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  س وهنية يتفقان على تشكيل لجنة عليا لحل األزمة المالية وتنسيق الصالحيات عبا .1

اتفق الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية        : 7/5/2006األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  
الجانبـان  كما اتفق    .امس، على تشكيل لجنة عليا مشتركة لحل األزمة المالية وتنسيق الصالحيات بين الجانبين            

وأكد هنية ان اللقاء كان صـريحاً ومـسؤوالً          .للحديث في كثير من القضايا    ) االحد(على االجتماع مساء اليوم     
جرى خالله استحضار كافة الملفات والقضايا التي تهم الجميع سواء العالقة بين الرئاسة والحكومة او العالقات                

تناولنا باسهاب المشكلة المالية واالزمة التي تمر بها الـساحة          : بعوتا .الفصائلية او العالقة بين الكتل البرلمانية     
الفلسطينية، وأكدنا ان المشكلة نابعة باالساس من االطراف التي تحاصر الشعب الفلـسطيني مثـل الواليـات                 

وقال إنه شرح للرئيس الجهود التي بذلتها الحكومة خالل الفترة الماضية وكيـف تمكنـت                .المتحدة واسرائيل 
وأكد ان مشكلة ادخال     .حكومة من جمع االموال وايجاد حراك شعبي عربي تضامني من خالل جمع االموال            ال

االموال بقيت كما هي، مشيراً الى ان هذه القضية هي مسؤولية الطرفين ومسؤولية البنوك وضرورة العمل من                 
ولفت هنية الى ان     .نازالت سياسية اجل التغلب على هذه االزمة التي تهدف الى دفع الشعب الفلسطيني لتقديم ت            

واكد، ان هناك توجهـاً      .العديد من القضايا ما زالت عالقة، االمر الذي سيتم متابعته من خالل اللجنة المشتركة             
وطنياً مسؤوالً من الرئيس ورئاسة الحكومة على ضرورة حماية الوحدة الوطنية والتخفيف من حالة االحتقـان                

وقال إن الحكومة سترعى اية لقاءات يمكن ان تتم بين القوى والفصائل او بين فـتح                 .واالبتعاد عن االستقطاب  
من جهته،   .وحماس لمعالجة المسائل في الميدان وعلى االرض وتوفير مناخات تساهم في وقف حالة االحتقان             
قـضايا فـي    قال نبيل أبو ردينة، إن اللقاء بين عباس وهنية كان في منتهى الصراحة والجدية وتم فيه طـرح                   

واشار الى ان الموضوع األساسي الذي بحثه اللقاء كان معاناة الشعب الفلسطيني وكيفية انهـاء                .منتهى الجدية 
وأكد ابو ردينة ان الهم االول للرئيس كان البحث عن آلية سريعة اليجاد مخـرج وادخـال األمـوال                    .معاناته

وأكد أن الرئيس أعلن خالل اللقاء أنـه         .ف المساعدات للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة الفلسطينيين نتيجة لوق      
ولفت الى ان الرئيس يعطي الحكومة كافـة         .سيرعى شخصياً الحوار الوطني المزمع عقده في القريب العاجل        

وأعرب عن أسفه ألن المجتمع الدولي يرفض التعامل مع الحكومة بـشكل             .الصالحيات وفق القانون والدستور   
وأكد أن الرئيس سعى من خالل جولته األخيرة من اجل إيجاد حل لألزمة المالية،               .ياستهاعام ما لم تغير من س     

 الزهار وزير الخارجية    .وكان وصل الى االجتماع برفقة هنية كل من د         .مشيراً الى انه لم يصل الى اية حلول       
وض أمين عام مجلس    محمد ع . يوسف رزقة ود   .ووزير الداخلية واألمن الوطني سعيد صيام، ووزير االعالم د        

وكان هنية قد التقـى      . وروحي فتوح  ةكما حضر اللقاء كل من عزام االحمد رئيس كتلة فتح التشريعي           .الوزراء
وأكد األحمد في ختام اللقاء على ضرورة ان تبني الحكومـة مواقـف              .قبل االجتماع بوفد من فتح ضم االحمد      

انه تم نقاش كافة المشاكل التي تواجه الشعب وسبل الخروج          وقال   .أكثر واقعية في التعامل مع المجتمع الدولي      
  . من االزمة المالية واالقتصادية التي تواجهها الحكومة وضرورة توحيد الصف الفلسطيني الداخلي

 )عباس وهنية (عزام االحمد قال ان الزعيمينأن رويترز من غزة نقالً عن   7/5/2006الغد األردنية   وجاء في   
وذكـر ان    .سبل انهاء حملة تقودها الواليات المتحدة لوقف المساعدات للـسلطة الفلـسطينية           يرجح ان يناقشا    
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العقوبات تعتبر عقابا لكل الفلسطينيين وانه ناقش مع هنية كيفية الخروج من هـذه االزمـة وتوحيـد الـشعب                    
للتعامـل مـع    وأعرب عن امله في التوصل الى صيغة اكثر واقعيـة           . الفلسطيني تمهيدا إلجراء حوار شامل    

  .المجتمع الدولي
ان مستويات العالقـة بـين الحكومـة    :  قال أن هنيةالفت حداد 7/5/2006 48عـرب  وذكرت مراسلة موقع   

والرئاسة وبين فتح وحماس وبين الفصائل هذه المستويات مضبوطة بضوابط الدستور والقانون وما نص عليه               
 . الوطني وثالثا استحضار المصالح العليا للشعب الفلـسطيني        يحترم سواء البو مازن او الحكومة وثانيا التوافق       

 نعم هنـاك    :وشدد هنية على ان المشكلة االكبر هي مع االحتالل وهذا هو التحدي اما ما يتعلق بالشأن الداخلى                
  .تحديات لكن بالحوار والتفاهم وبمنح مزيد من مساحة الثقة بيننا يمكن ان نعالج هذه المسائل

  
  مة ترفض المشاركة في وفد لحل قضية األسلحة مع األردنلحكوا: عريقات .2

صائب عريقات لوكالـة فـرانس بـرس ان         . د أعلن   :ب.ف.انقالً عن    7/5/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
الحكومة الفلسطينية ابلغت الرئيس عباس رفضها المشاركة في وفد امني وسياسي سيزور االردن لبحث قضية               

 الحكومة اعتبرت ان القضية يجب ان تعالج بين الحكومة االردنيـة وحمـاس فـي                :وقال ان . تهريب االسلحة 
 يواصل جهوده الحتواء هذه االزمة مع االشقاء في االردن انطالقا من المـصالح              :وأضاف ان عباس  . الخارج

  . العليا للشعبين الفلسطيني واالردني والعالقات المميزة بين السلطة واالردن
نحـن  :  قال حماس سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم         أن غزةمن   7/5/2006نية  األيام الفلسطي وذكرت  

وأكـد   .نعتبر أن المشكلة بين الحركة واألردن ينبغي أن تعالج بينهما مباشرة وليس من خالل تشكيل هذا الوفد                
 نُدع  وأضاف لـم  .أبو زهري في حديث لأليام جاهزية حماس للتواصل مع الحكومة األردنية بهذا الخصوص            

وأشار إلى أن اتصاالت جرت بين حماس وبين قيادات أردنية من أجـل              .الى أي لقاء أو للمشاركة في أي وفد       
   نرحب بأية اتصاالت حول ما أثير من ادعاءات بخصوص األسلحة: وقال .حل األزمة
 لحكومـة الناطق الرسـمي باسـم ا      أن   عمان حسام عطية  نقالً عن مراسلها في      7/5/2006الدستور  وأوردت  
واشار جـودة    . ناصر جودة اعرب عن استغرابه من رفض الحكومة الفلسطينية المشاركة في الوفد            األوردنية

الى وجود سلسلة تجاوزات من عناصر من حماس خالل السنوات الماضية، مؤكدا حرص الحكومة مـشاركة                
 الفلسطينية قـال    -القات االردنية وحول الع  .اعضاء من الحكومة الفلسطينية بالوفد الطالعه على كافة الحقائق        

جودة بانه ال وجود لتأثير سلبي بين البلدين نتيجه العملية االخيرة والحكومة االردنية تقـدم الـدعم الـسياسي                   
  .سلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحقيق هدفه باقامة دولتهلل

 مصادر   أن وصفي خوشمان وحامد جاد    غزةوعمان  نقالً عن مراسليها في      7/5/2006الغد األردنية   وجاء في   
وأكد عريقات فـي تـصريحات    .أعلنت أن الوفد سيبحث القضية وسيطلع على األدلة    أردنية وفلسطينية متعددة  

للغد أن قرار تشكيل الوفد جاء بعد اتفاق الحكومة األردنية وعباس على ضرورة انهاء األزمة وانطلـق مـن                   
وأرجع عريقات إصرار عبـاس علـى مـشاركة          .شعبين الشقيقين حرص الجانبين على المصالح المشتركة لل     

وقال السفير الفلسطيني في عمان      .الحكومة الفلسطينية بالوفد إلى حرصه على احتواء األزمة من جوانبها كافة          
وأكد جودة   .عطااهللا خيري إن الرئيس عباس مهتم بشكل جدي بهذه القضية كون أمن االردن هو أمن فلسطين               

يستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن العالقات األردنية الفلسطينية راسـخة وأن               أن األردن س  
   .دعم الفلسطينيين في سعيهم الوصول إلى حقوقهم موقف أردني هاشمي ثابت

  
  اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تعقد جلستها األولى   .3
ضيرية إلعداد الحوار الوطني ستـضع الخطـوط العامـة           أعلن النائب مصطفى البرغوثي ان اللجنة التح       :دبا

ان الحوار الوطني وحسب قرار     : وقال البرغوثي في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين امس        .للحوار الوطني 
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جميع الكتل البرلمانية سيشمل ممثلين عن منظمة التحرير، وهيئة الرئاسة ورئاسة البرلمان والقطـاع الخـاص       
وأكد البرغـوثي أن      .وذلك تشارك كل حلقات المجتمع في هذا الحوار       . الفلسطينيومؤسسات المجتمع المدني    

وان الهدف االول هو إخراج الشعب الفلسطيني من هذه         . ما يشغل بال الجميع هو ضرورة تحقيق ثالثة أهداف        
جميد فكرة  االزمة المستفحلة والناجمة عن الحصار االسرائيلي، والهدف الثاني كيفية مواجهة مخطط اولمرت لت            

أمامنا مهمتان أساسيتان في هذا     : والهدف الثالث كيفية تكثيف الوحدة الوطنية، وقال      . الدولة الفلسطينية المستقلة  
إعادة بناء منظمة التحرير، واقتراحنا أن تدخل إليها القوى الثالث التي مازالت خارجهـا أي حمـاس                 : المجال

قيادة وطنية موحدة، واالمر اآلخر هو إمكانية تشكيل حكومة وحدة          والمبادرة الوطنية والجهاد االسالمي لتتشكل      
  . وائتالف وطني

  7/5/2006الخليج اإلماراتية 
  
  شكر كل الجهات التي أبدت دعمها ومساندتها تالحكومة الفلسطينية  .4

ت أبدت الحكومة الفلسطينية أمس، اعتزازها بالدعم الشعبي الذي تحظى به، في وجه الضغوط ومحـاوال               :غزة
فرض الحصار، مؤكدة أنها تزداد قوة وصالبة في مواجهة التحديات، معربة في الوقت ذاته عن شكرها للدول                 

غازي حمد  .وقال د  .والحكومات والمؤسسات الدولية التي أعلنت عن دعم الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة          
التقدير إلى كل الجهات التي أبدت دعمهـا        تتقدم الحكومة الفلسطينية بكل معاني الشكر و      : الناطق باسم الحكومة  

ونثمن عاليا لهم هذه الوقفة     , القوى واألحزاب والمؤسسات والجمعيات والنقابات    , ومساندتها للحكومة الفلسطينية  
  .الرائدة في الحرص على الوطن والغيرة عليه

  7/5/2006الوطن العمانية 
  
   على األراضي الحكومية  الداخلية الفلسطينية تطلق حملة إعالمية ضد المعتدين .5

قال خالد أبو هالل الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، إن قوة اإلسناد التي أمر وزير                 : غزة
وقال أبو هالل إن    . الداخلية سعيد صيام بتشكيلها، ستساهم في إزالة التعديات على األراضي والممتلكات العامة           

وأضاف أن  . الة التعديات عن أراضي المستوطنات المحررة وشواطئ البحر       الحملة ستستهدف بشكل خاص إز    
الوزارة ستشرع في حملة اعالمية لمدة اسبوع ابتداء من يوم امس من اجل محاولة اقنـاع المـسؤولين عـن                    

ا وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل غرفة العمليات التي شكلته           . التعديات بإخالء األراضي المتعدى عليها    
  . الوزارة من كافة األجهزة وقوى األمن الفلسطينية لإلشراف على هذه المهمة

  7/5/2006الشرق األوسط 
  
  القدومي يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باالتفاقيات   .6
 دعا رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي المجتمع الدولي الى احترام االتفاقـات التـي               : قنا

: وقال في تصريحات بثتها وسائل االعالم الفلسطينية امس الـسبت         . وقعتها منظمة التحرير ولم تنفذها إسرائيل     
 67إن الهدف االساسي لنضال الشعب الفلسطيني هو الحرية واالستقالل وعودة الذين شردوا من أراضيهم عام                

قرار الجمعية العامة لالمم المتحـدة رقـم        الى الضفة وغزة وضمان حق الالجئين فى العودة إلى ديارهم وفقا ل           
وأكد أن استمرار الوضع المتردي بسب استمرار الحصار واالغالق ومنع وصـول المـواد الغذائيـة                . 194

والدوائية سيؤدي حتما الى كارثة إنسانية وبالتالي الى خلق وضع جديد أسوأ مما هو عليه حاليا ال يعرف أحـد                    
مية تعزيز العالقات الوثيقة التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب االوروبـي           وشدد على أه  . ما قد يترتب عليه   

والشعوب الصديقة من أجل المساهمة في الخروج من هذه االزمة الحادة والعودة الى المسار السياسي لتطبيـق                 
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 االجـراءات   وأكـد أن  . االتفاقات التي تم توقيعها وللعمل على إلزام الحكومة االسرائيلية باحترامها وتنفيـذها           
  . االحادية الجانب لن تؤدي الى السالم الدائم والعادل والشامل بل الى زيادة التوتر في فلسطين والمنطقة

  7/5/2006الخليج اإلماراتية 
  
  الصمت الدولي انحياز للعدوان االسرائيلي: التشريعي .7

شهد خاللها خمـسة مـن كـوادر        التي است وادانت رئاسة المجلس التشريعي بشدة امس عملية االغتيال الجبانة          
وأكدت رئاسة التشريعي في بيان لهـا وهـي تتقـدم بـأحر التعـازي        .المقاومة الشعبية وجرح أربعة آخرين    

والمواساة ألسر الشهداء أن جرائم االحتالل لن تنال من إرادة شعبنا، ومن تمسكه الذي ال يلين بحقوقه الوطنية                  
معربة عن استغرابها واستهجانها مـن الـصمت         .من نير االحتالل  المشروعة، وبرغبته الحقيقية في التخلص      

الدولي الذي ال يمكن أن يفسر إال تواطؤاً مع جرائم االحتالل وإنحيازاً للعدوان والحصار الذي تفرضه سلطات                 
ودعت رئاسة المجلس أمتنا العربية واإلسالمية إلى النهوض والتالحم والوقوف إلى جانب الـشعب               .االحتالل

لسطيني وقضيته العادلة، وتقديم كل أشكال الدعم له وهو يصمد في الخندق األول دفاعاً عن األمة وكرامتها                 الف
مناشدة المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية، للخروج عن صمتهم والعمل على وقـف نزيـف           .ومقدساتها

لها لـشعبنا وإخـضاعه لعبوديـة       الدم الذي تتحمل مسؤوليته حكومة االحتالل، التي تصر على مواصلة احتال          
  .االحتالل البغيض

  7/5/2006الحياة الجديدة 
  
   ماليين دوالر مساعدة من روسيا10السلطة الفلسطينية تتسلم  .8

 اعلن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية يوم السبت انها تسلمت العشرة ماليين دوالر التي وعدت موسكو                :اف ب 
تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هذه االموال مخصصة لتسديد           واوضح مكتب عباس في بيان      . بتقديمها

واضاف البيان ان االموال لـن تمـر عبـر الـوزارات            . الديون وتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم      
 .الفلسطينية على رغم موافقة وزارة المالية على دفعها

  7/5/2006الرأي األردنية 
  
  اض فتح عباس قرر اتخاذ عدة خطوات الستنه .9

إن الرئيس محمود عباس قرر اتخاذ مجموعة من اإلجـراءات والخطـوات وصـفت               :قالت مصادر فلسطينية  
وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه اإلجـراءات          .بالجوهرية داخل فتح بهدف العمل على استنهاضها مجددا       

وأوضحت المصادر إلى   . إلعالميهي إشراك القيادات الشابة في الحركة في العمل الفتحاوي والجماهيري و ا           
قطاع برئاسـة   الأن من بين الخطوات التي قرر عباس اتخاذها هي تشكيل المكاتب اإلعالمية لفتح في الضفة و               

محمـد الحـوراني،    : أحمد عبد الرحمن، وتعيين ناطقين ومتحدثين رسميين للحركة في الضفة والقدس وهـم            
ي غزة تعيين كل من توفيق أبو خوصة، وماهر مقداد، وعبد           وفهمي الزعارير، وجمال نزال، وأحمد غنيم، وف      

  .  الحكيم عوض، وذلك نظرا ألهمية الدور الذي يلعبه اإلعالم
  7/5/2006المستقبل اللبنانية 

  
  فتح وحماس تؤسسان جيشين في غزة .10

لفة من ثالثة يقول قادة ميدانيون في فتح انهم شرعوا في تشكيل قوة عسكرية كبيرة مؤ         :   محمد يونس  –رام اهللا   
اما حركة حماس فتجري تدريبات لقوة أمنيـة         .آالف مقاتل تحمل اسم حماية المشروع الوطني وكوادر الحركة        

 آالف مسلح السناد جهاز الشرطة الضعيف، اضافة الى التـدريبات التقليديـة التـي               3 - 2جديدة قوامها بين    
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وتر المتفاقمة في قطاع غزة بين الحركتين يرجحـون         لكن المراقبين لحالة الت   . يجريها الجناح العسكري للحركة   
ان هذه التدريبات تأتي ضمن خطط كل من الحركتين لحشد قوتها تحسباً من مواجهة محتملة في حال حـدوث                   

وحسب مصادر متطابقة في غزة فإن حركتي حماس و فـتح            .تدهور كبير من قبيل اسقاط أو سقوط الحكومة       
وذكرت مصادر في الحـركتين  . واسعة في القطاع في األسابيع الثالثة األخيرة   شرعتا في القيام بأعمال تجييش      

ان اعمال التجييش هذه تشمل تجنيد اعداد كبيرة تعد باآلالف، وشراء المزيد من قطع السالح والذخيرة واقامة                 
ـ   ،  ويخشى مراقبون من حدوث صدام بين جيشي الحركتين الجاري تشكيلهما          .معسكرات تدريب  ادة وال يخفي ق

  .حماس وجود شكوك عميقة لديهم بقيام عدد من قادة فتح بـ التآمر مع القوى الخارجية السقاط حكومتهم
  7/5/2006الحياة 

  
  شلح ونائبه زارا القاهرة والتقيا سليمان ونائبهرمضان  .11

الماضـي  كشفت مصادر فلسطينية امس ان االمين العام لـ الجهاد االسالمي ونائبه زياد نخالة قاما االسـبوع                 
واوضحت  .بزيارة غير علنية الى القاهرة التقيا خاللها مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ونائبه النعماني             

المصادر ان القاهرة ارادت من خالل دعوتها قيادة الجهاد التأكد من ان الحركة ال تزال متمسكة بالتهدئة مـع                   
وفيما ركزت قيـادة     .ة الجديدة لتمديد التهدئة فترة اخرى     اسرائيل، قبل اجراء اتصاالت مع الحكومة االسرائيلي      

حرص الجانب المصري على محاولة اقناع شلح ونخالـة بـضرورة           ،  الجهاد على عدم التزام اسرائيل التهدئة     
كسب الرأي العام العالمي وعدم اعطاء الذرائع لالسرائيليين عبر التوقف عن العمليـات العـسكرية واطـالق                 

الذي دفع قيادة الجهاد الى التشديد على ضرورة ان تكون التهدئة تبادليـة بـين المنظمـات                 الصواريخ، االمر   
  .الفلسطينية واسرائيل

  7/5/2006الحياة 
  

  األقصى تقرر تنفيذ عمليات عسكرية داخل إسرائيلكتائب  .12
ـ           : تغريد سعادة والوكاالت   ،رام اهللا  ى تنفيـذ   قرر مجلس شورى المجاهدين التابع لكتائب األقصى العمـل عل

العمليات العسكرية داخل الخط األخضر رداً على عمليات القتل التي تنفذها قوات االحتالل بحق أبناء الـشعب                 
بعد التمادي بعنجهية االحـتالل وعمليـات القتـل         ،  وقال أبو احمد الناطق باسم األجنحة العسكرية      ،  الفلسطيني

مجلس شورى المجاهدين العمل على تنفيـذ العمليـات         اليومية التي تنتهجها قيادة الجيش الصهيوني ،فقد قرر         
ودعا أبو أحمد جميـع اذرع المقاومـة         ·،وسيكون الرد مزلزال إن شاء اهللا     48العسكرية داخل الخط األخضر     

  .للعمل صفا واحدا لمجابهة هذه العنجهية كما دعا كتائب القسام الى اخذ دورهم في هذه المعركة الشرسة
  7/5/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  الجهاد االسالمي تحذر من تصعيد عسكري إسرائيلي .13

 حذر زياد النخالة نائب االمين العام لحركة الجهاد امس من تصعيد عسكري إسرائيلي خـالل                :  د ب أ   -غزة  
إن العدوان االسرائيلي المتصاعد    ،  وقال في بيان   . االيام القادمة داعيا الفلسطينيين للتوحد والرد على أي اعتداء        

  .ق أبناء شعبنا الفلسطيني يستوجب التوحد والرد من قبل فصائل المقاومة ويسقط الرهان على خيار التسويةبح
  7/5/2006القدس الفلسطينية 

  
  أحد قادة شهداء االقصى ينفي تصريحات تحدثت عن دعم للحكومة .14

 تشكيال عـسكريا    17يه  ما جاء فى المؤتمر الصحفي الذى اعلن ف       ى  نفت قيادة كتائب شهداء االقص    : الفت حداد 
تابعين لحركة فتح دعمهم للحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ما دامت محافظة على المبادئ والثوابـت                
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 ما جاء في المـؤتمر      ،وقال ابو خالد  ،  الوطنية وعدم االعتراف بإسرائيل واالتفاقات التى وقعتها السلطة السابقة        
 فى فلسطين وتحايل على الممثلين األساسيين والقادة الرئيـسيين          ىقصليس صحيحا،وهذا تحايل على كتائب اال     

واكد على موقف الكتائب الرافض للحصار االمريكى       . إن للكتائب عناوين واضحة وصريحة    : وأوضح،  للكتائب
معربا عن رفض الكتائب ان يسفر هذا الحصار عن مـشاكل           ، و واإلسرائيلي على الحكومة الفلسطينية المنتخبة    

وأوضح ان كل التشكيالت التابعة لحركة فـتح فـى كـل             .ة وتصدير المشاكل الخارجية للساحة الداخلية     داخلي
المحافظات الضفة الغربية وغزة جلست مع بعضها البعض وتم االتفاق على مقاطعـة القـوى االمنيـة التـي                   

  . ستشكلها وزارة الداخلية الفلسطينية
  7/5/2006 48عرب 

  
  مية تهدد تداول السلطةفتح تحذر من تصريحات حكو .15

 قال ماهر مقداد الناطق االعالمي لحركة فتح، من الواضح أن االخوة فـي الحكومـة                :  يحيى المدهون  -غزة  
هـذه المـصطلحات    ) اخر الحكومات وقلب الطاوالت   (ادخلوا للنظام السياسي مصطلحات جديدة غريبة عجيبة        

تح من التداول السلمي للسلطات ، والول مرة نسمع         التي تحاول ان تحذف من قاموس شعبنا ما كرسته حركة ف          
) اما حمـاس او المـوت  (حكومة في التاريخ تشرع بتهديد شعبها ووعيدهم ووضعهم امام خيارين غير عادلين  

والهروب للجبهة الداخلية وتصدير الفشل لهذه الجبهة ورفع شعار نعم للجوع وكأن الصمود شرطه الجوع مـع         
 مصطلحي الجوع والصمود فنحن ال نرحب بالجوع ولكن نرحب بالصمود ونقـول ال              العلم انه اي عالقة بين    

فيبدو أن السيد وزير الداخلية نسي او تناسى ان الشعب الفسطيني الذي سيعض             : وأضاف   .للجوع وال للركوع  
وناشد مقداد حركة حمـاس ان تعمـل علـى           .اصابع الندم في حال فشل حكومته هم من اوصله لسدة الحكم            

اغة رؤية واضحة حتى نكون معا في خندق واحد لمواجهة التحديات بدال من تخوين الناس وتصوير كـل                  صي
  .من يقول كلمة ال يتفق بها معكم على انه خائن

  7/5/2006الحياة الجديدة 
  

  فتح تدعو حماس لقبول مبادرة السالم العربية .16
ل امس الفلسطينيين بالتوحد من أجل شطب اسم        طالب الناطق بلسان فتح في الضفة جمال نزا       :   د ب أ   ،رام اهللا 

وقال لالسف الشديد فإن حكومتنا     . حركة حماس من قائمتي االرهاب لدى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي         
الفلسطينية الحالية والحزب الذي يقودها موجودان على قائمة االرهاب الدولي ، مضيفا هدفنا الوطني االن هـو        

ودعا حماس إلى أن تقبل وعلى الفور بمبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة             . من القائمة  العمل على شطب ذلك   
  . واالعتراف أيضا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني2002بيروت عام 

  7/5/2006الدستور 
  

  أبو العينين يعلن افتتاح ممثلية فلسطين في لبنان .17
عينين، افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير في لبنان، مؤكداً أمس، تشكيل وفد فلـسطيني موحـد               أعلن سلطان أبو ال   

برئاسة عباس زكي، للحوار مع المسؤولين اللبنانيين في ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمـات وداخلهـا،                
  .لالجئين الفلسطينييناضافة الى الخطوات المتخذة من الجانب اللبناني لتحسين الظروف االقتصادية والحياتية 

  7/5/2006الخليج اإلماراتية 
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  حكومة  الميرتس ويهدوت هتوراة سينضمان قريًبا إلى : مسئول في كديما .18
وأضـاف  . قال مسئول في كديما إن حزبي يهدوت هتوراة وميرتس سينضمان قريبا إلى االئتالف الحكـومي              

وقد التقى عـدد  .  نائبا78 نائبا ليصل إلى     67الذي يضم   المصدر ان اولمرت معني بتوسيع االئتالف الحكومي        
من المقربين من اولمرت بأعضاء كنيست من ميرتس واقترحوا عليهم حقيبة وزارية ورئاسة للجنة المخدرات               

هذا وسـيجتمع   . وفي حال تم االتفاق بين الطرفين من المتوقع أن ينال ميرتس حقيبة جودة البيئة             . في الكنيست 
ت من ميرتس ران كوهين، بطاقم من مسئولي ميرتس من أجل وضع الخطوط الحمراء التـي ال                 عضو الكنيس 

وقالت مصادر من ميرتس إن أولمـرت معنـي بـضم            .يمكن تخطيها في اتفاقية االئتالف بين ميرتس وكديما       
ـ       .ميرتس إلى االئتالف الحكومي لكنَّه ال يبذل الجهود الالزمة في هـذا الـشأن              ض وأضـافت أن هنـاك بع

وانهت المـصادر أن    . االشكاليات في دخول ميرتس الى االئتالف خاصة بعد التوقيع االتفاق بين شاس وكديما            
 .  دخول ميرتس الى االئتالف الحكومي لن يكون باي ثمن

  7/5/2006 48عرب 
  

  تعيين نائب رئيس الموساد السابق رئيسا لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي  .19
 اإلسرائيلي بأن رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي الجنرال في االحتياط غيـورا             أفاد مكتب رئيس الوزراء   

وقالت هآرتس اليوم االحـد إن       .آيالند سينهي مهامه وسيحل مكانه نائب رئيس الموساد السابق إيالن مزراحي          
مقره الحالي فـي    وسينتقل مقر مجلس األمن القومي من       . مايو الجاري /آيالند سينهي مهامه في نهاية شهر أيار      

مدينة رمات هشارون الواقعة شمال تل أبيب إلى مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية ليكون أكثر قربا من                  
وسيتم إعادة تعريف مهام مجلس األمن القـومي مـن دون أن           .موقع صنع القرار والقيادة السياسية اإلسرائيلية     

وسـيكون رئـيس    .ة مع هيئات شبيه في دول أخـرى    يجري المسؤولون فيه مفاوضات سياسية وعالقات دولي      
  .المجلس الجديد تابعا بصورة مباشرة لرئيس طاقم رئيس الوزراء يورام طروبوفيتش

  7/5/2006 48عرب 
  

  اليهود الروس يتمردون على حكومة أولمرت .20
ـ               : تل أبيب  ديد فـي   قبل أن تبدأ حكومة اولمرت عملها الرسمي، المقرر أن يبدأ اليوم، ظهرت حالة تصدع ش

حزبه كديما وائتالفه الحاكم، حيث احتج اليهود الروس على غياب أي تمثيل لهم في الحكومة الجديدة وهـددوا                  
وتشير التقديرات الى ان    . باالنسالخ عن االئتالف واالنضمام الى حزب اليهود الروس برئاسة أفيغدور ليبرمن          

وفي حينه تم وضع النائبة مرينـا       .  مقاعد على األقل   5 و 4اليهود الروس الذين صوتوا لكديما وفروا له ما بين          
إال ان  . ديما، األمر الذي فهم منه انهـا سـتكون وزيـرة          كسولوديكين، في المكان السادس في الئحة مرشحي        

فقالت له انها تعتبر هذا التجاهل بصقة في        . أولمرت أبلغها في اللحظة األخيرة انه لم يبق لها مكان في الحكومة           
وجاء الرد من اليهود الـروس      . لكن اولمرت لم يأخذ كالمها بجدية     .  الحزب من اليهود الروس    وجوه مصوتي 

وامتنعت النائبة سولوديكين عن المشاركة في الجلسة التـي         . في الحزب سريعا بالتهديد باالنسحاب من الحزب      
بيتنا معها عارضا   واتصل أفيغدور ليبرمن، رئيس حزب اسرائيل       . صودق فيها على الحكومة الخميس الماضي     

  . انضمامها اليه
  7/5/2006الشرق األوسط 

  
  متحدث إسرائيلي يعترف بالمسؤولية عن مجزرة غزة  .21

 بمسؤوليته عن الجريمة النكراء التي استهدفت موقعاً للجان المقاومة          السبتاعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي     
وأكد متحدث باسم الجيش في تـصريح لإلذاعـة     . الشعبية في غزة والتي تسببت باستشهاد خمسة من أعضائها        
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أن جيشه سيواصل عملياته العسكرية ضد هؤالء الذين يعملون على شن هجمات ضـد إسـرائيل                : اإلسرائيلية
وذكر أن لجان المقاومة الشعبية كانت على عالقـة بتنفيـذ   . وكّل من له عالقة بأي أعمال عدائية ضد إسرائيل       

خية ضد إسرائيل وتفجير عدد من الدبابات قبل االنسحاب من غزة إضافة إلـى     عدد كبير من الهجمات الصارو    
 والتـي   2003مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف قافلة للسفارة األمريكية كانت تسير في القطاع في أكتوبر               

  !!!.قتل بها عدد من العاملين فيها
  6/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
   فلسطينيين 5ألمن بالمصادقة على قتل بيرتس بدأ مهامه وزيرا ل .22

بدأ وزير االمن اإلسرائيلي عمير بيرتس مهامه في منصبه الجديد بالمصادقة على تنفيذ الجـيش اإلسـرائيلي                 
وأفادت هآرتس اليوم األحد بأن بيرتس صادق يـوم          .غارة جوية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين في غزة        

وبحـسب   .قطاع بعدما عرض ضباط في الجيش خطة الهجـوم        الى شمال   الجمعة على تنفيذ الغارة الجوية عل     
وأن معلومـات   (!) الصحيفة فإن بيرتس صادق على الهجوم بعد التوضيح له بأن خطر إصابة مدنيين ضـئيل              

وتأتي مصادقة بيرتس على تنفيـذ       .استخباراتية تفيد بأن المبنى يستخدم لتدريب نشطاء لجان المقاومة الشعبية         
  .ة أداء الحكومة اإلسرائيلية يمين الوالءالغارة غدا

  7/5/2006 48عرب 
  

  اسرائيل تترجم التزامات بوش إرهاباً مثلثا .23
ترجم العدو االسرائيلي تجديد بوش التزامه أمن اسرائيل، إرهاباً مثلثاً تمثل فـي تـشديد                : لينا رضوان  -غزة  

د الفلسطينيين في قطاع غزة بالمزيـد مـن         حصار التجويع والقصف المدفعي والمنشورات الترهيبية التي تتوع       
في وقت اشتدت وطأة األزمة االنسانية في القطاع نتيجـة الحـصار الغربـي  االسـرائيلي علـى                   ،  العدوان

  .وبات مرضى الكلى والسرطان على حافة الموت بسبب انعدام األدوية، الفلسطينيين
ل قبل الماضي وطوال ساعات نهار أمـس،         قذيفة منذ اللي   200وقال جيش الحرب إنه قصف شمال القطاع ب         

وحذرت منشورات أسقطتها طائرات االحتالل سكان      . وقال فلسطينيون انهم كانوا يتلقون قذيفة مدفعية كل دقيقة        
وتفاقمت األزمة اإلنـسانية     .شمال القطاع من إيواء الناشطين الذين يطلقون صواريخ محلية الصنع على الكيان           

ر الى بيع مجوهراتها لتوفير لوازم الحياة الضرورية، وأضرب الموظفون المدنيون           في قطاع غزة، ولجأت األس    
في غزة ساعتين احتجاجاً، وتظاهر ألف موظف في نابلس للمطالبة باألجور المتأخرة، وتوقف معلمـون فـي                 

  .بعض مدارس الخليل عن العمل
  7/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وصحية في غزةالقصف اإلسرائيلي يهدد بكارثة بيئية  .24

نبهت سلطة المياه الفلسطينية الى المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار القصف            : رشيد هالل  ، غزة ،رام اهللا 
، المدفعي لقوات االحتالل لمناطق أحواض الصرف الصحي شمال القطاع مما يهدد بكارثـة بيئيـة وصـحية                

رة ال تسمح بوصول الطواقم الالزمة للقيام بأية        وأوضحت سلطة المياه، أن عمليات القصف المتواصلة والمستم       
إجراءات صيانة من شأنها التخفيف من حدة الكارثة البيئية واإلنسانية، محملة سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي                

  .مسؤولية تعرض حياة السكان الفلسطينيين لكارثة إنسانية في مناطق بيت الهيا، بسبب إجراءاتها العسكرية
  7/5/2006الوطن العمانية 
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 اتصاالت لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين القادمين من العراق .25
قال مسؤول فلسطيني ان حل مشكلة الفلسطينيين القادمين من العراق يكمن في عودتهم             :  فارس شرعان  ،عمان

بذل الى االراضي الفلسطينية وليس استضافتهم في دول عربية، موضحاً ان المفوضية العليا لشؤون الالجئين ت              
وقال مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في       . جهودها لدى اسرائيل للسماح لهؤالء بالدخول الى قطاع غزة        

عمان محمد ابوبكر ان موقف المنظمة يتمثل بضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين القادمين من العـراق الـى                 
. رائيل رفضت البحث فـي هـذا الموضـوع        االراضي الفلسطينية والى قطاع غزة تحديداً ، مشيراً الى ان اس          

واوضح ان المفوضية العليا لشؤون الالجئين بحثت هذا الموضوع مع عدة هيئات دولية وعدد من دول العـالم                  
وطلبت منها الضغط على اسرائيل للسماح لهؤالء بدخول االراضي الفلسطينية، اال ان اسرائيل تجاهلـت هـذا                 

 3 فلسطينياً يقيمون في مخيم الرويشد داخل الحدود االردنية منـذ            135 كما رفضت بشكل قاطع عودة       ،الطلب
  .سنوات الى قطاع غزة الذي انسحبت منه اسرائيل

  7/5/2006الشرق األوسط 
  

  تضارب األنباء في شأن اإلضراب العمالي .26
ار تضاربت األنباء في شأن اإلضراب العمالي الذي هدد به موظفو السلطة الفلسطينية احتجاجا علـى الحـص                

المالي الدولي، ففيما أكدت الحكومة على أن األعمال لم تتعطل واإلضراب لم ينفذ، أفادت األنباء الواردة مـن                  
وأفاد الناطق باسـم الحكومـة       . األراضي الفلسطينية أن اإلضراب نفذ في عدد من المدن ولكنه لم يكن شامالً            

لـم يحـصل أي     : وقال. م دفع رواتبهم منذ شهرين    الفلسطينية أن الموظفين لم ينفذوا إضرابا احتجاجا على عد        
وذكر مسؤولون حكوميون أن كثيرا من موظفي الوزارات حـصلوا علـى             . إضراب في اإلدارات الفلسطينية   

  .إجازات مفتوحة من عملهم لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الوصول إلى مكاتبهم أو أماكن عملهم
 7/5/2006البيان 

  
   العمل في االراضي الفلسطينيةارتفاع عدد العاطلين عن .27

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني لالحصاء امس أن عدد العاطلين عن العمل ارتفـع بنـسبة               :   د ب أ   -غزة  
 210 في المئة في الفترة بين الربع االخير من العام الماضي والربع االول من العام الحالي ليصل إلـى                    6ر1

 في المركز االول بين محافظات الضفة الغربية في البطالة حيث           وحلت محافظة جنين  . آالف عاطل عن العمل   
 فـي   26ر2(ثم محافظة الخليـل     )  في المئة  26ر4( في المئة تليها محافظة طولكرم       31ر5وصلت النسبة إلى    

 في المئة تليهـا     38ر2 وفي قطاع غزة احتلت محافظة خانيونس أعلى نسبة للبطالة والتي وصلت إلى              ،)المئة
  . في المئة37ر1البلح محافظة دير 

  7/5/2006الدستور 
  

  فلسطينيو أوروبا يبدأون أعمال مؤتمرهم في السويد .28
بدأت في مالـمو السويدية أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا، امس، بحضور وفود من عدد من الدول في أنحاء                 

ؤتمرات تهدف لجعـل قـضية      وأكد مدير مركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن، أن هذه الـم          .القارة األوروبية 
وأوضـح   .الالجئين حية في ظل الـمؤامرات التي تحيكها حكومة االحتالل اإلسرائيلي لطي ملـف الالجئـين       

الزير، أن هذا المؤتمر يأتي تواصالً لـمؤتمرات لندن وبرلين، إلى فيينا األخير ثم مالـمو هذا العام، ليتحـول                  
لفلسطيني في أوروبا، وتصميمه على أن يخدم قضيته بفعاليـة وأن           إلى ما يشبه اإلطار الـمعبر عن الشتات ا       

  .يقول كلـمته الـمسموعة، فضالً عن سعيه للتواصل مع الداخل الفلسطيني من خالل برامج عمل
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  7/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  أصغر أسير في سجون االحتالل .29
الل أقدمت على نقـل األسـيرة سـمر         قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات االحت       :  قدس برس  ،طولكرم

 أيام فقط من مشفى مائير في كفار سابا إلى سجن تلموند للنـساء، ليقـضي                4صبيح وطفلها براء المولود قبل      
وقالت مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى، إنها تتابع باهتمـام          ،  فترة السجن مع والدته، والبالغة ستة أشهر      

  .ح ومولودهاشديد الحالة الصحية لألسيرة صبي
  7/5/2006الشرق القطرية 

  
  اسرى حوارة يناشدون النقاذهم من كارثة صحية .30

 اكد نادي االسير فى نابلس أن أسـرى حـوارة يناشـدون القـوى الدوليـة         : رومل شحرور السويطي   ،نابلس
غم من تسمم   وقال النادي فى بيان انه بالر      .واالنسانية النقاذهم من كارثة صحية جديدة قد تحل بهم فى أي وقت           

معتقل اال ان ادارة المعتقل تشدد من اجراءتها على االسـرى دون اى نظـر او                ال أسيراً قبل عدة أيام فى       24
واكد البيان ان عدد من االسرى داخل المعتقل يعانون اوضاع صحياً            .احترام لمبادئ القانون الدولي واالنساني    

  .خطيرة بسبب أوضاع وتعامل ادارة المعتقل معهم
  7/5/2006ياة الجديدة الح

  
  وفد سوق رأس المال الفلسطينية زار هيئات سوق رأس المال التركية .31

قام وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بزيارة مجلس أسواق المال التركي والمؤسسات األخرى العاملـة                 
هيئات أسـواق المـال     في سوق رأس المال التركي، وذلك في سياق جهود الهيئة لتنمية وتطوير عالقاتها مع               

  .العالمية واالطالع على تجارب الدول األخرى في نفس المجال
  7/5/2006القدس الفلسطينية 

  
  خريطة الطريق انتهت: أبو الغيطأحمد  .32

 ان خريطة الطريق انتهت العام الماضي حسب االتفـاق لهـذا            وزير الخاجية المصري،  أكد    :محمد إسماعيل 
 في جمع األطراف بمشاركة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية فإنه مـن             قال إذا نجحنا  و.. يجب تعديلها 

 الفلسطينيين انهاء خالفـاتهم     ىقال أبو الغيط ان عل    و. المتصور أن نتوصل التفاق يستغرق تنفيذه عدة سنوات       
  . والوقوف صفا واحدا ليتفاعلوا مع متطلبات مجتمعهم

7/5/2006الجمهورية المصرية   
  

  مون يعتزمون إصدار فتوى لدعم ومؤازرة حكومة حماسعلماء مسل .33
يعتزم علماء مسلمون االجتماع في قطر إلطالق فتوى لمؤازرة حكومة حمـاس فـي              :  أنور الخطيب  ،الدوحة

أزمتها الحالية ونصرة الشعب الفلسطيني، وأعلن الشيخ القرضاوي، أمس عن مؤتمر العلماء المسلمين لنـصرة        
وقال القرضاوي، إن المؤتمر جاء بمبادرة منه وبعض         .في الدوحة األربعاء المقبل   والذي سيعقد    شعب فلسطين 

 الخليج العربية ومصر، حيث سيجري جمع قادة الفصائل الفلـسطينية وبخاصـة            المنظمات اإلسالمية في دول   
سـوف  وأضاف بأن المـؤتمر      .حماس، من أجل توفير الدعم لحكومتها في أزمتها الحالية مع الدول الغربية             

يطلق فتوى شرعية بشقين األول يتعلق بتوفير الدعم المالي، عبر تحفيز األمة اإلسالمية على التبرع المباشـر                 
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والثـاني يتعلـق    // عدم تركيع الشعب الفلـسطيني    //للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه من واجب األمة اإلسالمية         
لفصائل الفلسطينية، الفتا إلى مواقف سلبية من       بمؤازرة حكومة حماس الحالية، من خالل التوفيق بين الحركة وا         

موقف الحكومة الفلسطينية، وبالتحديد حركة فتح التي قال القرضـاوي بأنهـا            ! بعض الفصائل الفلسطينية تجاه   
ترفض التعاون وإرسال قيادات مؤثرة للمؤتمر على الرغم من أن منظميه قـاموا بتوجيـه الـدعوة للحركـة                   

ر القرضاوي بأن خالد مشعل، ورمضان شلح، سيحضران المـؤتمر فـي الدوحـة              للمشاركة في المؤتمر وأشا   
والذي سوف يستمر يومين، بجانب قيادات من الديمقراطية، وغيرها من الحركات الفلسطينية، وقال القرضاوي              
إن المؤتمر رفض حضور عناصر من فتح ال تعتبر مقبولة أو مؤثرة على الساحة الفلسطينية، فيما رفضت فتح                  

ورفض القرضاوي التحـدث عـن      . دورها إرسال قيادات لها ثقلها قد تنجح في سد الفجوة بينها وبين حماس            ب
اآلليات التي قد يلجأ إليها المؤتمر إليصال أموال التبرعات للشعب الفلسطيني في ظل رفـض البنـوك القيـام                   

ف عنها، ورفض القرضاوي دعوة     بذلك، مشيرا إلى أنه حتى لو وجدت هذه اآلليات فإنه من غير المنطقي الكش             
.. وأوضح بأن الحركة كانت قد قدمت اقتراحا سابقا بقبول هدنة تمتد خمسين عاما             حماس لالعتراف بإسرائيل،  

  .وقال إن الشعب الفلسطيني اختار حماس بناء على برنامجها االنتخابي الرافض باالعتراف بإسرائيل
  7/5/2006الرأي األردنية 

  
  المشروع الفرنسي لتحويل الدعم المالي بواسطة مكتب أبو مازنواشنطن توافق على  .34

نقلت نائبة في البرلمان االسرائيلي على لسان وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايـس، قولهـا ان إدارة                 
بوش، غيرت رأيها بشأن وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية بسبب موقف حكومة حماس، وانها قالـت                 

جه لتأييد االقتراح الفرنسي بتحويل الدعم الى السلطة عن طريق صندوق في البنك الدولي يحرر األموال                انها تت 
وقالت النائبة، ان رايس قالت خالل لقاء مع مجموعة كبيرة من النساء             . فقط بواسطة ديوان الرئاسة الفلسطيني    

قبة الشعب الفلسطيني على انتخاب حماس، انما       العامالت في السياسة العالمية، ان الواليات المتحدة ال تريد معا         
  .تريد فقط ان تفهم حماس ان هناك ثمنا لسياستها الرفضية

  7/5/2006الشرق األوسط 
  

  ..اوروبا عازمة على فك الحصار  .35
المفوضة االوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فريرو      أن  :  عبدالقادر فارس ،  غزة  من    7/5/2006 عكاظ   ذكرت

من القاهرة ان السلطة الفلسطينية قد تحصل قريبا على مساعدات بهدف الحد من ازمـة اجـور                 فالدنر اعلنت   
   .وضع آلية دولية الرسال مساعدات للفلسطينيين) نحاول(قالت فالدنر اننا  و. موظفيها المتفاقمة

ـ  الى ما قاله  6/5/2006 وكالة األنباء الروسية نوفوستي   وأشارت ة الروسـية  الناطق الرسمي باسم الخارجي
،  إن أعضاء الرباعي يسعون الى إيجاد حلول تتيح المحافظة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية              ،كامينين

واستطرد قائال إن المهمة األساسية الماثلة أمام الرباعي في ظل الوضع الراهن هي مساعدة الطـرفين علـى                  
لطريق مما يتيح إنشاء دولة فلـسطينية مـستقلة         استئناف الحوار وإحياء عملية التفاوض على أساس خريطة ا        

ونوه بأن موسكو تعتقد بأن قرار دعوة الالعبين اإلقليميين األساسيين           . تتعايش مع إسرائيل في ظل أمن وسالم      
  . لحضور اجتماع الرباعي هو قرار صحيح جاء في الوقت المناسب– مصر واألردن والسعودية -
  

  مشروع قرار امريكي ضد حماس .36
م الكونجرس االمريكي اقرار قانون يحظر أي تحويل امريكي مباشر لحكومة حمـاس، ونقلـت صـحيفة                 يعتز

هآرتس عن السيناتور الجمهوري الينا روس ليتبيان قولها انه في حال موافقة الكونجرس على مشروع القانون                
  لواليات المتحدة أي عالقات فانه سيتم ارساله بسرعة الى الرئيس بوش للتوقيع عليه لضمان أال تؤيد أو تقيم ا
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دبلوماسية مع الحكومة الفلسطينية، وأكدت ان المشروع يمنع تقديم أي نوع من المساعدات الماليـة أو الفنيـة                  

  .وغيرها لحماس
  7/5/2006عكاظ 

  
  سيرغي الفروف يتحدث عن دور روسيا في الحوار مع حماس .37
التي يوفرها موقف روسيا من القيـادة الفلـسطينية          إن المرونة    ، وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف     قال

وأشار الوزير إلى    . الجديدة تعطي زخما جديدا لجهود رباعي الوسطاء الدوليين في التسوية في الشرق األوسط            
أن الهدف من إقامة االتصاالت بحماس هو توفيق مصالح الغرب والشرق بغية تسوية المشاكل الحادة الـشائكة                 

يعتقد الوزير بأنه بدون مثل هذه المبادرات تواجه سياسة المجتمع الدولي على صعيد تسوية              و . للعصر الراهن 
مشكلة الشرق األوسط خطر الوصول الى طريق مسدود بحيث تبقى الحلول التي يقدمها الرباعي حبـرا علـى          

ويؤكد الفروف أننا بإفهام حماس الموقف المنسق للمجتمع الدولي أطلقنا عملية اجتذاب هـذه الحركـة                 . ورق
  . للسياسة العلنية وهي عملية يشترك فيها بنشاط العالم العربي بأكمله

  6/5/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  تطويع حماس أم إسقاط حكومتها؟: أيهما أفضل إلسرائيل .38
  شعلعبداهللا األ

وال نظن أن لتجربتها نظيراً في تاريخ األقطـار         . ال شك أن حماس تخوض معركة البقاء في الساحة السياسية         
لم تعـد القـضية     . فهي تواجه العدو والصديق، والكل مجمع على أنها ال بد أن تقبل بشروط إسرائيل             . المحتلة

م أن الطرف القوي هو الذي يفـرض شـروطه،   مناقشة هذه الشروط وبيان عدم دقتها أو العدل فيها، فالكل يعل    
صحيح أن الفارق أصبح واضحاً بين سياسات القوة ومتطلبات األخالق الدوليـة،            . والمجتمع الدولي كله يسانده   

في عصر ارتداد العالم إلى بدايات العصور الحديثة حين كانت القوة وحدها هي التي تحـدد الحـق وتفـرض                    
لكن الصحيح أيضاً أنه في حالة إسرائيل تتوقف المعايير الدولية وتـسود            . لدوليةالتسويات المختلفة للمنازعات ا   
  .معايير المصلحة اإلسرائيلية

قررت إسرائيل منذ البداية أن قوتها العسكرية وقوة تحالفاتها الدولية هي التي شكلت تاريخ إسرائيل وعالقاتهـا              
وليس إصرار إسرائيل على أن تسوى القضية من        . ةفي المنطقة، حتى تمكنت من كسر اإلرادة الرسمية العربي        

طرف واحد إال ترجمة الختالل الميزان السياسي والعسكري بين إسرائيل والطرف الفلسطيني، خصوصاً بعدما              
 فلسطينياً قبل أن تظهر إسرائيل إلى الوجود، مـا          - إسرائيلياً كما بدأ يهودياً      -انحسر الصراع فارتد فلسطينياً     

وتشير قراءة الحالة العربية والموقف من القضية الفلسطينية بل حتى في العالم            .  األطراف العربية  استتبع تدخل 
كله إلى أن هناك توافقاً عربياً صامتاً على نفض اليد العربية عن القضية وتركها إلسرائيل تسويها بالشكل الذي                  

 العربي إلى هذا الحد الذي لم يعد لديـه          وليس هنا مجال لشرح األسباب والتراكمات التي أوصلت العالم        . تريد
حساسية تجاه المشروع الصهيوني بعد انكسار المشروع العربي، فأصبح العالم العربـي ينظـر إلـى ألفـاظ                  

  .كالصمود والمقاومة والتضحية بالكثير من الالمباالة التي يمكن أن تترجم أحياناً إلى حالة من الواقعية الجديدة
ن بوسع العالم العربي أن يتحدث عن االنتفاضة وإنشاء صناديق ضـخمة لـدعمها               كا 2002ففي قمة بيروت    

وفي أحسن األحـوال التزمـت القمـم        . واإلشادة بالعمليات االستشهادية، فإذا كل ذلك ينقلب إلى عكسه تقريباً         
طيـة   األميركـي والهجمـة الديموقرا     -وال شك أن توثق التحـالف الـصهيوني         . العربية التالية الصمت التام   

األميركية، التي انكشف زيفها، على المنطقة العربية، وما ترتب على ذلك من غزو العراق، كل ذلك أصـاب                  
العالم العربي بالصدمة والوجوم السياسيين، فبدأت القشرة العربية للصراع تتوارى، وبدأ االختراق الديبلوماسي             



 

 15

ة أن وزير خارجية إسرائيل تحدث بثقة، قبيـل         والتجاري اإلسرائيلي تحت الضغط األميركي حقيقة واقعة لدرج       
، عن عالقات إسرائيل مع عشر دول عربية جديدة، أي كل العالم العربي إذا أخدنا في                2005قمة الجزائر عام    

  .االعتبار أن نصف الدول العربية تقريباً تقيم عالقات رسمية أو شبه رسمية مع إسرائيل
 واستعداء الشعب الفلسطيني بسبب معاناته على حماس، حتى أن ثلثـه            إذا كانت الضغوط الهائلة   : والسؤال اآلن 

في آخر استطالع للرأي حث حماس على االعتراف بإسرائيل لفك عنق الزجاجة مع كل المجتمع الدولي، كمـا         
أن أبو مازن بدأ يتحدث بثقة عن حقه الدستوري في استبدال حكومة حماس بحكومة مقبولة من إسرائيل ومـن                   

نقول إذا كانت كل تلك الضغوط كفيلة باسقاط حماس فهل هذا فعالً ما تريده إسـرائيل؟ أم أن إسـرائيل         العالم،  
  تريد تطويع حماس فقط من دون القضاء عليها؟

نعتقد أن إسرائيل تضيق ذرعاً بحماس في السلطة وفي المقاومة وكانت تأمل بأن وجودها في السلطة سـيملي                  
لذلك التزمت إسرائيل عدداً من الوسائل الـضاغطة والمغريـة          . لسطينية السابقة عليها ما أدركته الحكومات الف    

ويبـدو أن   . حتى تحاصر حماس منذ البداية من دون أن تترك لحماس أية فرصة لترتب خطابها وتنظم سلوكها               
وسترحب باسقاط أبومـازن لحكومـة      . إسرائيل تريد الخالص من حماس لكنها ال تريد مضاعفات لهذا العمل          

وأعدت إسرائيل دراسة لصور الـضغط المختلفـة علـى          . ماس حتى يظل التفاعل بين األطراف الفلسطينية      ح
  .حماس حتى تغير سلوكها وتقبل بشروط إسرائيل

لكننا نظن أن إسرائيل ربما تفضل تطويع حماس بدالً من التخلص منها، ألن ذلك يحقق لها عدداً من المزايـا،                    
عبي عندما تمتثل لشروط إسرائيل فإنهـا تـضفي الـشرعية علـى المـشروع               أولها أن حماس بكل ثقلها الش     

الصهيوني، خصوصاً في مرحلة المقاومة، وأبرز معالمها استكمال الجدار العازل وضم األراضي في الـضفة               
وكذلك المستوطنات إلى إسرائيل وحسم كل قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، أي أن حماس لن تكـسب                  

وثاني هذه المزايا أن تجربة حماس إذا اتجهت هـذه الوجهـة سـتكون              . قر فقط بمشروع أولمرت   شيئاً وإنما ت  
نموذجاً للحركات اإلسالمية التي تتسابق على السلطة في العالم العربي، وهو أمر تراهن عليه واشـنطن وفـق     

روحـات النظريـة    أي أن هناك فرقاً بين الط     . 2006مارس  / نصيحة قدمتها دراسة مؤسسة كارينجي في آذار      
وأمـا الميـزة الثالثـة فهـي أن الـشعب           . المعادية للغرب، وبين السلوك البراغماتي عندما تصل إلى السلطة        

الفلسطيني سيفقد الثقة في كل األطياف السياسية ويستسلم لليأس ويقبل بأي تسوية بعد فقدان الثقة في قياداتـه،                  
نت من أشد خصوم حماس وأكثر األطراف شراسـة فـي           ورأى أحد هذه المشاهد في سلوك حركة فتح التي كا         

  .التصدي لحماس
ويبدو أن هناك تفضيالً لتطويع حماس لدى أبو مازن وكل من مصر واألردن، ولدى هـذين البلـدين وجـود                    
سياسي وبرلماني واضح لإلخوان المسلمين لعله أحد العوامل المهمة التي أثرت في موقفهما المنسق إزاء حركة                

 أقدم أبو مازن على إقالة حكومة حماس، فإن هذا القرار سيصطدم بالمجلس التشريعي الذي تسيطر                فإذا. حماس
عليه حماس، فتنشأ أزمة دستورية حادة تجعل الوضع الفلسطيني الهش في دائرة الخطر المحقق، خصوصاً أن                

ن التلويح بإقالة الحكومـة     لذلك نعتقد أ  .  بأنه عميل إلسرائيل   - من دون ان يسميه      -خالد مشعل اتهم أبومازن     
هو من قبيل توليد المزيد من الضغوط على حماس، التي لوحظ أنها بدأت تتحدث عن إمكان اعترافها بإسرائيل                  
إذا اعترفت إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو شرط ميسور إذا أعلنت إسرائيل أن كل حقـوق الـشعب                  

خلوها من أي التزام أو مضمون، تماماً كما اعترفت إسرائيل          الفلسطيني قابلة للتفاوض، وهي صيغة تكفي رغم        
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً للشعب الفلسطيني في المفاوضات من دون أن تحدد مـضمون المفاوضـات                

  .التي وردت تفصيالً في اتفاق أوسلو
مصلحة الفلـسطينية فـي     وأخيراً، سواء سقطت حكومة حماس أو أقيلت، أو تم تطويع حماس، المهم أين تقع ال              

ضوء إصرار أولمرت على خطته التي ال يعترف فيها بالشريك الفلسطيني، والذي يؤكد كل يوم أن الخـالف                  
  .بين حماس وفتح يشهد بعدم قدرة هذا الشريك وجدارته
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ة وإذا كان من مصلحة إسرائيل أن تطوع حماس، فهل تدرك إسرائيل ذلك؟ ال تشير دراسة المواقف اإلسرائيلي                
إلى اتجاه محدد، لكن يمكن القول بصفة عامة أن المعالجات اإلسرائيلية لقضية حماس تتجه في جزء منها فـي                   

لذلك . المدى البعيد لتعتبر حماس من العوارض السياسية التي يتعين إبطال مفعولها واستيعابها أو القضاء عليها              
 على أساس أنها جزء من الحرب النفسية ومحاولـة          فإن متابعة إسرائيل للتصريحات المتفائلة لقادة حماس تقرأ       

وتـرى إسـرائيل أن هـذه       . من جانب حماس لإليحاء باألمل والتخفيف من وقع الحصار الـدولي لحمـاس            
  .التصريحات ربما تعد ستاراً يتم تحته تطوير مواقف حماس من إسرائيل
يس إلى القضاء عليها، ألنها تدرك مـن        بعبارة أخرى، يبدو لنا أن إسرائيل تتجه بالفعل إلى تطويع حماس، ول           

تجربة تعاملها مع الحكومات العربية أن التطويع عن طريق الضغوط وخلق أمر واقع يسمح بتخلي الحكومات                
فهل تنجح إسرائيل في تطويع حمـاس أم    . العربية عن مواقفها التي ال يمكن تغييرها عن طريق القوة أو العداء           

  يع الموقف اإلسرائيلي؟تنجح حماس في كسر العزلة وتطو
  7/5/2006الحياة 

  
  عالقة تعاون أم تنافس؟: حماس الداخل وحماس الخارج .39

  رياض المالكي .د
لم يعد خافيا على أحد من المراقبين والمتابعين حجم التصريحات الصادرة من قبل قيادات حماس في الـداخل                  

ا، خاصة بعد تشكيل حماس للحكومة      والخارج عن وجود اختالف جوهري في شكل تلك التصريحات ومضمونه         
ورغم محاوالت النفي المتكـررة لتلـك       . وبعد أن بدأت تلك الحكومة في تسيير أمورها حسب رؤيتها الحزبية          

القيادات عن بروز متصاعد لمثل هذا التناقض في التصريحات، ومحاولتها إظهار توفر عالقة تكامليـة وديـة                 
 عكس ذلك وتشير إلى تعاظم حدة تلك التناقضات وصوالً إلى مـستويات             بينهما، إالّ أن غالبية المؤشرات تؤكد     

  .قد تفرض ذاتها على هيكلية القيادة ومعالمها المستقبلية
كانت حماس تعي تماماً ومنذ اليوم األول أن هناك ثمنا ستضطر لدفعه نتيجة لقرارها المشاركة في االنتخابات،                 

قرارها المشاركة في   . شروعها السياسي الكبير الذي أرادت تطبيقه     ويبدو أنها كانت مستعدة لتحمله كجزء من م       
االنتخابات كان ضمن برنامج متصاعد يحدد تدريجياً حجم الجرعات المطلوبة وتكرارها كثمن المشاركة فـي               
المشروع األكبر بهدف التخفيف من وقع ارتفاع الثمن حزبياً وفي تجنب دفعه جرعة واحدة، إالّ أنها اكتـشفت                  

لثمن المطلوب اليوم ونتيجة لفوزها الكبير الذي أحرزته في انتخابات التشريعي األخيرة يفـوق توقعاتهـا                أن ا 
ومن هنا، جاءت المحاوالت المتكررة من قبل بعض قيادات         . واستعداداتها أو قدرتها على تحمله كجرعة واحدة      

ها، وفي محاولة جدية لتجنب دفع ذلك       الداخل في تخفيف انعكاس حدة الخالفات داخل الحركة على وحدتها وثبات          
الثمن الكبير المطلوب نتيجة الفوز األخير، إالّ أنه يبدو أن البعض اآلخر في القيادة له حساباته المختلفة ويرى                  
الحاجة للدخول في مغامرة سريعة مستفيداً من المد الجماهيري الواسع فلـسطينياً وعربيـاً والـداعم لموقـف                  

حلياً، أمام الضغوط الدولية المفروضة عليها، واستثمار ذلك الدعم زمنياً وفـي حالتـه              الحركة، على األقل مر   
الراهنة لتخفيف قيمة الثمن المطلوب دفعه حركياً، ولتعزيز مواقع البعض حزبياً أمام وقائع فرضتها االنتخابات               

توجه الشمولي في اسـتثمار     مع ذلك، فان هذا ال    . على الساحة الفلسطينية الداخلية، وعلى حساب مواقع آلخرين       
المد اآلني الجماهيري والقابل للتراجع في أية لحظة، لم يختلف بين موقع قيادي وآخر داخل الحركـة أو بـين                    

إن محاولة االستفادة من المد الجماهيري المتـوفر        . داخل وخارج، وإنما االختالف هو في اإلخراج ليس أكثر        
 وهو مستخدم حالياً من قبل قيادات الحركة في الداخل والخارج بنفس            حزبياً توجه مشروع في أية لعبة سياسية،      

الطريقة ولنفس الغاية، ويتم ذلك عبر القرع على طبول المؤامرة الدولية بخيوطها المتشعبة والمتداخلة كونهـا                
  . تهدف إلى النيل من حماس، وعبرها النيل من صمود الشعب الفلسطيني
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وم الشرس الذي تديره قيادات الخارج تحديداً على قيادة فتح ومؤخراً علـى             قد يرى البعض أن الهدف من الهج      
هيئة الرئاسة وشخص الرئيس عباس هو من أجل ذر الرماد في العيون عن حقيقة اإلشكاليات الداخليـة التـي                   

ـ                   ه بدأت تبرز بين قيادة الداخل والخارج، وحجب الرؤية عن حدية الصراع الدائر بين القيـادتين لتحديـد توج
الحركة المستقبلي وفرضه على قيادة الداخل المنتخبة خاصة في عالقة األخيرة مع هيئة الرئاسة وفي محاولتها                

محافظـة علـى خـط      ومبدأ الوسطية السياسية أو في ال     إحالل التفاهم بدل االشتباك، في تبنيها سياسة االعتدال         
لتوجه نحو الجماهير بديالً عن األنظمـة، فـي         التطرف، في اعتمادها مبادرة السالم العربية أو في رفضها وا         

ـ     سوري تطويرها العالقة مع دول الجوار العربي خاصة األردن ومصر أو في تعزيز العالقة مـع المحـور ال
 مطلوب اتخاذ قرار حركي   كاليات المطروحة وال  مفترض أن تكون هذه القضايا من ضمن اإلش       من ال . اإليراني؟

م تحسم بعد، وأن    ه القضايا إالّ تأكيد على أنها ل      موقف من هذ  متناقضة حول ال  فيها، وما استمرار التصريحات ال    
هناك تسابقا زمنيا من أجل فرض وقائع على األرض لصالح جهة علـى حـساب أخـرى، دون أي اعتبـار                     

خلية الفلـسطينية أو علـى نفـسية        النعكاسات هذا التسابق والتنافس في التصريحات على صحة العالقات الدا         
 وثقته بمجمل هذه األحزاب التي بدا له أنها تفاضل مصالحها الذاتية والداخلية على مصلحته كمـواطن         مواطنال

  .وتسقطها عليه ليتحمل تبعاتها
معارضة إلى السلطة يحمل معه الكثير من االيجابيات واالمتيازات،         الجميع يعلم أن انتقال أي حزب من موقع ال        

 القـدرات الذاتيـة واإلمكانيـات       وقع المساءلة والمراقبة ويكشف مستوى    إالّ أنه أيضاً ينقل ذلك الحزب إلى م       
متوفرة في التعاطي مع قضايا ملحة بحكم وضعيته الجديدة، كما يمسح الغبار عن قضايا لـم تكن ذات أولوية                  ال

لديه عندما كان في المعارضة خاصة عندما تفرض ذاتها وبقوة على مجريات األمور وقراراتها، بحيث تؤسس                
حماس ال تختلف كثيراً عن وضعية هذه األحـزاب،         . لحالة جدلية داخلية تهدد التماسك الداخلي ووحدة الحزب       

مشكِّلة لقيادة الحركة، وفي الحفاظ على سرية       صة ما يرتبط بالدوائر الرئيسة ال     بل تتعداها في مجاالت أخرى خا     
لتمويل، وما بين الـداخل المنتخـب ديمقراطيـاً         ملية ا التنظيم والقيادة وتعددها ما بين الخارج المسيطر على ع        

التنافس اآلن هو بين قوة التمويل التي تريد أن تـستحوذ علـى             . منقسم أصالً بين القطاع والضفة والسجون     وال
عملية صنع القرار وبين ديمقراطية التمثيل من أجل السيطرة على قرار الحركة، عملياً التنافس هو بين دمشق                 

التنافس بين القيادة الحزبية المتفرغة والمتواجدة أصالً في        . ة تبقى مهمشة وخاصة قيادة الضفة     وغزة، بينما البقي  
  .متصاعدس المتفرغين من القيادة في هذا التنافدينتين، دون إقحام حقيقي لغير الكلتا الم

لخـارج  هل سنشهد تغييراً جوهرياً في موازين القوى داخل الحركة لصالح الداخل الغزاوي علـى حـساب ا                
الدمشقي، خاصة بعد التصريحات النارية والهجومية التي أطلقها قادة الخارج؟ وهل تعتبر هـذه التـصريحات                
بداية النهاية لهذا التنافس لصالح الداخل الغزاوي؟، بعد أن أثبتت تلك التصريحات أنها تستهدف أكثر بكثير من                 

 رغم أن قـضية الـصالحيات هـي خاصـة       مجرد تحصيل صالحيات الحكومة وتخليصها من براثن الرئاسة       
خلي في الحركـة    دا: بالحكومة وليس بالحركة أو قيادتها المقيمة في الخارج، بل تتعداها لتحقيق انقالب مزدوج            

مطلقة على عملية صنع القرار وتحريك قيادة الداخل في فلك قيادة الخارج بـشكل نهـائي،                لتحقيق السيطرة ال  
طة ومنظمة التحرير وفي إتمام السيطرة على وحدانيـة تمثيـل الـشعب             وخارجي فلسطيني على مستوى السل    

  . الفلسطيني
هل علينا أن نتوقع تواصل هذه التصريحات النارية ما دامت أمور القيادة لـم تُحسم بعد داخل الحركة، وهـل                   

خـارج مختلفـة    من الواضح أن اعتبارات قيادة ال     . ستتواصل في البعد الفلسطيني حتى لو حسم األمر الداخلي؟        
كجمهور فلسطيني مراقب، نأمـل أن تحـسم األمـور          . ممكن فيها عتبارات قيادة الداخل، وتتعدى ال    تماماً عن ا  

لصالح قيادة الداخل خاصة بعد أن تبين لنا مدى عقالنيته في مقابل انجراف الخارج عن مسار المقبول ضـمن                   
  .نزعة قد ال تحمد عقباها

  7/5/2006األيام الفلسطينية 
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  ول التعاطي المصري مع الحكومة الفلسطينيةح .40

   ياسر الزعاترة 
أن يتكرم وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط بمنح القليل من وقته المزدحم لـوزير الخارجيـة محمـود                  
الزهار، فال يعني ذلك أن الموقف المصري من تلك الحكومة قد تغير، بصرف النظر عـن حـديث الزهـار                    

يغير من حقيقة أن القيادة المصرية ما تزال على قرارها بإفشال حكومة حماس بأي ثمـن؛                الدبلوماسي الذي ال    
  .تساندها في ذلك مواقف عربية أخرى تتحرك بذات الدوافع أو قريباً منها في أقل تقدير

ون بعد توفر األموال الالزمة لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين بات واضحاً أن وصولها إلى الفلسطينيين مره              
بقرار عربي، ألن البنوك المعنية ال تتحرك من تلقاء نفسها، فضالً عن أن سحبها وحملها مباشـرة أو أجـزاء                    

ولكن لماذا تصر مصر، ومن يساندون موقفها علـى هـذا    . منها إلى الفلسطينيين ليس مستحيالً لو توفر القرار       
ذكر في اإلجابة عن هـذا الـسؤال، إذ مـن           التوجه الرامي إلى إفشال الحكومة الفلسطينية؟ ليس ثمة صعوبة ت         

المعروف أن استمرار حماس في الحكومة ونجاحها يشكل خطراً ينبغي تجنبه بشتى الوسائل ألسـباب تتعلـق                 
بتأثيراته على الداخل من حيث تعزيز حضور اإلخوان المسلمين والمعارضة في السياسة الداخلية، األمر الذي               

أما السبب اآلخر فيتعلق بالتوجهات التي تحكم السياسة المصرية منذ          . ة المصرية يعتبر خطاً أحمر بالنسبة للقياد    
احتالل العراق، والقائمة على التراجع أمام الضغوط األمريكية فيما يتعلق بالملفات الحـساسة وعلـى رأسـها                 

المصرية، فيمـا يعلـم     الملفان الفلسطيني والعراقي، ال سيما أن مسألة التوريث ما تزال األولوية األولى للقيادة              
  .المعنيون أنها لن تمر إذا لم تدعمها واشنطن أو تسكت عليها في أقل تقدير

ال شك أن قدراً من التواطؤ ما زال يتوفر من طرف قيادة السلطة الفلسطينية التي ال تتعاطف كثيراً مع أزمـة                     
 أن تتراجع حماس عـن برنامجهـا        الحكومة بل تتمنى تفاقمها، ألن ذلك سيؤدي إلى واحد من احتمالين، األول           

السياسي بما يفقدها مصداقيتها ويرتب األجواء لعودة فتح من جديد إلى مواقعها التقليدية، أما الثاني فيؤدي إلى                 
سقوطها بعد العجز عن توفير احتياجات الشعب الفلسطيني، وهو وضع يمكن التعامل معه بـصيغة المزايـدة                 

  . ارات عن إطعام الفلسطينيين وسد احتياجاتهمالسياسية التي تتحدث عن عجز الشع
هكذا يبقى مسار التشويه قبل اإلفشال هو المفضل، لكن اإلفشال بسبب اإلصرار على الخطاب السياسي لـيس                 
سيئاً بالنسبة لهؤالء وأولئك، ال سيما حين يأتي بسبب التذمر الشعبي المتعلق بالعجز عن توفير الرواتب، مـع                  

ويه ماضية على قدم وساق من خالل الحرب اإلعالمية والسياسية، وحيـث يـردد كثيـرون              العلم أن لعبة التش   
مقولة أن حماس قد تراجعت عن خطابها، وبالطبع استناداً إلى تصريح هنا وآخر هناك يجري وضعه خـارج                  

  . السياق
 بحكومة حماس، وهو    من المؤكد أننا إزاء وضع بالغ السوء تعيشه القضية الفلسطينية قبل أن يكون أمراً خاصاً              

وضع له أسبابه وجذوره التي تبدأ من سلطة قامت على التوظيف العبثي لعـشرات اآلالف مـن البـشر، ثـم                     
تتواصل برهنها إلرادتها بيد عدوها الذي يتحكم بمصادر المال وبطرق وصوله، وال تنتهي بسبب عجز الوضع                

  .الضغط على الفلسطينيين بدل إسنادهمالعربي عن مواجهة اإلمالءات األمريكية، بل مساهمته في 
في مواجهة هذا الوضع العبثي ال خيار أمام حماس سوى وضع النقاط على الحروف وكشف الحقيقة للجماهير                 
والكف عن التعامل مع التآمر الداخلي ونظيره العربي الرسمي بمنطـق التـسامح واالسـتجداء، فمثـل هـذه                 

ما أن الجهات التي تحاصر الفلسطينيين ليست منسجمة مع توجهـات           الممارسات العبثية ال تستحق ذلك، ال سي      
  . جماهيرها، فضالً عن أن تنسجم مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية

  7/5/2006الدستور 
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  مستقبل الوضع الفلسطيني .41
  ناصيف حتي  

لى احتماالت مختلفة مما يزيد من اضطراب المشهد        يحمل المشهد الفلسطيني اإلسرائيلي أبعاداً خمسة مفتوحة ع       
  . حالياً
اتسام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في تركيبتها االئتالفية وقاعدتها العددية الضيقة نسبياً والتي تزيد مـن               : أوالً

ابهـا  مخاطر تعرضها للسقوط عند أول أزمة في داخلها، اتسامها بالهشاشة من حيث التفاهمات القائمة بين أحز               
والتي هي بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة عند أول منعطف خطير سواء على الـصعيد الـوطني                    

عملية اإلقـالع    . الخارجي أو االقتصادي االجتماعي الداخلي، قد تطيح بالحكومة وتخلق أزمة سياسية مفتوحة           
ول خطة االنطـواء التـي يطرحهـا        الحكومي ليست بالقوة التي أرادها حزب كاديما، حيث هنالك تحفظات ح          

تحفظات ليس من المستحيل بالطبع احتواؤها ولكن ليس من          . الحزب، وذلك من مواقع مختلفة وأحياناً متناقضة      
السهل أيضاً التعامل معها والحفاظ على مرونة الحركة لرئيس الوزراء إذ ان هذه التحفظات تضع قيوداً عليـه                  

  . وعلى حزبه
ت خجولة من طرف حكومة حماس حول احتمال القبول بمبادرة السالم العربية ولن يكـون               هنالك إشارا : ثانياً

فالقبول بمبادرة  . إخراج قد يقوم على تعابير غامضة وحاملة للتأويل        . من الصعب إيجاد اإلخراج اللغوي لذلك     
ـ   . السالم العربية سيكون الشرط الضروري للتطبيع الرسمي العربي الحماسي         ة الدبلوماسـية   ولتسهيل الحرك

العربية في عملية إدخال حماس في نادي األطراف المقبولة والمعتمدة دولياً في دبلوماسية التسوية، حتى ولـو                 
كانت التسوية معلقة أو مغيبة وحتى لو أن الوضع الدولي سيعتبر تلك الخطوة مهمة وضرورية ولكن ستسارع                 

اإلخراج قد يمر عن طريق قبول المبادرة مـن          . ير كافية األطراف الدولية الرئيسية للقول بأن هذه الخطوة غ       
طرف الحكومة باعتبار أنها الفاعل السياسي الرسمي المطلوب منه ال بل المفروض عليه بحكم الموقع التعامل                
مع تعقيدات الوضع الدولي، وليس من طرف حركة حماس التي تستطيع أن تحـافظ علـى نقائهـا العقائـدي                    

يسهل هذا القبـول الحكـومي دون شـك أن           . خر يرتبط بالتحريك الجدي للمفاوضات    السياسي حتى إشعار آ   
التداول الديمقراطي للسلطة عبر االنتخابات يقوم في الثقافة السياسية الديمقراطية وفي فهم مسؤولية الدولة على               

وجـد تفـويض تلقـائي      االستمرارية التي تقوم على احترام االلتزامات األساسية للدولة، فال ي          .. االستمرارية
  . ومطلق للطرف المنتصر انتخابيا إلحداث انقالب أو قطيعة مع هذه االلتزامات

السياق الراهن للتعامل الدولي مع الوضع الفلسطيني رغم محاوالت البعض، خاصة الفرنسي، إيجاد صيغ              : ثالثاً
ها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني     تقنية لم يقبلها اآلخرون لاللتفاف حول حالة الحصار التي يجري التشدد في           

ولو أنها تجري تحت عنوان الضغط المباشر على حماس، هذا السياق كما ظهر في شكل خاص                 . عملياً وفعالياً 
في محطته اللندنية األسبوع الفائت على خلفية زيادة التوترات السياسية والتنظيمية الفلسطينية وازدياد االحتقان              

ث األمنية الداخلية، قد يؤدي ذلك كله إذا لم يجري فك الحصار إلى انهيار فلـسطيني                االجتماعي وتزايد الحواد  
فمحاوالت تطويع حماس من خالل التهديد بالمجهول والفوضى قد ال تنجح            . مزدوج مجتمعي ومؤسسي أيضاً   

لو، وذلـك مـن     واالنهيار سيطيح بكل قواعد اللعبة القائمة منذ عشية اتفاق أوسلو، اللعبة التي تكرست في أوس              
  . خالل التغيير الكلي الذي سيصيب الطرف الفلسطيني وهو الطرف الرئيسي األساسي في هذه اللعبة

هنالك محاوالت عربية، كما دلت بشكل خاص القمة المصرية األردنية فـي العقبـة، وكـذلك بعـض                  : رابعاً
ة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلحياء      االتصاالت العربية الدولية، والعربية اإلسرائيلية والمناشدات المتكرر      

هي المرجعية التمثيليـة الـشرعية       . المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية       
الوحيدة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية هي الطرف القانوني المعني واالثنان يرأسهما عباس ويـستطيع              

وهي شـرعية تحظـى      . األساسي الفلسطيني من حيث امتالكه للشرعية القانونية لذلك       التفاوض حسب القانون    
هنالك دعوة إلى المفاوضات المباشرة ال يبدو       . أيضاً بشرعية شعبية قابلة للتوسع إذا ظهر ضوء في آخر النفق          
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اهزاً للتفـاوض   أن هنالك أي تجاوب دولي معها حتى اآلن، دعوة تقول ان هنالك شريكاً فلسطينياً حاضراً وج               
  . حسب المرجعيات واآلليات التي ال تمل من التذكير بها كالمياً فقط األطراف الدولية المعنية

ال يبدو من المؤشرات الظاهرة حالياً عشية اجتماع الرباعي، االجتماع الـذي سـيعقد فـي واشـنطن                  : خامساً
نطن ان الربـاعي وبـاألخص طرفـه        وبمشاركة عربية رئيسية وعشية زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى واش         

  . األساسي ومحركه 
وواضع أجندته الواليات المتحدة في صدد التجاوب مع المناشدة الفلسطينية والدعوات العربية المتكررة إلحياء              
المفاوضات برعاية دولية مباشرة تتم في إطار مؤتمر دولي على أساس المرجعيـات المعروفـة واالتفاقيـات                 

  . الموقعة
هل سيستمر التصعيد الحاصل والمتزايد والذي يهـدد بإدخـال          :  القائم حالياً ونحن على مفترق الطريق      السؤال

الملف الفلسطيني ومعه الشرق األوسط في المجهول من خالل استمرار حالة الطـرش عنـد الربـاعي أمـام                   
لحظة عـودة الـوعي عنـد       ونداءات الواقع المتردي أم سنصل إلى        . النداءات المباشرة الفلسطينية والعربية     

. الرباعي وخاصة عند محركه األميركي من أجل إعادة إحياء المفاوضات عبر الرعاية والمواكبة الدولية لهـا               
تجارب الماضي ال تشجع في هذا االتجاه األخير لكن مأساة الحاضر ومخاوف المستقبل قد تدفع إلـى إعـادة                   

  . النظر في هذا األمر
  7/5/2006البيان 

  
  ىة اخرحماس مر .42

  رأي الدستور
اذا صحت التصريحات الصادرة عن مسؤولين فلسطينيين بأن الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس رفضت              
االنضمام الى وفد أمني سيأتي الى عمان من اجل االطالع على ملف قضية االسلحة المهربة الى االردن فذلك                  

 من السلطة الوطنية التي يتعامل االردن معها بـصفتها       امر مؤسف ذلك ان الحكومة تخلط بين التزاماتها كجزء        
الرسمية و بين حماس كفصيل فلسطيني يريد التنصل من مسؤولية المجموعة التي تقول انها تابعة له واالسلحة                 

  .التي تم ضبطها في االراضي االردنية
 بـالفريق األمنـي   ما كان من شيء يحسم تلك القضية افضل من ان تلحق حماس بشكل رسمي عضوا او اكثر    

لكي تتعرف على التفاصيل التي رفضتها من جانب االردن ومن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وربما تقدم                
تفسيرا يكون لصالح تبرئتها من التهمة التي تسببت فيها المجموعة التي قالت انها من حماس واعطت بعـض                  

  .المؤشرات على ذلك
 ال يريد ان تعكر تلك القضية اجواء العالقات االردنية الفلسطينية خاصة            ومع ان االردن اعلن اكثر من مرة انه       

في هذا الوقت الذي قد تفسر فيه الحقائق بطرق كثيرة فان قدوم الوفد األمني بالشكل الـذي تقـرره االجهـزة                     
ص االمنية الفلسطينية واطالعه على مختلف جوانب قضية االسلحة سيكون في سياق تلك العالقات التي يحـر               

عليها الجانبان، فال يوجد هنا من ينظر الى حماس على أنها ليست جـزءا مـن الطـرف الفلـسطيني داخـل           
  .االراضي الفلسطينية

ولعل النقطة الغائبة عن التفكير اثناء التعبير عن ردود االفعال المستغربة او النافية هي ان االسلحة لم تأت من                   
تستطيع قيادة الحركة في فلسطين ان تقول بأنها تحت السيطرة او           فلسطين الى االردن وانما من جهة اخرى ال         

انها مطلعة على التغيرات التي تطرأ على موقفها وبالتالي قد يفيد السيد اسماعيل هنية التعـرف علـى مـا ال                     
يعرف، ولعل الفرق ظاهر بقدر ما هو كبير بين كالم السيد هنية عن تلك القضية وبين كالم غيره ممن كثرت                    

  .باتهم في اآلونة االخيرةخطا
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مرة اخرى يستطيع االردن ان يعتبر القضية نقطة في بحر المحاوالت االرهابية التي استهدفته وتستهدفه، وهو                
غير راغب في الخالف مع اي جهة كانت، ولكن على الجميع ان يتذكروا ان ابرة صغيرة غرزتها عناصر من                   

ين يضع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية في كفـة وحيـاة           الموساد في كتف خالد مشعل جعلت الملك الحس       
مشعل في كفة اخرى ألن المسألة تتعلق بأمن وكرامة وسيادة االردن وحياة كل من يقيم على ارضه، وال بأس                   

  .لو ان السيد مشعل يتعلم الدرس بدل ان يشكك في الحادثة المثبتة باالشخاص وادوات الجريمة
ي مقابل التطويق الذي تحدث عنه رئيس الوزراء معروف البخيت ومع ذلك ليس هـذا               هذا هو اذن التصعيد ف    

وقت الخالف مع حماس او غيرها، فقد قلنا ان االردن ال يتهاون وال يجامل في أمنه ابداً وال يقبل بالمزايدة من                     
ني مثلمـا يفعـل     اي طرف كان، وكل ما يريده في هذه المرحلة هو تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلـسطي               

حالياً، ومثلما يسعى لدى المجتمع الدولي والدول الداعمة وخاصة الواليـات المتحـدة االمريكيـة واالتحـاد                 
االوروبي واليابان حيث شهدت عمان لقاءات مع مسؤولين من تلك الدول وغيرهم ممن سمعوا من المسؤولين                 

ق التوأم الذي سيجد االردنيين الى جانبه حتى يـرث اهللا           االردنيين شرحاً دقيقاًللحالة التي يمر بها الشعب الشقي       
  .االرض ومن عليها

  7/5/2006الدستور 
  

  فرصة ضائعة .43
  أيمن الصفدي

أخطأت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إذ رفضت المشاركة في الوفد السياسي األمنـي الـذي كـان                  
 الحكومة عناصر في حمـاس تهريـب اسـلحة    الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن انه سيرسله لبحث اتهام       

ذلـك أن رفـض      . ضمن مخطط الستهداف مسؤولين بأمر من قيادي عسكري في الحركة موجود في سورية            
حماس المشاركة في الوفد اغلق باباً كان سيوفر مدخالً لتجاوز القضية واسترداد ما ضاع من ثقة بين الحكومة                  

  . والحركة
فالفصل بين  . ضية هي مع حماس الخارج وليس مع الحكومة الفلسطينية ليس مقنعاً          وتبرير رفض القرار بأن الق    

وكان ممثل لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنيـة        . لم يكن يوماً طرحاً للحركة    , الداخل والخارج , القيادتين
ردني في غزة بعيـد     اعلن ان الحكومة الفلسطينية ستتحقق من االتهامات خالل زيارة قام بها لمكتب التمثيل اال             

أفلم يكن الحوار الذي وفر االتفاق على ارسال الوفد فرصته سبيالً راشداً إلجـراء ذلـك                . االعالن عن القضية  
  التحقق؟ 
المطلوب كان  . لم يكن مطلوباً من الوفد الفلسطيني أن يأتي إلى عمان ليبصم على ما تقوله الحكومة              , فوق ذلك 

  . ويهدف إلى الوصول إلى حل يضمن تجاوز األزمة رغم خطورتهاحواراً جدياً يرتكز إلى الحقائق 
وكان بإمكان وفد فلسطيني تشارك فيه الحكومة الفلسطينية أن يتخذ الموقف الـذي يـشاء بعـد الحـوار مـع           

فال شك  , وأياً كان الموقف  . وإن لم يقتنع يعلن ذلك    . المسؤولين، فإن اقتنع باألدلة بحث مع الحكومة عن مخرج        
ار كان سيبني جسراً للتواصل تحتاجه حماس وضروريا للعالقة بين الحكومتين اآلن وسـط المعـضلة                أن الحو 

  . السياسية التي تعيشها المنطقة منذ فوز حماس باالنتخابات بداية العام الحالي
فالعالقـة  . فال مصلحة ألحد في تطور األزمـة      . لكن التداعيات يجب أن تُستوعب    . فرصة ضائعة أخرى إذن   

وحسناً فعلت الحكومة إذ أكدت ان األزمـة مـع          . دنية الفلسطينية ال تلغيها حادثة مهما بلغت من الخطورة        األر
فهذا موقـف يفرضـه عمـق العالقـة         . حماس لن تؤثر على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً         

لـساحة الفلـسطينية شـأناً يـؤثر        األردنية الفلسطينية ويتطلبه تداخل المصالح الذي جعل من أي تطور على ا           
  . اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على األردن
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فالقـضية  . في إعالن الدالئل التي أكدت الحكومة توصل التحقيق إليها     , وحق الناس , وهذا ال ينفي حق الحكومة    
منه بـصدقية   الذي شككت فئات    , تفاعلت بدرجة لن تمحو آثارها إال دالئل يوزنها القضاء ويدرسها الرأي العام           

وقطعاً لقول  , موعداً إلعالن الحقائق  , يوم وصول الوفد الفلسطيني   , ويجب أن يكون األربعاء   . الرواية الحكومية 
  . كل الخطباء

  7/5/2006الغد األردنية 
  

  !!الجوع وال الركوع .44
  صالح القالب

ادام أن األفق مغلق على     إنه اقتراح وجيه، وهو مأخوذ عن السلف الصالح السياسي والعسكري وليس الديني، فم            
ومـادام أن   .. هذا النحو ومادام ان المفاوضات مع العدو الصهيوني مرفوضة وهي رجس من عمل الـشيطان              

فلماذا إذا ال تكون هنـاك مبـارزة إن         .. إسقاط خيار القتال قد أستكمل بالهدنة الطويلة األمد ومن طرف واحد          
خالد مشعل وأيهـود أولميـرت وبإشـراف األمـم المتحـدة            بالسيف والترس أو بـ  النباطة أو المقالع بين          

  !. ؟...ومـــن تكون له الغلبة يكون له الحق في أن يفرض  ثوابته على اآلخر
مادام ان التفاوض مرفوض والهجمات اإلنتحارية أوقفت بهدنـة طويلـة           .. هل هناك حل أفضل من هذا الحل      

و الجوع وال الركوع ثـم      .. وأنه طظ في العالم كله    .. طومادام أنه على إسرائيل ان تنسحب بدون قيد وال شر         
  !. ؟..مادام ان ما قبل حماس كله سواد وكله جاهلية وحماس تجب ما قبلها

فإما ان تتبنى حكومـة  : هناك ثالثة خيارات ال رابع لها في ظل هذا المأزق الذي أصبح الشعب الفلسطيني فيه         
يواصل العرب عبر قممهم إعتبارها المشروع العربي لحـل قـضية           إسماعيل هنية مبادرة السالم العربية التي       

الشرق األوسط وإما ان تبادر هذه الحكومة الى االستقالة وتفسح المجال لتشكيل حكومة إئتالف وطنـي لـديها                  
الرغبة في مواصلة العملية السلمية وإما أن يشرب أبو مازن حليب السباع ويعتصر القانون األساسي اعتصارا                

الحكومة الحالية ويحل المجلس التشريعي الحالي ويدعو النتخابات جديدة على أمل ان تسفر عن نتـائج                ويقيل  
  . غير هذه النتائج

الجوع وال الركوع ربما يصلح ان يكـون مـادة          : وإن حل   .. إن هذا هو الواقع وإن هذه هي الحلول المتاحة          
الوصفة الشافية لشعب تحمل بمـا فيـه الكفايـة          تحريضية لبعض البسطاء من صغار السن لكنه بالتأكيد ليس          

وأصبح بحاجة الى فترة إلتقاط أنفاس يستطيع خاللها إرسال أطفاله الى المدارس وتوفير لقمة العـيش وأقـالم                  
  . الرصاص لهم

كانت حماس في السابق، قبل هذه الهدنة الطويلة التي أعلنتها، تجد من يصفق ويزغرد لها بعـد كـل عمليـة                     
الجـوع وال   : ما اآلن فقد أصبحت في الحكم وغدت مطالبة من قبل شعبها بحلول واقعية غير حـل                 إنتحارية أ 

الركوع ولذلك وقد تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة تختلف وإن إختالفا بسيطا عن حكومة أرييل شارون فـإن                 
إستدراج العـالم كلـه     الجوع وال الركوع، هو     : المطلوب، بدل مواجهة الشعب الفلسطيني بهذا الشعار العدمي         

وفي مقدمته الواليات المتحدة ليمارس ضغطا جديا على هذه الحكومة لتـستأنف عمليـة الـسالم ولتــوقف                  
وهذا يتطلب ان تستبدل حكومة حماس هذا الشعار الشعر بشعار يفهمه هذا العالم ويوافق              .. ممارساتها التدميرية 

  . عليه
الركوع وال يقدم له إال حل اإلنتحار الذي ال يقدم فعليـا أي حـل               الجوع وال   : إن من يقول للشعب الفلسطيني      

ولهذا فإن المخلصين لهذا الشعب والملتزمين بقضيته ال يترددون في أن يذهبوا الى نهاية النفق المظلم ليبحثـوا              
أن البديل  عن أية بارقة أمل وال يترددوا في أن يلتقوا أيهود أولميرت ليفهموه انه ليس وحده في هذه المنطقة و                  

عن الحل العادل الذي ترضى عنه األجيال هو ان يبقى الشعب اليهودي في الخنادق وفي أبراج الدبابات الـى                   
  . ماال نهاية
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ال أسهل من القول للشعب الفلسطيني الجوع وال الركوع وتركه يتحمل الوزر وحده وال أسـهل مـن تحويـل                    
أما مواجهـة   .. هذا الشعب النازف والراعف وعودا وردية     الثوابت الى قالدة عنق جميلة وال أسهل من إسماع          

السياسات والممارسات االسرائيلية المدمرة بلغة يفهمها العالم فإن هذا ما يريده الفلسطينيون في هذه المرحلـة                
  . الخطيرة وهذا هو واجب الشقيق تجاه شقيقه

  7/5/2006الرأي األردنية 
  

  تسوية؟حكومة .. الحكومة اإلسرائيلية القادمة  .45
  أسعد عبد الرحمن

تتعمد إسرائيل مواصلة السعي لإلجهاز على ما تبقى من العملية التفاوضية مع الجانـب الفلـسطيني بتكثيـف                  
محاوالت تهميش أو إلغاء الشريك الفلسطيني حتى النهاية، وطرح تسويات كاالنسحاب من طرف واحد بحجـة                

وهـدف الحكومـة   .  حدث مع االنسحاب من قطاع غـزة عدم وجود شريك فلسطيني للتنسيق معه، تماما مثلما  
المقبلة الترويج لمشروع ترسيم الحدود النهائية والدائمة إلسرائيل من جانب واحد ووضع العالم أمام أمر واقـع       

شارون لالنتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية هـو المطـروح          /وخطة إيهود أولمرت  . جديد
مشاوراته مع أحـزاب    ) كاديما(حكومة االئتالفية برئاسة أولمرت التي بموجبها أجرى حزبه         على أجندة إقامة ال   

ويبدو أن إسرائيل ستركز، راهنا، علـى مواصـلة         . ''العمل وشاس وميرتس واسرائيل بيتنا ويهودات هاتوراه      
ـ              ل اهتمامـات العـالم     التعامل مع القضية الفلسطينية ومع الدول العربية بصورة أحادية إمالئية، إضافة إلى نق

لميادين الصراع األخرى، مستفيدة من الشلل العربي شبه التام، ومن الدعم غير المحدود لـإلدارة األمريكيـة،                 
والهدف من خطة التجميع أو االنطـواء كمـا أسـماها           . وصمت االتحاد األوروبي عما يجري شرق أوسطيا      

الخالية من السكان الفلسطينيين مع إعادة المناطق       أولمرت، هو ضم اكبر مساحة من األراضي الفلسطينية شبه          
  .ذات الكثافة السكانية العالية

المدلول السياسي لهذه الخطة هو إعادة إنتاج السياسة الشارونية بفرض وإمالء حل إسرائيلي بالقوة من طـرف                 
ـ               . واحد ا وقابلـة للحيـاة     وهو حل ال يلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية أي قيام دولة متواصـلة جغرافي

كمـا أنـه حـل      . اقتصاديا باإلضافة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في القدس وحق العودة لالجئين الفلسطينيين           
االستيطان في الضفة وعزل وادي األردن ليتم فصل الضفة أو ما تبقى منها داخل غيتو               / يرسخ أقدام االستعمار  

األولى االنسحاب من البؤر    :  على وسيلتين مترابطتين   وتعتمد خطة أولمرت  . واحد كبير كما حصل مع القطاع     
االستيطانية المبعثرة غير المهمة وتقليص كلفة حمايتها المرتفعة وعددها يصل إلى العشرات، وتجميع سـكانها               

أما الوسيلة الثانية فهي اعتبار الجـدار حـدودا         ! في المستوطنات الكبيرة المحيطة بالقدس التي يجري تهويدها       
وبذلك، يضم الجدار إلى حدود إسرائيل السياسية الجديـدة الكتـل االسـتيطانية الـضخمة               . سرائيلسياسية إل 

 48وديموغرافيـا، سـيدخل الجـدار حـوالي         . ومساحات واسـعة مـن األراضـي الفلـسطينية المحتلـة          
مستوطن مـن مـستعمري     ) 171ر000(مستعمرة إلى داخل الحدود الجديدة إلسرائيل، بحيث يضم         /مستوطنة

وبما أن الجدار يبنى شرق مدينة القدس، فهذا يعني تثبيت االحتالل اإلسرائيلي لهذه المدينـة وتحقيـق                 . فةالض
وجغرافيا، سيكون الجدار معول هدم للحل المبني على دولتين، إذ سيفصل شمال الضفة             . أغلبية يهودية داخلها  

حدة اإلقليمية لألراضـي الفلـسطينية      عن جنوبها، ويفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويمزق الو         
بموجب خارطـة الطريـق ورؤيـة       ( مخلفا كانتونات منعزلة، حارما الشعب الفلسطيني من حقه األدنى           1967

  . بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة) الرئيس بوش للحل النهائي
لمئة والعشرين تؤيد خطة أولمـرت    عضوا من أعضائه ا   ) 85 -65(تظهر التركيبة الجديدة للكنيست أن غالبية       

التي ستساهم في تجاوز كابوس إسرائيل الديموغرافي، باإلضافة إلى كونه يحقق رؤية إسـرائيل فـي الدولـة                  
ستكون أول دولة في التاريخ ال تتمتع بحق السيادة على حدودها الخارجيـة، إذ أن               ) التي إذا قامت  (الفلسطينية  
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تحت مراقبتها اللصيقة بوسائل تكنولوجية معقدة وكاميرات فيديو وطائرات         هذه جميعها ستكون بيدي إسرائيل و     
وهذه الخطة الجهنمية باتت جزءا ال يتجزأ من الهجمة االستراتيجية الغربية التي تستهدف ثروات              !!! استكشاف

 في تضليل   والحكومة اإلسرائيلية طور التشكيل تعتمد، كما سابقتها، على نجاح خطتها         . ومقدرات األمة العربية  
األسرة الدولية، على قاعدة أن جوهر الصراع في المنطقة ليس احتالال إسرائيليا غاشما وهضما لحقوق شـعب                 

وبـين اإلرهـاب    ) الدولة الصغيرة المغلوبة علـى أمرهـا      (صراع بين أمن إسرائيل     (!!!) بأكمله، وإنما هو    
الذي يبدو أن العالم الغربي، على      (اومة واإلرهاب   وهذا الخلط بين المق   . الفلسطيني الذي يهدد أمنها وأمن شعبها     

  . هو عماد خطة أولمرت) األقل، بدأ يتقبله
فإسرائيل تقوم بتوظيف نجاح حماس في االنتخابات األخيرة وتشكيلها الحكومة بوصفه هدية هبطت من السماء               

تقدم األعذار إلسرائيل للهروب    على إسرائيل التي تعتبر، كما الواليات المتحدة، حماس حركة إرهابية وبالتالي            
لذلك، لجأت إسرائيل لسياسة التجويع ومحاصرة الشعب الفلسطيني ومحاربتـه فـي رزقـه              !!! من التزاماتها 

اليومي، مع تصعيد أعمال القتل والتدمير، بدعوى أن حكومة حماس ال تعترف بحق دولة إسرائيل في الوجود،                 
!! إلسرائيلية الفلسطينية وال تجـرد نفـسها والفـصائل مـن الـسالح            وال تلتزم بتنفيذ االتفاقات والمعاهدات ا     

ومعروف، إن الظروف اإلقليمية التي تواجه دول المنطقة تخدم حاليا مصلحة إسرائيل ومخططاتهـا، ذلـك أن             
التوترات في المنطقة تصرف أنظار الرأي العام العالمي عن تصعيد المحتل لجرائمه ودفـع عجلـة مخططـه                  

فالوضع المتأزم في العراق، وتأزم أوضاع لبنان وزرع بذور الفرقـة والفتنـة الطائفيـة فيـه،                 . االستراتيجي
وتصاعد المواجهة مع إيران وسوريا، كلها عوامل تساهم في صرف األنظار عن جرائم ومخططات االحـتالل          

اد للتـضحية مـا     ومع أن الشعب الفلسطيني يملك من الوعي ومن االستعد        . اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية   
يمكنه من إفشال هذا المخطط التوسعي المعادي للتسوية مهما طال الزمن، هل نستطيع قول ذلك عـن النظـام                   

  !!!الرسمي العربي أو اإلسالمي؟
  7/5/2006الرأي األردنية 

  
  أولمرت وجابوتنسكي والفلسطينيون .46

  عبداهللا اسكندر
ال . مجه الحكومي، ذروة االيديولوجيا وذروة البرغماتية     مزج ايهود اولمرت، في عبارة قصيرة أوردها في برنا        

. بل وضع هذه البراغماتية في خدمة هذه االيديولوجيا، بقوله ان خطة االنطواء هي حبل النجـاة للـصهيونية                 
لكن التنازل يبرره   . الخطة قدمها رئيس الحكومة االسرائيلي على انها تنازل كبير النه ينطوي على تقسيم البالد             

  .وما عدا ذلك، ال يدخل في أي حساب اسرائيلي... غالبية يهوديةضمان 
واذا كان ثمة جدل داخلي اسرائيلي، سواء بين مكونات الحكومة او في الكنيست او بين االحزاب االسـرائيلية،                  

طواء تثيره هذه الرؤية فهو يتناول كيفية توفير افضل الظروف لمنع اي ربط بين الخطوات التنفيذية الالحقة لالن                
. وقد يالقي اولمرت صعوبات داخلية، وربما انشقاقا داخل حكومته        . وبين اي حق وطني او سياسي للفلسطينيين      

لكن كل ذلك سيدور حول تحسين هذه الظروف والـضمانات          . وقد يضطر الى إدخال تغيير على طبيعة ائتالفه       
  .التي ستحصل عليها اسرائيل الستمرارها

نسكي وحده من كل قادة الصهيونية ليس إلسكات خـصومه والمزايـدة علـيهم او               لقد استشهد اولمرت بجابوت   
وتاليـاً  . كتكتيك لتبرير تنازالته، وإنما ألنه يريد تثبيت نفي أي حقوق لغير اليهود في ارض اآلباء واالجـداد                

ـ              ي تلـك التـي     انهاء العملية السياسية، بكل تسمياتها، مع الفلسطينيين، ولتصبح أي شراكة فلسطينية مقبولة ه
  ...تساعد في نفي الحقوق الوطنية للفلسطينيين

. وسيعمل اولمرت على تسويق خطة االنطواء في اطار هذه االستراتيجية، بغض النظر عن كل محسنات لفظية               
وسيكون هدف تحركه الديبلوماسي تسويغ انهاء التزامات وقعتها حكومات اسرائيلية سابقة بحل يعترف بحقوق              
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بدءاً من اتفاقات اوسلو مرورا بالتفاهمات الالحقة وصوالً الى خريطة الطريـق ورؤيـة بـوش                للفلسطينيين،  
وهذا يعني ان الهدف الفلسطيني السرائيل ال تختصره حماس، وإنما يشمل كل تعبيرات             . لدولتين قابلتين للحياة  

  .يرالشخصية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك السلطة ورئاستها وقواها ومنظمة التحر
ويجد رئيس الحكومة االسرائيلية الجديدة نفسه في موقع القادر على تسويق العودة عن االلتزامات بفعل وضـع                 

لكن النزاع الفلسطيني الداخلي، بعد فوز حماس في االنتخابـات التـشريعية وتـشكيلها              . اقليمي ودولي مناسب  
العمل الفلسطيني، وانما باتت تتشكل معـه       الحكومة، لم يعد مجرد خالف بين وجهات نظر ومنافسة على قيادة            

  .مالمح الغاء للشخصية الوطنية الفلسطينية
سيدفع استمرار الحصار العسكري والمطاردة المستمرة وعمليات القتل االسرائيلية، ومواصلة الحصار السياسي            

 فيه اي قـدرة جديـة       الدولي، وحتى العربي، وتفاقم األزمات المالية واالقتصادية والمعيشية، الى وضع تنتفي          
واذا أضيف الى ذلـك التنـاحر       . وذلك رغم كل التفنن اللغوي البقاء مناخ التعبئة       . وفاعلة للتأثير في االحداث   

والتجييش الذاتي والميليشيات الجديدة وصوالً الى احتمال الصدام العسكري الداخلي، تزداد قدرة اولمرت على              
  .د استثنائية القناع العالم بنفي وجود الشريك الفلسطينيالفعل والقرار، ومن غير ان يضطر الى جهو

. وألن الوضع كذلك، يعتبر اولمرت ان هذه المرحلة استثنائية بالنسبة الى اسرائيل، وحبل نجـاة للـصهيونية                
ذلك انه، وربما للمرة االولى فـي       . وسيعمل على االستفادة القصوى منها قبل ان تطرأ ظروف تعدل الصورة          

يرة، يهدد النزاع الداخلي الفلسطيني، المفتوح على كل االحتماالت، باهـدار الشخـصية الوطنيـة               العقود االخ 
  .الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من فرض االعتراف بوجودها اوال وكشريك في سالم ثانياً

  7/5/2006الحياة 
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