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  تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني الستكمال التحضيرات .1
 ان  ، مـن   مصادر فلسطينية مطلعة   هعلنت أ ام: غزة من   القادر فارس  عبدعن مراسلها   1/5/2006 عكاظ   نشرت

 تم إرجاؤها إلى اجل غير مسمى، نتيجة تخوف عدد من         ا،  جلسات الحوار التي كان من الـمفترض أن تبدأ غد        
بعض بـضغوطات مـن     المقنعة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تأثر       غير  الفصائل من فشل التوصل إلى نتائج       

وفي حين يتوقع البعض ان تنطلق مـسيرة الحـوار فـي             . في هذه الـمرحلة   هقياداتها في الخارج ال تؤيد عقد     
ت المصادر أنه تم االتفاق علـى       أكد في حين    .ذكرى النكبة، فان آخرين ال يستبعدون أن يبدأ األسبوع الـمقبل         
 رفيق الحسيني   إضافة إلى الطيب عبد الرحيم    وتشكيل لجنة تحضيرية مكونة من ياسر عبد ربه وسمير غوشة،           

  .جلساتال مهمة البحث عن الموعد المناسب لبدء مهل أوكلت حيث ،وأحمد عبد الرحمن
ـ     أن  إلى  : غزة من   1/5/2006 الشرق االوسط     مراسل صالح النعامي ولفت    امؤسسة الرئاسة والحكومـة اتفقت

ان كال الجانبين رأى ضرورة اعطـاء مزيـد مـن           ، إلى    وزير االعالم  حيث أشار . موعدالامس، على ارجاء    
مـن الـضروري ايـضا      كما أن    ،الوقت، نظراً لكثرة االطراف التي ستشارك، وجسامة القضايا التي ستناقش         

  .االتفاق على اجندة
د نافذ عزام امس أن حركته تـؤمن        يأكإلى ت : أ.ب. د  نقال عن  رام اهللا  من   1/5/2006 الوطن القطرية    وأشارت

 يجب أن يكون وسيلة التخاطب بين الفلسطينيين وقاعـدة          هبضرورة الحوار في الساحة الفلسطينية مشيرا إلى أن       
 ، عارضا المرحلةوشدد على االهمية االضافية التي يكتسبها الحوار في هذه          . أساسية للتعامل بينهم طوال الوقت    

أشار في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب الجزم بمـدى           إال أنه   . ه الجهاد لبذل أي جهد من أجل إنجاح       استعداد
انه فقد أشار إلى     ابو زهري    أما سامي .  السابقة النجاح الذي سيحققه أو التكهن بالنتائج خاصة في ظل التجارب         

ار، مشيرا الى عدم وجود لجنة تحـضيرية تحـدد اجنـدة            ال توجد في ظل الظروف الحالية فرص لنجاح الحو        
تأجيل جاء بسبب الجولة التي يقوم      الومن جهة أخرى أكد عبد اهللا عبد اهللا أن          . المحادثات واالطراف المشاركة  

وفي الوقت نفسه    . قد أقرت أجندة مسبقة    مكلفةلجنة ال المن جهة أخرى أن تكون       نفىكما أنه   . بها محمود عباس  
 مشيرا إلـى أنـه      ، لالنقاذ الوطني  ا التوصل لبرنامج سياسي يمثل برنامج     هوعبد الرحمن أن الهدف     أكد أحمد   

 إلى أن فتح ال يمكن لها أن تقف متفرجة على ما آل إليه         الفتا.  تشكيل حكومة فلسطينية جديدة    ئهيمكن على ضو  
لعام الفلسطيني على ضـرورة     وأشار إلى أنه يرى أن هناك إجماعا في الرأي ا         . الوضع الفلسطيني من تدهور   

 .التزام حماس بالكيانية والهوية الوطنية الفلسطينية وبالبيت الواحد للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير
حماس إعتبرت أن الحديث عن تـشكيل       أن  : الفت حداد  نقال عن مراسلته     1/5/2006 48 عرب وأضاف موقع 

حوار، نوع من التضليل وال أساس له من الصحة معربةً عن           حكومة جديدة وبرنامج إنقاذ وطني خالل جولة ال       
 كـل أبنـاء الـشعب    سـيكون  بعد ذلـك  ، ألنهأملها فى ذات الوقت بأن يتم التوافق على برنامج وطنى موحد        

ن إلـى أ    من جهته،  البروديلصالح  واشار   .الفلسطيني قادرون علي القيام بهذا الدور سواء من فتح أو حماس          
الـذى تعيـشه القـضية      الواقـع    ها، إال أن  دة مختلفة عن سابقتها رغم أن المحاور هى ذات        جولة الحوار الجدي  
يمر الشعب بضغط سياسيي واقتصادي ومحاربة دولية بعد العملية الديمقراطية التـي            حيث  الفلسطينية مختلف   

دية والـسياسية   طراف نابعة من متطلبات وحاجات الشعب االقتصا      ال إرادة سياسية لدى أ     كما أن هناك   .خاضها
 .واالجتماعية
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 نـواب  من أن رضوان األخرس هقالما : نابلسمن  30/4/2006 اسالم اون الين  مراسل سامر خويرة وتناول  
 بضرورة الدعوة للحوار، كما طالبوها بضرورة وضع خطة إنقاذ           التشريعي  هم من طالبوا رئاسة المجلس     فتح

شاملة تعتمد على المرحلية والتدرج في التنفيـذ مـن          حركة لطرح خطة وطنية     في ال وكشف عن توجه     .وطني
إن األزمة   فقد أشار من جهته، إلى        حسن الكاشف   أما .خالل برامج محددة، وصوالً للخروج من األزمة الراهنة       

السياسية واالقتصادية تمس الجميع وليس حزبا بعينه؛ لذا عليهم جميعا أن يقفوا موقـف المـسئول ويناقـشوا                  
 ،على الفصائل الصغيرة  بالقول أن   وأردف   .وحة بجدية ترقى إلى مستوى وضع الحلول الجذرية       القضايا المطر 

عليهم أن يدعموا   أن  أال تُغرق الحوار ببرامج كثيرة، و     ،  التي أظهرت االنتخابات أنها ال تتمتع بشعبية وحضور       
 فـشلت مـن قبـل       وحذر من أن يخيم التعصب الحزبي على المؤتمر ليفشله، كمـا           .األصوب وليس األقوى  

  .مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية
  

  إسرائيلمع إجراء مفاوضات من موقعه يستطيع  عباس :هنية .2
قال إسماعيل هنية امس ان الخوض في مسار المفاوضات مع إسرائيل سيكون مرهقا فـي  : غزة ـ يو بي آي 

 كـرئيس للـسلطة وللجنـة       هموقعن أبو مازن من     بأ أضافو .حال لم تقر الدولة العبرية بالحقوق الفلسطينية      
 فإنه يستطيع أن يتحرك في كل الساحات ويستطيع ان يتفاوض مع أي طرف بما فيه                ،التنفيذية لمنظمة التحرير  

 أعرب عن معارضة حكومته لالستمرار في ذات النهج السابق في التفاوض بدون وجود أي               هغير أن . اسرائيل
 إن الحكومـة اذا مـا       الئقا،  مام فرص أي تغيير في المواقف السياسية       الباب مفتوحا أ   ابقي، م التزامات إسرائيلية 

ـ   الفلسطيني شعبال قاعدة مصلحة    ىستدرسه بعناية وبعمق عل   ف ،عرض عليها اي شيء من اي طرف        ه وحقوق
  .الثابتة 

  1/5/2006القدس العربي 
  

   إليصال اإلسناد الدولي للفلسطينيينعبد اهللا الثانييطلب مساعدة سعباس  .3
 سيطلب محمود عباس من عبداهللا الثاني توظيف ثقله الدولي بحثا عن آليات ملّحة لتوصـيل مـساعدات     :عمان

دولية عاجلة إلى السلطة الفلسطينية، حسبما قال صائب عريقات الذي حذّر من وقوع كارثة انسانية محقّقـة إن                  
ي مشترك لبحث آليات عقـد       فلسطين -تحدث أيضا عن توجه أردني    كما  . لم يصل االسناد الدولي بأسرع وقت     

  .مؤتمر دولي من أجل إحياء المسار الفلسطيني بموجب خريطة الطريق
  1/5/2006الغد االردنية 

  
  رواتب ال زالت قائمة والبنوك تخشى تحويلها الأزمة : غازي حمد .4

لكنـه أوضـح أن     ،  رفض غازى حمد اليوم إعطاء موعد نهائي لصرف رواتب موظفى الـسلطة           : ألفت حداد 
 هـا أمل بـأن يـتم انجـاز تحويل    ، حيث   تصاالت التى أجرتها الحكومة بهذا الشأن أسفرت عن نتائج ايجابية         اال

  .كثير من البنوك متخوفة من العقوبات التي يمكن ان تفرض عليها، مشيرا إلى أن الاألسبوع الجاري
  1/5/2006 48عرب

  
   قاضي الجهة التي نشرت خبر تعرضه للسرقة في الكويتن س:الزهار .5

نفى محمود الزهار االنباء التي تحدثت عن تعرضه للسرقة في احد الفنـادق الكويتيـة خـالل                  :القدس المحتلة 
 واكد أنه سيقاضي الجهة التي نشرت الخبر بعد عودته          ، بالشائعات المغرضة والمستهجنة   إياها اصفاو،  زيارته
  .تي قام بها خالل جولته أن زيارته للكويت كانت من أنجح الزيارات الالفتا إلى .الى غزة

  1/5/2006الدستور 
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  تنظيم وهمي يسعى لتعكير العالقات االردنية الفلسطينية : وصفي قبها .6

حكومـة الفلـسطينية    ال ما سماه بتنظيم وهمي يخطط لتعكير صفو العالقـات بـين             االسرىاتهم وزير   : غزة
ي االردن بشأن ما كشف من تهريـب        وكشف النقاب عن اتصاالت أجرتها الحكومة مع المسؤولين ف        . واألردن
 في تعكير العالقات مع األردن أو اية دولة أخرى خاصة في هذا             لفلسطينيين،ال مصلحة ل  أشار إلى أن    و .اسلحة

  .الظرف العصيب والحصار الدولي
  1/5/2006الدستور 

  
    االمنية لمواجهة الفوضى مشتركةغرفة عمليات فلسطينية .7
عادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة لكل األجهزة األمنية الفلسطينية، ضـمن            قرر سعيد صيام أمس إ     :أ. ب. د

 بـضرورة    االمنيـة  ووجه نداء لقادة األجهزة    .وزارة لمواجهة حالة الفوضى ومظاهر االنفالت األمني      الخطوة  
  . مجتمعة في وضع الخطط وتحديد األولويات التي هي محل إجماع وطنيهاشروع

  1/5/2006البيان  
  

  جراءات االمنية في كافة المعابر الحدوديةال تم البدء بتشديد ا:صفيةابو  .8
جراءات االمنية فـي كافـة   القال مدير امن المعابر الفلسطينية انه تم البدء بتشديد ا: غزةـ عبد القادر فارس  

البناء  وصوفا الخاص بنقل مواد االسمنت و      ،المعابر الحدودية خصوصا رفح وكرم ابو سالم والمنطار التجاري        
  .هاواكد ان هذه االجراءات اتخذت لمنع اي محاوالت تصب باتجاه اغالق .اضافة الى معبر بيت حانون

  1/5/2006عكاظ 
  

   مشلولة وذاهبة إلى االنهيارالسلطة: معاريفتقرير من  .9
لتي تقف  رسمت اوساط اعالمية اسرائيلية سلسلة من السيناريوهات القائمة لمستقبل السلطة الفلسطينية ا            :القدس

ن السلطة فقدت آخـر     بأ ، القول  محمود عباس   الى مسؤول كبير في مكتب      حيث نسبت  .على حافة االنهيار التام   
 ورأت معاريف ان اجواء اليأس التي يعيشها كبار المسؤولين في حاشية ابو مـازن يمكـن                 .ذرة من الثقة بها   

الوضـع  إلـى أن  احدهم أشار رئاسة، حيث لمسها بوضوح في النقاشات الداخلية التي جرت أخيرا في مكتب ال          
 ويرى المقربون   .تخيل يوما ان هذا سيحدث    يكن لي فتح ماتت ولم    موضحا أن   الحالي اسوأ من حصار بيروت،      

ونقال عمـن    .من عباس ان تنازع الصالحيات المستمر قد اصاب االجهزة والوزارة بحالة من الجمود والشلل             
توقعت أن االنهيار الكامل والشامل لمؤسسات السلطة قريب جدا         فقد   ،عباسوصفتهم بمسؤولين كبار في محيط      

 ،واقرب من اي وقت مضى، وقالت ان احدهم وضع عدة سيناريوهات محتملة جميعهـا تتـصف بالـسوداوية              
االمر الـذي سـيعزل     ،   في غزة بين انصار محمد دحالن وحماس       ،واولها يتحدث عن حرب ياجوج وماجوج     

 في حين تتحول الضفة الى مناطق معزولـة تـسودها           .ا منطقة قائمة بذاته   ىوله ال  ويح ،قطاع غزة عن الضفة   
 اولمـرت   وأشـار إلـى أن    ل،  ينهيار هو اسرائ  الان الطرف الوحيد القادر على منع ا       مضيفا بالقول،    .الفوضى

ـ في حين    ، يعني اعادة االحتالل المباشر من جديد على االقل في مناطق الضفة           الوصول لهذا، يدرك ان    شكل ي
 ال  ه المشكلة ان  إال أن لية خطا احمر ال ترغب في اجتيازه او حتى الوصول اليه،            يهذا االمر عند القيادة االسرائ    

 ان االحتمال االكثر واقعية في نظر حاشية        الصحيفةرأت   بينما   .يرغب في الظهور كمن يعطي حماس االموال      
 عمـل اي    ونستطيعيال  حيث أنهم    مواقفها،   ابو مازن هو استمرار الضغط على حماس وتشجيعها على تغيير         

 يجب على ابو مازن ان يجتمع مع خالد مشعل لمحاولة           ، لذا  على خطة عمل مشتركة    الحركةشيء اذا لم توافق     
 فإن عباس منقطع عن الواقع وال       ،حسب مصادر فلسطينية  بو .التوصل الى اتفاق يشكل خارطة طريق فلسطينية      
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التحرير تجـري ومنـذ       ان دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة     معاريف،لت   وقا .يدرك حجم االزمة وخطورتها   
 ورغـم   إال أنـه   ،ية الجديـدة  يلاسابيع، مناقشات مكثفة حول احتمال استئناف المفاوضات مع الحكومة االسرائ         

التحليالت المتفائلة لصائب عريقات، فان غالبية المستشارين الفلسطينيين يخالفونـه ويغرقـون فـي التـشاؤم                
  .عتقادهم الجازم أن الخطوة االسرائيلية احادية الجانب قدر ال يمكن منعهال

  1/5/2006القبس الكويتية
 

  كشف حقائق بخصوص اقتحام مسلحين لمبنى وزارة الصحة بغزةتفتح  .10
فتح أصدرت بيانا توضيحيا لالحداث التي وقعت قبل أسـبوع          أن   :غزةمن   30/4/2006 الحياة الجديدة    قالت

ـ و   .صحة، موضحة انه تم االعتداء من قبل كتائب القسام على بعض المراجعين           في وزارة ال    مـا قالتـه     تنف
 حيث تبين بعد    .فتحلمصادر وزير الصحة ان تدخل القسام جاء لحماية الوزير من قبل مجموعة مسلحة تنتمي               

فشلهم الذريع  لية   لجر الشارع لحرب أهلية تغط     السعيوزارة وتؤكد على    الالتحقيقات حقائق تكشف زيف رواية      
وطالبت فتح النائب العام    ،   لصالح المشروع الصهيوني   هي ه األعمال  إن هذ   البيان واضاف. ر الحكومة يفي تسي 

  .بالقيام بالدور المناط نظاماً وقانوناً وتبيان كل الحقائق للجمهور
واستنكرت ما ورد    .وزارة الصحة نفت ما ورد في بيان فتح       أن   1/5/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

 أشارت إلى أنهـا كانـت     و . إلى التريث لحين صدور نتيجة التحقيق      الحركةمن تزييف واضح للحقائق، داعية      
أمل من فتح أن تراجع الوزارة للوقوف على حقيقة ما حصل أمام عدسـات الكـاميرات ومـرأى ومـسمع                    ت

واقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم إلذكاء     وزارة عن رفضها استغالل صفحات الجرائد والم      الوعبرت   .الكثيرين
  .الفتن وتشجيع الفوضى والفلتان األمني الذي بات يهدد أمن المجتمع

  
  دول اوروبيةمع   جاريةاتصاالتلدينا : ابو مرزوق .11

وممثلـي دول اوروبيـة     حمـاس   وجود اتصاالت بين    عن  كشف موسى ابو مرزوق     :  ابراهيم حميدي  ،دمشق
د من االماكن االخرى بهدف االطالع على موقف الحركـة واقناعهـا بـاالعتراف    واسكندنافية في دمشق وعد   

 ان قياديي الحركـة ابلغـوا عـددا مـن الـسفراء             واضاف. باسرائيل واالتفاقات الموقعة معها ووقف العنف     
عدة  ان حمـاس مـست      بالقول، وتابع. االوروبيين واالسكندنافيين ان الموقف الروسي يعتبر مثاليا لكيفية التعامل        

 الى ان من حـق ايـران         من جهة أخرى،   راش وا .للبحث في الهدوء واالستقرار، لكنها غير مستعدة لالعتراف       
  . سد الفراغ الذي نشأ بسبب انسحاب اميركا واسرائيل من مساعدة الشعب الفلسطينياوسوري

  1/5/2006الحياة 
 

   سديروت بصواريخ مطورةقصفالمقاومة ت .12
 .القصى وكتائب الغول مسؤوليتهما عن قصف سديروت بصاروخين مطـورين         أعلنت كتائب ا  :   د ب أ    ،غزة
 ضد االحتالل حتـى تحريـر كامـل االرض          هم في حرب  هم تطوير سالح  هممن حق ان  في بيان مشترك    وا  وقال

 .المحتلة
  1/5/2006الدستور 

  
  !الدولة اللبنانية قسمت الوفد الفلسطيني: القيادة العامة .13

 النطالقتها بمهرجان سياسي حاشد في قصر االونيـسكو،         41الذكرى ال > ادة العامة الجبهة الشعبية القي  <أحيت  
القى االمين العام المساعد للجبهة طالل      و.  حضره حشد من الشخصيات وممثلي االحزاب والفصائل الفلسطينية       

 لحق العودة،   نحن ال نريد التوطين بل نريد حياة تضمن الهلنا حق العمل السياسي ضمانا            : ناجي كلمة قال فيها   
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ولماذا يثار  . نحن مع الوفد الفلسطيني الموحد للحوار مع الدولة اللبنانية، ولكن من قسم الوفد هو الدولة اللبنانية               
اآلن موضوع السالح الفلسطيني، فهو سالح في لبنان استخدم ضد اسرائيل وقاتل الى جانب اهلنا فـي الجبـل          

  . أيار17 إسقاط اتفاق وبيروت، كما ساهم مع الشرفاء في لبنان في
  1/5/2006السفير اللبنانية 

  
   لتسريع بنائه الفاصلالجدارإسرائيل تعدل مسار  .14

أقرت الحكومة االسرائيلية أمس تعديل مسار الجدار الفاصل على نحو يـسمح لهـا              :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ى رفعهـا مواطنـون فلـسطينيون        بعد التأخير الذي سببته شـكاو      ،بتسريع وتيرة بنائه وتجاوز عقبات قانونية     

ويقضي المسار الجديد بتقليص مساحة األراضي الفلسطينية التي يبتلعها          . الى محاكم اسرائيلية   همتضررون من 
 بحيث يكون أقرب ما يمكن الى       ،حول مستوطنة آرييل شمال الضفة، وعند أحد مداخل القدس، وجنوب الخليل          

ضمان الى اسرائيل، بدالً من ضم      تنس، اللتان   آرييل وكدوميم نتي  مستوط بمحاذاة   هيعني سير ما  . الخط األخضر 
بعد تنفيـذ   ، إلى أنه و    وزير شؤون مجلس الوزراء    أشارو .هماقطاعاً كبيراً من االراضي الفلسطينية المحيطة ب      

  .الخطة السياسية، فإن الجدار لن يبقي يهودا على الجانب الشرقي منه
  1/5/2006الحياة 

  
  ئب في كديما وموفاز وزيرا للمواصالت أولمرت يوزع الحقا .15

 إلتقى إيهود أولمرت اليوم بموفاز وأبلغه بأنَّه سيكون وزيرا للمواصالت في الحكومة القادمة وعـضوا فـي                  
حـوار  ال الـوزير المـسئول عـن         إضافة إلى أنه سـيكون     .المجلس الوزاري المصغر ونائبا لرئيس الوزراء     

ولمرت مئير شطريت، بأنّه سيكون وزير البناء واالسكان والمسئول عن دائـرة            كما أبلغ ا   .االستراتيجي للدولة 
سيشغل منصب الوزير المراقب على النشاطات السرية للحكومة ورئيس لجنة الـوزراء             كما   .أراضي إسرائيل 

زيرا سيعين وفغدعون عزرا أما . سيكون أبراهام هيرشزون وزيرا للمالية   بينما  . لشؤون األوساط غير اليهودية   
أبلغ بيرس بأنَّه سيكون القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووزيرا لتطوير الجليـل والنقـب،               في حين    .لجودة البيئة 

على ما يبـدو سـيتم      الذي   بآفي ديختر،     أيضا اولمرت سيلتقي يشار إلى أن    و. والتطور االقتصادي في المنطقة   
  .تعيينه وزيرا لألمن الداخلي

  1/5/2006 48عرب
  

  ئتالف بين شاس وكديما إل اان علىتفقيويشاي أولمرت  .16
يلي يشاي واتفقا نهائيا على انضمام شاس الى االئتالف         إأولمرت إلتقى ب  أن  : 30/4/2006 48 عرب ذكر موقع 

قة عليـه   دخامات التوراة التابع لشاس من أجل المصا      اتفاق إلى مجلس ح   ال ينقل ا  أنعلى   .حكومة القادمة الفي  
سب االتفاق حقيبة الصناعة والتجارة من دون دائرة اراضي اسرائيل وحقيبة االتـصاالت             سينال ح حيث  . نهائيا

وكان أولمرت  . ووزيرين من دون حقائب سيكون أحدهما مسئوالً عن الشؤون الدينية في مكتب رئيس الوزراء             
الحزب في  كما رفض تعيين وزير من      ،  رفض اقتراح ضم دائرة اراضي إسرائيل الى وزارة التجارة الصناعية         

  .وزارة المعارف
 اكتلتا المتدينين في الكنيست أكدت    إلى أن    : الناصرة  من 1/5/2006 الغد االردنية     مراسل برهوم جرايسي وأشار  
حكومة الذي يقضي باخالء بعض المستوطنات الصغيرة والنائية        ال ان كديما خففت من صيغة بند برنامج         ،أمس

لمؤكد ان يعرض اولمرت حكومته على الكنيست الخميس المقبـل،          في حين بات من شبه ا      .في الضفة الغربية  
 انـت الصورة ستتضح اليوم، مـا إذا ك        ان  من جهتها،  ميرتست  أعلن بينما   .في حال لم تطرأ أي مفاجأة جديدة      

 .ستنضم للحكومة أم ال
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   يفاوض على االنضمام للحكومة اإلسرائيلية  ليبرمان ال زال .17

وفي محاولـة مـن      . حول انضمامه إلى الحكومة     بانفتاح ال يزال يفاوض كديما    أنه   ،أعلن حزب إسرائيل بيتنا   
 مـن   وادعـى . وزراءال إلى األزمة الحاصلة في حزب العمل على خلفية تعيين           لفت ،ليبرمان لرفع ثمن حزبه   

  . حكومة يسارية ال،سرائيلي يريد حكومة مؤلفة من أحزاب الوسط واليمين أن الناخب االجهة أخرى
  30/4/2006 48عرب

  
  وزراءالمركز العمل يصوت الى جانب اقتراح بيرتس الختيار  .18

 صوتًا إلى جانب اقتراح بيـرتس       34مركز حزب العمل صوت بفارق      أن  : 30/4/2006 48 عرب ذكر موقع 
  المعـارض،  متان فيلنائي من جهته أعتبر    و. حكومة القادمة الالختيار قائمة الوزراء الذين سيمثلون الحزب في        

 إلى أن بيرتس استبعد عددا من قيادات         التي اختيرت  وتشير القائمة . همانتصارا ساحقًا ل   رق بسيط جدا  ز بفا وفال
رئـيس جامعـة بـن       ومن جهة أخرى تعهد بتـوزير        .فيلنائيوالعمل البارزين بينهم داني ياتوم وافرايم سنيه        

   .ةه في أقرب فرصالذي استقال من منصبه وخاض غمار السياسة إلى جانب غوريون
 بخنوعه للحرس   ونهبيرتس يتهم إلى أن معارضي    :  من الناصرة  1/5/2006 الحياة    مراسل أسعد تلحمي وأشار  

ولم يتردد ايالون في توجيـه انتقـادات شـديدة          . القديم في الحزب بقيادة بن اليعيزر وبإقصائه الوجوه الجديدة        
اعية وتخلى عن المطالبة بحقائـب وزاريـة         بسلوكه نكث وعده للناخب بإحداث ثورة اجتم       ه بقوله إن  ه،اللهجة ل 

 من خالل هذا المنصب في تحقيق       هحانجتسائل عن كيفية     و ،اجتماعية مقابل حصوله على منصب وزير الدفاع      
 لم ينجح، تحت قيـادة      هيؤكد أن  حزب اآلن الالحاصل داخل    ويشار هنا إلى أن      .الرسالة االجتماعية التي تبناها   
 دخـول   هليفـض تويؤكـد مراقبـون أن       .األزمة التي يعيشها منذ اغتيال رابين     بيرتس أيضاً، في الخروج من      

االئتالف برئاسة أولمرت على أن يقود المعارضة البرلمانية ويطرح مشروعاً سياسياً خاصاً به، لم يتغير، وأن                
ى من أن يكون    ، تنذر بمزيد من التصدع، وتؤكد أن األزمة العقائدية والتنظيمية التي يعيشها أقو            هالمعارك داخل 

  . تهدد بإنهاء دوره السياسي في أسرع من المتوقعكما أنهابيرتس قادراً على التغلب عليها، 
  

    منذ ما قبل قيام الدولةاسرائيلي الف قتيل عسكري 22 .19
 والعصابات الصهيونية منذ ما قبل قيـام        ها أعلنت وزارة الحرب االسرائيلية امس ان عدد قتلى جنود         :الناصرة

قتـل  في حـين     قتيال،   138 األخيرة   12وبلغ عدد القتلى في االشهر الـ       .  قتيال 22123لغ حتى اآلن،    دولة ب ال
غالبية الجنود في السنوات الخمس االخيرة في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية، بينما قتل بعض آخر خـالل                 

بات الصهيونية، التي بـدأت     وقالت إن احصاء القتلى بدأ مع وصول اولى العصا         .التدريبات والعمل العسكري  
تستوطن في فلسطين، مرورا بالمعارك والمجازر التي ارتكبتها حتى قيام اسرائيل، لتنتقل المهمـة بعـد ذلـك                  

  . جيشلل
  1/5/2006الغد االردنية 

  
   شريكة بالتخطيط للعملية في معبر كارني كانتالشاباك يزعم أنَّ حماس  .20

حماس، كانوا شركاء بالتخطيط    لالعام، أن نشطاء في الجناح العسكري       زعم جهاز األمن االسرائيلي     : ألفت حداد 
العملية نفـذّت   أن  وزعم  . للعملية التفجيرية في معبر كارني التي احبطت على يد أفراد من الشرطة الفلسطينية            

  .على يد لجان المقاومة الشعبية لكن االوامر لتنفيذها اعطيت من أحمد غندور
  30/4/2006 48عرب
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   صاروخ في يوم واحد 400ـ باز يهدد بقصف غزة موف .21
 صاروخ وقذيفة علـى     400هدد موفاز، خالل جلسة تشاورية مع قادة جيشه؛ بإطالق          :  قدس برس  -الناصرة  

ـ   .قطاع غزة، في يوم واحد، في حال استمر إطالق الصواريخ الفلسطينية باتجاه التجمعات اليهودية               هونقل عن
الجيش للرد هو تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، دون اإلشـارة إلـى               ن الحل األخير لدى     أ ،قوله

  .احتمالية اجتياح القطاع من جديد
  1/5/2006الدستور 

  
  ?!لتلد طفلها.. أسيرة فلسطينية إلى المستشفى مكبلة باألغالل .22

ستشفى مئير كفار داخـل     أسيرة فلسطينية حامل اقتيدت وهي مقيدة اليدين والرجلين من سجنها في تلموند الى م             
، مـن   >براء< ولم ترفع عنها األصفاد إال عند دخولها غرفة الوالدة حيث وضعت طفلها البكر               48.اراضي ال 

وطالب وزير  . دون السماح لزوجها األسير ايضا أو ألي من أقاربها بحضور الوالدة التي تمت بعملية قيصرية              
ولية ومنظمات حقوق اإلنسان بالعمل الفـوري والـسريع         شؤون األسرى والمحررين وصفي قبها، الهيئات الد      

وقال إن هناك   . على إقفال ملف األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل، ووقف مأساة والدتهن في السجون            
 أم يقبعن في زنازين االحتالل، ويحرمن من متابعة أبنائهن، وعدد منهن يحرمن مـن زيـارتهم                 18أكثر من   

  .رات وضعن أبناءهن في األسر أسي3اضاف إن . أيضا
  1/5/2006السفير اللبنانية  

  
  االحتالل يعتقل فتى فلسطينيا ويعتدي بوحشية على صحفيين فلسطينيين .23

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس فتى فلسطينيا في الثالثة عشرة من عمره بزعم حيازتـه               :  بترا -عمان
بوحشية على اثنين من الصحفيين الفلسطينيين في البلدة القديمة         على سكين، ونقلته إلى جهة مجهولة ، واعتدت         

  .من مدينة الخليل 
  1/5/2006الدستور 

  
  السيستاني يفتي بمنع التعرض للفلسطينيين .24

أصدر المرجع الديني األعلى للشيعة في العراق علي السيستاني فتوى تمنع التعـرض    :غزة ـ ماهر إبراهيم 
وجاءت فتوى السيـستاني رداً      . ن في العراق وتطالب بحماية أرواحهم وممتلكاتهم      لالجئين الفلسطينيين المقيمي  

  .على رسالة وجهتها له وزارة شؤون الالجئين الفلسطينيين لشهر الماضي
 1/5/2006البيان 

  
   بسبب سرقتها من قبل اسرائيل2020غزة مهددة بنضوب المياه عام  .25

 الوطني الفلسطيني نضوب الخزان الجوفي لقطاع غزة عـام  توقع مركز المعلومات  :وليد عوض رام اهللا ـ  
 المياه وضخ إسرائيل كميات كبري من المياه من الخزان الجوفي الفلـسطيني             ى، مع استمرار الطلب عل    2020

 25لالستفادة منه في األغراض الزراعية والصناعية المنزلية اإلسرائيلية، بحيث أن هذه الكمية أصبحت تغطي               
 فـي   3.5 احتياجات إسرائيل المائية، باإلضافة إلي تزايد أعداد السكان بمعدالت نمو وصلت إلي              في المائة من  
ففي دراسة لسلطة المياه حول مياه قطاع غزة تظهر أن كمية المياه الجوفية تتنـاقص فبعـد أن                   المائة سنوياً، 
  .مكعب مليون متر 800، 1995 أصبحت عام 1975 مليون متر مكعب عام 1200كانت حوالي 

  1/5/2006القدس العربي 
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  نسبة البطالة% 55 شهيدا و68 مليار دوالر خسائر العمالة و26: سعدشاهر .26

 قال األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين أن الخسائر الناجمـة عـن اإلغـالق                :  بشار دراغمة  -نابلس  
 10ة انتفاضـة االقـصى قرابـة        والحصار على صعيد العمالة الفلسطينية داخل الخط االخضر بلغت منذ بداي          

 مليون دوالر، وخسائر القـوى العاملـة فـي          423مليارات دوالر، وخسائر القوى العاملة داخل المستوطنات        
 . مليار دوالر  16,181 مليون دوالر، فيما بلغت خسائر القوى العاملة المحلية          57المناطق الصناعية اكثر من     

فاق في االسواق العربية واالوروبية لتسويق المنتجات الفلـسطينية         ودعا المؤسات المختلفة للعمل على فتح اال      
 الفـا   50 الف عامل كانوا يعملون داخل الخط االخضر بيـنهم           250واكد سعد ان    ،  والتخفيف من حدة البطالة   

 الفا وهم االن مهددون بالتوقف عن العمل بمجرد اكتمال          85يحملون تصاريح للعمل، ولم يتبق منهم االن سوى         
 عامال نتيجة االجراءات االسرائيلية خالل الـسنتين االخيـرتين،          68واشار الى استشهاد     .اء الجدار الفاصل  بن

، فيما بلغـت نـسبة      2000عام  % 21مقارنة بـ   % 55واضاف ان نسبة البطالة في المجتمع بلغت هذا العام          
  .حسب االحصاءات الدولية% 52الفقر 

  1/5/2006الحياة الجديدة 
  

   القدس المفتوحة بالضفةةفتح في انتخابات جامعفوز كبير ل .27
 فازت حركة فتح في انتخابات مجالس الطلبة لجامعة القـدس           : ب.ف.ا  1/5/2006 الخليج االماراتية    ذكرت

وحصلت كتلة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة فتح علـى مـا           . المفتوحة الموزعة في جميع مدن الضفة الغربية      
 هي عدد مقاعد مجالس الطلبة في جميع مقرات الجامعة، في حين حصلت             315ل   مقعدا من اص   193مجموعه  

ويبلـغ عـدد طلبـة      .  مقعدا، وتوزعت باقي المقاعد على كتل تابعة لفصائل اخرى         98الكتلة االسالمية على    
وحسب النتائج فإن كتلة الـشبيبة التابعـة        .  مركزا في مدن الضفة    15 الفا موزعين على       39الجامعة حوالي   

  . كافة21حركة فتح ستترأس مجالس الطلبة في المقرات ال ل
أن  :  وكـاالت  –سمر خالـد    -كامل ابراهيم   ،عن  االراضي الفلسطينية  من  1/5/2006 الرأي األردنية    ولفتت

قوات كبيرة من الشرطة االسرائيلية والوحدات الخاصة والمخابرات اقتحمت مـساء الـسبت جامعـة القـدس                 
 وذلـك فـي محاولـة        التابع لحركة حمـاس    عتقلت أحد طلبة كتلة  التغيير واإلصالح      المفتوحة فرع القدس وا   

  .إلرهاب الطلبة خالل عملية االنتخابات التي شهدتها الجامعة
  

  أهالي أسرى فتح يناشدون الرئيس صرف مستحقات أبنائهم التنظيمية  .28
 أسير من أصـل     5000كثر من    وجه أهالي أسرى حركة فتح في قطاع غزة وهم يبلغون أ           :  أكرم اللوح  -غزة

 رسالة إلى الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري بأن يقفوا وقفة جـادة                 9400
حركة في سجون االحتالل من أوضاع معيشية صعبة مقارنة بزمالئهم في           اللحل المشكلة التي يعاني منها أبناء       

نة منذ أربعة شهور وكذلك حرمان أهاليهم من دفع مخصـصاتهم           التنظيمات األخرى حيث لم تصرف لهم الكنتي      
 دوالرا لكل عائلة أسير عن ثالثة أشهر إضافة         750 شيكل مع العلم أن حركة حماس صرفت مبلغ          800وهي  

  . إلى توفير مصاريف الكنتينة ألسرى حماس داخل السجون
  1/5/2006الحياة الجديدة 

  
  ر مليون دوال100باديكو ترفع رأسمالها  .29
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  زيادة رأسـمال   على)باديكو(شركة فلسطين للتنمية واالستثمار لوافقت الهيئة العامة  : عمان ـ طارق الفايد 
 40 مليون دوالر، وذلك باصدار مئة مليون سـهم منهـا   300 مليون دوالر الي 200الشركة المصرح به من     

   60مليون سهما توزيعات مجانية علي المساهمين و
  .تثمرين استراتيجيينمليون سهم تخصص لمس

  1/5/2006القدس العربي 
  

  تدشين بنك لتمويل المشاريع الصغيرة في االراضي الفلسطينية .30
تم تدشين بنك الرفاه التجاري، وهو المصرف االول من نوعـه متخـصص فـي تمويـل                 : ـ اف ب   رام اهللا 

يون دوالر دفعت بكاملهـا   مل30ويبلغ رأس مال المصرف  .المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة  
  .عن طريق مساهمين مؤسسيين من القطاع الخاص واكتتاب عام، وفق ما اكد سامي الصعيدي مدير عام البنك

  1/5/2006القدس العربي 
  

  رواتبال االموال الموجود ال تكفي لدفع :الجامعة العربية .31
ية محمد صبيح امس ان الجامعة لم تستلم اكد االمين المساعد المين جامعة الدول العرب :رام اهللا ـ وليد عوض 

 مليون يورو من دولة قطر لصالح الفلسطينيين، مشيرا الي ان هناك كتابا من السعودية يفيد بأنهـا                  40فعليا اال   
ـ   بالغ من اليمن يفيد بتبرعها بحوالي مليون ونصف مليون دوالر اال ان             ى مليون دوالر اضافة ال    20تبرعت ب

واوضح صبيح بان االموال الموجود بحوزة الجامعة ال تكفـي            .لي الجامعة لغاية االن   تلك االموال لم تصل ا    
لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين، مضيفا ان هناك امواال اقول انها موجودة لكن ليست كافية، وليست كاملـة                 

  .بحيث تسدد كافة مرتبات العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية 
  1/5/2006القدس العربي 

  
  ليبيا تتعهد بدفع مساعدات مالية شهرية للفلسطينين .32

ذكرت الخارجية  ولألنباء إن معمر القذافي أجرى محادثات مع محمود الزهار،          ) الليبية(قالت وكالة الجماهيرية    
الفلسطينية أمس أن ليبيا قررت دفع مبلغ شهري كمساعدات مالية للحكومة الفلسطينية، مساهمة منها للخـروج                

وأعلن وزير الخارجية الليبي حسونة الشاويش أن ليبيا قـررت تقـديم             .زمة المالية الخانقة التي تمر بها     من اال 
وذلك بناء على طلب    ،  منح سنوية لطالب فلسطينيين للدراسة في الجامعات الليبية في تخصص الطب والصيدلة           

  .قدمه الزهار للرئيس القذافي والذي وافق عليه
  1/5/2006الغد االردنية 

  
  بدء حملة تبرعات سورية لدعم الشعب الفلسطيني .33

تحولت حملة التبرعات السورية لدعم الشعب الفلسطيني أمس إلى يوم وطني في جميع المحافظات الـسورية،                
واعتصم آالف امام مكتب برنامج األمم المتحدة االنمائي في دمشق، حيث رفعوا االعالم الوطنية والفلـسطينية                

الشعب الفلسطيني، وتطالب برفع الحصار عن الحكومة التي تقودها حماس ووقف سياسة            وشعارات تؤيد خيار    
وحث خطباء المساجد وكذلك الـصحف الـسورية الرسـمية          ،  التجويع الدولية والممارسات القمعية االسرائيلية    

  .المواطنين على التبرع في هذه الحملة التي قدم التلفزيون السوري تغطية مباشرة لها 
  1/5/2006االماراتية الخليج 
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 ويل األموال إلى الشعب الفلسطينيإدارة بوش تمارس الضغوط لمنع تح: نيوزويك .34
أكدت مجلة نيوزويك، في عددها الصادر أمس،  أن إدارة جورج بوش تمارس ضـغوطاً علـى المـصارف                   

 المنتخبة، وأشارت   العربية في الشرق األوسط في محاولة لمنع تحويل األموال إلى الشعب الفلسطيني وحكومته            
 مليون دوالر دفعتها السعودية وقطر، تنتظر تحويلهـا         70المجلة األمريكية إلى أنه يوجد في مصارف القاهرة         

وحسب المجلة، فإن الواليات المتحدة تعمل من خلف الكـواليس          . إلى السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين     
   الفلسطينية،لضمان عدم وصول أموال من أي بلد إلى الحكومة

  1/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   1969واشنطن سمحت السرائيل بتطوير اسلحتها النووية عام  .35
كشف افنير كوهين ووليام باد عن ان اتصاالت سرية جرت بين االدارة االمريكيـة               : زهير اندراوس  ،الناصرة

لحة النووية االسرائيلية، واكدا ان الحكومـة       وبين الحكومة االسرائيلية خالل ستينيات القرن الماضي حول االس        
 وحافظـت   .االسرائيلية، رفضت طلبات االدارة االمريكية بالتوقيع علي اتفاقية الحد من انتشار االسلحة النووية            

 التي تدخل االسلحة النوويـة      ىالدولة العبرية منذ ذلك الحين علي استراتيجيتها القائلة انها لن تكون الدولة االول            
الباحثان في نهاية االسبوع بنـشر       و هما االسرائيلي ، ونظيره االمريكي ، وسيقوم        .نطقة الشرق االوسط  الي م 

ـ          ىعل، الذي اعتمد    البحث الكامل   حقبـة ريتـشارد     ى وثائق سرية داخلية تمكنوا من الحصول عليها وتعود ال
  .نيكسون

  1/5/2006القدس العربي 
   
  فلسطين   حماس سيكون تأثيره كبيرا داخلالسقوط السريع لحكومة: مارتسون وبينهام .36

قال الناطقان الرسميان للخارجية البريطانية باري مارتسون وجاسون بينهام ان حكومـة            :  حمدان الحاج  ،عمان
 الن سقوطها السريع سيكون له تأثير كبير على االوضاع داخـل            ،بلدهما ال تريد للحكومة الفلسطينية ان تسقط      

 انهما اردفا انه من المستحيل على بريطانيا ان تقدم الدعم لحكومة حماس ما لم تقـم                  اال .راضي الفلسطينية األ
 .بنزع سالح عناصرها واالعتراف باسرائيل وااللتزام باالتفاقيات الموقعة بـين الفلـسطينيين واالسـرائيليين             

يد ان تعطي حماس    ان بريطانيا تر  حيث   ، من حماس اكثر مما يطلبه محمود عباس منها        ونطلبي ال   هم ان اواضاف
   .فرصة للحكم

  1/5/2006الدستور 
  

  األردن وحماس تحاوالن احتواء ملف االزمة خشية من تداعياته: تحقيق .37
ال يجد المسؤولون في الحكومة االردنية ما يمنعهم مـن االعتـراف وتحديـدا خـالل     : عمان ـ بسام بدارين 

ي التعامل األخير مع ملف األزمـة مـع حركـة           الجلسات المغلقة بوجود خلل ما اعتري السيناريو الحكومي ف        
حماس واسلحتها المفترضة التي قالت الحكومة انها تخزن في األردن فخالل مسح بانورامي لقرارات الحكومة               
اثناء جلسات خاصة سواء مع النواب أو مع اصدقائها من االعالميين والسياسيين يمكن ببساطة تلمس وجـود                 

وفي الواقـع بـدا ان       .مية وبمعني ادق الحكومية لم تكن ال صلبة وال متماسكة         اقرار ضمني بان الرواية الرس    
التعاطي االعالمي والسياسي حكوميا مع قصة اسلحة حماس االخيرة مثار ليس فقط النتقاد الحكومة واتهامهـا                

 ممـن   بضعف السيناريو الذي قدمته ولكن للتندر في بعض االحيان، ففي وسط النخبة االردنية يوجد كثيـرون               
انتقدوا حماس واداءها وازدواج خطابها ومحاولتها العبث في الساحة االردنية، لكن يوجد قليلون بـل نـادرون                 

وبعـض   .ممن وافقوا علي ان الحكومة األردنية كانت موفقة في اقناع الرأي العام او حتي النخـب الـسياسية                 
عة او صلبة والمسؤولون مباشرة عن الرواية لـم         الوزراء في الواقع قالوا الصدقاء لهم بأن روايتنا لم تكن مقن          
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يجدوا اال الحرص علي الشعب الفلسطيني ومصالحه كذريعة يمكن طرحها ردا علـي اي استفـسارات نقديـة              
تطالب بالكشف عن جميع المعلومات حول ما طرح بعنوان سعي حماس او تخطيط طرف فيهـا للعبـث فـي                    

  .يال من كل االطياف واالطراف في المجتمع االردنيالساحة االردنية وهو عبث مرفوض جملة وتفص
وحتي تكتمل دائرة غياب التوفيق في اداء الحكومة في هذا االتجاه اقتصر الهجوم الشرس علي حماس وعلـي                  
المتعاطفين معها وحتي علي سورية علي اثنين او ثالثة فقط من انصار الحكومات المتعاقبة المعروفين اصـال                 

علي كل من يحكم والمعروفين ايضا بوجود اجندة مسبقة لديهم تعادي وال تعـارض حركـة                بالمزاودة الكبيرة   
حماس وتتضمن في الوقت نفسه عداء للشعب الفلسطيني وللعالقة التاريخية المتميزة بين الشعبين حول ضـفتي              

  .نهر االردن
مناصرتها وبـرزت دالئـل     ويعني ذلك ببساطة ان الحكومة لم توفق حتي باالقالم التي عرضت خدماتها لها ل             

تعزز القناعة بان الرواية الحكومية لالحداث الزالت في الواقع منقوصة، فخالل ورشـة تـدريب العالميـين                 
 في تركيا وجهت عشرات االسئلة حول ما حصل مع حماس لمدرب اردنـي وحيـد تـصادف                  ايرانيين عقدت 

وجوده في المكان وقبل ذلك اصدرت الحركة الوطنية االردنية بيانا شديد اللهجـة تتبـرأ فيـه ضـمنيا مـن                     
  .االنعكاسات التي تسيء للعالقة بين الشعبين االردني والفلسطيني بسبب طبيعة السيناريو الحكومي

 االثناء وبعد خروجه مباشرة من لقاء مع رئيس الوزراء معروف البخيت قال رئيس كتلة االسالميين فـي                  وفي
البرلمان عزام الهنيدي بانه لم يشعر بوجود قضية وبأنه لم يحصل علي اي معلومة مفيدة تبـرهن فعـال بـان         

 لمحاسبة حماس او معاتبتها لو      حماس استهدفت األمن االردني، ملمحا الي ان التيار االسالمي كان يخطط فعال           
توفرت بين يديه معلومات رسمية تثبت بان جهة ما في حماس غيرت او تحاول تغيير قواعد اللعبة عبر العبث                   
في الثوابت األمنية االردنية مشيرا ـ اي الهنيدي ـ الي ان األمن في االردن ثابت يتفق عليه الجميـع داخـل     

  .رضة وداخل فلسطين واالردنوخارج االحزاب وداخل وخارج المعا
وفي االثناء ايضا لم يحصل نواب كتلة برلمانية اخري طلبت لقاء خاصا مع الرئيس معروف البخيـت لكـي                   
تحصل علي معلومات حول حقيقة ما جري علي اي معلومات جديدة، وعندما سئل الرئيس في هذا اللقاء عـن                   

وجود هذه االشياء لكنه لم يفصح عنها مقرا وبـصورة          وجود اشخاص ووقائع لها عالقة بتهريب السالح افاد ب        
ضمنية وحسب نواب حضروا اللقاء وتحدثوا لـ القدس العربي بان خلال ما رافق فعال االعالن الحكومي عـن                  
القضية ومعيدا ذلك السباب لها عالقة بحساسية الموضوع وبسعي حكومته للحفاظ علي موقع االردن الثابت في                

  .يدعم الشعب الفلسطين
البخيت وفي نفس اللقاء النيابي سمع من نواب يناصرون حركة حماس كالما طيبا عن تحريم المساس بـاالمن                  
االردني وعن التضامن مع االجهزة االمنية في ضرب اي محاولة للعبث االمني حتي اذا كـان صـادرا عـن                

ازيـا عـن ضـعف الروايـة        االخوان او االصدقاء في حماس لكنه سمع بالمقابل ومن نفس االلسن كالما مو            
الحكومية وضعف اقناعها وعن وجود شغف لدي االردنيين جميعا ومن شتي االصول والمنابت لكـي يعرفـوا      

  .جميع الحقائق ويطلعوا علي جميع البينات
وبطبيعة الحال لم تعلق الحكومة بعد علي شبه االجماع في االوساط السياسية واالعالمية والبرلمانية علـي ان                 

 كانت غريبة من حيث المضمون والتوقيت ومن حيث عدم وجود قصة متكاملة ازاء الحـدث تعـرض             روايتها
علي الرأي العام بكامل حيثياتها وشخوصها ورموزها فقدد اعتاد الرأي العام االردني مؤخرا وكما قال النائـب                 

حديدا تلـك التـي تحـاول       خليل عطية علي شفافية متكاملة في اعالنات الحكومة المتصلة بالمسائل االمنية وت           
  .المساس بأمن االردنيين وايذاءهم

ومن هنا ال يميل الكثيرون للتشكيك بالرواية الرسمية لكنهم يتساءلون عن اسـباب غيـاب الـشفافية المعتـادة      
والحكومة حتي اليوم ال تجيب علي االسئلة وال توضح كافة المعلومات المطلوبة وكل ما اعلـن لـه عالقـة                    
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 سالح قامت بها حركة حماس في البالد وبوجود شخصيات اردنية مهمة كانت هدفا لالغتيـال                بعمليات تخزين 
  .وبوجود صواريخ وخطط لضرب مواقع مهمة وحيوية في المملكة

وهذا الكالم عمليا يعني بان حركة حماس تعلن الحرب في الواقع علي األردنيين شعبا وحكومة وهـو خيـار                   
ق علي االحداث او حاول فهمها لكن البيان الحكـومي لـم يحـدد مـن هـم                  يستغربه ويستبعده غالبية من عل    

االشخاص الذين هربوا االسلحة وطبيعة االهداف الموضوعة للتخريب ولم يحدد ابطال المشهد المنتمين لحركة              
 حماس علما بان احدا حتي اآلن ايضا ال يشتري الرواية التي تكتفي بالتشكيك فقط بالحكومة وتدعي بان كل ما                  

حصل هو افتعال هدفه تأجيل زيارة محمود الزهار، فوزير الخارجية االردني المخضرم والذكي عبـد االلـه                 
الخطيب كان يستطيع اختيار ذريعة من عشرات الذرائع لتأجيل التالقي مع الزهار والقصة لم تكن تستحق كل                 

  .هذه االثارة
ن حماس وليس حماس قد يكون متورطا بالتعـاون         ومن الواضح فان الحكومة االردنية تبدو واثقة بان طرفا م         

مع طرف مجهول في حزب اهللا وبالتالي في المؤسسة األمنية السورية ومن األوضح ان السبب السياسي الـذي     
دفع لتفجير القضية حكوميا قد يكون نفسه السبب الذي يدفع حكومة البخيت لتجاهل كل النداءات التي توجه لها                  

  .د من المعلومات نريد المزي: تحت عنوان
والمفارقة هنا ان الحكومة لم تعد تملك في ظل االنفتاح االعالمي االضطراري وفي ظـل الواقـع االعالمـي                   
الكوني والوطني الحق في رفض الروايات التي تشكك بروايتها لما حصل ما دامت تحجم عن الكـشف عـن                   

ف التشكيك، ومن ال يكشف عن كل ما لديـه ال           المعلومات بكل تفاصيلها فمن ال يقدم المعلومات ال يستطيع وق         
  .يستطيع المطالبة باالكتفاء بروايته الضعيفة كما يقول رئيس مركزحريات وحماية الصحافيين نضال منصور

واألهم اآلن ان استدراكات تحصل وتم رصدها لتداعيات األزمة، فجهة ما في دائرة القرار االردنـي قـدرت                  
بغي علي حماس اآلن قد ينتهي بتفجير الوضع األمني في الضفة والقطاع وقد             وقررت بان الضغط اكثر مما ين     

ينتهي بمواجهات أهلية في فلسطين مما فسر القمة الثنائية مع مصر الطارئة في مدينة العقبة، وجهة مـا فـي                    
 مكتمل  الوسط الحكومي قررت بان احتمال النقد والتشكيك بالرواية الضعيفة أقل سوءا من اعالن سيناريو غير              

قد ينتهي بدفع الكتلة األهم في قيادة حماس اكثر في أحضان طهران ودمشق ومحورهما وقد ينتهي وهذا األهم                  
اردنيا علي األقل بتضييق هوامش المناورة امام دعاة التقارب مع االردن في قيادة حماس مثل الرئيس اسماعيل                 

  .هنية وموسي ابو مرزوق
ات، فقد توقف التصعيد االعالمي ضد حماس مؤقتا، ولم يتم االعـالن عـن              اذا تشتم في عمان رائحة استدراك     

ملف قضائي بأسماء محددة وتوجيهات الحكومة لالعالم والصحافة احتوائية وتركز علي بحث القضية في اطار               
السلطة وليس علي الشاشات او الصفحات واالهم ان النواب فهموا من الرئيس البخيت بان عمـان تـسعي ألن         

 للصلح مطرحا كما يقول المثل الشعبي، فالبخيت ابلغ بأنه تلقي اتصاالً من اسماعيل هنية وقال بان مكتبه                  تترك
  .الرئاسي علي اتصال بمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني

  1/5/2006القدس العربي  
  

  ابعاد الصراع بين حماس الداخل والخارج تتضح اآلن بصورة متزايدة .38
  تسفي برئيل

رئيس وزراء فلسطين، استشاط غضبا من خالد مشعل، يوم الجمعة الماضي اتهم مشعل خـالل        اسماعيل هنية،   
مؤتمر حاشد في مخيم اليرموك في دمشق، محمود عباس، وأتباعه بالخيانة والخضوع السرائيل، فتحطمت كل               

. نفـرط ها هو عقد حمـاس ي     : اسرائيل ابتهجت وفرحت  . السدود واندلعت اعمال اطالق النار في شوارع غزة       
هنية هـدد خالـد مـشعل    . ولكن في تلك اللحظة حدثت انعطافة ـ حماس تصرفت بصورة مخالفة للتوقعات  

. مشعل أدلي بتصريحات ذات اعتذار ضمني فعاد الهدوء الي الشوارع         . باالستقالة اذا لم يتراجع عن تصريحاته     
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ت السالح من سورية الي اراضـيه،       في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر في دمشق، كشف االردن أمر تهريبا            
حماس ـ الخارج تعرقـل   : هنية اضطر الي التدخل السريع في هذه المرة ايضا. وألغي زيارة محمود الزهار

خطواته مرة اخري وتحول دون انشاء عالقات سليمة وضرورية مع الدولة األهـم بالنـسبة للفلـسطينيين ـ     
الصراع الـداخلي بـين     . ء التي تمر بين فلسطين والدول العربية      باعتبارها الدولة التي تسيطر علي قناة الهوا      

حماس الداخل وحماس الخارج ليس جديدا، إال أن أبعاده تتضح اآلن بـصورة متزايـدة، ألن االنتقـال مـن                    
االيديولوجية الراديكالية لحركة حماس التي كانت حتي فترة قصيرة منظمة ارهابية وأصـبحت اآلن حكومـة،                

هذا نفس المنطق السياسي الذي دفع الزهار في يـوم          . ، هو عملية شبه قسرية حسب ما يظهر       محتاجة للشرعية 
الخميس الي التحدث فجأة عن امكانية اجراء مفاوضات مع اسرائيل كما ينعكس ايضا مـن خـالل منظومـة                   

من دون بعضهما   كالهما يدركان أنهما ال يستطيعان أداء دورهما        . العالقات اآلخذة في التبلور بين هنية وعباس      
عباس ال يستطيع طرح بديل سياسي أو أمني، وهنية ليس قادرا علي الوفاء بالتزاماته للجمهور مـن                 . البعض

من المحتمل أن تكون حماس اآلن في طور االنشقاق الذي          . دون االموال والعالقات التي يحشدها له أبو مازن       
عالم عندما وجدت نفسها أمام خيـار صـعب بـين           مرت به منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات اخري في ال        

تلك التي اكتسبت من خالل الكفاح المسلح والتضحية، وتلك التي تتطلب المسؤولية وتلبية             : نوعين من الشرعية  
  .االحتياجات

هذه المعضلة ال تعني صانعي القرار في اسرائيل بالتأكيد، الذين يقعون اآلن أسري االنطواء والذين يعتبر ظل                 
هي ايضا تثير حفيظة من يعرفون أفضل من غيـرهم حقيقـة            . ريك مهددا لبنية التفكير التي يتقمصونها     كل ش 

ألنه يتبين أن ما تمر به حماس هو ظاهرة بارزة وليست هي وحدها التي تـصدر اصـواتا                  !. هؤالء العرب   
تحـدثين والقـادة العـرب    هذا هو حال الم. مختلفة ـ ليس احتراما السرائيل وانما احتراما لنفسها ولجمهورها 

الرسميين والمثقفين الذين يكتبون أمورا انتقادية ضد ايران التي يعتبرونها تهديدا، وعملية سيناء األخيرة تلقـت                
وابال من االنتقادات والشجب من كل التيارات العربية واالسالمية، ومن يدعي أن اسرائيل تقف مـن ورائهـا                  

جانب شجب السياسة االمريكية في العراق تتعـالي اصـوات منـددة            الي  . يعرض نفسه للسخرية واالستهزاء   
االخوان المسلمون في مصر لم ينجحوا في اقناع االخوان المسلمين في سـورية             . باالرهاب الذي يجري هناك   

  .بدعم بشار األسد، والجناح السوري من الحركة دعا الي االصالحات الشاملة
ن المسلمين في االردن، فتحرص علي الحفاظ علي عالقـة جيـدة مـع              أما الكتلة االسالمية التي تشمل االخوا     

الحكومة والعائلة المالكة، وفي السعودية يؤيد المثقفون والمفكرون المتدينون وسائل الرقابة االلكترونيـة التـي               
  .وضعتها الحكومة في المساجد حتي تراقب الخطب التي تُلقي فيها

يارات االصولية المتعصبة تحظي بالدعم والتأييد فـي اوسـاط الـسكان            الحياة ليست مثالية بعد، وما زالت الت      
) والمستـشرقة (المختلفين في الشرق االوسط، ولكن اولئك العرب الذين شكلوا أساسا لبناء النظرية االسرائيلية              

حول جوهر وماهية العربي أو جوهر حماس ، اولئك العرب الذين يوجد لهم سلوك متوقع وتلقائي قـد بـدأوا                    
جأة بابراز أوجه اخري وأصوات مغايرة، ويميزون بين االرهاب والكفاح الوطني وبين االيديولوجيا الدينيـة               ف

ربمـا  . والسياسة العملية، وهم مستعدون حتي الي شق فصائل تاريخية علي خلفية االختالف في اآلراء العملية              
د ودين واحد وارهاب واحـد، وإال       شعب واح : يتوجب المسارعة الي حبسهم ضمن االطار التقليدي المعروف       

  .فاننا سرعان ما سنجد ـ ال سمح اهللا، شريكا أمام أعيننا
  30/4/200هآرتس عن 

  1/5/2006القدس العربي 
  

  ستكلف إسرائيل ثمنا باهظا» حماس«مقاطعة  .39
  حاييم برعام
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توصلت الى استنتاج   في الشهر األخير قرأت كل كلمة كتبت في الصحافة اإلسرائيلية عن المسلمين واإلسالم، و             
فالتغيرات الجارية في المنطقة والعالم كله متسارعة جـدا، الـى           . قاطع، هو ان لدينا خلال في استيعاب واقعنا       

جيراننا يعيشون في بيئة سياسية جديـدة       . درجة ان كل محاولة للبحث في مصطلحات األمس باتت أمرا سخيفا          
ة انقالب جدي، أما نحن فنواصل اتبـاع سياسـة إجراميـة            ومختلفة كليا، والمصطلحات األساسية تمر في حال      

  .وحمقاء، من التجويع والحصار
، يقف ايهود اولمرت، وهو ناشـط حزبـي         »كديما«على رأس الحزب السياسي األول في استطالعات الرأي،         

نه يعرف  ضليع وحذق، لكن تنقصه النظرة السياسية بعيدة المدى، فأولمرت تابع لعالم األمس، على الرغم من أ               
بالذات محدودية القوة، لكن لعالم القوة ال توجد أدوات وال شبكة مصطلحات جديدة، ومن دون هذا فإن اولمرت                  
والمحيطين به سيفشلون فشال ذريعا، وهذا الفشل سيورطنا في مواجهة عارمة مع كل المسلمين علـى الكـرة                  

لّم حتى في صفحته األولى كيف يتم الـتخلص مـن           ولهذا فإن القادة بحاجة الى كتاب تعليم جديد، يع        . األرضية
وسيتعلمون أن ال اولمرت وال شمعون بيريس بإمكانهمـا ان          . الغطرسة، التي ميزت كل قادة الدولة حتى اآلن       

  .يسمحا لنفسيهما بتجويع الفلسطينيين فقط ألنهم قرروا ان ينتخبوا سلطة جديدة بوسائل ديمقراطية واضحة جدا
بة عن األخالق المشوهة لدى المحيطين بآرييل شارون، الذين تميز تعـاملهم مـع مـواطني                ال فائدة من الكتا   

الضفة الغربية باستعالئية الى حد العنصرية، ومن الممكن القبول بفرضية ان غالبية مواطني الدولـة يؤيـدون                 
، 1973 وحتى العـام     1967سياسة كهذه، طالما أنهم لم يدفعوا الثمن الكبير، كما كانت الحال في السنوات بين               

  .فقد تحولنا الى ركاب سفينة األغبياء، بل وحتى إلى مموليها وضحاياها
إال أن الالمباالة والعجرفة ستغيبان بسرعة، وبعد فترة ليست طويلة سنضطر إلقامة لجان تحقيق رسمية لكـي                 

 ومن ال يفهم وجود فارق ضخم       ننقذ الجمهور من الضائقة النفسية الجماعية التي ستكون ثمرة السياسة الحالية،          
بين التنكيل بأقلية في منطقة تحت السيادة اإلسرائيلية، وبين تحدي مئات الماليين، فإنه ببساطة يرفض قـراءة                 

  .العنوان المكتوب على الجدار
  .إن مقاطعة حركة حماس والرفض القاطع لكل التلميحات التي يرسلونها لنا ستكلفنا ثمنا باهظا في كل النواحي

المؤسسة اإلسرائيلية، التي تضم القليل من الشخصيات التي لديها بعد نظر سياسي ذكي، وتضم أكثر من الالزم                 
فـالحكم العـسكري    . من المثرثرين الفارغين، ليست لديها القدرة النفسية والجاهزية لمواجهة الواقع الناشئ هنا           

أراضي اآلخرين، وقتل قادة وهـدم بيـوت،        والتوغالت الى مناطق ليست لنا، والظهور بمظهر األسياد على          
فليس فقط انه ال يوجد الولمرت ورفاقه غطـاء         . سيحولهم من جهاز قوي قامع الى مقاومة ضعيفة خائرة القوة         

من الحجج، وإنما أيضا ينشطون اآلن من خالل يأس الخاسرين، ونحن نتحول من دولة غير عادلة الى مجتمع                  
  . زمن، واآلن نفقد المنطقغير سليم، فالعدالة فقدناها منذ

، التي ترافقها جهـود علنيـة   )المحتلة(من المفيد ان نفهم من نجند ضدنا من خالل سياسة التجويع في المناطق   
فهذه المـرة   . وواضحة للعيان لخلق عالقة بين إيران والغرب، وان نكون رأس الحربة في حرب عالمية جديدة              

ي نابلس والخليل او في قطاع غزة، الذين نحن ملزمـون بحيـاتهم             ال يجري الحديث عن فلسطينيين يعيشون ف      
الكريمة كبني بشر، فإسرائيل اليوم تصطدم مع مئات الماليين من المـسلمين فـي العـالم العربـي وإيـران                    

  . والباكستان واندونيسيا، وتخلق حاجزا خطيرا بين يهود أوروبا وبين المسلمين في القارة األوروبية
أوروبا يجب أن نأخذه في االعتبارات بما يتناسب مع حركة األمور، وليس حسب تقـديرات               أيضا الوضع في    

إحصائية وحسابية تعتمد على الواقع الذي ساد قبل عشر سنوات، فللجاليات المسلمة في أوروبا قـوة سياسـية                  
 هذه الجاليات هـو     واقتصادية كبيرة، تذكر الى مدى معين بقوة اليهود في الواليات المتحدة، وتطوير حوار مع             

مصلحة إسرائيلية ويهودية، ضرورية وملحة، إال ان المؤسسة عندنا تفضل المواجهة وتنظر الى يهود أوروبـا                
كجنود لديها، عليهم االنصياع ألوامرها، وهكذا ندفع نحن بالكثير من اليهود مباشرة الـى أحـضان الفاشـية                  



 

 17

ا، لكن كل نصر كهذا هو نصر هزيمة، ونجـاح بـائس   اليمينية العنصرية التي تصرخ علنا ضد مسلمي أوروب 
  .يؤكد على الوضع غير المعقول العالقون فيه نحن

هناك تواجد كبير للمسلمين في أوروبا، وهذا لم يتغير بشكل واضـح،            : إن التحليل االستراتيجي واضح وحازم    
ن قوة، والـصارخون ضـد      ولهذا فإن الرسوم الكاريكاتيرية في الدنمارك مثال، هي تعبير عن عجز وليس ع            

اإلسالم في أوروبا سيلجمهم أفضل األوروبيين، ولهذا علينا ان ال نكون في معسكر واحد مع العنصريين، فلن                 
  .يساعدنا استطالع عابر حول المصطلحات المتداولة، وإنما تحليل شجاع لمعطيات التطور المستقبلي

ير سياستهم تجاه اإلسالم عاجال أم آجـال، وإذا تـأخرت           سيضطر اإلسرائيليون وقادة الواليات المتحدة إلى تغي      
إسرائيل عن األميركان في هذه العملية، فإن الشرخ بينها وبين العالم سيكون من الصعب رأبه، ولشرخ كهـذا                  

وحـين نـصل الـى      . سيحقق ذاته » العالم كله ضدنا  «انعكاسات سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية، وشعار       
 السفر اإلسرائيلي محظورا في جزء كبير من الدول، سنضطر للتراجع دفعـة واحـدة،               وضع يكون فيه جواز   

  .لنواجه اليأس والشعور بالفشل، الذي سينعكس على المجتمع اإلسرائيلي
أمام العجرفة الفايسغالسية وسياسة مقاطعة الحسم الديمقراطي لدى الشعب الفلسطيني يجب ان تكـون سياسـة                

أية أفكار حول هذا الموضوع، وتـصريحات قادتهمـا         » ميرتس«و» العمل«د لحزب   وحتى اآلن ال يوج   . بديلة
تعبر عن الندم على عالقتهم بمنظمة التحرير الفلسطينية، دون أن يتعلموا من هذه العالقة ودون يستفيدوا منهـا            

 غولـدا   إن اإلجماع القومي هذا خطير على وجودنا بالضبط كما كان الوضع في أيـام             . في العالقة مع حماس   
  .مئير، واآلن أيضا سنحتاج الى المثقف الطليعي في إسرائيل ليجهز لنا األفكار البديلة بسرعة فائقة، هنا واآلن

بداية يجب التوقف عن النظر الى الماضي وتمني نجاح محمود عباس بأي شكل من األشكال ليعود الى السلطة                  
طة الفلسطينية تسبب عن سابق قصد بوصـول حركـة          في الفترة القريبة، فمن قام بتصفية ياسر عرفات والسل        

  .حماس الى السلطة، وهو يحتفل بنشوء طريق من دون مخرج ليفرض الحلول األحادية الجانب
  :ومن أجل تغيير الواقع فإنني اقترح الخطوات التالية

بارك نجاح الشعب   ، وان تعترف بنتائج االنتخابات وت     )المحتلة( أن تلغي إسرائيل سياسة التجويع في المناطق         -
  .الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وتطبيق إرادة الشعب

 أن تعلن إسرائيل عن نهج مصالحة عام مع اإلسالم، وتشير إلى المصادر الدينية المشتركة وتدعو الى حوار                  -
  .بين قادة الدينيين اليهودي واإلسالمي

في أوروبا، وتشجع علنـا حـوارا بـين الجاليـات            أن تعلن إسرائيل عن تضامنها مع المسلمين المطاردين          -
  .اليهودية واإلسالمية في القارة األوروبية بهدف محاربة اليمين العنصري الفاشي

 أن تعلن إسرائيل عن وقف محاربتها إليران وأن تسعى لحوار مع طهران بطرق سلمية، وحتى إن رفـض                   -
  .ذلك رغبتها في إقامة السالم مع كل المسلميناإليرانيون اليد الممدودة للسالم، فإن إسرائيل تبدي ب

 أن تعلن حكومة إسرائيل عن سياسة جديدة تجاه جميع المواطنين العرب، وتشجع نشاطهم من أجل الـسالم                  -
  .اإلسرائيلي الفلسطيني وتبادر الى شبكة عالقات جديدة مع قادة المجموعات اإلسالمية في داخل إسرائيل

امة محادثات سياسية بين قادة الدولة وقادة حماس وتحاول توسيعها تـدريجيا الـى               أن تبادر إسرائيل الى إق     -
مستويات ثقافية واقتصادية من أجل تحسين التفاهم بين الشعبين، وتجري إسرائيل مشاورات مع قادة الـسلطة                

  . فلسطين-الفلسطينية في القضايا المتعلقة بجميع المواطنين في إسرائيل
رفاقه االستفزازيين الذين يسعون الى إشعال النار بين الشعبين، وباألساس يجـب نبـذ             أن يتجاهل اولمرت و    -

ومـن  . بعض األشخاص والصحفيين المعروفين الذين يبدون قلقا من أية بوادر اعتدال في صـفوف حمـاس               
يعة األفضل الولمرت أن يطلق كل التصريحات المعتدلة وأن يحاول وضع قادة حماس أمام امتحان الثقة، وبطب               

  .الحال فإن هذا يلزم المؤسسة اإلسرائيلية بأن تكون مخلصة اللتزاماتها تجاه الفلسطينيين
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، »المجلس اإلسرائيلي للسالم اليهـودي اإلسـالمي      « على السياسيين والمثقفين واإلعالميين من اليسار إقامة         -
 عندنا لفهم هذه التغيـرات وأن       وبهذا يكون اعتراف بالتغيرات الحاصلة في المنطقة، وتنشيط الجهاز السياسي         

  .يتحرك وفق ما يفرضه الواقع الجديد
سالم إسرائيلي فلـسطيني هـو      . وبهذا يتم من مجددا تحديد أهداف معسكر السالم في إسرائيل بمفهومه الواسع           

ـ                  ل أيضا جسر لصفحة جديدة في العالقات بين اليهود والمسلمين في كل العالم، وهو سابقة تاريخية إيجابية، مث
فترة العصر الذهبي اليهودي في إسبانيا تحت السلطة اإلسالمية، ستطرح من جديد، من أجل خلق أجواء جديدة                 

  .لحوار من نوع جديد
 أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن الوضع االقتصادي واالجتماعي المقلق السائد في قطاع غزة بعد سنوات                -

ى الحكومة أن تقيم مؤسسة خاصة للمساعدة االقتصادية المكثفة         عل. طويلة من الحكم العسكري اإلسرائيلي هناك     
لقطاع غزة، وأن تشجع المنظمات اإلنسانية في إسرائيل والعالم اليهودي على تجنيد أموال إلصالح األوضـاع                

  .في قطاع غزة
 الـضفة ( على إسرائيل أن تبادر الى مشروع هندسي كبير من أجل بناء طريق بين قطاع غزة والمنـاطق                   -

  . وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بمعالجة مشكلة االكتظاظ غير اإلنسانية السائدة في قطاع غزة) الغربية
كل االقتراحات التي طرحتها هنا باإلمكان تطبيقها، والمطلوب إرادة وقوة سياسية مـن أجـل تحويـل هـذه                   

 االقتراحات مـن دون اسـتثناء       كل هذه . المقترحات إلى سياسة حكومية مناسبة ومع الزمن إلى سياسة منتشرة         
تخدم أوال وقبل كل شيء مصالح مواطني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتؤسس في نفس الوقت شبكة عالقات                
مع العالم اإلسالمي، وتعززها باستمرار، وهي تفسح المجال ليس فقط لليسار الحقيقي وإنمـا أيـضا لحزبـي                  

  . ، وأن يبرزا تميزهما، إذا كان ال يزال قائما حقا»كديما«ج حزب ميرتس والعمل أمام تبني برنامج بديل لبرنام
  1/5/2006الوطن القطرية 

  
  فتح إذ تواصل مطاردتها لحكومة حماس .40

  ياسر الزعاترة 
لم تكن تصريحات خالد مشعل في دمشق هي التي أشعلت المواجهة بين حركتي فتح وحماس، ذلك أن مواجهة                  

في االنتخابات التشريعية قبل أكثر من شهرين، وإن لم تصل حـد المظـاهرات          كهذه لم تتوقف منذ فوز الثانية       
والحرائق، أما جوهرها فيتمثل في النزاع على الصالحيات، إضافة إلى مساعي فتح إلفشال الحكومـة وردود                

 عندما تتابع إذاعة فلسطين الرسمية والتلفزيون الرسمي، وكذلك حال الصحف اليومية تستغرب            . حماس عليها 
تلك الحملة اليومية المتواصلة على حركة حماس ورئيس حكومتها ووزرائها، إلى درجة الـسخرية المفرطـة                
منهم جميعاً، مع العلم أن مسؤولي هذه المؤسسات جميعاً، فضالً عن الموظفين هم من عناصر السلطة الـذين                  

  . على حماس أن تتسول هنا وهناك من أجل توفير رواتبهم
دولة في العالم أن تتحول الحكومة المنتخبة إلى مادة للسخرية قبل أن تأخذ الحد األدنى مـن                 هل يحدث في أية     

  فرصتها في مواجهة األزمات التي تنتظرها؟ 
ما أشرنا إليه هو الشق الثاني من مشهد المعركة بين سلطة فتح وحكومة حماس التي تتواصـل حلقاتهـا فـي                     

 اإلفشال اليومية التي تركز في جانب أساسي منها علـى عنـصر             الساحة الفلسطينية، وهو شق يتعلق بمساعي     
التشويه واإلثارة والتسخيف والسخرية من كل سلوكيات الحركة الفائزة في االنتخابات، فما أن يتفوه وزيـر أو                 
قائد من حماس بتصريح هنا أو هناك، أو تنقل على لسانه عبارة ما حتى تبدأ األجهزة اإلعالمية فـي الـسلطة                     

حقتها بالتضخيم والتشويه وصوالً إلى اإليحاء للناس بأنهم إزاء حركة مسكونة بشهوة السلطة وأنها سـتدفع                بمال
  . على أعتابها أكثر بكثير مما دفعته حركة فتح، وأن التنازالت ستكون خبزها اليومي خالل المرحلة المقبلة
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تناقض عندما يربطون بين توقف المعونـات       مديرو حملة التشويه المشار إليها ال يشعرون بالطبع بكثير من ال          
وبين مواقف حماس، ألن لكل جانب من الحملة جمهوره المستهدف، ففي حين تتوجه الـسخرية مـن حكايـة                   
الزعتر والزيت والزيتون الذي قال إسماعيل هنية بأن الشعب سيعيش عليه إذا كان البديل هو الركـوع إلـى                   

تأخير الرواتب إلى جحافل ممن ينتظرونها، وتغيب الروح الوطنية         عموم الجمهور، تميل حملة التحريض على       
عند كثير منهم أمام واقع الحاجة، ومعها األسئلة المتعلقة بمن رهنوا القرار الفلسطيني بـالمواقف اإلسـرائيلية                 

الكـذب  وبالمعونات األجنبية، إذ بدالً من إدانة هؤالء يصار إلى إلقاء الكرة في ملعب حماس مع قدر كبير من                   
  . عبر ترويج شائعات عن رواتب تدفع فقط لعناصر الحركة دون سواهم

عملية تحريض وسخرية وكذب وتشويه تتواصل على نحو يومي من دون أدنى إحساس بالمسؤولية، ومن دون                
أدنى ترتيب لألولويات، ألن األولوية األولى بالنسبة للقوم لم تعد سوى النجاح في إسقاط هذه الحكومـة بعـد                   

لنجاح في تشويهها وإخراجها من اللعبة بقدر قليل من المصداقية، بما يوفر الفرصة لإلبقاء على هـامش مـن                   ا
  . على حكم الشعب الفلسطيني) األم(الديمقراطية ال يسمح لها بمنافسة الحركة 

صل إمـساك   في الجانب األول، وربما األكثر أهمية، ألنه برأي قادة فتح عنصر أساسي في لعبة اإلفشال، يتوا               
فتح بسلطتها من دون تنازل عن صالحيات حقيقية وجوهرية يمكن لحماس أن تقدم من خاللها نماذج في القوة                  

  . والنزاهة والعطاء
منذ األيام األولى كان الرأي الذي استقر عليه قادة فتح هو منح الحكومة لحماس مع اإلبقاء على السلطة بيدهم،                   

ركة الدائرة، ذلك أن التلفزيون واإلذاعة والصحف ليست المؤسسات الوحيدة          وهذا هو الجانب األساسي من المع     
وحتـى  . التي تسيطر عليها فتح، فهناك إلى جانبها مؤسسة األمن وعلى رأسـها المخـابرات واالسـتخبارات               
الـرئيس  األجهزة األمنية الثالثة التي أبقاها القانون األساسي بيد وزير الداخلية لم تمنح له عمليـاً، إذ أصـدر                   

الفلسطيني محمود عباس قراراً بتعيين رشيد أبو شباك مراقباً عاماً لألمن الداخلي، والنتيجة هي نزع صالحيات                
الوزير، وحين قرر هذا األخير إنشاء كتيبة أمن مشكلة من عناصر في األجنحة العسكرية للفصائل بهدف ضبط               

عدواناً على صالحياته، متناسياً أن تعيين أبو شباك كان         االنفالت األمني بادر الرئيس إلى إلغاء القرار بوصفه         
عدواناً على صالحيات الحكومة والوزير، ومتناسياً أن من حق الحكومة أن تبادر إلى كل ما من شأنه ضـبط                   
الوضع األمني، السيما وأن أكثر المتهمين بإثارة الفوضى هم من عناصر تلك األجهزة الذين تخصـصوا فـي                  

  .  عالقة لهم بمقاومة االحتاللترويع الناس وال
  

ال تسأل بعد ذلك عن نزع دسم الصالحيات من كل الوزراء في الحكومة عبر المديرين العـامين والمـوظفين                   
الذين ينتمون جميعاً إلى فتح ولديهم ذات التوجه الذي عنوانه إفشال تجربة حماس، ويشار هنا إلى عجز الوزير                  

نية وزارته من دون أن يتعرض إلى تهديدات من يسمون أنفسهم كتائـب             الحمساوي عن إحداث أي تغيير في ب      
األقصى، وهم في الحقيقة من عناصر األجهزة األمنية، مع العلم أن حماس في الضفة الغربية ال تملك مسلحين                  
يمكن أن يخرجوا إلى الشوارع شاهري أسلحتهم، ولو علم أن لدى أحدهم بندقية لفرض حظر تجول على مدينة                  

  . ملها من أجل اعتقاله أو تصفيتهبكا
لعبة ال يمكن إال أن تفتضح، إذ ال يعقل أن تكون مهمة حماس هي تحرير إرادة الشعب الفلسطيني مـن ربقـة                      
االحتالل من خالل مصادر مالية بديلة؛ فقط من أجل دفع رواتب موظفين ال يحترمون قراراتها، وال يعقـل أن                 

 والقائمة، وحيث لم تعد إلى خزائن السلطة أية أموال من التي قيل إنهـا               تسكت على كل أشكال الفساد الماضية     
سرقت منها خالل السنوات الماضية، فيما ال يوجد أي معتقل في السجون يمكن أن يساومه المعنيون على إعادة                  

  . شيء منها
إلدانة، وعلى أية حـال     أياً يكن الموقف مما قاله مشعل، فإن الردود العنيفة على مجرد أقوال هي التي تستحق ا               

فإن ردود الفعل الفتحاوية كانت ستتبطن هذا البعد، ومن تظاهروا وخربوا وحرقوا هـم أزالم أولئـك الـذين                   
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ينهبون أموال الشعب الفلسطيني ويسهرون مع اإلسرائيليين في ناتانيا وتل أبيب، ألن بضع عشرات أو حتـى                 
 نبض الناس، ولو أرادت حماس الـرد بـذات الطريقـة            مئات من المسلحين أو غير المسلحين ال يعبرون عن        

  . ألنزلت مئات اآلالف إلى الشوارع، لكنه الحرص على دماء الناس ومصالحهم
واقع ال يمكن أن يستمر، فإما أن تكون حماس حكومة حقيقية تمارس صالحياتها أو ال تكون، أما لعبة إفـشالها             

 يعتقدون بإمكانية ذلك سيكتشفون أنهم واهمون، ومن األفضل         وتشويهها في آن معاً فال يمكن أن تتواصل، ومن        
لهم أن يختاروا أحد الطريقين ما داموا غير معنيين بمصالحهم الشخصية وال صـلة لهـم بمـصالح الـشعب                    

  . الفلسطيني ومسيرة تحرره من االحتالل
  1/5/2006الشرق القطرية  

 
  سيناريو االنتخابات المبكرة في فلسطين .41

  أبو يزن 
 صحت األنباء التي تحدثت عن خطة منسقة، إقليميا ودوليا، لإلطاحة بحكومة حماس، فـإن صـيفا سـاخنا                   إذا

حكومـة  '' فشل''ينتظر الفلسطينيين، ووفقا للتسريبات، فإن آب المقبل، سيكون موعدا أوليا لإلعالن رسميا عن              
مثـل هـذه    . أثر االنتخابات السابقة  حماس وإقالتها، والدعوة النتخابات نيابية مبكرة، من المفروض أن تمسح           

السيناريو، إن صح وجودها وإن تأكد انخراط العبين كثر إلنجازها، وهذا بالمناسبة أمر ليس مستبعدا،               / الخطة
فمعنى ذلك أن واضعي هذه الخطة ومنفذيها، قد اتخذوا جميع االحتياطات الالزمة، ووضـعوا لكـل سـيناريو     

، يسعى في تخيل اإلجابات المحتملة      ''تمرين ذهني '' يدفع المراقب إلى إجراء      منها، بدائل وحلوال ومعالجات، ما    
  :عن األسئلة الممكنة، ومنها

ماذا لو جاءت االنتخابات المقبلة بحماس مرة أخرى على مقاعد األغلبية، عندها سيكون نصر الحركـة                : أوال
رأي الموثوقة في فلسطين ال تظهر تراجعا       مظفرا ونهائيا، وهذا خيار غير مستبعد أبدا، ذلك أن استطالعات ال          

في شعبية حماس، فال    '' تراجعا ما ''جديا في شعبية حماس ونفوذها، وحتى حين يسجل هذا االستطالع أو ذاك،             
 50يعني ذلك تقدما في شعبية فتح، فآخر استطالع عن جامعة بير زيت، أظهر هبوطا في شعبية حماس مـن                    

 بالمائة، بعد تشكيلها بشهر واحد، لكن شعبية حركة فتح ظلت على حالهـا،              44بالمائة قبل تشكيل الحكومة إلى      
، بيد أن شعبية الـرئيس       %57إلى  % 64وفي المقابل، فقد انخفضت شعبية رئيس الحكومة إسماعيل هنية من           

رى لـم   بالمائة، والحقيقة أن أيا من الفصائل األخ      53 بالمائة إلى    59محمود عباس، هبطت في الفترة ذاتها من        
يحقق تقدما في شعبيته على حساب فتح أو حماس، فالمنفضون من حول الحركتين الرئيستين يتركون أنفـسهم                 

ال تبـدو اآلفـاق     '' حكومة وحدة وطنية  ''، وفي أحسن األحوال لألمل بتشكيل       ''الال أدرية ''نهبا لليأس واإلحباط ،   
السيناريو، سوى تأجيل   /  ليس أمام أطراف الخطة    لإلجابة على تحد من هذا النوع،     . مشبعة بنذرها وإرهاصاتها  

االنتخابات إلى أجل غير مسمى أو تعمد تزوير االنتخابات، وفي كلتا الحالتين تسقط الديمقراطيـة والتجربـة                 
  . الفريدة وربما النظام السياسي الفلسطيني برمته

مكشوفة ودعت أنصارها وجماهيرها    ماذا لو رفضت حماس االستجابة لقرار اإلقالة، واعتبرته مؤامرة          : وثانيا
واألذرع والكتائب الملتفة حولها للدفاع عن التجربة، عندها يكون سيناريو مقديشو قد تجسد على األرض، فـي                 
صورة حرب أهلية أو على شكل تصعيد غير مسبوق ضد إسرائيل، ولن يجد مهندسو الخطة من بديل سـوى                   

  .'' الشعب الفلسطيني لحكم نفسه بنفسهعدم أهلية ''االنتظار والفرجة واإلعالن عن 
وماذا إن قبلت حماس بالقرار الرئاسي، وقررت مقاطعة االنتخابات المبكرة، واالنتقال من جديـد للعمـل          : ثالثا

تحت األرض، وتصعيد خطابها وممارستها المقاومتين، ما الذي ستكون عليه صورة المشهد الفلـسطيني، وأي               
مـشكلة المتحمـسين    . طرق وعملية السالم اللتان شددت عليها قمة العقبة مؤخرا        أمل سيبقى في إنقاذ خريطة ال     

لالنقالب على حماس وحكومتها، أنهم لم يفكروا كفاية بعد، بسيناريو اليوم التالي، لكأن القرار قد صدر بالفعل                 
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ن أجندات ال عالقة    ولم يعد يبق سوى التنفيذ، مشكلة هؤالء أنهم على اختالف حساباتهم وأولوياتهم، ينطلقون م             
السيناريو، فهذا الفريـق مـسكون      / لها باألجندة الفلسطينية، بمن في ذلك الضلع الفلسطيني المكون لهذه الخطة          

بهواجس السلطة والعودة إليها، وإسرائيل محكومة باألحادية، والواليات المتحدة محكومة باألجندة اإلسـرائيلية،             
 داخلية ضاغطة أهمها صعود الشبح اإلسالمي، وضغوط خارجية لم تعد           أما األضالع العربية، فتحركها أجندات    

خافية على أحد، وبين هذا وذاك وتلك، ال تبدو حماس كمن يحاول أن يجعل مهمة خصومه مستحيلة، بل أنهـا                    
  .في بعض أخطائها، تجعل مهمتهم أكثر يسرا وسهولة

  1/5/2006الدستور 
  

  وماذا عن مسؤولية إسرائيل؟  .42
  

  ء النروج األسبق كوري ويلوج رئيس وزرا
لقد فشل اإلسرائيليون في إرغام ياسر عرفات على تنفيذ ما أثبت التاريخ العالمي فشله، أي إجبار شعب مقموع                  

وكان جواب إسرائيل على ذلك هو اللجوء إلى تـدمير مقـرات            . على التوقف عن ممارسة العنف ضد المحتل      
ولكن هذا لم يوقف العنف بل بالعكس أدى إلـى تزايـده   .  أرشيفاتهاالشرطة الفلسطينية وإتالف كمية كبيرة من     

  . قالت إسرائيل أن سبب الفوضى والعنف يكمن في ضعف قيادة عرفات. وسيادة الفوضى
. كانت الواليات المتحدة وإسرائيل تأمالن أن تفتح االنتخابات الفلسطينية  الباب لقيادة فلسطينية أكثـر تعاونـاً                

ين أن االنتخابات ستقود إلى بروز حماس التي هي حركة مقاومة إلسرائيل أكثر صالبة من               ولكن سرعان ما تب   
حاولت إسرائيل أن تعرقل فوز حماس في االنتخابات فاعتقلت المرشحين واغتالـت            . حركة فتح التابعة لعرفات   

اهل الجميع أن كل ذلـك      وقد تج . العديد من القادة المتورطين في اإلرهاب جنباً إلى جنب الكثيرين من األبرياء           
  . يعزز من رصيد حماس في الشارع الفلسطيني

ولم يدفع هذا األمر بهما إلى اتباع سياسة        . جاءت نتيجة االنتخابات بعكس ما اشتهت الواليات المتحدة وإسرائيل        
ت قيام  بناءة تقوم على استيعاب الطرف الفائز في االنتخابات بل العكس جرت المحاولة للقضاء على كل إمكانا               

وتم التوقف عن دفع مستحقات الجمارك الفلسطينية وجرى قطع المـساعدات           . حماس بإدارة السلطة الفلسطينية   
  . المالية

وكان االحتالل جمد الواقع االقتصادي الفلسطيني منذ وقت طويل وجعله إقتصاداً مرتبطاً بالخـارج إلـى حـد            
ساعدات فإن حماس سوف تضطر إلـى االعتـراف بحـق           واآلن يسود االعتقاد بأنه إذا ما تم وقف الم        . كبير

  . إسرائيل في الوجود وتتوقف عن ممارسة كل أشكال العنف المسلح
فاألمور سوف تسوء بـين النـاس       . ولكنها سياسة ال أخالقية   . لم يقف اإلتحاد األوروبي في وجه هذه السياسة       

إن هدف السياسة هو تحقيق     . خاطئة أيضاً فوق هذا  فإن هذه سياسة       . البسطاء الذين يعانون من ظروف قاسية     
وهذا يعني ضرورة لجوء الطرفين، اإلسرائيلي والفلـسطيني، إلـى   . السالم بما يتفق مع قرارات األمم المتحدة    

االعتراف المتبادل بحق كل طرف في العيش بسالم في دولة مستقلة ضمن حدود معترف بهـا والكـف عـن                    
ال يمكن أي طلـب أن يحظـى بـاالحترام    . ن يوجه إلى الطرفين معاً ولكن هذا الطلب يجب أ    . ممارسة العنف 

فاالكتفاء بمطالبة الفلسطينيين بوقف العنـف مـن دون إشـعار           . والصدقية ما لم يوجه إلى طرفي النزاع معاً       
  .   اإلسرائيليين بضرورة وقف انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاء االحتالل يزيد من تفاقم األمور

دة تدعم إسرائيل التي تقوم قواتها بقتل المدنيين الفلسطينيين بصواريخ من طائرات الهليكـوبتر،              الواليات المتح 
سوف يكون أمراً مأسـويا أن تتبـع        . وهي تعمد في الوقت نفسه إلى وقف الدعم المالي لشعب تحت االحتالل           

  . النروج الطريق ذاته
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ومن العبث مطالبة هذا الشعب بوقف العنف       . ليجب على الجميع تحمل عواقب إبقاء شعب بكامله تحت االحتال         
لـم يعـِط أحـد      . من دون اللجوء إلى إزالة كل أشكال االضطهاد والقمع وبث األمل بقرب نهايـة االحـتالل               

  . الفلسطينيين هذا األمل حتى اآلن
. ايتابع المرء بغضب استمرار اإلسرائيليين في بناء الجدار العازل في طـول األرض الفلـسطينية وعرضـه                

ومع هذا فالجميع يتوجه بإصبع االتهام لهم من        . وهناك المئات من حواجز الطرق التي تعرقل حياة الفلسطينيين        
  . سياسة كهذه تقود إلى الفشل. دون اإلسرائيلين

وسـيكون فـي   . يتوجب إعطاء السلطة الفلسطينية الجديدة المنتخبة ديموقراطياً الوقت الكافي كي تقوم بمهماتها  
وفي الوقت نفسه يجب الطلب من إسرائيل التوقف عن انتهاكات          . دئة األوضاع في األراضي المحتلة    وسعها ته 

  . حقوق اإلنسان
  . إن طموح النروج هو القيام بدور مستقل كوسيط للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 أن تتبع الواليات المتحدة في دعم      إما أن تكون وسيطاً نزيهاً ومحايداً أو      : على الحكومة النروجية أن تختار اآلن     
 .وفي حال كهذا ينبغي الكف عن توقع السلم وانتهاء العنف. إسرائيل من دون فعل أي شيء للفلسطينيين

  25/4/2006صحيفة فردنس غانغ في عن 
  1/5/2006النهار اللبنانية 

 
  إسرائيل، الفلسطينيون، ونحن .43

 تيلدا روزمير 
ني من المسجلين على قائمة السلطات الفلسطينية رواتـبهم منـذ شـباط              الف فلسطي  150لم يحصل ما يقارب     

وتبعاً لمنظمة أوكسفام البريطانية فإن مصير أكثر من مليون شخص في غزة والضفة الغربية يرتبط               . المنصرم
 آالف معتقل فلسطيني في السجون اإلسرائيلية لم تحصل علـى           10كذلك فإن عائالت أكثر من      . بهذه الرواتب 

  . ونات من السلطة الفلسطينية منذ أربعة أشهرالمع
في هذا الوقت يأتي  وزير الخارجية يوناس غاهر ستوره  ليقول إنه سيجمد المـساعدات التـي تـذهب إلـى                      

وال يغير من األمر شيئاً قوله إن النروج  سوف تستمر في إرسال المـساعدات، وربمـا                 . الحكومة الفلسطينية 
  . مباشرة من خالل األمم المتحدة والمنظمات األهلية نيينتزيدها، إلى السكان الفلسطي

. يشير ستوره إلى أن المساعدات التي سوف تجمد ال تشكل أكثر من خُمس المساعدات النروجية للفلـسطينيين                
وهذا مجرد تالعب باأللفاظ إذا ما عرفنا أن المساعدات اآلتية من الواليات المتحدة واإلتحـاد األوروبـي قـد                   

ومن السذاجة اإلعتقاد أن في مقدور األمـم        . ن إسرائيل كفّت عن دفع مستحقات الجمارك الفلسطينية       توقفت وأ 
  . المتحدة والمنظمات األهلية القدرة على القيام بمسؤولياتها

  
وسيكون كارثياً بشكل خاص إذا ما توقفت المساعدة المخصصة لقطاع التعليم األمر الذي سوف يلحـق األذى                 

  . من قطاع التعليم% 64من المدارس الفلسطينية و% 76بما يقارب 
كان دور النروج تبعاً التفاقات أوسلو هو المساهمة في بناء المؤسسات الفلسطينية كحلقة من حلقات العمل على                 

ومن الواضح أن وقف المساعدات عن حكومة انتخبها الناس ديموقراطيا سوف لن يزيـد              . طريق الحل النهائي  
  . ناس بل سيعمل على تقويض فرص الحل النهائي للسالمفحسب من معاناة ال

إنه لمن غير األخالقي وغير المجدي عملياً حرمان الناس من المساعدة عقاباً لهم على اإلتيان بالحزب الخطـأ                  
إن أمراً كهذا سوف يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطة، وسوف يخلق المرارة والحنق في نفوس                .  إلى السلطة 

وكان السيد جـيمس ولفينـسون، مبعـوث الرباعيـة          . دوره سوف يقود إلى المزيد من التطرف      الناس، وهذا ب  
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، حذر الجميع بالقول أن من غير الممكن توقـع          )الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة      (
  . السالم في وقت يتعرض فيه مليون فلسطيني للجوع

وبدالً من االبتعاد عـن     .  ربة الفساد وألن الناس كانوا فقدوا الثقة بفتح       لقد فازت حماس ألنها رفعت شعار محا      
إنها بحاجة الى فرصة    . حماس بعدما انتخبها الناس يتوجب على النروج االقتراب منها وانتظار ما سوف تفعله            

  . كي تقترب من السياسة وتبتعد عن العنف
 في تثبيت أركان الدولة الفلسطينية التي أخذت النروج         الوقوف موقف المتفرج من األعمال اإلسرائيلية ال يساهم       

  . على نفسها الوعد بالمساعدة من أجل قيامها
والجدار يعد خرقاً للقانون الدولي ويمنع الفلـسطينيين        . لقد انتهت إسرائيل تقريباً من إكمال بناء الجدار العازل        

وفوق ذلك فإنـه يفـصل      . إلجتماعي والثقافي من الدخول إلى القدس الشرقية التي تمثل مركزهم اإلقتصادي وا         
  . الفلسطينيين عن أراضيهم ومياههم وبساتينهم ويعزلهم في ما يشبه السجن

والحال أن نائب رئيس حـزب      . يجب أن يتركز الضغط الدولي على إسرائيل ألنها الطرف األقوى في النزاع           
ح السالم في الشرق األوسط هو فـي توقـف          مفتا:  اليسار اإلشتراكي السيد أودون ليسباكن على حق حين قال        

من الخطأ أن تعمـد     . إسرائيل عن ممارساتها غير القانونية وإنهاء اإلحتالل والكف عن قمع الشعب الفلسطيني           
  .البلدان الغربية إلى إلقاء المسؤولية على كاهل الفلسطينيين

26/4/2006صحيفة داغبالديت عن   
1/5/2006النهار اللبنانية   

  
  :ركاريكاتي .44

  

  
  1/5/2006الحياة الجديدة 

  
 


