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   االردنية تحاول دفع عملية السالم الى االمام-القمة المصرية  .1

 وزير الخارجية االردني عبد اإللـه       هكشفما   : غيشان عمان نبيل عن مراسلها في     30/4/2006نشرت الحياة   
 مـصري   -الخطيب ونظيره المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحافي عقب قمة العقبة عن توجه اردنـي                 

  .الجراء اتصاالت ولقاءات مع رئيس الحكومة االسرائيلية الجديد ايهود اولمرت
 أن القمة االردنية المصرية كانت مناسبة       الردني أكد  ا وزير الخارجية   أن 30/4/2006الغد االردنية   وأضافت  

إلعادة تأكيد الدعم المشترك لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو إجـراء مفاوضـات مـع الحكومـة                  
  .االسرائيلية
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تحذير ورد في بيان صادر عـن        :  عمر عساف  عن مراسلها في العقبة    30/4/2006 النهار اللبنانية    وأوردت
الحلول األحادية الجانب لن تساعد على المضي قدما في العملية السلمية، وال على تعزيز               من أن    كيالديوان المل 

  . مناخ االستقرار في المنطقة
 ان   قولـه  أبـوالغيط  عن أحمد    جمال إبراهيم  ما نقله مراسلها في عمان     30/4/2006القبس الكويتية  وأوردت

هي المعنية بالتفاوض مع اسرائيل الستعادة االراضي وانهاء        السلطة الفلسطينية على رأسها الرئيس الفلسطيني       
 وشدد أبوالغيط على اهمية االجتماع المقبل للجنة الرباعية الدولية، واعتبـر            .االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية   

   .انه يأتي في وقت مهم جدا مما قد يقود الى تكثيف الجهود الدولية لدفع عملية السالم
  

  وطني لمواجهة الحصارالحوار الالى يا رسمعباس يدعو  .2
محمود عباس وجه امس رسـمياً دعـوة        أن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح   عن 30/4/2006 الحياة   نشرت

 يهدف الى البحث في سبل الخروج من الحصار المفـروض علـى الـشعب               الذيوطني  الحوار  الللشروع في   
لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة مكتب المجلـس        اعضاء ال و  الحكومة وزراءوالفلسطيني، بمشاركة رئيس    

 ورؤساء البلديات ورؤساء الجامعات، ورؤسـاء تحريـر         ، إضافة إلى  التشريعي وممثلين عن القوى والفصائل    
يعقـد بـين     على أن    .الصحف المحلية وشخصيات وطنية مستقلة، وممثلين عن منظمات شعبية ورجال اعمال          

  .قبلالثاني والرابع من الشهر الم
 غازي حمـد،    اعتبردعوة، و الالحكومة الفلسطينية رحبت ب    أن   :غزةمن   28/4/2006القبس الكويتية وذكرت  
ـ  .يكون جديا وليس موسميا ومناسبة لتبادل الكلمات      على أن   ،  ا وضروري املحالحوار    ان المهـم هـو      افيض م

وطنية حتى ال يكون هناك انفراد      الخروج بنتائج ووضع محددات واسس لتعزيز العالقة الداخلية وبلورة سياسة           
  .في اتخاذ القرار

د اسماعيل هنية دعمه    يأكإلى ت : رام اهللا والوكاالت   من   30/4/2006 النهار اللبنانية     مراسل  محمد هواش  ولفت
وأشـار إلـى أن     . للحوار وضرورة توفير عناصر نجاحه، وصوالً الى تحقيق أهدافه في بناء الوحدة الوطنية            

كما أكد حرصه على حل التناقضات الداخليـة        . كة السياسية من خالل حكومة ائتالف وطني      الباب مفتوح للشر  
  . بالحكمة والحوار

  
  ئتمانال الحكومة تعارض المبدأ الذي يستند اليه اقتراح صندوق ا:غازي حمد .3

ظفي  بإنشاء صندوق ائتمان دولي لدفع رواتب مـو   ، اقتراح شيراك   الفلسطينية، حكومةالرفضت   : القبس -غزة  
 .كأن ليس لها صلة ال بالرواتب وال بالموظفين وال بالمـسؤولية عـن االمـوال   و يظهر الحكومة    ه ألن ،السلطة

نشعر بأن بعض الدول والمؤسسات     ، إال أننا     ان الحكومة ليست ضد صرف الرواتب       قائال، حمدغازي  اوضح  و
 مـن   ،ذي يستند اليه اقتراح شـيراك      تعارض المبدأ ال   التي ،تحاول بالفعل ان تذهب بعيدا عن طريق الحكومة       

 تماما ويصبح البنك الدولي والمؤسسات الدولية هي التي         ها مما يؤدي ألن يلغي دور     ،منطلق خشيتها من تعميمه   
  .تتحكم في الطبيعة االقتصادية في االراضي الفلسطينية

  28/4/2006القبس الكويتية
  

  عربيةالبردويل ينفي قبول الحكومة الفلسطينية بالمبادرة ال .4
نفى صالح البردويل األنباء التي تحدثت عن أن الحكومة الفلـسطينية قـد              : تغريد سعادة والوكاالت   -رام اهللا   

 مجرد توقعات غير صحيحة وغير مبنية على فهم فـي مواقـف        أعتبر أن ذلك  تقبل بالمبادرة العربية للسالم، و    
   وعدالة القضية الفلسطينية، وال يمكن أن  لديها ما تقوله حول مشروعية الضغوطالحركة مضيفاً أن .حماس
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  . التنازل في الوقت الذي يواصل فيه اولمرت خطته األحاديةهايطلب من
  30/4/2006القبس الكويتية

  
  مساندةالقوة الوزارة الداخلية الفلسطينية تضع اللمسات األخيرة لتشكيل  .5

لقوة المساندة التي اعلنـت عـن تـشكيلها         لرة  اعلن خالد ابو هالل ان وزارته تضع اللمسات االخي        : الفت حداد 
 ما تردد مـن      ونفى . وكتائب المقاومة الوطنية   ى بانتظار ردود بعض االجنحة العسكرية لكتائب االقص       ،مؤخرا

ان العديد مـن االذرع    أوضح  و.  الدخول فى هذه القوة    ىانباء حول عدم موافقة االذرع العسكرية لكتائب االقص       
 التشكيالت التي   نا، في حين     وافقت على الدخول    المقاومة  ال تتدخل اال فى عمل     التيئب  كتالالعسكرية التابعة ل  

هـى ال تعنينـا   فكتائـب  التمارس التخريب والعبث وتعتدى على المؤسسات الفلسطينية وتدعى وتتستر بـزى   
ن دورهـا   وسيكو،  ان قوة المساندة هي قوة احتياط خاصة وستكون جزء من جهاز الشرطة           أشار إلى   و .اطالقا

وحول قرار محمـود عبـاس       .مساعدة فى وقف فوضى السالح والفلتان االمنى فقط ال غير         الومهمتها الوحيدة   
 عدم تشكيل جهاز امنى جديد يكون بديال الجهزة االمن وهـذا            ه كان ران قر بأاوضح  ،  بالغاء قرار تشكيل القوة   

البعض حاول تشويه صورة هـذه القـوة        أن   افيضم.  الننا لسنا بحاجة الى اجهزة امنية جديدة       ،امر نتفق عليه  
  .، وهو ما قمنا بتوضيحه وإنهاء الخالفواالدعاء انها قوة امنية بديلة

  29/4/2006 48عرب
  

  الداخلية الفلسطينية تبدأ قريباً حملة إلنهاء التعديات على االراضي الحكومية .6
قبلة تنفيذ حملة تهدف الى ازالة التعـديات علـى          اعلنت وزارة الداخلية انها ستبدأ خالل االيام القليلة الم        : غزة

االمالك العامة واالراضي الحكومية التي استولت عليها جماعات مسلحة وافراد وعائالت، خصوصاً االراضي             
وقال خالد ابو هالل ان مهلة االسبوع التي منحتها الوزارة للمعتدين قد             .التي كانت تحتلها المستوطنات السابقة    

. ر تطهير االراضي والمحررات بمشاركة كل اجهزة االمن وبالتعاون مع كل القوى والفصائل            اقرانتهت، معلنا   
كما اعلن ان الوزارة شرعت في حملة لجمع تواقيع مخاتير العائالت والعشائر على وثيقة شرف تحرم استخدام                 

بحيـث   ها عن بدء سـريان    السالح في النزاعات العائلية على مستوى الوطن كله، مشيرا الى انه سيتم االعالن            
  .ترفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يستخدم السالح في هذه الخالفات

  30/4/2006الحياة 
  

  الشرطة الفلسطينية تدمر نفقا بين رفح ومصر .7
 حيث .عثرت قوات الشرطة الفلسطينية فجر امس على نفق شرق معبر رفح الحدودي: صالح النعامي ـ  غزة

 الى أن أسماء المسؤولين عن       مدير شرطة رفح   وأشار. العمل على تدميره  و ه،مشددة حول قامت بوضع حراسة    
 أنهـم  اضـح مو . لدى الشرطة، وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية من اجل مالحقـتهم             هحفر

  . في انتشار الفوضى والفلتان األمنيللمساهمة ه،استطاعوا إدخال أسلحة ومخدرات عبر
  30/4/2006وسط الشرق اال

  
  العديد من الدول تعارض خطة أولمرت األحادية: عباس .8

 ان جميع البالد التي زارها خالل جولته تعارض الخطة           محمود عباس  قال:  محمد هواش والوكاالت   -رام اهللا   
ودعا مجددا الـى مفاوضـات مباشـرة بـين          . التي تنوي اسرائيل تطبيقها من جانب واحد في الضفة الغربية         

  . ئيليين والفلسطينيين والى مؤتمر دولي لمساعدة الطرفين على التوصل الى حل للنزاعاالسرا
  30/4/2006النهار اللبنانية 
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  المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أمر صعب: عبد ربه .9

أمـرا  أعرب ياسر عبد ربه امس عن اعتقاده بأن المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية الجديدة ستكون               : أ.ب.د
وأضاف أن مسألة    . في ضوء ما يعلن من خطوط أساسية للسياسة االسرائيلية في المرحلة المقبلة            ،صعبا للغاية 

فلسطيني باالضافة إلى االطراف الدولية المعنية مـع تبيـان          الجانب  الالمفاوضات تحتاج إلى جهود مكثفة من       
وأوضـح أن    .هذا الوضع في المراحل المقلبة    مخاطر الحل االحادي المنفرد على الوضع بأكمله وعلى مستقبل          

 في إطار كانتونـات ومعـازل مغلقـة تحـت الحمايـة              الفلسطيني مصيرالريد بشكل واضح رسم     تإسرائيل  
الـذين   وأعتبـر أن     .ال تأخذ هذا االمر على محمل الجد        بعض االطراف الفلسطينية    مشيرا إلى أن   .االسرائيلية
  . إنما يرقصون على الطبول التي يعزفها أولمرت،مةن المفاوضات ليست بذات قيأيقولون ب

  30/4/2006البيان االماراتية 
  

   كتائب االقصىتعيين ناطق رسمي موحد باسم  .10
 إضافة إلى   ،غزةو في الضفة    كتائبأعلنت قيادة كتائب األقصى عن تعيين أبو قصي ناطقاً رسمياً موحداً باسم ال            

وقالت الكتائب إن هذه الخطوة تأتي حتـى ال          . في غزة  هامياً باسم إعالن فتح عن تعيين ماهر مقداد ناطقا إعال       
من ناحيـة    و . ألغراض واهية وداخلية   ها ولمنع استخدام اسم   ها، لبس في تصريحات الناطقين باسم      هناك يكون

 فـي   تهاأخرى أكدت أن ما يصدر عن الناطق اإلعالمي لوزارة الداخلية من أخبار وتصريحات بشأن مـشارك               
 داعيـةً   .أمر مرفوض وغير مقبول ولن نسمح به على اإلطالق        هو  اصة التابعة لحماس غير دقيقة و     الوحدة الخ 

مؤكدة بأن مثل هذه الوحدات هي التفاف على المقاومة الفلسطينية ومحاولة إشغالها            ، و للكف عن هذه المهاترات   
  .في أمور غير مقاومة االحتالل

  29/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  حماس ليس لديها مشكلة مع أتباع الديانة اليهودية: يأبو زهر .11
تعادي االحتالل االسرائيلي وليس لديها أي مشكلة مع أتباع الديانة اليهودية في            حماس  أكد سامي أبو زهري أن      

اإلدارة االميركية تواصل دورها في التحريض على حماس وتبرير جرائم          و اضاف من جهة أخرى بأن        .العالم
 التي اتهـم فيهـا حمـاس        ،سرائيلي وهو ما عكسته تصريحات مساعد وزيرة الخارجية االميركية        االحتالل اال 

 زوليك يدلل مجددا على االنحياز االميركي الكامل إلى جانـب االحـتالل             أضاف بأن و. بالتحريض ضد اليهود  
  .االسرائيلي

  30/4/2006الغد االردنية 
  

  الجميعحماس تريد مكتباً لمنظمة التحرير يمثل : بركة .12
 ال تعارض فتح مكتب منظمة      الحركة ان    برفقة وفد من حماس،    لقائه بهية الحريري  بعد  علي بركة    قال: صيدا

 لكنها تريد ان يكون هناك تنسيق مع الحكومة الفلسطينية ومع كافة األفرقاء حتـى يكـون         ،التحرير في بيروت  
 حيث تم شرح  التواصل مع النائب الحريري،      هي تأكيد على     ةزيارال ان اضاف من جهة أخرى   و .ممثالً للجميع 

 االسـتقرار   ضرورة بقـاء   يد على أككما تم الت  .  الفلسطيني داخل فلسطين   الشعباألوضاع الصعبة التي يعانيها     
تداعيات ما جرى من سجال اعالمي في اآلونة األخيرة في           تناولإضافة إلى    ،والهدوء في المخيمات الفلسطينية   

 واعتبر أن ما يجـري     . على التواصل مع كافة الفاعليات اللبنانية والفلسطينية       هحرصدا  مؤكالساحة الفلسطينية،   
 علـى تـشكيل وفـد       األخير حول مدى تأثير السجال      و. في فلسطين يجب أن ال ينعكس على الساحة اللبنانية        

ح بأن ال ينجـروا      العقالء في  فت    ةطالبوم ه،سعى لتجاوز ال اشار الى فلسطيني موحد للحوار مع الجانب اللبناني       
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حرص على تشكيل وفد موحد     ال مؤكدا ،وراء الشتائم وان يصححوا الخطأ الذي حصل بالتهجم على خالد مشعل          
   .للحوار مع الحكومة اللبنانية

  30/4/2006المستقبل اللبنانية 
  

  بيرتس يعد قائمة الوزراء ومسئولون يهددون باالنسحاب من الحزب  .13
تقبليين الستة من حزبه، بهدف تركيز القوى قبل اجتماع مركز حزب العمل في             يجتمع بيرتس، بالوزراء المس   س

يعتبر المراقبون السياسيون االسـرائيليون أن اجتمـاع مركـز          حيث   .تل ابيب ومنع المحاوالت الفشال خطته     
التي أعدها  قال عامي أيالون أنه يرى منطقًا في القائمة          ومن جهته . هحزب اختباراً لقوة بيرتس امام معارضي     ال

، على أنَّهم يفحصون إمكانية قيام سبعة أعضاء كنيست باإلنـسحاب           الحزبأكد مسئولون في    في حين    ،بيرتس
وذكر أن معارضي بيرتس، سيبادرون لهذه للخطوة فـي حـال لـم        . وإقامة كتلة برلمانية جديدة منفصلة تماما     

  .يتمكنوا من نقل صالحية اختيار الوزراء إلى مركز الحزب
  29/4/2006 48عرب

  
  هتلر بنتقد أولمرت لوصفه نجاد يسرائيلي العالم إالإ .14

 ، إلـى  سيفر بلوتسكر  حيث أشار    .وجهت وسائل إعالم إسرائيلية انتقادات إلى أولمرت على وصفه نجاد بهتلر          
ة مع  وبشكل خاص ليس الئقا القيام بذلك من خالل مقابل        ة، كما أنه     وال عقالني  ة صحيح ت ليس  هذه المقارنة    أن

إسرائيل الرسمية عرفت حتى األمس كيف تحافظ على لسانها أثناء ردهـا علـى              أضاف بأن   و. صحيفة ألمانية 
حتـى  لفت إلـى أنـه      و. التي سممت األجواء في العالم اإلسالمي     والتفوهات غير المنضبطة التي يطلقها نجاد       

  .هت ولم توافق على قبول مساعد،حماس رأت أنه يتوجب التحفظ منه
  30/4/2006 48عرب

  
  قمر اصطناعي إسرائيلي يلتقط صورا من إيران وسورية والسودان  .15

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن القمر االصطناعي اإلسرائيلي ألغراض التجسس  بـث صـورا لمواقـع                 
ر جدير بالذك . التقط صورا لمنشآت نووية في إيران      بأنه   وقالت معاريف  .عسكرية في إيران وسورية والسودان    

سيؤدي إلى تحسين مراقبة إسرائيل بشكل ملموس للنشاطات العسكرية خصوصا فـي دول الـشرق               ه  عملأن  
  .االوسط وبضمنها إيران

  30/4/2006 48عرب
  

  المسيحيون الصهاينة يبحثون عن النفط في إسرائيل    .16
ت المتحدة أسسوا شركة    تبين قبل أيام من أن عدداً من المسيحيين الصهاينة في الواليا           :ـ أحمد كامل   نيويورك

 قالوا إنها تحدد بدقة أمـاكن       ، على آيات من االنجيل والتوراة     ذلك مستندين في    ،للتنقيب عن النفط في إسرائيل    
وجود الذهب األسود في أرض الميعاد، وانهم لهذا واثقون من أنهم سيعثرون على كميات كبيرة من البتـرول                  

بـدأت الحفـر    و اسم زيون أو صهيون،      تحت مليون دوالر،    15تأسست الشركة برأسمال تجاوز     حيث  . !هناك
  .بالفعل بالقرب من كيبوتز معانيت على الطريق السريع بين حيفا وتل أبيب

  30/4/2006القبس الكويتية
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  من الفلسطينيين يؤيدون اعتراف حماس باسرائيل% 29: استطالع .17
لرأي العام الفلسطيني تحت عنـوان الحكومـة         ل اجرى برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت استطالعاً        

 تـشكيل حكومـة     ونمن المستطلعين يؤيد  % 63: وجاءت النتائج الرئيسية كالتالي   . التمويل الدولي والفلسطينية  
سـينتخبون   %44و. مع استمرار حكومة تشكلها حماس فقـط      % 24تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية، و     

مـن  % 53صـرح    و %.34 واستقرار شعبية منتخبـي فـتح علـى          ات في حال إعادة االنتخاب    حركة حماس 
من المستطلعين أن فوز حركة     % 41يعتقد   و المستطلعين عن رضاهم عن نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة         

تراجع فـي التقيـيم      %.59حماس في االنتخابات التشريعية سيحسن األوضاع الداخلية الفلسطينية، مقارنة مع           
 .خالل أقل من شهر   % 57إلى  % 64، ولرئيس الوزراء هنية من      %43إلى  % 54س عباس من    االيجابي للرئي 

أن تعامل الحكومة الجديـدة مـع       % 30يرى   بينما   .من المستطلعين بأن أداء حكومة حماس جيد      % 32يرى  و
فيما من المستطلعين اعتراف حماس بإسرائيل مع استمرار التمويل الدولي،          % 29يؤيد   .قضية التمويل مناسب  

  %. 63يخالفهم الرأي 
30/4/2006القدس الفلسطينية   

  
   اطفال في قصف االسرائيلي 3اصابة سبعة فلسطينيين بينهم  .18

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن اصابة سبعة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال جراء سقوط قـذيفتى               : الفت حداد 
وقالت المصادر الطبية أن الجرحـى الخمـسة    .ةمدفعية على احد المنازل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غز      

   .وصلوا الى مستشفى العودة من بينهم حالة وصفت بالخطيرة تم نقلها الى مستشفى الشفاء
29/4/2006 48عرب  

 
  الشعبسياسة الحصار االسرائيلية تهدف إلى تجويع : مركز حقوقي .19

د إللزام دولة االحتالل على احتـرام قواعـد         طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بالعمل الجا         
القانون الدولي في تعاملها مع السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً إلنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي                 

واستهجن المركز، صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من تـصعيد للعـدوان              .لألراضي الفلسطينية المحتلة  
كما استنكر مواصلة قوات االحتالل لـسياسة الحـصار، التـي           . لى الشعب الفلسطيني  اإلسرائيلي المتواصل ع  

تهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني، وتدمير فرص التنمية االقتصادية في األراضي الفلسطينية، والتي تترافـق            
  .مع تصعيد ألعمال القتل خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي، التي ال يمكن تبريرها

29/4/2006عالم والمعلومات مركز اإل  
  

  اسرائيل وعدت بفتح معبر المنطار : فلسطينيةمصادر  .20
وقال سليم ابو صفية مدير عام امن المعابر والحدود  ان الطرف اإلسرائيلي ابلغ الجانب الفلسطيني انه سـيتم                   

  .عبراعادة فتح معبر المنطار امام حركة البضائع موضحا انه حتى هذه اللحظة لم يتم فتح الم
30/4/2006 48عرب  

 
   البنوك تحول رواتب الموظفين الى حساباتهم مباشرة .21

قال مصدر مصرفي رفيع أمس، إن البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية، بما فيها البنك العربي، وافقت على                 
 مـوظفي   تحويل الرواتب من المبالغ المجمعة في حساب للجامعة العربية في أحد بنوك القاهرة الى حـسابات               

سيتلقى كل  المصدر أنه   واضاف   . الرواتب خالل ايام    متوقعا أن يتم دفع    .السلطة الفلسطينية لديها، بشكل مباشر    



 

 8

 بنك جزءاً من االموال الـمودعة في حساب الجامعة، مرفقاً به كشف باسماء الـمستفيدين وأرقام حـساباتهم،               
  . تدفع لهم فور وصولها الى البنوك  وسدون االشارة الى انهم موظفون في السلطة الفلسطينية

30/4/2006 48عرب  
 

  نشاء صندوق لدعم الشعب الفلسطينيإل تدعو: باديكوشركة  .22
 مليون دوالر لدعم    100بادرت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار باديكو امس للدعوة الى انشاء صندوق بقيمة             

وقال رئـيس مجلـس ادارة الـشركة منيـب           .الشعب الفلسطيني خاصة العاملين في قطاعي التعليم والصحة       
 ماليين دوالر في    10ومجموعة االتصاالت الفلسطينية ستساهمان بمبلغ       باديكو المصري ان مجموعة شركات   

واعرب عن امله في ان تساهم بقية شركات القطاع الخـاص ورجـال             .  بالمائة 10هذا الصندوق أي مانسبته     
أزمة قضية وليس ازمة حكم والقطاع الخاص اخذ علـى عاتقـه ان   اننا نمر ب وقال .االعمال في هذا الصندوق   

  .يقول كلمته في هذا الموضوع وكيف يساعد من الخروج من هذه االزمة وانهائها
، ذكر بأن أربـاح شـركة       2006ولدى سؤال المصري عن أرباح باديكو خالل الربع األول من العام الحالي             

 مليـون  24حصتها من أرباح الشركات التابعة والحليفة بلغت حوالي        فلسطين للتنمية واالستثمار القابضة بدون      
 2006دوالر أمريكي بعد أخذ المخصصات واالحتياطات الالزمة، وهذه األرباح ضمن موازنة الشركة للعـام               

  .المعتمدة والمقرة من مجلس إدارة الشركة
30/4/2006القدس الفلسطينية   

 
  تهمية يقاطعون سفار في السجون اإلسرائيلاألردنيون األسرى .23

. أعلن األسرى األردنيون في السجون اإلسرائيلية مقاطعتهم التامة لزيارات السفارة األردنية في تل أبيب لهـم               
وأرجع األسرى قرارهم إلى أن هذه الزيارت من قبل الدبلوماسيين األردنيين في تل أبيب تأتي في إطار تضليل                  

السفارة تؤدي واجبها وتسعى جهدها في خدمة األسرى، بينمـا هـي ال           الرأي العام، وإيهام أهالي األسرى بأن       
وزادوا أن السفارة تماطل طويال في       .تقدم لهم في الحقيقة سوى الوعود الفارغة على حد وصف بيان األسرى           

وأوضحوا أن مماطلة ليست فقط على صعيد حل قضية األسـرى األردنيـين نهائيـا               . تحقيق مطالب األسرى  
ف مصير المفقودين، بل وحتى على مستوى توفير أبسط الحقوق والخدمات كتنظـيم زيـارات               بتحريرهم وكش 

. األهالي، التي تم منعها منذ ما يزيد على ست سنوات، وحل مشكلة االتصاالت الهاتفية بين األسرى وأهـاليهم                 
عـدم تـوفر    وزاد بيان األسرى أن السفارة اعتذرت حتى عن مجرد توفير الصحف األردنية لألسرى بحجـة                

  .موارد مالية كافية
30/4/2006الغد االردنية   

  

  جنبالط يدعو لتثبيت الهدنة مع إسرائيل   .24
جنبالط في لقاء شعبي أمس على ضرورة تثبيت لبنانية مزارع شبعا، تمهيداً لتثبيت اتفاقيـة الهدنـة،           وليد  شدد  

  .1948الموقعة بين لبنان واسرائيل عام 
30/4/2006الخليج اإلماراتية   

  
     في أمريكاالجزيرة الدوليةقناة  يعد لمظاهرات ضد الصهيونياللوبي  .25

تعتزم مجموعة من المنظمات اليمينية األمريكية وعدد كبير من المنظمات المحـسوبة            : واشنطن  حنان البدري   
اة الجزيرة  على اليمين الصهيوني األمريكي واللوبي اإلسرائيلي، القيام بتظاهرة أمام المبنى الذي يضم مكاتب قن             

 لجنـة أميريكـان     وصـفت وقـد    .إطالق قناة دولية ناطقة باللغة اإلنجليزية     تها  في واشنطن، احتجاجاً على ني    
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وناشدت العديد من المنظمات التـي       . القناة العربية بأنها أحد أجنحة اإلسالميين الراديكاليين في العالم         ،متحدين
تحدة الى االتصال بشركات القنوات الفضائية وتهديدها بإلغـاء         تعادي اإلسالم والمسلمين في أنحاء الواليات الم      

عبر مراقبون في واشنطن    من جهة أخرى    و .االشتراكات إذا ما سمحت ببث الجزيرة الدولية في نطاق خدماتها         
 ، كما أشاروا إلـى     عن قلقهم من تنامي وظهور عدد كبير من المنظمات المعادية لإلسالم في الواليات المتحدة             

 لخدمة اهداف بعض المهووسين الدينيين في امريكا او لخدمة اسرائيل واللوبي الـصهيوني، هـي         همتشارأن ان 
  .التي تتهدد امريكا وليس غيرها

  30/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لمواجهة واشنطن تجارياً في األميركتين   وبوليفيا توقع اتفاقاًوفنزويالكوبا  .26
نزويلي والكوبي في هافانا امس، اتفاقا تجاريا اطلقوا عليه اتفاق الـشعب            وقّع الرؤساء البوليفي والف   : و ص ف  

ويحدد االتفاق اطار   . يهدف الى مواجهة المساعي االميركية القامة منطقة للتبادل التجاري الحر في االميركتين           
  . العالقات التجارية بين الحكومات الثالث في مواجهة السياسات التجارية االميركية

 30/4/2006للبنانية النهار ا
  

  الحمساوي / مبادرة شيراك والتحفظ األمريكي  .27
عريب الرنتاوي   

تحفظان قوبلت بهما مبادرة الرئيس شيراك الرامية إلنشاء صندوق لرواتب الموظفين الفلسطينيين يشرف عليه              
  .تالبنك الدولي، التحفظ األول صدر عن واشنطن والثاني عن حماس، وتلكم هي مفارقة المفارقا

التحفظ األمريكي مفهوم، فواشنطن تريد أن تجعل حياة حكومة حماس مستحيلة، ولم يعد خافيا علـى أحـد أن                   
اإلدارة األمريكية تقود مشروعا انقالبيا على نتائج االنتخابات الفلسطينية، متعدد الجنسيات واألدوار والوظائف،             

ى إسرائيل والمنطقة، إلحكام إغالق صنابير الـدعم  وهي ذاتها اإلدارة التي أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إل     
وتحفظ حكومة حماس، مفهوم أيضا، وإن كان غير مبرر، مفهوم لزاوية إحـساس الحكومـة               . وتجفيف قنواته 

بأنها مستلبة الصالحية ومنزوعة الدسم، بعد أن صودر قسم منها لصالح الرئاسـة األولـى، وسيـصار إلـى                   
لكنه تحفظ غير مبرر، فلـيس      . ا شأنا، صرف الرواتب، لصالح صناديق دولية      مصادرة ما تبقى منها، بل وأقله     

لدى حماس من وسيلة لدفع هذه الرواتب بغير هذه الطريقة، لـيس لـديها ال االتـصاالت وال الـصناديق وال                     
الموازنات الكافية لصرف الرواتب، وليس من المنطقي أن تصر حماس على موقفها، حتى وإن كانت الـصيغة    

دة منتهكة ألبسط صالحيات وسلطات الحكومة، فالمهم في المقام األول، وصول الدعم وصرف الرواتـب               الجدي
  .وتحريك عجلة االقتصاد، وتجاوز الضائقة الخانقة، وبعد ذلك لكل حادث حديث

:  األول يفي كل زاوية، وعند كل مفصل، مهما كبر أو صغر، تجد حكومة حماس نفسها أمام السؤال الرئيـس                 
هل يمكن لها أن تطلب الدعم مـن مجتمـع          ... ن للحركة أن تكون سلطة ومعارضة في الوقت ذاته؟          هل يمك 

هل يمكن االستمرار في السلطة من دون االستجابة الستحقاقاتها،         ...دولي ترفض مواقفه ومبادراته ومرجعياته؟    
دين وإلى متى؟ قد تسهب     هل يمكن الجلوس على مقع    ...والتمسك ببرنامج المقاومة من دون ممارسة مقتضياته؟      

حماس، ونسهب معها، في نقد ظلم المجتمع الدولي وال عدالته، ولكننا مع ذلك لن نجد صبيحة اليوم التالي مـا                    
نمأل به البطون الفارغة وخزانات المياه والوقود، ما يكفي إلبقاء جذوة الحياة اليومية مشتعلة وإن في حـدودها                  

الحكومة قبل أن تكون جاهزة للوفاء بمستلزمات الحكم، وما كان عليها بعد            ما كان على حماس أن تشكل        .الدنيا
أن شكلت الحكومة أن تتردد طوال هذا الوقت في االستجابة للنصائح بل وحتى الشروط المطلوبة منها، وعلى                 
 حماس أن تبادر من بوابة حكومة الوحدة الوطنية إلى صياغة مقاربة جديدة لموقفها وموقعهـا مـن الـسلطة                  

  .والمعارضة والمقاومة، فهذا الوضع شاذ للغاية
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حماس على مفترق انتقالي صعب، وكلما أسرعت في حسم ترددها ووجهتها كان ذلك أفضل لها ولشعبها الذي                 
اختارها، فكل يوم يمضي تزداد المصاعب في وجه حماس، وتزداد خطورة المساعي االنقالبية، وتزداد أعداد               

  .داد المشهد تعقيدا وتفاقماالغاضبين والمتضررين، ويز
من حق حماس أن تشكل الحكومة وأن تظل على مقاعدها، ولكن، ثمة حقوق ومكتسبات لن يقبـل أصـحابها                   
التفريط بها، ال سيما عندما يتعلق األمر بلقمة عيش أكثر من مليون فلسطيني ترتبط حياته وحياة أسرته برواتب                  

لرواتب، وليسوا معنيين بكيفية اإلشراف على صـرفها، المهـم أن           آخر الشهر، هؤالء ال يهمهم من أين تأتي ا        
  .تصل إلى جيوبهم لتسيل سريعا في قنوات صرفها المعتادة

30/4/2006الدستور   
  

  لماذا يحاصر الغرب الشعب الفلسطيني؟  .28
 محمد خليفة

 في الـضفة    منذ أن فازت حركة حماس في االنتخابات التي أجريت مؤخراً، في ما بقي من أرض فلسطين أي                
وغزة، لم يهدأ روع الغرب األوروبي واألمريكي، بل هذا الغرب تخلى عن مسوح الديمقراطية وحقوق اإلنسان           
التي يتشدق بها ليل نهار في محافله ويعظ بها شعوب العالم الثالث، وقرر معاقبة الشعب الفلسطيني وحصاره،                 

 للحكومة الفلسطينية، وقررت الواليات المتحدة قطـع        فأعلنت المفوضية األوروبية تعليق المساعدات األوروبية     
المساعدات عن هذه الحكومة، وزادت على ذلك بأن أصدر الكونجرس األمريكي قراراً يقضي بفرض عقوبات               
على أي أمريكي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يتعامل مع حكومة حماس، ويدعي الغرب أن إجراءاتـه                  

ع من كون الحركة ترفض االعتراف ب إسرائيل وترفض التفاوض معهـا، وهـو              هذه ضد حكومة حماس تنب    
يتعامى عن حقيقة أن الشعب الفلسطيني هو الذي اختار هذه الحركة لقيادة نضاله في المرحلة المقبلة، وبالتـالي            

  .فإن حكومة حماس تعبر عن ضمير هذا الشعب وليست حكومة مفروضة على إرادته من الخارج
من أن إجراءات الغرب موجهة في الظاهر إلى حكومة حماس، فهي في حقيقة الواقع تهدف إلـى                 وعلى الرغم   

إذالل الشعب الفلسطيني ودفعه إلى اليأس وإبالغه بأنه لن يحصل على شيء إال بإرادة الغرب وأنه إذا خـالف                   
هر، وهذه الرسـالة ليـست      هذه اإلرادة فإنه ال أمل له في الحياة ألن الحصار والتجويع سوف يالحقانه أبد الد              

موجهة إلى الشعب الفلسطيني فقط، بل إلى جميع الشعوب الباحثة عن الحرية واالستقالل في العالم الثالث، فأي                 
 شعب مقهور يختار قيادة له ال تنسجم مع توجهات الغرب في السيطرة واالستغالل، فإن هذا الشعب يتعـرض                 

للحصار والتجويع، فمثالً يحاصر الغرب زيمبابوي وهي دولة افريقية فقيرة، فقط ألن شـعبها اختـار رئيـساً                  
  .معادياً للغرب وهو الرئيس روبرت موجابي

وما حصل للعراق خير دليل على نيات الغرب العدوانية تجاه الشعوب المقهورة، فقد حوصر العـراق ثـالث                  
دي الغرب وتعادي إسرائيل، ويسعى الغـرب اآلن إلـى إدخـال األراضـي              عشرة سنة ألن قيادته كانت تعا     

  .الفلسطينية في نفس النفق الذي أدخل فيه العراق طالما أن الفلسطينيين يعارضون إرادته
لكن إذا كانت سياسة الحصار والتجويع قد نجحت في تدمير العراق وإنهائه فهل يمكن أن تنجح هذه الـسياسة                   

   ؟؟؟ بسبب االحتالل اإلسرائيلي المباشر والمستمر عليها منذ نحو ست وثالثين سنةفي أرض مدمرة أصالً
 بـل كـان     1993لم يكن الغربيون يقدمون مساعدات لهذا الشعب قبل أن تظهر الـسلطة الفلـسطينية عـام ،                

 1987الفلسطينيون في الضفة وغزة منسيين في القاموس الغربي، لكن عندما اندلعت االنتفاضة األولـى عـام                
وبدأ الخطر الفلسطيني يتهدد المحبوبة إسرائيل، سارع الغربيون إلى إنشاء السلطة بعد اتفاق أوسلو وأرادوهـا                
سلطة منزوعة من السلطات، وبدأوا يقدمون األموال لها من أجل دفع رواتـب ذلـك الجـيش الكبيـر مـن                     

مين واعتقالهم ومعاونة إسرائيل علـى      االستخبارات والعناصر األمنية التي انحصرت مهمتها في مالحقة المقاو        
وقد استشهد بسبب خيانة هذه العناصر األمنية مئات القياديين في المنظمـات الفلـسطينية المجاهـدة                 .تصفيتهم
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وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي والمجاهد الكبير يحيى عيـاش، لكـن الـشعب                 
ل إلى رأس هذه السلطة حكومة من صلب المقاومة، ولم يبق أمام الغـرب              الفلسطيني انقلب على سلطته وأوص    

سوى أن يقبل بهذه الحكومة أو أن يقوم بتدميرها، كما أنشأها أول مرة، وقطعاً ال يريد الغرب تدمير الـسلطة،                    
 بـأن   2002 إسرائيل عندما حاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات عام ،         ـوهو لو كان يريد ذلك لكان سمح ل       

لكن الغرب يفضل بقاء السلطة ألن ذلك ال يخدم الشعب الفلـسطيني بقـدر مـا يخـدم                   .جهز عليها وتدمرها  ت
إسرائيل، لكنه يريدها سلطة تعمل وفق توجيهاته بحيث إذا أمرها بالتفاوض مع إسرائيل حول الترتيبات األمنية                

عب الفلسطيني فعليها أن تخضع لألمـر،       فعليها أن تسارع إلى التفاوض، وإذا أمرها باعتقال المناضلين من الش          
وهكذا فالمطلوب سلطة تخدم إسرائيل ال سلطة تسعى إلى استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومثـل                
هذه السلطة لن يقبل بها الفلسطينيون، وإذا ُأجبرت حكومة حماس على االستقالة فعلى الغرب أن يتوقع أن تأتي                  

 . إسرائيلـوأكثر منها كرهاً لحكومة جديدة أشد من حماس 
30/4/2006الخليج اإلماراتية      

  

  والوسيط الحزين.. حماس .29
 طارق الحميد

لو كنـت مـسافرا للقـاء       : استكماال لمحاولة فهم المزاج في واشنطن حيال قضايا المنطقة، سألت سؤاال محددا           
  ! ستكون وسيطا حزينا: الجابةقياديي حماس، هل من رسالة بوسعي ايصالها كوسيط بينهم وبين واشنطن؟ ا

حسنا، اذا كان االميركيون يريدون نشر الديمقراطية في العالم العربي واالسالمي، وحماس نتاج االنتخابـات،               
فكيف تأتي واشنطن لتقول ال، ال نريدهم؟ االجابة، التي لن تعجب الكثيرين، انه اذا ارتكبت جريمة قتـل يـوم                    

القناعة ان على حماس االعتراف باالتفاقيـات المبرمـة،         . ا ال يمنحك الحصانة   االثنين، وانتخبت الثالثاء، فهذ   
  .وإدانة عمليات التفجير

واشنطن متفاجئة من ان حماس وعلـى       . في واشنطن حديث عن مفاجأتين، واحدة تخصهم، واخرى عن حماس         
ـ       . مدى شهر كامل لم تلعب سياسة، ولم تستغل فرصة         ل أبيـب االخيـرة؟     مثال، ماذا لو أدانت حماس عملية ت

  .بالطبع ستحرج ابو مازن، وواشنطن، وتسجل خرقا في صفوف الداعمين الممانعين
اما ما يخص حماس ففي واشنطن من يرى ان الموقف الصلب للممتنعين عن الدعم، بما فيهم اوروبا، وصعوبة                  

  .ةحصول اعضاء الحكومة الفلسطينية على تأشيرات لبعض الدول، مثل مفاجأة لحكومة هني
ماذا عن دعم ايران لـحماس؟ في واشـنطن        .. حسنا. كما ان حماس فوجئت بأن الحكم اصعب من المعارضة        

  .من يتحدى ان تدفع ايران قرشا واحدا للفلسطينيين، وان فعلت ستكون لتموين عمليات انتحارية
 للفلسطينيين وحكومتهم ال االخطر ان هناك تساؤال يطرح فحواه ان لدينا ازمة في رواندا، ودارفور، فلماذا ندفع            

تريد السالم؟ على اعتبار ان واشنطن ترى ان الدعم هو استثمار في السالم، الذي ال تريده حمـاس، حـسب                    
  . بل هناك اعتقاد بأن أجندة حماس ليست لخدمة الفلسطينيين، بل لتنفيذ أفكار االخوان المسلمين.قناعتهم

 إن هناك فارقا بين االثنين، فاخوان مصر نبذوا العنـف منـذ             هل ذلك يعني اتهام اخوان مصر ايضا؟ يقال لك        
لكن ماذا عن ادانة حماس لتفجيرات دهب في مـصر، التـي رأت فيهـا               ! وهذه لم افهمها  . قرابة عشر سنوات  

الرد ان االدانة ترضية للرئيس مبارك، فغضبه وتخليه عنهم سيسقطهم؟ فهل يعقـل ان الـرئيس                 باريس تقدما؟ 
الثين عاما من الدم والمعارك السياسية، التي خاضتها مصر بكل بساطة فقط مـن اجـل                المصري سيضحي بث  

  حماس؟
هذا القول لـم    . ذات مرة سمعت مسؤوال عربيا يقول إن فتح خسرت بسبب الفساد الذي استشرى في اجهزتها              

ـ              ! يكن يقال علنا   ف تمـارس   فهل نسمع غدا ان حماس اجهضت ما تحقق للفلسطينيين، ألنها لم تكن تعرف كي
هناك قصور اميركي في    . في واشنطن من يؤمن بأن موقف اميركا هو موقف اوروبا، وحتى اليابان            السياسة؟
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وهـذا  ! فهم تفاصيل حساسة بالمنطقة، كما انه من الواضح ان حماس تلعب ضد فريق ال تعرف كيـف يفكـر             
  .وخطر! خطأ

30/4/2006الشرق االوسط   
  

  لماذا العبث بأمن األردن .30
مجالينصوح ال  

بالتأكيد الكشف عن محاولة لتهريب اسلحة ومتفجرات، وبمحاوالت متكررة، وعبر حدود عربية، ومـن قبـل                
عناصر من حماس، أمر مؤسف ومقلق، كما وصفته الجهات الرسمية، التي حرصت على استخدام لهجة، تعبر                

والتاريخية العميقة الجذور   عن الرفض، واألسف، مع الحرص بأن ال يوظف الحادث للمس بالعالقات االخوية             
  .بين األردن واهلنا في فلسطين

وخطورة الحادث تكمن، في انه يمثل عبثا من اطراف تابعة لحماس، تعيش خـارج أطـار معانـاة الـشعب                    
الفلسطيني في األرض المحتلة، وتمارس الوسائل القديمة، التي طالما الحقت االذى والضرر، بالعالقات العربية              

ية فلسطين، وتبدو وكأنها غير معنية بما يترتب على اعمالهـا مـن اضـرار علـى الموقـف                   العربية، وبقض 
الفلسطيني، في وقت يحكم فيه الحصار على حكومة حماس، والشعب الفلسطيني، وتجفف فيه مـصادر الـدعم               

  .والتعاطف مع السلطة الفلسطينية
سلحة والمتفجرات الى األردن، وكيف يمكن      ونسأل، ما الذي كان يمكن أن تحققه الجهات التي سعت لتهريب اال           

ان تخدم قضية فلسطين، زعزعة األمن في األردن، وهل يخدم اهداف هؤالء تعميم الفوضى واالضطراب، في                
جميع الساحات العربية، لتعم الفوضى في كل ارجاء الوطن العربي، هل فات اصحاب االجتهاد الخـاطىء، أن                 

سطينيين، وسندا وظهيرا لم تنقطع نصرته ومواقفه المؤيدة لشعب فلسطين في           األردن كان دائما ساحة آمنة، للفل     
  .الداخل والخارج

اال يكفي ما تعانيه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من مصاعب، وحصار، واصطفاف دولـي تحـرض                
حة مفتوحـة   عليه اسرائيل، فلماذا يريد هؤالء، وضع السلطة الفلسطينية وحماس في وضع أصعب، مع اهم سا              

ومكرسة لنصرة الفلسطينيين والتخفيف عنهم، ولماذا يقود التعصب وقصر النظر عند هؤالء الى عدم القـدرة                
  .على التفريق بين الصديق والخصم

لقد عانينا طويال، في الوطن العربي وحتى في فلسطين، من االجندات المتعارضـة والمتـضاربة، واخـتالف                 
لتنظيمات، الفلسطينية واالحزاب العربية في الفترة الماضية، وكانت النتيجـة          الباطن والظاهر في سلوك بعض ا     

وباال على العمل العربي، فلم يؤد ذلك اال الى تسميم اجواء الثقة في الوطن العربي، وتعطيل التضامن العربي،                  
 العمـل   واالضرار بقضايا الشعب العربي، وفي مقدمتها قضية فلسطين، فكثير من الساحات التـي احتـضنت              

الفلسطيني، تحولت بمثل هذه االعمال، من النقيض الى النقيض بسبب اعمال غير مسؤولة، تجاوزت على أمن                
  .هذه الساحات، وسيادتها، وزرعت الشكوك حول العمل الفلسطيني

فالقضية الفلسطينية، تحتاج الى كسب االنصار وليس التفريط بهم، والى فك الحصار عن الفلسطينيين، ولـيس                
  .سيع آفاقهتو

اننا ننظر الى حماس كفريق سياسي فلسطيني له ان يطلب العون، والنصرة من االردن، وغيره، وليس لـه ان                   
يتدخل في الشؤون الداخلية، العربية، وكما اضر تدخل اآلخرين في شؤون العمل الفلسطيني في الماضي، فـان              

ة لفلـسطين سـيلحق الـضرر، بالفلـسطينيين         تدخل اي طرف فلسطيني في الشؤون الداخلية، للبلدان المجاور        
  وقضيتهم؟

االردن قادر على الدفاع عن امنه، وبتر كل يد تحاول العبث على ساحته، ونأمل ان يكون هذا الحادث مؤشرا                   
للخطوط التي ال يمكن السماح الي جهة بتجاوزها من ساحة االردن، ومدخال للتفاهم على ثوابت مشتركة فـي                  
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أمن االردن وسيادته، وتحفظ المواقف والمصالح التي تخدم قضية الشعب الفلـسطيني،            عالقة الطرفين تصون    
  .في نضاله لنيل حريته، والخالص من االحتالل

30/4/2006الرأي االردنية   
 

  بعض مشاهد اليوم التالي إلفشال حماس .31
 محمد االزعر

يار حـوائط الـصد الماديـة       تحالف الحرب على حماس يتحرق شوقاً للحظة وصولها إلى طريق مسدودة وانه           
بعض اعضاء هذا التحالف غير المقدس يتوقعون هذه        . والمعنوية التي تتوسلها في المواجهة غير المتكافئة معه       

في هذا السياق المخجل، تستأثر الضغوط االقتصادية والمالية والسياسية بقسط          . اللحظة في غضون ثالثة اشهر    
طلسي، بينما يتيح الوضـع اللوجـستي إلسـرائيل إضـافة األداة            وافر من ادوات هذه الحرب على جانبي اال       

العسكرية، عالوة على تقطيع سبل االتصال بين حكومة حماس وشعبها، وكذلك بـين وزراء هـذه الحكومـة                  
ال يستثني غزاة حماس من ضرباتهم الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهـذا مـا يؤكـد أنهـم                  .ومسؤوليها انفسهم 

الجبهة عمداً ومعاقبتها، لكي تندم أوالً على سوء اختيارها االنتخابي، ثم لئال تعود ثانية إلى               يقصدون إيالم هذه    
ويدرك هؤالء الغزاة تماما معنى الطرق على أعصاب فلسطين الماليـة           . فعلتها هذه في اي جولة انتخابية تالية      

  .واالقتصادية العارية حتى العظم بفعل خصائص ليس هنا مقام االفاضة حولها
لو كنا في عالم ينتصر للنظام والقانون وشرعية التحضر، لحقت اقامة دعوى جنائية دوليـة علـى الـداعين                   
لمقاطعة شعب فلسطين، وتعريض وجوده للخطر، وهذه جريمة ضد االنسانية، وستكون هذه الدعوى مبررة إذا               

وفـي هـذا    . نوع من األذى  ما استندت الى ان حماس، الحركة والحكومة، لم تتعرض لطرف من غزاتها بأي              
االطار، يمكن اخضاع مواجهة حماس السرائيل للجدل، شريطة ان يكون هذا الجدل موصوالً بفقه االسـتعمار                

  .والتحرير ومنطقه وقوانينه
في غياب الروادع القانونية واألخالقية االنسانية او تغييبها بسيف القوة العارية، تحاول حماس الـصمود بمـا                 

ائل، أهمها حض شعبها على الصالبة واستنفار طاقته لربط االحزمة والرباط، واستفزاز نخوة             تيسر لها من وس   
ظهيريها العربي واالسالمي، شعبيا بالذات، عالوة على التشهير بالغزاة وفضح خطابهم المتهافت المراوغ عن              

ن تنهـزم امـام الـضغوط    الديموقراطية ومواثيق حقوق االنسان والشعوب، ويؤكد قادتها ان حكومتهم باقية ول    
لكن لنفترض على   . وستكمل واليتها للسنوات االربع المقبلة، ساخرين بذلك من مزاعم سقوطها في أجل قريب            

سبيل الجدل والتناظر الصوري ان التحالف إياه تمكن من مغالبة حماس، وأجبرها على مغـادرة مقامهـا فـي            
  !ى عن حال كهذه؟السلطة الفلسطينية، ترى ما التداعيات التي قد تتأت

أوالً، ال نعتقد ان سواء الفلسطينيين يلقون راهناً بالالئمة على حماس، باعتبارها مسؤولة عن ضائقتهم الماليـة                 
واالقتصادية ومحاصرتهم سياسياً، كما ال نعتقد انهم سيفعلون ذلك مستقبالً، فهم من الذكاء المجبول بالتجربـة                

االرجح ان تتعاظم لديهم صورة هذه الحركة عـن البطولـة،           . م جيداً والمراس، بحيث يعرفون ما يدور حوله     
كونها لم تنحن لإلمالءات التي يراد فرضها عليها وال خانـت برنامجهـا وال غـادرت خنادقهـا الـسياسية                    

  .االيديولوجية تحت اغراء السلطة او طمعاً في ديمومة المكانة التي بلغتها بنضال مرير
ينيين الجمعي ان حماس قدمت طموحاتهم وآمالهم وحقوقهم الوطنية على الغايـات            وسيقر اكثر في ذهن الفلسط    

وربما ترسخت اقدام الحركة مقارنة بأندادها ومنافسييها بين يدي         . والمكاسب الفئوية الحزبية الضيقة والمتغيرة    
لوطنية بذرائع رخوة   الرأي العام الذي سيتذكر طويالً كيف رد هؤالء دعوتها ويدها المبسوطتين بنداء الوحدة ا             

  .سهلة التجاوز
وألن حماس لم تختبر في الحكم في شكل حقيقي وال هي حازت على موارد كثيرة او قليلة يجري التأمل فـي                     
كيفية التصرف بها او محاسبتها عليها ومساءلتها عنها، فستظل مبرأة من شـبهة الفـساد واالفـساد المـالي                   
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وستكون هذه الصورة عامالً يضيف الى رصيدها       .  التي لحقت بأسالفها   واالداري والمساومة بالمواقف السياسية   
في الخيال الشعبي، ولن يتمكن المرجفون بحقها من العثور على قرائن تشينها او تدحض صـدقيتها الوطنيـة                  

  .واالخالقية
السياسية، ولعل اخطر ما قد يتخلف عن افشال حماس فلسطينيا هو االضرار بمفهوم الوحدة الوطنية بين القوى                 

وتداعي الجروح على هذا المستوى الى العمق الشعبي، إذ لن تعدم حماس من يبلغ بهم الغضب مـن تجربـة                    
االفشال طور محاولة االنتقام المضاد ممن سيليها في الحكم وشن هجوم ثأري متعدد االبعاد للنيل من صـورة                  

فلسطيني من جماعات تجرم هذه الوراثة وتعدها      بل وربما ال يخلو المجال السياسي والشعبي ال       . الوريث ومكانته 
ال شرعية، وصوالً الى التشكيك في وطنية الوارثين وتخوينهم والدعوة لنبـذهم كمتـواطئين ضـد الـشرعية                  
االنتخابية لـ حماس، ساعدوا معسكر االعداء على اسقاطها لمجرد استعصامها بالمـصالح والحقـوق العليـا                

ة الصدوع الوطنية افالت زمام التوجيه والسيطرة من ايدي عقالء حمـاس            وقد يساعد على توسيع شق    . للشعب
وبراغماتييها، في مقابل استقواء متشدديها ايديولوجيا واتباعهم ممن سـئموا ضـبط الـنفس وكظـم الغـيظ                  

وفي حال كهذه، ستمس الساحة الداخلية في مكان قريب من االلتهـاب            . والصبرعلى كيد بعض شركاء القضية    
وقابلية االشتعال، ولن يكون يسيراً على حكماء الداخل الدعوة الى االلتزام بأي تهدئات مـع العـدو                 والسخونة  

  .االسرائيلي الذي سيجد فيه الجميع متنفساً لكل االحتقانات بعدما سدت في وجوههم آفاق تسوية مرضية
يطة والمانحة بعامة، ولـن يقتنـع   ثانياً، ستتفاقم الى اقصى الحدود قضية عدم الثقة في دور القوى الغربية الوس         

وسـينظر إلـى    . الفلسطينيون اطالقاً، بمن في ذلك بعض المتواطئين مع غزو حماس، بحسن نيات هذه القوى             
تسييل المعونات واعادة انسيابها بعد افول عهد حماس على انه ثمن بخس ومشبوه لقاء التنازل عـن اهـداف                   

وسـترتفع  . والنفاق في شأن االجندة الحقيقية للـدول المانحـة        وطنية حساسة، وسينتهي عموماً زمن التكاذب       
ولن تثير الدعوة إلى االصـالح      . حساسية الرقابة الشعبية على توجهات النخب الفلسطينية التي ستخلف حماس         

السياسي الديموقراطي واالقتصادي في الوسط الفلسطيني سوى السخرية واالستهجان، وربما تلصصت نداءات            
ن اجنحة في حماس بالتعرض المفتوح للمصالح الغربية واالقالع عن تقليد حصر معركة التحرر              متهورة من لد  

  .في حدود فلسطين
هنا، ستجد التنظيمات االسالمية العالمية الطابع والشديدة الدوغمائية الموصوفة بالتطرف واالرهاب، ارضـية             

والظواهري، والزرقاوي، بـين الـشامتين،      وسيكون أتباع بن الدن،     . خصبة لالنتشار في الرحاب الفلسطينية    
ومع ان تحـالف غـزو حمـاس        . الساخرين من اعتدال حماس المستعدين لتلقف الغاضبين الجدد في حوزتهم         

سيعجل باتخاذ خطوات استدراكية تعد الفلسطينيين بعد هوجة حماس بمكافآت مالية واقتصادية وربما سياسـية،               
ولـن  . زالة ما علق بالوجدان الفلسطيني من سيئات اعمال هذا التحالف         اال ان هذا التوجه لن يفي بغرضه في ا        

يساعد في هذه االزالة ايضاً، اعتزاز اسرائيل بأنها تمكنت من اعتصار الفلسطينيين ولي عنقهم وتجييش فواعل                
 دوليين اشداء ضد متطرفيهم وذهابهم الى مزيد من سياسات الخنق ضدهم، أمالً في وضع حد نهائي لقـضيتهم                 

  .طبقا لمخططاتها االحادية
على االقل ألن   . مثل هذا المناخ المحموم والمسموم، لن يوفر فرصاً مناسبة للشروع في تسوية مقبولة فلسطينياً             

ورثة حماس سيتحسبون اكثر لمواطئ أقدامهم، درءاً لشبهة التهاون الوطني واالنصياع للقوى الـضالعة فـي                
أن ذمتهم وامانتهم الوطنية موضوعة على محك االمتحان على نحـو ال            ازاحة منافسيهم حماس، وكذا لعلمهم ب     

  .سابقة لهم به
فمن جهة، ستحلق مجدداً في االفق الفلسطيني       . ثالثاً، سيتعرض الظهير الرسمي العربي لمحنة متعددة الجوانب       

يتجدد الدفع بتخلـي    وس. النظريات المشككة في صدقية هذا الظهير وسالمة نياته ازاء اسناد القضية الفلسطينية           
النظم العربية عن فلسطين اوقات الجد، وبأن النظام العربي أسـهم فـي اسـقاط خيـار الـشعب الفلـسطيني        

وعليه، فال خير يرجى من هذا النظام وما على         . الديموقراطي يوم وقف بميوعة وعجز ازاء تجويع هذا الشعب        
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 غير منتظرين مدداً عربياً لن يسعفهم فـي ايـام           الفلسطينيين سوى المضي في توجهاتهم المفرطة في قطرينها       
ومن جهة اخرى، ستغذي قضية غزو حماس وإفشالها الجدل الساخن اصالً حول صحة الميل لالعتدال                .العسر

لدى بعض اجنحة التيار االسالمي، ومدى نجاعة االحتكـام لـصناديق االقتـراع ضـمن آليـات الممارسـة                   
  .نالديموقراطية ودولة النظام والقانو

 بمعنى أن تجربة صعود حماس وأفولها لن تمر كسحابة صيف، واذا كانت فرصة االجنحة المتشددة المغاليـة                 
في خطابها االسالموي ستتسع في الرحاب الفلسطينية، فإن الفرصة ذاتها وزيادة ستلوح لمثل هذه االجنحة فـي     

حماس الى كل الدوائر المعنية بالقـضية       في كل حال، ستذهب آثار عملية افشال         .الصعيدين العربي واالسالمي  
وحتماً لن يعود المشاركون في هذه العملية الى قواعدهم سالمين غانمين، وربمـا جـاز وصـف                 . الفلسطينية

وصول حماس الى مركز السلطة الفلسطينية باالنقالب االبيض، لكن ازاحتها عن هذا المركز بـأدوات القـسر                 
  .ستمثل حتماً انقالباً أسود

30/4/2006 الحياة  
  

  هل من مغيث؟: استراتيجية ابتالع القدس .32
أسعد عبد الرحمن. د   

، تنتهج إسرائيل سياسة التغيير الديموغرافي لمدينة القدس ضمن خطة لخلق واقع جديـد عـن                1967منذ العام   
. قـدس طريق تجميد الوجود الفلسطيني في المدينة واستبداله بأغلبية يهودية تجهد في تشجيعها للتجـذر فـي ال                

وبالرغم من فشل إسرائيل المتواصل في وقف االحتجاجات الدولية بهذا الخصوص، إال انهـا تواصـل إقامـة     
القدس الكبرى عبر أساليب استعمارية عنصرية في مقدمتها توسيع حدود بلدية المدينة على حساب األراضـي                

د إحاطتهـا بـسياج مـن المـستعمرات         الفلسطينية األخرى، واستكمال تهويدها بإقامة الجدار العازل حولها بع        
االستيطانية لخلخلة التوازن الديموغرافي لصالح اإلسرائيليين وبخاصة بعد أن بينـت الدراسـات أن العـرب                

وقد شقت إسرائيل المزيـد مـن       !! المقدسيين أصبحوا يشكلون حوالي ثلث مجموع السكان في القدس الموحدة         
دفة إلى طرد سكانها العرب ووضع العديد من القيود علـى حـركتهم             الطرق االلتفافية حول المدينة المقدسة ها     

  . ونشاطهم
وإضافة إلى الممارسات الخانقة على األرض، ليس أدل على حجم المخاطر التي تهدد القـدس العربيـة مـن                   

ففي الذكرى الثمانيـة والثالثـين الحـتالل القـدس          . تصريحات لكبار المسؤولين اإلسرائيليين، تفضح نواياهم     
، صرح أرئيل شارون بان القدس ملك إلسرائيل، وأنها لنا لألبد ولن تكون أبدا بعد اليوم ملكـا                  1967لشرقية  ا

أما الرجل الثاني فـي وزارة      . وهو ما سبق وأن قاله أمام المؤتمر السنوي لمنظمة إيباك األمريكية          ... لألجانب
ـ  بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين بحجة  -!!!وهو المعتدل الشهير شارون آنذاك شمعون بيريز فقد قال 

بقاء القدس عاصمة إلسرائيل حيث أنه من الخطأ االعتقاد بأنه يمكن ضمان بقـاء القـدس عاصـمة الـشعب                    
وعلى صعيد سياسي متمم، فإن ما يزيد مـن         !!! اليهودي، وفي نفس الوقت تضم كل هذا العدد من الفلسطينيين         

 في الدعم غير المحدود الذي تلقاه إسرائيل من الواليات المتحدة متمـثال             خطورة وضع المدينة المقدسة يتجسد    
في مشروع قرار للكونغرس يشترط االعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة غير مقـسمة إلسـرائيل مقابـل                 

هذا إضافة إلى المحاوالت المتكررة ألنصار إسرائيل فـي الكـونجرس           . االعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبال   
 فرض األمر الواقع على -وهكذا، تحاول إسرائيل ـ باستماتة . مريكي إلنجاز نقل سفارة واشنطن إلى القدساأل

وفي سياق سياسي معاكس،    . األرض وإنهاء قضية القدس رغم أنها أحد أخطر ملفات الخالف في عملية السالم            
المـستعمرات  / ملية توسيع المستوطنات  إن ع . تشكل اإلجراءات اإلسرائيلية انتهاكا للقرارات والقوانين الدولية      

في الضفة والقدس وضم األراضي بالقوة، يعد مخالفة لكل االتفاقات والمعاهدات والقرارات الدولية بـدءا مـن                 
كذلك الحال مع تقرير لجنـة      . 471،  465،  446 مرورا بقرارات مجلس األمن المتعددة       1907اتفاقية الهاي   
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يل تجميد جميع النشاطات االستعمارية، بما فـي ذلـك النمـو الطبيعـي              ميتشيل التي طلبت من حكومة إسرائ     
وبدال من أن تنصاع إسرائيل لقرارات المؤسسة الدولية، قامت بتجاهلها، وضـربت بهـا              . للمستوطنات القائمة 

  .عرض الحائط، واستمرت في سياسة وخطط التهويد
والفكـرة األساسـية فـي الخطـة        .  محدود تمثلت االستراتيجية اإلسرائيلية بخصوص القدس بدعم حكومي ال       

ولقد اشتملت تلك االستراتيجية على     . اإلسرائيلية عزل القدس الكبرى عن الضفة تمهيدا لضمها إلسرائيل نهائيا         
استيطان في البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها وإنشاء أحياء يهودية وشبكة طـرق لـربط القـدس الـشرقية                  

ولقد تابعت إسرائيل تنفيذ استراتيجيتها رغم ان جميع ممارساتها التوسـعية           . بالسكانبالمناطق اليهودية اآلهلة    
تعتبر مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمت إدانتها وأعلن مجلس األمن أن جميـع اإلجـراءات                 

إال أن . ح األمـور القانونية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل تعتبر غير معترف بها ويجـب إلغاؤهـا وتـصحي        
الحكومة اإلسرائيلية شجعت اليهود على االنتقال واستعمار القدس الشرقية مانحة إياهم تـسهيالت فـي شـراء          

إلى ذلك، أصدر مجلس الـوزراء اإلسـرائيلي        . الشقق السكنية واإلعفاءات الضريبية والتقسيط لفترات طويلة      
المدينة، بحيث يجعل منها مدينة جذابة للمـستثمرين        خطة تنمية القدس وتستهدف تعزيز سيطرة إسرائيل على         

ومن ضمن بنود الخطـة     .  مليون دوالر  64تحتل المكانة الالئقة بها كأول مدن إسرائيل، وتكلف الخطة حوالي           
. بناء المساكن وتوفير الوظائف التي يمكن أن تشجع األزواج الشباب اليهود على االنتقال السـتعمار المدينـة                

 مسكنا فلسطينيا وتشريد سكانها     68كومة المحتلة بتنفيذ مخطط استعماري جديد من ضمنه هدم          كذلك، تقوم الح  
وإحالل يهود محلهم ضمن خطة توسيع المستوطنات القائمة وتهويد المدينة من خالل تضافر جهود الـوزارات                

   .عبر تخصيص جزء من ميزانياتها لتشجيع اإلسرائيليين على الزحف إلى القدس واستعمارها
وفي زحمة األحداث العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق األوسط حاليا، وحالة الحرب المدمرة التي تشنها آلـة                  
الحرب اإلسرائيلية على المناطق الفلسطينية في الضفة والقطاع، تواصل إسرائيل عملية توسيع وتهويد القـدس               

  فهل من مغيث؟! ن ال عودة عنهالكبرى آملة استكمال برنامجها بحيث تفرض أمرا واقعا تعتقد أ
  30/4/2006الرأي األردنية 

 
   األرقام والدالالت مقارنة بأعداد اخوانهم في سورية.. لبنانفلسطينيو: تحقيق .33

هناك مفارقات ومؤشرات دالة تكتنف حال الالجئين الفلسطينيين وأعدادهم في سورية ولبنـان،             : سليمان الشيخ 
ت االنباء في االسبوع االخير من آذار الماضي، نقالً عـن وكالـة غـوث               ابرزها االحصاء الذي نشرته وكاال    

الالجئين الفلسطينيين العالمية االونروا حول اعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها فـي االردن وسـورية               
ينيين وقد اخترنا التركيز على اعداد الالجئين الفلـسط       . 2005ولبنان والضفة الغربية وغزة، بحسب احصاءات       

  .في سورية ولبنان، وتبيان ما في االرقام من دالالت وما يكتنفها من مالبسات
تجدر االشارة الى ان نشر اعداد الالجئين كان يستغل، وربما ال يزال، ألغراض سياسية ال تخلو من مزايدات                  

  . وتحريض، خصوصاً في لبنان
وان .  آالف الجـئ 404فلسطينيين في لبنان يبلـغ  فقد جاء في إحصاءات االونروا وقيودها ان عدد الالجئين ال 

  . طالباً وطالبة290 ألفاً و39 مدرسة، في حين يبلغ عدد الطالب الدارسين فيها 67 – االونروا –عدد مدارس 
 مدرسة تابعة لالونـروا     118كما ان فيها    .  ألفاً 432اما في سورية، فإن اعداد الالجئين الفلسطينيين فيها تبلغ          

  . طالباً وطالبة149ألفاً و 64يرتادها 
 فتشير االحصاءات الى لجوء نحو      1948أما عدد الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان وسورية في عام            

فلمـاذا  .  ألف الجئ في العام نفسه     80في حين وصل الى سورية نحو       . 1948 فلسطينيين الى لبنان عام      110
الحقة وصوالً الى االحصاء االخير، علماً ان الخصوبة والـوالدات          اخذت ارقام الزيادات تختلف في السنين ال      
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ولماذا بنت االونروا مدارس في سورية اكثر من مثيلتهـا فـي لبنـان،               ومعدالتها متقاربة بين الجهتين تقريباً؟    
  ولماذا يقدر عدد الطلبة والطالبات في سورية بنحو ضعفهم تقريباً في لبنان؟

للبناني نفسه منـذ      المجتمع اللبناني وظروفه تشيران الى انه من المجتمعات الطاردة         بداية علينا تسجيل ان واقع    
واذا كانت هذه المالحظة عامـة، فمـا خـصوصية التعامـل مـع          .قرون عدة ولهذا اسبابه وحيثياته المختلفة     

  فلسطينيي لبنان منذ لجوئهم قبل نحو ثالثة عقود وحتى ايامنا هذه؟
 طرد  ةوأوجدت حال اسهمت  جراءات والممارسات من قبل السلطات الرسمية اللبنانية        ال شك في ان القوانين واال     

  .وعدم استقرار او أمان للفلسطينيين
 االجراءات االمنية الضاغطة والقامعة، والحصار وعدم السماح بالتنقل في مرحلة سابقة حتى بـين مخـيم                 -

ى تُصعب من حياة الفلسطينيين، كمنعهم مـن        وآخر وعدم السماح بالعمل في مهن عدة، واتخاذ اجراءات اخر         
فـضالً  . علماً ان ذلك متاح لغير الفلسطينيين ومن جميع الجنسيات االخرى         . تملّك بيت او شقة او قطعة ارض      

  .الخ... عن اجراءات اخرى، مثل عدم ادخال مواد البناء الى مخيمات الجنوب اللبناني
  .ستينات القرن الماضي بروز ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني منذ -
، وانطالق بعض العمليات الفدائية من الجنوب اللبناني، اوجد حالة صـراعية            1967 هزيمة العرب في العام      -

  .داخل المجتمع اللبناني، اكتنفها بعض التجاوزات التي انعكست سلباً على الوجود الفلسطيني في لبنان
 – ساهم فيهـا فلـسطينيون       -صلت الى عمليات عسكرية      قيام مناوشات بين بعض المجموعات اللبنانية، و       -

حملت اسماء عدة وارتكبت فيها اخطاء كثيرة من جميع المشاركين فيها، وذهب ضحيتها آالف الـضحايا مـن                  
  .لبنانيين وفلسطينيين

ت  ساهم اإلعالم االسرائيلي في الشحن والتحريض على الفلسطينيين، تاله قيام الجيش االسرائيلي بشن عمليا              -
عسكرية واعتداءات على مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في الجنوب واحتالله قسماً منه، تاله غزو فـي عـام                  

  . واحتالل مناطق واسعة من لبنان وصوالً الى بيروت، ومن ثم بروز ظاهرة المقاومة اللبنانية1982
ـ » طرد«ان هذه العوامل، مع عوامل اخرى ربما اقل اهمية، ساهمت في عمليات              عة لمجموعـات مـن     واس

وفعالً فإن آالفاً منهم هاجروا وحصلوا على جنـسيات          .فلسطينيي لبنان، ودفعت آالفاً منهم الى الهجرة والسفر       
وهذا ما قلل من وجودهم ومن اعدادهم الفعلية والحقيقيـة          . البلدان التي لجأوا اليها منذ سبعينات القرن الماضي       

  .في لبنان
 في سورية، فإن ظروف وجودهم وعيشهم في سورية تختلف كثيراً عن الظـروف              اما بالنسبة الى الفلسطينيين   

نفسها التي عاشها فلسطينيو لبنان، فقد منح فلسطينيو سورية، الحقوق نفسها في مجاالت الحياة كافة الممنوحـة                 
ر قانونيـاً   للمواطنين السوريين، وطُبقت عليهم االجراءات والمعامالت ذاتها، ولم يحرموا من أي شيء متـواف             

وتشريعياً للمواطنين السوريين في القطاعين العام والخاص، اال في ما يتعلق بحق االنتخاب والترشح للهيئـات                
لذا فإن فلسطينيي سورية شهدوا حال استقرار مشهودة قياساً بفلسطينيي لبنـان،            . الرسمية االشتراعية والتنفيذية  

وحتى ان بعض من غادر للدراسة      . أتيحت لهم مجاالت العمل كافة    ولم يهاجر منهم اال قلة، ان لم تكن نادرة، و         
ان كل ذلك وغيره وفّر حاالً مستمرة مـن االسـتقرار والعـيش             . او للعمل في الخارج، عاد واستقر من جديد       

اآلمن، ابقت اعداد الفلسطينيين في صورة عادية وطبيعية من الزيادة والتكاثر في سورية، وقلما شهدت تناقصاً                
  .وامل طاردة إال في حاالت نادرةاو ع

 –اذا كان االمر كذلك، فما هو العدد الحقيقي للفلسطينيين في لبنان حالياً، ولماذا يعتبر العـدد الـذي اعلنتـه                     
   آالف غير صحيح من ناحية الوجود الفعلي على ارض الواقع؟404 –االونروا 

في قيودها وأوراقها واحصاءاتها، أي ما تسجله       ان العدد المعلن من قــبل االونروا هو حصيلة ما هو مسجل            
  .من مواليد ووفيات فقط ال غير
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اما من هاجر وسافر من الفلسطينيين، او من اكتسب من بينهم اقامات او جنسيات البلدان التي لجأ اليها، فإنهـا                    
ة اللبنانية والـدوائر    ومن يتولى ذلك وبالتفاصيل القريبة من الدقة، وزارة الداخلي        . غير معنية برصده ومتابعته   

التابعة لها، من امن عام، ومديرية شؤون الالجئين، والجهات االمنية في المطار والموانئ البحريـة ومعـابر                 
الحدود البرية، وكذلك السفارات اللبنانية في بلدان المهجر التي صادرت وما زالت تصادر آالف بطاقات الهوية                

بنان من الفلسطينيين الذين حصلوا على اقامات او جنسيات البلدان التي           ووثائق السفر الفلسطينية الصادرة من ل     
  فماذا تجتهد بعض المصادر عن عدد فلسطينيي لبنان؟. علماً ان هذا االمر ال يطبق على اللبنانيين. لجأوا اليها

نان، فإن عـددهم  اذا ما اردنا مجاراة ما توصلت اليه قيود االونروا واحصاءاتها من زيادة في عدد فلسطينيي لب    
  .2005 ألف شخص نهاية عام 220الفعلي والحقيقي المقيم في لبنان بصفة دائمة قد ال يصل الى 

30/4/2006الحياة   
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