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  35  :كاريكاتير

 
*** 

  
  تهم الواليات المتحدة بممارسة االرهاب ويهنية يناشد قادة عرباً التحرك لرفع الحصار  .1

 وجه رئيس الوزراء الفلسطيني اسـماعيل       :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      4/5/2006الحياة  نشرت  
لقمة العربية الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري ورئيس الـوزراء           هنية نداء إلى الرئيس الحالي ل     

االردني واألمين العام للجامعة العربية من أجل التحرك لوضع حد للحصار المالي المفروض علـى الحكومـة                 
ـ              . والشعب الفلسطينيين  دم ودعا هنية هؤالء القادة الى التحرك من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وع

واتهم هنية خالل برنامج واجه الصحافة الذي نظمته وزارة          .استمرار هذا االبتزاز السياسي للشعب الفلسطيني     
 الواليات المتحدة بأنها تريد ان تسوق المنطقة وفق منطق البلطجة، وانهـا             ، أمس ،االعالم الفلسطينية في غزة   

وبدا هنية   .ل عربية واسالمية للسلطة الفلسطينية    تمارس ضغوطاً كي ال يتم ادخال االموال التي تبرعت بها دو          
  . منفعالً غاضباً متحدثاً بصوت عاٍل عن االزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة منذ توليه رئاستها

وقال ان ليس لدى الحكومة أي مشكلة في توفير االموال التي توافر جزء منها لدى الجامعة العربيـة، وجـزء                    
. ندوق الجامعة، بل المشكلة في كيفية ادخال هذه االموال الى خزانة وزارة المال الفلسطينية             آخر سيصل الى ص   

وجدد تأكيده ان الحكومة ال تمانع في وصول هذه االموال عبر الرئيس عباس أو أي دولة عربية شـريطة ان                    
ودعـا   .ت التلفزيونية واشاد بموقف مشابه للرئيس عباس في احدى المقابال       . تصب في وزارة المال الفلسطينية    

هنية البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية ومديري البنوك الوطنيين الى ان يقفوا الموقف الوطني الـصحيح                
 ألف موظف مدني وعسكري لم يتمكنوا حتى        160المطلوب في ما يتعلق باستقبال اموال لدفع رواتب أكثر من           

وقال ان الحصار الذي تفرضه الواليات المتحدة سعى الـى          .  مارس الماضي  /اآلن من تسلم رواتب شهر آذار     
. تجفيف المنابع المالية وممارسة االرهاب على البنوك حتى ال تقوم بواجبها الوطني تجاه الـشعب الفلـسطيني                

ان هدف الحصار والعزل السياسي هو دفع الحكومة الى تقديم تنازالت سياسية والقبول بشروط مـست                : وزاد
 - 150 هناك امواال لنا لدى اسرائيل قفزت فـوق          :وقال ان . ابقة بالحقوق والثوابت الفلسطينية   في المرحلة الس  

كما تعهد تقـديم    .  مليون دوالر، متعهدا عدم تسلم راتبه ورواتب الوزراء قبل أن يتسلم أي موظف راتبه              200
ورحب  .القطاع قبل أيام عدة   راتبه األول كامالً الى عائلة الطفلة التي استشهدت في قصف اسرائيلي في شمال              

. هنية بأي انسحاب اسرائيلي من االراضي الفلسطينية في اشارة الى خطة االنطواء التـي وضـعها اولمـرت                 
نحن مع أي انسحاب اسرائيلي، لكن هذا ال يعني القبول بالحلول االحادية الجانب التي تنتقص من السيادة                 : وقال

   .والحقوق الفلسطينية
اذا أرادوا هدوءاً واستقراراً وسالماً، فان هـذا مبنـي علـى انهـاء              :  الى االسرائيليين قائالً   ووجه هنية رسالة  

واعتبـر ان   . االحتالل واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه، وترك المنطقة تعيش سنوات من الهدوء واالستقرار           
ئيلياً في التعامـل مـع الحقـوق        الالءات االسرائيلية للحقوق الفلسطينية وخطة ضم االغوار تعنيان تعنتاً اسرا         

واشار الى االتصاالت مع بعض االطراف االوروبية، سواء االعضاء في االتحاد االوروبي او غير              . الفلسطينية
ودعا االتحـاد   . االعضاء، مشددا على ان الحكومة حريصة على العالقة مع اوروبا وتطوير هذه العالقة معها             

اعداته عن الحكومة الفلسطينية، والى ان ينظر الى المأسـاة االنـسانية            االوروبي الى اعادة النظر في قطع مس      
وحول الحوار الوطني الفلسطيني قال هنية انه يشجع كل مبادرة للحوار، معتبرا انـه كـي                 .للشعب الفلسطيني 

 خلفيـة   يكون الحوار ناجحاً ويؤتي ثماراً فان ذلك يتطلب اعدادا جيداً، و ان ال يأتي على خلفية أزمة، بل على                  
  . تثبيت ساحتنا الفلسطينية والبحث في اعادة بناء منظمة التحرير
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وتعقيبا على استقالة منسق اللجنة الرباعية الدولية ولفنسون من منصبه، قال هنية ان االستقالة جاءت احتجاجـا                 
  .هعلى موقف الواليات المتحدة واللجنة الرباعية وعدم تعاملهما مع الوضع الفلسطيني في شكل نزي

 إسماعيل هنية العرب والمسلمين والشعب الفلسطيني الخروج        شدان :غزةمن   3/5/2006 قدس برس وأضافت  
 أن تكون حكومته تعيش في أزمة، مؤكداً      هنية  ونفى   .بمظاهرات يوم الجمعة المقبل للتنديد بالحصار المفروض      

مـن   اًرحذِّمنازالت من الحكومة،     في سعيهم النتزاع ت    ،أن من يحاصر الشعب الفلسطيني هو الذي يعيش أزمة        
أن    كما نفـى   . اتبوثر تأخر الر  إالحصار  عليه   على األطراف التي تفرض       غضب الشعب الفلسطيني سينصب

 المرحلـة ال تحتمـل مبـادرات        إن: وقال .هنية أن تكون لدى حكومته أي مبادرة للخروج من الوضع الراهن          
 إالفلسطيني في حاجة لمواقف ثابتة وتوحيد كافـة القـوى، و           برنامج الحكومة واضح، والوضع      سياسية، فإنن 

الـسويد  كما أثنى هنية على مواقف عدد من الـدول الغربيـة، وهـي              . هناك مبادئ ثابتة يجمع عليها الجميع     
وأكـد   . ضد قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني      اً،بيو أور ا شعبي اً هناك توجه  يطاليا، مؤكداً أن  إوالنرويج و 

اللجنـة  كما دعـا    ،  الواليات المتحدة  الحكومة على استعداد للحوار المباشر مع الدول األوروبية، ومع           أنهنية  
 .الرباعية إلى مراجعة موقفها

الحكومة على عالقة طيبة مع الـرئيس،       حرص  هنية أكد   أن  غزة  من   4/5/2006األيام الفلسطينية   وجاء في   
ودعا هنية الى االبتعاد عن المالسنات والشحن        .يبة مع الرئيس  مشيراً الى ان خالد مشعل شدد على العالقة الط        

  . والتحريض بشكل او بآخر، حتى ال يقع الشعب في الشرك الذي يراد له الوقوع فيه
أنه يلتقي بشكل يـومي الكثيـر مـن           هنية كشف   أن رام اهللا وغزة  من   4/5/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

ليعبروا عن تعاطفهم مع الحكومة في مأزقها، وذكر أن امرأة قدمت حليهـا             الزوار من عامة الشعب الفلسطيني      
وذهبها لدعم الحكومة، وقدم عروسان شبكتيهما من أجل دعم الحكومة، واشار إلى كميات كبيرة مـن الـذهب                  

  . وصف حكومته بأنها حكومة حماس هنيةورفض .جاءت كتبرعات من أبناء الشعب
حماس اكدت بانها وجهت دعوة للشعوب       أن   رام اهللا وليد عوض   في   4/5/2006القدس العربي   وأورد مراسل   

 جانب الشعب الفلسطيني    ىالعربية واالسالمية للخروج في مظاهرات عارمة للتعبير عن وقوف تلك الشعوب ال           
 سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم الحركة للقدس العربي عن أمله بخـروج المـواطنين                عبرو .وحكومته
 .لمسلمين الي الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفض الظلم واالرهاب االمريكي            العرب وا 

واكد ابو زهري ان البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية تلقت تهديدات امريكية لمنعها من تحويل اية اموال                 
 .لصالح الحكومة او حتي الموظفين الفلسطينيين

  
  ستقرار األردن حريصون على امن وا: هنية .2

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أهمية ما توليه حكومته وحمـاس مـن اهتمـام                 :غزة،  حامد جاد 
، وحرص شديدين على امن واستقرار األردن واألردنيين وان سياسة الحركة لم تتغير بـالمطلق تجـاه االردن                

  .وقال لم ولن تكن األردن أو أي دولة عربية ساحة حراك لنا
  4/5/2006الغد األردنية 

  
  منظمة التحرير الفلسطينية تقرر االتصال العاجل باطراف اللجنة الرباعية الدولية  .3

 قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االتصال العاجل مع أطراف اللجنة الرباعية الدوليـة،               :غزة
السالم، والتحضير لمفاوضات حول قـضايا الوضـع        مؤكدة أهمية مواصلة دور اللجنة الرباعية لتفعيل عملية         

النهائي، والعمل العاجل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف الحصار وعدم اإلسهام من جانـب                 
ورحبت اللجنة في بيان صـدر عقـب         .أي طرف دولي في فرض الشلل واالنهيار على المؤسسات الفلسطينية         
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رئيس محمود عباس بمبادرة الرئيس الفرنسي شيراك بشأن معالجـة الحـصار            اجتماعها في رام اهللا برئاسة ال     
   .المالي، ودعت إلى مواصلة الحوار مع فرنسا

  3/5/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  
   اتصاالت الحكومة مع اوروبا متواصلة :الشاعر .4

ر التربيـة والتعلـيم العـالي ان         ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزي       . قال د  : بشار دراغمة  ،نابلس
األطراف األوروبية تجري يوميا اتصاالت مع الحكومة لكنها ال تريد االعالن عنها، وهي تحاول جعلهـا مـن     

   .خالل قنوات غير رسمية
  4/5/2006الحياة الجديدة 

  
  الحكومة الفلسطينية تقدم قريبا صيغة للخروج من المأزق الحالي  .5

صر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير التربية والتعليم العـالي إن              أعلن نا  : د ب أ   ،رام اهللا 
وقال الشاعر   .الحكومة الفلسطينية ستقوم بتقديم صيغة معينة تقدمها للعالم من أجل الخروج من المأزق الحالي             

حوار الوطني عن    إن الحكومة الفلسطينية تبحث االن في لجنة ال        :في تصريحات صحفية لراديو صوت فلسطين     
 .مضيفا أن هذه الصيغة سنقدمها للعالم، وسنرى بعدها إذا كان العالم سيشمل هذه الـصيغة أم ال                ،  صيغة معينة 

المهم أن نتفق نحن كفلسطينيين على صيغة معينة نواجه بها العالم، ثم بعد ذلك نرى إذا كـان هـو                    : وأضاف
  .عينالمقصود معاقبة الشعب أو المقصود البحث عن مخرج م

  4/5/2006الدستور 
  
  تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الفلسطيني    .6

 ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفلسطيني أنه            .أعلن د  :تغريد سعادة ،  رام اهللا 
مـة  تم االتفاق مع الرئيس محمود عباس على تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تضم ممثلين عن الرئاسة والحكو               

وقال الشاعر عقـب    . والتشريعي وكافة االطراف السياسية خالل االسبوعين القادمين للتحضير الناجح للحوار         
 تمت مناقشة االمور المتعلقة باالجندة والبرنـامج        :لقائه الرئيس عباس بمشاركة وزير المالية عمر عبد الرازق        

مفصل ومتابعة البحث لحسمها حتى ال تكـون        وقضايا الفلتان االمني وضبط االمور وتنازع الصالحيات بشكل         
   . واصفا اللقاء بالعملي،هناك مجاالت للتوتر

 4/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  
   تشكيل قيادة وحكومة وطنية موحدةيدعو إلىمصطفى البرغوثي  .7

ـ        ، امس ،أكد النائب مصطفى البرغوثي   :  وكاالت ، سمر خالد  ،عواصم ي  أن المخرج من االزمة الراهنة يكمن ف
تشكيل قيادة وحكومة وطنية موحدة داعيا لعقد مؤتمر دولي يعيد القضية الفلـسطينية إلـى قاعـدة القـرارات                   

وقال البرغوثي عقب لقائه بالسفير االسترالي في رام اهللا إن المخرج من االزمـة الراهنـة                 .والشرعية الدولية 
ؤتمر دولي يعيد القضية الفلـسطينية الـى        يكمن في تشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة وطنية والدعوة لعقد م          

  .قاعدة القرارات والشرعية الدولية لقطع الطريق على المخططات االسرائيلية التوسعية
  4/5/2006الرأي األردنية 
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  الفلسطينيون في حاجة لحكومة ائتالف وطني  : عشراوي .8
ومة ائـتالف وطنـي أو حكومـة         أننا في حاجة الي حك     : حنان عشراوي  . أكدت د   :  مصطفي سامي  ،مونتريال
 تستطيع أن تتخذ مبادرات سياسية وتغير من لغة الخطاب الدارج الن التعامل مع العـالم الخـارجي                   ،طواريء

وأضـافت عـشراوي فـي        . يجب أن يجري بمفهوم قبول الشرعية الدولية وااللتزام بالـشرعية الفلـسطينية           
 حتي   ، اء حوار وطني واضح وصريح داخل البيت الفلسطيني       تصريحات لألهرام أنه البد من االعداد جيدا إلجر       

 باالضافة الـي اعـادة بنـاء         ،يمكن فك الحصار القائم والحصول علي الدعم السياسي واالقتصادي والقانوني         
  : وقالت  . مؤسسات الدولة والقيام باالصالحات التي تقودنا الي تحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة االنفالت األمني            

 وساطة مصرية إلجراء حوار بين الفصائل المختلفة لحقن الـدماء الفلـسطينية ومنـع تـدهور                 ىا نتطلع ال  إنن
 تدخل دولي لـردع اسـرائيل       ى كما نحتاج ال    ،األوضاع األمنية وحدوث أية مواجهات خاصة بين فتح وحماس        

    . ووقف تصفية القيادات ومصادرة األراضي واالغتياالت
  4/5/2006األهرام المصرية 

  
  تصريحات نزال تذكي نار الفتنة وتبرر لعجز وفشل حماس :الطيب عبد الرحيم .9

 استعجال ىدعا امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم امس قادة حماس ال :رام اهللا من وليد عوض
 يعيشها الحوار وليس تأجيله للخروج بخطة يتوافق عليها الجميع حول سبل مواجهة الظروف الطارئة التي

الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس والتي ادت الي فرض حصار وعزلة 
عبد الرحيم من خالل االذاعة الفلسطينية الرسمية امس تصريحات محمد نزال انتقد و . الفلسطينيينىدولية عل

 تصريحات نزال خطيرة :قال عبد الرحيمووالتي اتهم فيها عباس بالمشاركة في حصار الحكومة الفلسطينية 
 ان عباس يدعم الحكومة ويحرص علي ان تمارس كل ى اذكاء نار الفتنة البغيضة، مشيرا الىوتعمل عل

وشدد عبد الرحيم ان اتهامات نزال تأتي في اطار سعي بعض قادة حماس تبرير العجز  .مهامها وصالحياتها
 التي آل اليها وضع شعبنا بسبب المواقف والسياسات المرتجلة والفشل والواقع المتأزم والظروف الصعبة

.  درجات المسؤولية التي تقتضيها الظروف الفلسطينيةى ادنىوالمتخبطة من قبل حماس وقادتها التي تفتقد ال
واضاف قائال ان تصريحات نزال هي محاولة اشبه بالصفير في الظالم وهي محاولة للقفز عن الواقع 

  . تأزم االوضاع الفلسطينيةوالتضليل بشأن
 4/5/2006القدس العربي 

  
  التشريعي ُيقّر تقريَر لجنة تقّصي الحقائق حول اقتحام سجن أريحا  .10

 كشفت مصادر رسـمية فـي       :رام اهللا منتصر حمدان   نقالً عن مراسلها في      3/5/2006الحياة الجديدة   نشرت  
 اللجنة المنبثقة عن المجلس بشأن قضية اختطاف        المجلس التشريعي عن جزء من نتائج التحقيقات التي أجرتها        

احمد سعدات ورفاقه واللواء فؤاد الشوبكي من سجن اريحا، موضحة انه تبين للجنة ان سعدات ورفاقـه فـي                   
سجن اريحا جرى ابالغهم من اكثر من جهة فلسطينية بإمكانية ان تقوم إسرائيل باجتياح اريحا واقتحام السجن                 

ومن بعض التوصيات التي يتضمنها التقرير الذي اعدته اللجنـة هـو             .فيذ هذا االقتحام  وذلك قبل أسبوع من تن    
تحميل الواليات المتحدة االميركية وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن هذه العملية، واعتبار عملية الخطف بانهـا               

 . عن المعتقلينجريمة حرب نفذتها إسرائيل، والمطالبة بضرورة العمل والضغط على اسرائيل لالفراج 
 أكّدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانيـة المـشكّلة         :رام اهللا من   3/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  

للتحقيق في حادثة اقتحام سجن أريحا، أنّه لم يكن هناك أي اتفاق مكتوب حول وضع السجناء في سجن أريحا،                   
وعقب تالوة التقرير، أوضـح محمـد        . تؤخَذ على محمل الجد    كما أن كافة التحذيرات بشأن اقتحام السجن لم       

دحالن الذي ورد اسمه في التقرير، أن الواليات المتحدة أبلغت الجانب الفلسطيني أنّها ستقتحم كّل األماكن التي                 
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ودعت  .لم تُقتَحم من قبل، وكان القصد من ذلك مكتب الرئيس أبي عمار الراحل ومقر األمن الوقائي في بيتونيا               
النائب نجاة أبو بكر إلى رفع هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، وهو األمر الذي وافـق عليـه                     

  .المجلس، إلى جانب التوصيات التي أوردها التقرير
  
  هذه هي الحقائق كاملة حول الوضع المالي: فياض يرد على تعليقات حماس .11

م فياض، الحكومة الجديدة إلى التريث والتدقيق في األرقام والبيانات،           سال .دعا وزير المالية السابق د    : رام اهللا 
وقال في مقال مطول تنشره الصحف       .قبل إطالق األحكام بشأن األزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية          

يحـاء او    بعد تشكيل الحكومة، سرعان ما بدأت االمور تأخـذ منحى ابتعد كل البعـد عـن اال                : اليوم ،المحلية
االقتناع بأن لدى حماس اجابات على كل التساؤالت، وبأن لديها حلوالً لكل المشاكل والتحـديات، خالفـا لمـا           

ادعاء العديـد   : وساق فياض مبررين لخروجه عن صمته، االول       .اطلقته في برنامجها خالل الحملة االنتخابية     
لم يكن الوحيد، للصعوبات الماليـة واالقتـصادية        من المسؤولين في الحكومة الحالية بأن السبب الرئيسي، إن          

وأما المبرر الثاني فيتمثل فـي مـا         .الراهنة يعود الى قصور، او على االقل خلل، في اداء الحكومات السابقة           
باتهامي بشكل واضح وصريح، بما ال      (...) عمدت اليه في اآلونة االخيرة مجموعة من الخبراء مجهولي الهوية         

وانتقد التناقض في تـصريحات المـسؤولين فـي          .لعظمى اثناء تأديتي لواجبي كوزير للمالية     يقل عن الخيانة ا   
الحكومة الحالية بشأن األزمة المالية، مشيرا الى أن هذه التصريحات متناغمة في جوهرها فيمـا حملتـه مـن            

التزاماتهـا الــمالية،    ايحاء، بل تصريح في كثير منها، بأن الـمسؤولية في تعثر الحكومة الحالية في الوفاء ب              
خاصة استحقاقات الرواتب، تقع على عاتق الحكومة السابقة، لكنها متباينة بل متضاربة في كثير من االحيـان،                

 يمكن في تقديري أن ينم ادعاء الحكومة باكتشاف أنها تسلمت خزينة فارغـة عـن                :وقال .في بيناتها وبياناتها  
 االول، هو أن الحكومة ومستشاريها لم يتوقعوا بالفعـل ان يتـسلموا             :واحد من تفسيرين محتملين ال ثالث لهما      

خزينة فارغة، واما الثاني، فهو ان الحكومة عمدت الى االيحاء بأنها تفاجأت بخواء الخزينة، رغـم معرفتهـا                  
ت ودافع فياض عن السياسة المالية للـسلطة خـالل الـسنوا          . اليقينية بأن الخزينة ال يمكن ان تكون اال خاوية        

الثالث الماضية، وخصوصا التوسع في االنفاق، قائال إن تدخل القطاع العام على النحو الذي تم، هو ما جنّـب                   
الكثير من مؤسسات االقتصاد الفلسطيني في القطاعين العام والخاص الدخول في مرحلة من التردي والضعف               

  .كان من الممكن ان تفضي الى انهيار تام
  4/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  سلطة النقد تنفي تدخل أطراف أميركية في مراقبة النشاط المصرفي .12

نفى مصدر رسمي مسؤول في سلطة النقد صحة ما نشره أحد المواقـع اإللكترونيـة حـول                 :  حامد جاد  ،غزة
وصول طاقم حكومي أميركي الى األراضي الفلسطينية لمراقبة البنوك المحلية وفرض قيود عليها تتعلق بنقـل                

   .ل والحواالت المالية سواء أكانت ألفراد أم مؤسساتاألموا
  4/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  الزّهار ويؤكد على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني . الرئيس السواداني يستقبل د .13

محمود الزهار في الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر البشير آخر تطورات األوضاع في             . بحث د : الخرطوم
وأكد البشير ضرورة وحدة الشعب الفلـسطيني وتوحيـد موقفـه الـداخلي والخـارجي          .سطينيةاألراضي الفل 

وضرورة بناء عالقات جيدة مع كافة دول العالم ليس علي حساب المطالب الوطنية والثوابت الفلسطينية وإنّمـا                 
جهـوده بوصـفه    إن الرئيس البشير أكد على بذل       : الزهار. وقال د  .على أساس وضوح الرؤيا وصدق التوجه     

رئيساً للقمة العربية على تحسين العالقات بين دولة فلسطين وبعض الدول في المنطقة واستمرار الدعم للشعب                
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سـيكون بيننـا والـسودان برنـامج تعـاون          : وقال .الفلسطيني والتخفيف الكبير آلالمه في مختلف المجاالت      
  . المختلفةوبروتوكول في كافة المجاالت الصحية والتربوية والخدمية

  3/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
   عربية تتآمر ودوالَ  .. الهولوكوست الحقيقيهوالتجويع : مشعل .14

وصف خالد مشعل حملة الحصار والتجويع بأنها الهولوكوست الحقيقي، وانتقد اطرافا عربيـة تتـآمر علـى                 
يا والسعودية والدول الخليجية والـيمن والـسودان        الفلسطينيين لنيل الحظوة لدى األمريكيين، وأشاد بدور سور       

  .وليبيا وايران في دعم الشعب الفلسطيني
  4/5/2006الخليج اإلماراتية 

 
  حماس مستعدة للسالم إذا تخلى االحتالل عن الءاته: مشعل .15

 اسرائيل  ستقابل بالمثل الخطوات االسرائيلية باتجاه السالم اذا تخلت       حماس  قال خالد مشعل ان      : وكاالت ،دمشق
، ورفض االنسحاب من القدس، ورفض حق العـودة، ورفـض           1967عن الءاتها االربعة وهي رفض حدود       

 اشار و .عند ذلك نحن كفلسطينيين وكعرب يمكن ان نتخذ خطوة جادة تناسب هذه الخطوة            . تفكيك المستعمرات 
ذا االلتـزام فـي المـستقبل        في جامعة دمشق الى ان من غير المحتمل ان تقدم اسرائيل على مثل ه              هثيحدفي  

  .مقاومةال االمر الذي ال يدع للفلسطينيين خيارا غير استمرار ،المنظور
  4/5/2006الوطن العمانية 

  
   منذ تفاهمات القاهرةبالتهدئةحماس ملتزمة : مشعل .16

على أن حماس، ومعها الفصائل الفلسطينية األخـرى ملتزمـة           مشعل خالد   أكد: تيسير أحمد والوكاالت  غزة،  
وميز بين خيار المقاومة الذي يعني الصراع مع العدو الصهيوني، وخيار السلطة            . بالتهدئة منذ تفاهمات القاهرة   

وفي رد على اتهامات بمحاولة      .الذي يعني الملف الداخلي الفلسطيني، موضحاً أن السلطة ليست بديالً للمقاومة          
 رسمت لنفسها استراتيجية واضحة وهـي       استهداف شخصيات عربية في بلد عربي أكد مشعل على أن حماس          

 . حصر المعركة ضد االحتالل اإلسرائيلي وال معركة لدينا خارج فلسطين
 4/5/2006البيان 

 
  نزال يرفض نظاماً برأسين .17

إن مكتب الرئاسة الفلسطينية يشارك في الحصار المفروض على الفلـسطينيين مـن              نزال محمد   قال :وكاالت
ية والمالية للحكومة، معتبرا أن حكومة حماس لم تحصل على فرصـتها حتـى              خالل سحب الصالحيات األمن   

وقلل من خطورة أزمة توقف صرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى منهم ينتمون الى                . اآلن
وقال إن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني تصلهم المـساعدات عبـر           . فتح ويتقاضون بالفعل رواتب من الحركة     

ورأى أن المخرج الوحيد من األزمة الداخلية       . سسات اجتماعية متعددة تواصل عملها برغم ظروف الحصار       مؤ
الحالية يتمثل في إعادة صياغة النظام األساسي للسلطة الفلـسطينية، معتبـرا أن نظامـا برأسـين ال يمكنـه                    

وأشار الى إمكان ان تقـدم      . االستمرار طويال، ومشيرا إلى تنازع االختصاصات بين ابو مازن وحكومة هنية          
 إن بإمكان    وقال .حماس مرشحا للرئاسة في هذه الحالة أو دعم مرشح يمكنه التعامل مع حكومة تقودها حماس              

ابو مازن حل الحكومة وفقا للنظام األساسي لكنه ال يستطيع حل المجلس التشريعي، ويتعين عليه في هذه الحالة                  
  . لبرلمان الذي يشكل فيه نواب حماستكليف حكومة بديلة لن تحظى بثقة ا
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اضاف ان بمقدور الرئيس الفلسطيني حل الحكومة وإعالن حالة الطوارئ، لكنه لن يتمكن من تمديـد حالـة                  و
وأعلن عن استعداد حماس للدخول في حوار بـشأن         . الطوارئ ألكثر من شهر، إال بموافقة المجلس التشريعي       

كما رأى أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في غير         . األطراف األخرى النظام األساسي، لكنه شكك في استعداد       
  . زمانها ومكانها، معتبرا أنها جاءت فقط لالستهالك السياسي واإلعالمي وليست جدية

  4/5/2006السفير 
  
 فتح تؤكد انها جاهزة النتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة .18

لمجلس التشريعي ان حركته جـاهزة لعقـد انتخابـات     قال عزام االحمد رئيس كتلة فتح في ا       : يو بي آي   ،غزة
 محمد نزال من ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة       ل ما نسب    ى معقبا عل   واضاف .رئاسية وتشريعية مبكرة  

 . جاهزون لذلك حتي يتم ترتيب الوضع بشكل أفضلأنهم
 4/5/2006القدس العربي 

  
  س مسلحون من فتح يشكلون قوة منافسة لقوة تشكلها حما .19

 فرد منافسة لقوة الشرطة الجديدة الموالية       2000اعلن مسلحون من فتح عن تشكيل قوة قوامها         :  رويترز ،غزة
وزاد تشكيل هذه الميليشيات من مخاوف عدد كبير من الفلسطينيين من وقوع اشتباكات بـين                .لحكومة حماس 

 فـرد  3000وعبأ وزير الداخليـة   .ة القائمةالفصائل الفلسطينية المتناحرة مما قد يفاقم من حالة الفوضى االمني    
لتشكيل قوة شرطة جديدة معلنا ان الهدف منها هو القضاء على الفوضى وطرد فلسطينيين مـن مـستوطنات                  

لكن البعض في فتح يشك في ان هذه الخطوة هي لتعزيز نفـوذ حمـاس                .يهودية اخلتها اسرائيل العام الماضي    
 هـذه   وا شكل  انهم وقال المعتصم باهللا المتحدث باسم قوة فتح الجديدة        .ينيةوتشديد سيطرتها على الموارد الفلسط    

 ان يحـدث صـدام      ونتمنيال  انهم  وأضاف   .ها غير شرعية  ونعتبريالقوة تحديا للقوة التي شكلتها حماس والتي        
   . مكتوفي االيديواقفيولكن ان حدث فلن 

  4/5/2006الدستور 
  
  ةواضححماس تؤكد بان اجندة الحوار غير  .20

اكد سامي ابو زهري بان اجندة الحوار غير واضحة لغاية االن وبان الحركة لم تتلق  : وليد عوض،رام اهللا
واوضح ابو زهري بان حماس ما زالت تنتظر توضيحات حول الكثير من  .دعوة رسمية بشأن ذلك الحوار

 ضرورة وجود ىحوار، مشددا عل صعيد اجندة الحوار بحيث يتم التوافق عليها قبل عقد الىالقضايا وخاصة عل
  . الحوار بجميع تفصيالتهىلجنة تحضيرية لإلشراف عل

 4/5/2006القدس العربي 
  
    من محاولة اغتيالطوباسنجاة قائد سرايا القدس فـي  .21

ذكر مواطنون فلسطينيون أن قائد سرايا القدس نجا صباح امس مـن محاولـة              : د ب أ    و  كامل ابراهيم  ،القدس
وقال شهود عيان إن صالح صوافطة تمكن من الفرار بعد أن نصبت قوة إسـرائيلية                .دة طوباس اغتيال في بل  

  .خاصة كمينا له في البلدة بهدف اغتياله
  4/5/2006الرأي األردنية 
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  ذخيرة لل لتنظيم مظاهرات عربية واسالمية وتنفي شراء الحكومة ىحماس تسع .22
عوة للشعوب العربية واالسالمية للخروج في مظاهرات اكدت حماس بانها وجهت د : وليد عوض،رام اهللا

  ذخيرةالشراء ى أنباء وردا عل .عارمة للتعبير عن وقوف تلك الشعوب الي جانب الشعب الفلسطيني وحكومته
نفي سامي ابو زهري تلك المعلومات واعتبرها محاولة لتشوية سمعة الحركة التي تسعي لتأمين االموال 

 انباء عارية عن الصحة ودعاية ال وانها ،هذه مجرد دعاية فارغة المضمونان وقال  .للموظفين الفلسطينيين
 . اساس لها

  4/5/2006القدس العربي 
 

  فتح تطالب قيادة حماس بموقف وطني مسؤول  .23
انت فتح تصريحات محمد نزال في لقائه مع الجزيرة نت، محذرة من اسـتمرار المنطـق الفئـوي                  د : رام اهللا 

ودعا أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي للحركـة إلـى           .طيرة التي تصب في إذكاء نار الفتنة      ومضاعفاته الخ 
ضرورة استبدال هذا الخطاب العاجز، والذي يغطي على العجز والفشل ويلحق الضرر بالقـضية والمـشروع                

ر يفكللتطنية  وطالب قيادة حماس بموقف وطني مسؤول يضع حداً لهذا التهافت، وتحمل المسؤولية الو             .الوطني
  .شعبالمعاً بالطرق الكفيلة بإنقاذ 

  3/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 
  

  لمناسبة إقامتهاإسرائيل تستعرض قدراتها العسكرية  .24
 لمناسـبة   واأقطاب الدولة العبرية تبـاه    أن  : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 4/5/2006 الحياة   نشرت

في مقدمها  وة القامتها بقدراتها العسكرية المميزة في مواجهة التهديدات لوجودها،          االحتفاالت في الذكرى السنوي   
وقال أولمرت ان حكومته الجديدة تواجه تحديات ليست سهلة، وأنها ستكون في الوسط              .التهديد النووي اإليراني  

يت حماس أقدامها في    ن تثب أقال من جهته     فقد    حالوتس  أما .بين جيل مؤسسي الدولة وجيل مقاتلي وضباط اليوم       
 تحديات   اسرائيل السلطة من جهة، والعربدة اإليرانية المناوئة إلسرائيل والسامة من جهة أخرى، تؤكد أن أمام             

 وايجاد حل لها، لكنها أساساً      ةمواجهال من   هاالتحلي بنَفَس قوي ومهنية عسكرية تمكن     عليها  عملياتية كثيرة تحتم    
الكثيـر  قد أشار إلى أن أمام اسرائيل       وكان بيريز    .ب ومزود أحدث العتاد   الحفاظ على جيش قوي ومدر    بزم  تتل

  .االقتصاد والمجتمع واألمنتحسين ستيعاب مهاجرين يهود والمن العمل 
بيريز وجه نداء الى الفلسطينيين والدول العربيـة    أن   :ب.ف.ا نقال عن    4/5/2006 الخليج اإلماراتية    وأوردت

 ان النداء موجه ايـضا الـى دول         افيضم.  مفاوضات إجراءالسالح و لب إلقاء   حيث ط . وإيران من اجل السالم   
ـ مو. يتم اإلعداد سرا لسالح دمار شامل يهدد العالم واسرائيل على حد سواء           بأنه  واوضح  . بعيدة جغرافياً   اجه

يد اللهجة الى   وجه تحذيرا شد  إال أنه   . هم الى التخلي عن طموحاتهم النووية     تدعول يننداء الى المسؤولين اإليراني   
  .ن اسرائيل قوية وستعرف كيف تدافع عن نفسهابأ همريالعرب واإليرانيين على السواء بتذك

نه سيفعل كل ما باستطاعته لكي يتمكن        بأ أولمرتإلى تأكيد    :القدس والوكاالت  من   4/5/2006 البيان   وأشارت
مـل أن   بأنـه يأ   ،ته إلى خطة التجميع   ولمح في كلم  . جيل المستقبل من العيش في دولة إسرائيل بمستقبل واعد        

  . من العيش بسعادةونهدفعهي الثمن الذي سهميمكن
 أن أحد الجنود رفـض مـصافحة        من التقارير اإلعالمية     إليه أشارت إلى ما    3/5/2006 48 عرب ولفت موقع 
ن وكـان النـاطق بلـسا      .، بسبب إخالء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية         خالل االحتفال  حالوتس

قال من جهتـه  فقد حالوتس  أما  . ر عن موقف سياسي ال مكان له في الجيش        يعبتالجيش قد اعتبر هذا التصرف      
  .أنه يجب الحفاظ على الجيش موحداً، أمام ما أسماه التحديات التي تنتظر إسرائيل
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  حق العودة لالجئين الفلسطينيين حلم يجب أن ينتهي : الخارجية االسرائيلية .25
أكّدت الخارجية اإلسرائيلية أنها ال تعترف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، وأنها لـن تـسمح               : القدس المحتلة 

، أنـه ال يوجـد بالمـصطلحات         فيها وقال مصدر رفيع  . ألي منهم بالعودة، إالّ من خالل القوانين اإلسرائيلية       
 قضيتهم، ورغم ذلك طرحـت      اإلسرائيلية شيء اسمه الالجئون، فإسرائيل ال تتحمل أي مسؤولية تاريخية عن          

وأضاف أن على الشعب الفلسطيني أن يكون واقعياً ويتعامل مع الحقـائق،          .همونوقشت فكرة دفع التعويضات ل    
 ماليين فلـسطيني بـالعودة وتـوطينهم فـي          8حيث من غير المعقول ومن المستحيل أن يتم السماح لحوالي           

 لم الشمل، والتي بموجبها إذا ما تمت سـيتم الـسماح            وأوضح أنه من الممكن المصادقة على طلبات       .إسرائيل
 ألف فلسطيني فقط بالدخول، على الرغم  من أن هذه األعداد كثيرة ومبـالغ بهـا، ومـن غيـر                     100لحوالي  

  .المعروف كيف سيتم التعامل معهم
  03/05/2006قدس برس  

  
  ة التجميعأولمرت سيعمل على تجنيد الدعم السياسي والدولي لخط .26

 ترسيم الحدود الدائمة في     ةرتس نقالً عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن أولمرت، ينوي البدء بتنفيذ خط           هآ كتبت
حتى ذلك الحين، سيعمل على تركيز جهوده لحشد تأييد سياسي لخطته وموافقة            أنه  و. الضفة الغربية بعد سنتين   

يست ليضمن استمرار حكومته ألكثر      عضو كن  80يسعى لتوسيع اإلئتالف الحكومي إلى      أنه س كما   .دولية عليها 
  .ينمن سنت

  4/5/2006 48عرب 
  

  الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تخلو من ناطقين بالروسية  .27
وكان متوقعا ان تتولى    .  من إسرائيليين ناطقين باللغة الروسية     1996تخلو حكومة إسرائيل ألول مرة منذ عام        

 لالنتخابات، المسؤولية في وزارة االسـتيعاب، ولكنهـا لـم           مارينا سولودكينا المصنفة سادسا في قائمة كاديما      
  .تصبح وزيرة ولو بدون حقيبة

  3/5/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  !  يتحدث عن القضاء على إسرائيلعندما نجادعلينا أن نصدق : هليفي .28
ب تصديقه عندما يتحدث     وقال أنه يج   ي،حذر رئيس الموساد سابقاً، في واشنطن من تصريحات الرئيس اإليران         

 وجود إسرائيل لن يكون معرضاً للخطر، وال يوجد إمكانيـة أمـام             إال أنه قال بأن   . !عن القضاء على إسرائيل   
تسلح إيران بأسلحة التدمير الشامل هـو التهديـد األبـرز علـى             أشار إلى أن    و. ذلكإيران لتنفيذ طموحاتها ب   
وفي تطرقه إلى    .يل والواليات المتحدة الشريكتين اإلستراتيجيتين    يقرب أكثر بين إسرائ   و  اإلستقرار العالمي، وه  

السلطة الفلسطينية، قال إن السلطة بقيادة حماس لم تقرر بعد اتجاهها ويجب اإلنتظار لمعرفة وجهتهـا، وفـي                  
  .حال غيرت طريقها فإن ذلك سيكون بمثابة تغيير حقيقي في المنطقة

  4/5/2006 48عرب
  

  ن دفع تعويضات لفلسطينيين متضررين  إسرائيل ميعفيموفاز  .29
أعفى موفاز، جيش اإلحتالل من المسؤولية عن أية أضرار جسدية أو مادية تقع في األراضي الفلسطينية منـذ                  

  .، وذلك باإلستفادة من الصالحية التي منحها إياه ما اصطلح على تسميته بقانون اإلنتفاضة2000أيلول 
  4/5/2006 48عرب 
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  إسرائيلية إلفريقيا أكبر صفقة سالح  .30

كشفت هآرتس أن شركة يافنيه المتخصصة في صـناعة الطـائرات بـدون طيـار وأجهزتهـا                 : محمد زيادة 
 تمكنت من إبرام أكبر صفقة بين شركة إسرائيلية ودولة إفريقية في تاريخ إسرائيل، بعدما تعاقـدت                 ،المتطورة

 15كما تتضمن الـصفقة شـراء        .ع نيجيريا مؤخرا على بيع أنظمة طائرات بدون طيار ضمن صفقة سالح م          
وترى  . وتدريب طيارين نيجيريين وإعدادهم بقيمة إجمالية تصل إلى ربع مليار دوالر           ،طائرة حربية إسرائيلية  

الصحيفة أن الهدف من وراء تلك الصفقة هو حماية منطقة غرب إفريقيا بأحدث القدرات العـسكرية؛ نظـرا                  
من جانبهـا أبـدت      و . في المنطقة  االجنبيةيجية؛ بسبب توسع نشاط شركات النفط       ألهميتها من الناحية اإلسترات   

 يرجع إلى إبرام الصفقة بدون عرض دولي وهـو     هاغضب، إال أن    صفقةالالواليات المتحدة استياءها إزاء إبرام      
  .ما منع دخول الشركات األمريكية المنافسة

  2/5/2006اسالم اون الين 
  

   عالم فيزياء فلسطيني عنفراج  باإل أولمرتبشارة يطالب .31
بعث عزمي بشارة، برسائل عاجلة إلى كل من أولمرت وموفاز، يطالبهما فيها باإليعاز فوراً لإلفراج               : الناصرة

  .عن عصام االشقر، المعتقل إدارياً دون تهمة أو محاكمة، وذلك بسبب وضعه الصحي الحرج
  03/05/2006قدس برس  

  
   لمنع إخالئهم من مبنى في الخليل طنينالمستوالعليا تناقش إلتماس  .32

 ، به لجنة اإلستيطان اليهـودي فـي الخليـل         ت اليوم، اإللتماس الذي تقدم    ،من المقرر أن تناقش المحكمة العليا     
ن أوتقول األجهزة األمنية     .مدينةالإلصدار أمر يمنع إخالء المستوطنين من أحد المباني التي استولوا عليها في             

الوثائق الموجودة بحوزة المستوطنين هي وثائق مزيفة، وأن عملية اإلستيالء على البيت لـم              هناك شكوكاً بأن    
زعم المستوطنون أنها ليست المرة األولى التي يتنكر فيها فلسطينيون قـاموا             ومن جهتهم    .تكن بطريقة قانونية  

  .بالتوقيع على صفقات من هذا النوع، وذلك خشية على حياتهم
  4/5/2006 48عرب

  
  ينتقلون إلى الضفة و  ينقضون تعهدات شارونتوطنو غزةمس .33

 توجهت مجموعات من المستوطنين الذين تم إخالؤهم من قطاع غزة لالستيطان مجددا في الـضفة                :يو بي أي  
 مراسم احتفالية بانتقالهم إلى ثالث مستوطنات قائمة منذ سنوات في           ونسيقيمحيث  . الغربية خالفا لتعهد شارون   

  .منطقة الخليل
  4/5/2006البيان 

  
  إسرائيل أغلقت ملف قضية البريطانيين اللذين قتال في غزة : الديلي تلغراف .34

قالت الديلي تلغراف، إن إسرائيل أغلقت ملف قضية ناشط سالم ومصور تلفزيوني بريطانيين قتال فـي                : لندن
 أنه لـن يكـون      ،ل قوله ونقلت عن مصدر بارز في هيئة االدعاء العسكري في إسرائي         ،  2003قطاع غزة عام    

  .القضية من المالحقات القانونية في اهناك مزيد
  3/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  تشديد الحصار على الضفة وغزة في ذكرى النكبة .35
ـ             :عالء المشهراوي -غزة    58شددت إسرائيل إغالقها المفروض على الضفة الغربية تزامنا مع الـذكرى الـ
 وأغلقت قـوات االحـتالل كافـة        ،قواتها في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجمات فدائية         ووضعت   ،للنكبة

 كما شددت تلك    ،واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيتونا قرب رام اهللا واعتقلت سبعة فلسطينيين          · معابر قطاع غزة  
ـ                ن المغـادرة   القوات حصارها على محافظتي جنين وطولكرم لليوم الثاني على التوالي ومنعـت سـكانهما م

  .واحتجزت العشرات منهم
 4/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  االحتالل يعزل مخيماً وحياً عن القدس المحتلة .36

أفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن سلطات االحتالل شرعت منذ يوم االثنين الماضي بعزل مخـيم                 
مقدسة، عبر وضع أسـالك شـائكة ومقـاطع         شعفاط وحي رأس خميس، شمالي القدس المحتلة، عن المدينة ال         

  .إسمنتية، وذلك في إطار مخطط إسرائيلي رسمي لتفريغ المدينة من المقدسيين، وتكثيف اليهود فيها
3/1/2006قدس برس   

  
   شهيدا70ًوالحصيلة ..  الخاصة االحتياجاتجنود االحتالل يستهدفون ذوي  .37

ق اإلنسان يتضح أن قوات االحـتالل اسـتهدفت منـذ           في تقرير عن المركز الفلسطيني لحقو     :  يوسف الشايب 
وقال المركز إن عدد الشهداء من هذه الفئة منذ بداية          ،   آالف معاق فلسطيني   3اندالع انتفاضة األقصى، حوالي     

  . شهيدا، حتى مطلع العام الجاري70االنتفاضة بلغ 
  4/5/2006الغد األردنية 

  
   العودةمسيرة ينظمون 48فلسطينيو ال .38

 امس في مسيرة العودة التقليدية إحياء للذكرى الثامنة والخمسين          ،48الى ثالثة آالف من فلسطينيي ال     شارك حو 
ونظمت اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين، المسيرة التي جرت في قرية أم الزينات المهجـرة                . للنكبة

رؤساء سلطات محلية عربية وممثلون     مسيرة  الوشارك في   ،  الواقعة عند سفوح جبال الكرمل جنوبي مدينة حيفا       
وحمـل  . عن األحزاب والقوى السياسية الفاعلة في الساحة العربية المحلية ونشطاء يهود يؤيدون حق العـودة              

  . قرية عربية هجرت في العام 530المشاركون الفتات كتبت عليها أسماء حوالى 
  4/5/2006السفير 

  
 ن الفلسطينييالمسيحيينتزايد كبير في هجرة  .39

دعا رئيس المؤتمر االرثوذوكسي فؤاد فرح المؤسسات التمثيلية والدينية ولجنة  : زهير اندراوس،الناصرة
 ومن 48المتابعة والفعاليات السياسية واالهلية الي االهتمام بظاهرة هجرة العرب المسيحيين من مناطق الـ

ولفت فرح . تي ال تزال مستمرة بشكل مقلق، باعتبارها قضية وطنية وال1967المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
 العربية في الداخل ى ان هجرة المسيحيين في االراضي المحتلة تفوق بحدتها الهجرة في المدن والقرىال

واوضح فرح انه  . تفاقم الظاهرةى الى ان تردي االوضاع االقتصادية واالمنية ادىالفلسطيني، مشيرا ال
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 الف نسمة معظمهم في 120 العرب المسيحيين في اسرائيل يبلغ اليوم نحو بموجب المعطيات الرسمية فان عدد
  واكد فرح .  الف نسمة وبمئات فقط في غزة50الجليل وحيفا، فيما ينحصر عددهم في الضفة الغربية بحوالي 

  
 انه نتيجة شح مصادر العمل ازداد عدد المهاجرين من االكاديميين المسيحيين، واشار الي عدم االرتباط

 .باالرض كسبب آخر يغذي الظاهرة
 4/5/2006القدس العربي 

  
   أسعار المحروقاترفعارتباك في األراضي الفلسطينية بعد  .40

قالت مصادر فلسطينية إن بعض أصحاب محطات الوقود بدأ في تطبيق تسعيرة جديدة               : صالح حزين  ،عمان
طنين، خصوصاً أن أي قرار في هذا الشأن لم         للمحروقات في األراضي الفلسطينية، ما أحدث ارتباكاً بين الموا        

إن أسـعار   : ونقلت المصادر عن وزير المال عمر عبد الرازق، قولـه          .يصدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني    
المحروقات ترتبط بأسعار النفط العالمية واالتفاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن األسعار الجديدة أقل بكثير مـن                 

ولم يستبعد تعديلها، مؤكداً أن خزينة الدولة تتحمل خسائر شهرية تزيد على عشرة ماليين              . األسعار اإلسرائيلية 
   .دوالر

  4/5/2006الحياة 
  

   مليون دوالر من سلطة النقد100وزارة المالية تطلب سلفةً بقيمة  .41
 100قيمة  رسالة سلفةً عاجلة للحكومة ب     في   كشف محافظ سلطة النقد، جورج العبد، عن أن وزير المالية طلب          

محافظ ال وكشف   ،وزيرالوأكّد أن سلطة النقد تدرس رسالة        .مليون لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه السلطة       
  . مليون دوالر مودعة لدى المصارف140، أن ودائع سلطة النقد تُقدر بحوالي 

  3/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  و تعتمد على استحداث نظام لوجستي للتجارةقابلية االقتصاد الفلسطيني للنم: تقرير .42
اكدت دراسة اعدها البنك الدولي أن قابلية االقتصاد الفلسطيني للحياة والنمو في            :   جمال جمال  -القدس المحتلة   

المستقبل تعتمد على استحداث نظام لوجستي للتجارة يسمح للناس وللبضاعة بالحركة واالنتقال بطريقـة آمنـة                
تقـويم للوضـع    : وجاء في الدراسة التي حملت عنوان المعابر وتسهيل التجارة        . أسعار تنافسية وموثوق بها وب  

الراهن ان استحداث نظام لوجستي عملي للتجارة للضفة الغربية وقطاع غزة يتطلب معالجة أربعة أنواع مـن                 
 وبين إسرائيل، إمـا     الحركة عبر الحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة       : الحركة، مترابطة في عالقاتها وهي    

وتلخص الدراسة تقييمـا     . إلى إسرائيل وإما إلى دول ثالثة أخرى عبر الموانئ البحرية والمطارات اإلسرائيلية           
ومـن الناحيـة الماديـة      . للوضع الراهن لحركة الناس والبضائع، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غـزة            

ارتجالية لحوادث محددة، وهجمات إرهابية وتحـوالت فـي         واإلجرائية، يعتبر معبر كارني تتويجاً الستجابات       
ت الدراسة ان معبر كارني يمثِّل عائقا مادياً خَِطراً للتجارة الفلـسطينية، متـضمناً خطـة                أور .السياسة العامة 

مصممة تتسبب في حدوث حاالت تأخير غير ضرورية، وتلحق الضرر بالبضائع، وتحد بدرجة شـديدة مـن                 
وقال معدو الدراسة ان المشكالت في معبر كارني تـرتبط، أوالً            . الداخلة والخارجة من المعبر    مقدار البضائع 

وتابعت الدراسة تقول لقد فاقمت السلطة الفلسطينية هـذه          .وقبل كل شيء، بإدارة المعبر وبخطوات العمل فيه       
ضمان وجود إدارة حدودية    فهذا الجهاز ضروري ل    .المشكالت بتباطئها في تأسيس جهاز خدماتي موحد للحدود       

فعالة وآمنة، ومن شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية عن إدارة الميناء                 
  .البحري والمطار والحدود البرية مع الدول الثالثة األخرى
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  4/5/2006الدستور 
  
  

   إلى ديزلالمستعملطالبة فلسطينية تحول زيت القلي  .43
ت الطالبة الفلسطينية حنين أبو بكر بمدرسة بنات رام اهللا الثانوية الى تحويل زيت القلي المستعمل إلـى                  توصل
وتتمنى حنين أن تالقي تجربتها االهتمام، وأن تتاح لها الفرصة لتطبيقها عمليـاً، وأن تعرضـها علـى                   .ديزل

  .مؤسسة المواصفات والمقاييس، لتنال براءة االختراع في فلسطين
  3/5/2006 48عرب

  
  إسالميو األردن يطالبون حماس بالتهدئة مع االحتالل والجوار .44

في سابقة تاريخية، دعت الحركة اإلسالمية في األردن، الحكومـة الفلـسطينية إلـى     : عمان ـ لقمان اسكندر 
لـيس  : يبةوقال النائب األول ألمين عام جبهة العمل اإلسالمي رحيل الغرا         . التهدئة مع االحتالل ودول الجوار    

كما طالب الغرايبة الحكومـة األردنيـة بالتهدئـة وتحـسين            . من المعقول ان تتجه للتصعيد مع دول الجوار       
العالقات بين الحكومتين األردنية والفلسطينية وقال ان ذلك مصلحة لألردن ويعود عليه باالسـتقرار األمنـي                

 تبادر إلـى تحـسين عالقتهـا مـع الحكومـة            والسياسي، وان على الحكومة إذا أرادت التناغم مع الشعب ان         
وأشار إلى ان األردن يمر في ظروف صعبة جدا فإذا أضيف إلى ذلك وضع سياسي قلق فـسوف                   . الفلسطينية

تتفاقم األزمة، مشيرا في هذا السياق إلى ان مقياس نجاح أي حكومة سياسيا هو مدى تحسن عالقتها مـع دول                    
واستبعد استمرار األزمة بين الحكومتين األردنية والفلسطينية، مرجحـاً         ،  الجوار ومع اكبر عدد من دول العالم      

  .تحسن هذه العالقات قريباً
  4/5/2006البيان 

  
  للسلطةصعوبات وعراقيل في تحويل األموال : الجامعة العربية .45

 العربيـة   السفير هشام يوسف رئيس مكتب االمين العام للجامعة العربية ان جامعة الدول            قال:  اف ب  ،القاهرة
تدرس االقتراح المقدم من الحكومة الفلسطينية بارسال مرتبات الموظفين والعاملين في الحكومة مباشرة من قبل               

لكنه لفت الى ان هذا االقتراح يواجه صعوبات وعراقيل، مضيفا ان الجامعة العربيـة تبحـث حاليـا       .الجامعة
لة في الجامعة ان العقبة الرئيسية هي خوف البنوك         وقالت مصادر مسؤو  . امكان تخطي تلك الحواجز والعراقيل    

العاملة في االراضي الفلسطينية من تسلم هذه االموال خوفا من االجراءات التي يمكن ان تتخـذها الـسلطات                  
  . االميركية ضدها، او اتهامها بتحويل االموال لجهات تصفها واشنطن باالرهاب

 4/5/2006الدستور 
  

   الفلسطينيين معاقبة على بوشقائد عام شرطة دبي يهنئ  .46
هنأ ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي جورج بوش لقدرته الفائقة على محاصرة الشعب الفلسطيني                 :دبي

وقال إن هذه السياسة التي تحيا فيها اسرائيل ويموت العرب سياسة اسـتوعبناها،    ،  وجعله يموت جوعاً ومرضاً   
وأوضح أن المشاهد التي تظهر الفلسطينيين       . يصدموا كما صدمنا نحن    وسوف ندرسها ألجيالنا القادمة حتى ال     

وأكـد   .وهم على هذا الوضع من الحرمان واأللم ال تخدم أبداً العالقات األمريكية مع العالم العربي واإلسالمي               
 يقـف   العالم العربي ان   ناشدو. أن حماس لم تأت من فراغ، إنما انتخب الشعب الفلسطيني من يريده وهذا حقه             

  .وقفة جادة إلنقاذ الشعب الفلسطيني
  3/5/2006الخليج اإلماراتية 
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   القضية الفلسطينيةلمناصرةالبرلمان اليمني ينشئ لجنة  .47
أنشأ مجلس النواب اليمني لجنة تعنى بالقضية الفلسطينية أطلـق عليهـا لجنـة القـدس                : طالل جامل ،  صنعاء

 التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، التواصل مـع الجهـات          تقوم اللجنة بعدة مهام منها متابعة     . وفلسطين
ذات العالقة بالقضية الفلسطينية، دعم المواقف التي تتبناها الحكومة اليمنية للقضية الفلسطينية، تقديم التقـارير               

قـال   و .التعريفية إلى أعضاء مجلس النواب واقتراح عقد جلسات خاصة لمناقشة أي مستجدات حول القـضية              
ئيس مجلس النواب رئيس لجنة القدس وفلسطين قمنا مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين اللجنة ومؤسـسة                 ر

يطـرح رئـيس     و .القدس غايتها العمل للقضية الفلسطينية والحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية ومقدساتها          
  .اللجنة قضية فلسطين ضمن أولوياتة في كل مشاركة ومناسبة دولية

  1/5/2006سطين المسلمة فل
  

  وزير الخارجية المصري يمتنع عن لقاء الزهار للمرة الثانية .48
 أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لن يقابل نظيره          ، امس ،أفاد مسؤولون مصريون  :  يو بي آي   ،غزة،  القاهرة

ـ     استمرار الـضغو   ى في مؤشر عل   ، اليوم ،الفلسطيني محمود الزهار أثناء زيارة له للقاهرة        ىط المـصرية عل
وقال مسؤولون في الجامعـة العربيـة ان        .  تغيير مواقفها من عملية السالم مع اسرائيل       ىحماس الجبارها عل  

 . غزة بعد جولة عربيةى سيلتقي الزهار أثناء توقفه في القاهرة في طريق عودته الىاالمين العام عمرو موس
  4/5/2006القدس العربي 

  
   درهم لشراء أدوية للفلسطينيينيينمال 10 ترصد مؤسسة إماراتية .49

 10اإلمارات رصـد    في دولة   أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لألعمال الخيرية واإلنسانية          : نادية سلطان  ،دبي
   .ماليين درهم لشراء أدوية للمرضى الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن

  4/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الحكومة الفلسطينية منموسى يحض أنان على مراجعة مواقفه عمرو .50
انان حول ما يـسمى     وكشفت مصادر مطلعة بالجامعة العربية عن اتصاالت جرت بين عمرو موسى            : القاهرة

سياسة جديدة للمنظمة الدولية حيال حكومة حماس التي أعلن الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريـك أن                 ب
 المتحدة في األراضي الفلسطينية أن يحصلوا أوال على إذن           وبمقتضاها يتعين على ممثلي األمم     ،انان قرر تبنيها  

وقالت المصادر إن موسى طالب انان بإعادة النظـر         . في حالة إقامة اتصاالت سياسية مع الحكومة الفلسطينية       
في هذه السياسة كونها تغلق أبواب الحوار مع ممثلين منتخبين في انتخابات حرة ديمقراطية من قبـل شـعبهم،     

  .ضغوط على الحكومة وتتميز بالتصلب وتتناقض مع الحوار كأداة للتفاهم وتقريب وجهات النظروتزيد ال
  4/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الفالحات يدين مشاركة وفد اردني بدورة في اسرائيل .51

 مـن   عبر المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات عن عتبه الشديد وإدانته لمشاركة وفد             : عمان
نقيب الـصحفيين،   لكما وجه شكره وتقديره      .لهستدروت، في دولة العدو الصهيوني    ااألردن في دورة دعا إليها      

من جهة أخرى تلقى المراقب      .وللزمالء في مجلس النقابة، الذين التزموا بموقفهم الواضح من موضوع التطبيع          
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راقية األردنية، حيث ال يجدون الطعـام والـشراب         العام نداء استغاثة من الفلسطينيين العالقين على الحدود الع        
  .الضروري وقد أجرى اتصاالته مع أهل الخير إلغاثتهم بصورة عاجلة

  4/5/2006الدستور 
  

  حكومة هنّية قادرة على إدارة دفة األمور: المجالي .52
يس نزاعـا محليـا   أكد عبد السالم المجالي أن النزاع الفلسطيني االسرائيلي ل     :   مؤيد أبو صبيح   -البحر الميت   

بين الجانبين، ويتطلب من العالم أجمع اتخاذ مواقف واقعية لمساعدة الطرفين وصـوال إلـى الـسالم العـادل                   
وطالب بصفته عضوا في مجلس التفاهم العالمي بضرورة منح  الحكومـة الفلـسطينية              ،  والشامل بين الجانبين  

   . بقدرة حكومة هنية على إدارة دفة األمورالجديدة وقتا كافيا قبل الحكم عليها، معربا عن اعتقادة
  4/5/2006الغد األردنية 

  
   األقصى داخل الواليات المتحدة كتائبيهود أمريكيون يحذرون من تحرك  .53

 إن المسؤولين عن شبكة أمـن       ،س مؤتمر قادة المنظمات اليهودية األمريكية     يقال رئ :  أحمد محسن    -واشنطن  
 بيان أصدرته كتائب األقصى قبل يومين مـن عمليـة تـل أبيـب               بارهم عن  إلخ الجالية اتصلوا بأجهزة األمن   

 وإذا لم يفرج    ،رض المحتلة االالتركيز على اختطاف الجنود والمدنيين داخل       ب هانداء إلى كل مقاتلي   ، فيه   األخيرة
 الجميـع يقظـون     إلـى أن   شـار وأ.  فإن الصهاينة خارج فلسطين سيصبحون هدفاً سهالً       ى،سرالالعدو عن أ  

وكان ذلك إشـارة    .  مع األجهزة الحكومية لتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات         ونعملي وأنهمتهديدات الجديدة   لل
 ،ن آالف الفصائل التابعة لكتائب األقصى التي تعمل في كل المدن األمريكية دون اسـتثناء              أ تحريضية منه إلى  

 اليهودية األمريكية مما اقتضى التنسيق      قد قررت أخيراً وبعد طول صبر وضبط للنفس أن تتحرك ضد الجالية           
  .بين شبكة أمن الجالية وأجهزة األمن داخل الواليات المتحدة

  4/5/2006الشرق القطرية
 

  برنامج حماس ال يستند الى قاعدة االرهاب: الخارجية االمريكية .54
ن أ ،مـس ، أ مريكية شين ماكورمـاك   سم وزارة الخارجية األ   إعلن المتحدث الرسمي ب   أ: ترجمة جوزيف حرب  

رسـال  إلـى   إشارة  إية  ألى السلطة عبر انتخابات ديموقراطية ولم يتضمن برنامجها االنتخابي          إحماس وصلت   
يها برنامج حماس كانت العمل على استئـصال        إللقاعدة التي استند    ان  أضاف  أو .طفال في مهمات انتحارية   األ

 .ننا سوف ننتظر لنرى كيف ستطبق هذه االمورإ ولذلك ف،الفساد
  4/5/2006عكاظ 

 
  شيراك يحذّر من زعزعة استقرار خطيرة .55

،  واسـرائيل  لى زعماء اللجنة الرباعيـة    إ رسائل   ،مسأ ،وجه الرئيس الفرنسي جاك شيراك    :  الوكاالت ،باريس
وتمنى . لى الفلسطينيين إجل تقديم مساعدات مالية     أ دعمهم النشاء صندوق ائتماني يديره البنك الدولي من          طالباً

يـار  أ 9خاذ قرار في شأن معاودة دفع المساعدات للفلسطينيين خالل اجتماع اللجنة الرباعيـة فـي                تإشيراك  
  .الجاري، من اجل تفادي زعزعة استقرار خطيرة في االراضي الفلسطينية

  4/5/2006النهار 
   
 تغطية بي بي سي للصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي مضللة: تقرير .56
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خبار فلـسطين   ن تغطية الهيئة أل   أذاعة البريطانية بي بي سي      دارة هيئة اإل  إظهرت دراسة طلبها مجلس     أ: لندن
  ملحوظـاً  ن بي بي سي عادة ما تعطي اهتماماً       أوالحظت الدراسة   . اسرائيلـ ل  واضحاً واسرائيل تظهر تحيزاً  

 . قل بالضحايا الفلسطينيينأ  االسرائيليين واهتماماًلىللقت
صابات الفلسطينية يتم االشـارة     قليال من اإل    ن عدداً أنها مليئة بالقصور    ويقول التقرير الذي وصف التغطية بأ     

ليـه فـي نـشرات      إشارة  ن مقتل اسرائيلي او اثنين تتم اإل      إخبارية، وبالمقابل ف  اليه في تقارير بي بي سي اإل      إ
 يالقيها الفلسطينيون    في التقارير التي تتحدث عن المعاناة اليومية التي        كما الحظ التقرير غياباً   . خبار الرسمية األ

في حياتهم اليومية، كما انتقد ما اسماه الفشل في نقل الفرق الواضح بين التجربة الفلسطينية واالسرائيلية، والتي                 
وركزت الدراسـة  . خر فهو يعيش تحت االحتاللما الطرف اآل  أ االسرائيلي هو المسيطر      واحداً ن جانباً أتعكس  

وهـي   يناير العـام الحـالي،    /  وكانون الثاني  2005اغسطس  / خبار في الفترة ما بين آب     أ تحليل نشرات    ىعل
كثـر للحـديث فـي      أ عطاء اسرائيليين وقتاً  إ ىلإضافة   إ . اسرائيليا 23 فلسطينيا و    98الفترة التي شهدت مقتل     

 . التوازن في التغطية االخباريةىخبارية مما يؤثر علالبرامج اإل
 4/5/2006القدس العربي 

  
  الكنيسة األرثوذكسية الروسية تعلن عن دعمها لجهود محمود عباس  .57

 بكر  ، السفير الفلسطيني الجديد في موسكو     ، اليوم ، استقبل بطريرك موسكو وسائر روسيا ألكسي الثاني       :موسكو
رئيس محمود عباس الرامية للحفـاظ علـى        الوأكد على دعم الكنيسة األرثوذكسية الروسية لجهود        ،  عبد المنعم 

لقاءه مع وفد حركة حماس الذي زار موسكو بعد فوز الحركـة             ووقال البطريرك عن     .وحدة الشعب الفلسطيني  
آمل أن تكون لدينا عالقات طيبة مع القيادة الفلسطينية         . لقد بقي لدي انطباع جيد عن هذا اللقاء       : في االنتخابات 

  . الجديدة
  3/5/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

 
  الميركي يؤكد استمرار دعم بالده للشعب الفلسطينيالسفير ا .58

ن الواليات المتحدة ستواصل دعمها للـشعب       أميركي في عمان ديفيد هيل      كد السفير األ  أ:  هشام عزيزات  ،مادبا
 245أي ما يوازي    % 60لى  إن نسبة الزيادة في المساعدات وصلت       أ الفلسطيني لتلبية حاجاته األساسية منوهاً    

   .عوام السابقة األمليون دوالر عن
  4/5/2006الرأي األردنية 

 
  الحرب األهلية الفلسطينية لصالح صقور اسرائيل: بريماكوف .59

ن روسـيا تـرى   أتحاد الروسي السابق يوري بريماكوف بقال رئيس وزراء اإل: مؤيد أبو صبيح البحر الميت،   
ارهـا الممثـل الوحيـد للـشعب        نه يجب التعامل مع حماس باعتب     أ وأكد على    ،ضرورة التزام خريطة الطريق   

وحـذر  . الفلسطيني، فهذه الحركة قابلة للتطوير، كما يجب إبقاء التواصل بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية             
ـ  ن يكون هناك دولتان جنباًأشار إلى ضرورة أو.  اسرائيلسيستفيد منها صقور   التي من خطر حرب أهلية    ى إل

  . جنب، تعيشان بسالم في المنطقة
  4/5/2006د األردنية الغ

  
  عطاء تأشيرات دخول لنواب من حماس إالسويد وفرنسا ترفضان  .60

 زيارة نائب برلمـاني مـن       ، أمس ،استبعد جوران بيرسون رئيس وزراء السويد     : رويترز،  ستوكهولم، باريس 
ا جماعـة   وروبي يصنف الحركة على أنه    تحاد األ ن اإل ن السويد لن تمنحه تأشيرة أل     إحركة حماس لبالده قائال     
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محمـد الرنتيـسي    ون فرنسا رفضت منح صالح البردويل       أ ، أمس ،وقالت وزارة الخارجية الفرنسية   . ارهابية
وروبيين قررنا بعد التشاور مع شركائنا األ      وصرح مساعد المتحدث باسم الوزارة دوني سيمونو      . تأشيرة دخول 

 يشار  . في هذا الخصوص   روبي مشترك قريباً  وألى الرنتيسي والبردويل بانتظار اتخاذ موقف       إعدم منح تأشيرة    
  .وروبية حيث يستطيع المسافرون التنقل بينها دون جواز سفرلى مجموعة شنجن األإرنسا وفالسويد إلى انتماء 

  4/5/2006الدستور 
  

  األمم المتحدة ترحب بحماية الفلسطينيين  .61
رها المرجع الديني الشيعي آيـة اهللا علـي          بالفتوى الدينية التي أصد    ، أمس ، في بيان لها   ،رحبت األمم المتحدة  

السيستاني، مطالبا بحماية الالجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم في العراق بعد تزايد تعرضهم خالل الفترة األخيرة              
وأشار البيان إلى أن هذه الفتوى جاءت ردا إيجابيا على خطاب كانت             . للهجمات من قبل جهات عراقية محلية     

 إبريل الماضي بشأن قضية االعتداءات على       19ون الالجئين الفلسطينية إلى السيستاني في       قد وجهته وزارة شؤ   
  وام .  الفلسطينيين المقيمين في العراق

  4/5/2006البيان 
  

  مسيرات رفضاً لتجويع الشعب الفلسطيني :تبدأ في لندن هذا الشهر .62
مايو الجـاري، مـسيرة احتجـاج وسـط         /  أيار 20تنظم عشرات الجمعيات والمنظمات البريطانية يوم       : لندن

ومن بين الـداعين    . العاصمة البريطانية لندن، مناهضة لـ سياسة التجويع التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني           
إلى التظاهرة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، والحملة من أجل نصرة فلسطين، ومركز العـودة الفلـسطيني،                

العديد من النقابات العماليـة،      كما يدعم هذه التظاهرة   . عية أصدقاء األقصى  والرابطة اإلسالمية ببريطانيا، وجم   
  . والتيارات اليسارية، وبعض القوى اليهودية المناهضة للدولة العبرية

 3/5/2006 خدمة قدس برس
 

   األوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية تدهورسوالنا يحّمل إسرائيل مسؤولية  .63
خالل تصريحاٍت صحفية  اليوم، أن حجز األموال المستحقة للفلسطينيين مـن جمـع              اعتبر سوالنا   : بروكسل

الضرائب التي تقوم به إسرائيل السبب الرئيسي في تدهور األوضاع اإلنـسانية فـي األراضـي الفلـسطينية،          
ونـات  حماس بريئة من األزمة اإلنسانية حيث قام االتحاد بضخ نصف المع          أن   االتحاد األوروبي    يرىموضحاً  

واعترف سوالنا ببدء انهيار األوضاع اإلنـسانية باألراضـي الفلـسطينية            .2006المستحقة للفلسطينيين العام    
  .وبخاصة بعد أن طاولت األزمة قطاع الصحة الذي يعاني حالياً نقصاً شديداً باألدوية

  3/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

   إلى لبنان سوريا رفض إسالمي واسع لزيارة إخوان .64
جوبهت زيارة وفد االخوان المسلمين في سوريا الى لبنان بالرفض من قبل الفعاليـات والهيئـات والحركـات                  

 ه فتحي يكن بيانا أشار فيه الى أن       . د أصدر حيث. االسالمية التي اعتبرتها زيارة غير مقبولة في هذه الظروف        
قبل القيام بالزيارة مع المرجعيات والحركات االسالمية في        بين للوفد أن من المصلحة االسالمية العليا التشاور         

لبنان وخارجه، إضافة الى التشاور مع حماس، وخصوصاً أن توقيت الزيارة والجهـات والشخـصيات التـي                 
 والخـارج    حولها الكثير من التساؤالت، وهي غير مقبولة بل مرفوضة من الساحة الوطنية في لبنـان               ،شملتها

 على قوى مشبوهة ومنحازة للـسياسات والمـشاريع األميركيـة           همأشار الى أن رهان   كما   .االسالمي والعربي 
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والصهيونية في المنطقة، يسيء الى الحركة وال يفيدها في شيء، وأن المـصلحة تقتـضي التأسـيس لحـوار             
  . مسؤول وصريح مع السلطات السورية نفسها، وليس مع قوى تكتنفها الكثير من الضبابيات والعقد

 أو التقى أيـاً     المدينة،وفد قد زار    ال نفت مختلف القوى والمراجع الدينية واالسالمية ان يكون          فقدفي صيدا    أما
  . من قادتها ومراجعها االسالمية أو حتى الجماعة االسالمية

  انه لم يكن لها أي عالقة ال من قريـب           تؤكد،  الجماعة االسالمية في لبنان    فقد أشار إلى أن   اسعد هرموش،    أما
وال من بعيد بهذه الزيارة، لكنها تستغرب الضجة االعالمية المثارة حولها وتوظيفها في سياق الصراع السياسي                

  .الدائر على الساحة اللبنانية واستثمارها سياسيا وامنيا بين يدي طروحات القوى الموالية او المعارضة لسوريا
  4/5/2006السفير 

  
  رلية   األجينو مليون دوالر للوحة مدام 40 .65

 ان لوحة مدام جينو االرلية      ، امس ، أعلنت دار كريستيز للمزادات العلنية     :ا ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب ا         
 ألف دوالر في اول مزاد كبير ألعمـال         300 مليوناً و  40 بيعت بمبلغ    1890التي رسمها فنسنت فان غوخ في       

 54 سنتم وعرضها    65ويبلغ طول اللوحة    . نيويوركفنية تنتمي للمدرستين التعبيرية والحديثة في الفن أقيم في          
وهي تمثل ماري جينو التي كانت تملك مقهى في مدينة آرل الفرنسية في حالة تفكير مع ابتسامة حزينة                  . سنتم

وكانت أغلى لوحـة    . تضيء وجهها المستند إلى يدها اليسري جالسة امام مائدة خضراء عليها كتابان أحمران            
وحتى اآلن فإن اغلى    .  مليوناً ونصف مليون دوالر    82بـ 1990تور غاشيه بيعت في      صورة الدك  ،لفان غوخ 

 ألف دوالر في مزاد     200 ماليين و  104 وهي الصبي والغليون التي بيعت بمبلغ        ،لوحة في العالم تعود لبيكاسو    
   .2004في 

  4/5/2006السفير 
 

  !يل وال حتى العراقشبان أميركا ال يعرفون مواقع افغانستان وإيران وإسرائ: دراسة .66
التي وجراها معهد روبر بابليك ريليشن في نيويورك لحساب مجلة ناشيونال جيوغرافيك،            أ دراسة   كشفت: لندن

، فـي  على الخريطة لم يعرفوا موقع العراق  %63ن  أ ، عاماً 24 و 18تراوح اعمارهم بين    ت شباب   510شملت  
في حـين   .  عن معرفة موقع افغانستان    %90وعجز  . من تحديد مكان اسرائيل او ايران     % 70حين لم يتمكن    

ميركـا  أنه يقع فـي     أ% 5وروبية و أ أنه دولة    % 10 دولة آسيوية و   من الشباب أن السودان هو    %  20اعتبر  
ن تظاهرات نظمـت    أ  القطب الجنوبي، علماً   %1ستراليا و ان السودان في    أشخاص  أل من ا  %2وقال  . الجنوبية

  .حتجاجاً على الوضع االنساني المتدهور في دارفورميركية قبل ايام اأ مدينة 15في 
ولم يستطع نصف الذين سئلوا تحديد موقـع      . هم الشباب أيضاً في معلومات عن بالد      ظهرت جهل ألكن الدراسة   

عن تحديد موقع والية ميسيسيبي رغم ان االعصار كاترينا ضربها أواخر العـام             % 48وعجز  والية نيويورك   
نه من المهم لكن ليس مـن       أورأى نصف الشبان     . اعالمية اميركية داخلية واسعة    الماضي وكانت محط تغطية   

ن معظـم   أجرى الدراسـة    أوكشف المعهد الذي    . جنبيةأو معرفة لغة    أالضروري التمكن من تحديد موقع بلد       
  .شخاص الذين شملتهم ال يشعرون بقلق من النقص في معلوماتهم الجغرافيةاأل

  4/5/2006الحياة 
 

   دات زوجة المناضل أحمد سعداتعبلة سع .67
  يتهمه العدو بقتل زئيفي؟ :  عاطف دغلسهاوراح
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ال شيء يدين أحمد أو يثبت أنه هو وراء مقتل زئيفي، وال يوجد اعتراف صريح أنه قتل خطط أو أمر بقتل                      -
  .زئيفي

  كيف عشت لحظات اجتياح المقاطعة في أريحا؟* 
العمل السياسي ليس به تقاعد حتى االستشهاد، وأنا أعرف زوجـي           : متى ستتقاعد؟ فقال لي   : ذات مرة سألته   -

كنت لحظة بلحظة معه، وفي لحظة القصف في أريحا، شعرت أن هذه هي النهاية، وكلمني               . جيداً وأفهم قناعاته  
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً تلفونياً، فلم أتكلم وال كلمة، ألني خشيت أن أتحدث بلسان الزوجـة التـي                   

اف على زوجها، والتي تحب أن يعيش وما يستشهد، فشعرت إن تكلمت معه سأضعفه وأؤثر عليه، ففضلت                 تخ
هذه حياتنا ونحن اخترناها، وها نحن نواجه مـصيرنا         : اهللا معك، فقال  : االستماع له والصمت، وما قلته له فقط      
  .بشجاعة، وأنت ديري بالك على األوالد

  ى مع رئيس السلطة أبو عمار في مقاطعة رام اهللا؟هل أنت مقتنعة باالتفاق الذي جر* 
بالتأكيد المبدأ من بدايته مرفوض، االتفاق مرفوض، االعتقال السياسي مرفوض، هؤالء مناضلون يجـب أن     -

فهم أول ناس في الفلسطينيين يقتلون وزيراً إسرائيلياً، وليس أي          . نضعهم في حدقات العيون وليس في السجون      
   .بحقده على الشعب الفلسطينيوزير، فهو معروف 

  االتفاق الذي نص على سجن أريحا، أي تحويل سعدات ورفاقه لمعتقل أريحا، أين هو؟ * 
اآلن في لجنة تقصي الحقائق في المجلس التشريعي، لم نـستطع الحـصول             . االتفاق غير مدون على الورق     -

س لحمايـة أحمـد ورفاقـه، وإنمـا لحمايـة           على ورقة تؤكد االتفاق، فكل االتفاقيات كانت شفهية، وذلك لـي          
  .السلطة تبيع مهرولة ونحن ندفع الثمن. اإلسرائيليين ومصالحهم

  بماذا تفسرين إخالء القوات البريطانية واألمريكية لسجن أريحا قبل دقائق معدودة من عملية االقتحام؟* 
ن مخططاً للعملية ومبيتاً لها، حيـث       كان اإلسرائيليون يتدربون على اقتحام سجن أريحا، وفي نفس اليوم كا           -

كان المراقبون وهم ثالثة يتذرعون بأنهم يريدون الذهاب للسوبرماركت للشراء، فقد ذهب في البدايـة اثنـان                 
 15منهم، بحجة شراء أغراض، والثالث لحق بهم لتذكيرهم بغرض كان قد نسي أن يطلبه منهم، وقـد غـابوا                    

 الفلسطينية بما يجري وما هي إال دقائق حتى تمـت محاصـرة الـسجن               دقيقة، وعندها أخبر المترجم الشرطة    
  .بالكامل

   هل برأيك كان هناك علم عند الرئيس أبو مازن؟ ،كالمك يشير إلى علم األمريكان والبريطانيين باألمر* 
ـ     . هناك تخاذل عند السلطة، وهناك إهمال، منذ تسلم أبو مازن طالبنا بإنهـاء الملـف               - ع قـضية االتفـاق م

األمريكيين، عندما بدأ القصف على سجن أريحا، عند الساعة السابعة مساء تقريباً، إحدى مؤسـسات الـسلطة                 
ال تخافوا فقـط مجـرد      : اتصلت بوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس وسألوها ماذا يجري؟ قالت لهم          

  ).يس قتالًاعتقال ول(عملية اعتقال، ونحن عندما كلمنا اإلسرائيليين قالوا لنا 
  بماذا يتمثل التواطؤ إذن؟* 
كان قبل وبعد وفاة أبو عمار واستالم أبو مازن حديث يتعلق بـاإلفراج             . أنا ال أبرر للسلطة عدم حلها للملف       -

عن أحمد، وأن يبقى يعيش في مدينة أريحا، ونحن كنا موافقين، ولكن كل هذه الحركات والطلبات من خـالل                   
ـ      ) إسرائيل(ائيليين لم تكن    السلطة لألمريكان واإلسر   ، إذا وافقـت    )إسـرائيل (توافق عليها، أيضاً القـرار لـ

  .على شيء يتم وإذا لم توافق ال يتم) إسرائيل(
نحن مالمون على ما حصل لسعدات في الحالتين، فلـو أنـه أفـرج عنـه                : أحد المسؤولين في السلطة قال    * 

  ين على هذا القول؟لقُصف، ولو بقي في المعتقل لحصل ما حصل، كيف تعقب
وهو لم يوجد كأمين عام لفصيل وطني مقـاوم         ) المناضل هو مشروع شهادة   (أحمد سعدات كان يقول دائماً       -

  .وسياسي حتى يوضع في السجن، هذا ليس دوره الذي يفترض أن يقوم به في السجن، واعتقاله ليس الصحيح
 1/5/2006فلسطين المسلمة 
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  !!االنقالب العسكري  .68

  لقالبصالح ا
خالفا إلبتهاالت المحبين ونصائح الناصحين فإن كل الوقائع اليومية تدل على ان العالقات بين حكومة حمـاس                 
من جهة والرئاسة الفلسطينية ومعها حركة فتح من جهة أخرى ذاهبة الى اإلنهيار وربما أيضا الى المواجهـة                  

تفاهم وليست ال لغة تغليب العام على الخـاص وال          والتصادم فاللغة التي بدأت تستخدم بين الجانبين ليست لغة          
  .تعزيز هوامش التالقي وتقليص هوامش التباعد واالفتراق

أمس األول أعلن وزير الداخلية الحماسي سعيد صيام انه يرفض قرارات وتوجيهات محمود عباس وأنه ماض                
) الـسابقة   ( نية مقابل القوة األمنية      كما قال، كقوة أم    ،في اعتماد ميليشيات حركته الذين خبرتهم ساحات الوغى       

  .فتح أو من مناصريها التي بمعظمها إن لم تكن كلها أما من أعضاء حركة
رئيس يأمر وحكومة ال تطيع، بخاصة في قطاع غزة، يأخـذ طـابع اإلنقـالب               : وهكذا فإن المعادلة أصبحت     

اس وهذا حسب كل تجارب العالم سيؤدي       العسكري بإستبدال األجهزة األمنية الفتحاوية بميليشيات من حركة حم        
 وهذه هي الحرب األهلية التي يقول الخيرون إنها رجـس ومـن عمـل               ،الى الصدام والى المواجهة العسكرية    

  .الشيطان
عندما يقول سعيد صيام ان هناك فوضى موجهة ومدفوعة األجر لخدمة فئة معينة فإنه يقصد الرئيس محمـود                  

دعو الشعب الفلسطيني بـ أكمله للتصدي لهذه الفوضى التي يعتبرها موجهة           عباس ويقصد حركة فتح وعندما ي     
ومدفوعة األجر، بينما هو يستخدم ميليشياته الموجهة والمدفوعة األجر أيضا، فكأنه يصدر الـبالغ العـسكري                

  . النقالب على السلطة الوطنية ورئيسها وأجهزتها1رقم 
حتى عندما كانـت    ،  ان تقال والحقيقة هي ان حـــركة حماس      فالحقيقة يجب   .. لم يعد دعاء الخيرين مجديا    

تستهزىء بالسلطة وتقول أن هدفها هو الجهاد واالستمرار بالجهاد حتى تحرير فلسطين من البحر الى النهـر،                 
كانت تخطط للوصول الى هذا اليوم وكانت حتى عندما رفضت االلتحاق بمنظمة التحرير تسعى لوراثة التاريخ                

  . وبكوفية ياسر عرفات الشهيرة.. له بشهدائه وبمنظمته وسلطته وقـواه المسلحة وغير المسلحةالفلسطيني ك
وهنا فإنه البد من التساؤل عما يمكن ان يفعله محمود عباس عندما يتمرد عليـه أحـد وزراء حكومـة مـن                      

ما تنطلق األصوات   وعند.. المفترض أنها حكومته وعندما تشكك هذه الحكومة بدعوته األخيرة للحوار الوطني          
من عواصم المزايدات الصاخبة البعيدة بضرورة الفرز واالستقطاب والقول وعلى رؤوس األشهاد لـ تـذهب               

  !!. والمقصود هو السلطة الوطنية الفلسطينية .. هذه السلطة الى الجحيم 
يجـب أن تكـون     إن الحرب األهلية مرفوضة ومذمومة وأنها مقتل للشعب الفلسطيني والقضية الفلـسطينية و            

أعور فـي عينـك فالـصراحة    : لكن قطع الطريق على هذا الرجس الشيطاني يقتضي القول لألعور        .. محرمة
مطلوبة ويجب القول وبدون مواربة ان آفة الوضع العراقي المتفجر هـو الميليـشيات المذهبيـة وإن إحـالل                   

و انقالب عـسكري فـي وضـح    ميليشيات حماس محل أجهزة األمن الفلسطيني، ورغم أنف محمود عباس، ه         
  ! وإال فما هو االنقالب العسكري ؟.. النهار
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 تواجه حكومة حماس اإلدارة األميركية في لعبة عض اصابع يفترض ان يكـسبها الطـرف األقـوى، إال ان                   
س لن تعترف بإسرائيل، واالعتـراف هـو مطلـب          هزيمة الطرف األضعف غير مؤكدة هذه المرة، ألن حما        

  .وما تجويع الفلسطينيين اآلن سوى وسيلة الى هدف) سرائيلا(واميركا 
ثمة مخرج، أو مخارج، اذا كانت اإلدارة األميركية تريد فعالً ان تجد مخرجاً، وهي واضحة منذ فوز حمـاس                   

، بمن فيهم محمد دحالن وجبريل رجوب، ان علـى          المفاجئ بغالبيته البرلمانية الكبيرة، فقد سمعت من قادة فتح        
حماس ان تفهم استحقاقات الحكم، وبما ان قادة فتح يعرفون مثلي ان حماس لن تعترف بإسرائيل، فقد اقترحوا                  
ان تنضم حماس الى منظمة التحرير التي فاوضت اسرائيل واتفقت معها على اعتراف متبادل، وعقدت اتفاقات                

  .الى الحكموصلت حماس على اساسها 
كنت في باريس والرئيس محمود عباس يزورها، ورأيته بعد ان قابل الرئيس جاك شيراك، ألسمع رأيـه فـي                   

هو قال ان الفلسطينيين كلهم اتفقوا في القاهرة السنة الماضية علـى تفعيـل               .كيفية الخروج من المأزق الحالي    
 وحماس كانت ممثلة في ذلك االجتماع، وأبو مازن         .منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين      

يرى ان مسؤوليتها اصبحت مضاعفة مع وجودها في السلطة ألن عليها ان تتواءم مع الشرعية الدوليـة التـي                
  .التزم بها الفلسطينيون

 عن هـذا  ، وقد سمعنا حديثاً كثيرا2002ًطبعاً حماس تستطيع ان تعلن رسمياً قبول مبادرة السالم العربية لسنة         
التوجه في األيام األخيرة، فالمبادرة التي أطلقها الملك عبداهللا، ولي العهد السعودي في حينه، نصت على قبول                 

، وقيام دولة فلسطينية    4/6/1967اسرائيل بها على اساس اعتراف متبادل وانسحاب اسرائيلي كامل الى حدود            
العربية، مع االحتفاظ بحقها في المقاومة، وال أرى حاجة         حماس لمحت الى انها تقبل المبادرة       . عاصمتها القدس 

الى اإلصرار على حق المقاومة اآلن، فالحركة تستطيع العودة إليه ساعة تشاء، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية                
  .طلب وقف إطالق صواريخ القسام

 وزيـراً فـي   14غزة وأبو مازن يقول ان الوضع الحالي ال يمكن ان يستمر، فهناك عشرة وزراء لحماس في         
ووزراء حماس بحاجة الى التعامـل      . الضفة، وهم ال يستطيعون الحركة، وإنما يتحدثون عبر اجتماعات متلفزة         

 فبرايـر الماضـي     /مع الوزراء اإلسرائيليين في مقابلهم، فالموظفون الفلسطينيون لم يتلقوا رواتبهم منذ شباط           
الرئيس الفلسطيني قال ان الحكومة الفلسطينية يجـب ان          .اروهناك خطر مجاعة حقيقية تزيد من عدم االستقر       

  .تعمل بعيداً من السياسة، فالمفاوضات بيد منظمة التحرير، اما الحكومة فعليها توفير الخدمات للمواطنين
كنت رأيت األمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى في باريس، وهو ايضاً قابل الرئيس شـيراك                  

وعندما سألته عن إيصال التبرعات العربية الى حكومة حماس قال ان لدى الجامعة             . مع الرئيس عباس  واجتمع  
  . مليون دوالر تريد تحويلها الى الفلسطينيين بسرعة70

غير ان المصارف المحلية والعالمية ترفض التعامل مع حكومة حماس، بل مع السلطة الوطنية نفسها، خوفـاً                 
وعندما اتصلت باألخ عمرو موسى ثانية وجدته في عمان، وهـو قـال ان الجامعـة          . ةمن التهديدات األميركي  

  . العربية ال تزال تبحث عن طريقة لتسليم السلطة الوطنية المال المودع عندها إما عن طريق مصر أو األردن
نيين، إال ان   الجامعة العربية نجحت على األقل في ايصال مساعدات عينية من األدوية واألغذية الـى الفلـسطي               

هذه تمثل تبرعات فردية، في حين ان مساعدات الدول العربية مجمدة في وجه الضغط األميركي وقد سـمعت                  
من مسؤولين فلسطينيين ان زعماء اوروبيين قالوا لهم انهم يريدون المساعدة إال ان اإلدارة األميركية تـضغط                 

اعية في األراضي الفلسطينية ترك عمله مـدركاً        على الجميع، حتى ان جيمس وولفنسون ممثل المجموعة الرب        
  .عبث المحاولة مع اصرار ادارة بوش على تجويع الفلسطينيين

  4/5/2006الحياة 
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   علي الطعيمات
الفلـسطينية  مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني للخروج من عنق الزجاجة التي أدخلت دولة االحتالل القـضية               

والقطاع الخاص الذي يمثل عصب الحياة االقتصادية الفلسطينية يعاني هو           .والمنطقة بشكل عام في هذا المخنق     
اآلخر من أزمة منعكسة من االزمة الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، يدق الباب ورغبـة منـه فـي                    

منية واالجتماعية ألن مبادرته ال تعتبر اقتصادية وانما        المساهمة في انعاش االوضاع االقتصادية والسياسية واال      
شاملة لكافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب التعنت االسرائيلي والمساندة االميركية              

  .لالحتالل وشروره
سماعيل هنيـة   وما نصبت عليه المبادرة من مطالبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه ا             

بأخذ زمام المبادرة لصياغة خطة سالم فلسطينية مشتركة ترتكز على المبادرة العربيـة وقـرارات الـشرعية                 
الدولية اضافة الى فتح حوار شامل لتحقيق االولويات الفلسطينية التي مـن شـأنها تقويـة الجبهـة الداخليـة                    

الولويات االقتصادية واالجتماعية واالمنية حيـث      الفلسطينية من جانب وتعزيز موقفه الدولي وفي مقدمة ذلك ا         
ان الفلتان االمني وفوضى السالح أحد اهم المعوقات االساسية التي تبقي صورة السلطة مهزوزة وغير قـادرة                 

  .على اتخاذ القرارات الحاسمة اضافة الى حالة التوهان السياسي على الساحة
القيام بالتقاط هذه المبادرة التي فتحت ابوابا كثيرة للتالقـي          فالكرة اآلن في ملعب عباس وهنية وعليهما واجب         

والخروج من مربع االعتراف بدولة االحتالل او االعتراف بالمبادرة العربية لبلورة مبادرة فلسطينية ال تخـل                
 بالثوابت الفلسطينية في نفس الوقت الذي تحتضن فيه خطوة مهمة نحو االمام واعادة تشكيل الخطوط السياسية               

  . االسرائيلي-الدولية تجاه الصراع العربي 
  4/5/2006الوطن القطرية 

 
  حكومة تصريف أعمال .71

  حلمي موسى
، معركة تحديد وجهة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بتحديد صورتها االئتالفيـة           30/4/2006انتهت، أمس األحد    

بقيت هذه هي الصورة الثابتـة فإنـه        وإذا  . المشكّلة من كديما وكل من حزبي المتقاعدين والعمل وحركة شاس         
وإنـه  . يمكن القول بغير كثير مجازفة إن حكومة إيهود أولمرت الجديدة ليست سوى حكومة تصريف أعمـال               

وهذا يعني أن حكومة إسـرائيل      . يصعب على حكومة بهذا التشكيل أن تتخذ خطوات داخلية أو خارجية كبرى           
دستوري في إسرائيل، وليست أيضاً الحكومة التي ترسم من طرف          الجديدة ليست الحكومة التي تحدث التغيير ال      

  . واحد حدود إسرائيل في واليتها الراهنة
مع ذلك فمن الوجهة االقتصادية االجتماعية يمكن القول إن الحكومة الجديدة تتشكل من قطبين متباعدين أحدهما                

األول يرى  . دول لمصلحة الفئات الدنيا   يؤمن بحرية السوق التي ال يجب ضبطها، والثاني يرى واجب تدخل ال           
واجب تقديس مبدأ دعه يعمل دعه يمر والتنافس على تقليص الرواتب واألجور، فيما يرى الثـاني ضـرورة                  

ومعروف أنه يقف في الجانب األول حزب كديما فيمـا يحـاول            . حماية األجراء من نهش أصحاب رأس المال      
  . من حزب العمل وحركة شاسالظهور بمظهر من يتصدر الجانب الثاني كل 

فعلـى صـعيد    . وعلى الصعيد الداخلي أيضاً يمكن رؤية تناقض مكونات الحكومة الحالية في أكثر من صعيد             
. العالقة بين الدين والدولة هناك العلمانيون في كديما الذين حاولوا تكريس تراث أريئيل شارون بتقديس العلمنة               

. ابقة التي تآلفت مع حركة شينوي العلمانية ضم حركة شاس للحكومة          وقد رفضوا لهذا السبب في الحكومة الس      
غير أنهم اآلن والعتبارات مختلفة رأوا في شاس شريكاً طبيعياً بعد أن تراجعت اإلصالحات العلمانيـة عـن                  

  . أجندتهم الحكومية
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. من طرف واحـد   فحزب كديما قام بتسويق نفسه على أنه صاحب حق ابتداع الحّل            . أما عن الصعيد السياسي   
وبعد النجاح الداخلي والدولي الذي حققته خطة الفصل في قطاع غزة اندفع قادة كديما، وفي مقـدمتهم إيهـود                   

ويمكن القول إن حزب العمل يحمل رؤية مغـايرة         . أولمرت، للحديث عن رسم حدود إسرائيل من طرف واحد        
أفلح حزب العمل في تخفيف حدة ونبرة خطة        وقد  . للحلول من طرف واحد تقوم على التفاوض مع الفلسطينيين        

أما حركة شاس التي تـؤمن      . االنطواء في البرنامج الحكومي وأصر على استنفاذ المفاوضات مع الفلسطينيين         
هي األخرى بما يغاير ذلك ويصل إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه أو التفاوض مع الفلسطينيين لنيل موافقتهم                   

فقد أصرت هي األخرى على المزيد من تخفيف نبرة خطة االنطواء فـي البرنـامج               على التنازل عن حقوقهم     
  . السياسي للحكومة

وأياً يكن الحال فإن كديما تفكّر في تعزيز قوة االئتالف الجديد من خالل إدخال عناصر أخرى تـوفر لـرئيس                    
بوسع أي من المكونات إسقاط     فبقاء االئتالف على هذه األرجل األربع يعني أن         . الحكومة هامش مناورة أوسع   

ولذلك يحاول أولمرت أوالً ضم يهدوت هتوراه كي تشكل هي وشاس ثقالـة             . الحكومة أو هزها بقوة وقتما شاء     
كما أن زعماء كديما كانوا يطمحون إلى تقريب حزب إسرائيل بيتنا           . في مواجهة قوة حزب العمل في الحكومة      

  .  وكأنه يمسك بخناق الحكومةمن الحكومة لمنع عمير بيرتس من التصرف
وفي المقابل فإن قادة حزب العمل يتطلّعون إلى إدخال حركة ميرتس للحكومة تحت شعار تغليـب العناصـر                  

ورغم أن إيهود أولمرت ربما يفكر بضم ميرتس إال أن باقي قيادات كديما،             . المؤيدة لخطة االنطواء المشروطة   
ولـذلك فـإن حجـم      . ن يترك ذلك أثراً يسارياً على هذه الحكومة       وخصوصاً من الجناح اليميني، تخشى من أ      
  .االعتراض على ميرتس يتزايد داخل كديما

ومن الجائز أن الموقف من ميرتس في كديما يتناسب في حدته مع موقف عدد من القيادات من أولمرت نفـسه                    
 اآلن عن انشقاق محتمل في      وليس صدفة أن هناك من يتحدث     . وطريقته في إدارة المفاوضات مع عمير بيرتس      

. كديما، إن لم يكن ألسباب شخصية ولخالفات على المناصب، فربما قريباً حول خالفات سياسية أو اجتماعيـة                
ويبدو أن الموقف الذي يبديه عدد من كبار الوزراء، موفاز وبيريس وشيطريت، وكل نواب الوزراء السابقين،                

 السياق ما أعلنه مجلي وهبه نائب الوزير الدرزي الذي اعتبـر أن             ويكفي في هذا  . ال يبشّر أولمرت بأي خير    
  .أولمرت استغّل الجميع ودفعهم للعمل كالعبيد ثم التخلّي عنهم

والواقع أن هذه أيضاً حال حزب العمل الذي يبدو منقسماً على نفسه أكثر من أي وقت آخر في ظل التـضارب        
وحتى إن  . ة التي قادها بيرتس للحصول على الحقائب الوزارية       بين الشعارات االجتماعية والمفاوضات السياسي    

فمـن  . أفلح عمير بيرتس في تمرير مواقفه في مركز الحزب اآلن، فإن ذلك ال يعني أنه سوف يقـدر الحقـاً                   
المعروف أنه يقف في وجه بيرتس عدد من عتاة الجنراالت اإلسرائيليين الذين سوف يجعلون حياته جحيمـاً،                 

  . لى وزارة الدفاعخصوصاً إن تو
وأياً تكن الحال من المنطقي االفتراض أن ظروفاً قاهرة جمعت قوى مثل كديما والعمل وشاس فـي حكومـة                   

. وأن لقاء المصالح هذا، في ظل هشاشة التوازن بين األطراف كفيل بالتفكك عند أول مفتـرق طـرق                 . واحدة
 مرحلة من عدم االستقرار السياسي التي ال يعرف         ويبدو أن هذا الواقع هو أكبر برهان على أن إسرائيل دخلت          

  . أحد متى ينتهي أو إلى أي درجة ستشتد حدتها
  1/5/2006المشهد اإلسرائيلي 

  
  كيف حصلت إسرائيل على اسمها؟ .72

  محرر الشؤون اإلسرائيلية
لـسجال والجـدال    في األيام األخيرة، ولمناسبة احتفال إسرائيل بذكرى استقاللها وإقامة الدولة اليهودية، عاد ا            

وبين هذه القضايا، أثر قضية الضابط اليهـودي فـي الجـيش الفرنـسي،              . حول عدد من القضايا والمسلمات    
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  . درايفوس، على األب الروحي للفكرة الصهيونية، بنيامين هرتسل
ت وبرغم أن أسطورة هرتسل وصياغته لكتاب دولة اليهود أرض قديمة جديدة تتخذ أشكاال مختلفة وفق الغايـا                

ولكن صاحب كتاب دولة    . المطلوبة، فإن الغالب فيها هو أن الالسامية دفعت هذا المندمج إلى اكتشاف يهوديته            
  . اليهود لم يفلح في تحديد اسم هذه الدولة وترك الباب مفتوحا لنقاشات ال تنتهي حول هذا االسم

لم يقر إال قبل أيام فقط من إعالن دافيد         ومن البديهي أال يصدق أي منا أذنيه عندما يسمع أن اسم دولة إسرائيل              
 وقد يتعاظم االستغراب عند معرفة أن سـجاال         .1948 بن غوريون عن قيامها في الخامس عشر من أيار العام         

  . ال يزال يدور بين المؤرخين اإلسرائيليين حول شخصية المبادر إلطالق هذه التسمية
م، استعرض السجاالت التي دارت في إسرائيل طوال عقود         وفي مقالة كتبها أهرون رؤبيني في هآرتس قبل أيا        

وكتب أن السؤال حول من كان أول شخص استخدم علنا اسـم دولـة              . حول اسم دولة إسرائيل ودوره في ذلك      
إسرائيل ظل يحير الجمهور إلى أن أعلن مذيع في اإلذاعة اإلسرائيلية أثناء احتفاالت االستقالل صـيف العـام                  

ومع ذلك فإن الكثيرين في إسرائيل يعزون الفضل في         .  سئل عن ذلك فقال إنه ال يتذكر        أن بن غوريون   1965
وأضاف غير أن زوجة أحد قادة الحركة الصهيونية، يهودا أليتسور، كتبت           . اختيار االسم إلى دافيد بن غوريون     

بوسـت باللغـة    حينها في هآرتس وجيروزليم بوست أن زوجها كان أول من اقترح االسم ونشره في بلستاين                
 ولكن تبين أنه في ذلك اليوم تحديدا كانت اإلدارة القوميـة التـي              .1948اإلنكليزية في الثاني عشر من نيسان     

  . كانت بمثابة حكومة اليهود قد قررت اعتماد هذا االسم
ه فقد اعتمدت الرواية اإلسرائيلية علـى مـا نـشر         . غير أن هذه المعلومات تخالف ما هو شائع في ذلك الوقت          

 وقد كتب ذلـك الـصحافي أن        1949.صحافي إسرائيلي لمناسبة الذكرى األولى إلعالن قيام إسرائيل في أيار           
 في اجتماع عقدته في تل أبيـب اإلدارة القوميـة التـي             1948اختيار االسم تم في الثاني عشر من أيار العام          

دارة إعالن الدولة أثير موضوع االسم      وأشار إلى أنه بعد أن قررت هذه اإل       . تحولت بعد ذلك إلى حكومة مؤقتة     
  . وكان الميل الغالب في االجتماع هو تسمية الدولة الجديدة بدولة يهودا. الذي ستتخذه

لكن تبين، في النقاشات التالية، أن هذه التسمية تطفح بمواضع الخلل؛ فالقسم الذي منحه لليهود مشروع التقسيم                 
كما أن الدولة اليهودية الجديـدة لـم        . من أراضي دولة يهودا التاريخية    الصادر عن األمم المتحدة ال يحوي أيا        

ولذلك تم إهمال اسم يهودا وبدأ النقاش في تسمية الدولة بصهيون           . تكن تشمل القدس التي كانت عاصمة يهودا      
ولكن كل هذه التسميات لم ترق للحاضرين ألسباب عديدة؛ فصهيون، اسم جبـل             . أو تسبار أو أرض إسرائيل    

ي القدس التي كان من المقرر أن تخضع لنظام دولي خاص واسم تسبار ال يعني من الوجهة التاريخية شـيئا،                    ف
  . كما أن اسم أرض إسرائيل ال يصح إطالقه على قسم فيما يبقى القسم األكبر من هذه األرض خارجه

دارة القومية الذين   وبحسب الصحافي نفسه فإن بن غوريون كان أول من عرض اسم إسرائيل على أعضاء اإل              
  . ومنذ ذلك الحين شاع االنطباع بأن بن غوريون هو من اقترح التسمية. أقروه بغالبية سبعة ضد ثالثة

غير أن أهرون رؤبيني جاء قبل أيام ليخالف هذا االنطباع وليعلن، في صحيفة هآرتس، أنـه كـان أول مـن                     
سمية قبل خمسة شهور من اتخاذ اإلدارة القومية قرارها         ويبين أنه نشر اقتراحه بالت    . استخدم اسم إسرائيل علنا   

  . بتبني التسمية
 في مقالة نشرها    1948وبحسب رأيه، فإن البروفيسور شموئيل كرويس اقترح االسم في الثالث عشر من شباط              

ولكـن رؤبينـي    . وقبله كان عدد من الكتاب بينهم البروفيسور طورسيناي اقترحوا االسم         . في صحيفة هدوأر  
 .1947عي أنه كان قد نشر اقتراحه في صحيفة بلستاين بوست وهيد همزراح في حزيران وتموز من العـام                 يد

 1947وأشار إلى أنه عشية اتخاذ الجمعية العمومية لألمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني العام                 
  . ضلية اسم دولة إسرائيلقرارا بتقسيم فلسطين، كتب موضحا عيوب األسماء الكثيرة المقترحة وأف
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 أفضليات تسمية الدولة    1947ويشير رؤبيني إلى أنه نشر في مجلة الميزان في الخامس من كانون األول العام               
وكتب أنه ال يمكن تسميتها أرض إسرائيل ألنها لن تشمل كل بقاع هـذه األرض وال حتـى                  . الجديدة بإسرائيل 

  . ستقود إلى بلبلة المفاهيموتسمية كهذه في مثل هذا الحال . غالبيتها
وكذلك الحال مع دولة يهودا التي ال تجوز فيها هذه التسمية في ظل وقوع كل أراضي يهودا في القسم العربي                    

كما أنه ال يجوز استخدام اسم صهيون في ظل غياب جبل صهيون والقدس عن الدولـة                . وفق مشروع التقسيم  
  . اليهودية

 إسرائيل باسم دولة اليهود يعود إلى أن هذا ليس االسـم األصـلي لبنـي                ويشرح رؤبيني أن سبب عدم تسمية     
وحينهـا قـالوا إن يهـودا       . وأن اسم اليهود لم يطلق عليهم إال بعد خراب المملكة الشمالية السامرية           . إسرائيل

ن ما وهم   أما تسمية الدولة العبرية فكانت مرفوضة ألنها تعني العابر من مكا          . ورثت إسرائيل، ولكن ليس لألبد    
عموما رأى المؤرخون في العودة إلى اسم إسـرائيل توحيـدا           . يريدون ترسيخ فكرة أنهم كانوا هنا وما زالوا       

للفكرة التاريخية بأن ممالك بني إسرائيل في أرض فلسطين انقسمت إلى سامرية شـمالية عاصـمتها نـابلس،                  
  .ويهودية جنوبية عاصمتها القدس

  
  4/5/2006السفير 

  
  جتماعية للفلسطينيين خطوة خارج المنطق األمنيالحقوق اال .73

  اشتي شوكت 
وإعداد أفكـار أوليـة حـول       . اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء اللبناني زيارة المخيمات الفلسطينية         

  . حاجاتها للبدء بمعالجتها، كانت لفتة سياسية ايجابية رغم انها تأخرت عقوداً من الزمن
 وزيارتها الميدانية الى مخيمات صبرا وشاتيال في بيروت، والبرج الشمالي والرشيدية في             غير ان تكليف اللجنة   

الجنوب، حملت في المضمون والشكل بعض الدالالت المثيرة لالستغراب، إذا لم نقل للتعجب، لعل من ابرزها                
  : مسألتين

ت وما شاهدوه من مآس وما لمسوه        تتمثل في صدمة الوزراء لما رأوه بأم العين في المخيما          المسألة االولى  -
من ظروف حياتية ال تليق باإلنسان من جهة، وال يفترض ان تكون في بلد كلبنان له موقعه الحضاري ومكانته                   

  ... الدولية من جهة ثانية
 تتمثل في جهل السلطات الرسمية بحاجات المخيمات الفلسطينية وسكانها حتى تاريخ الزيارة             المسألة الثانية  -
  ). 24/3/2006(دانية للجنة الوزارية المي

  معرفة سطحية 
غير ان المسألة،   . تعبر المسألة االولى عن موقف إنساني يمكن تقديره دون فهمه، ويمكن استيعابه دون تفسيره             

في مطلق االحوال، تعكس بجالء ووضوح ال لبس فيه مدى ضحالة المعرفة عند قسم كبيـر مـن اللبنـانيين                    
ويبدو ان سطحية هذه المعرفة تمتد لتطال العديـد مـن           . للفلسطينيين المقيمين في المخيمات   باالوضاع الحقيقية   

ففي حوارات مع طلبة جـامعيين مـن        . الملتزمين باالحزاب السياسية على اختالف مشاربها الفكرية والعقائدية       
ف الرفضي مـن اآلخـر   اصطفافات سياسية متعارضة في ما بينها تجاه الفلسطينيين وقضاياهم، يتبين ان الموق   

ويأتي الفلسطيني كآخر وغياب المعرفة به وبأوضاعه على رأس القائمة وفـي            . يستند الى جهل شبه مطلق به     
  . الطليعة ضمن هذا السياق

إذا كانت الظروف الصعبة التي مررنا بها في لبنان على مدار سنوات الحرب االهلية والحروب المتنقلـة فـي     
المعمق والنظرة الموضوعية لمأساة المخيمات في لبنان، فإن هذا ال يبرر انتـشار             ربوعه حالت دون االطالع     

ظاهرة الرفض لآلخر ورفض المعرفة به عند شريحة شبابية وسياسية ملتزمة أو مثقفة، خاصـة أن وسـائل                  



 

 29

ظـروفهم  االعالم على اختالفها والفضائيات المحلية والعربية والعالمية أعطت، ولم تزل، قضية الفلسطينيين و            
الحياتية حيزاً مهماً، االمر الذي يساعد على تكوين أرضية معرفية أولية ومبسطة عما يعانيه الفلـسطيني فـي                  

  .حياته وسبل تحصيله لقمة العيش
. غير ان أزمة المعرفة هنا ال تقتصرعلى هذا الجانب، بل تخطت ذلك لتشكيل مواقف مسبقة عن الفلـسطينيين                 

الن صورة الفلـسطيني فـي      .  فإن هاشم لم يتوقع يوما ان يكون صديقا لفلسطيني         فعلى سبيل المثال ال الحصر    
انه ) مشارك في ملتقى شبابي في االردن     (ذهنه تتجسد في صورة الحرب بينما برهن الوفد الفلسطيني المشارك           

 النهـار   جريدة(يناضل من أجل قضيته بطريقة حضارية، وأبدى جهله بالممارسات الفلسطينية السيئة في لبنان              
  ). 2006 نيسان 23االحد 

هذه الوضعية المعرفية تدفع الى القول بوجود أزمة تربوية تؤثر سلباً على أجيالنا الطالعة وتجعـل المطالبـة                  
بالحقوق اإلنسانية للفلسطينيين وتحسين أوضاعهم الحياتية قضية ملتهبة وعامالً مفجراً في االجتمـاع اللبنـاني               

  . قاربتنا غير العلمية لهابسبب معرفتنا المشوهة وم
  جهل غير مبرر 

أما المسألة الثانية فإنها تعبر عن مأزق آخر يدلل على انقطاع التواصل عند الـسلطة فـي متابعتهـا قـضايا                     
مصيرية تهم اللبنانيين، وتبين هذه المسألة مدى االرتباك الذي يحكم نظرة السلطات المتعاقبـة تجـاه الوضـع                  

  . ات في لبناناإلنساني ألهالي المخيم
ان الرغبة الرسمية الحكومية بضرورة إعداد أفكار أولية عن حاجات المخيمات فيها نوع من التجاهل لمحطات                
مهمة في رصد هذه الحاجات وتحديدها، فإذا استثنينا المصادر المتعددة للحكومات المتعاقبة لتكـوين صـورة                

ه ال يمكن إغفال سلسلة المذكرات التي تم رفعها مـن           واضحة عن الواقع المعيشي والحياتي في المخيمات، فإن       
قبل الفصائل الفلسطينية الى الحكومة اللبنانية بعد الطائف على االقل وال يمكن تجاهـل مسلـسل الحـوارات                  

وكلها تبـين بدقـة متناهيـة الحقـوق اإلنـسانية           ... المتعددة بين السلطة اللبنانية وممثلي الفصائل الفلسطينية      
االمر الذي يوفر قاعدة معرفيـة      : والحقوقية كما توضح الظروف الحياتية وغير الالئقة للمخيمات       واالجتماعية  

  . صلبة بكل ما تريد السلطة معرفته
ونظرة عابرة جداً، ودون الدخول في التفاصيل، يمكن االشارة الى الحق في الحياة الكريمة والسالمة الفرديـة،                 

 وحق العمل والضمانات االجتماعية، والحق بالتعليم وإنـشاء الجمعيـات           وحرية التنقل، وحق الملكية العقارية،    
إضافة الى ضـرورة االشـارة الـى    . على أنواعها والحماية القانونية، ورفع االجراءات األمنية عن المخيمات    

رفض السلطات عملياً إعادة بناء المخيمات التي تدمرت بفعل الحرب وعددها خمسة مخيمات هي تل الزعتـر                 
ر الباشا والمية والمية والنبطية وضبية أو ترميم المخيمات االخرى مثل الرشيدية وبرج البراجنة وصبرا               وجس

  . االمر الذي يفرض بلورة هذه القضايا االجتماعية واإلنسانية ومتابعتها بجدية.. وشاتيال
 رغم ما أشرنا إليـه، لجهـة        من هنا فإن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الوزارية مهمة جداً وضرورية            

المعرفة السطحية والتجاهل الرسمي، مما يفرض تثميرها ومتابعتها، فالزيارة عمدت الى نمط جديد في السياسة               
لـذلك  . المتبعة وفتحت نافذة رسمية كشفت ما هو موجود في أرض الواقع ونقلت شدة المأساة اإلنسانية وعمقها           

  . ه االيجابي في التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنانتدرج هذه الزيارة كخطوة أولية باتجا
  الدالالت السياسية 

فإننا نقرأ هذه الخطوة باالطار السياسي الذي ولـدها،         ) معرفية(فبرغم ما أظهرته اللجنة الوزارية من سلبيات        
  :  هي التاليةولعل أهم الدالالت السياسية لهذه المبادرة. ومن خالل المعاني التي يمكن استخالصها منها

محاولة فصل االوضاع المعيشية والحياتية لالجئين الفلسطينيين، عملياً، عـن الوجـود المـسلح، فـالوجود                 -
الفلسطيني المسلح في لبنان أخذ الكثير من التعابير السلبية، االمر الذي عكس نفسه علـى القـضية الحياتيـة                   

  . والوجود االجتماعي اإلنساني لالجئين
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 الزيارة في سياق الحوار الوطني اللبناني، أو كثمرة من ثمراته دون الدخول فـي طبيعـة هـذا                   اندراج هذه  -
الحوار وما قد ينتج عنه االمر الذي يجعل التوافق اللبناني على هذه النقطة بالتحديد مسألة مهمـة فـي مـسار                     

  . أنفسهمالنظرة للوجود الفلسطيني والعالقة معهم، أو في مسار العالقة بين اللبنانيين 
وبالتالي ال يمكن للدولـة     . كسرت هذه الزيارة مقولة ان المخيمات الفلسطينية جزر أمنية ودولة داخل الدولة            -

فالزيارة الرسمية كان مرحباً بها جداً رغم تأخرها، ورغم محاولة إدراجها في خانـة           . دخولها أو التعاطي معها   
  . 1559القرار

وبالتالي هي خارج المنطـق     . مات الفلسطينية غير إنسانية وغير طبيعية     االقرار الرسمي بأن وضعية المخي     -
قد صدموا لرؤية ما شاهدوه وأسفوا لما هـي         ) 25/3/2006يراجع جرائد   (فأعضاء اللجنة   . وتصورات العقل 

لدرجة ان بعضهم دمعت عيناه     . االوضاع داخل المخيمات وشعروا بالمرارة الستمرار الوضع على ما هو عليه          
  . اعة ما شاهد وعاينمن فظ

فاللجنة الوزارية من جهة، والقـوى      . أهمية الحوار كمدخل لمعالجة المشاكل والقضايا المستعصية والمتفجرة        -
. والفصائل الفلسطينية والتنظيمات واالحزاب اللبنانية عبرت من خالل الزيارة عن إمكانية التفـاهم والحـوار              

كمـا ان اللجنـة التقـت      .  السرايا الحكومية قبل زيارتها وبعد الزيارة      فالرئيس فؤاد السنيورة استقبل اللجنة في     
إضـافة الـى    . بمجدليون عند النائبة بهية الحريري بالقوى ومختلف الفاعليات السياسية والروحية واالجتماعية          

مما يعني الحرص على ضرورة التفاهم والحوار وإشـراك         . زيارتها لمقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا      
  . الجميع في العمل والرغبة في التفاعل

طبيعة تشكيل اللجنة التي قامت بالزيارة الرسمية للمخيمات يفترض ان يعول عليها كثيراً لما سيعقب الزيارة                 -
فتشكيل اللجنة بحد ذاتـه     . االولى لجهة تحديد التصور االولي للوضع المعيش وتحديد النتائج الميدانية المباشرة          

ونعمـة  ) وزير العمل(وطراد حمادة ) وزير الصحة(يجابية، فقد ضمت الوزراء محمد جواد خليفة        له معانيه اال  
إضافة الى رئيس لجنة الحوار اللبناني والفلسطيني السفير        ) وزير التربية (وخالد قباني   ) وزير المهجرين (طعمة  

  . خليل مكاوي
  ثوابت الطرفين 

لترسـيم معـالم جديـدة للحـوار اللبنـاني          ) جلت الزيارة الثانية  تأ(لذلك فإنه بانتظار ان تستكمل هذه الخطوة        
الفلسطيني، فإن مضمون الزيارة وما قد تسفر عنه ال يخرج من إطار النظر الى الحقـوق اإلنـسانية للـشعب                    

  . الفلسطيني بمنظار مختلف عن السائد وخارج منطق األمن وتشعباته
 للفلسطينيين في لبنان يأتي ضمن سياق مجموعة من الثوابـت           من هنا فإن القول بالحقوق االجتماعية اإلنسانية      

الفلسطينيون في لبنان آراء في العالقات      : لمزيد من المعطيات يراجع   (التي توافق عليها الفلسطينيون واللبنانيون      
  : من أبرزها ما يلي) والحقوق والتوطين

بل ان  . طقها، وخارج سياق التوطين وآلياته    ان الحقوق االنسانية للفلسطينيين هي خارج مقولة التوطين ومن         -1
ان الفلـسطينيين حريـصون    . إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية تعزز الفكرة الداعية لرفض التوطين وتدعمها         

على هويتهم الوطنية، واللبنانيون يساندونهم في هذا المنحى حرصاً على فلـسطين وشـعبها وحرصـاً علـى                  
   .المصلحة اللبنانية وخصوصيتها

لذلك خوف  .  ان الحقوق االنسانية االجتماعية للفلسطينيين ال تدخل في بازار الجدل الديموغرافي في لبنان              -2
  . بعض الفئات اللبنانية من اختالل التوازن الطائفي المذهبي يصبح في غير محله وفي غير موضعه

. خالفات الفلسطينية الفلسطينية وتتجاوزها    ان الحقوق االجتماعية والمدنية والقانونية للفلسطينيين تخترق ال         -3
  . وهي ليست مسألة يمكن االتجار بها من هذا الفريق أو ذاك

 ان الحقوق االنسانية االجتماعية للفلسطينيين ال تتناقض ال من قريب وال من بعيد مع السيادة اللبنانية بكل                   -4
  . اق الوطني ومسيرة السلم االهلي في لبنانوبالتالي ال تخل بمقتضيات الوف. معاني السيادة ومستلزماتها
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 ان الحقوق االنسانية االجتماعية للفلسطينيين ال تلغي مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شـرعي                -5
ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل كما في الشتات، االمر الذي يجعل االرتباك الحاصل بـين الفلـسطينيين،                 

 ينتقص من اهمية الحقوق وضرورتها من جهة، والمرجعية القادرة على المتابعة مـن              اليوم حول المرجعية ال   
  . جهة اخرى

  :ان االشكالية عند مناقشة الحقوق االنسانية االجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان تتلخص في أمرين
ثال موضـوعا متوافقـا    في حضورها كمسألة خالفية بين اللبنانيين، في حين غدا السالح الفلسطيني م     االولى -

  . عليه تقريبا بينهم
 في ان بعض اللبنانيين المغالين في مواقفهم الرافضة االعتراف بالحقوق االنسانية للفلـسطينيين فـي                الثاني -

لبنان هم أكثر الفرقاء حماسة لحقوق االنسان وأشدهم إصراراً على كشف االنتهاكات التي تطـال الجماعـات                 
االمر الذي يؤشر مرة اخرى الى مدى       ... دعوة للثقافة الديموقراطية وضرورة ممارستها    واالفراد وأبلغهم في ال   

  . التناقض في تركيبة الذهنية اللبنانية وآليات عملها
ويبدو ان غالبية القوى اللبنانية لم تزل تربط الفلسطيني بالجانب األمني حصراً وتتعـامى كليـا عـن واقعـه                    

بالتالي تحاول معالجة الوضع األمني وتوتراته بشكل معـزول عـن بيئتـه             و. المعيشي وظروف حياته القاسية   
السياسية واالجتماعية والحياتية، ويقرأ مقولة الحقوق االنسانية خارج الثوابت اللبنانية والفلسطينية، االمر الذي             

 مشحوناً بـالتوتر    يبقي التعامل مع الوضع الفلسطيني في لبنان متوتراً والنظرة تجاه واقعه ناقصة والموقف منه             
 25الـسفير   (فهل يمكن ان نؤسس لمقاربة اخرى حتى ال تبقى المخيمات كما يقول طالل سـلمان                . والبغضاء

  ؟ ) شهادة عار على اللبنانيين عموماً وعلى سلطتهم خصوصاً() 2006آذار 
  4/5/2006السفير 

  
  الفلسطينيةشيراك، المبادرة الفرنسية والسلطة  .74

  أحمد سعيد نوفل
 زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لباريس األسبوع الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي جاك شـيراك               خالل

أن يقوم البنك الدولي بنقل المعونات المالية إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب المـوظفين التـي                  
  . توقفت

روبي بوقف تقديم الدعم للسلطة الفلـسطينية،       ومع أن الموقف الفرنسي لم يختلف كثيرا عن موقف االتحاد األو          
إال أن فرنسا الحريصة على وحدة الموقف األوروبي من القضايا الدولية، تبقي مواقفها متميزة عـن مواقـف                  

ولهذا فإن الرئيس الفرنسي وعد بعرض اقتراحه على شركائه األوروبيين          . الدول األخرى في االتحاد األوروبي    
وقال شيراك إن اقتراحه يدعو     . قتراح الفرنسي اقتراحا أوروبيا تتبناه كل دول االتحاد       والدوليين، لكي يصبح اال   

إلى إقامة صندوق ائتماني يديره على سبيل المثال البنك الدولي والذي يمكن ان يتلقى المساعدات المخصـصة                 
  .لدفع رواتب موظفي الدولة

ضرورة استمرار المـساعدات ألسـباب إنـسانية        وأبدى الرئيس الفرنسي تعاطفه مع الفلسطينيين، وأكد على         
وكان محمود عباس قد حث االتحاد األوروبي، خالل جولته في أوروبا، إلى االستمرار فـي تقـديم                 . وسياسية

إال انه لم تتجاوب مع دعوته تلك سوى فرنـسا التـي وعـد              .  مليون يورو سنويا   500الدعم األوروبي البالغ    
  . رئيسها بدعم اقتراحه

ب تلك القضية فإن فرنسا، التي وجهت دعوة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت، لزيارتها بعد تشكيل               إلى جان 
 اإلسرائيلية، وإقنـاع حمـاس      -الحكومة اإلسرائيلية، كانت حريصة على بحث استئناف المفاوضات الفلسطينية        

  .باالعتراف بإسرائيل
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العام القادم، يبحث دائما عن دور مستقل لبالده فـي          الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي سيترك قصر األليزية         
وال ينسى أن بالده قد خطت سياسة متميـزة عـن           . الشرق األوسط، يختلف عن موقف الدول الغربية األخرى       

سياسات الدول الغربية منذ أيام الجنرال ديجول، عندما كانت أول دولة تعتـرف بالـصين الـشعبية، وتنظـر                   
  .  من منظار يختلف عن اآلخرينللصراع العربي اإلسرائيلي

وكان شيراك رئيسا للوزراء، في عهد الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، عندما وافق علـى أن                 
 1974يلتقي وزير خارجيته جان سوفانيارغ ألول مرة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عام                

وطالبت فرنسا على أثر ذلك، بـضرورة  . ربي يجتمع مع عرفاتفي بيروت، وكان بذلك أول وزير خارجية غ      
  . إقامةوطن للشعب الفلسطيني الذي تطور إلى الدعوة إلقامة دولة فلسطينية

، وهو يعلن عن رغبته بتفعيل دور بالده فـي الـشرق            1998ومنذ وصول شيراك إلى الرئاسة الفرنسية عام        
وربط بعض المراقبين بين نجاحه في انتخابـات        . ة وإسرائيل األوسط، على الرغم من تحفظات الواليات المتحد      

بينما انهزم منافـسه فـي تلـك        . ، بموقفه المتفهم للجانب العربي والفلسطيني من الصراع       2003اإلعادة عام   
االنتخابات، رئيس الوزراء االشتراكي االن جوسبان، بسبب موقفه الذي أعلنه في جامعة بيرزيت الفلـسطينية،               

 حزب اهللا اللبناني، ووصفه الحزب بأنه منظمة إرهابية، ما جعـل طلبـة الجامعـة، يهاجمونـه                  وتهجمه على 
  . بالحجارة

وعلى الرغم من موقف الرئيس الفرنسي المؤيد للموقف األميركي في لبنان، إال أنه يعتبر نفسه صديقا للعرب،                 
داقات مع معظـم رؤسـاء الـدول        وأقام ص . حتى عندما كان رئيسا للحكومة في عهد الرئيس جيسكار ديستان         

العربية، ومع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي كان آخر المسؤولين الدوليين الذين التقى معهم قبل وفاته،                
  . وسار في جنازته وتوديع جثمانه في العاصمة الفرنسية

يـر مـن المـصالح       البريطاني للعراق، ما أفقد بـالده الكث       -واتخذ شيراك مواقف معارضة للغزو األميركي     
وهو الذي اتهم في الصحافة الفرنسية بعالقات خاصة كانت تربطه بالرئيس العراقـي             . االقتصادية في العراق  

السابق صدام حسين، الذي زار العاصمة الفرنسية بناء على دعوة من شيراك عندما كان رئيسا للوزراء عـام                  
  . الغربية طيلة سنوات حكمه، وكانت الزيارة الوحيدة التي قام بها صدام للدول1975

وبقيت صورة شيراك خالل زيارته للقدس العربية، عندما حدثت مشادة بينه وبـين عناصـر مـن الـشرطة                   
وكادت تلك الحادثـة أن     . اإلسرائيلية أمام عدسات التلفزيون الدولية، عالقة في أذهان العرب واليهود في فرنسا           

ل، وذلك عندما أصر فيها على التجـول فـي القـدس القديمـة،              تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائي      
  .ومصافحة الفلسطينيين، على الرغم من معارضة رجال الشرطة اإلسرائيليين له

ما بين صورة شيراك وهو يصرخ في وجه رجال الشرطة اإلسرائيليين، ويهددهم بالعودة إلى بالده، إذا منعوه                 
ه للفلسطينيين، وبين صورة جوسبان، وهو يركب سيارته بسرعة         من جولته في وسط القدس العربية ومصافحت      

  .هربا من حجارة الفلسطينيين في جامعة بيرزيت، اختار الناخب العربي في فرنسا، المرشح شيراك
ويؤيد الرئيس الفرنسي منذ سنوات قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويقف مـع حـق تقريـر المـصير للـشعب                    

بسالم، وحل قضية القدس بشكل يرضي جميع األطراف، وكـذلك حـل قـضية              الفلسطيني، وحقهم في العيش     
وهو يؤيد مبدأ األرض مقابل السالم، وانسحاب إسرائيل من األراضي العربية إلى حدود الرابع مـن                . الالجئين
ويدعم شيراك حق جميع دول المنطقة بممارسة سيادتها على كامل أراضيها وتحقيـق األمـن               . 1967حزيران
كما كان أول مسؤول أجنبي يتحدث إلى الفلسطينيين داخل مؤسساتهم، إذ خاطب أعـضاء المجلـس      . إلسرائيل

  .، ودعا إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة2002التشريعي في رام اهللا عام 
الـشرق  تستطيع فرنسا أن تحقق ما كان يطمح شيراك إلى تحقيقه منذ سنوات بالتحرك بشكل أكثر فعالية فـي                   

ويمكـن  .  اإلسرائيلي، ألنها الوحيدة القادرة على ذلك      -األوسط، وأن تقترح مبادرة جديدة لحل الصراع العربي       
لفرنسا أن تستفيد من التغيرات التي حدثت لدى الجانبين الفلسطيني بوصول حماس إلـى الـسلطة وعالقتهـا                  
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يل الحكومة الجديدة بزعامة أولمرت زعيم      الخاصة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واإلسرائيلي بعد تشك        
  . حزب كاديما المتحالف مع حزب العمل بقيادة بيرتس

ال يجوز أن تبقى جميع أوراق الحل في يد الواليات المتحدة، غير القادرة عن الخروج من أزمتها في احتاللها                   
الفلسطينية، وكذلك مع الحكومـة     حيث تتمتع فرنسا بعالقات جيدة مع الدول العربية والسلطة الوطنية           . للعراق

وتستطيع أن تقترح األسبوع القادم عند اجتماع اللجنة الرباعية المكونة، مـن الواليـات المتحـدة                . اإلسرائيلية
وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي يعقد في العاصـمة الفرنـسية أو فـي                  

  . بحث في جميع جوانب الصراع في الشرق األوسطنيويورك مقر األمم المتحدة، لل
وال يكفي أن تبادر فرنسا باقتراح إيصال الدعم للفلسطينيين، بل ال بد أن يكون اقتراحها مرتبطا بإيجاد حل دائم                   

كما يستطيع شيراك أن يدعو رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنيـة لزيـارة             . للصراع في الشرق األوسط   
ك أول رئيس غربي يلتقي مع أحد قادة حماس، كما فعل من قبل عندما وافـق علـى عقـد                    باريس، ويكون بذل  

اجتماع بين وزير خارجيته سوفانيارغ مع عرفات، في الوقت الذي كانت الـدول األوروبيـة تـتهم الـزعيم                   
بهـذه  هل يقوم الرئيس الفرنـسي      . الفلسطيني باإلرهاب، تماما كما تتهم اآلن حركة حماس وقادتها باإلرهاب         

  الخطوة التي سوف تسجل له ولبالده؟
  4/5/2006الغد األردنية 

  
  توازن القوى بين قادة حماس قد يشهد تغّيراً .75

  آيمي تيبيل
  :ترجمة الزيتونة

بعد شهر مضطرب لحماس في الحكم، ظهر إلى العلن تنامي الخالف الداخلي بين قائد الحركة المقيم في 
ويدور الخالف حول قضية مركزية هي ما إذا كان . الغربية وقطاع غزةسوريا وقياداتها المنتخبة في الضفة 

  . يجب تعديل ميثاق الحركة الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل
تضع التراتبية الحزبية داخل الحركة سلطة عليا في زعيمها خالد مشعل، الذي يعيش على بعد مائة وستين 

ومع ذلك، فإنه يدير السلطة .  يسودها الفقر والفوضىكيلومتراً من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التي
  . الفلسطينية حالياً، ولكن ربما تشهد األحداث تغيراً في ميزان القوى

ال ينفك قادة حماس عن التصريح بأن الحركة جبهة موحدة، ويقول المتحدث باسم الحركة الذي يعيش في غزة، 
ناك مؤامرة من قبل بعض وسائل اإلعالم الغربية التي أن ليس هناك فرق بين قيادات الداخل والخارج، وه
  . تحاول أن توحي بأن هناك خالفات، الحركة موحدة

ولكن مع ذلك ال يمكن ألحد أن ينكر أن قيادات حماس داخل األراضي الفلسطينية أكثر براغماتية، وربما أكثر 
لها رسائل مختلطة رفضوا في بعضها نبذ اعتداالً، فقد التزموا لمدة خمسة عشر شهراً بالهدنة، وأرسلوا خال

مرات أخرى وبشكل غير مباشر، في عدة مقابالت مع وسائل  العنف أو التفاوض مع إسرائيل، في حين تحدثوا
وصرح مسؤول في الحركة يوم االثنين الماضي، طالباً عدم كشف هويته، بأن . اإلعالم عن إمكانية السالم

، 2002 ما إذا كان يجب تبني المبادرة العربية للسالم التي أطلقت عام هناك نقاشاً يدور داخل الحركة حول
وهي خطوة تعني ضمنيا االعتراف بإسرائيل، ألن المبادرة تقدم تصوراً حول إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى 

وأضاف بأن حماس لن تقرر بسرعة حتى ال يظهر قرارها وكأنه استجابة للضغوط . جنب مع دولة إسرائيل
  . دولية، كما أن إسرائيل رفضت الخطة التي تقضي بتسليم كل الضفة الغربية والقدس الشرقية للفلسطينيينال

وقد أعلن مشعل بوضوح منذ الفوز الكاسح للحركة في االنتخابات بأن حماس ال تنوي نزع سالحها أو 
عباس متهماً إياه بالخيانة، وفي شهر أبريل المنصرم انتقد مشعل محمود . االنخراط في مفاوضات مع إسرائيل
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وهي خطوة تخالف بشدة تفادي حكومة حماس المدروس ألي مواجهة مع عباس الذي يخوض صراعاً من أجل 
  . اكتساب الشرعية الدولية، مما يشير إلى تنامي الهوة داخل الحركة

ل، فهو شغل منصب تقتضي التراتبية الحزبية داخل الحركة أن تلتزم حكومة حماس بتنفيذ سياسات خالد مشع
رئيس المكتب السياسي للحركة من قبل مجلس شورى الحركة، وحين ينتمي أعضاء جدد لحماس يقسمون قسم 

ولكن آخرين داخلها يرون أن قادة الداخل يجب أن تكون لهم اليد العليا ألنهم هم . الوالء والبيعة لقائد الحركة
، وهو أمر ال يمكن أن يدعيه خالد مشعل الذي غادر الضفة الذين يرتبطون بالشعب الفلسطيني ارتباطاً وثيقاً

  . الغربية قبل أربعين عاماً
وبرأي الدكتور باسم الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، أن قيادات الداخل إذا استطاعت أن 

الداخل، أما إذا حصل تنجح في حكم المجتمع الفلسطيني والمناطق المحتلة، فأظن أن الثقل سوف ينتقل إلى 
  . العكس، فأظن أن الثقل القيادي سيبقى في الخارج

ولكن تجربة حماس في الحكم خالل الشهر الماضي تعرضت للكثير من اإلعاقة بسبب انقطاع المساعدات 
ي الخارجية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية بشدة، هذا باإلضافة إلى حجب إسرائيل لماليين الدوالرات الت

هذا عدا عن محاوالت عباس نفسه عرقلة األداء الحكومي من خالل إسناد سلطات . تأتي من عائدات الضرائب
  . جديدة إلى نفسه

ويرى وزير التخطيط الفلسطيني السابق، وهو شخصية مستقلة، أن اختالل النظام التراتبي داخل الحركة سوف 
مات السياسية، فهي حين تعمل في الخفاء أو تكون عرضة فهذه طبيعة التنظي. يهز الوضع القيادي لخالد مشعل

  . للتضييق، يجب أن تكون موحدة ومنظمة من أجل استمرارها، ولكن حين تصل إلى السلطة فإن ذلك يفسدها
يذكر أن الجناح العسكري في الحركة بنى سلطته من خالل قدرته على جمع ماليين الدوالرات من العالم 

، قبل أن تفوز حماس في االنتخابات األخيرة، في تلك السنوات التي كانت الحركة اإلسالمي لصالح الحركة
" انتحارية"تركز فيها على البرامج الصحية والتعليمية واالجتماعية، وتحارب اسرائيل من خالل تنفيذ عمليات 

بات في إيصاله إلى ولكن يبدو أن هذا المال لم يعد له نفس التأثير حالياً، ألن هناك صعو. وإطالق الصورايخ
  . األراضي الفلسطينية

لقد ظن خالد مشعل أنه بحكم منصبه في الحركة سوف تكون له الكلمة األخيرة والسلطة على جناحي الحركة 
علماً أنه من المرجح أن الجناح السياسي في الحركة هو الذي يهندس السياسة . السياسيين في الداخل والخارج

ومنذ أسبوعين، حين . وغيرها من االعتداءات، لينفذها الجناح العسكري فيما بعد" ريةاالنتحا"العامة للعمليات 
رأى مشعل أن محمود عباس تمادى في وضع العوائق في وجه خطة حماس إلنشاء جيش، لم يتأخر في توجيه 

يان إلى فرض نحن نتفهم أن اسرائيل والواليات المتحدة تحاكمننا، تسع: انتقاداته فقال دون أن يذكره باالسم
الحصار علينا وتجويعنا، ولكن ماذا عن أبناء شعبنا الذين يتآمرون ضدنا، والذين ينتهجون خطة مدروسة 

ومع االحتجاجات الفتحاوية التي اشتعلت رداً على خطاب مشعل، انتقد نائب رئيس حكومة حماس . إلفشالنا
مما دفع وزير التخطيط الفلسطيني . الحكومةتصريحات رئيس المكتب السياسي، موضحاً أنها ال تعبر عن رأي 

إن تمكن نائب رئيس الوزراء من القول بأن حكومته غير مسؤولة عن أي تصريح يدلي به : األسبق إلى القول
  .  مشعل، يعكس القوة التي أخذت تتنامى في الداخل

  2/5/2006األسوشييتد برس 
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 :كاريكاتير .76
  

  
  4/5/2006يام الفلسطينية  اال

 
 


