون       حماس شنت كثيراً من العمليات اإل      األدنى ديفيد ولش في لقاء مع الحياة إن       
لى جهود أميركية لمنـع وقـوع األمـوال         إرهابية، مشيراً   إتلقت دعماً من جهات في الخارج وبينها تنظيمات         

ن لكن المسؤول األميركي اعتبر أن أعضاء الحركة أناس أذكياء وقد يكونـو           . واألسلحة والمتفجرات في أيديها   
اكتشفوا طريقة للقيام بذلك ال نعلم بها، لذا أنا متأكد من أننا سنرى مستقبالً مزيداً من نوعية العمل الذي كـشفه                     

رهابية الفلسطينية التي تعمـل      يحاولون أيضاً استخدام بعض الفصائل اإل       اإليرانيين رى ولش أن  يو األردنيون،
  . تلى المناطق الفلسطينية وشن عملياإمن دمشق، للوصول 

  28/4/2006الحياة 
  

   المساعدات للسلطة الفلسطينية  وتوزيع صندوق لتلقي:فرنسا .44
لـى  إلى احتمال تسوية موضوع المساعدات المباشـرة        إأشار مصدر فرنسي مطلع      :رليت خوري أ -باريس  

 وذلك  نشاء صندوق خاص يديره البنك الدولي ويتولى تلقي هذه المساعدات وتوزيعها،          إالسلطة الفلسطينية عبر    
رئيس محمود عباس الـذي وصـل الـى        العشية المحادثات التي يعقدها اليوم الجمعة الرئيس جاك شيراك مع           

 خاطئة جداً، ألن الرأي العام سـينظر         إفشال حكومة حماس    أن فرنسا ترى أن حسابات      المصدر وذكر .باريس
لى مـا هـو أهـم، أي        إاعدات لالنتقال    تسوية موضوع المس   هون األمر الملح    أليها باعتبارها اعتداء غربياً و    إ

. ع مبادرة قمة بيروت يساعد على تحريـك األوضـا   انضمام حماس إلى مؤيدي ورأى أن . معاودة المفاوضات 
وأكد عدم وجود أي نوع من االتصاالت بين الجانب الفرنسي وحكومة حماس، طالما بقيت األخيرة على عـدم                  

  .التجاوب مع المبادئ األوروبية الثالثة
  28/4/2006حياة ال

  
  المجلس المسكوني للكنائس يندد بعنف المستوطنين  .45
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ا إلى سـفير إسـرائيل فـي         رسمي نه وجه احتجاجاً  أ  المسكوني  أمس، أوضح المجلس   ،في بيان نشر في جنيف    
ـ                تـصرفات   ـسويسرا أبيب شيراو يطلب فيه من السلطات اإلسرائيلية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع حد ل

وذكر المجلس حادثين وقعا    .  التعسفية وغير الشرعية والعنيفة تجاه الفلسطينيين والمرافقين الدوليين        المستوطنين
في اآلونة األخيرة في الخليل حيث جرح مستوطنون محامية سويسرية وعاملة اجتماعية ألمانية مكلفين مرافقة               

   . للرشق بالحجارةاتذةساألطالب وباإلضافة إلى تعرض ال ،التالميذ الفلسطينيين إلى مدرستهم
 28/4/2006البيان 

  
   يدينان عنف إسرائيل مع الفلسطينيين  أمريكيانحاخامان .46

 مش الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الرابع لحوار األديـان مـساء األربعـاء            على ها : فرحات العبار ،  الدوحة
 الشعب الفلـسطيني، واصـفين      أدان حاخامان أمريكيان ممارسات العنف اإلسرائيلية بحق أبناء       ،  26/4/2006

يعتبر ذلـك   : في الواليات المتحدة  ) ريكما(قال الحاخام ووداوود الزار قائد الجماعة الروحية         و .إياها بالظالمة 
 أن الحل لهذا الـصراع       الحاخام األميركي روالندو ماتالون    ورأى،  ، ولكن ال يرقى أن يكون هولوكوست      ظلماً

  .لتين فلسطينية وإسرائيلية دون ارتكاب عدوان أو مظالمهو في العيش بسالم في دولتين مستق
  27/4/2006إسالم اون الين 

  
  األمم المتحدة ال يمكنها ملء الفراغ الذي سينشأ في حال عجز السلطة: عنان
راضي الفلـسطينية   نه في ضوء التطورات الراهنة في األ      أنان  أكد كوفي   أ: رناؤوطأ من عبد الرؤوف     -القدس

 زيادة نشاط األمم    نه حذر قائالً  أال  إمم المتحدة،   نشطة التي تضطلع بها منظمات األ     زيد حجم األ  ن ي أمن المرجح   
المتحدة والمنظمات غير الحكومية أمر ال يمكن أن يمأل الفراغ الذي سينشأ إذا ما عجزت مؤسـسات الـسلطة                   

ي علـى خطـر الوصـول       وشدد أنان على ان تشابك مجموعة من العوامل تنطو         .الفلسطينية عن القيام بذلك   
، مشيراً إلى وقف دعم المانحون الرئيـسيون وحجـز إسـرائيل إليـرادات              بالموقف إلى أزمة إنسانية خطيرة    

غالق في الضفة الغربية    ن عدم االنتظام في تشغيل معبر كارني، وسياسة الحصار واإل         ألى  إشار  أوالضرائب،  
لـى  إطأة الفقر والبطالة، كما أنهما يعرضان الفلسطينيين        مام تنقل األفراد ونقل البضائع، ما يزيد من و        أعائقان  

   .صعوبات يومية جمة
مم المتحدة في القاهرة إنني أدعو الجانبين إلى العمل على تنفيذ االتفاق            مام مؤتمر تنظمه األ   أنان في كلمة    أوقال  

عمل المعبر التجاري في    المبرم في تشرين الثاني الماضي بشأن فتح المعابر والتنقل، وال سيما لضمان سالسة              
وإنني أحث بشدة دوائر المانحين الدوليين على أن تجد طرقاً فعالة لمواصلة دعم الـشعب الفلـسطيني                 . كارني

  .وتكثيف هذا الدعم
  28/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  إسقاط السلطة للسيطرة على القرار الفلسطيني: خطط حماس .47

  عبد الكريم أبو النصر
على أساس استراتيجيا متكاملة مدروسة متفق عليها، بصورة غير معلنة، مـع القيـادتين              قيادة حماس تتحرك    

السورية وااليرانية، وتهدف الى اسقاط القيادة الفلسطينية الحاليـة المواليـة، فـي رأي الحركـة االسـالمية،                  
شكل تدريجي، فـي    لألميركيين والغرب والمتساهلة مع االسرائيليين، تمهيدا الحداث انقالب حقيقي جذري، وب          

تركيبة النظام الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية الحاكمة والممثلة في منظمة التحرير، وذلك من خـالل انهـاء                
الدور القيادي لفتح والسيطرة على منظمة التحرير وتحويلها حركة تحرير وطني تضع أسسا جديدة للتعاطي مع                

ماس، من موقعها في الحكومـة والمجلـس التـشريعي          ومن أجل تحقيق هذا الهدف الكبير تسعى ح       . اسرائيل
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الفلسطيني، الى تكرار التجربتين اللبنانية والسورية مع اسرائيل لتتمكن الحقا من اكمال عملية السيطرة الكاملة               
  . على القرار الفلسطيني

 وعلـى اتـصال     هذا ما أكدته لنا مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية معنية بما يجري في الساحة الفلسطينية،             
بالقيادات الفلسطينية المختلفة، محذرة من ان خطط حماس هذه تتـضمن مجازفـات كبيـرة سـيدفع ثمنهـا                   

  . الفلسطينيون باهظا وستؤثر سلبا على مسار قضيتهم
وكشفت لنا هذه المصادر ان قيادة حماس تريد اعادة النظر جذريا في خطة التعاطي والتفاوض الفلسطيني مـع                  

 ثم الى قيام    1993ادة فتح والمنظمة المعتمدة منذ الثمانينات والتي أدت الى توقيع اتفاق اوسلو عام              اسرائيل، بقي 
وقد اعتمـدت هـذه الخطـة       . السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وصوال الى الوضع الحالي          

، وقبول  1988يا ثم اسميا منذ عام      التفاوضية الرسمية الفلسطينية، نقطة انطالق لالعتراف بوجود اسرائيل، فعل        
سائر قرارات االمم المتحدة ذات الصلة وشروط الدول الكبرى ومنها نبذ العنف واالرهاب في التعـاطي مـع                  
الدولة اليهودية والعمل على حل النزاع معها سلميا وصوال الى توقيع اتفاق سالم نهائي معها يشمل اقامة دولة                  

  . زة يتم التفاهم عبر المفاوضات على حدودها ومقوماتهافلسطينية في الضفة الغربية وغ
لكن حماس تريد التخلي عن هذا المنهج الفلسطيني التفاوضي ونـسف المعادلـة القائمـة بـين الفلـسطينيين                   

  :واالسرائيليين والعمل، بدال من ذلك، على تنفيذ خطة استراتيجية مختلفة كليا تتضمن العناصر الرئيسية اآلتية
فض حماس التجاوب مع الدعوات االميركية واالوروبية والدولية الموجهة اليها، اذ تريد، خالفا لمـا                تر –أوال  

فعلته القيادة الفلسطينية حتى اآلن، اعطاء االولوية ليس لالعتراف بوجود اسرائيل وابداء االستعداد للتفـاوض               
 اعطاء االولوية للتوصل الى تفاهم ضمني مع        معها والقبول باالتفاقات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين، بل تريد        

الدولة اليهودية عبر طرف ثالث من اجل عقد هدنة أمنية بين الفلسطينيين واالسرائيليين يلتزمها الطرفان مـن                 
وبذلك تقبل حماس بوجود اسرائيل كأمر واقع ولـيس بـشكل رسـمي             . دون اجراء مفاوضات مباشرة بينهما    

  . الى اجراء مفاوضات سلمية معها لتسوية النزاع نهائيا وتوقيع اتفاق سالموتمتنع في المقابل عن السعي 
 خالفا لمنهج القيادة الفلسطينية، تريد حماس ان تقوم اسرائيل بالمبادرة االساسـية، أي ان تبـادر الـى                   – ثانيا

ـ         1967االنسحاب من كل االراضي الفلسطينية المحتلة عام         ام دولـة   ، بما فيها القدس الـشرقية، وتـسهل قي
فلسطينية، وبعد ذلك فقط يمكن ان تبدأ مفاوضات بين الطرفين، مباشرة او عبر جهة ثالثة، للتوصل الى صيغة                  

ويدخل ضمن هذا االطار اقتراح حماس اجـراء        . تعايش سلمي طويل االمد بين الدولتين الفلسطينية واليهودية       
ما اذا كان الشعب الفلسطيني يريـد اقامـة دولـة           استفتاء شعبي يشارك فيه فلسطينيو الداخل والخارج لمعرفة         

وهذا التوجه يختلف كليا عن خطة القيادة الفلسطينية المعتمدة منـذ           . فلسطينية تتعايش سلميا، أم ال مع اسرائيل      
 والمدعومة دوليا وعربيا القائمة على أساس التفاوض مع اسرائيل مباشرة من اجـل انتـزاع الحقـوق                  1988

ة المشروعة، تدريجا وعلى مراحل، ولو تطلب االمر تقديم تنازالت لالسـرائيليين لتـأمين              والمطالب الفلسطيني 
ويرى مسؤولون في القيادة الفلسطينية الحالية ان مطالبـة حمـاس السـرائيل             . استعادة هذه الحقوق والمطالب   

ة غير قابلة للتحقيـق     قبل التفاوض معها، مسأل    1967باالنساحب اوالً من كل االراضي الفلسطينية المحتلة عام         
  . اطالقاً، ولن تلقى دعماً او تأييداً من اي جهة دولية

فاالسرائيليون انسحبوا مـن    .  تريد حماس تكرار التجربتين اللبنانية والسورية في التعاطي مع اسرائيل          - ثالثاً
 دون ان يعتـرف      من دون توقيع اتفاق سالم بين لبنان واسرائيل ومـن          2000م  االراضي اللبنانية المحتلة عا   

ومنذ ذلك الحين هناك هدنة امنية واقعية بين لبنان واسرائيل تخرقها بين الحين             . اللبنانيون ربما بوجود اسرائيل   
وتتم هذه العمليات تحت شعار العمل      . واآلخر عمليات فدائية تذكيرية يقوم بها حزب اهللا الثبات وجوده عسكرياً          

  .  تخرقها ضربات عسكرية اسرائيلية محدودةكما. على استعادة مزارع شبعا المحتلة
وهناك بين سوريا واسرائيل هدنة امنية واقعية لم تخرقها اي عمليات فدائية او عسكرية منذ التوصل الى اتفاق                  

. ، وهذه الهدنة مستمرة من دون ان توقع سوريا اتفاق سالم مع اسـرائيل             1974فصل القوات بين البلدين عام      



 

 18

ق هاتين التجربتين في الساحة الفلسطينية االسرائيلية متجاهلة تماماً الفوارق االساسـية            وتسعى حماس الى تطبي   
اذ ان االسرائيليين يتعاطون مع الضفة الغربيـة والقـدس          . الجوهرية بين االرض اللبنانية واالرض الفلسطينية     

 حياة او موت بالنسبة اليهم،      والمستوطنات ومشكلة الالجئين وكل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية على انها مسألة          
  .وذلك خالفاً لنظرتهم الى الجنوب اللبناني

 تريد حماس عقد هذه الهدنة االمنية الواقعية مع اسرائيل الن هدفها الكبير هو االفادة من فترة هـدوء                   - رابعاً
الغربيـة وغـزة     االسرائيلية لتعزيز مواقعها ونفوذها في الـضفة         –امني طويلة االمد في الساحة الفلسطينية       

واضعاف فتح، ثم العمل في الوقت نفسه على اعادة النظر في تركيبة منظمة التحريـر الفلـسطينية واجـراء                   
 وهـي حاليـاً ليـست       –تغييرات جذرية وعميقة في هذه التركيبة بما يؤدي الى سيطرة حماس على المنظمة              

وتراهن حمـاس علـى تأييـد غالبيـة         . سيسها بدالً من سيطرة فتح عليها منذ تأ       –عضواً في لجنتها التنفيذية     
وما تريده حماس فعالً هو تحويل منظمة التحريـر         . الفلسطينيين في الداخل والخارج لتوجهاتها وسياساتها هذه      

حركة تحرير وطني فلسطيني جديدة، او انشاء مثل هذه الحركة على انقاض منظمة التحريـر، وذلـك لـيس                   
يل بل من اجل التعاطي مع الدولة اليهودية من موقع قوة وليس مـن              بالضرورة من اجل شن حرب على اسرائ      

وترى حماس ان منظمة التحرير، بتركيبتها الحالية، فشلت في تعاطيها مـع            . موقع المستعد لتقديم تنازالت لها    
اسرائيل، ولم تتمكن من تأمين كل الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وما امنته لهذا الشعب هـو                 

. جزء صغير من هذه المطالب والحقوق في مقابل تنازالت مهمة قدمتها القيادة الفلسطينية الى الدولة اليهوديـة                
وترى حماس ايضاً ان القيادة الفلسطينية فشلت في تأمين الحماية االمنية للفلسطينيين من االعتداءات االسرائيلية               

السالمية للتوصـل الـى هدنـة امنيـة واقعيـة مـع             المستمرة رغم كل التنازالت، ولذلك قد تسعى الحركة ا        
  . االسرائيليين لتأمين مثل هذه الحماية للفلسطينيين

وفي انتظار تحقيق هذه الهدنة الواقعية ترغب حماس في ابقاء حال التوتر االمني والتسخين العسكري المحدود                
ائيل العادة اجتياح قطاع غـزة الن       مع االسرائيليين، لكنها في الوقت نفسه تريد تجنب اعطاء اي ذريعة السر           

لديها هناك اكثر من ستة آالف مقاتل مسلح ترغب الحركة في جعلهم الحقاً نواة الجـيش الفلـسطيني الجديـد                    
  .المكون باشرافها

 تريد قيادة حماس االستعانة بطرف ثالث، او بأطراف ثالثين لتحقيق هذه الهدنـة االمنيـة الواقعيـة،                  - خامساً
وقد جرت عمليات جس نـبض      . ن هذا الطرف مصر او فرنسا او بريطانيا او المانيا او روسيا           ويمكن ان يكو  

  . لبعض هذه الدول لمعرفة ما اذا كانت تدعم توجه الحركة االسالمية هذا
قيادة حماس  : مسؤول فلسطيني بارز قال لنا، تعليقاً على استراتيجيا حماس هذه         : معارضة عربية لخطط حماس   

س ان تاريخا فلسطينيا جديدا بدأ مع فوزها في االنتخابات وتشكيلها الحكومة، وانـه يجـب                تتصرف على اسا  
العودة الى نقطة الصفر من منطلق ان القيادة الفلسطينية لم تحقق لشعبها سوى الفشل ولم تـؤمن لـه سـوى                     

ـ               رائيل والـدول   الهزائم، وان الحركة االسالمية الفلسطينية ستقلب هذا الوضع وتتمكن من ان تفرض على اس
وبتوجهها هذا تقود حماس الفلـسطينيين الـى طريـق          . الكبرى معادلة جديدة تؤمن مكاسب كبيرة للفلسطينيين      

انها تتجاهل كليا موازين القوى العسكرية والسياسية والديبلوماسية القائمة، وواقع الحال المأسـوية  . مسدود آخر 
  . البالغة الصعوبة في الساحة الفلسطينية

لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطالع في باريس ان الرئيس محمود عباس ابلغ اخيـرا جهـات                 واكدت  
فأعمـال حمـاس    . دولية انه يجب عدم اصدار احكام قاسية على الشعب الفلسطيني نتيجة سياسـات حمـاس              

 سلميا مع اسرائيل وعبر     تتعارض مع ما يريده الفلسطينيون بغالبيتهم، اذ ان الغالبية الفلسطينية تؤيد حل النزاع            
المفاوضات على الرغم من كل النكسات، كما ان هذه الغالبية تريد ان تواصل الدول الكبرى والمؤثرة دعمهـا                  

وبتصرفاتها وتوجهاتها  . للشعب الفلسطيني وتعارض كليا ما يؤدي الى قطيعة بين هذا الشعب والمجتمع الدولي            
اجهة مع الشرعية الدولية، ومع الدول الكبـرى والمـؤثرة، ومـع          الحالية تجد حكومة حماس ذاتها في حال مو       
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وهذا الموقـف، اذا لـم يتبـدل،        . اسرائيل، ومع آمال الغالبية الواسعة من ابناء الشعب الفلسطيني وطموحاتهم         
لكن ابو مازن شدد في المقابل،      . ستكون له نتائج كارثية على الفلسطينيين وعلى مستقبل حل المشكلة الفلسطينية          

ـ            حماس كي تبدل    خالل اتصاالته مع المسؤولين االوروبيين واالميركيين، على ضرورة اعطاء الوقت الكافي ل
  . مواقفها وتوجهاتها، وتتخلى عن مساعيها الحداث انقالب جذري في السياسات والتوجهات الفلسطينية

فقط معارضة دولية واسعة    وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية واسعة االطالع، ان خطط حماس هذه تلقى ليس             
بل ايضاً معارضة عربية غير معلنة وخصوصا بسبب رفض هذه الحركة قبول مبادرة السالم العربيـة التـي                  

. ، واالعتماد عليها للتعاطي مع اسرائيل والدول الكبرى فـي المرحلـة المقبلـة             2002تبنتها قمة بيروت عام     
س اخيرا من ان الدول العربية مجتمعة لـم تـستطع           وذكرت هذه المصادر ان جهات عربية حذرت قيادة حما        

 االسرائيلي على الرغم من تبنيها مبادرة السالم العربية التي تؤكد، وللمـرة             –تغيير مسار حل النزاع العربي      
، استعداد كل الدول العربية القامة عالقات طبيعية مع اسرائيل والعيش في امـان وسـالم                1948االولى، منذ   

 واقامة الدولـة الفلـسطينية      1967النسحاب االسرائيلي من كل االراضي العربية المحتلة عام         معها في مقابل ا   
فهل تـستطيع   . وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة الالجئين على اساس قرارات االمم المتحدة ذات الصلة            

  ل؟ حماس ان تبدل موازين القوى والمعادالت القائمة جذريا حيث فشلت المجموعة العربية كك
ان موقف حماس الرافض مبادرة السالم هذه يشكل احراجا للدول العربية وأضـعافاً لجهودهـا الديبلوماسـية                 

  .السلمية، والشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن تمرد حكومة حماس على قرارات الشرعية الدولية
لتوجهات بين حمـاس وايهـود      وفي تقويم ديبلوماسي اوروبي مطلع فان هناك نوعا من التالقي في المواقف وا            

اولمرت رئيس الحكومة االسرائيلية، اذ ان هذين الطرفين يريدان تحقيق اهدافهما االساسية من دون ان تكـون                 
حماس تريد هدنة امنية واقعية من دون اجراء         فـ.  اسرائيلية –هناك مفاوضات سلمية حقيقية وجدية فلسطينية       

وهـذان  . ق االنفصال عن الفلسطينيين بقـرارات احاديـة الجانـب         مثل هذه المفاوضات، واولمرت يريد تحقي     
الطرفان ليسا راغبين ايضا في اطالق اي عملية تفاوض جدية لحل النزاع نهائيا وتوقيع اتفـاق سـالم بـين                    

  .الفلسطينيين واالسرائيليين
  28/4/2006النهار 

  
  على إسرائيل أن تتعلم لغة جديدة .48

   باتريك سيل
إنه لتطور جدير بالترحيب على     . ريخها تختار إسرائيل وزيرا للدفاع ذا خلفية غير عسكرية         للمرة األولى في تا   

فهو يبعث أمال ضعيفا، وربما طوباويا، بأن إسرائيل قد تعيد النظر في عالقاتها             . مسرح الشرق األوسط الكئيب   
  .مع المنطقة فتختار لغة حسن الجوار بدال من لغة القوة

ا النوع أثر إيجابي فوري على المواجهة الحالية القابلة للتفجر بين إسرائيل وحركـة              وسيكون ألي تغيير من هذ    
  .حماس وجمهورية إيران اإلسالمية، وذلك بدخول عنصر عقالني في وضع يهدد بخطر االنفالت من أي تحكم

ـ                  1956ام  فعمير بيرتس الذي تم اختياره لوزارة الدفاع هو يهودي من المغرب هاجرت أسرته إلى إسرائيل ع
وقد أصيب بحادث خالل    . ونشأ في مدينة سديروت الصغيرة في جنوب البالد       . حين كان في الرابعة من العمر     

ثـم  . خدمته العسكرية جعله يستخدم كرسيا متحركا طوال مدة عامين استعاد بعدها القدرة على استخدام سـاقيه   
 وقفز من هذا المنصب إلى رئاسـة        1988 عام    إلى 1983أصبح مزارعاً وانتخب رئيساً لبلدية المدينة من عام         

وفـاز فـي    . اتحاد نقابات العمال في إسرائيل الهستادروت، األمر الذي مهد النطالقه إلى االهتمام بالـسياسة             
نوفمبر الماضي برئاسة حزب العمل وكان هذا الفوز مفاجأة كبرى لخصمه العجـوز شـمعون               / تشرين الثاني 

  .شريك الرئيسي لحزب كديما الذي يقوده رئيس الحكومة المعين إيهود أولمرتحزب العمل هو اليوم ال. بيريز
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وخالل المعركة االنتخابية األخيرة تميز بيرتس بنبرة جديدة أدخلها على السياسة اإلسرائيلية بتصريحات جـاء               
إنني : قولهو. لقد حان الوقت إلسرائيل أن تكف عن صالفتها نحو العرب فالسالم هو خير ضمانة لألمن              : فيها  

وأريد إنهاء االحتالل ال بسبب الضغط الفلسطيني بل ألنني أجد ذلك في            . أرى في االحتالل عمال غير أخالقي     
  .مصلحة إسرائيل

ترى هل تصمد هذه المشاعر أمام أعباء المنصب؟ إن المهمة التي يحتاج فيها بيرتس إلى شجاعة خارقة هـي                   
ة العسكرية اإلسرائيلية المتضخمة التي هي فعـال بمثابـة دولـة            أن يقبض بقوة على زمام األمور في المؤسس       

ضمن الدولة تعج باألموال واألسلحة األميركية، وشعارها يتلخص في جملة واحدة العربي الوحيد الجيـد هـو                 
  .العربي الميت

ـ        1948ولقد دأب زعماء إسرائيل منذ تأسيسها عام         ة علـى    على استخدام جيش الدفاع اإلسرائيلي كأداة للهيمن
كانت هذه استراتيجية مؤسس الدولة رئيس الحكومة بن غوريون، وظلت كذلك بالنسبة لجميـع              . المنطقة بالقوة 

  .وليس هنالك ما يشير إلى أن إيهود أولمرت سيتخلى عنها. خلفائه من دون استثناء
فاع القويـة أن    والسؤال الذي يطرح فعالً هو عما إذا كان عمير بيرتس سيستطيع وهو على رأس وزارة الـد                

وهو خالفاً ألسالفه، وخالفا ألي مـسؤول كبيـر فـي جـيش الـدفاع               . يوجه إسرائيل نحو سياسة أقل عداء     
واسمه لم يرتبط بـأي مجـازر أو اغتيـاالت أو           . اإلسرائيلي واألجهزة األمنية المختلفة، لم يلوث يديه بالدماء       

وهذا ما يمنحه صدقية    , القات إسرائيل مع جيرانها   اجتياحات أو غارات مميتة مثل تلك التي تركت آثارها في ع          
بقي أن نرى مع ذلك ما إذا كان سيستطيع تغيير نظرية إسرائيل العـسكرية              . في نظر العرب والمجتمع الدولي    

  .باتجاه االعتدال واإلرضاء أم على العكس فإن وزارة الدفاع هي التي ستغيره
ات الراهنة التي تتمثل في حماس وإيران؟ وهل سيكون صوته          ويمكن التساؤل مثالً كيف سيعالج بيرتس التحدي      

  مسموعاً في حكومة أولمرت؟ وهل سيمكنه أن يطالب باعتماد سياسة الحوار والتفاوض بدالً من الحرب؟
ويكاد رد الفعل يكون غريزياً     . فإسرائيل حذت حذو أميركا في اتباع سياسة مواجهة عنيفة تجاه حماس وإيران           

  .ن وتل أبيب بتهديد إيران بضربة عسكرية وفي الوقت نفسه مقاطعة حماس وتشجيعهافي كل من واشنط
وتقول صحيفة هآرتس في هذا الصدد إن إسرائيل وأميركا توحدان جهودهما لمنع وصول أي تحويالت ماليـة                 
لحكومة حماس، في حين تقوم واشنطن بوضع خطة لـ هجوم مالي على إيران يتضمن اسـتهداف األرصـدة                  

وقد ذهب ستيوارت ليفي نائب وزير الماليـة        . رانية في أوروبا وفي المؤسسات المالية المملوكة من إيران        اإلي
لشؤون اإلرهاب واالستخبارات المالية إلى إسرائيل هذا األسبوع لينسق معها التدابير االقتصادية ضد إيران و               

  .حماس
. م بدال من منع وصول التحويالت المالية إليهم       أما الصقور من زعماء إسرائيل فهم يميلون إلى تصفية خصومه         

. وقد طالب شاؤول موفاز وزير الدفاع السابق وداني ياتوم رئيس الموساد السابق باغتيـال زعمـاء حمـاس                 
هذا في حـين    . حتى وزراء حكومة حماس مستهدفون لالغتيال     : وصرح ياتوم إلذاعة الجيش اإلسرائيلي قائالً     

شهير في هآرتس فريق االغتيال في الموساد بقتل الرئيس اإليرانـي محمـود             طالب عمير أورين الصحافي ال    
  .أحمدي نجاد الذي درجوا على وصفه بهتلر جديد

وأما في إسرائيل   . مثل هذه اآلراء من شأنها أن تثير السخط في أي دولة طبيعية وتودي بأصحابها إلى القضاء               
و عما إذا كانت هذه المواقف العدوانية مغروسة بعمق في          ولعل السؤال الذي يطرح هنا ه     . فهي تبدو أمرا عاديا   

  .النفوس اإلسرائيلية ومن شأنها أن تقاوم أي محاولة لتغييرها
هنالك بضعة إسرائيليين مثل الناشطة من أجل السالم غالية غوالم ووزير العمل السابق شلومو بـن عـامي،                  

 على حد علمي معلق أو سياسي إسرائيلي واحـد          ولكن ليس هنالك  . اقترحوا محاورة حماس بدال من محاربتها     
حاول أن يفسر قول أحمدي نجاد بأن مسح إسرائيل من الخارطة ما هو سوى رد فعل غاضب لمعاملة إسرائيل                   
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الوحشية للفلسطينيين وليس مؤشرا على نية حقيقية في تدمير إسرائيل، األمر الذي يعتبر على كل حال طموحا                 
  .يفوق اإلمكانات اإليرانية

: وال بد ألي مراقب عاقل لشؤون الشرق األوسط أن يعترف بأن حماس ال تطالب إسرائيل إال بالتعامل بالمثـل   
والواقع أن  (اعترفوا بحقوق الفلسطينيين كي نعترف بكم، أوقفوا عمليات االغتيال كي نوقف هجماتنا اإلرهابية              

ـ      عدادكم للعيش بسالم واحترام االتفاقـات كـي        ، أعلنوا است  ) شهراً الماضية  15حماس فعلت ذلك خالل فترة ال
  .نفعل من جانبنا ذلك

المشكلة في الواقع هي أن إسرائيل غير مستعدة للتعامل مع الفلسطينيين وال مع أي من جيرانها علـى أسـاس                    
وكـذلك األمـر    . فهي تريد أن تهيمن وتفرض شروطها معتبرة أن ذلك هو الضمان الوحيد ألمنهـا             . المساواة
وهي ال تتصور إجراء    . الى إدارة الرئيس جورج بوش التي تفضل الحروب الوقائية والردع واالحتواء          بالنسبة  

أي تفاوض على أساس من المساواة مع إيران تبحث فيه مصالح الطرفين بما في ذلك المصالح األمنية وموقع                  
ولكن المزاج الحـالي فـي العـالم    . فأميركا تريد اإلخضاع ال التعاون . إيران في منطقة الخليج البالغة األهمية     

  .اإلسالمي ال يشير الى أن ذلك يمكن أن يتحقق
فبعد الكارثة فـي العـراق تبـدو        . هذا في الوقت الذي يتابع العالم بكثير من القلق الروح األميركية العدوانية           

ألمـن القـومي    ولقد وجه زبيغنيو بريجنسكي مستشار ا     . الحرب مع إيران أمرا خطيرا جدا يصعب التفكير فيه        
وانضم إليـه   . األميركي السابق نداء عاجالً هذا األسبوع إلى اإلدارة األميركية يدعوها إلى التفاوض مع إيران             

في هذا النداء أربعة وزراء خارجية سابقين هم مادلين أولبرايت واأللماني يوشكا فيشر والفرنـسي هـوبيرت                 
وقـال  ). 2006-4-26صحيفة هيرالـدتريبيون    (سمبورغ  فيدرين وزمالؤهم الهولندي والبولوني ووزير اللوك     

بريجنسكي إن أي هجوم على إيران يعتبر جنوناً سياسياً ومغامرة متهورة تسيء إساءة بالغـة الـى المـصالح               
األميركية على المدى البعيد ووجه إصبع االتهام إلى إسرائيل وأنصارها األميركيين متهما المصادر نفسها التي               

  . مع العراقدفعت إلى الحرب
بعـض الزعمـاء ال     . ولكن أين للحجج والنداءات أن تكبح الغرائز المولعة بالحرب في واشنطن وتـل أبيـب              

فهل يستطيع المغربي الصغير المتميز بشارب مثل شارب سـتالين أن يتميـز عـن               . يعرفون سوى لغة القوة   
  هؤالء؟

  28/4/2006الحياة 
  

  أوال.. ألمن األردن .49
  توجان فيصل

فبالرغم . أن رواية الحكومة المتعلقة بقيام حماس بتهريب أسلحة لألردن تحظى بالتصديق الكافي محلياً            ال يبدو   
من أن هنالك عددا غير يسير من الصحفيين الجاهزين للترويج لكل ما تأتي به الحكومة نجد هؤالء على غيـر                    

ضائية عربية بأن هـذه مـسرحية       بل إن تصريح واحد من أكثر الصحفيين محاباة للحكومة لف         . العادة صامتين 
  !! يعتبر ضربة من الداخل 

األول بديهي وهو أن القصة غير قابلة للتصديق وبالتالي ال يمكن أن يتبرع             , ولسكوت الصحافة سببان رئيسيان   
مـن  , أي صحفي بحرق نفسه بتأييد قصة كهذه أمام شارع مؤيد لفوز حماس بدرجة عالية على اختالف ألوانه                

  .  قوميين يساريين أو ليبراليين أو علمانيينإسالميين إلى
السبب الثاني أن الحكومة فيما يروي المطلعون لم تلح على كتابها للقيام بالفزعة المألوفة على طريقـة انـصر                   

, ألن بعض العقالء من كتابها نصحوها بأنها أوقعت نفسها فـي رمـال متحركـة              , الحكومة ظالمة أو مظلومة   
وستستتبع كتاباتهم ردوداً وتفـتح     , ر الكتاب الذين سيورطونها أبعد مما ورطت نفسها       فآثرت االبتعاد عن صغا   

  .وقد تستخرج هياكل عظمية, أبواباَ وخزائن
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.. أنا شخصياً باعتباري كاتبة مستقلة وأردنية أصيلة أصر على مناقشة حرة مع الحكومة ألدلة اتهـام حمـاس                 
  ي ال يحق ألية حكومة أن تدعي احتكاره وهذا حقي ومن باب الحرص على األردن وأمنه الذ

وأعلنت أنها ستعرض الحقـائق     , لهذا اضطرت الحكومة لخيار سحب الموضوع من التداول المحلي على األقل          
  !! مدعومة باألدلة غير القابلة للتشكيك حول ضبط األسلحة, في هذه القضية عبر القنوات المتخصصة
ما هي القنـوات المتخصـصة      : نوات اإلعالمية يبقى السؤال الملح هو     وبعد هذا االتهام العلني لحماس عبر الق      

األخرى التي سيتم عبرها عرض هذه القضية وأدلتها غير القابلة للتشكيك؟؟ هل هي البيانات الحكوميـة التـي                  
 تتلى وال يتاح ألي من الصحفيين المتلقين طرح سؤال حولها أو مناقشة ما ورد فيها؟؟ وهل هنالك أدلة تتجاوز                  
ما يقال عن اعتراف متهمين اثنين في قبضة المخابرات؟؟ وماذا عن أكوام االعترافات لمتهمين سابقين كثر لم                 
يلبثوا أن قالوا في المحكمة إنها اعترافات أخذت منهم تحت التعذيب لدى المخابرات؟؟ بل وماذا عـن أحكـام                   

ودون الخوض فـي حـال      , ة التمييز مرارا  لمحكمة أمن الدولة بنيت على اعترافات كهذه وبيانات ردتها محكم         
  استقالل القضاء العسكري أو المدني لكونه ليس موضوعنا هنا؟؟ 

أنا شخصياً باعتباري كاتبة مستقلة وأردنية أصيلة من ساللة مؤسسي عمان العاصمة ذاتها أي بما يسبق قيـام                  
ي ومن باب الحـرص علـى األردن        وهذا حق .. أصر على مناقشة حرة مع الحكومة لهذه األدلة       , األردن كدولة 

بل ليت حكومتنا وثقت بنا وناقشتنا قبـل أن يبـدأ العـالم             .. وأمنه الذي ال يحق ألية حكومة أن تدعي احتكاره        
  !!مناقشتها على كل الفضائيات والصحف

وحـى  وأبدأ بما قيل عن تهديد األمن الوطني الذي ال يتأتى فقط من تهريب أسلحة وتخزينها في البلد لغايـات أ            
فقد يكون التخزين لغايـات االسـتعمال فـي         . البيان الحكومي بأنها استهداف أهداف حيوية في عمان وغيرها        

كما أن التخزين   , ومن تحتل أرضه يهرب أسلحة عبر كافة الوسائل والطرق        . عمليات ضد االحتالل الصهيوني   
  .  منذ زمن ألسباب عدة معروفةإن صح أنه تم على يد حماس متوقع مع توقف حماس عن العمليات العسكرية

ولكنه تفسير مشروع  لوجود سالح مخزن أو مهـرب عبـر األردن أو أي بلـد                 , وهذا ليس دفاعاً عن حماس    
في ضوء ما نعرفه عن تاريخ طويل لمقاومة االحتالل كان آلبائنا وأجدادنا األردنيـين شـرف                , عربي مجاور 
  . ني  بالضرورة قبول التفسير الحكومي دون نقاش أو تمحيصوقبول الرواية الحكومية ال يع.. المشاركة فيه

. نشرها في هذا الوقت وبهذه الطريقة     : األول, يظل لنا عليها تحفظان   , وحتى عند قبول كامل الرواية الحكومية     
وتوجيـه   . فحالة الحصار الدولية المضروبة على الفلسطينيين ليست ضد حماس بقدر ما هي ضد شعب بأسره              

يقوي حجج من يجوعون الشعب الفلسطيني في عقاب له علـى خيـاره             , ية من ذوي القربى لحماس    تهمة إرهاب 
  .  الديمقراطي

فإننا ال يمكن أن نفصل بين هذا الكشف لما قيل إنه           , وألننا ال نؤمن بأن في السياسة صدفا خيرا من ألف ميعاد          
وبين إلغاء تلـك الزيـارة      , ة الزهار لألردن  في مساء اليوم السابق لزيار    , مؤامرة كانت تتم متابعتها منذ زمن     

  . إرضاء ألميركا أو خضوعاَ لضغوطها المعروفة على جميع الدول العربية بدون استثناء
 قرار الحكومة األخير رفع أسعار الوقود بنـسب رهيبـة           -ال بشدة وال بلطف   -مجلس النواب الذي لم يرفض      

 شرارة إشاعة ليبرر صمته عن الحقيقة فـأي لعـب بالنـار             يتطوع برفع وتيرة تهديد األمن الوطني بالنفخ في       
  !هذا؟

فـي رسـالة مـصرية      , فقد استنكف وزير الخارجية المصري عن لقاء وزير خارجية فلسطين بزعم انشغاله           
بل إن مصر اكتشفت حـديثاً أيـضاً أن لـبعض القيـاديين             . ولم نعتبر األمر بهذه الخطورة    , مشابهة ألميركا 

منها اختطاف الدبلوماسي المصري حـسام الموصـللي وحادثـة          ,  عمليات تمت ضد أمنها    الفلسطينيين يدا في  
فما كان من عمـر سـليمان إال أن اسـتدعى    , إطالق النار على الجنود المصريين عبر الخط الفاصل في رفح         

 لـه   وقال, محمد دحالن قبل حوالي شهر واتهمه بأنه مسؤول عن الحادثتين في نبرة وصفت بأنها غاضبة جداً               
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إن هذه هي المرة األولى واألخيرة التي ستسمح فيها مصر بأن يتم التعامل معها بهذه الطريقة وإن سليمان لـم                    
  .إال بعد أن تأكدنا من أنك تقف وراء هذه األحداث) أي دحالن(يستدعه 

اسـية  ومع ذلك تصرف بطريقـة سي     , فهو مدير المخابرات المصرية السابق    , والسيد سليمان رجل أمن أساساً    
أن ال تـدع األمنـي      ) ضابط جيش (وكان األجدى بالحكومة األردنية التي يرأسها عسكري سابق           . دبلوماسية

, كي ال تكرس تهمة أن قدومها كان ألجل تغليب الملف األمني على السياسي واالقتصادي             , يطغى على السياسي  
وقوى سياسية عدة عند تـشكيل هـذه        وهو ما لمحت إليه الصحافة      , في محاولة للتراجع عن مقوالت اإلصالح     

  . الحكومة بعد حوادث التفجيرات في فنادق عمان
بل إن جزءاً من الشارع كان يقول إن العمليات مدبرة من بعض الجهات األمنية لتبرير حملة مقاومـة ثقافـة                    

ـ      , وإن هنالك من شكك في صدق الروايات الرسمية المتالحقة        , اإلرهاب والتكفير  حفية وهو ما جهرت بـه ص
, متى سنكسر حـاجز الـصمت     ,  رنا الصباغ (وأمكن نشره لكون الكاتبة محسوبة تاريخيا على المواالة         , بارزة

  ).  2005 -12-5العدد , جريدة  العرب اليوم
مما يـستدعي حـذراً ورويـة       , التحفظ الثاني يعود للوضع التاريخي والسياسي والديمغرافي الخاص باألردن        

  .  يس أخطر على أمن األردن مما يمكن أن يبث الفرقة والتشكيك بين أبناء شعبهفل, سياسية أكبر بمراحل
غير عالقتها بأية دولة عربية أخرى لكـون العديـد مـن            ) أو أي تنظيم فلسطيني آخر    (فعالقة األردن بحماس    

 طلـب   حتى من حمل الهوية الفلسطينية مـنهم أو       . قيادات حماس وحتى من كوادرها يحملون الجنسية األردنية       
  . منه التنازل عن الجنسية األردنية يبقى أهله في األردن أردنيين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة

والمساس بالوحدة الوطنية يعتبر من التهم التي يحال األردنيون بزعم اقترافها كلما شحت التهم لمحكمـة أمـن                  
من يمس بالوحدة الوطنيـة عـدوي       : هيرةخاصة منذ أن أطلق الملك الراحل عبارته الش       , الدولة الذائعة الصيت  

  !! إلى يوم القيامة
. ولكن قلة زعمت التصديق ألغراض نفعية تسترضي بها الحكومـة         , صحيح أنه ندر من صدق رواية الحكومة      

مما يوضح وسائل مثـل هـذه       , وال نتحدث هنا عن حزبين هامشيين غير معارضين  مع أنهما ليسا في الحكم             
ومنها لألسـف صـب     , لها زمر صغيرة من رجال العهد العرفي للوصول للمناصب        األحزاب التي بدأت تشكي   

  .الزيت على النار بتصريحات من مثل المحاوالت اآلثمة  ونشاطات استطالعية يائسة
مما ال يتيح لها    , نعرف بالمنطق البسيط أن الجبهة التي تقف عليها حماس أكبر مما يقدر عليه فصيل أو حكومة               

كما ال يعقل أن تفتح أية جبهة مع األردن الداعم شعبه لها والذي             , ع أعداء معلنين لها ولألمة    أن تفتح جبهات م   
  يشكل بوابتها األوسع

ولكننا نتحـدث عـن   , ال نتحدث عن هؤالء ألنهم ليسوا على الخارطة السياسية األردنية بأي شكل من األشكال     
فـي اليـوم التـالي إلعـالن        ) غير المنعقد (مجلس  أو من سمحوا ألنفسهم بإصدار بيان باسم ال       , مجلس النواب 

ناهيك عن تدقيقها وتمحيصها وتداول أعضاء المجلس       , أي قبل اإلعالن عن أية أدلة     , الحكومة الذي صدر مساء   
ويعلن رفضه الشديد   , والبيان يقول إن  المجلس فوجئ بمثل هذه الممارسات        .. لها مما يستوجبه شأن جلل كهذا     

  !!!  الوطني من جانب أي كان وألي مبرر كانألي تجاوز على األمن
 قرار الحكومة األخير رفع أسعار الوقود بنسب رهيبة أدت       -ال بشدة وال بلطف   -مجلس النواب الذي لم يرفض      

لرفع جنوني لألسعار عموماً يهدد األمن الغذائي والدوائي والمعيشي واالجتماعي للغالبية الساحقة من الـشعب               
ب سذاجة متناهية أن يقال إن أنواعاً أخرى من األمن التي تعني الحكومات وحدها ليست               ومما يستوج , األردني
  . مهددة

مجلس النواب هذا  يتطوع برفع وتيرة تهديد األمن الوطني بالنفخ في شرارة بيان حكومي متسرع  على أحسن                   
وفي فتـرة سـاخنة     ,  هذا فأي لعب بالنار  !! حال ليبرر صمته عن قرار حكومي أطاح بأمن األردنيين المعيشي         
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مـن  , وهل هنالك دليل أوضح على أن الشعب خارج عن هذا التحـالف الحكـومي النيـابي               !! بكل المعايير؟؟ 
  !!  الصمت الشعبي والصحفي طوال أسبوع من اإلعالن ؟؟

 وهل من دليل أكبر يقدم للعالم على وعي الشعب األردني واستحقاقه للديمقراطية التي كانـت سـتنتج مجلـساً                  
بل  تريـد بيانـات واتهامـات        , لوال أن قيادة العالم األحادية ال تريد لنا الديمقراطية        .. وحكومة مختلفين تماماً  

ومعارك نخوضها بدالً عنها إلسقاط حكومة ومجلس نواب فلسطينيين منتخبين بديمقراطية ونزاهة عالية شهدت              
  !!عليها قيادات هذه القيادة العالمية األحادية 

ن نخوض هنا في األردن معركة غيرنا مع حماس فإننا نخوضها ضد أنفسنا مباشرة وحرفيـا ضـد                  ولكننا حي 
فحين تفشل حكومة حماس أو حين  تنجح الضغوط عليها أو على الشعب الذي انتخبهـا                . وجود الدولة األردنية  

ـ               سح المجـال للمخطـط     إلسقاط خيار المقاومة أو حين نمكن أعداءها منها بتثبيت تهم اإلرهاب عليها، فإننا نف
الصهيوني الجاري تطبيقه والذي يجاهر به كل زعماء إسرائيل بال استثناء وبشكل خـاص أرييـل شـارون                  

  . وهو مخطط الوطن البديل, وأتباعه
أفال يكفينا هذا الخطر وحده لنزيد عليه بالمجازفة بإشعال الساحة األردنية بـإعالن أن إرهاصـات االقتتـال                  

وصوالً إلى القـول بـأن األوامـر        , وبإدخال أسلحة خطيرة    ,  يط وترصد قائم منذ زمن    وبتخط, الداخلي بدأت 
  !! بالتنفيذ قد أعطيت؟؟

مما ال يتيح لها    , نعرف بالمنطق البسيط أن الجبهة التي تقف عليها حماس أكبر مما يقدر عليه فصيل أو حكومة               
وهي محاصرة أن تفتح أية جبهـة مـع األردن   كما ال يعقل , أن تفتح جبهات حتى مع أعداء معلنين لها ولألمة   

  . الداعم شعبه لها والذي يشكل بوابتها األوسع إن لم نقل الوحيدة على العالم
فهؤالء جميعـاً   .. من يقول باألردن أوالً ومن يقول بقضايا األمة األسخن أوال         , ونحمد اهللا على وعي األردنيين    

لداخلي الفلسطيني الذي شارف االنفجار بين فصائل المقاومة        ورفضوا استيراد التوتر ا   , رفضوا تسخين ساحتنا  
  . وبين من يعتقد أن عمليات المقاومة حقيرة , كلها وليس فقط حماس

فهذا  التصدير كان    . كما يرفضون استيراد االنتفاضة الموشكة على االندالع  في األراضي المحتلة المحاصرة           
  !!ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة.. ل الحكومةوال نقول إنه كان ببا, ببال من نصح حكومتنا

  26/4/2006الجزيرة نت 
  

    صراع الصالحيات بين الرئاسة والحكومة الفلسطينية .50
  أحمد الحيلة

قدر الفلسطينيين أنهم جميعا مستهدفون تحت االحتالل، وما زالوا لم يحققوا بعد حلمهم ولم يـستعيدوا حقـوقهم                  
وحد و الوحدة الوطنية وتعزيز العمل الوطني المـشترك بعيـداً عـن الفئويـة               الوطنية، ولن يكون ذلك إال بالت     

  .والعصبية الحزبية المقيتة
  كنا نعتقد أن وجود الرئيس أبو مازن على رأس السلطة والذي عهدناه واضـحاً وصـريحاً ومـدافعاً عـن                    

و لكن لألسف الشديد وجدنا     الديمقراطية الفلسطينية، سيشكل ضمانة لخيار الشعب الفلسطيني وسيحمي حريته،          
اختالفاً ومفارقات غير متوقعة من سياسة الرئيس أبو مازن قبل االنتخابات التشريعية وبعد تـشكيل الحكومـة                 

  .الفلسطينية بقيادة حركة حماس
فالرئيس محمود عباس الذي ناضل وقاتل من أجل تعزيز صالحيات الحكومة الفلسطينية عنـدما كـان علـى                  

رئيس الراحل عرفات، انقلب على مواقفه و أصبح يسعى للعكس فيما عرف بالتنـازع علـى                رأسها في عهد ال   
الصالحيات بين الرئاسة و الحكومة، وكأنه أصبح مقتنعاً بآراء بعض المتنفذين داخل حركة فـتح الـداعين أو                  

ء إلى الوزارة مـن     المراهنين على إسقاط أو إفشال الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس أمالً في عودة هؤال             



 

 25

جديد بعد أن غنموا منها وخبروا طرق الغنى الفاحش من خاللها حتى ولـو علـى حـساب قـوت الـشعب                      
  .الفلسطيني

 تعزيـز صـالحيات     تفما زلنا نسمع من قبل وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة  عن قرارات و إجـراءا               
تلفة و بشكل تدريجي يثير القلق و الشك حول أهداف          الرئيس، ونقل مسؤوليات جديدة للرئيس بحجج و ذرائع مخ        

هذه الخطوات التي أصبحت تفسر لدى العديد من المراقبين على أنها مزيد من الحـصار للحكومـة و التفريـغ                    
  .ةلصالحياتها إيذانا بتحجيمها وإفشالها كأحد افرازات الديمقراطية الفلسطيني

من اإلجراءات و القرارات منذ إعـالن نتـائج االنتخابـات           وحتى ال نكون مدعين دون شاهد، سنورد مجموعة         
  : تشير إلى ما ذهبنا إليه، ومنها على سبيل المثال27/1/2006التشريعية في 

 عقد الرئيس أبو مـازن اجتماعـاً        - أي بعد يوم من إعالن نتائج االنتخابات التشريعية          -،  28/1/2006 •
مع العلم أن األحهزة األمنية الثالثـة وهـي         . لى الرئاسة لنقل مسؤولية ثال ثة أجهزة أمنية من الحكومة إ        

  .األمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني كانت أصالً من صالحيات وزارة الداخلية في الحكومة السابقة
لنقـل مجموعـة مـن      !!  ، انعقد المجلس التشريعي المنتهية واليته في جلـسة اسـتثنائية           13/2/2006 •

ذلك بإصدار قانون يمنح الرئيس محمود عباس صـالحية إنـشاء            زن، وقد تم الصالحيات للرئيس أبو ما
المحكمة الدستورية برئيسها وقضاتها، وكان الوضع السابق يشترط تصديق البرلمان على ذلك التـشكيل،              

 ! األمر الذي يعني أن القرار سلب المجلس التشريعي اختصاصه ووضع األمر كله بيد الرئيس
 مرسوماً يقـضي بتعيـين رئـيس     - التي صادق عليها المجلس التشريعي       -الرئاسية أيضاً   كما شملت المراسيم    

.  السيطرة على قطاع المـوظفين     - ومن خلفه حركة  فتح     -لديوان الموظفين تابع للرئاسة، وهو ما يمنح الرئيس       
تحويـل   ل 2003ومن المفارقة أن الرئيس محمود عباس خاض صراعاً مع الرئيس الراحل ياسر عرفات عـام                

          !منصب رئيس ديوان الموظفين من سلطة الرئيس إلى سلطة رئيس الوزراء
كما قضى مرسوم رئاسي ثان بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي، ليحل محل أمين سر المجلس الـذي يـشغله                   

الً عـن   المعـين ـ  مـسئو   -و بموجب التعيين الجديد، يكون األمين العام للتشريعي . نواب منتخبون في العادة
جميع موظفي المجلس، وهو ما يحول دون تمكين حركة حماس التي تحوز على األغلبية من إحداث أي تغييـر                   

 .في بنية المجلس التشريعي
و بالتوازي مع قرارات المجلس التشريعي المنتهية واليته ، تم إصدار مجموعة من القرارات في حكومة                 •

 وكيل وزارة دفعة واحـدة ممـن        19بترقية وتعيين   ) حينهحكومة تسيير األعمال في     (السيد أحمد قريع    
وذلك تعزيزاً لسيطرة فتح و سلطة الرئاسة على الوزارات من خالل كبـار             ! ينتمون ويوالون حركة فتح   

الموظفين و المدراء، باإلضافة إلى عشرات اآلالف من الموظفين المنتمين والمؤيدين لـفتح الـذين تـم                
 .اء السياسي بالدرجة األولىتعيينهم سابقاً حسب االنتم

 ، يقرر الرئيس محمود عباس إنشاء هيئة لإلشراف على المعابر برئاسة السيد صـائب               24/3/2006 •
 .عريقات بعد أن كانت من صالحيات الحكومة

، يقرر الرئيس محمود عباس تعيين السيد رشيد أبو شباك مديراً عاماً لألمن الوطني، دون               6/4/2006 •
مع العلم أن القانون األساسي ينص على أن الرئيس يـصادق           . مة أو وزير الداخلية   التشاور مع الحكو  

على من ينسبه وزير الداخلية لهذا المنصب، وال يعطى صالحية التعيين للرئيس دون موافقة وزيـر                
األمر الذي يعني مزيداً من السيطرة على األجهزة األمنية التي هي في عمومهـا              . الداخلية و الحكومة  

 .لة من عناصر منتمية أو مؤيدة لحركة فتح وذلك حسب سياسة التوظيف التي كانت قائمة سابقاًمشكّ
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 20/4/2006، يصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في             21/4/2006 •
و الموافق عليه من الحكومة والقاضي باستحداث وحدة أو تشكيل من المقـاومين المنتمـين لجميـع                 

 .التنظيمات الفلسطينية لمساعدة جهاز الشرطة في ضبط األمن المنفلت في الضفة والقطاع 
مراقباً عامـا فـي     ) قائد المقاومة الشعبية  (كما يلغي مرسوم الرئاسة قرار تعيين جمال أبو سمهدانة             •

س وزارة الداخلية، وذلك بذريعة أن الحكومة ال تملك الصالحيات، و أن ذلك من صـالحيات الـرئي                
مع العلم أن منصب المراقب العام في وزارة الداخلية لم يكن من ابتكار الحكومة الحالية، بل إن                 . فقط

هذا المنصب كان قد استحدث من قبل حكومة فلسطينية سابقة وشغله  سمير المشهراوي عندما كـان                 
س الراحـل   محمد دحالن وزيرا لألمن الداخلي في حكومة شكلها السيد محمود عباس في عهد الـرئي              

    . ياسر عرفات
وإضافة إلى كل ما سبق فقد جرى هيمنة الرئاسة ومد صالحياتها لتشمل اإلشراف على وكالة اإلنبـاء                  •

باإلضافة إلى مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني التي من المفترض أن تكون تحت            ) وفا(الفلسطينية  
            .إشراف وزارة اإلعالم

لفينة و األخرى عن تشكيل حكومة ظل أي حكومة موازية تحـت سـيادة الـرئيس                كما أنه يجري الحديث بين ا     
 -محمود عباس الذي تحاول العديد من األطراف الدولية و حتى االحتالل ـ كما أعلنت حكومة ايهود اولمـرت  

 من خالله، إمعاناً في محاصرة الحكومـة  -حصر اتصاالتها به، وتمرير أي نوع من المساعدات ـ على شحها 
فلسطينية وتحويلها إلى هيكل بال سلطة أو صالحيات، ونكاية في الشعب الفلسطيني الذي رفض كل التهديـدات                 ال

  .و أصر على ممارسة حقه الديمقراطي بكل حرية ونزاهة شهد لها األعداء قبل األصدقاء
في الوقـت الـذي     )اً ديمقراطي ةالمنتخب(إنه لمن المجحف و المعيب أن نضع العراقيل الداخلية في وجه الحكومة             

يتآمر فيه االحتالل والقوى الدولية عليها ويحاصرها ويحاصر الشعب الفلسطيني ويعاقبـه علـى اختيـاره لهـا                
  .ولبرنامجها
  ! من يتم ذلك؟ةفلمصلح

كنا و ما زلنا نأمل من  الرئيس أبو مازن أن يبقى على عهده رئيساً للشعب الفلسطيني ولـيس رئيـساً لفئـة أو                        
و أن يبقى في صف الشعب الفلسطيني يدافع عن خياره الديمقراطي، مبدياً أقـصى درجـات                .. حركة أو حزب  

  . التعاون مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة الحصار الذي يحاول أن يفرضه عليها االحتالل
ورثـت  و أن ال ينحاز ألي خيار أو إجراء أو قرار من شأنه إضافة العراقيل أمام الحكومة الفلـسطينية التـي                     

 مليون دوالر أمريكي كدين محلـي       640 مليار دوالر كدين خارجي و       1ميزانية خاوية تعاني من دين يقدر بـ        
 مليون دوالر في الحكومات الـسابقة       700من البنوك المحلية بسبب سوء اإلدارة و الهدر والسرقات التي بلغت            

  .ت من الدوالرات لو فتحت كامل الملفاتحسب المدعي العام السيد محمد المغني والتي قد تصل إلى مليارا
  26/4/2006مركز الزيتونة 
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