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   وتهديدات بانتفاضة ثالثة وقلب الطاولةمسيرات حاشدة: حماس .1
عشرات آاللـف الفلـسطينيين مـن        ان   غزة حامد جاد   نقالً عن مراسلها في      6/5/2006الغد األردنية   نشرت  

يرات جماهيرية حاشدة انطلقت في كافة مناطق األراضـي الفلـسطينية            في مس  واأنصار ومؤيدي حماس شارك   
عقب صالة الجمعة وذلك للتعبير عن دعم ومساندة الشعب للحكومة الفلـسطينية وللتنديـد بـسياسة الحـصار             

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي، وهيئـة       .االقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل واإلدارة األميركية      
لمتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ودعاة الحرية في العالم، الى التدخل الفـوري               األمم ا 

 فـي المـسيرة   من جهته حذر القيادي في حماس حسن الصيفي في كلمة ألقاها             .والعاجل من أجل فك الحصار    
زين في المنطقة في حـال اسـتمرار        انتفاضة ثالثة إقليمية ستتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية وستقلب الموا        ب

وطالب األذرع العسكرية لفصائل المقاومة باالسـتمرار فـي المقاومـة وعـدم الرضـوخ                .الحصار الدولي 
للضغوطات الخارجية موضحا إن أميركا عندما كانت تقدم ما وصفه بفتات الدعم كان بهدف ضرب المقاومـة                 

م بقلب الطاولة على كل الذين يعملـون علـى إفـشال            سعيد صيا  هدد و . حكومة حماس مع المقاومة    وأعلن ان 
وأكد أن نجاح الحكومة سـينعكس ببـسط        . الحكومة مجددا رفض حكومته وحركة حماس االعتراف بإسرائيل       

االمن والحرية التى سينعم بها الجميع اما في حال فشلها فان الجميع سيعضون أصابع الندم على إفشالها واصفا                  
رة ضد الشعب الفلسطيني وحكومته بقوى الشر والبغي التي تتنكر لمبادئها وتتنصل من             القوى التي تقود المؤام   

واعرب عن استنكاره لكافة المحاوالت الرامية الى التأثير علـى          . شعاراتها المعلنة لتمارس عكس ما تنادي به      
 في الحكومة،   تيسالحكومة من خالل االضرابات والمسيرات التي تطالب بدفع الرواتب، موضحاً إن المشكلة ل            
  .وإنما في أميركا التي تضغط على البنوك والدول من أجل عدم إيصال األموال إلى مستحقيها

هنية تلقى خالل المهرجان مكالمات هاتفية من رجال أعمال سعوديين ابلغـوه             ان   6/5/2006 الحياة   وأوردت
  .أعمال آخر سعودي تبرع بمليوني يورو كما ُأعلن ان رجل ،فيها تبرعهم بمبلغ ثمانية ماليين ريال لحكومته

  
  عباس وهنية يناقشان آخر التطورات السياسية واألزمة المالية  .2

 أعلنت مصادر فلسطينية أن لقاءا سيعقد اليوم، السبت، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبـين                :ألفت حداد 
 سيناقش آخر التطورات الـسياسية      وأوضحت المصادر أن اللقاء   . رئيس الوزراء إسماعيل هنية في مدينة غزة      

واألزمة المالية التي تمر بها السلطة وسبل الحل األمثل للخروج من هذه األزمة، إضافة إلى نتائج جولة عباس                  
  .العربية واألوربية األخيرة إلى جانب استعراض ما تمخض عن جولة وزير الخارجية محمود الزهار

  6/5/2006 48عرب 
  
  ل األموال خالل أيام والموقف األوروبي سيتفكك بمزيد من اللقاءاتحل مشكلة إدخا: الزهار .3

 محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني، لدى عودته إلى غزة، أن مشكلة إدخال المـال               .أكد د : أ.ب. د ،غزة
 العربية عمـرو موسـى،     إلى األراضي الفلسطينية لها عدة بدائل تمت مناقشتها مع األمين العام لجامعة الدول            

وأشار الزهار   .ومع وفد من وزارة المالية الفلسطينية، وخالل أيام بسيطة إن شاء اهللا سنجد حلوالً لهذه المشكلة               
إلى أن لقاء مهما سيعقد في التاسع من الشهر الحالي في أوروبا حول هذا الموضوع وموقـف مـصر داعـم                     

   .الفلسطينية بالطريقة التي كانت في السابقللموقف الفلسطيني، فالبد من ان توضع االموال في وزارة المالية 
إن محصلة اللقاءات والجوالت كانت ايجابية، وكانت هناك أيضا لقاءات مع جهات أجنبية منهـا               : وقال الزهار 

اعتقـد أن الموقـف     : وأضـاف  .عن طريق قنصليات ومنها أيضا على مستوى وزراء خارجية دول أوروبية          
ءات سيتفكك، وأن النقاط االيجابية كانت تتعلق بالدعم المادي فكـل الـدول             االوروبي وبمزيد من الصبر واللقا    

وعبر الزهـار عـن    .العربية ملتزمة بدفع مخصصاتها، وهناك الحملة الشعبية التي انطلقت في أكثر من موقع       
  ليس عنـدنا رسـائل وال نرسـل        :رأيه حول موقفه من الحكومة االسرائيلية التي شكلت برئاسة أولمرت قائال          
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رسائل، اذا كان هناك عند الجانب االسرائيلي ما يقدمه للجانب الفلسطيني فسنقوم بدراسته، فنحن ال نطلـب أي                  
  .  لدينا مطالب وطنية، وإسرائيل تفهم ما هي مواقفنا، ونحن نتطلع للعيش كبشر على أرضنا،شيء

  6/5/2006األيام الفلسطينية 
  
   التشريعي  الحوار الوطني جاء بدعوة من رئاسة:الشاعر .4

 ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحوار الوطني الـشامل  . أكد د :  أشرف أبوالهول  ،غزة
  ، مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وجميـع الفـصائل        ىجاء بدعوة من رئاسة التشريعي ووجهت الدعوات ال       

وقال إن سبب دعوة مجلـس الـوزراء          . حوار الدخول في ال   ى أن جميع األطراف أبدت موافقتها عل      ىمشيرا ال 
 وأن أحد محاور الحوار هو حل        ،للمشاركة في الحوار يتمثل في وجود أزمة صالحيات بين المجلس والرئاسة          

    . تفاهمات مشتركة خالل الجلسات الهادئةى التوصل الىمؤكدا ان الحكومة والرئاسة قادرتان عل  . هذه األزمة
  6/5/2006األهرام المصرية 

  
  الشاعر يطالب بفك الحصار  .5
 ناصر الدين الشاعر مـن يفرضـون الحـصار علـى الـشعب          . طالب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د      :قنا

الفلسطيني بأن يرفعوا أيديهم عن هذا الشعب ولقمة عيشه، واعدا بأن تعمل الحكومة على ايصال االموال الـى                  
حية للمـواطنين لـصمودهم وجهـودهم فـي الوقـوف مـع            ووجه الشاعر الت   .مستحقيها وأن ينهزم الحصار   

الخيارالديمقراطي للشعب الفلسطيني مؤكداً أن جميع الفلسطينيين يهتفون بصوت واحد نعم للخيار الشعبي ونعم              
  . لخيار الديمقراطية والحكومة الشرعية وال للحصار وال لمعاقبة الشعب الفلسطيني وال للجوع وال للركوع

 6/5/2006البيان 
  
   بل تزداد تطرفا وتصلبا ... االطالقى إسرائيل لم تغير سياستها عل:حمد .6

 ى اعتبر غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل لم تغير سياستها عل              :  أشرف أبوالهول  ،غزة
نا لن نكون عقبة     إن : سي البريطانية أمس    .  بي  . وقال في تصريحات لشبكة بي      . االطالق بل تزداد تطرفا وتصلبا    

غير   . أمام الرئيس عباس كما أن إسماعيل هنية رئيس الوزراء أوضح انه بامكان أبومازن أن يذهب ويفاوض               
 إنه كان من الواضح ان موضوع التفاوض ستكون له آثار سلبية كبيـرة جـدا إذا مـاتم                   : أضاف قائال  حمدأن  

ـ  ى التفاوض في نهاية المطـاف وأد       عاما من   12 بالطرق السابقة خصوصا أن لدينا تجربة من        ان تـزداد    ى ال
 وأضاف اذا كـان الـرئيس    . المستعمرات والحواجز والنقاط العسكرية ومساحة األراضي التي تمت مصادرتها     

األقل بأن  ى  أبومازن يريد أن يتفاوض مع إسرائيل في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل التفاوض أو االقرار عل               
   . محتلة فسيكون من العبث الجري وراء إسرائيل والبحث عن مائدة للتفاوض هي أراض  67 حدود عام

  6/5/2006األهرام المصرية 
  
   اسرائيلي –طلب من رايس الضغط على أولمرت من اجل عقد لقاء فلسطينييعباس  .7

وضاع عباس اتصاال هاتفيا من وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس وبحثا في تطورات اال            الرئيس  تلقى  
وطالب عباس رايس باستمرار تقديم المجتمع الدولي المساعدات للشعب         . بعد تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة    

وأفـادت  . الفلسطيني لتجنب ازمة مالية خانقة، مؤكداً حرصه وشعبنا الفلسطيني على التمسك بعمليـة الـسالم              
 –ولمرت من اجـل عقـد لقـاء فلـسطيني         مصادر فلسطينية، ان عباس طلب من رايس أيضاً الضغط على أ          

  . اسرائيلي ومعاودة المفاوضات لتطبيق خريطة الطريق
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  6/5/2006النهار 
  
  قبول باالتفاق الجمركي السرائيل اعلى : عريقات .8

 رودجير كاس مسؤول المعابر الدولية في       .عريقات صباح امس مع د    صائب  . د التقى   : عماد أبو سمبل   ،اريحا
انية يرافقه ممثل ألمانيا لدى السلطة فرانس فوجل نائب رئيس وحـدة مراقبـة االتحـاد                وزارة الخارجية األلم  

األوروبي على معبر رفح، حيث بحث معهم في مساهمة ألمانيا لتطوير معبر رفح وبما يشمل التقنيـات لبـدء                   
ألكثر المعـايير   التصدير وفحص السيارات والبضائع واألفراد وتدريب الكوادر الفلسطينية إلدارة المعبر وفقا            

وشدد عريقات على وجوب قبول إسرائيل باالتفاق الجمركي وذلك إلدخال البضائع عبر معبـر               .الدولية تطورا 
أمـا علـى صـعيد       .كرم أبو سالم وكذلك البدء الفوري في إجراءات إعادة بناء المطار وتشغيله وبناء الميناء             

 الذي رعته كونداليزا رايس وخاصـة فيمـا يتعلـق           المعابر األخرى أشار عريقات إلى وجوب تطبيق االتفاق       
  .بدخول وخروج البضائع من قطاع غزة دون انقطاع

  5/5/2006الحياة الجديدة 
  
  خمسة شهداء من عائلة واحدة في قصف اسرائيلي لمعسكر تدريب: غزة .9

اسـتهدفت   استشهد خمسة شبان فلسطينيين بغارة جوية اسـرائيلية       :نابلسوغزة   من   6/5/2006الحياة  نشرت  
. معسكر تدريب في غزة تابعاً للجان المقاومة الشعبية، أربعة منهم من اقارب القيادي في اللجان ممتاز دغمش                

وقال القيادي فـي لجـان       .وسبق ذلك استشهاد فلسطيني سادس في مواجهات مع الجيش االسرائيلي في نابلس           
. تدريبات مهدداً بأن الثأر قادم قريبا     العسكر اثناء   المقاومة ابو مجاهد ان ثالثة صواريخ على االقل استهدفت الم         

   الغارةوافادت مصادر طبية ان دغمش لم يكن في الموقع اال ان شقيقه جمعة وثالثة من ابناء عمومته قتلوا في 
عملية واعتبرتها تصعيداً   الالرئاسة الفلسطينية أدانت     ان   ب.ف.أ نقًأل عن  6/5/2006األيام الفلسطينية   وذكرت  
 اللجنة الرباعية والمجتمع    تطالبوكافة الجهود الساعية إلى إعادة الهدوء،       ل اًدمرماً باألجواء في المنطقة و    ضار

  . التحرك لوقف التصعيد اإلسرائيليو ينالدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية واألمن للفلسطيني
 

   ألف مواطن يؤدون صالة الجمعة في العراء في جباليا20قرابة  .10
صالة الجمعة في ساحة مسجد الشهيد أنورعزيز تلبية لدعوة فتح، وتأكيـداً              ألف مواطن  20أدى قرابة   : لياجبا

دعا الشيخ إياد عودة، خالل الخطبـة، إلـى          و . ورفضاً لدعوات الفتنة    الفلسطيني شعبلعلى الدور الوحدوي ل   
شعب من  ال مواجهة ما يعانيه     تكثيف جهود تعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الصف الداخلي ورص الصفوف في          

الرئيس عباس، دعماً للمشروع الوطني، ورفضاً      وقيادة  اللتفاف حول   اإلبوطالب   .ضغوط وممارسات االحتالل  
   .وإفشاالً لمحاوالت الفتنة وشق الصف الداخلي

 5/5/2006وكالة األنباء الفلسطينية  وفا 
  

  أولمرت ينفي الترتيب الجتماع مع عباس   مكتب .11
مكتب أولمرت نفى أي خطط لعقد اجتمـاع مـع           أن   :والوكاالت القدس من   6/5/2006قبس الكويتية  ال ذكرت

 إلـى أي مناقـشات بخـصوص        ، من دون االشـارة     تحدثا هاتفيا  الرجلينن  أ أشار إلى  إال أنه  ،محمود عباس 
لمة التهنئة  ذلك، خالل مكا  بخصوص  ، على الرغم من أن صائب عريقات أشار إلى أنهما تحدثا            محادثات السالم 

صرح مسؤول إسـرائيلي ان عبـداهللا الثـاني         من جهة أخرى    و. بتأدية الحكومة االسرائيلية اليمين الدستورية    
  .ه أو مكانه تحديد موعد، من دونأولمرت اتفقا على اللقاءو
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  سلسلة وان وضع ياإلسرائيليلين  وأن المسؤ  6/5/2006األيام الفلسطينية    مراسل   كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
 ويجعل حكومة   ،أوالً أن يثبت سيطرته على فتح     أن عليه    وا وقال  بين عباس واولمرت   من الشروط قبل عقد لقاء    

مصادر  في حين لفتت     .مكان بحث الموضوع  السيكون بإ بعد ذلك    و ،حماس توافق على شروط اللجنة الرباعية     
 .حلة مع السلطة الفلسطينيةفي هذه المر أو غير مباشرة   مباشرةأولمرت إلى أن ال محادثاتفي مكتب 

  
  أولمرت يحدد موعد زيارة واشنطن لحشد التأييد لخطة االنطواء .12

 ، الجـاري  21أعلنت رئاسة الحكومة االسرائيلية أمس رسمياً ان اولمرت سيغادر الى واشنطن فـي              : الناصرة
ئية في أعماق الضفة    نسحاب االحادي من مستوطنات نا    الليلتقي بوش بهدف حشد دعم االدارة االميركية لخطة ا        

ورأى مسؤول اسرائيلي كبير ان دعم واشنطن للخطة ضروري ألنه          . الغربية تمهيداً لرسم حدود الدولة العبرية     
  . أيضاالمحادثات ستتناول التهديد االيراني والموقف من حماسكما علم أن . سيمهد الطريق لدعم دولي واسع

  6/5/2006الحياة 
  

  ينالفلسطينيمع ناة حوار سرية ق لفتحن عرابيالبيرس احد  .13
تقوم بعض الجهات االقليمية والدولية وشخصيات فلسطينية واسرائيلية منذ اسابيع بدراسة امكانيـة اسـتئناف                

 وكشفت مصادر مطلعة ان االتصاالت التي قامت بها هـذه الجهـات             .ين والفلسطيني ينالتفاوض بين االسرائيلي  
ئل االعالم، في اماكن مختلفة، اسفرت عن توجه لفتح قنـاة تفـاوض             وبعض اللقاءات التي تمت بعيدا عن وسا      

وحوار سرية بين الجانبين، وان بيرس يقوم بجهد كبير في هذا االتجاه، وتدعمه في ذلك شخصيات اسـرائيلية                  
ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك لقاءات رسمية بين الجانبين تتم بشكل علني تكون               وجهات امريكية رسمية،  

 .ية للجهود السرية التي تبذلتغط
  6/5/2006المنار الفلسطينية 

  
  مكتب اولمرتلتبع مباشرة يتشكيل طاقم امني اسرائيلي  .14

تبع مكتبه مباشرة، ويتولى مهمـة المـسائل        يكشفت مصادر ان اولمرت انتهى من تشكيل طاقم امني عسكري           
 لن   من جهته  وقالت ان بيرتس   .االمورهذه   ان اولمرت ليست لديه خبرة في     حيث  والقضايا العسكرية واالمنية،    

  . يكفيه ان يكون وزيرا للدفاعحيثيبدي احتجاجا على تشكيل الطاقم، 
  6/5/2006المنار الفلسطينية 

  
   االثنين القادم 2006حكومة اولمرت تصوت على ميزانية العام  .15

من المتوقع أن تمر باغلبيـة  التي  ،2006 على ميزانية الدولة للعام    ،يصوت الكنيست اإلسرائيلي، االثنين القادم    
 ضمن خطوات مستعجلة خاصة وأنَّها لم تمر في الحكومة السابقة لمدة اربعـة              هاوتنوي الحكومة تمرير  . كبيرة

  .شهور ونقلت الى الحكومة الحالية
  5/5/2006 48عرب 

  
  جنود االحتالل يقصفون غزة ويقتحمون بالطة .16

منية فلسطينية وشهود عيان، أن المدفعية االسرائيلية استأنفت دكها         أفادت مصادر أ    : عالء المشهراوي  -غزة  
 كما اقتحمت قوات االحـتالل  ،بالقذائف لمناطق واسعة شمال وشرق قطاع غزة، دون أن يسجل وقوع إصابات        

 آلية إسرائيلية وسط إطالق نار كثيف وطوقت عـدداً مـن منـازل              50، مدينة نابلس ومخيم بالطة بأكثر من        
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وأسفرت االشتباكات المسلحة في مخيم بالطة عن إصابة ثالثة       ،  ن بحثاً عمن تدعي بأنهم من المطلوبين      المواطني
  وتوغلت اآلليات اإلسرائيلية في عدد ، وذكرت المصادر الفلسطينية أن تسعة شبان آخرين قد تم اعتقالهم، شبان

  
  .م اعتقال بعض الشبانمن أحياء مدينة نابلس وداهم جنود االحتالل منازل المواطنين كما ت

 6/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  تبرعن بحليهن للشعب المحاصريفلسطينيات النسوة ال .17
تبرعت عشرات النسوة الفلسطينيات في مخيمات صيدا بمصاغهن وحليهن دعماً لشعبهن داخل فلـسطين فـي                

يـوم لمـؤازرة الـشعب      جاء ذلك في اطار حملة المئة يـوم و        ،  مواجهة الحصار االقتصادي المفروض عليه    
 40الفلسطيني ورفع الجوع والحصار االقتصادي عنه والتي أطلقتها هيئة مناصرة الـشعب الفلـسطيني فـي                 

كما تبرع عشرات ألطفـال واألوالد بـأوراق نقديـة          ،   عقب صالة الجمعة أمس    ،مسجداً في صيدا ومخيماتها   
  .صغيرة هي مصروف يومهم

  6/5/2006المستقبل 
  

  رة جوع فلسطينيةالحصار يبلور ثو .18
 عشرات األمهات مـن     ،بدا مبنى الخارجية الفلسطينية في رام اهللا كأنه روضة اطفال          :  محمد إبراهيم  ،رام اهللا 

الموظفات جلبن أطفالهن الى مقر الوزارة بعد ان عجزن عن دفع رسوم التحاقهم برياض األطفال في المدينـة                  
 االحتجاج االستعراضية هذه التي اتخـذتها موظفـات         عملية. بسبب عدم حصولهن على رواتبهن منذ شهرين      

وزارة الخارجية ليست سوى احد تعبيرات أزمة اجتماعية بدأت تتفاقم في األراضي الفلسطينية جراء الحـصار      
  . االسرائيلي الغربي المفروض على حكومة حركة حماس

هرين اذا لم تصل المساعدات     وحذر وزير الصحة باسم نعيم من انهيار القطاع الصحي الحكومي في غضون ش            
الموظفون لـدينا  : وقال نعيم. الى هذا القطاع واذا لم يتلق العاملون فيه من أطباء وممرضين وغيرهما أجورهم     

وكشف عن وفـاة     . يعملون على مدار الساعة، واذا لم يتوفر لهم الدخل فإن الخدمات الصحية بأكملها ستنهار             
  .ع غزة الشهر الماضي جراء نقص الدواءأربعة من مرضى الفشل الكلوي في قطا

 6/5/2006البيان 
  

  مصائد موت للباحثين عن لقمة العيش... الحواجز االسرائيلية .19
 معرضـين    اإلسـرائيلية  يضطر عشرات آالف الفلسطينيين يومياً للمرور عبر الحواجز       :  محمد يونس  ،طوباس

مرورا بحاالت الوالدة في السيارة، وصوال الى       انفسهم ألخطار ال حصر لها تبدأ من االحتجاز لساعات طويلة،           
في الحواجز التي يعسكر فيها الجنود، يمنع المواطنون من فئات عمرية معينة او القادمون من منـاطق         .الموت

وكثيرا ما تتعمد قوات االحتالل اطالق النار على المارة وايقـاع قتلـى وجرحـى               . سكنية معينة من المرور   
وسجلت عشرات الحوداث التي سقط فيها مواطنـون        . م وثنيهم عن مواصلة المرور    إلشاعة الرعب في نفوسه   

، كـان   برصاص الجيش االسرائيلي وهم في طريقهم الى اعمالهم او مدارسهم وجامعاتهم او الى مراكز العالج              
ـ                آخرهم ق  استشهاد سائق تكسي كان اوقف سيارته خلف حاجز ترابي اقامته قوات االحتالل اخيرا لقطع الطري

وسجلت عشرات حاالت الوالدة لنساء حوامل وهن محتجزات خلـف تلـك             .بين نابلس وطوباس وتالياً جنين    
 على حاجز يعبره يومياً المئات وربما اآلالف من الفلسطينيين ليس جديدا، اذ بينت              تايالتحرش بالفت و. الحواجز

  . تجري بصورة منظمة على هذه الحواجزتقارير منظمات حقوقية بينها منظمات اسرائيلية، ان هذه المضايقات
  6/5/2006الحياة 
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  إصابة ثالثة فلسطينيين وصحفي فرنسي في المسيرة األسبوعية في بلعين .20
ظاهرة اإلسـبوعية ضـد جـدار      مقالت مصادر فلسطينية أن ثالثة فلسطينيين وصحفياً فرنسياً قد أصيبوا في ال           

 الفلسطينيين بحاالت اختناق عندما أمطر جنود االحتالل        كما أصيب عشرات  ،  الفصل العنصري في قرية بلعين    
  .المتظاهرين بالقنابل الغازية

  5/5/2006 48عرب 
  

   طلبا للمواد الغذائية والمساعدات األونروايتوجهون الى مراكزالالجئين ف آال .21
أعـداد غيـر    حذرت وكالة األنروا من أن عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين بدأوا يتوجهون، ب           :  ألفت حداد 

وكالة في قطاع غزة طلبا للمواد الغذائية والمساعدات المالية، في الوقت الذي تعاني فيـه       المسبوقة، إلى مراكز    
أن  وقال مدير عمليات األنروا في قطاع غزة      . مخازن األنروا ومراكزها من ضغوط هائلة من طالبي المساعدة        

الر شهريا كضرائب للجانب اإلسـرائيلي نتيجـة بقـاء           دو 78000األسوأ من ذلك هو أن األنروا تدفع شهريا         
  . شحناتها التموينية عالقة في معبر المنطار ورفض إدخال تلك المواد إلى القطاع

  5/5/2006 48عرب 
  

  مسيرة فلسطينية في برج البراجنة .22
براجنـة  ظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية مسيرة مشتركة في مخيم بـرج ال              ن

  . امس استنكارا لـتضييق الحصار على الفلسطينيين في الداخل
  6/5/2006النهار 

  
  من األسر تحت خط الفقر  % 67: وزير االقتصاد .23

 في  37أكد وزير االقتصاد الفلسطيني عالء الدين االعرج أن نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية وصلت إلى                
وشدد على أهمية الدعم     .  في المائة  67لفلسطينية التي وصلت إلى خط الفقر       المائة، بينما بلغت نسبة العائالت ا     

مشيراً إلى أن هناك بدائل تدرسها الحكومـة        .. العربي االسالمي للفلسطينيين في هذه المرحلة على الصعد كافة        
ستحقيها مـن   الفلسطينية الدخال األموال التي خصصتها الدول العربية واإلسالمية للفلسطينيين كي تصل إلى م            

  . أبناء الشعب الفلسطيني
  6/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
   مستمرون في دعم الفلسطينيين:عبدالرحمن العطية .24

كد كما أ . مجلس سيستمر في دعم الشعب الفلسطيني     الان  الخليجي  اكد االمين العام لمجلس التعاون      : فهيم الحامد 
ع الحوار الوطني بين الفصائل باعتبار ذلك       يشجتاخلية و على اهمية وحدة الصف الفلسطيني وتحصين الجبهة الد       

 الى اهمية مراجعة الدول المعنيـة       اودع. هو الطريق الوحيد والسليم لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني المشروعة        
التي احجمت عن تقديم المساعدات بالعودة الى تقديمها للشعب الفلسطيني تخفيفا لمعاناتهم واعطـاء الفرصـة                

  .لجديدة خاصة انها جاءت عبر انتخابات نزيهة شهد لها العالمللحكومة ا
6/5/2006عكاظ   
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 الجامعة العربية تستبعد دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين .25

استبعد الممثل الفلسطيني في جامعة الدول العربية محمد صبيح دفع رواتـب المـوظفين           : وليد عوض  ،رام اهللا 
ما وصفه بصعوبات تقنية وضغوطات امريكيـة تحـول دون وصـول             المنظور جراء    ىالفلسطينيين في المد  

 طريق  ىوحذر من انهيار السلطة جراء وصول الجهود المبذولة لحل ازمة الرواتب ال            . مستحقيها ىالرواتب ال 
وقال صبيح   . االدارة االمريكية لتذليل العقبات امام ازمة الرواتب       ى التدخل لد  ىمسدود داعيا الزعماء العرب ال    

 مليون  22 مليون يورو دخلت حساب الجامعة فيما يتوقع وصول          44 االن بلغت    ىمبالغ التي تم جمعها حت    ان ال 
ان الـدول التـي اوفـت        وذكـر . دوالر من دول عربية خالل االسبوع القادم وهو ما يكفي فقط لشهر واحد            

  .ة االن لم تستطع توصيل تبرعاتها الي الصندوق جامعة الدول العربيىبالتزاماتها حت
6/5/2006القدس العربي   

 
  بيروتترأس اجتماعاً فلسطينياً لسفراء المانحة في فؤاد السنيورة  .26
 بعد انتهاء اجتماع بسفراء الدول المانحة لالجئين الفلسطينيين         اللبناني فؤاد السنيورة،   رئيس مجلس الوزراء     قال

بريطانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا     في لبنان، شارك فيه سفراء وقائمون باألعمال عن الواليات المتحدة و          
وأسبانيا وسويسرا والدانمرك والنروج وكندا واالتحاد األوروبي والصين والسعودية واإلمارات العربية وقطـر             

 قال فيه إن اللقاء كان مخصصاً للتطـرق        ،  والكويت وإيران ومصر وأسوج وأستراليا وبلجيكا واليابان وهولندا       
ومة اللبنانية وما تزمع القيام به لتحسين الظروف المعيشية واإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون             لما قامت به الحك   

في المخيمات وقد تقدم ريتشارد كوك المسؤول عن األونروا في لبنان بعرض شامل حـول الظـروف التـي                   
ولقد جـرى   . اتية والمعيشية يعيشها الفلسطينيون وأهمية القيام بعدد من المشاريع المحددة لتحسين الظروف الحي          

 أبدوا تقديرهم الشديد للمبادرة التـي       الذينبعد ذلك التطرق إلى عدد من األسئلة التي تقدم بها عدد من السفراء              
قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل إعادة العالقات اللبنانية الفلسطينية إلى صوابيتها وما يجب أن تكون عليـه                  

شية والحياتية والصحية والتعليمية في المخيمات الفلسطينية، بما يضفي على هذا الواقع            ولمعالجة الظروف المعي  
لقد أبدى سفراء الدول تقديرهم لدور الحكومة اللبنانية وتعاطفهم الشديد مع ما            . وضعاً أفضل مما هو عليه حالياً     

لى إطـالع حكومـاتهم علـى هـذا         تقدمت به الحكومة وما تقدمت به األونروا وأكدوا أنهوا سيبادرون فوراً إ           
وأعـرب  . الموضوع، تمهيداً للقيام بخطوات عملية من أجل تقديم العون السريع لألونروا لتنفيذ هذه المشاريع             

عن أعتقاده أن االجتماع كان جيداً جداً وأنا أتوقع أن يصار إلى تقدم على هذا الصعيد، ورداً على سؤال أوضح            
وع السالح الفلسطيني تبعاً لمقررات هيئة الحوار التي أكدت على القرارات التي            السنيورة إنه تم التطرق لموض    

وحول إمكانية عقد اجتماع للدول المانحة لالجئين الفلسطينيين في لبنان مـع            . اتخذتها الحكومة في هذا الصدد    
 السيد كوك يصل    نهاية فصل الصيف القادم، قال السنيورة جرى البحث في هذا الشأن والبرامج التي تطرق لها              

 مليون دوالر، فهل هذه القيمة تستحقّ أن نقيم من أجلها مؤتمراً أو أن تبـادر                50مجموع قيمتها إلى حوالى ال    
  .هذه الدول إلى تقديم العون المباشر إلى األونروا ودون القيام بتحضير لمؤتمر

  6/5/2006السفير 
  

  ية السالمعبداهللا الثاني يهاتف اولمرت ويدعوه الى استئناف عمل .27
اكدت مصادر رسمية ان عبداهللا الثاني سيلتقي ايهود اولمرت خالل االسابيع المقبلـة لبحـث امكانيـة عـودة                   

فيما قالت المصادر االسرائيلية ان مكان وزمان اللقاء         .الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الى طاولة المفاوضات     
مطلعة فان هدف اللقاء ينحصر في بحـث مـصير          وحسب المصادر ال   .سيحدد بعد عودة اولمرت من واشنطن     

وكان الملك قد اجرى امس اتـصاال هاتفيـا مـع            .عملية السالم وترتيب لقاء يجمع اولمرت مع محمود عباس        
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وقال في اتصاله الهاتفي  ان االردن سيعمل بشكل مكثف خـالل المرحلـة المقبلـة مـع الحكومـة        ،  اولمرت
  . الفلسطينية لضمان إحالل االمن واالستقرار والسالم في المنطقةاالسرائيلية الجديدة والسلطة الوطنية

 6/5/2006العرب اليوم 
  

  أوروبا تقترح على الرباعية صندوقاً لدعم الفلسطينيين   .28
مـس،  أعضاء فـي اللجنـة الرباعيـة،        وروبي على الدول األ   تحاد األ قترح اإل ا: 6/5/2006السفير  جاء في   

 متجاهلين حكومة حركة حماس، وذلك بهدف تجنب أو         ،مساعدة الفلسطينيين المشاركة في إنشاء صندوق مالي ل     
ن الرئيس محمود عباس قد يعمل كهمزة وصل بين المجتمع الدولي           وأوضح أ تأخير انهيار السلطة الفلسطينية،     

قد يـتم   تصاالت السياسية مع السلطة الفلسطينية، ف     إله ل نه برغم قطع  لإلتحاد أ وقالت وثيقة   ،  والسلطة الفلسطينية 
  .  حماسحكومةالسماح باتصاالت محدودة مع وزراء 

 تدرس اإلفراج عـن      المفوضية نأتحاد األوروبي بينيتا فيريرو فالدنر      وقالت مفوضة العالقات الخارجية في اإل     
  .  مليون يورو كمعونة إنسانية لقطاعي الصحة والتعليم34دفعة جديدة قيمتها 

ن المعونات الدولية التي يجري بحثها      إ: دين الفريضي، ما قالته فالدنر    نور ال ،  6/5/2006 الحياة   وذكر مراسل 
 .نما عن طريق آلية سيتم استحداثهاإدارة الرئيس محمود عباس وإلفائدة الفلسطينيين لن تمر عبر 

  
  بدأ العد العكسي ألزمة إنسانية في غزة : األونروا .29

 مـضيفاً أن    ،عكسي ألزمة إنسانية في قطـاع غـزة       قال مدير عمليات االونروا في غزة جون غينغ بدأ العد ال          
 كضرائب للجانب االسرائيلي نتيجة بقاء شـحناتها        لف دوالر شهرياً  أ 78ونروا تدفع   األسوأ من ذلك هو أن األ     

 )أ ف ب، أب، رويترز، يو بي آي.(لى القطاعإالتموينية عالقة في معبر كارني ورفض إدخال تلك المواد 
  6/5/2006السفير 

  
  أبو مازن تمنع تقديم مساعدات إنسانية وتوافق على تمويل حرس أميركا .30

رفضت اقتراحا تقدمت به المفوضـية       إن الواليات المتحدة     ،أمس ،قالت صحيفة هآرتس  : ألفت حداد والوكاالت  
.  باتجاه عصيان مـدني ضـد حمـاس         الدفع   هدفباألوروبية بتحويل مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية        

من شأن سقوط حكومة حماس أن يعيد األوساط المقربـة مـن        دبلوماسي يقدر األميركيين بأنه     وبحسب مصدر   
 تأييدها لتحويل أموال ووسائل لتمويل الحرس        أعلنت أميركا     في الوقت ذاته   ولكن. الواليات المتحدة إلى الحكم   

   .الذي وافقت عليه  المفوضية األوروبيةالرئاسي الفلسطيني 
  6/5/2006 48عرب 

  
    عباس توافق على تقديم مساعدات إنسانية عن طريق أميركاايس تزعم أن ر .31

زعمت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس أن الواليات المتحدة توافـق علـى             : ألفت حداد والوكاالت  
وقالت عضوة الكنيـست،     .رئيس محمود عباس  التحويل مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية عن طريق مكتب         

 نقل تقرير بذلك إلى الرباعية الدوليـة يـوم          تها ني عنن رايس قد ادعت بأنها أبلغت أبو مازن          أ لت أفيطال كو
وبحسب أقوال رايس، فإن اإلدارة األمريكية سوف تعمل على تجديد ما أسمته مسيرة السالم بعد               . الثالثاء القادم 

  .زيارة أولمرت المرتقبة إلى واشنطن
  6/5/2006 48عرب 
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 والسويد تدافع عن منح التأشيرة... جان تتح وفرنسا اسرائيل .32
قال رئيس الوزراء السويدي غوران : اف ب، باريس، ستوكهولم من 6/5/2006القدس العربي نشرت 
 بالده للوزير العدوان للمشاركة في مؤتمر حول الالجئين ىعن منح تأشيرة دخول ال، مدافعا بيرسون

 الحكومة ىمنظمة نعتبرها ارهابية وعلوهي  ،ماس واضح مثل المياه العذبة ان موقفنا بالنسبة لح،الفلسطينيين
 الفصل بين هذا االمر ىلكن ينبغي ان نحافظ عل، و عن العنفىالجديدة ان تعترف بدولة اسرائيل وان تنأ

ومن غير المرتقب ان يلتقي الوزير الفلسطيني اي عضو في  . تأشيرةىوالقانون االساسي في الحصول عل
ومة السويدية بموجب النهج الذي اعتمدته بقية دول االتحاد االوروبي التي ال تقيم اتصاالت سياسية مع الحك

وعبرت اسرائيل عن اسفها لمنح السويد التأشيرة لوزير من  .الحكومة الفلسطينية الحالية التي ترأسها حماس
 .ل لوزير فلسطيني السويد لمنحها تاشيرة دخوىوجهت باريس انتقادا ضمنيا ال، كما حماس

قال عدد من نواب البرلمان األوروبي، إنهم يرغبون بلقاء وفـد نـواب             : 6/5/2006الشرق األوسط   وأضافت  
رابع في اللجنة المركزية لحـزب العمـال         عضوالى ذلك طالب    . حركة حماس في العاصمة النرويجية أوسلو     

وبهذا يرتفع عـدد     ،كومة الفلسطينية برئاسة هنية   النرويجي الحاكم الحكومة النرويجية بالتعامل مباشرة مع الح       
من ناحيته قـال    . اعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الذين يعارضون موقف الحكومة النرويجية الى اربعة           

الوزير عدوان إنه يقدر موقف الحكومة السويدية، التي منحته تأشيرة دخول لحـضور المـؤتمر، واعتبـر ان                  
  .  االمر على اساس انه اكاديمي وليس سياسياالحكومة السويدية عالجت

 
  واشنطن تهدد بوضع البنوك المتعاملة مع السلطة على قوائم دعم اإلرهاب .33

 دبلوماسي غربي واشنطن بأنها تضع العراقيل أمام دول االتحاد األوروبي بتهديـد البنـوك               اتهم: جمال شاهين 
 مع منظمات إرهابية وهو ما يعني خسائر كبيـرة لـدى            األوروبية بأنها ستكون على قوائم البنوك التي تتعامل       

البنوك األوروبية، مشيرا إلى ان الحكومات ال تملك أي تأثير على هذه المؤسسات لتوصيل األمـوال للـشعب                  
الفلسطيني، وال توجد طرق سرية من اجل إيصال هذه المعونات المالية لدى البنوك التي رفـضت عروضـا                  

 . مقابل نقل المساعدات للفلسطينيينبعموالت كبيرة من السلطة 
  6/5/2006الشرق األوسط 

  
  اغنى عشرة قادة في العالم : تقرير لفوربس .34

يأتي فـي المرتبـة     )  عاما 82(العاهل السعودي   أن  كشف تصنيف مجلة فوربس االميركية       : اف ب  ،نيويورك
ليار دوالر، يليه سـلطان برونـاي        م 21 قادة العالم العشرة االغنى في العالم مع ثروة تبلغ            في تصنيف  االولى

 مليار دوالر ورئيس دولة االمارات العربية خليفة بن زايد آل نهيان            20مع ثروة بقيمة    )  عاما 59(حسن بلقية   
 . مليـار دوالر   14مع  )  عاما 56(ويحتل المرتبة الرابعة حاكم دبي محمد بن راشد          . مليارا 19مع  )  عاما 58(

يليه اميـر   ) اربعة مليارات (المرتبة الخامسة   )  عاما 61( ليخنشتاين هانس ادم     وبثروة اكثر تواضعا، يحتل امير    
، فيأتي فـي المرتبـة      ) عاما 79(اما فيدل كاسترو     .مع ثروة تبلغ مليار دوالر    )  عاما 48(موناكو البير الثاني    

يقول ان ال ثـروة     وطالما نفى الرئيس الكوبي هذه االرقام اذ         . مليون دوالر  900السابعة اذ تقدر ثروته بنحو      
 600(هو ثامن اغنى رئيس دولـة       )  عاما 63(ورئيس غينيا االستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما        .''شخصية لديه 
والملكة الهولندية بياتريس   )  مليون دوالر  500 عاما،   80(، تليه الملكة البريطانية اليزابيث الثانية       )مليون دوالر 

  ). مليون دوالر270 عاما، 68(
  6/5/2006الدستور 
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  غربا.. صيف ساخن .35
      عريب الرنتاوي 
ال يختلف صيف الفلسطينيين عن صيف أشقائهم في سوريا ولبنان، ال من حيث الـسخونة وارتفـاع درجـات                  
الحرارة، وال من حيث التدخالت والتداخالت اإلقليمية والدولية، فالتطورات في المشهد الفلـسطيني الـداخلي               

صراع السلطة بأجنحتها ورؤوسها، دخل مرحلـة االستعراضـات         . حبس األنفاس تبعث على القلق والتحسب و    
المقلقة للقوة والعضالت، تجنيد وتدريب وتخزين لألسلحة، وحروب تصريحات وبيانات ومواقـع الكترونيـة،              
 وحالة استقطاب تتفاقم يوما بعد آخر، فيما خريطة الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، ما زالت بال                

فالسلطة، رئاسـة   .. جذر المأزق يكمن في التأزم البالغ حد الذروة للبرنامجين المصطرعين         . حدود وال مالمح  
، ومأزق خيارها السياسي    ''هوامش برنامج أولمرت  ''أولى وبرنامج، ليس بين يديها ما تقدمه سوى اللعب على           

تى الوعود باتت عصية اإلطـالق، وبـات        هو ذاته مأزق خيار السالم في المنطقة بكل أطرافه ومكوناته، إذ ح           
أركان ونشطاء هذا المعسكر من عرب وفلسطينيين، يكتفون بالتحذير من قادمات األيام وسيناريوهات المرحلة              

وبرنامج حماس بدوره، ال يقل تأزما، فالحركة التي جاءت إلى الحكم على ظهر برنـامج المقاومـة،                 . المقبلة
ايا الرواتب والمعابر والمساعدات المالية واإلنسانية، وهي وإن لـم تتخـل            غرقت صبيحة اليوم التالي في قض     

رسميا عن برنامجها بعد، إال أنها لم تعد تمارسه واقعيا، من دون أن تمتلك في المقابل، برنامجا للحكم يقـوى                    
  .على تقديم الوعود واآلمال

حكومة وفصائل، لم يعد يـدور حـول        والمؤسف أن الصراع بين جناحي الحركة الوطنية الفلسطينية، سلطة و         
الخيارات األساسية للشعب الفلسطيني، ولم يعد يتعامل مع مخرجات األحادية اإلسرائيلية الجارية ترجمتها على              
األرض، ذلك أن كال الفريقين انصرفا إلى تقديم الوعود والتعهدات بحل المشكالت اليومية الضاغطة، ويتبادالن             

مة والمسؤولية عنها، وأي منهما أقدر على صرف الرواتب نهاية كل شـهر، مـن               االتهامات حول أسباب األز   
دون أن يكون لدى أي منهما، القدرة على إقناع أصغر فرع في آخر قرية ألي بنك فلسطيني بـالخروج علـى                     

  .تعليمات المجتمع الدولي
اع والمنافسة، وال يسهم فـي      والحديث الذي نسمعه من هنا وهناك، عربيا أو دوليا، يسهم في إذكاء أوار الصر             

فالداعمون للسلطة والرئاسة، ليس لديهم ما يعرضونه على أبومازن لتعزيز مكانتـه            .. تقديم رؤى وحلول فعلية   
الداخلية، إن في الملفات االقتصادية واالجتماعية والمعيشية، أو في الملفات السياسية األهم، والمؤيدون لحماس              

وحركة، ليس لديهم سوى الشعارات المجربة واللفظية التي ال تقدم أو تؤخر، والنظام العربي بمؤسسته               حكومة  
الجامعة، ومختلف مكوناته وعواصمه، أعجز من أي يوصل شاحنة دقيق واحدة إلى غزة مـن               : القومية األولى 

  . دون الحصول على اإلذن المسبق من حكومة أولمرت
روة تأزم خياري السالم والمقاومة، خياري السلطة والحكومة، خياري فتح وحماس،           والحصيلة أننا وصلنا إلى ذ    

ولم تعد ثمة من نافذة أمل سوى أن يتوصل الفلسطينيون أنفسهم في حوارهم الوطني المؤجل، إلى تفاهم علـى                   
ولوياتـه  ، تمكن الشعب الفلسطيني من الخروج من عنق الزجاجة الخانق، وتعيد االعتبـار أل             ''خريطة طريق ''

الوطنية التي ركنت على األرفف الشاهقة، إثر احتدام الجدل واندالع حرب االتهامات واالسـتعدادات الحثيثـة                
التي تطل برأسها، فالصراع علـى غـرف        '' الصوملة''للمواجهة، ليس أمام الفلسطينيين من خيار سوى تجنب         
  .ان من جهاتها األربعالنوم الضيقة لم يعد مجديا، فيما المنزل بأكمله تأكله النير

  5/5/2006الدستور 
  

  رؤية استراتيجية فلسطينية .36
  مصطفى البرغوثي  
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ال يخفى على أحد ان الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من اخطر الهجمات في تاريخه على مستقبله ولقمة عيشه                  
  . وحقه في تقرير المصير

خرى الحصار االقتـصادي والـسياسي      وفي حين تحكم إسرائيل بدعم من أطراف دولية وصمت من أطراف أ           
والعسكري على الشعب الفلسطيني باحتجاز أمواله والمساعدات المقدمة له وبمئات الحواجز العسكرية وجـدار              

  . الفصل العنصري، تشن حكومة أولمرت حملتها لفرض واقع الفصل العنصري وتقطيع األوصال
ة الغربية بما فيها القـدس ولمـشروعها األحـادي          وتستعد النتزاع مباركة دولية لمصادرة حوالي نصف الضف       

  . لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومبدأ السالم على أساس وجود دولتين
وحتى لو تم إيقاظ األم تيريزا من قبرها وتسليمها رئاسة الحكومة الفلسطينية فلن يكفي ذلك لجعـل إسـرائيل                   

وقف اإلسرائيلي ان التفاوض لم يعد مرغوباً وال مقبـوالً، مـا            ألن جوهر الم  . تعترف بوجود شريك فلسطيني   
دامت الظروف متوفرة لفرض األمر الواقع اإلسرائيلي من جانب واحد، وما دام الفلـسطينيون قـد مارسـوا                  

  . خيارهم الديمقراطي وخلقوا واقعاً جديداً بأن اتفاقا لن يمر ما لم يحظ بموافقة الناخب والمواطن الفلسطيني
الخالف الفلسطيني الداخلي المؤسف بين حركتي فتح وحماس، فليس سوى ستار دخان يـستظل االحـتالل                أما  

  . اإلسرائيلي به لتنفيذ مخططاته، ويسعى لتوتيره ودفعه إن أمكن إلى درجة الحرب األهلية
 االجتياحات  ان الصورة الحقيقية لما يجري، تتمثل في تسريع بناء الجدار والتوسع االستيطاني، وشن حرب من              

واالعتقاالت وعمليات القصف المتالحقة في مختلف أرجاء األراضي الفلسطينية، فيما يشكل الفصل الختـامي              
للمشروع الصهيوني المعدل باالستيالء على اكبر كم ممكن من األراضي، وحشر أبناء شـعبنا فـي معـازل                  

  . وسجون
وعندما نواجـه   . لسياسية واالقتصادية والعسكرية  ونحن في حالة صراع مفتوح من إسرائيل على كل الجبهات ا          

كشعب حالة كهذه ونقرأ معالمها بصورة صحيحة، ال يبقى أمامنا ما هو أهم من هدف واحـد، وهـو إحبـاط                     
وإفشال المخطط اإلسرائيلي وتوفير إدارة صحيحة للصراع دفاعاً عن نفسنا وأبنائنا ومستقبلنا ودفاعاً عن حقنا               

  .سالم عادل وأمن حقيقي لمواطنينا وحياة كريمة لهمفي الحرية وفي إرساء 
وفي مواجهة هذا الوضع ال بد ان تتضاءل وتتالشى المصالح والـصراعات الفئويـة والحزبيـة، وان تفقـد                   

ألن المنتصر في أي منها يبقـى مـع         . الصراعات البرلمانية والمواجهات االنتخابية من جامعة ألخرى طعمها       
  . جن المحاط بحراب االحتالل والمهدد باجتياحات دباباته وآلياته في كل لحظةالمهزوم في نفس باحة الس

ما زلنا تحت االحتالل، ومـا      ... التي لم تفلح سنوات اوسلو الثالث عشرة سنة في إخفائها         .. انها الحقيقة المرة  
 واالقتـصادية مثـل     زال قطاع غزة السجن األكبر في العالم، وما زالت السلطة والحكومة واتفاقياتها السياسية            

شعبها تحت االحتالل، وال ينفي ذلك ان الشعب الفلسطيني استطاع تمكين نفـسه وقدراتـه عبـر الممارسـة                   
  . الديمقراطية التي امتدت من انتخابات الرئاسة للمجالس البلدية وانتهاء باالنتخابات التشريعية

ت إلى األبد إمكانية فرض قيـادة صـنيعة علـى           فتلك الممارسة الديمقراطية الفذة، رغم أنف االحتالل، قد أنه        
الشعب الفلسطيني، وثبتت ان الشرعية في كل منصب قيادي ال تكتـسب إال باالنتخابـات الحـرة وأصـوات                   

وهي من هذه الناحية انجاز ال تراجع عنه، وبالتالي فإن فرصة فرض حلول منقوصة على الـشعب                 . الناخبين
  . الفلسطيني صارت شبه معدومة

يجب تكـوين   وباالستناد الى ذلك الفهم     .  فرض الواقع من جانب واحد     :كان خيار إسرائيل االستراتيجي   ولذلك  
رؤية استراتيجية فلسطينية لفك الحصار المضروب، وإسناد صمود الناس وتوفير لقمة العـيش الكـريم لهـم،                 

اءات اإلسرائيلية في اطـار     ومواجهة المخطط اإلسرائيلي وتطويقه على الصعيد العربي والدولي، وإبقاء اإلجر         
وتحقيق . الممارسات غير الشرعية لدولة احتالل تخرق كل القوانين واألعراف الدولية ومنظومة القيم اإلنسانية            

وال يوجد في فلسطين حـزب او فـصيل         . ذلك يتطلب استراتيجية موحدة وخطة عمل موحدة والنضال الموحد        
  . واحد يستطيع القيام بهذه المهمة منفرداً
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   :ان االستراتيجية الموحدة، يجب ان تحقق أربعة أهداف فورية
  . ـ وحدة العمل والنضال الفلسطيني بمعايير وقواعد متفق عليها : أوال
ـ كسر العزلة الدولية والحصار المالي وفتح األبواب التي ال يريد أصحابها إحكام إغالقها وال يجرؤون                 : ثانيا

  . في نفس الوقت على فتحها
ـ كسر حلقة األزمة االقتصادية والمالية واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في الشتات إلسناد وطنهم              : ثالثا

  . وأهلهم
 وتطويقه وعزله دوليا بتقديم بديل مقنع يستند إلى القرارات          -ـ إفشال مخطط الفصل من جانب واحد         : رابعاً

  . الدولية المناصرة لحق الشعب الفلسطيني
ية لتحقيق ذلك، تتمثل في دخول القوى الفلسطينية الثالث التي ما زالت خارج منظمة التحريـر                ان األداة الفور  

اليها، أي حماس والمبادرة الوطنية والجهاد اإلسالمي، وتكوين قيادة وطنية موحدة تقرر بشكل جماعي المواقف               
  . والتحركات السياسية والنضالية

جماع الوطني او االنفراد باتخاذ القرارات، مع االستمرار بالطبع         وال يحق ألحد في هذه الحالة الخروج على اإل        
  . في إجراءات إصالح وإحياء منظمة التحرير واشراك الفلسطينيين في الشتات في انتخاب هيئاتها

 في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الكتل البرلمانية والكفاءات الوطنيـة، ويكـون نواتهـا                 ويتمثل ثانياً 
  . ي مصغر من ممثلي الكتل المشاركة ليتخذ القرارات األساسية الوطنية واالجتماعيةمجلس وزار
 في تبني الحكومة الموحدة لبرنامج يقر بوثيقة االستقالل، ويتمسك بحزم بحق الشعب الفلـسطيني               ويتمثل ثالثاً 

ية حقـوق الالجئـين      وفي مقدمتها القدس وبحما    67في اقامة دولته المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام          
  . الفلسطينيين، ويرفض االستيطان وجدار الفصل العنصري

ويدعو لعقد مؤتمر دولي على قاعدة القرارات الدولية المناصرة للحق الفلسطيني والمبادرة العربيـة، وتطـرح         
  . أمامه كافة قضايا الحل النهائي

يمقراطية وتعزيـزه، ومعالجـة كافـة الخالفـات        في التمسك بالنظام الديمقراطي واالنتخابات الد      ويتمثل رابعاً 
بالحوار الوطني وحماية الوحدة الوطنية واستكمال إجراءات اإلصالح الداخلي الشامل وتوفير االمن واألمـان              

   .الداخلي
ومن الجلي ان برنامج الوحدة الوطنية لن يكون برنامجاً لفصيل معين، وإذا كان من حق كل فصيل ان يحـتفظ          

جه الخاص، فإن من واجب الجميع االلتزام بالقاسم الوطني المشترك الذي يحقق في آن واحد وحدة                لنفسه ببرنام 
  . القرار وفعالية التحرك المشترك

  2006-5-6البيان 
  

 لحكومة أولمرتالخطوط الرئيسية  .37
 أسرة تحرير هآرتس

عمل علي بلورة فصل جديد  عاتقها بالى ـ حكومة اسرائيل ستتطلع من خالل ادراكها للمسؤولية الملقاة عل1
في حياة دولة اسرائيل الي االرتقاء بالوحدة وإرساء دعائم السالم في صفوف الشعب، والتسامح، واالحترام 

 .المتبادل، بحب وضبط للنفوس مع تقليص الخالفات الداخلية
وكدولة ديمقراطية،  ـ الحكومة ستتطلع الي بلورة الحدود الدائمة للدولة كدولة يهودية مع اغلبية يهودية، 2

 أساس االعتراف المتبادل ى القيام بذلك في المفاوضات واالتفاق مع الفلسطينيين التي ستجري علىوستعمل عل
 .واالتفاقات الموقعة ومباديء خريطة الطريق وايقاف العنف ونزع سالح المنظمات االرهابية

ولكن اذا لم يقم الفلسطينيون  الفلسطينيين اجراء المفاوضات مع ى، كما ورد سالفا، الى ـ الحكومة ستسع3
بالتصرف كما ورد خالل الفترة القريبة، فستتحرك الحكومة ايضا في غياب المفاوضات واالتفاق معهم اراضي 
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اسرائيل التي ستتحدد حدودها من قبل الحكومة ستستوجب تقليص المناطق االستيطانية االسرائيلية في يهودا 
 .والسامرة

 تحسين الجهاز الصحي عموما، وتعديل ىوستعمل عل  تقليص الفجوات االجتماعيةىتعمل عل ـ الحكومة س4
 . وجه الخصوص، وتضع األسس التاحة الفرص المتكافئة للجميعىعناصر وتركيبة سلة الصحة عل

 رأسها أنظمة الحكم ى ـ الحكومة ستكافح الفساد وتعطيل المعايير في كل مناحي الحياة في الدولة وعل5
 .الدارة العامةوا
.  رأسها محكمة العدل العلياىالكنيست والمحاكم وعل:  ـ الحكومة تحترم وتُقدر سلطات الحكم في اسرائيل6

 . تعزيز وترسيخ هيئات تطبيق القانونىالحكومة ستعمل عل
 . ـ الحكومة ستكافح الجريمة والعنف، وستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن األمن الشخصي لسكان الدولة7
 . التعليم االكاديميى االرتقاء بجهاز التعليم من عمر الطفولة المبكرة وحتى ـ الحكومة ستعمل عل8

 المجال السياسي ـ األمني
 القائم بأعمال رئيس الوزراء، الوزير ايهود اولمرت، ى ألق2006مارس  / ـ في الثامن والعشرين من آذار9

 تطبيق ىالحكومة ستعمل عل. ية في خطته السياسية ـ األمنيةخطابا في نفيه ايالن وعدد فيه النقاط الجوهر
 .الخطة المذكورة

 ـ اسرائيل ستواصل العمل بصرامة من اجل ضمان أمن مواطنيها وسكانها في مواجهة المنظمات 10
 .االرهابية التي تُهدد بالمس بهم

 .رهابية ـ اسرائيل ستواصل العمل بصورة فعالة من اجل احباط ومنع العمليات اال11
 ـ اسرائيل ستستكمل الجدار األمني بالسرعة الممكنة من اجل مع أخذ االحتياجات االنسانية للسكان 12

 .المدنيين الفلسطينيين بعين االعتبار
عنصرا حيويا للحفاظ   قدرتها الردعيةى في بناء قوة الدولة العسكرية واألمنية والحفاظ على ـ الحكومة تر13
 . سالمة الدولةىعل

 . وهلم جرا2007ً ـ الحكومة ستتدارس امكانية تقليص ميزانية الدفاع بدءا من السنة المالية 14
 المجال االقتصادي ـ االجتماعي والسياسة المالية

 جانب ذلك تزمع الحكومة رفع قيود ىال.  تقييد النفقات المحددةى ـ الحكومة ستتمسك بمبدأ الحفاظ عل15
 .2007في المئة بدءا من السنة المالية  1.7االنفاق لمعدل نمو يبلغ 

سيتحدد مسار انحداري .  في المئة من الميزانية3 ى ـ غاية العجز الشامل ستثبت بصورة ال تزيد عل16
 .2009 في المئة في السنة المالية 1 نسبة ىللعجز بصورة تدريجية وصوال ال

 .ائيل المعدل انهاء اجراءات سن قانون بنك اسرى ـ الحكومة ستعمل فورا عل17
 . ـ وفقا للقدرة المالية سيخفض الدين الوطني مع تجنب زيادة العبء الضريبي18
 ـ الحكومة ستتبع سياسة العدالة االجتماعية من خالل تقليص الفجوات االجتماعية ومكافحة الفقر بال 19

 .هوادة
 .لثلث اى الي تخفيض معدالت البطالة خالل فترة واليتها الى ـ الحكومة ستسع20

 السياسة االقتصادية
 ـ الحكومة ستواصل تنفيذ االصالحات البنيوية في االقتصاد من اجل زيادة نجاعة األسواق وهذه 21

 .االصالحات ستنفذ من خالل الحوار التام بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات التمثيلية
 سوق العمل وتقليص عدد العمال ى تقليص الالمساواة مع تشجيع الخروج الى الى ـ الحكومة ستسع22

 . العملىاالجانب وتركيز الدعم للسكان غير القادرين عل
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 . تبني الشفافية القصوي في ميزانية الدولةى ـ الحكومة ستسعي ال23
 راتب الحد األدني

 4600 ـ الحكومة ستحدد لنفسها هدفا تدريجيا برفع راتب الحد األدني وتثبيته عند قيمة ألف دوالر لـ24
 ىاالول:  نبضتينى شيكل عل500 في المرحلة االولي بقيمة ىلهذا الغرض سيتم رفع رواتب الحد األدن) شيكل

 125بقيمة  (2007، والثانية خالل عام 2006يونيو  /بنصف المبلغ بما ال يتجاوز تاريخ االول من حزيران
 ).2007يونيو  / في االول من حزيرانى اخر125 و2007 ابريل/شيكال في االول من نيسان

 . سيتحدد وفقا للظروف من خالل لجنة متخصصةىفي راتب الحد األدن  التغييرر ـ استمرا25
 . بناء منظومة تطبيق ناجعة لقوانين العملى ـ الحكومة ستعمل عل26
 تقليص عدد العمال االجانب االجمالي المرخصين وغير المرخصين، بمن ى ـ الحكومة ستعمل تدريجيا عل27

 في المئة من قوة العمل 3 عدد العمال االجانب في نهاية هذه العملية لن يزيد علي .عمال الفلسطينيونفيهم ال
 العامل االجنبي وأن تجد حال مالئما ى الحكومة أن تحرص على جانب ذلك يتوجب علىال. االسرائيلية

 .الحتياجاته االنسانية واحتياجات اوالده الذين ترعرعوا وتعلموا في البالد
 . ـ سيتحدد اطار مالي لتشجيع مشاركة الشرائح الفقيرة في قوة العمل28

 التقاعد اإللزامي
 . تطبيق التقاعد االلزامي المكرس من خالل القانونى ـ الحكومة ستعمل عل29

 مخصصات الشيخوخة
قصي  بالمسنين والمتقاعدين شريحة سكانية يتوجب اعطاؤها األفضلية وتوجيه خيرة وأى ـ الحكومة تر30

 .الموارد اليها
 المجلس الوطني للمجتمع واالقتصاد

.  ـ الحكومة ستقوم بتشكيل مجلس للمجتمع واالقتصاد ليشمل ممثلي الدولة وأرباب العمل والعاملين31
 .المجلس سيضع توصياته أمام الحكومة في كل ما يتعلق بتخطيط االقتصاد الشامل

  البشريةىشركات القو
  .بصورة كاملة اقما من المختصين من اجل تقديم موعد تطبيق القانون ـ الحكومة ستُعين ط32

 الصحة
 ستزداد سلة األدوية 2007بدءا من .  ـ الحكومة ستتبني سياسة زيادة مضبوطة ومالئمة لسلة الصحة33

 سلة ى ستضيف الحكومة ال2007 في المائة سنويا، وفي كل عام ايضا بما في ذلك في السنة المالية 4بنسبة 
 . مليون شاقل لمعالجة االحتياجات الخاصة200األدوية زيادة خاصة بقيمة 

 المتقاعدون
 .  االرتقاء بحقوق المسنين والمتقاعدينى ـ الحكومة ستعمل عل34

 التربية
 . تعزيز الهوية اليهوديةى التركيز في التعليم اليهودي على ـ الحكومة ستحرص عل35
 .ح متفق عليه في التعليم بحيث يكون الطالب ومكانة المعلم في مركزه تنفيذ اصالى ـ الحكومة ستعمل عل36
  . المكان الجدير به في مركز الفعل الجماهيريى اعادة التعليم الى ـ الحكومة ستعمل عل37

 التعليم في سن الطفولة المبكرة
ن التعليم االلزامي في  جزء ال يتجزأ مى تحويل التعليم في سن الطفولة المبكرة الى ـ الحكومة ستتطلع ال38

 . ستُكرس الحكومة موارد لدعم الحضانات اليوميةىفي المرحلة االول. اسرائيل
 التعليم العالي
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 التعليم العالي من خالل تحديد رسوم تعليمية مالئمة وتحديد ى ـ الحكومة ستضمن سهولة الوصول ال39
العالي حسب النموذج المطبق بنجاح في كما ستطبق خطة تمويل للتعليم . منظومة إقراض مدعومة للطالب

 .استراليا
 الجهاز القضائي

الحكومة ستحافظ .  رأسها محكمة العدل العلياى ـ سيتم ضمان مكانة الجهاز القضائي االسرائيلي العليا وعل40
كانة  صالحياتها ذات المكانة المرتفعة، وستعارض كل تغيير قد يمس بمى مكانة المحكمة العليا واالبقاء علىعل

 .أو بطريقة تعيين القضاة
 تطبيق القانون ومكافحة الجريمة

 ـ الحكومة ستُقدم الدعم الكامل لكل هيئات تطبيق القانون وستعمل بحزم ضد الجناة والمخالفين 41
وستتصرف بصورة جهازية ضد الفساد عموما والفساد في الجهاز العام علي وجه الخصوص الحكومة ستعمل 

 .امات وقرارات الحكومة السابقة في قضية البؤر االستيطانية غير المرخصة الوفاء بالتزىعل
 المهاجرون واستيعابهم

 . ـ الحكومة ستقيم عالقة وحوارا دائمين مع ممثلي المهاجرين42
 األقليات

 المساواة في الحقوق ى تطوير البالد لصالح كافة سكانها، وستعمل على ـ الحكومة ستحرص عل43
سياسية بصورة تامة لكل مواطنيها دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس، وستحترم حقوق االجتماعية وال

 .المواطنة لمواطنيها من أبناء األقليات كما أن الحكومة لن تقبل بأي مظهر من مظاهر العنصرية في الدولة
قليات  والحكومة  ـ حكومة اسرائيل ستعمل علي توفير المرافق الهامة لضمان المساواة في حقوق األ44

 .الخدماتستطبق سياسة مساواة في إتاحة الفرص للتعليم وتوفير البني التحتية وتوفير 
 تسريع اجراءات تنظيم االراضي في التجمعات السكانية العربية وحث خطة بناء ى ـ الحكومة ستعمل عل45

 .المدينة في التجمعات العربية
 الثقافة والفنون

وسيلة لبلورة صورة المجتمع واسهاما في رفع مستوي  اية الثقافة في اسرائيل ـ الحكومة ستري في رع46
 .حياة الفرد والجماعة

 ضمان توفير ظروف مالئمة للنشاط الثقافي والفني والدفاع عن مكانة المنتجين ى ـ الحكومة ستعمل عل47
 .والمبدعين

 . ـ الحكومة ستزيد دعمها للمشاريع الثقافية والفنية48
 اطق الجليل والنقب والقدستطوير من

 تحويل ىكما ستعمل عل.  بهما مناطق أولوية قوميةى تطوير النقب والجليل وترى ـ الحكومة ستعمل عل49
 . مركز سياسي ثقافي وتجاري وسيتم توسيع مجاالت الوزارات الحكومية المسؤولة عن هذه القضاياىالقدس ال

 الحكم المحلي
 .اصالح من اجل ترسيخ الحكم المحلي الناجع والحديث تنفيذ ى ـ الحكومة ستحرص عل50

 الوضع الراهن
 . الوضع الراهن في الشؤون الدينيةى ـ سيتم الحفاظ عل51

 الممنوعون من الزواج
 . سن قانون لحل مشكلة الممنوعين من الزواجى من دون تأجيل الى ـ الحكومة ستسع52

 مكافحة حوادث الطرق
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 .  تخفيض عدد المصابين وضحايا حوادث الطرقىي عل ـ الحكومة ستعمل كهدف وطن53
 الحفاظ علي جودة البيئة وجودة الحياة

 االرتقاء بتخطيط البني التحتية الوطنية في مجاالت المياه وشبكات الصرف ى ـ الحكومة ستعمل عل57
تلوث البيئة والمجاري ومنظومة المواصالت القطرية والبلدية وحل مشاكل جمع القمامة ومعالجتها وتقليص 

 .والمياه
 مكانة المرأة

 الزيادة المستمرة لدمج النساء في سوق العمل، والقيادة السياسية واالقتصادية ى ـ الحكومة ستعمل عل55
 .وتوجيه اهتمام خاص للنساء العربيات

 االسكان والبناء
، وخصوصا، المناطق  التخفيف من ضائقة السكن عند األزواج الشابة بما في ذلكى ـ الحكومة ستعمل عل56

 .النائية وفي اوساط السكان في ضائقة
  اآلثارىالحفاظ عل

 . ـ الحكومة ستُعد خطة رئيسية لترميم المواقع األثرية التي تحمل تراث اسرائيل57
 الناجون من الكارثة

 تحسين ملموس في وضع الناجين من الكارثة خصوصا الذين يعيشون من ى ـ الحكومة ستعمل عل58
 .ات وضمان الدخلالمخصص

 الشبيبة واالطفال في ضائقة
  ـ الحكومة ستطبق خطة وطنية لمعالجة االجهزة الخاصة بهؤالء السكان وستحدد خطة متعددة السنوات59

 .لضمان تكريس الموارد
 المساواة لالشخاص ذوي االعاقات

حركة والعمل واالندماج في  االرتقاء بحقوق المعاقين في مجال سهولة الوصول والى ـ الحكومة ستعمل عل60
 .ستسن قانونا يهدف الي مساعدة هذه الشرائح وتحسين اوضاعها(..) الحكومة . التربية والتعليم وما الي ذلك
 اسرائيل والجاليات اليهودية

 ـ الحكومة ستطبق خطة تمأسس العالقة بين اسرائيل والجالية اليهودية وستواصل دعم تطبيق الخطط 61
 .امج مثل مشروع تغليت ورحلةاالكاديمية وبر

 التعاونيات العاملة
كما .  ـ الحكومة ستضمن سهولة الوصول الي الموارد المائية واالراضي الزراعية بثمن اقتصادي عادل62

 . تطبيق القوانين التي تضمن حقوق المزارعين في االراضيىستعمل عل
 الرياضة

ية القائمة والجديدة في مجال الرياضة، والنشاط  رعاية وتطوير البني التحتى ـ الحكومة ستعمل عل63
 .الجسماني وستخصص موارد من اجل هذا الهدف

 حركات الشبيبة
 . زيادة ميزانية الحركات الشبيبية الطليعيةى ـ الحكومة ستتطلع ال64

 تنمية مستدامة
 التوازن المالئم بين  تنمية مستدامة لموارد الدولة مع الحفاظ عليى ـ الحكومة وسلطات الحكم ستعمل عل65

 .استغاللها الحتياجات الوقت الراهن والحاجة للحفاظ عليها لألجيال القادمة
  5/5/2006) هآرتس (
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 6/5/2006القدس العربي 
  

  تاريخية واستراتيجية استثنائية حكومة اسرائيلية عادية لمهمة .38
   ماجد عزام

رئاسة ايهود أولمرت مترهلة، وتعبيراً عن ائـتالف         وزيراً ب  25جاءت الحكومة االسرائيلية الجديدة التي تضم       
ومع األخذ في االعتبـار انـدماج       ). كديما، المتقاعدون، العمل، شاس   (بين اربعة احزاب    )  نائباً 67(ضيق جداً   

المتقاعدون في كتلة كديما في الكنيست، يمكن القول ان هذه الحكومة الكبيرة تستند فقط الى دعم ثـالث كتـل                    
يثير عالمات استفهام عدة حول قدرتها على مواجهة التحديات المطروحة امامها، وفي مقدمها الهم              برلمانية، ما   

االقتصادي االجتماعي الذي احتل حيزاً كبيراً في الحملة االنتخابية الماضية، إضافة بالطبع الى خطة االنطواء               
روف إعادة تجميـع المـستوطنات      وتتضمن الخطة كما هو مع    . التي يكاد اولمرت يرهن مستقبله السياسي بها      

معاليـه ادومـيم   : المتناثرة في الضفة الغربية وانطواء المستوطنين ضمن الكتل االستيطانية الـثالث الكبـرى   
وغوش عتصيون وارئيل، والتي سيحيطها الجدار الفاصل من كل جانب، مـا يكـرس، فـي رأي اولمـرت،                   

  .الغربيةاالنفصال الفعلي والعملي عن الفلسطينيين في الضفة 
الى أي مدى سيؤثر ترهلها واستنادها الى ائـتالف         : والسؤال المطروح بعد نيل الحكومة االسرائيلية الثقة، هو       

  .ضيق في قدرتها على تنفيذ برنامجها خصوصاً في ما يتعلق بـ خطة االنطواء؟
ولمرت وعمير بيـريتس،    بداية تنبغي االشارة الى أن ترهل الحكومة مرده افتقاد زعيمي الحزبين الرئيسين، ا            

فكالهما غر ويفتقد الى التاريخ القيادي والتجربة الكبيرة، سواء داخل الحزب او في             . الملكات والمواهب القيادية  
وللتغطية على هذا الضعف في مواجهة القيادات المتربصة داخل كديما و العمـل لجـأ               . ما يتعلق بإدارة الدولة   

ارضاء الشخصيات المؤثرة داخل حزبه، فعوض، مثالً، على شـاؤول          اولمرت الى توزيع المناصب ومحاولة      
موفاز الذي فقد حقيبة الدفاع بمنحه حزمة من المناصب اكثرها تواضعاً حقيبة المواصالت الى جانب عضوية                
المجلس االمني المصغر ومسؤولية الحوار االستراتيجي مع بقية دول العالم، ومـنح منـصب نائـب رئاسـة                  

النقب والجليل، ووزع مناصب عدة على عدد       ) تهويد(ز شيمون بيريز اضافة الى حقيبة تطوير        الوزراء للعجو 
  .آخر من قياديي كديما ورموزه

وفي حزب العمل حرص بيريتس، بعدما قبل حقيبة الدفاع على رغم خبرته المحدودة بدالً مـن الماليـة التـي            
ممكن من الحقائب الوزارية الى المتربصين به داخـل         طالب بها طوال الحملة االنتخابية، على تسليم أكبر عدد          

  .الحزب ليأمن شرهم
ومع األخذ في االعتبار انضمام حركة شاس المتطلعة الى ارواء ظمأها بعد سنوات الجفاف الخمـس األخيـرة                  

 ان  التي قضتها في المعارضة بعيداً من مغانم السلطة وخيراتها، يمكن تفسير سبب هذه التشكيلة الموسعة، علماً               
االتفاق االولي بين أولمرت وبيريتس لحظ تعيين عدد كبير من نواب الوزراء إلرضاء مجموعـة الطـامعين                 
والمتلهفين للمناصب الحكومية، غير ان هذا األمر جرى التغاضي عنه بعد حملـة إعالميـة سياسـية شـديدة                   

  .ماعية واقتصادية سيئة جداًسخرت من الحكومة الواسعة جداً الناتجة من ائتالف ضيق جداً في ظروف اجت
 عضواً فقط من االئتالف     55اما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ خطة االنطواء، فتنبغي اإلشارة الى ان               

اذ اشترطت حركة شاس لالئتالف مع أولمرت اعطاءها الحرية الكاملة في تحديد موقفهـا              . يؤيدون هذه الخطة  
ومة وبعد العودة الى الهيئة القيادية في الحزب، وهو االسـم الحركـي   من الخطة لدى طرحها على طاولة الحك   

ومن دون هذه االخيرة لن يتمكن اولمـرت        . للحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي واآلمر الناهي في الحركة        
الى االئتالف، اذ ستنال الخطة عنـدها موافقـة         ) خمسة نواب (من تنفيذ هذه الخطة حتى مع انضمام ميريتس         

ما يجبر اولمرت على االستعانة بأصـوات النـواب العـرب العـشرة             )  عضواً 60( اعضاء الكنيست    نصف
لتمريرها، وهو األمر الذي يتحاشاه معظم الزعماء االسرائيليين لئال تفتح عليهم النـار مـن اليمـين القـومي                   
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ا اليهوديـة   العنصري علماً ان الخطة تهدف اساساً الى ترسـيم حـدود اسـرائيل وسـتغلبها ولـو بـصفته                  
  .والديموقراطية

اذاً، ال يعطي االئتالف الجديد الفرصة اليهود اولمرت لتنفيذ خطة االنطواء، ناهيك عن ان الـنقص القيـادي                  
والخبرة االمنية الضعيفة سيصعبان مهمته في مواجهة المستوطنين واليمين والمضي في تنفيـذ خطـة تكلـف                 

وطنات ونقل نحو مئة الف مستوطن من مستوطناتهم المعزولـة          باليين الدوالرات وتلحظ تفكيك عشرات المست     
فهذه الخطة العمالقة واالستراتيجية تحتاج قائداً من       . خارج الجدار الفاصل الى الكتل االستيطانية الكبرى داخله       

حاليين فـي   العيار الثقيل، تاريخياً استراتيجياً، األمر الذي ال يتوافر بالتأكيد في أولمرت او في أي من القادة ال                
وفي مواجهة هذا الواقع سيضطر رئيس الوزراء الى تنفيذ ميني انطواء واالكتفاء بتفكيك بعض النقاط               . اسرائيل

االستيطانية العشوائية، غير القانونية بالمصطلح االسرائيلي، والمضي قدماً في بناء الجدار الفاصل الذي يكفـل               
لمقاومة الفلسطينية وعملياتها، وهو األمر الذي يوصف في        تقصير خطوط الدفاع لجيش االحتالل في مواجهة ا       

  .اسرائيل بفك ارتباط مدني وليس عسكرياً كذلك الذي تم في قطاع غزة
وينبغي لفت االنتباه الى ان ثمة نقاط ضعف اضافية في حكومة اولمرت تمنعها من اداء مهماتها، تكمـن فـي                    

يل، بخاصة العرب والمهاجرين الروس الذين يمثلون معاً        غياب ممثلي قطاعات واسعة من المواطنين في اسرائ       
واذا كان غياب العرب طبيعياً ومألوفاًَ في ظل التمييز ضدهم، فإن غياب الروس             .  في المئة من السكان    40نحو  

سيشكل عقبة جدية امام تنفيذ الحكومة أهدافها، خصوصاً في ظل الصخب الذي يثيره الزعيم المتـوج لليهـود                  
دور ليبرمان، الراغب بقوة في االنضمام الى الحكومة، علماً ان انضمامه سيزرع لغماً اضافياً امام               الروس افيغ 

خطة االنطواء التي يعارضها ليبرمان بشدة ويطرح في مقابلها خطة عنصرية تنص على تبادل أراض وسكان                
  .مع السلطة الفلسطينية

في تنفيذ الخطة تتمثل في ضعف السجل القيـادي         وثمة نقطة ضعف اخرى قد تمنع الحكومة من المضي قدماً           
) بيـريتس (ووزارات الـدفاع    ) اولمـرت (ألصحاب المناصب االربعة الرئيسة الرفيعة، وهي رئاسة الحكومة         

فهذا الرباعي ال يملك تجربـة قياديـة كبيـرة وهـم            ). ابراهام هيرشزون (والمال  ) تسيبي ليفني (والخارجية  
ل من االحوال القيام بجهود استثنائية داخلية وخارجية لتنفيذ خطة استثنائية           شخصيات عادية لن تستطيع بأي حا     

  .ذات جوانب تاريخية واستراتيجية ومادية هائلة
  6/5/2006الحياة 

  
  الحكومة الفلسطينية والخيارات المفتوحة .39

  فريد أبوضهير. د
د من الوجوه اإلعالميـة، ولكـن       لماذا يجب أن تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة؟ سؤال يتردد على ألسنة عد           

لماذا يقول البعض أن فشل الحكومة سيؤدي إلى حالة من الفوضى واالنهيار؟ والـسؤال              : بصيغة أخرى، وهي  
يشير إلى اتهام من يقول بذلك بأن الحكومة ومن يقف وراءها ربما يقومون بعمليات ثأر وانتقام ضد من يفشل                   

يب غير مقبولة على صعيد السياسة الداخلية، أو ربما تشكيك بقدرة من قد             هذه التجربة، أو أنها قد تلجأ إلى أسال       
  ..يخلف هذه الحكومة على تحقيق نجاح في السياسة الداخلية والخارجية

ولكن من المهم النظر إلى المسألة من زاوية أخرى مختلفة تماما، وهي األسباب التي تجعل المواطن يتطلع إلى                  
باتجاه التصدي لألسباب التي قد تؤدي إلى فشلها، وبخاصة ما يتعلق منها بالضغوط             نجاح هذه التجربة، والدفع     

وكذلك، فإنه من غير المقبول اإلجابة على هذا السؤال بالتشكيك بأهداف الحكومة واتهامها بالحرص              . الخارجية
ب على هـذا    وأظن أن المواطن العادي، فضال عن المثقف والمحلل يدركون الجوا         . على الكراسي والمناصب  

  .النقطة جيدا
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لم يكن من السهولة بمكان الحكم على نزاهة العملية الديمقراطية لو لم تحقق حماس هذا الفـوز المتميـز فـي                     
ولو كانت النتيجة مغايرة لما     . االنتخابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي         

ولكن هذه النتيجـة لجمـت      . لحديث عن احتمال وقوع تزوير أو تزييف      حدث بالفعل، لكان هناك مجال واسع ل      
األلسن، بما فيها قادة أمهات الديمقراطيات العالمية، وأجبرتهم على اإلقرار بنزاهة االنتخابات، بـل واإلشـادة                

ي فـي   وعلى ذلك، فقد اعتبرت هذه العملية بمثابة مصادقة فلسطينية، وبشهادة عالمية، على إمكانية المض             . بها
وبصرف النظر عن المقاييس التي     . نهج ديمقراطي في المنطقة بشكل يضاهي الديمقراطيات العريقة في العالم         

يسعى كثيرون لفرضها على هذه التجربة، ويعملون جاهدين إلفراغها من محتواها، فإن الشعب الفلسطيني مـا                
  .زال يتباهى ويفخر بهذا اإلنجاز العظيم

صحيح أن الجميع ينـادي بـضرورة الحفـاظ علـى الـنهج             . لة ما بعد االنتخابات   لكن األمر المهم هو مرح    
الديمقراطي من جهة، وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وباالحتكام إلى صناديق االقتراع، ولكن الـصحيح              
أيضا أن هناك خوف من وقوع المحظور، والوصول بالوضع الفلسطيني إلى حافة الهاوية على قاعـدة عـدم                  

درة الحكومة على اإليفاء باالستحقاقات الدولية واإلقليمية، وكذلك عدم قدرتها على الوصـول إلـى صـيغة                 ق
  .لبرنامج سياسي يوحد القوى السياسية الفلسطينية في إطار حكومة ائتالف وطني

وال . عاالعتراف، أو الجو: وال أعتقد أن هناك من يعجز عن رؤية حقيقة الموقف الذي بات يتلخص في كلمتين           
ومن هنا يحتدم الجدل، ويحبس كل فلـسطيني        . أرى أن الحكومة ستقبل باألولى، وال أراها كذلك ستسلم بالثانية         

  .أنفاسه في انتظار ما قد يحدث في الغد
ويتهم البعض الحكومة بأنها تتمسك بكرسي السلطة، فيما يرى آخرون أنها يجب أن تأخذ فرصـتها، وتثبـت                  

  .ادرة على إدارة دفة األمور بكفاءة وجدارة فائقة، قد تمثل نموذجا لتجارب أخرى قادمةللقاصي والداني أنها ق
فقـد  . وهذا مـن حقهـا  . الحكومة ال تريد التفكير بالبدائل التي قد تحدث في حال عدم نجاحها في هذه التجربة            

 الحكومة، وبقائهـا    صرح رئيس الوزراء الفلسطيني في أكثر من مناسبة أن هناك خيارا واحدا فقط، هو نجاح              
  .ولكن هذا ال يمنع المحللين والمتابعين من قراءة الواقع ومحاولة استشراف المستقبل. في السلطة ألربع سنوات

فالمحللون . وفي رأيي أن المشكلة تكمن في صعوبة رسم سيناريوهات المستقبل المفتوحة على كل االحتماالت             
. مر الذي يجعل الرؤية أكثر صعوبة، وأكثر بعدا عن الواقعيـة          يفترضون أمورا ربما يرغبون في حدوثها، األ      

ولكن من يستطيع رؤية األبعاد المحلية واإلقليمية، وحتى الدولية، يرى أن السيناريوهات ال تقل خطورة عـن                 
  .الواقع المتأزم الذي يمر به الشعب الفلسطيني

لحصار، وإجبار القوى اإلقليمية والدولية على      يقول البعض أن أول االحتماالت هو إمكانية نجاح الحكومة بفك ا          
قبول الواقع الجديد، والكف عن مطالبة الحكومة االعتراف بإسرائيل، والتعامل معها على أنها خيـار الـشعب                 

 – األمريكـي  –وهذا األمر قد يحدث، مع إقرارنا بصعوبته، وخاصـة أن التحـالف اإلسـرائيلي           . الفلسطيني
  .ثة مطالباألوروبي قد تمحور على ثال

وبصرف النظر عن مواقف بعض الدول األوروبية هنا وهناك، إال أن الموقف العام يبدو متماسكا إلى درجة ال                  
  .تسمح بعودة المياه إلى مجاريها مع السلطة الفلسطينية

ية، ولكن االحتمال الثاني، والذي قد يكسر بالفعل الحصار، ويجبر اآلخرين على التعامل مع الحكومة الفلـسطين               
يتمثل في نجاح القوى الفلسطينية في الوصول إلى صيغة متفق عليها تكون أساسا لتـشكيل حكومـة ائـتالف                   

وهذا األمر ليس بالمستبعد، خاصة إذا تداعى لهذا الهدف المخلصون من كل القوى الوطنيـة، والـذين                 . وطني
الحزبية والشخصية، وبعيدا عن التـشنج      يهمهم بالفعل المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن المناكفات والمصالح          

  .في المواقف
يتمثل االحتمال الثالث باستقالة الحكومة، أو قيام الرئيس الفلسطيني بحل الحكومة وتشكيل حكومـة طـوارئ،                

وهذا االحتمال يعيد إلى الذاكرة التجربـة       . تمهيدا لحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة        
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ووجه الشبه هو المبدأ، أي رفض نتائج االنتخابات، بعيدا عما ترتب علـى تلـك               .  ولكن بشكل آخر   الجزائرية،
  .التجربة من تحول جبهة اإلنقاذ من العمل السياسي إلى العمل العسكري ضد نظام الدولة

النتخابات، تعاد ا . إذن، ما الذي يمكن أن يترتب على حل الحكومة؟ قد يعتقد البعض أن األمر في غاية البساطة                
 كانون الثاني، ألنها لم تنجح في تجربتهـا فـي           25وفي هذه المرة لن تحقق حماس نجاحا مماثال لما حدث في            

فربما يؤدي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في        . ولكن أيضا من المنطقي أن نقول العكس      . الحكومة
بل ويمكـن   .  هذا ليس بمستبعد على اإلطالق     الوقت الراهن إلى مزيد من التفاف الجماهير حول حركة حماس،         

  .القول أن هناك مؤشرات واضحة على ذلك
وهذا ال يعني بـأن     . ولكن األهم هو أن ندرك بأن عودة األمور إلى سابق عهدها أمر غير وارد على اإلطالق               

ا عناصر غير   بل يعني أنه من المستبعد أن تأتي إلى السلطة حكومة فيه          . حماس سوف تحتكر السلطة إلى األبد     
مقبولة من المجتمع الفلسطيني، وال تتمتع بالشفافية والنزاهة التي تعمل حماس على فرضها على أجندة السياسة                

ومن جهة أخرى، فإن هناك معضلة سوف تواجه أية حكومة قادمة بخـصوص االعتـراف               . الفلسطينية حاليا 
وهذا ال يعني أنه لن تكون هنـاك حكومـات          . بإسرائيل بعد أن تصدت الحكومة الحالية لهذا المطلب بضراوة        

قادمة قادرة على االعتراف بإسرائيل، بل يعني أن درجة مصداقية مثل تلك الحكومات، ودرجة ثقة المـواطن                 
  .بها، مسألة فيها نظر

ولكن من المهم اإلشارة هنا إلى أنه ال يوجد ما يمنع حماس من العودة إلى صـفوف العمـل المقـاوم، رغـم                     
فحالة المقاومة بالنسبة لحماس    . لى أغلبية أصوات الناخبين، والنأي بنفسها عن السياسة وإدارة الحكم         حصولها ع 

فالمعركة التي تديرها الحكومة في الوقت الراهن تعتبر        . تعتبر مريحة أكثر، وأقل مخاطرة من العمل السياسي       
قود عمال سياسيا دون التنازل عن حـق        خطرة جدا، وأكثر تعقيدا من مرحلة المقاومة، والسبب هو أنها اآلن ت           

  .المقاومة
وإذا استمرت كذلك في الحكم في الفترة القادمة فـإن          . إذا حدث ذلك، فأعتقد أن شعبية هذه الحركة لن تتراجع         

شعبيتها قد تتزايد، خاصة مع اآلمال الكبيرة التي يعلقها المواطن الفلسطيني على نجاح هذه الحكومة على كافة                 
  .األصعدة

. س من مصلحة حماس وحدها نجاح هذه التجربة، وليس كذلك هذا النجاح مصلحة للشعب الفلسطيني لوحـده              لي
من الواضح أن هناك جهات كثيرة حريصة على عدم إفشال تجربة ديمقراطية مميـزة وغيـر مـسبوقة فـي                    

وتخطـط كـذلك،   وهذا بالطبع ال ينفي وجود جهات عديدة في االتجاه اآلخر، ترغب، وتعمل علـى،      . المنطقة
  .إلفشال هذه التجربة

صحيح أنه قد يبـدو     . ولكن من الجوانب التي تستحق االنتباه هنا هو مسألة االعتدال في طرح الحكومة الجديدة             
لإلسرائيليين واألمريكان واألوروبيين أن الحكومة تعتبر متطرفة مقارنة بالحكومات السابقة، ولكنها أبدت فـي              

  .ا في التعامل مع كثير من األمور، ولم تبد تشنجا في أي من المواضيعذات الوقت مرونة كبيرة جد
وقد تبددت آمال الكثيرين من مثيري اإلشاعات، حيث لم تخرج الحكومة بالءات ال حدود لها، ولم تفرض على                  

 ولم تتعامل وفق الصورة التي رسـمها      . المجتمع الفلسطيني أحكام الشريعة اإلسالمية قسرا، كما روج البعض        
بل فوجئ أصحاب هـذه     . هؤالء بأن هؤالء منغلقون على أنفسهم، وليس من السهل عليهم فهم تطور الحضارة            

  .النظرة بأن الحكومة مشكلة من أشخاص ذوي مستوى تعليم عال، وذوي رؤية وأفق واسع
ية، سـوف تـؤدي     من هنا، فإن الدفع باتجاه انهيار الحكومة، أو شدها للقبول باإلمالءات األمريكية واإلسرائيل            

في تقديري أن ظهور زعامات القاعدة في اآلونة األخيرة، واإلشارة بشكل واضح            . حتما إلى ما ال يحمد عقباه     
إلى تجربة حماس ومحاربة الغرب لها، وسعيه إلفشالها، يضع وبشكل واضح سـيناريو قـد ال يرغـب بـه                    

تجاه ظهور هذا السيناريو، والذي يتمثل في       والمخيف هو أن يكون هناك من يرغب ويدفع با        . الكثيرون للمنطقة 
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دفع المنطقة إلى حافة الهاوية من خالل إغالق كافة المنافذ على ما نعتبر اعتـداال، وخلـق ألـوان موازيـة                     
  .للزرقاوي في فلسطين

ويكاد المرء يرى أن هناك من يعمل على نشر بذور المواجهة غير المرتبطة برؤية سياسية، ويعمل آخـرون                  
وهنا تكمن الخطورة، وهنا ينبغي التوقـف       . ية ذلك من خالل إحكام الحصار وتكبيل الشعب الفلسطيني        على تغذ 

  .والتأمل في تطورات األحداث
لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه واع إلى درجة أبعد من تصورات اإلسرائيليين واألمريكان، بل وأثار إعجـابهم                 

ولذلك، فإن الذخيرة   . ئ المسار، وإن تعثر في بعض األحيان      وهذا الشعب في رأيي ال يخط     . في توجه بوصلته  
  . السياسية، والقدرة على الصمود والمواجهة التي يمتلكها هذا الشعب كفيلة بأن تقدم البدائل لفشل أية حكومة

فالشعب قال كلمته، ووضع أوراقه على الطاولة، فكانت الحكومة الجديدة رسالة واضحة من الشعب الفلسطيني               
وفي حال لم يلتقط جهابذة السياسة      . العالم كله، وبقي أن يلتقط العالم هذه الرسالة، وما زال في الوقت فسحة            إلى  

العالمية هذه الرسالة، فإن معين الشعب لن ينضب، ولن يعجز أبناؤه عن استخراج أوراق أخرى من جعبته في                  
امتـه بلقمـة العـيش، وبالـدوالرات        وجه قساوة الظلم والحصار الذي يفرض عليه، ويسعى إلى مقايضة كر          

  .األمريكية
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