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  حماس تتجه نحو تبني حل الدولتين: الحياة .1

 كشفت مصادر مسؤولة في حماس عـن        :رام اهللا محمد يونس    في   نقالً عن مراسلها   2/5/2006الحياة  نشرت  
وقـال  . وجود نقاش في قيادة الحركة بشأن تبني مشروع المبادرة العربية التي تتضمن اعترافاً ضمنياً باسرائيل  

مسؤول رفيع المستوى في الحركة للحياة ان النقاش وصل الى مراحل متقدمة، وان النية تتجه نحو تبني هـذه                   
لكن المسؤول اوضح ان تبني هـذه المبـادرة سـيكون باسـم              .رة كوسيلة للخروج من الحصار الغربي     المباد

ورفض النـاطق باسـم      .الحكومة وليس باسم الحركة، وان ذلك سيكون مرهونا بقبول اسرائيل بمبدأ الدولتين           
ليس فينا مـن    : واستدرك يقول .  غازي حمد تأكيد هذه األنباء او نفيها مكتفياً بالقول انها غير دقيقة            .الحكومة د 

هو ضد الحل السلمي، لكننا نريد حالً يقوم على مبدأ الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة لالجئين وتحريـر                  



 

 4

ورجح المسؤول الكبير في حماس ان يتم تبني مشروع المبادرة العربية في لقاء الحوار الوطني فـي                  .األسرى
   .الخامس عشر من الشهر الجاري

 الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غـازي       أنرام اهللا وليد عوض     في   2/5/2006القدس العربي   ر مراسل   وذك
.  بلورة خطة سياسية واقعية للتعامل وفقها مع المجتمع الدولي         ىاكد للقدس العربي بان الحكومة تعكف عل       حمد

درة السالم العربيـة   مباى تستند ال ان تلك الخطة الىوقال حمد نحن ندرس بلورة رؤية سياسية معينة مشيرا ال    
 ان تبني الحكومـة  ىوشدد حمد عل .العربية وانما تنحصر في نطاق الثوابت الفلسطينية     بيروت  قمة  التي اقرتها   

مبادرة السالم العربية التي رفضتها اسرائيل هي ورقة مجانية تقدمها الحكومة الفلسطينية السـرائيل، ولـذلك                
 اقامة الدولة الفلسطينية في     ى موافقة الحكومة الفلسطينية عل    ىواشار حمد ال   .بادرةترفض الحكومة تبني تلك الم    

 دون الرضوخ الي الشروط الخارجية المقرونة بـاالعتراف         1967حدود االراضي الفلسطينية التي احتلت عام       
واشـار   .وطنيـة باسرائيل، وقال نحن لدينا نقاشات مستمرة لبلورة رؤية سياسية واقعية تنحصر في الثوابت ال             

ـ       ى ان اسرائيل واالطراف الخارجية غير مهيئة بعد ال        ىحمد ال   ان  ى استقبال خطة حماس السياسية، ومنوها ال
 .االشكالية تكمن في ان االوروبيين يريدون فرض شروط مسبقة مثل االعتراف باسرائيل، وغيرها من الشروط

 الخارجية الفلسطيني أن حماس يمكن أن تقبـل         أكد وزير  :صنعاء من   2/5/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  
وأكد . تنازل عن فلسطين  ت لن   ماس ولكنها لن تقبل باالعتراف بإسرائيل، فح      ،1967بدولة فلسطينية على حدود     

الزهار أن حماس تقبل العمل السياسي التكتيكي، لكن ال يمكن أن تتنازل عن ثوابتها، وقال إن المراجعة لـدى                   
  .عن الثوابتالبعض تعني التنازل 

  
  جاهزون للتفاوض وفقاً لخريطة الطريق: عباس بعد لقائه العاهل االردني .2

اكد العاهل االردني الملك عبداهللا رفضه للحلول االحادية الجانب ووصفها بأنها ال تخـدم               : نبيل غيشان  ،عمان
 محمود عباس الـى     واشار في محادثات اجراها في عمان امس مع       . التوصل الى سالم دائم وشامل في المنطقة      

 مصري بعد تشكيل الحكومة االسرائيلية الجديدة للقيام بجهد على الصعيد الدولي للمساعدة             -وجود تنسيق اردني  
على استئناف عملية السالم واعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي واالسهام في العودة مجـدداً                

 مشاركة االردن والسعودية ومصر في اجتماع اللجنة الرباعية الـذي           واعتبر الملك ان   .الى طاولة المفاوضات  
عباس بأن تستمر    وتعهد العاهل االردني للرئيس    .سيعقد قريباً في نيويورك خطوة مهمة لتحريك عملية السالم        

بالده في استثمار كافة عالقاتها الدولية للبحث في آليات فاعلة اليصال المـساعدات التـي يحتاجهـا الـشعب                   
 الملك عبداهللا على نتائج جولته في عدد من الدول          عباسمن جهته، اطلع     .لفلسطيني لتجاوز ازمته االقتصادية   ا

وقـال   .يناالوروبية وموقف السلطة الفلسطينية إزاء إيجاد آلية مالئمة لضمان إيصال المـساعدات للفلـسطيني          
رسالتنا الـى الـشعبين     : سرائيلية الجديدة عباس في رده على سؤال حول الرسالة التي يوجهها الى الحكومة اال           

لكن عباس  . االسرائيلي والفلسطيني اننا جاهزون للتفاوض مع الحكومة االسرائيلية على اساس خريطة الطريق           
واعتبر عباس ان الحوار    . ابدى تشاؤمه من امكانية وجود جاهزية لدى اسرائيل للتفاوض مع السلطة الفلسطينية           

م واساسي ألننا نواجه اموراً خطيرة وربما كوارث، وبالتالي ال بد أن يتحمل الجميـع               الفلسطيني في الداخل مه   
 .المسؤولية رغم مطالبة البعض بالتأجيل، لكن ال اعرف السبب وربما يتم التأجيل ولكن أن ال يكون بشكل دائم                 

 لجنـة متابعـة،     سنقوم بارسال : وفي ما يتعلق بتطورات ملف حماس وإدخال االسلحة الى االردن قال عباس           
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومـة االردنيـة         .وبعض اعضاء اللجنة موجود في عمان حاليا للبدء في العمل         

واشار جودة الـى ان االتـصاالت        .مازلنا ننتظر الوفد السياسي االمني الفلسطيني وتحديد موعد الزيارة        : امس
  .تتوقف وبلغت ثالثة اتصاالتبين رئيس الوزراء االردني وبين نظيره الفلسطيني لم 

  2/5/2006الحياة 
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  يدعو الفصائل الفلسطينية لتجاوز خالفاتهاالزهار لقائه اليمني بعدالرئيس  .3
دعا الرئيس اليمني علي عبـد اهللا صـالح         : يو بي أي   نقالً عن    صنعاءمن   2/5/2006القدس العربي   نشرت  

صة من قبل أعداء الشعب الفلسطيني لزرع الخالفـات          تجاوز خالفاتها وتفويت أي فر     ىالفصائل الفلسطينية إل  
وجدد خالل لقائه وزير خارجية السلطة محمود الزهار، موقف بالده الـداعم للـشعب               .والتوترات في ما بينها   

 ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف،      ىالفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة عل         
وطالب صالح المجتمع الـدولي ضـرورة        . العمل من أجل تمتين وحدة الصف الفلسطيني        ضرورة ىمؤكداً عل 

وقالـت   .احترام إرادة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الالزم لتجاوز محنته وإنهاء معاناته في ظل االحـتالل              
تطـورات   خالل اللقـاء بحـث       ىوجر . نتائج جولة الزهار العربية    ىمصادر رسمية يمنية أن صالح أطّلع عل      

األوضاع الجارية في فلسطين في ضوء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حصار وما يعانيه المواطنون نتيجـة                 
 السبل الكفيلة بتقديم الدعم إلي الشعب الفلـسطيني مـن أجـل      ىلذلك من نقص في الغذاء والدواء، باإلضافة إل       

نبه، عبر الزهار عن شكره لموقف اليمن       من جا  .تعزيز صموده خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها        
تجاه الشعب الفلسطيني ومساندته من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشيداً بما تقدمه من دعـم مـستمر للـشعب                   

وأقرت  . جانبه سواء في الوفاء بتسديد التزاماتها المالية، طبقاً لما قررته القمم العربية            ىالفلسطيني والوقوف إل  
 . حسابات لتلقي التبرعات الشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصارالحكومة اليمنية فتح

 .خالل لقائـه مـع د       محمود الزهار  . د أكد: صنعاءمن   1/5/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وأضافت  
ساس عدم التفريط   أبوبكر القربي، وزير الخارجية والمغتربين اليمني، أن سياسة الحكومة الفلسطينية تقوم على أ            

بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ورفض أي ضغط على السلطة الفلسطينية للتخلّي عن حقّ مقاومـة                
 القربي بالتجربة الديمقراطية الفلسطينية ونزاهة العملية االنتخابية التي دحض بها           .ومن جهته أشاد د    .االحتالل

 القربـي ودعـا    .ن العرب غير قادرين على الممارسة الديمقراطيـة       الشعب الفلسطيني المقوالت التي تدعي أ     
المجتمع الدولي للوقوف ضد بناء جدار الفصل العنصري، والضغط على إسرائيل لوقف بنـاء المـستعمرات                
االستيطانية التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الحصار المفروض عليه، وضرورة استمرار             

  .دي للشعب الفلسطيني، واحترام خيارات الشعب الفلسطينيتقديم الدعم الما
  
  الحكومة الفلسطينية تطالب الرباعية بالضغط على اسرائيل لوقف بناء الجدار .4

 طالبت الحكومة الفلسطينية اللجنة الرباعية بالضغط على إسرائيل لوقف          : ا ف ب   ، كامل ابراهيم  ، غزة ،القدس
سمي باسم الحكومة غازي حمد على إن التصريحات التـي أدلـى بهـا              وأكد الناطق الر  . بناء الجدار الفاصل  

أولمرت حول تعهده باستكمال بناء الجدار إنما يفضح السياسة اإلسرائيلية وحكومتها القائمـة علـى العـدوان                 
ومصادرة األراضي ويكشف عن توجهاتها االستيطانية القاضية ببسط السيطرة على أجزاء واسعة من الـضفة               

 انه في الوقت الذي أقرت فيه محكمـة         ،وقال حمد في بيان له امس     .  الضفة إلى كانتونات معزولة    وتحويل مدن 
العدل الدولية بان الجدار غير قانوني يجب أن يزال نرى أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام هـذه الجريمـة                    

 الـضغوط والحـصار     في حين تمارس   اإلنسانية التي تهدف إلى وضع كل الفلسطينيين في سجون ومعتقالت،         
  .على الحكومة الفلسطينية المنتخبة ويعاقب شعبنا على خياره الديمقراطي

  2/5/2006الرأي األردنية 
  
  جلسات الحوار ال تهدف الى تشكيل حكومة جديدة  :عبداهللا عبداهللا .5

هللا، ان تحديـد   اعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عبداهللا عبـدا           :منتصر حمدان ،  رام اهللا 
موعد جديد للبدء بجلسات الحوار الوطني سوف يتم بعد لقاء من المقرر ان تعقده اللجنة مع رئـيس المجلـس                    

ورفض عبداهللا االدعاءات التي تتحدث عن تأجيل البدء بجلسات الحوار بناء على طلب من               .التشريعي االربعاء 
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دروا الى طلب تأجيل البدء بجلسات الحـوار نظـرا          الرئيس عباس، مؤكدا ان مسؤولين في حماس هم الذين با         
واوضح عبداهللا ان الحوار الوطني يهدف باالساس الى مناقـشة           .لحاجتهم لبعض الوقت للتحضير لهذا المؤتمر     

ثالثة محاور رئيسية االول حول الوضع الراهن وسبل مواجته خاصة في ظل الحصار المفروض على شعبنا،                
لطة الوطنية، والثالث العمل على تفعيل منظمة التحرير لتكون قادرة علـى القيـام              والثاني حماية مكتسبات الس   

وشدد عبداهللا على ان هدف الحوار لـيس بـأي شـكل مـن               .بدورها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا     
  .االشكال الى تشكيل حكومة جديدة كما سعى المسؤولين في حماس تصويره

  2/5/2006الحياة الجديدة 
  
  ال يوجد نص يسمح للرئيس بحل التشريعي: سعبا .6

اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تصريحات ادلى به الـى قنـاة              :  عمان ،عبدالجبار ابو غربية  
وواضح ان الرئيس لـه حـق ان         .العربية انه ال يوجد نص واضح يتيح لرئيس السلطة حل المجلس التشريعي           

  . وهذا قانوني وموجوديقيل الحكومة وان يستبدلها بغيرها
 2/5/2006عكاظ 

  
  عباس يحذر من انتقال القاعدة إلى األراضي الفلسطينية .7

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من انتقال عناصر من تنظيم القاعـدة             : اإلذاعة االسرائيلية الثانية  
وأشـار عبـاس خـالل    . حماسإلى المناطق الفلسطينية في حال استمرار الضغوط على الحكومة التي شكلتها  

مقابلة خاصة أجرتها معه قناة العربية إلى أن حماس رفضت الطروحات التي أطلقها مؤخراً الرجل الثاني فـي                  
  . تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

  1/5/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
  
  لن اترشح لوالية ثانية: ابو مازن .8
عباس في حديث لقناة العربية الفضائية امـس انـه ال ينـوي             اعلن الرئيس الفلسطيني محمود     : دبي،  ب.ف.ا

وقال عباس انه حان الوقت الذي يتحمل فيه         . وسيكتفي بانهاء مدة واليته الحالية     2009الترشح لوالية ثانية في     
وردا على سؤال حول ما اذا كان يعني انه سيرشح احـد ابنائـه لتـولي                . االبناء واالحفاد المسؤولية السياسية   

نحن لدينا انتخابات ديموقراطية حرة وهـذا امـر         .  ال ال هذا لن يحصل     :وقال .طة نفى ذلك بشكل قطعي    السل
  . معروف

 2/5/2006عكاظ 
  
  وزارة الداخلية مستمرة في تشكيل القوة األمنية المساندة لها: صيام .9

رة في تـشكيل القـوة      أعلن سعيد صيام، وزير الداخلية واألمن الوطني، أن الوزارة مستم          :كتب أيمن أبو ليلة   
األمنية المساندة لها وهي في لمساتها األخيرة لتبدء عملها بشكل فعلي قريباً لمواجهة حاالت الفوضى والفلتـان                 

 آالف عنصر مشهود    3إن القوة األمنية سيكون قوامها      : وقال صيام  .والعربدة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني    
ماء الصادق لهذا الوطن، مؤكداً أن القوة ستكون سنداً وعونـاً للحكومـة             لهم باألمانة والكفاءة والوطنية واالنت    

وشدد على قانونية ومشروعية تشكيل القـوة باعتبـار          .ولألجهزة األمنية خاصة الشرطة ولن تكون بديالً عنها       
  .ذلك من ضمن صالحياته األساسية للحفاظ على النظام والهدوء واألمن في المنطقة

  2/5/2006األيام الفلسطينية 
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  األمن الوقائي يطالب عناصره بتجنب المواجهة .10
 كشفت مصادر فلسطينية للحياة أن كتائب القسام، أعلنت قبل أيام عدة حال الطوارئ في صفوفها لحمايـة          :لندن

عنـصر  300وقالت المصادر إن القوة التي شكلتها كتائب القسام تتألف من نحو             .الوزارات والهيئات الحكومية  
 األسلحة والعتاد الالزم ووسائل االتصاالت الحديثة والسريعة، وتعمل على مدار الساعة، وهـي              مجهزين بكل 

واضافت المصادر أن هذه القوة شكلت استعداداً لمواجهـة محتملـة            .على أهبة االستعداد للتدخل في أي لحظة      
واستعداداً لهذه   .ضاربة لفتح ومتوقعة مع جهاز األمن الوقائي الذي يضم نحو ثالثة آالف عنصر ويعتبر القوة ال             

رشيد أبو شباك الذي يعتبر الـذراع       يراسه  المواجهة المسلحة المتوقعة مع حماس، سارع األمن الوقائي، الذي          
ومع ذلـك،    .اليمنى لمحمد دحالن، الى عقد سلسلة اجتماعات لعناصره وكوادره وقياداته لبحث هذه التطورات            

ي مواجهة محتملة مع مجموعات عسكرية من حماس أو غيرهـا مـن             طالب األمن الوقائي عناصره بتجنب أ     
  .األجنحة العسكرية القريبة منها، أو حتى من المواطنين في حال اندلعت تظاهرات أو احتجاجات في الشارع

  2/5/2006الحياة 
  

  العالم سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع الحكومة الفلسطينية: حماس .11
ن التراجع لن يكون في موقف الحكومة الفلسطينية، بل سيكون في موقـف              أكد النائب مشير المصري، أ     :غزة

وأشار المصري إلـى   .الدول األخرى التي تفرض الحصار وتمارس الضغط على الشعب والحكومة الفلسطينية 
تصريح الرئيس الفرنسي الذي اقترح بإنشاء صندوق لدعم رواتب الموظفين هو بداية التراجع، وبداية نظـرة                

واستـشهد  . حو القضية والشعب الفلسطيني، وبعداً عن التبعية األمريكية المنحازة لالحتالل اإلسرائيلي          منصفة ن 
إن تعليق الدعم عن الحكومة الفلسطينية ليس قراراً نهائيـا،          : المصري، بتصريح المفوضية األوربية التي قالت     

 كلما وجهنـا ضـربة      :لي الذي قال فيه   كما أشار إلى تصريح أحد قادة االحتالل اإلسرائي        .بل هو قرار مؤقت   
وشدد المصري، على أن العالم سيجد نفسه مضطرا التعامل مع واقع           . لحماس، زاد االلتفاف الجماهيري حولها    

موجود فرضه الشعب الفلسطيني عبر صناديق االقتراع، عنوانه من أراد الشعب فقيادة الشعب هـي لحمـاس،        
  . ومن قاطع حماس إنما يقاطع الشعب

  1/5/2006سبيل االردنية ال
  

  فرنسا ترفض منح البردويل تأشيرة دخول .12
كشف الناطق بلسان كتلة حماس البرلمانية فـي غـزة صـالح البردويـل أن               :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا 

 ،القنصلية الفرنسية في القدس الشرقية رفضت منحه تأشيرة دخول إلى فرنسا بعد نحو الشهر من تقديمه الطلب                
 من المفترض على فرنسا أن تساهم فـي         :وقال البردويل إنه   .لى أن الرفض جاء دون إبداء أي أسباب       مشيرا إ 

تهدئة األوضاع في المنطقة ومساعدة الفلسطينيين في محنتهم، بدالً من زيادة الضغط عليهم في ظل التـصعيد                 
  .ةاإلسرائيلي واألوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا والتضييق عليه من جهات عديد

  2/5/2006الوطن السعودية 
  

  البردويل يريد قنوات اتصال مع أوروبا  .13
أكد الناطق باسم حماس في المجلس التشريعي صالح البردويل أن الجهود مستمرة لفتح قنـوات اتـصال مـع               

 وأشار إلى أن الحركـة    . الدول الغربية، سعياً للوصول إلى العقلية األوروبية وإزالة النظرة المسبقة عن حماس           
وقال إنها تسعى إلى تكريس لقاءات مع ممثلين عن هذه الدول من اجل             . تلمس تجاوبا من قبل السويد والنرويج     

  إقناع الدول الغربية بنظرية حكومة حماس ومنهجها المتبع ومن اجل االستمرار في تقديم الدعم للشعب 
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  . لسطينيةالفلسطيني والخروج من األزمة االقتصادية التي تمر بها األراضي الف

 2/5/2006البيان 
  

  ترحيب فلسطيني بفتوى السيستاني بعدم التعرض لالجئين الفلسطينيين .14
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالفتوى التي أصدرها آية اهللا علي السيستاني بعـدم             :  فارس شرعان  ،عمان

ة على أرواحهم وعدم تعرضهم     التعرض لالجئين الفلسطينيين في العراق، مؤكدة اهمية هذه الفتوى في المحافظ          
وقال محمد ابو بكر، مدير مكتب منظمة التحرير في عمان، ان هذه الفتـوى مـن                . لألذى من أي جهة كانت    

  ..شأنها وقف عمليات التهديد التي يتعرض لها الفلسطينيون ووقف نزوحهم الى خارج العراق
  2/5/2006الشرق األوسط 

 
  ث التطورات الفلسطينية وفد قيادي من الجهاد في القاهرة لبح .15
كشفت مصادر مقربة من حركة الجهاد في غزة أن وفدا رفيع المستوى من قياديي الحركة وصل                :  د ب أ   ،غزة

ولم تكشف المصادر عن أسماء قيادات الوفد حيث أحيطت هـذه           . زيارة لمصر تستمرعدة أيام   في  إلى القاهرة   
قرر أن يلتقي الوفد بعدد من المسؤولين المصريين لبحث آخر          وأضافت أنه من الم   . الزيارة بقدر كبير من التكتم    

وتأتي زيارة الوفد قبل أيام من زيـارة         .التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان االسرائيلي المتصاعد      
  .عباس إلى القاهرةلمقررة 

  2/5/2006الدستور 
  

    سبعة أجنحة عسكرية منشكله موحدة خاصة .16
عسكرية عن تشكيلها وحدة خاصة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي وردعه في حـال إقدامـه              أعلنت سبعة أجنحة    

وقالت األجنحة إن هذه الوحدة مشكلة مـن كتائـب األقـصى،            . على أي اعتداء على المقاومة بكافة تشكيالتها      
نية، وكتائـب   كتائب القسام، سرايا القدس، كتائب أبو علي مصطفى، وألوية صالح الدين، كتائب المقاومة الوط             

وأكدت على أنها تضم قيادات مركزية من كل األجنحة العسكرية وستعمل بمثابة مجلس شـورى               . جهاد جبريل 
أكـدت تمـسكها    و. يتخذ من خالله كل القرارات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ المهام وموعدها وتحديد مكانهـا            

لعمليات التفجيرية في قلب دولة االحتالل بشكل       بالثوابت ودعمها للحكومة وقالت إن من أولى مهامها التخطيط ل         
  . مشترك واإلعالن عنها باسم فصائل العمل العسكري

  2/5/2006الرأي األردنية 
  

  اسرائيل اجرت اتصاالت مع قياديين من الحركة في السجون: حماس .17
ديـة فـي    كشفت مصادر في حماس ان اسرائيل بدأت اتصاالت سرية مع شخصيات قيا           :  محمد يونس  ،رام اهللا 

وقال مسؤول كبير في الحركة ان اللقاءات جرت اخيراً في عدد من السجون،             . الحركة في السجون االسرائيلية   
وانها اتخذت طابعاً استكشافياً مشيراً الى ان موظفين كباراً في المؤسستين السياسية واألمنية شاركوا في هـذه                 

  . اللقاءات
  2/5/2006الحياة 

  
  فاضة أشد عنفاً  أبو مرزوق يحذر من انت .18
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لحكومـة الفلـسطينية،   اقال موسى أبو مرزوق إن الواليات المتحدة ترتكب خطأ استراتيجياً بعزلها          : آي.بي.يو
وتعهد بأن تبذل حماس كل مـا        .وحذر من أن هذه السياسة ستكون لها نتائج عكسية قد تؤدي إلى حل السلطة             

عود إلى السابق وهذا يعني العودة      تشعب، وإن لم تتمكن فس    بوسعها لتمكين حكومتها من النجاح بعملها وخدمة ال       
  .إلى انتفاضة ستكون أكثر عنفاً من االنتفاضة األخيرة

  2/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إعالن القاهرة  ال يمكن تجاهل: حواتمة .19
بـر   ع 2005حذر نايف حواتمة من خطورة االلتفاف على قرارات إعالن القاهرة عـام              : تيسير أحمد  ،دمشق

 في المرحلة الحالية ألن فـي  اًفيار الحوار في الداخل كاعتباولفت النظر إلى خطورة    .االكتفاء بالحوار الوطني  
واعتبر أن الدعوة للحوار، تندرج في إطار الحوارات التي لم تنقطـع منـذ أن               . ذلك تهميشاً للشتات الفلسطيني   
 تفترض استكمال الحوار باالنتقال إلى القـاهرة         إلى أن الضرورة الوطنية    وأشار. وصلت حماس إلى الحكومة   

تنفيذاً إلعالن القاهرة بما يمكن من استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بعد أن جرى انتخـاب شـطره                  
  .األول في انتخابات المجلس التشريعي

 2/5/2006البيان  
  

  محاولة تفجير حاجز المنطارعن ؤولية مسبال حماس تنفي اتهام الشاباك .20
الشاباك حول مسؤولية حماس عن عملية تفجيـر         مصادر فلسطينية مقربة من حماس ان تقرير         قالت: تل أبيب 

حيـث أن   .  يستند الى معلومات اسرائيلية قديمة ويدل على انها بدأت تفقد مهنيتهـا ومـصادرها              معبر المنطار 
قود مجموعات صـغيرة تعمـل      درموش انشق عن لجان المقاومة منذ سنتين وتمرد على قائدها وبات ي           ممتاز  

عملية نفذت لخدمة تجار احتكاريين أرادوا اغـالق        الولم يستبعد أن تكون     . كالمرتزقة لخدمة كل من يطلب ذلك     
  .المعبر حتى يحدث نقص في بعض المواد التموينية أو مواد البناء، فيبيعون بضاعتهم باسعار عالية

  2/5/2006الشرق األوسط 
  

  رير في بيروت األسبوع المقبلافتتاح مكتب منظمة التح .21
قال أنور عبد الهادي المستشار اإلعالمي لفاروق القدومي، إن عباس زكي سيتوجه إلـى بيـروت األسـبوع                  
المقبل، الفتتاح مكتب لمنظمة التحرير بدعم وتأييد من القدومي، مشيرا إلى أن شفيق الحوت، عـرض عليـه                  

وأكد عبد  .  بيروت ـ لكنه اعتذر بسبب أوضاعه الصحية المنصب ـ أي أن يكون ممثال لمنظمة التحرير في 
الهادي انه تجرى اآلن ترتيبات لعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بكامل أعضائها في الداخل والخـارج                 
في النصف الثاني من مايو الجاري، مشيرا إلى انه سيتم عقد لقاء مهم بين أبومازن والقدومي في الفترة مـن                     

  .مايو الجاري يسبق اجتماع اللجنة المركزية 12 إلى 10
 2/5/2006البيان 

  
  حماس تجول في صور .22

جال وفد من حركة حماس، على فعاليات مدينة صور في ضوء السجال االعالمي بين حماس وفتح واالعتـداء     
ضرورة تجـاوز مـا     «وجرى التشديد على     .الذي تعرض له المسؤول السياسي في مخيم الرشيدية علي مرة         

ل من سجال اعالمي ورص الصفوف من خالل وحدة وطنية تجمع الجميع في مواجهة التحـديات التـي                  حص
ورفضت الفاعليات بحسب حماس، اي مخطط إلشعال فتنة داخليـة          . »يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحكومته    

  .في المخيمات، وشددوا على ضرورة الحفاظ على السلم االهلي
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  2/5/2006الحياة 
  

  ئتالف الحكومي بدون أن تلتزم بتأييد خطة أولمرت شاس تنضم لإل .23
 انضمام شاس إلى اإلئتالف الحكومي مـن        حول أولمرت وإيلي يشاي      الذي وقعه   تمت المصادقة على اإلتفاق   

تمت تسوية الخالف بشأن الفصل الـسياسي فـي الخطـوط األساسـية              حيث   .قبل ما يسمى حاخامات التوراه    
وافق أولمرت على أن ترفق شاس إلـى اإلتفـاق    حيث  . لمتعلق بإخالء مستوطنات  للحكومة، بما في ذلك البند ا     

إلخالء سيعرض على مؤسسات الحزب التخـاذ القـرار         لورقة أخرى تنص على أن القرار المستقبلي بالنسبة         
زيـادة مخصـصات   من خالل  إنجازها األساسي هو في المجال اإلجتماعي، أن شاس    في حين أعتبرت   .بشأنه

مفاوضات يهدوت هتـوراه     ويشار هنا من جهة أخرى إلى أن         . للمستحقين إلغاء تقليص المخصصات  واألوالد  
  . خدمات الدينية والوضع الراهنللالخالف حول الفصل السياسي والتشريع بالنسبة ، بعد وكديما قد تفجرت أمس

  1/5/2006 48عرب
  

  ديدة للنظر في برنامج وتركيبة الحكومة الج للكنيستجلسة استثنائية .24
سكرتارية الكنيـست، قالـت     أن   :الناصرة من   برهوم جرايسي  عن مراسلها    2/5/2006 الغد األردنية    نشرت

مساء أمس ان الهيئة العامة ستعقد جلسة استثنائية لها الخميس، للنظر في برنامج وتركيبة الحكومة الجديدة بعد                 
 نائبا، فيما من المتوقع     67بع كتل برلمانية لها     ان تم استكمال بناء االئتالف الذي سيضم في المرحلة األولى ار          

وكانت كتلة كديما قد قدمت برنـامج الحكومـة وتركيبتهـا الـى              .ان يضاف اليهم نواب كتلة يهدوت هتوراة      
قـرر ترشـيح داليـا ايتـسيك         في حين    .حزبهالكنيست، بعد ان استكمل اولمرت توزيع الحقائب على وزراء          

  . بفعل االتفاق مع كتل االئتالفاانتخابها مضمونبر ، التي يعتلمنصب رئيس الكنيست
تشكيلة الحكومـة تنـسف كـل       أن   :الناصرة من    أسعد تلحمي   نقال عن مراسلها   2/5/2006 الحياة   وجاء في 

أخفـق   حيث   .التوقعات بأن اولمرت قادرعلى تنفيذ خطته لرسم الحدود النهائية للدولة العبرية من طرف واحد             
وبعـد أن راج ان     .  متين يوحي باستقرار سياسي يضمن العيش أربع سنوات كاملة         في تشكيل ائتالف حكومي   

 نائباً، تبين أن المهمة ليست سـهلة بعـد          89 أو   84 ان يشكل حكومة تستند الى غالبية برلمانية من          تهباستطاع
عة أحـزاب    نائباً من أرب   67تعثر المفاوضات مع كل من اسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة ليكتفي مضطراً بدعم             

ليست متفقة بالضرورة على البرنامج السياسي أو االقتصادي للحكومة، ما ينذر بتصدع االئتالف لدى مواجهته               
 ال  الـذي حـزب   الويبدو أن الصورة لن تتبدل حتى في حال انضمام يهدوت هتوراة، وهو              .اول قضية خالفية  

 .الحكومة أو على رأس اللجنة المالية البرلمانيـة       يعنيه سوى افادة مؤسساته الدينية مالياً من خالل الجلوس في           
 ان  ،عن العالقات بين الحكومة والمستوطنين في الضفة الغربية       في كديما   قال المسؤول   فقد  في سياق متصل،    و

توقع حيث  ن العدد أقل بكثير،     بأخطة بعيد عن الواقع، مضيفاً      ال ألف مستوطن في اطار      70الحديث عن إخالء    
  .فاصل أكبر عدد ممكن من المستوطنات في الضفة الغربيةان يضم الجدار ال

  
  لن أسمح للحكومة بأن تهمل أو تتجاهل المفاوضات مع الفلسطينيين: بيرتس .25

قال بيرتس، انه سيعطي مضمونا سياسيا لمنصب وزير الدفاع وانـه سـيتعاون مـع               :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
 اسماه باإلرهاب إضافة إلى دفع عمليـة الـسالم إلـى            الطرف الفلسطيني في كل المجاالت ال سيما مكافحة ما        

مـن جهـة    و .سمح للحكومة المقبلة بان تهمل أو تتجاهل المفاوضات مع الفلسطينيين         يلن  بأنه  وأضاف  . األمام
 هاجمهم واسـتخف بهـم      بعد أن كان قد أدخل نفسه في صراع مجهول العواقب، مع جنراالت الجيش            أخرى،  

 انه اضطر لالعتـذار العلنـي والـصريح         رغمو. ي الخطاب السياسي اإلسرائيلي   بطريقة لم يسبق لها مثيل ف     
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العديـد مـن الشخـصيات االيجابيـة     مما دفـع ب .  وراحوا يهاجمونه بشكل قاسذلك،لم يقبلوا إال أنه   أمامهم،  
  . عن قلقهم من أن يطور بيرتس هذا الخالف إلى أحجام كبيرة إلى اإلعراباإلسرائيلية

  2/5/2006الشرق األوسط 
  

  االسرائيليين من الكثيرين في هذه المرحلة سيؤدي إلى سقوط احتالل غزة: حالوتس .26
 فيما أعرب عن تأييده لشن هجمات على مواقـع تابعـة            ،حالوتس عودة إسرائيل إلى احتالل غزة اآلن       رفض
 .خ القـسام   في وقف إطالق صواري    لم ننجح   والبقاء في غزة   أنه طوال سنوات القتال   ب  قائال، وأضاف .لحماس

مـن   و .ورأى أن اجتياح القطاع في هذه المرحلة سيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش                
واعتبر ،  مس باألمن اإلسرائيلي وأدى لصعود حماس     قد  جهة ثانية تحفّظ من مقولة أن تنفيذ خطة فك االرتباط           

نه وفقا لمقيـاس اإلصـابات فـي صـفوف          لى أ  وأشار إ  . هو نتيجة لعملية جارية منذ سنين طويلة       هاأن فوز 
  .وضع األمني في غزة تغير بشكل كامل نحو األفضلالن أاإلسرائيليين بعد فك االرتباط يمكن القول 

  2/5/2006 48عرب 
  

  تل أبيب تطالب دبلوماسييها عدم إقامة اتصاالت مع نظرائهم الفلسطينيين .27
ة تعليمات مشددة إلى جميع دبلوماسييها في الخارج، تطالبهم         أصدرت الخارجية اإلسرائيلي  : إلسرائيليةاإلذاعة ا 

في أعقاب قرار الحكومة اإلسرائيلية، عدم إجراء       ،  بعدم إقامة أي نوع من االتصاالت مع نظرائهم الفلسطينيين        
  .أي اتصاالت مع السلطة الفلسطينية وممثليها

  1/5/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  ستنفار األمني في ذكرى النكبةاالحتالل يرفع مستوى اال .28
 قررت أجهزة األمن اإلسرائيلية، التي تعيش حالة استنفار أمني مستمر، رفع هذه الحالـة إلـى                 :القدس المحتلة 

ثاني أعلى درجة تأهب، خشية وقوع عمليات فدائية فلسطينية، في ظل توفر العشرات مـن اإلنـذارات بهـذا                   
  .الشأن، بالتزامن مع ذكرى النكبة

  01/05/2006س برس قد
  

  اإلسرائيليون أقل تفاؤالً بشأن التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين: كاتساف .29
قال كاتساف، أن اإلسرائيليين قّل حماسهم بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلـسطينيين،               : الناصرة

ائيل والفلـسطينيين لـم تعـد        أن الفجوات السياسية بين إسر     موضحا. في أعقاب صعود حماس إلى سدة الحكم      
 ، إلى أن الحكومة الفلسطينية تكسر قواعد اللعبة وتجلب الكارثة على الـشعب الفلـسطيني              حيث أشار صغيرة،  

 الشروط التي وضعتها الرباعية      الفلسطينيون لبي عن خشيته من تفاقم األوضاع في المنطقة ككل، إذا لم            اربمع
  .الدولية

  01/05/2006قدس برس
  

   إسرائيليا7748ًة في اإلنتفاضة الثانية أصيب فيها  عملي945 .30
 138 أنه منذ العام الماضي وحتى اليوم قتـل          ، وزارة األمن اإلسرائيلية   ولق: 2/5/2006 48 عرب ذكر موقع 

 22123 معطيات، إلى أن  الوتشير   . تشمل هذه األرقام المعاقين الذين توفوا بسبب اإلعاقة        حيث ،جندياً إسرائيلياً 
 عمليـة وقعـت فـي       945 جاء أن  كما   .1860عام  البداية األولى لإلستيطان اليهودي       منذ   قتلوا   من الجنود 



 

 12

فيما من القتلى كانوا من األوالد،      % 18ن  فإمعطيات  الوبحسب   . إسرائيلياً 7748اإلنتفاضة الثانية، أصيب فيها     
  .1990من القادمين الجدد الذي جاؤوا إلى إسرائيل بعد العام % 18

جاء فـي نـشرة     إلى ما   : االسرائيلي إذاعة الجيش  نقال عن    1/5/2006كز دراسات الشرق االوسط      مر وأشار
 شخصاً قُتلوا خالل عمليات مسلحة نُفـذت العـام الماضـي لتـصل     45 أن ، منمؤسسة التأمين الوطني أمس   

  . شخصا749ً إلى 2006حصيلة ضحايا هذه االعتداءات منذ انتفاضة األقصى حتى العام 
  

  عربي ألف 387مليون و1سكان في إسرائيل بينهم ال نسمة عدد  الف26ماليين و7 :تقرير .31
وتـشير   . نـسمة  7،026،000تشير معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء أن عدد سكان إسرائيل يبلـغ اليـوم              

،  للـسكان  من العدد الكلي  % 80 أي ما يعادل     ، مليون من السكان هم يهود وآخرون      5.639المعطيات إلى أن    
المـصنفين  % 4أي 306.000، فـي حـين أن     %76يشكلون ما نسبته    حيث   ي، مليون يهود  5.333 بينهم   من

كما تشير إلى أن عدد العرب الـذين         .هم من القادمين الجدد غير المسجلين كيهود في وزارة الداخلية         وآخرين  
 تـشمل   هـي و. من السكان % 20 مليون، يشكلون ما نسبته      1.387يحملون بطاقة شخصية زرقاء يصل إلى       

 118.000كما جاء أن عدد السكان في إسرائيل قد ارتفع في العام األخير بمقـدار                .المقدسيين وأهالي الجوالن  
وقد وصل إلى إسرائيل فـي       . ألف طفل  138 ولد هذه السنة     حيث. نابعة من الزيادة الطبيعية    تهميشخص، غالب 
 مـن  2500 مـن أثيوبيـا،   3700 السوفياتي سابقاً،  شخص من اإلتحاد9300 ألفاً، من بينهم   21العام األخير   

 المدينة الوحيدة في إسرائيل، التـي زاد         سابقا كما جاء أن تل أبيب كانت      . من الواليات المتحدة   2000 و فرنسا
 3،102،200أي  من السكان   % 44بينما يسكن اليوم    .  شخص 248.500 ألف، حيث بلغ     100عدد سكانها عن    

 ألف شخص، وهـي تـل       200 مدن يزيد عدد سكانها عن       5وهناك  .  ألف 100ن  في مدن يزيد عدد سكانها ع     
 شخص في   1،786،000يافا وحيفا وريشون لتسيون وأشدود، عالوة على القدس، حيث يعيش ما يقارب             /أبيب

 ألف شخص   84000، ما يقارب    48كما أفادت المعطيات إلى أن القدس كان عدد سكانها في العام             .هذه المدن 
 شخص أما اليوم فيصل إلـى       248،500يافا  / عدد سكان تل أبيب    كان اليوم، في حين     718،900مع  بالمقارنة  

 اليوم، وفـي ريـشون      267،800 شخص بالمقارنة مع     98600وفي مدينة حيفا كان عدد السكان       . 378،800
 .   اليوم219،800 مقابل 11،100عدد اللتسيون كان 

  2/5/2006 48عرب 
  

  شؤون الفلسطينية بسبب توجهاته اليسارية هآرتس تستبدل مراسلها لل .32
ـ  معاريف عن مصادر في      تونقل.  اليسارية هولر بسبب توجهات  ياستبدلت هآرتس أرنون ريغ    ن ثمـة   أصحيفة  ال
 تغطية أخبار تتعلق    يهعرضت عل ذكر أن هارتس    و .ولوياتال التغطية وسلم أ   ه في خالفات في الرأي حول خط    

  . بالجدار العازل
  2/5/2006 48عرب 

  
  قتيل وجريحان في اشتباكات مخيم عين الحلوة .33

افادت مصادر امنية فلسطينية ان فلسطينيا قتل وجرح اثنان اخران أمس فـي             :  ب فادي الغوش  .ف. أ -صيدا  
  . بين مجموعة جند الشام ومقاتلين من حركة فتح،تبادل الطالق النار في مخيم عين الحلوة

 2/5/2006عكاظ 
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  كبة فلسطين يحيون ذكرى ن48فلسطينيو  .34
 إتحاد الجمعيات العربيـة،  - ويوم استقاللهم هو يوم نكبتنا دعت جمعية إتجاه        -تحت عنوان ال عودة عن العودة     

في بيان لها، إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة السنوية، في الثالث من أيار، في بلدة أم الزينات المهدومـة                    
مشاركة في هذا الحدث الهام، للتأكيد على ان مشروع العـودة         وناشدت إتجاه التجند والتجنيد الوسع      . والمهجرة

واحقاقه وضمان عودة الالجئين الفلسطينيين في الشتات والوطن هو مسؤولية كل الشعب الفلسطيني وكل فـرد                
  . ومؤسسة وتنظيم بمن فيهم كل فرد ومؤسسة واطار بين جماهير شعبنا في الداخل

  2/5/2006الحياة 
  

   الجئاً فلسطينياً يقطنون مخيمات الالجئين في لبنان 402875: تقرير أممي .35
 . الجئاً فلسطينياً يقطنون مخيمات الالجئين فـي لبنـان         402875أظهر تقرير لوكالة األونروا نشر، اليوم، أن        

تقرير إلى أن هناك تجمعات فلسطينية غير رسمية في مختلف المناطق اللبنانية، أنشئت بظروف مختلفة               الونوه  
وبين التقرير، أن عدد المقيمـين داخـل المخيمـات      ، وال يمارس فيها أي نشاط لـ األونروا،       1950ام  منذ الع 

الرسمية، يوازي نصف عدد المسجلين في سجالتها في لبنان، مرجعـة ذلـك إلـى األوضـاع االجتماعيـة                   
  .والمساحات الضيقة داخل المخيمات والحروب التي تعرضت لها

  30/4/2006وفا 
  

   معتقل فلسطيني خالل الشهر المنصرم300شهيد وأكثر من  36 :احصائية .36
    ة إنفلسطينياً بينهم ثالثة أطفال في الضفة وقطاع غزة استُشِْهدوا بنيـران قـوات االحـتالل        36قالت إحصائي 

كما اعتقلت قوات االحتالل أكثر من ثالثمائة مـواطٍن فلـسطيني مـن             .  الماضي لالصهيوني خالل شهر أبري   
  . الضفة الغربيةمختلف أنحاء

  1/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 رواتبال عدم دفع ىواالضراب احتجاجا عل تحركات للتظاهر .37
 ان هناك تحركات في صفوف الموظفين الفلسطينيين ، امس،علمت القدس العربي:  وليد عوض،رام اهللا

وضحت مصادر فلسطينية تنسق وا . عدم دفع رواتبهم منذ شهرينىللخروج في مظاهرات عارمة احتجاجا عل
في هذا الشأن ان االحتجاجات ستكون ضد قطع المساعدات الغربية عن السلطة وضد الحكومة الفلسطينية التي 

 .فشلت في توفير البديل عن االموال الغربية
 2/5/2006القدس العربي 

  
   شاحنة أردنية محملة بالمواد الطبية والغذائية إلى معبر المنطار27وصول  .38
أعلنت مصادر فلسطينية عن وصول قافلة المساعدات األردنية الثالثة التي وعـدت بهـا المملكـة                : فت حداد أل

 شـاحنة كبيـرة     27وقالت المصادر إن هذه الشاحنة مكونة من         .االرنية الى معبر المنطار كارني شرق غزة      
  .واد وأدوية ومستلزمات طبية إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تحتوى على م10منها إلى قطاع غزة، و17

  1/5/2006 48عرب
  

  مساع لتوحيد موقف المحامين تجاه التعامل مع المحاكم اإلسرائيلية .39
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 كشف خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق اإلنسان عن وجود : غزة ـ أكرم اللوح 
ي مع المحاكم اإلسرائيلية من خالل االستمرار       جدل ونقاش في أواسط المحامين الفلسطينيين حول كيفية التعاط        

في المرافعات أو مقاطعتها مؤكدا أن هذا األمر يعتمد باألساس على موقف المنظمات الحقوقيـة التـي تعنـي                   
بالحركة االسيرة مؤكدة على ضرورة دعم هذه الموقف من قبل الحركة األسـيرة فعـدم اعتـراف األسـرى                   

موقف المحامين في تحديد موقفهم النهائي من قضية المرافعات أمام المحـاكم            بالمحاكم اإلسرائيلية سيدعم من     
واستبعد أبو شمالة حصول    ،  اإلسرائيلية ليعتبر هذا انتصار كبير لشعبنا الفلسطيني وأسرانا في سجون االحتالل          

ولي إللزام  انفراج كبير في ملف األسرى والمعتقلين أو الحديث عن تبييض السجون إال في حالة صدور قرار د                
كشف أبو شمالة عن رفع دعوى قـضائية ضـد           و .إسرائيل باحترام القرارات الدولية وإطالق سراح األسرى      

الحكومة البريطانية بسبب مشاركتها في اعتقال أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وذلك بعد صـدور قـرار مـن                  
  .همالمحكمة العليا الفلسطينية باإلفراج عن

  2/5/2006الحياة الجديدة 
  

   تم التجديد لعمال العقود والموظفين:وزير العمل .40
 أنـه تـم التجديـد لعمـال العقـود           ، أمس ،أكد محمد البرغوثي وزير العمل الفلسطيني      : رشيد هالل  ،رام اهللا 

سنعمل على جعل برنامج البحث عن عمل برنامجا انمائيا         أضاف،  والموظفين الفلسطينيين الباحثين عن عمل، و     
وزارة خالل الفترة السابقة واصلت اتصاالتها لتسويق مشاريع انمائية حتى تخفـف مـن              لاوقال ان    .وتشغيليا

  .العبء على الشعب الفلسطيني من خالل توفير فرص العمل
  2/5/2006الوطن العمانية 

  
  المنظمات األهلية تحذر من كارثة انسانية ومجاعة في االراضي الفلسطينية .41
 السياسيون والمحللون االقتصاديون أن األزمة المالية التـي تمـر بهـا             أكد المراقبون :   عبدالقادر فارس  ،غزة

السلطة الفلسطينية تنذر بكارثة اقتصادية كاملة وانهيار كامل في هذا القطاع إذا استمر الوضع المـالي علـى                  
 تبعية   ان األزمة االقتصادية تعبر عن مدى       التلباني، عضو الغرفة التجارية في قطاع غزة     ، قال   من جهته ،  حاله

االقتصاد الفلسطيني إلى االقتصاد اإلسرائيلي، مطالبا الحكومة الفلسطينية باعتماد خطة اقتصادية تهـدف إلـى               
تفعيل االستثمار في األراضي الفلسطينية، وإنشاء المناطق الصناعية التي تساعد العمـال والخـريجين علـى                

 المنظمات األهلية، من حدوث كارثـة إنـسانية         من جهتها حذرت شبكة    .الخروج من أزمتهم اقتصادية والمالية    
  .خطيرة في األراضي الفلسطينية

  2/5/2006عكاظ 
  

  لحكومة اتحاد وطنيتدعو  انقاذية من رجال األعمال ةمبادر .42
من الـمقرر أن تطلق مجموعة من رجال األعمال، اليوم، مبادرة للخروج من األزمة الـسياسية               : جعفر صدقة 

وتدعو الـمبادرة إلى صياغة برنامج وطني فلـسطيني شـامل،           .ا السلطة الفلسطينية  واالقتصادية التي تمر به   
، 2002ومتفق عليه من جميع القوى والفصائل، ينسجم مع مبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت فـي                  

 .لة الــمقبلة  وقرارات الشرعية الدولية، وتكون أساساً للتحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني خالل الـمرح          
وتتضمن الـمبادرة ثالثة مسارات، األول على الصعيد السياسي وينص على إعالن مبادرة سياسية مـن قبـل                 

 .الرئيس عباس الستئناف الـمفاوضات النهائية مع إسرائيل استناداً إلى القرارات الدولية والـمبادرة العربيـة             
ويختص الـمسار الثاني بإدارة الشأن الداخلي وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن كافـة                 
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الفصائل والقوى، إضافة إلى شخصيات مهنية مستقلة، أما الـمسار الثالث فيتضمن تشكيل لجنة مـن جميـع                 
  .مقراطيةالقوى واألطراف الفلسطينية إلصالح منظمة التحرير وتطوير تمثيلها بطريقة دي

  2/5/2006األيام الفلسطينية 
  

   يوماً خالل األشهر األربعة الماضية55قوات االحتالل أغلقت معبر الـمنطار  .43
أكدت إدارة معبر المنطار أن السمة األساسية ألداء المعبر خالل األشهر األربعة الماضية تمثلـت                 :حامد جاد 

 ،وبينت دراسة أصدرتها إدارة المعبـر      . بشكل غير مسبوق   بكثرة أيام اإلغالق، ما أدى إلى تراجع أداء المعبر        
 أن  ةمؤكـد ،   يومـا  120 يوماً من أصل أيام العمل المفترضـة         55أمس، أن إجمالي أيام إغالق المعبر بلغت        

ـ         600 مليون دوالر، وذلك باحتساب خسارة يومية قـدرها          33الخسائر المباشرة منذ مطلع العام الحالي تقدر ب
 عدم تصدير منتجات القطاع، يضاف إليها الخسائر التـي لحقـت بالقطاعـات الـصناعية                ألف دوالر، جراء  

  .والخدمية المعتمدة على حركة النشاط التجاري في المعبر
  2/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  معرض للصناعات التقليدية الفلسطينية: من صنع يدي .44

يشها الفلسطينيون بفعل قطع المساعدات الدولية عـنهم،        االزمة المالية الخانقة التي يع    :  وليد بطراوي  ،رام اهللا   
ولمن كاد ان ينسى هـذه   . عادت لتذكرهم بالصناعات التقليدية التي قد تشكل مصدر دخل لهم ولو بشكل بسيط           

الصناعات بادر تجمع مؤسسة التعاون وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني الى اطالق برنامج اجادة لدعم               
خيرية الفلسطينية والذي بدأ باقامة معرض من صنع يدي للمنتجات التقليدية المصنعة في الجمعيات              الجمعيات ال 

  . االهلية ليس فقط بهدف اعادة الذاكرة لهذه الصناعات ولكن لمساعدة الجمعيات االهلية ماديا
  2/5/2006بي بي سي العربية 

  
  ي العقبةعزايزة وبيترمان يبحثان احتياجات الالجئين الفلسطينين ف .45

 شـيلدون   ، ومدير برامج االونروا في االردن     ، وجيه العزايزة  ، جال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية      :عمان
 الف الجيء، واطلعا علـى      18 على التجمعات الرئيسة لالجئين الفلسطينيين في العقبة والبالغة زهاء           ،بيترمان

وقال العزايزة ان الزيارة تهدف     . ة المجانية لالجئين  اعمال بناء اول مركز صحي شامل في المنطقة يقدم الخدم         
اشار بيترمان الى ان هدف الزيارة هـو تقـديم          و ، في العقبة لخدمة قطاع الالجئين فيها      االونروالمتابعة اعمال   

 والتقى الوفـد بمحـافظ العقبـة الـذي          .لالجئين بالتعاون مع السلطات المحلية في العقبة      اخطط عملية لخدمة    
كما التقـى الوفـد     . قع الخدمات المقدمة لعموم المواطنين في المحافظة ومن ضمنها فئة الالجئين          استعرض وا 

ضاف الذي أ  ،بمفوض الشؤون المالية واالدارية الذي قدم شرحا تفصيليا عن واقع الخدمات المقدمة في المنطقة             
  .ان الواقع التعليمي في العقبة يسير نحو التميز

  2/5/2006الرأي األردنية 
  

   مليون دوالر لتمويل مشاريع تنموية جديدة في فلسطين70 .46
 في اجتماعها الثالث والعشرين ،قررت اللجنـة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس: محمد أبو خضير، القدس

 إطالق مجموعة من ،في مقر البنك اإلسالمي للتنمية برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية يوسـف البسـام
ورحبت اللجنة بقرار  . مليون دوالر بالتشاور مع السلطة الوطنية الفلسطينية70لجديدة بحجم المشاريع ا

من أرباحها عن العام المنصرم لدعم مشاريع % 10الصناديق والهيئات المالية العربية بتخصيص ما يوازي 
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شروعـات التي على سير تنفيذ البرامـج والم اطلعت  كما،إنمائية في فلسطين عن طريق صندوق األقصى
يمولها الصنـدوقان، وعبرت عن ارتياحها الكتمال عدد من المشاريع في مجاالت الصحـة والتعليم والشؤون 

 . مليون دوالر685والجدير بالذكر أن مجموع ما تم صرفه من موارد الصندوقين بلغ حوالي  .االجتماعية
  2/5/2006القدس الفلسطينية 

  
  
  
  

  ئيل يزور اسرا اردنيصحافي وفد .47
 كدفعة أولى من المنتظـر      ، أمس ، أشخاص الى إسرائيل   8غادر وفد صحافي أردني مكون من       : لقمان اسكندر 

 أفراد آخرين معظمهم من مدرسي الجامعات الخاصة في         10أن يلحق به يوم السبت المقبل وفد آخر مكون من           
  .يام اسرائيل وتتزامن زيارة هذين الوفدين مع اغتصاب فلسطين واالحتفاالت بق.المملكة

والجمعية العلمية الملكية ومؤسسة    , ويتكون الوفد االول من ممثلين عن اعضاء في الهيئة العامة لنقابة المحامين           
ومؤسسات مجتمع مدني وشـعراء     , االذاعة والتلفزيون ومنظمات تعاونية وناشري وأصحاب صحف اسبوعية       

  .ينوأدباء مغمورين وليس من بينهم اعضاء في نقابة الصحافي
  2/5/2006العرب اليوم 

  
  موسى يناشد شركات األدوية تقديم تبّرعات عاجلة للشعب الفلسطيني  .48

ناشد عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، شركات األدوية تقديم تبرعات عاجلة للـشعب               : القاهرة
 األوضاع السيئة للمستشفيات في     وذكر موسى أنه تلقى عدداً من الرسائل من وزير الصحة، توضح           .الفلسطيني

وأشار إلى أنه تم التنـسيق مـع         .األراضي الفلسطينية المحتلة واحتياجاتها الملحة من أدوية ومستلزمات طبية        
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد األطباء العرب في هذا الشأن وتقرر إرسـال معونـات عاجلـة قيمتهـا                   

 ألف دوالر واتحاد األطبـاء العـرب        100ى حيث خصص المجلس مبلغ       ألف دوالر كدفعة أول    150اإلجمالية  
  . ألف دوالر لهذا الغرض50مبلغ 

  1/5/2006وفا 
  

  الجامعة العربية تدرس مقترحات لحل مشكلة رواتب الموظفين الفلسطينيين  .49
 عدة مقترحات   أعلن محمد صبيح األمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين أن الجامعة تدرس حالياً            : القاهرة

وردت اليها من وزير المالية عمر عبد الرازق لحل مشكلة دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين لتالفـي مـشكلة                  
وقال صبيح إن من بين هذه المقترحات تحويل المرتبات مباشـرة            .الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني    

 لميزانية السلطة أو انشاء خلية عمل مالية مـن          من قبل الجامعة العربية الى الموظفين من األموال المخصصة        
   .قبل السلطة الفلسطينية والحكومة والجامعة العربية ووزير المالية الفلسطيني لمعالجة القضايا المالية مباشرة

  1/5/2006وفا 
  

  . الخطيب وموسى يشاركان في ندوة اقليمية لبحث قضايا المنطقه .50
 عمـرو   جامعـة العربيـة   الير الخارجية عبداالله الخطيب وامين عام       شارك وز :  صالح الخوالده  ،البحر الميت 

 .البحر الميـت  في   في الندوة االقليمية الخاصة ببحث قضايا المنطقة التي نظمها مجلس التفاهم العالمي              موسى
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 عملية الـسالم    ، التي انعقدت بمشاركة خبراء سياسيين ومتخصصين من عدد من دول المنطقة           ،وناقشت الندوة 
  .ها وقضية االسالم والغرب والنزاع الفلسطيني االسرائيليبرمت

ان الحل   وقال،  واكد الخطيب ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بسالم وامن              
  .الوحيد لحل النزاع وانهاء الخالفات هو العودة الى طاولة المفاوضات

  1/5/2006بترا 
  

  دعاءات األردنية اإلتشكيك بمصداقية : هآرتس .51
 فالمحافل االستخبارية اإلسرائيلية تشير إلى أن       ،ليس واضحاً تماماً مقدار مصداقية اإلدعاءات األردنية      : هآرتس

حساباً مفتوحاً مع السلطات األردنية التي أبعدته من أراضيها بناء على طلب مـن إسـرائيل إثـر        لخالد مشعل 
الً عن ذلك، يحتمل أن تكون خلية حماس عملت بتوجيه مـن النظـام              وفض. محاولة االغتيال اإلسرائيلية بحقه   

  . السوري الذي يواصل استضافة قيادة حماس في دمشق ويدفع لقاء ذلك ثمناً دولياً
غير أنه توجد أيضاً إمكانية أخرى في أن تكون هذه مؤامرة ذات طابع فني أكثر، بين نشطاء عسكريين ينتمون                   

ويحتمل أن تكون االتهامات األردنية ضد حماس قد        . ألردن وبين نشطاء من حماس    إلى اإلخوان المسلمين في ا    
  . ضخّمت بقدر ما، لتبرير الكتف البارد الذي أدارته عمان لحكومة حماس منذ انتخابها

  1/5/2006السفير 
  

  هنية وأولمرت من أكثر الشخصيات قدرة على تغيير العالم  .52
 شخـصية   21تايم األمريكية أولمرت وإسماعيل هنية ضمن أكثر        صنفت مجلة   : عبدالرؤوف أرناؤوط ،  القدس

  .قيادية وثورية تملك القوة لتغيير العالم
  2/5/2006الوطن السعودية 

   
  فرنسا تحاور حماس سرا .53

ن ممثلين عن الحكومة الفرنسية شرعوا في الشهر الماضي         أكشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع      : وكاالت
  .قناع الحركة بوقف العنف مقابل فك العزلة الدولية عنهافي محاولة إلس في الخارج بفتح حوار مع قادة حما

  2/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

 سعي أميركي لتشديد الخناق اإلقتصادي على الفلطسينيين .54
وروبيـة  أمام عروض عربيـة و ألى سد الطريق إن الواليات المتحدة تسعى     أ ،مسأ ،ذكر دبلوماسيون غربيون  

ن  أ قـال دبلوماسـيون    و .حماسزمة تمويل حكومة    ألى موظفي السلطة الفلسطينية لحل      إواتب مباشرة   لدفع الر 
ميركيـة  ن تحبط خطط جامعة الدول العربية لتجنب العقوبـات األ         أضغوط الواليات المتحدة على البنوك يمكن       

المتحـدة اسـتخدام    كما تستطيع الواليـات      .موال بشكل مباشر في حسابات موظفي السلطة      أدخال  إعن طريق   
يشرف عليه البنك   نشاء صندوق لدفع الرواتب     فرنسي إل القتراح  االمام  أنفوذها في اللجنة الرباعية لسد الطريق       

مس ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة      ألى اسرائيل   إوقد وصل    .الدولي، ألن قرارات اللجنة تتخذ باإلجماع     
 .ة بهدف تنسيق جهود واشنطن لعزل حماساالميركي لشؤون االرهاب واالستخبارات المالي

  2/5/2006القدس الفلسطينية 
  

   الفلسطيني يؤثر على سالمة العالم -استمرار الصراع اإلسرائيلي: وولفنسون .55
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قال مبعوث الرباعية الدولية إلى المنطقة جيمس وولفنسون في تقرير نهائي قدمه عشية             :  والوكاالت 48عرب  
ونقلـت صـحيفة   .  الفلسطيني يؤثر على السالم العالمي-ر الصراع االسرائيلي استقالته من منصبه أن استمرا   

رجاء العمل على وضع حد لهذا الـصراع        إهآرتس اليوم الثالثاء عن وولفنسون مطالبته الرباعية الدولية بعدم          
ائي قرار الـدول    وانتقد وولفنسون في تقريره النه     .ن الرباعية الدولية ستفقد أهميته كهيئة لحل النزاعات       إال ف إو

ء كبير منهـا    ، وخاصة بعد إنفاق جز    الغربية قطع كل المعونات ماعدا المساعدات االنسانية عن حكومة حماس         
  تساءل التقرير قـائالً    ،لبناء مؤسسات حكومية واقتصاد مطلوب من أجل قيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء            

مم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لن يمكنها       ن األ أقرير  وقال الت  .هدافن ببساطة عن هذه األ    هل سنتخلى اآل  
ثنـين  مس اإل أوقال وولفنسون في مؤتمر صحفي مشترك        .ذا انهارت مؤسسات السلطة الفلسطينية    إسد الفراغ   

ن هـذه هـي     أ في رباعي الوساطة يعتقـد       في واشنطن مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ال أظن أن احداً          
 من منصبه كمبعوث خـاص لربـاعي        نه استقال رسمياً  أوقال معاونون لوولفنسون     .غي تبنيها السياسة التي ينب  

صبحت حركة حماس تـسيطر علـى       أن  أن بعد    من ابريل نيسان بسبب القيود على دوره اآل        30الوساطة في   
ـ    ونة األ ن التعهدات التي قطعتها في اآل     أوقال تقرير وولفنسون     .السلطة الفلسطينية  ة بتقـديم   خيـرة دول عربي

ضـاف التقريـر    أو .سعانة مؤقتة لحكومة حما   إال تقديم   إحسن تقدير   أمساعدات للفلسطينيين لن تستطيع على      
لى الهدف النهائي لحـل     إنسانية وحدها سوف تكفي وتوصلنا      نفسنا هل المعونات اإل   أقوله يجب علينا أن نسأل      

 في المئة والفقر    47لى  إ 2008البطالة عام   وفي ظل السيناريو الجاري سيصل معدل        .قائم على وجود دولتين   
 في المئـة    27ن نصيب الفرد الحقيقي من الدخل سيهبط        ألى  إوتذهب تقديرات البنك الدولي     .  في المئة  74لى  إ

نه لم تتحقق فائدة تذكر من اتفاق توسطت فيه رايس العام الماضي لتسهيل             أوأقر في تقريره ب    . وحده 2006عام  
وندد وولفنسون بسياسة اسرائيل التي تفـرض        . غزة بعد انسحاب اسرائيل من القطاع      لىإمرور البضائع من و   

يـام التـي كـان      غلق نصف األ  أن معبر المنطار    أالحصار االقتصادي والتجويع على الشعب الفلسطيني وقال        
 شاحنة  150 شاحنة في اليوم وهو أقل كثيرا من         23ن حجم التصدير بلغ في المتوسط       أو. ن يعمل فيها  أ مقرراً

  .في اليوم نص عليها االتفاق
  2/5/2006 48عرب 

  
  ألمانيا تساند بقوة التوّصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة : برلماني ألماني .56

أكد روبرشت بولنس، رئيس لجنة العالقات الخارجية في البوندستاج األلماني، اليوم، مساندة بالده بقوة للتوصل               
ـ    ".خارطة الطريق "قلة عبر المفاوضات وعلى أساس      إلى إقامة دولة فلسطينية مست      لـصحيفة   هوأعلن في حديث

األهرام المصرية، أن كل الحكومات األلمانية وضعت هدفاً التزمت به، وهو ضـرورة تحقيـق الـسالم فـي                   
ورأى أن على حركة حماس أن تستفيد من الفرصة السانحة أمامها بعد االنسحاب اإلسـرائيلي مـن                  .المنطقة

 ورأى بولنس أن على حماس اإلسـتجابة        .واستغرب بولنس عدم اعتراف حماس بمنظمة التحرير      . ةقطاع غز 
  .للشروط األوروبية الثالثة

  1/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

   في المئة من اللبنانيين الشيعة ال يوالون طهران70 :استطالع .57
، والفلـسطينيين   )سنة وشيعة (مين اللبنانيين    استطلع مركز بيروت لألبحاث والمعلومات رأي المسل       :عبدو سعد 

نُفِّـذ  . في مخيمات لبنان، في شأن موقفهم من ملف ايران النووي والتداعيات التي يثيرها في الساحة الدوليـة                
 فـي   90،7أيد ما نـسبته      .توزعت على األراضي اللبنانية كافة    و منه، 24 أبريل الماضي و   20االستطالع بين   

 في المئة رفضوا    9.3ق ايران في امتالك التكنولوجيا النووية ألهداف سلمية، في مقابل           المئة من المستطلعين ح   
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وأعرب   في المئة أنهم يناصرون إيران في حال اندالع حرب بينها وبين الواليات المتحدة،               76.5وأكد   . ذلك
ضها لهجوم أميركي   اللبناني سيشارك في الحرب إلى جانب ايران في حال تعر         » حزب اهللا « في المئة ان     76.9

 حول ما اذا كان دخول إيران النادي النووي يـنعكس            و . في المئة هذه المشاركة    22أو إسرائيلي، فيما استبعد     
 21.9 في المئة من المستطلَعين ذلك، فيما إعتبـر          78.1ايجاباً على الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل، أيد         

 في المئة إيران على إنتاج      79.3وشجع  .  اإلسرائيلي –الفلسطيني  في المئة أن هذا األمر لن يؤثر في الصراع          
هـل تؤيـد    (وخصص السؤال السابع     .  في المئة ذلك   20.7األسلحة النووية لتتوازن مع إسرائيل، فيما رفض        

ين  في المئة مـن المـستطلَع      70.5ألبناء الطائفة الشيعية فقط، فقال ما نسبته        ) إيران أم تواليها أم اإلثنان معاً؟     
 في المئة أن هذه العالقة هي عالقة مواالة، وأكـد           7.7الشيعة أن عالقتهم بإيران هي عالقة تأييد، فيما إعتبر          

  . في المئة انهم يؤيدون ايران ويوالونها21.8
يظهر االستطالع، األول من نوعه في لبنان، أن المواقف السياسية العامة ألبناء المذاهب االسالمية اللبنانية في                

لفات االقليمية تكاد تكون متطابقة مع مواقفهم وآرائهم في الملفات الداخلية، وأن آراءهم هذه تستند أساساً الى                 الم
كما تبدو مواقف الفلسطينيين متماثلة مع ابناء المستطلعين من ابناء الطائفة الشيعية            . خلفية االصطفافات المحلية  

ن ما يحكم مواقف بعض ابناء الطائفة الـسنية وآراءهـم فـي             ويبدو من جهة ثانية، ا     .الى حد التطابق تقريباَ   
ورداً على السؤال الثاني، اعتبر ما      . القضايا المحلية وحتى االقليمية منها هو صلة هذه القضايا بالنظام السوري          

 في المئة من الفلسطينيين ان امتالك ايران لهـذه التكنولوجيـاَ يقلـق              83 في المئة من الشيعة و     97نسبته نحو   
واعتبـرت أكثريـة     . في المئة من السنة ذلك على خلفية موقفهم من سـورية           61اميركا واسرائيل فيما يعتبر     

عارمة من الشيعة والفلسطينيين أن دخول إيران النادي النووي ينعكس إيجاباً على الفلسطينيين، فيما عتبر نحو                
الستفتاء حول الثقة التي تتمتع بها ايران بـسبب          في المئة من السنة أنه ينعكس إيجاباً، ما يشكل نوعاً من ا            66

  .موقفها االيجابي من الفلسطينيين
  2/5/2006الحياة 

  
  قلق أمريكي من ظاهرة اإلسالم السياسي في الصومال .58

حذر تقرير أمريكي جديد من ظاهرة تنامي الجماعات االسالمية وأنشطتها في الصومال، مشيراً الى وجود قلق                
المريكية من ان تشكل هذه الجماعات قاعدة كبيرة لتنظيم القاعدة والجماعات ذات الصلة به              كبير لدى االدارة ا   

وقال التقرير االمريكي ان    . في الصومال الذي يعاني من غياب سلطة مركزية منذ اكثر من خمسة عشر عاما             
ال في ظل فشل    الجماعات االصولية تحاول فرض نفسها على المسرح السياسي في الصومال وتطرح نفسها بدي            

  .اي نظام سياسي نتيجة الخالفات القبلية
  2/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
    والمخرج في قبول حماس قيام دولتين،الحوار الوطني لن يحل األزمة: الرجوبجبريل  .59

  هل يمكن الوصول إلى قاسم مشترك بين مؤسستي الرئاسة والحكومة؟ :حاوره فهيم الحامد
ضية وطنية وليست قضية رئاسة وحكومة وأنا اعتقد أن إخواننا بحماس سيخطئون إذا              القضية السياسية هي ق    -

  .لم يقبلوا بقرارات الشرعية الدولية
  كيف يمكن التنسيق بين المؤسستين لمنع االزدواجية؟* 
يجب ان تكون هناك مرجعية عبر القانون األساسي وال خيار أمامنا إال خيار العمـل المـشترك وال خيـار                     -
  .منا إال اعتبار الوحدة الوطنية برنامج عمل وطنيأما
  هل تعتقد أن الخالف بين حكومة حماس أبو مازن هو للسيطرة للمؤسسة األمنية؟* 
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 أنا أعتقد أن الملف األمني هو الملف األكثر سخونة وحساسية والبد من حل هذه المشكلة والبـد أن يبـادر                     -
بعة وزراء حسب القانون هم رئيس الحكومة ووزيـر الداخليـة           الرئيس بتشكيل مجلس أمن قومي يشرك به أر       

ووزير الخارجية ووزير المالية ويتم االتفاق على آلية لتفعيل المجلس ضمن النـصوص واألنظمـة ووضـع                 
األجهزة األمنية بتصرف الحكومة واالتفاق على برنامج عمل وخطة تقرها الحكومة والرئاسة ومجلس األمـن               

  .مة بتنفيذهالقومي وتباشر الحكو
   في الماضي؟ اماذا عن قرار توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية الذي تمت الموافقة عليه* 
 أنا أعتقد أن األمن يجب أن ال يكون عنصر منافسة بين الحكومة والرئاسة ويجب أن يتم االتفاق لحل هـذه                     -

 لمتابعة السياسات األمنية والتنقالت     القضية من خالل توحيد األجهزة وتشكيل مجلس أمن قومي برئاسة الرئيس          
  .والميزانيات والتغطيات والمناقالت

  ما رأيكم في دعوة أبو مازن إلى حوار وطني فلسطيني فلسطيني؟* 
الحوار الوطني يجب أن يكون لـه       .  الحوار لن يحقق حال للمشكلة الموجودة سواء كانت داخلية أو خارجية           -

  .ناً وطنياًآلية ومرجعية وأطرافاً وليس مهرجا
  ما هى نصيحتكم لهذه الحكومة؟* 
نصيحتي للحكومة أن تباشر وبأسرع وقت ممكن إعالن قبولها بفكرة اقامة دولتـين لـشعبين وقبـول كـل                    -

االلتزامات التي قدمتها منظمة التحرير كجزء من النظام الرسمي العربي تجاه االسـتقرار الرسـمي والـسالم                 
رع في اتخاذ هذا الموقف الذي من شأنه فك الحصار عن الفلسطينيين والقضية             والحكومة يجب أن تسا   . العالمي

الفلسطينية بمعزل عن ما يريده اإلسرائيليون الذين يتمنون الخير ألنفسهم ويتمنون لنا الدمار والمستفيد من هذا                
  . .اليمين اإلسرائيلي

  ما هى نصيحتكم ألبو مازن؟* 
لتفاهم والتناغم مع الحكومة من خالل مجموعات عمل وطني بـدون           نصيحتي هي السعى إليجاد صيغة من ا       -

مصلحة شخصية ويجب على أبو مازن إعادة ترتيب الرئاسة من خالل شخصيات ال غبار على سلوكها وعلى                 
وبتقديري أكبر خطأ ارتكبه أبـو مـازن أن         . تاريخها ويعطي مجاال لجيل الشباب ومجاال لكل من يريد العمل         

  .االنتخابات يعيدهم إلى العمل اآلن من خالل بوابة الرئاسةالذين فشلوا في 
  2/5/2006عكاظ 

  
 قبيلة فتح ومجاهدو حماس .60

 محمد صالح المسفر. د
ما أن انتهي خطاب المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس الفلـسطينية يـوم الجمعـة                    

د الحكومة المنتخبة من اختصاصاتها وتـشكيل        والذي جاء فيه ما معناه أن هناك من يحاول تجري          21/4/2006
حكومة ظل لمواجهة الحكومة المنتخبة وان من بين هؤالء من هو متواطئ مع العـدو الـصهيوني وحلفـائهم                   
األمريكان ضد إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار حكومته، إال واندفع الكهنة من حركـة فـتح لتـأجيج                   

في مواكب مسلحة تهدد بالويل والثبور لكل مـن يتـصدي لرمـوز الفـساد               الرأي العام الفلسطيني وإخراجه     
والمفسدين المفرطين والمورطين من أعضاء السلطة الفلسطينية التي أفل نجمها بقرار شـعبي وطنـي عبـر                 

 .صناديق االنتخابات
ـ               ة الفتحاويـة   خرج علينا عبر شاشات التلفزة العربية والدولية رموز التواطؤ مع العدو الصهيوني من الحكوم

المهزومة شعبيا ورموز التنازالت لمطالب بني صهيون يؤججون الكراهية ويمارسون التحريض علي الحكومة             
المنتخبة، في كل المجاالت فلسطينيا وعربيا ودوليا إلي حد أن معظمهم أيد فرض الحصار والمقاطعة للحكومة                
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ير مؤتمنة وان تفكيرهم مغلق وإنهم ال يؤمنون        ذوو عقلية غ  : التي تقودها حماس إن هؤالء أي مناضلي حماس       
 .25/4/2006بالتعددية والديمقراطية بيان صادر عن حركة فتح في 

يقولون في بيانهم المذكور أعاله إن المجاهد خالد مشعل اتهم بعض قادة فتح بالتواطؤ مع العدو، وان هذا القول                   
لي التشكيك، أليس اتفاق جنيف يعتبـر تتويجـا عمليـا           قدح في حق القيادة، ولكن هذا القول حقيقة وال يحتاج إ          

لعملية تواطؤ قام بها فريق قاده ياسر عبد ربه، وقد أدين ذلك االتفاق ومن شارك في إعداده والتوقيع عليه من                    
قبل كوكبة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية لما تضمنه من تنازالت خطيرة وتجاهل قضايا الالجئين ومدينة               

 . رأسها قمع المقاومة الوطنية وضمان امن المستوطناتى على وشروطا أمنية اخرىسرالقدس واأل
 بهذا الخصوص يسعي بعض مـن نـصبوا أنفـسهم زورا            ىلقد جاء في بيان صدر عن كتائب شهداء األقص        

للتحدث باسم الشعب الفلسطيني ممن ارتبطت مصالحهم الشخصية بالمشروع األمريكي ـ الصهيوني لوضـع   
 تصفية القضية الوطنية لشعبنا والتخلي عن جوهر القضية بتنازلهم عـن حـق عـودة                ىاألخيرة عل اللمسات  

فهل بعد هذا القول شك     . الالجئين وقد وصف البيان المشاركين في إعداد االتفاق وتوقيعه بالساقطين والمرتدين          
 فيما قاله المجاهد خالد مشعل في حق هؤالء؟

 ال يؤمنون بالتعددية السياسية والديمقراطية؟ أليسوا هم الذين رفضوا المشاركة        ونسال أزالم الفكهاني منهم الذين    
في حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الفصائل الوطنية ورفضوا جميعهم تحت ذريعة يجب علي حركة حمـاس                 
 اوال االعتراف بجميع التنازالت التي قدمتها حكومة فتح للعـدو الـصهيوني دون مقابـل اللهـم إال الـسماح                   

الم تُرفض  . للمتاجرين بقضايا الوطن ومصيره بحرية الحركة بين الحواجز التي يقيمها جيش العدو الصهيوني            
نتائج االنتخابات في أولها ثم قبلت ولكن تم االلتفاف عليها بتفريغ خزائن حكومة فتح حتي مـن المـصاريف                   

ليا دون مشاورة الحكومة المنتخبة شعبيا،      اليومية المتواضعة جدا، وإصدار مراسيم تعيينات في مراكز قيادية ع         
ونسأل كهنة وطابور   . ورفض رئيس السلطة ابو مازن كل التعيينات التي أصدرتها حكومة السيد إسماعيل هنية            

تجار أوسلو الذين يطالبون الحكومة المنتخبة دون تزوير أو بلطجة أن يعترفوا باتفاقيات أوسلو ونتائجها؟ الـم                 
أرييل شارون،  ( األبد   ىاتفاقيات أوسلو ماتت وال   : العتراف بها وشهادته أنها ماتت وقال     يلغها شارون ويرفض ا   

 ).2001عمان : دار الجليل(سجل خدمة وعمليات انتقامية، 
ال نريد أن ننكأ الجراح، ولكن من حقنا نحن أنصار الحركة الوطنية الفلسطينية أن نسأل مـن افـشل حركـة                     

 1982 في جنوب لبنـان عـام        ى من تونس وماذا جر    ىردن ومن لبنان وحت   النضال الوطني الفلسطيني من األ    
ومن الذي ألغي معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني أليسوا المتاجرين باألوطان وجوقة اوسلو وكلهـم مـن                 

وهنا يجب االعتراف انه يوجد مناضلون شرفاء بين صفوف هذه الحركة التي قال فيها احد أركان                . حركة فتح 
 مناضلة ضد توجهات فتح أبو      ىة التحرير يوما أنها حركة تفريط وتوريط ونشهد بوطنية الذين شكلوا قو           منظم

 .عمار رحمه اهللا ومن بعده محمود عباس
 غزة والضفة الغربية مـدججين بالـسالح    ىقد يقول قائل نحن خرجنا من عمان وبيروت وتونس ولكن عدنا إل           

ني والحمامات عدتم بعقلية التاجر وليس بعقلية المناضل وسالحكم اشـد       ونقول، عدتم ولكن بعقلية شارع الفاكها     
 مـن مالبـسهم فـي       ىفتكا بمعارضي سياساتكم وتوجهاتكم السياسية ولم نر لكم أثرا عندما جرد زمالؤكم حت            

 .اريحا
ح مـن    علي شاشات التلفزة العربية والدولية صور الملثمين المدججين بالسال         ىمن المؤلم حقا والمحزن أن نر     

حركة فتح وهم يجوبون شوارع رام اهللا وغزة يهددون ويتوعدون بالويل والثبور لحركـة حمـاس المجاهـدة                  
من المحزن أن يخرج علينا ثلة مـن بلطجيـة      . وأنصارها وكذلك احتجاجا علي ما جاء في خطاب خالد مشعل         

الق تحديا لمشاعر كافة الـشعب      فتح بال حياء وال تربية وطنية أو تثقيف سياسي وهم يبرزون عوراتهم بال أخ             
 .الفلسطيني واستفزازا للملتزمين من مجاهدي حركة حماس وأشبالها في مدينة غزة
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 هذه االنتفاضة الال اخالقية من قبل بعض كوادر فتح وقياداتها وجنودها أن يثأروا إلخوانهم               ىكنا نتمني أن نر   
 مالبسهم العسكرية وكذلك مالبسهم الداخليـة إال        وزمالئهم في الحركة الذين جردهم الجيش اإلسرائيلي من كل        

كنـا نتمنـي أن    .  سيارات شحن الزبالة لنقلهم إلي معسكر االعتقال الستجوابهم        ىما يستر عوراتهم وساقوهم إل    
 قول محمود عباس رئـيس حركـة   ى ما جاء في خطاب خالد مشعل االحتجاج عل    ى بدال من االحتجاج عل    ىنر

تشهادية في تل أبيب بأنها عملية حقيرة وكنا نتمني من محمود عباس وجوقتـه ان  فتح الذي وصف العملية االس   
يثأروا العتقال نزالء سجن أريحا وبمن فيهم قائد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية التـي يطـالبون حركـة                   

 . حماس االعتراف بشرعيتها
  2/5/2006القدس العربي 

  
  لوطنيالفلسطينيون مطالبون بتحديد أسس للحوار ا .61

   هيثم الصادق
رغم أهمية إجراء حوار فلسطيني شامل لتجاوز االزمة الراهنة في الصف الفلسطيني والخروج ببرامج تعـزز                
اسس الوحدة الوطنية وتساهم في صياغة مواقف مشتركة لمواجهة االندفاع الصهيوني نحو الحل احادي الجانب               

 ووحيد للشعب الفلسطيني رغم أهمية هذا الحـوار اال أن           وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي      
  .ضمان نجاحه هو الجوهر االساسي الذي يجب أن يبنى عليه هذا الحوار

وهذا يتطلب البدء بمرحلة من المشاورات الداخلية بين القوى والفصائل الفلسطينية لتحديد أجندة هـذا الحـوار                 
افراغ هذا الحوار من مضمونه الوطني العام لـصالح تكـريس           واآلليات الضرورية للوصول اليها حتى ال يتم        

أجندة سياسية خاصة بأحد الفصائل وتحويله الى حوار طرشان أو ميدان للتشاحن وتقاذف االتهامات المتبادلـة                
يتحول معه هذا الحوار من ضرورة ملحة ومطلب شعبي واسع الى آلية لتنفيس التحامالت والتـشاحنات بـين                  

  .وطني الفلسطينيفرقاء العمل ال
أهم النقاط التي يجب أن يتم االتفاق عليها هي نبذ االوهام حول إمكانية قبول اسرائيل بتقـديم تنـازالت تلبـي                   
طموحات الشعب الفلسطيني سواء بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني المحتل منذ عام               

.  الذي يتجاوز هذه المساحة الجغرافيـة الـضيقة        1947الدولي لعام    اذا قبلنا بالتنازل عن قرار التقسيم        1967
والذي صممته قرارات الشرعية الدولية كما ال يمكن الوهم بإمكانية قبول اسرائيل باالنـسحاب مـن القـدس                  
الشرقية أو عودة الالجئين وهما من الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى ضوء هذه الحقائق يجب أن يبنى القرار                 

  .طني الفلسطيني المستقلالو
أما من جانب تنظيمي فيجب االتفاق على فهم مشترك لطبيعة السلطة الوطنية الفلسطينية كإنجاز وطني ينبغـي                 

يـرى  هل هي قطاع خاص لمن خسروها أم آلية سياسية لتحقيق االهداف الوطنية؟ ففي حـين                .. الحفاظ عليه   
على السلطة الوطنية أهم عندهم من الدفاع عن ثوابت الموقف          بعض الرموز السياسية الفلسطينية أن االستيالء       

الوطني الفلسطيني ويحاصرون الحكومة الحالية لدفعها الى ترك هذه السلطة التي يرون فيها حقا مقدسا لهم فإن                 
عن ما ينبغي فهمه أن السلطة الفلسطينية هي آلية لتحقيق االهداف الوطنية تنتهي الحاجة اليها حين تغدو معطلة                  

وهو ما بدا واضحا في هذه السلطة سواء بفعل عجزها عن التصدي للعدوانية الصهيونية              خدمة القضايا الوطنية    
اليومية المستمرة ولسياسة نهب اراضي الفلسطينيين وتشريدهم وممارسة كافة اشكال التضييق عليهم في مرحلة              

ادة السابقة للسلطة بهـدف افـشال الحكومـة         هيمنة حركة فتح عليها واستمرار هذا العطل بفعل ممارسات القي         
  .الحالية واستعادة السيطرة على السلطة

هذه القضايا يجب أن يتضمنها جدول الحوار الوطني اضافة الى االتفاق دون تشنجات مسبقة على إعادة بنـاء                  
  .ف ودون ذلك فإن الحوار سيكون كسيحا وعاجزا عن تحقيق أهدافه.ت.م

  2/5/2006الوطن القطرية 
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  في الطريق الى الحرب المقبلة .62

  عوفر شيلح 
الفلسطينيون، وحتى اولئك الذين ال يؤيدون حماس، متأكدون بأن اسرائيل، وكذلك الغرب، لـن يعطـوا هـذه                  

فهذه هي الحكومة االولى لحركة االخوان المسلمين في دولة عربيـة، هكـذا             : الحكومة المنتخبة الفرصة للبقاء   
  . في فتح في حديث خاصتحدث أحد المسؤولين الكبار

فهم تائهون، غير متـابعين، يخلطـون بـين بيانـات           . عناصر حماس هم الذين يكملون هذه الصورة بأنفسهم       
الجيش االسرائيلي العب مهم في عملية اتخاذ القرارات، فهـو يـسرب            . تصالحية مع خطوات ال يمكن فهمها     

وفي هذه االيام المتقلبة، حيث ال توجد       . حوارات داخلية خططا للهجوم ورؤية بالغة السواد ويدفع الى العمل في          
  . حكومة رسمية حتى اآلن، فان لمثل هذه الضغوط العسكرية تأثيرات خاصة على األوضاع

المرحلة التي تتصف بتصعيد الحرب الكالمية، وخطوات غير مسؤولة وسير على حافة الهاوية، سوف تقـود                
وهذه المرة، والمرات االخرى، يجب دراسة النتـائج        . ا معروف جيدا   وهذ -في نهاية األمر الى طريق العنف       

فهل اعادة احتالل غزة أو القيام بعمليات واسعة تتخللها عمليـة ضـرب             . التي ستتدهور اليها االوضاع المقبلة    
شخصيات بارزة من حركة حماس، ستُحسن من وضع األمن االسرائيلي؟ أال تتحقق بذلك نهائيا مصداقية الذين                

رضوا االنفصال عن غزة، حيث قالوا بأن خطوة من جانب واحد لن تُقوي الدولة، بل ستزيد مـن خطـورة             عا
  . االوضاع؟

هل حقا توجد السرائيل مصلحة حقيقية في إزالة العقبات األخيرة التي بقيت موضوعة أمام حماس للعودة الـى                  
 بأن تصفية جسدية السماعيل هنية ورفاقـه        طريق العمليات االرهابية داخل اسرائيل؟ وهل هناك من يعتقد حقا         

في قيادة حماس سوف تُقلص قوتها أو تضرب قدرتها على القيام بالعمليات االرهابية؟ مصارعة وصول حماس                
وهو يتطلب قدرة على معرفة ماذا سنفعل، وأكثر من ذلك معرفة ماذا يجـب              . الى السلطة يتطلب صبرا وذكاء    
  .أحد كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية األكثر بروزا في اسرائيلأن ال نفعل، فهذه اآلراء قالها 

  يديعوت احرونوت 
  2/5/2006الدستور 

  
  أميركا والقضية الفلسطينية .63

  حسن البراري
أزعم أنهم يؤثرون كثيـرا فـي رسـم سياسـة           (في نقاش مكثف ومطول جمعني مع مجموعة من األميركيين          

في واشنطن، اتفقنا على أن هدف الواليات المتحدة في حل          )  اإلسرائيلي -الواليات المتحدة نحو الصراع العربي    
فهدف .  اإلسرائيلي يختلف عن خطة الحكومة اإلسرائيلية المعلنة والمعروفة بخطة التجميع          -الصراع الفلسطيني 

اب وهذا يتعارض مع خطة أولمرت باالنسح     . الواليات المتحدة المعلن هو حل الدولتين عن طريق المفاوضات        
طبعا هنا نفهم لماذا يعلن أولمرت عن تفضيله للمفاوضـات مـع            . األحادي إذا تعذر وجود الشريك الفلسطيني     

 nonفوجود حماس في الحكم اآلن هـو أحـسن   . الطرف الفلسطيني حتى يتهرب من الدفاع عن تنفيذ خطته
partner            ال تريده إسـرائيل بالدرجـة        يمكن أن تحلم به إسرائيل؛ ألن ذلك يعفيها من صداع المفاوضات الذي 
  .األولى

 إلى الواليـات    - بعد تشكيله الحكومة   -قريبا سيقوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت بزيارته األولى          
المتحدة بهدف تحقيق اختراق جديد يضمن انحياز الرئيس بوش وإدارته لخطته األحادية ومـن أجـل ضـمان                  

كيـف يمكـن    : واجه إدارة بوش ثالثة أسئلة رئيسية تسعى لإلجابة عليها        وت. الحصول على تمويل تنفيذ الخطة    
إنتاج شريك فلسطيني مقبول وقابل لالستمرار؟ كيف يمكن للواليات المتحدة أن تضمن أن ما سـيقوم بتنفيـذه                  
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أولمرت ينصب في جهود الواليات المتحدة المبعثرة في تحقيق الحل القائم على دولتين عن طريق المفاوضات؟                
  ثم في حال عدم ظهور شريك فلسطيني كيف يمكن تحديد العالقة مع ما ستقوم إسرائيل بتنفيذه أحاديا؟

وال يمكـن   . وتحاول إدارة الرئيس بوش بلورة موقف استعدادا لزيارة أولمرت في منتصف الـشهر الجـاري              
اء والمـسؤولون   فيجمـع الخبـر   . للرئيس بوش تجاهل السياقين المحلي والدولي عند التعامل مـع أولمـرت           

األميركيون على أن وجود القوات األميركية في العراق واحتمال انفجار األزمة مع إيران سـيحد مـن حـافز                   
أما السياق الداخلي فهو معقد إذ هبطت مكانة        . الرئيس بوش لبذل جهد كبير على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي        

. 2000منذ أن تم انتخابه للمرة األولى عـام         %) 30(ابوش عند الشعب األميركي وبلغت شعبيته أقل مستوياته       
  .وهذا عامل آخر، يصر األميركيون، يمنع بوش من بذل جهد كبير لتحقيق رؤيته القائمة على حل الدولتين

هذا التحليل الذي أجمعت عليه هذه المجموعة مبني على افتراضات خاطئة ويقودنا لعـدم االرتيـاح لزيـارة                  
االفتراض أن هناك شريكا إسـرائيليا متلهفـا وينتظـر الفلـسطينيين            : يات المتحدة؛ أوال  أولمرت القادمة للوال  

وقد ركزت في كل مداخالتي على أننا يجب أن نعيد النظر بهذه الفرضية التـي ال                . للتفاوض هو وهم وتضليل   
  . تصمد أمام الحقائق التاريخية الدامغة

فبصرف النظر عن نجاح حمـاس      . اجة إلى إعادة نظر أيضا    والفرضية الثانية هي غياب الشريك الفلسطيني بح      
في االنتخابات التشريعية، فوجود الرئيس محمود عباس المنتخب من أجل التفاوض على حل الدولتين يعني أن                

والمطلوب هو تقوية هذا الشريك، وليس تجاهله بحجة ضـعفه، إذ           . هناك استفتاء فلسطينيا على هذا الموضوع     
  . يل والواليات المتحدة بإضعافه بشكل ممنهجقامت كل من إسرائ

فقد سئمنا من مقولة وجود أو عدم وجود شريك،         . وهذا يقودنا إلى التساؤل في كيفية تعريف الشريك الفلسطيني        
فما هي المعايير والصفات والمقاييس التي يجب أن تتوفر للحكم على           ! نحن بحاجة إلى تعريف لماهية الشريك     

اإلعالن بـالقبول   : أو ليست شريكا؟ فقد اقترحت على هذه المجموعة ثالثة معايير للشريك          جهة ما بأنها شريك     
وأجـزم أن هـذه     . بخطة خارطة الطريق دون تحفظات، القدرة على االلتزام باالتفاقات الموقعة، والـشرعية           

طرف ولكـن هـل تتـوفر بـال       . الصفات الثالث متوفرة بالرئاسة الفلسطينية بصرف النظر عن وجود حماس         
  !اإلسرائيلي؟

ففي حال  . أود أن أشير إلى خطورة نتائج زيارة أولمرت على مستقبل الدولة الفلسطينية وعلى الدول المجاورة              
نجح أولمرت بإقناع بوش بخطة التجميع فسنشهد تطورا سلبيا على القضية الفلسطينية، إالّ إذا تعهدت الحكومة                

  .من تنفيذ خطة خارطة الطريق، وليس نهائيااإلسرائيلية أن االنسحاب األحادي هو جزء 
  2/5/2006الغد األردنية 

  
  مستقبل التسوية بين حماس وأولمرت .64

  أحمد سعيد نوفل
أظهرت نتائج االنتخابات الفلسطينية واإلسرائيلية التي فازت فيها كل من حماس وحـزب كاديمـا، أن عمليـة                  

إذ أعلنت إسرائيل بزعامة أولمـرت،      . وقعة من قبل  التسوية في الشرق األوسط دخلت مرحلة جديدة لم تكن مت         
أنها باتجاه فرض حل أحادي الجانب في الضفة الغربية، كما فعلت من قبل في قطاع غزة، متجاهلة الـشريك                   

بينما تصر حماس بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية، على رفضها االعتراف بإسرائيل           . الفلسطيني للتفاوض معه  
ن الفلسطيني واإلسرائيلي يريدان المحافظة على مواقفهما، ألن هدف كل منهما يختلف            الطرفا. والتفاوض معها 

وهناك طرف ثالث من المكن أن يلعب دوراً مهماً في          . عن هدف اآلخر، وينعكس بالتالي على خيارات التسوية       
 بعد الهزيمـة    مسيرة التسوية، وهو حركة فتح التي خرجت من دائرة صنع القرار الفلسطيني المؤثر والمباشر             

  .التي لحقت بها في االنتخابات األخيرة، ولكنها ما زالت قادرة على التأثير في مستقبل التسوية
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 على التمسك بخطابها السياسي المعلن في رفضها التفاوض         - حتى اآلن على األقل      -فحركة حماس، حريصة    
وهي تعي جيـداً    . نية بناء عى هذا الموقف    واالعتراف بإسرائيل، والتي فازت في االنتخابات التشريعية الفلسطي       

صعوبة موقفها، من فرض حصار اقتصادي على الفلسطينيين واستالمها خزينـة فارغـة ومديونيـة عاليـة،                 
ولهذا فهي تريد أن تحقـق بعـض        . واستمرار الممارسات اإلسرائيلية ضدها، ورفض أميركي للتفاوض معها       

  .روج من المأزق الذي وجدت نفسها فيهاالختراقات في الحصار المفروض عليها ، للخ
ال تستطيع حماس االعتراف بإسرائيل، ألسباب منطقية وقانونية، ألن إسرائيل التي يريدون أن تعترف بها غير                

ولو وافقت حماس من حيث المبدأ ان تعترف بها، فأين هـي حـدود إسـرائيل التـي يـراد                    . واضحة المعالم 
، 1947 عـام    181ليها قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة الـرقم           االعتراف بها، هل الحدود التي نص ع      

من فلسطين التاريخية؟ أم    % 56والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعطى للدولة اليهودية           
، بعد أن احتلت أجزاء شاسعة مـن األراضـي التـي            1967حدود إسرائيل التي كانت عشية حرب حزيران        

من فلـسطين؟ أم إسـرائيل      % 78المتحدة في قرار التقسيم للدولة الفلسطينية وأصبحت تضم         خصصتها األمم   
حالياً، بعد بناء الجدار العنصري ومصادرة أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس؟ وهل يوافق                 

 قرارات دولية   المجتمع الدولي على االعتراف بضم اراضي دولة أخرى عن طريق االحتالل، بما يتناقض مع             
  ؟383 و242كقرارات مجلس األمن الدولي وعلى رأسها 

كما أن تجربة الذين اعترفوا من قبل بإسرائيل، غير مشجعة لحركة حماس بأن تحذو حذوهم، فهي ال تريد أن                   
يكون مصير خالد مشعل كمصير ياسر عرفات الذي عاش آخر سنوات عمره محاصراً في مقر إقامته، ولقـي                  

اً على االرجح بأمر من ارييل شارون زعيم ليكود في ذلك الوقت، بسبب سالم الشجعان الذي دافع                 حتفه مسموم 
علماً بأن إسرائيل حاولت أيضاً أن تقتل مشعل في عمان بالسم قبل سنوات في عهد حكومة ليكود بزعامة                  . عنه

إلى جانب  . حتالل اإلسرائيلي نتانياهو، في أوج انتفاضة األقصى، ورفع حماس شعار المقاومة المسلحة ضد اال           
أن الدولة الفلسطينية التي كان الزعيم الفسطيني يراها في نهاية النفق ويرى من خاللها اسوار القدس لـم تـر                    

ولم يعد الفلسطييون يرون بعـد سـنوات   . النور، بل تآكلت مساحتها حتى اصبحت ال تُرى إال بأعين إسرائيلية        
بتلع األراضي الفلسطينية وقطع أوصال الدولة الفلسطينية إلى كانتونات،         أوسلو، سوى الجدار العنصري الذي ا     

  .بدالً من اسوار القدس
ومن جهة أخرى، فإن من يطالب حماس االعتراف باتفاقية أوسلو، عليه أن يراجع موقف الليكـود وشـارون                  

ومـة اسـحق رابـين      ، في عهـد حك    1993بالذات عند التصويت على االتفاقية أمام الكنيست اإلسرائيلي عام          
، 2003كما لم يطلب منه عندما شكل الحكومة اإلسـرائيلة عـام            . العمالية، فقد رفض شارون وحزبه االتفاق     

باالعتراف بأوسلو واالتفاقيات األخرى التي كان حزب العمل قد وقعها مع الفلسطينيين، كما يفعلون اآلن مـع                 
 لم تصافح يد عرفات طـوال حياتـه، حتـى خـالل             بل أن شارون كان يفتخر دائماً بأن يده       . حكومة حماس 

  .مفاوضات واي ريفر التي كان يشارك فيها مع نتانياهو
ولهذا على حماس ان تحافظ على موقفها، ألنه ال يوجد باألفق اإلسرائيلي ما يشجع الحكومة الفـسطينية علـى              

يس فتح، مع إسرائيل، خصوصاً في      االعتراف بإسرائيل واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، ول        
ضوء ما اعلنه ايهود أولمرت في برنامجه االنتخابي ودعوته إلى رسم حدود إسرائيل خالل السنوات األربـع                 

وتستطيع حماس في الوقت نفـسه، أن تركـز علـى           . المقبلة، واالنسحاب األحادي الجانب من الضفة الغربية      
. ات مع فتح، وتحارب الفساد، وتفرض األمن في الشارع الفلسطيني         الوضع الداخلي الفلسطيني، وتزيل االحتقان    

ألن برنامجها االنتخابي لم يتناول قضايا الصراع مع إسرائيل فقط، بل تناول ايضاً محاربة الفـساد والفلتـان                  
  .األمني وتوفير ظروف معيشة أفضل داخل المجتمع الفلسطيني

ل القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه حالياً، أن تراجـع  وفي المقابل، على حركة فتح التي ساهمت في وصو     
وهي تستطيع  . مواقفها، وتؤمن غطاء سياسيا للحكومة الفلسطينية، بدالً من انتقاد حماس وافتعال الخالفات معها            
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. من خالل خبرتها في التفاوض مع إسرائيل، وعالقاتها العربية والدولية أن ترفع من سقف الثوابت الفلسطينية               
فقد قدم الدعم في تـشكيل  . وهي بذلك، تفعل كما فعل حزب العمل مع حزب كاديما، بعد االنتخابات اإلسرائيلية         

الحكومة الجديدة، على الرغم من االختالف في وجهات النظر مع كاديما، مـن بعـض القـضايا االجتماعيـة        
تبة الثانية بعد كاديما، بأن مصلحة      وأعلن زعيم الحزب بيرتس الذي حل حزبه في المر        . واالقتصادية والسياسية 

ويستطيع قادة فتح االستفادة من التجربة اإلسرائيلية في        . إسرائيل تفرض عليه الدخول في ائتالف حكومي معه       
الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويعترفون بخطأ النهج الذي ساروا عليه ولم يؤد إلى قيـام الدولـة                  

س، التي سعى عرفات طويالً الى أن ترى النور، خصوصاً أن أكثر من ثلثي الشعب               الفلسطينية وعاصمتها القد  
الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع أيدوا حماس، مما يدل الى أن سياستهم التي ساروا عليها في الـسنوات                  

مفروض أن تطلب من   وليس من ال  . األخيرة منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو، لم تلقَ التأييد من الشارع الفلسطيني           
حماس االعتراف بإسرائيل مقابل ال شيء، ألنها لم تعترف هي كتنظيم فلسطييني بإسـرائيل، بـل أن الـذي                   

  .اعترف كانت منظمة التحرير الفلسطينية
وبدالً من دعوة بعض قادتها إلى البدء بمفاوضات سرية مع الحكومة اإلسرائيلية، للتوصل إلى حلـول معهـا،                  

وعليها التوصل إلـى    . مع حماس، ألن مثل هذا االتفاق يعتبر ضربة لحماس ألنه تم من ورائها            عليها أن تنسق    
قواسم مشتركة معها، كما فعلت جميع الفصائل في اجتماعات القاهرة عند االتفاق على تجميد العمليات المسلحة                

تفاق، ولكن بـشرط أن تعلـن       ومن المكن أن تكون مبادرة السالم العربية، هي األساس لهذا اال          . داخل إسرائيل 
وأن تعلـن الجامعـة العربيـة، أن االعتـراف          . ، قبل أن تفعل ذلك حماس     يهاإسرائيل مسبقاً عن موافقتها عل    

الفلسطيني الجديد بإسرائيل، موجود لدى األمانة العامة للجامعة، وسوف يتم اإلعالن عنه بعد أن توافق إسرائيل                
وأن تتفق فتح مع حماس وبقية التنظيمات الفلسطيينة على ان التخلص           . على المبادرة العربية وبضمانات دولية    

  .من االحتالل اإلسرائيلي هو القاسم المشترك الذي يجمع الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع التخلص منه
وأما موقف الطرف الثالث وهو الموقف اإلسرائيلي، فال يبدو أن إسرائيل جادة في تحقيق تسوية لحل القـضية                  

لسطينية، ألنها ترفض االعتراف بوجود شريك فلسطيني، وتريد فرض حل على الفلـسطينيين مـن دون أن                 الف
مع ضم الكتل االستيطانية الكبيرة إلسرائيل بما فيها القدس والمستوطنات فـي غـور نهـر                . يكونوا طرفاً فيه  

 من الحكومة الفلسطينية بزعامة     وال يجوز لها أن تطلب    . األردن، وتقطيع األراضي الفلسطينية إلى ثالثة أجزاء      
ولم يطلب الفلـسطينيون    . حماس االعتراف بها وباتفاق أوسلو، ألن إسرائيل هي التي أوقفت تنفيذ تلك االتفاقية            

والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي من حكومة ليكود، في عهد حكومتي نتانيـاهو وشـارون، االعتـراف                
وهذا . ج حزب العمل الذي وقع على اتفاق أوسلو، من السلطة في إسرائيل           بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد خرو    

يعني أنه في كل مرة يحدث تغيير في الحكومة الفلسطينية، فإن على من يأتي إلى الحكم أن يعيـد االعتـراف                     
تـي  علماً بأن إسرائيل في أواخرحكومة باراك، هي التي أوقفت التفاوض مع السلطة الفلـسطينية، ال              . بإسرائيل

بدأت معها المفاوضات في واي ريفر وشرم الشيخ والقدس، واستمرت فيما بعد في عهد حكومة شـارون، أي                  
  .قبل مجيء حماس إلى السلطة

كما أن إسرائيل تعرف جيداً أن حماس ليست وحدها التي تستعمل المقاومـة المـسلحة ضـدها، وأن كتائـب                    
 وليس لحماس، ومع ذلـك فإنهـا تقـيم عالقـات معهـا              األقصى التي تقوم بعمليات مسلحة تابعة لحركة فتح       

والجدير بالذكر أن بريطانيا كانت تفاوض الجيش الجمهوري في الوقت الذي كان يزرع المتفجرات              . وتفاوضها
  .في بلفاست

يريد الفلسطينيون التأكد من زوال االحتالل عن كامل األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ووقف االعتـداءات               
يشنها جيش االحتالل اإلسرائيلي ضدهم، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وعندها يصبح الحديث             التي  

بينما تريد حكومة أولمرت المقبلة، التخلص من أكبر عدد مـن الفلـسطينيين فـي               . عن االعتراف أمراً ممكناً   
تجزئة األراضي الفلسطينية، ورسم    األراضي الفلسطينية ، واالحتفاظ بأكبر مساحة من األراضي الفلسطينية ، و          
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. حدود إسرائيل من دون مراعاة للجانب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من تلـك األراضـي                 
وعلى إسرائيل أن تتراجع عن موقفها، ألنه لـم يتبـق           . مفهومان متناقضان لمستقبل تسوية القضية الفلسطينية     

  .ما فعلوه في السنوات الماضية منذ موافقتهم على اتفاق أوسلوللفلسطينيين ما يتراجعون عنه أكثر م
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