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***  
   تتبادالن اإلتهامات بأحداث غزةفتح وحماس .1

 حماس حملت المسلّحين التابعين لفـتح مـسؤولية          ان رام اهللا  من   8/5/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     نشر
  هنـاك  جاء ذلك على لسان عدنان عصفور القيادي في حماس والـذي أكّـد أن              و .األحداث المؤسفة في غزة   

 الحركـة وأضـاف أن     .منع انتشارها في باقي مناطق القطاع     و لتطويق األحداث    الحركة مساعي حثيثة تبذلها  
وجهت نداء ألفرادها بضرورة ضـبط الـنفس         و .اتصلت مع الفصائل الفلسطينية األخرى وطلبت منهم التدخّل       

 3ح باختطاف   وقال إن الذي حصل هو قيام مجموعٍة مسلّحة من فت          .والتعامل مع هذه األوضاع بحكمٍة ورِوية     
  . من فتح4من كتائب القسام وقتلت أحدهم، ومن ثم قامت كتائب القسام باختطاف 

حمـاس وسـعيد      فتح حملـت   انغزة  من   8/5/2006 وكالة األنباء الفلسطينية  وفا       من جهة أخرى أوردت   
أت بقيـام   وقالت فتح في بيان أصدره مكتب اإلعالم الحركي، إن هذه األحداث بـد             .صيام، مسؤولية األحداث  

 وقد حاول عناصر الحاجز اختطاف ناجي أبو خاطر مـن           ،مجموعة من كتائب القسام بنصب حاجز عسكري      
كوادر فتح عند وصوله إلى المكان، ولكن تدخل الجمهور حال دون ذلك، وتمت الـسيطرة علـى المـسلحين                   

ثة أفراد مـن عائلـة قـديح        وتال ذلك قيام عناصر حماس باختطاف ثال       .واقتيادهم إلى ديوان عائلة أبو خاطر     
 سيارات  ةهاجمم إال أن حماس قامت بنصب كمائن و       ، وبعد تدخل الوجهاء تم إطالق سراح الجميع       ،ينتمون لفتح 
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وذكر البيان أنه في حـادث      .  سبعة مواطنين  ةباصعنصرين من فتح وإ   د  ا استشه مما أدى إلى  فتح  لتقل عناصر   
 متوفرة بكثرة لدى    ةد أن قام ملثمون بإطالق النار عليه من سيار        بع الذي كان ملثماً     منفرد قتل أحد أفراد حماس    

فتح تتوجه إلى أعضائها وكوادرها بإبداء أعلى       ان   البيان   أضافو .حماس وتستخدمها لتسيير دوريات عسكرية    
 لن تتهـاون    هادرجات ضبط النفس وعدم االنجراف إلى دوامة الفتنة التي يسعى البعض إلشعالها مع التأكيد بأن              

  .ي دماء أبنائها وأمن الوطن والمواطنف
. حـصلت أعربت عن أسفها للمواجهات التي        كتائب القسام   ان غزةمن   8/5/2006قدس برس   ونشرت وكالة   

شعب وتماسكه رغم سعي بعـض المـشبوهين        الا على وحدة أبناء     هؤكد حرص ت هاوقالت في بيان توضيحي، إن    
ائق وابتداع روايات كاذبة ومضللة من أجل توتير األجـواء          وحذرت من محاولة قلب الحق     .للعبث بهذه الوحدة  

   .وإثارة الفوضى والبلبلة
المجلس الوطني الفلـسطيني ادان     ان   9/5/2006الدستور  ، ذكرت   كمال زكارنة  عمانونقالً عن مراسلها في     

ج عـن    ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الصدامات بأنها خرو          التي وقعت، الصدامات  
تشكل تحديا للثوابت الفلـسطينية المتفـق عليهـا والرادة          أنها  المسار الوطني وتجاوز لكل الخطوط الحمراء و      

ودعا الزعنون قادة فتح وحماس للتصرف بمسؤولية وطنية والحرص على الدم الفلـسطيني             . الشعب الفلسطيني 
شهر الحالي والعمل على ترسـيخ الوحـدة        ودعا كافة الفصائل والقوى لالستعداد للحوار الذي سيجري نهاية ال         

  .الوطنية وتحقيق االهداف الوطنية باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين
  ان أ.ب. د  و حـسن جبـر   نقًأل عن مراسلها    غزة   من 9/5/2006 األيام الفلسطينية    وعلى صعيد أخر نشرت   

حداث وقال خالد أبو هالل في مؤتمر صـحافي إن لجنـة            األتشكيل لجنة تحقيق في     عن  وزارة الداخلية أعلنت    
 .التحقيق ستعمل على كشف الحقيقة، متعهداً بحصول كل طرف على حقه وفقاً لـما ستظهره نتـائج التحقيـق                 

قالت لجنة المتابعة العليا للقـوى الوطنيـة         من جهتها    .وناشد قادة فتح وحماس بالتوقف عن التراشق اإلعالمي       
حداث، بهدف تحديد المسؤولية وإدانة الجهة المسببة لهـا         األكلت لجنة لتقصي الحقائق بشأن      واإلسالمية إنها ش  

معالجـة  حوار الديمقراطي سبيالً وحيـداً ل     وطالبت اللجنة في بيان أصدرته باعتماد ال       .وإعالن ذلك للرأي العام   
ودعـت إلـى إزالـة       .لمقدسالتباينات والخالفات الداخلية في الصف الوطني، مؤكدة حرمة الدم الفلسطيني ا          

وطالبت بتحريم اسـتخدام لغـة      . مسلحة وكل أشكال التحشيد والعمل على عودة األمور إلى طبيعتها         المظاهر ال 
بتـوفير األجـواء المالئمـة       و التخوين والتكفير والتجريم في العالقات الداخلية الفلسطينية وفي وسائل اإلعالم         

 .ب وقت لبناء الوحدة الوطنية ولمواجهة كل التحديات والــمخاطر         إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني في أقر     
من جانبه دعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووقف كافة                 

وطالب كافة األطراف بضبط النفس وبذل كافة الجهود لمنع امتداد األحداث أو تطورها مؤكداً               أشكال التحريض 
  . ميةة التباينات بالحوار والطرق السلحاجة إلى معالجال
  
  أبو مازن يطالب الرباعية بتقديم المساعدات تجنبا لكارثة  .2

اعلن متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان الرئيس محمود عباس وجـه              :  فارس شرعان  ،رام اهللا 
ستمرار في تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، محـذرا  امس رسالة عاجلة الى اللجنة الرباعية طالبها فيها باال 

وابدى ابو مازن استعداده لمفاوضات فورية مع اسرائيل لتطبيـق          . من كارثة انسانية في االراضي الفلسطينية     
الى ذلك قال مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى ان الرئيس الفلسطيني طلب من الحكومة              . خريطة الطريق 
جنة الرباعية على ضرورة استئناف المساعدات للفلسطينيين والعمل على إيصالها محذراً مـن             االردنية حث الل  

  . وقوع كارثة حقيقية في االراضي الفلسطينية
  9/5/2006الشرق األوسط 
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  تيسير خالد يحذر من خطورة تحويل الرباعية منتدى خيرياً .3
ير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطيـة       ناشد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر        :لندن

كالً من مصر والسعودية واألردن واالتحاد األوروبي وروسيا ممارسة الضغط في اجتماع اللجنـة الرباعيـة                
وعدم السماح بتحويلها عن الهدف الذي تشكلت من أجله وهو دفع جهود التسوية الى األمام وصوالً الى حـل                   

نية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفق ما نصت عليـه خريطـة طريـق اللجنـة     يفضي الى قيام دولة فلسطي   
وحذر خالد في بيان من خطورة تحويل اللجنة الرباعية الى منتدى أعمال خيرية تبحث عن مخـارج                  .الرباعية

ة لكيفية وصول المساعدات الى السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تارة من خالل صندوق ائتمـائي وتـار               
 ان هذا يحرفها عـن      :الئقا. اخرى من خالل البنك الدولي في سياق العقوبات الموجهة ضد الشعب الفلسطيني           

  .هدفها
  9/5/2006الحياة 

  
   للدخول في حوار مفتوح مع الرباعية  مستعدةالحكومة: الخضري .4

ة للدخول في حوار    كرر وزير االتصاالت الفلسطيني جمال الخضري استعداد الحكوم        : وكاالت ، رام اهللا  ،غزة
وقال الخضري أمس إن الحكومة على استعداد للدخول في الحوار من دون شروط              .مفتوح مع الرباعية الدولية   

مسبقة، من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتجنيب المنطقة ويالت الحروب والصراع، وإحالل األمن والسالم              
نحن نكرر النداء مرة أخرى من أجـل أن نـشرح           :  وأضاف في المنطقة، غير أن أحداً لم يستجب لهذا النداء،        

  .قضيتنا، وإيجاد آلية إلزالة االحتالل اإلسرائيلي القائم
  9/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وزير المال الفلسطيني ينفي فشل المفاوضات مع الجامعة العربية   .5

رته والجامعة العربية لحل األزمـة      نفى وزير المال الفلسطيني عمر عبدالرازق فشل المفاوضات بين وفد وزا          
المالية التي تواجه الحكومة بغية تحويل رواتب الموظفين واألموال العربية إلى األراضي الفلسطينية، وقال إن               

وأكد أن كل المعلومات حول فشل المفاوضات هي شـائعات عاريـة             .وفداً فنياً اليزال في القاهرة لحل األزمة      
مة وفد وزارة المالية تسير على ما يرام وبنجاح ورفض اإلفصاح عـن طبيعـة            عن الصحة مشدداً على أن مه     

  .المحادثات أو الحلول من أجل عدم التأثير في الجهود الجارية
  9/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الزهار التقى وزير خارجية البرتغال والقنصل الفرنسي في السعودية .6

، أن وزير الخارجية األوروبي الذي التقـاه الزهـار، خـالل            كشفت مصادر مطلعة لأليام    :كتبت أسماء الغول  
وكـان   .جولته الخارجية ورفض ذكر اسمه هو وزير خارجية البرتغال البروفيسور دييجو فرايتاس دو آمارال             

الزهار التقى دو آمارال أثناء زيارته إلى إحدى دول الخليج بشكل غير رسمي، ودار بينهمـا حـوار تنـاول                    
وأكدت المصادر أن القنصل العام الذي صرح الزهار بلقائه هو قنصل           . لى الشعب الفلسطيني  الحصار األخير ع  

فرنسا في السعودية، عيسى مارو، الذي التقاه الزهار على هامش ندوة جماهيرية ألقاها في جدة، وحضرها ما                 
لى أن حواراً دار بين     ونوهت إ . ينوف عن مائتي مهتم من األكاديميين والمثقفين، كان القنصل الفرنسي أحدهم          

  .االثنين بعد انتهاء الندوة، ورجحت أن اللقاء كان بمثابة جس نبض الحكومة الفرنسية تجاه الفلسطينيين
  9/5/2006األيام الفلسطينية 
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  القدومي يبحث مع الرئيس اليوناني آخر تطورات األوضاع   .7
 كارلوس بابولياس آخر تطورات األوضـاع فـي         مع الرئيس اليوناني  اإلثنين  بحث السيد فاروق القدومي     : أثينا

واألثار المدمرة للحصار االقتصادي على الشعب الفلسطيني الذي يـؤثر سـلبياً             األراضي الفلسطينية والمنطقة  
وأشار إلى الدور الهام الذي يقوم به االتحاد األوروبي سياسياً واقتصادياَ وإلـى              .على عملية السالم في المنطقة    

قوية هذا الموقف للوصول إلى تطبيق االتفاقيات التي تم توقيعها، مؤكداً أن على إسرائيل أن               ضرورة تطوير وت  
تبدأ بتنفيذ خطة االنسحاب من الضفة وليس إعادة االنتشار أو اإلجراءات األحادية الجانب وأن مبدأ الدولتين ما                 

  .وسطزال قائماً لما فيه مصلحة السالم العادل والدائم والشامل في الشرق األ
  8/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  نسعى إلى كسر الحصار الدولي وفتح عالقات مع الدول األوروبية: الخضري .8

 أكد وزير االتصاالت الفلسطيني جمال الخضري أن الحكومة تسعى لكسر الحصار الظـالم المفـروض                :غزة
 األوروبي، ونسعى لفتح عالقات مـع الـدول         نحن نريد أن نكسر هذا الحصار     : على الشعب الفلسطيني، وقال   

وشدد الخضري على أن الشعب الفلسطيني شعب محتل يريد أن يزيـل             .األوروبية ألننا أصحاب قضية عادلة    
  .ووصف الحصار بالجائر .االحتالل عن أرضه

  8/5/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ئيمبنى التشريعي في رام اهللا يتعرض لحريق جراء تماس كهربا .9

 شب حريق امس في المقر االداري المؤقت للمجلس التشريعي بـرام اهللا جـراء تمـاس                : نائل موسى  ،رام اهللا 
وألحق الحريق اضرارا مادية     .كهربائي وقع فيما يبدو في التوصيالت الكهربائية الرئيسية في الطابق االرضي          

 .ناء حاالت من الهلع واالختنـاق بالـدخان       في المبنى دون ان يبلغ عن اصابات تذكر بين المتواجدين فيه باستث           
واكدت مصادر متطابقة في الشرطة والدفاع المدني ومسؤولين ان الحريق اندلع عرضيا بفعل تماس لكن رئيس                

داعيا الى تشكيل لجنة تحقيـق للوقـوف        .. عزيز الدويك لم يستبعد امكانية ان يكون الحادث مفتعال        . المجلس د 
فور عن تعطيل الدوام الرسمي في المبنى حتى صباح السبت المقبل نظرا النقطاع             واعلن على ال   .على الحقيقة 

الدويك الحادث في تعقيب فوري     . ووصف د  .التيار الكهربائي عن المبنى والحاجة الى اجراء ترميمات عاجلة        
مين سـر    لكن ا  ،ل والواليات المتحدة بالوقوف خلف الحريق     يبأنه عمل خطير جدا متهما جهات مرهونة باسرائ       

وانتقد نواب من كتلـة فـتح البرلمانيـة          .محمود الرمحي قال ان الحريق نجم عن تماس كهربائي        . المجلس د 
تصريحات رئيس المجلس ووصفوها بالمتسرعة ودعوا الى الكف عن اطالق اتهامـات خاصـة وان سـبب                 

 .البيرة العقيد ماجد الهواري   الحريق واضح للعيان وانه ناجم عن تماس وهو ما اكد عليه مدير شرطة رام اهللا و               
  .عبد اهللا عبد اهللا، أن يكون الحادث بفعل فاعل. ونفى رئيس اللجنة السياسية في المجلس د

  9/5/2006الحياة الجديدة 
  

  ملثمون يطلقون الرصاص على األمن الوقائي بغزة  .10
 مقر األمن الوقائي فـي تـل        ذكرت أنباء أولية أن سيارتي جيب تقالن عدداً من المسلحين الملثمين مرتا مقابل            

وأفاد شهود عيان أن المسلحين يرتدون الزي        .الهوا وأطلق المسلحون الرصاص باتجاه المقر وفرتا مسرعتين       
والحظ المواطنون انتشار المسلحين في المنطقة لمنع انتشار الفتنة          . وأن السيارتين ال تحمالن أية أرقام      ،األسود

 أنباء الحقة أن اثنين من كتائب القسام حاوال اقتحام حاجز للوقـائي مـن               وأكدت .وقطع الطريق على مشعليها   
  .بينهما شخص يدعى أبو سامح وقد تم اعتقالهما للتحقيق معهما قبل إطالق سراحهما

  9/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
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   مليار دوالر1ر8الحكومة تبحث مسودة خطة دعم طارئة كلفتها  .11

 مليـار دوالر    1ر8تبحث الحكومة، مسودة خطة دعم اقتصادي طارئة تبلغ كلفتهـا           :  حسام عزالدين  ،رام اهللا 
وحسب وزير التخطيط فإن الجهـات الحكوميـة المختـصة      .للفترة من شهر نيسان وحتى كانون االول المقبل       

وتشمل الخطة توفير دعم طـارئ لرواتـب المـوظفين،           .كانت اعدت مسودة هذه الخطة، وسيتم بحثها، اليوم       
وقـال ابـو عيـشة     .ير مشاريع في الشأن االجتماعي، ومنها توفير فرص عمل في اطار مواجهة البطالة    وتوف
وحول ما إذا    .ان اعضاء الحكومة سيبدأون حملة دبلوماسية واسعة سعياً لتوفير الدعم الالزم لهذه الخطة            : لاليام

 سنعرض الخطة علـى     :ال أبو عيشة  كانت الحكومة ستعرض خطتها الطارئة على البنك الدولي بعد اقرارها، ق          
  . كافة الجهات ومن الطبيعي أن نعرضها على البنك الدولي

  9/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  وزراء حماس يركبون سيارات األجرة ومترو األنفاق في القاهرة .12
الجـرة  فى سابقة قد تكون االولى من نوعها استخدم وزراء حكومة حماس سيارات ا            :  القاهرة ،سيد عبد العال  

ومترو االنفاق خالل تنقالتهم فى القاهرة حيث انهم ال يملكون سيارات ليموزين او مرسيدس التي يـستخدمها                 
الوزراء للتنقل اثناء وصولهم لمطار القاهرة كما ان الوفد الفلسطيني الذي زار ايران مؤخرا وجـاء للقـاهرة                  

 حتى ثالثة نجوم لكنهم نزلوا في فنـدق غيـر           كمعبر الى االراضي المحتلة لم ينزل في فنادق خمس نجوم وال          
 دوالرات فقط وعند قيـام وزيـر الثقافـة          10 جنيها أي ما يقرب من       60مصنف في منطقة المنيل ثمن الليلة       

الفلسطيني ابو السبح بالعودة الى قطاع غزة انتظر األتوبيس العادي الذي ينقل الركاب الى رفح مـن منطقـة                   
ان االنتقال من رفح المصرية الى داخل القطاع يمكن ان تقطعة السيارة مباشرة في              الترجمان وسط القاهرة كما     

اما بالنـسبة لوفـد وزارة      . ثالث ساعات إال ان أبو السبح ركب سيارات اجرة واستغرق حوالي تسع ساعات            
يبين مـن احـد    المالية الذي يزور القاهرة حاليا والذى التقى عمرو موسى فإنه ينتقل بسيارة احد االصدقاء القر              

اعضاء الوفد الذي ال يملك وال يريد استخدام المرسيدس وذلك توفيرا للنفقـات ومعايـشة لظـروف الـشعب                   
 .الفلسطيني الذي يعاني الحصار

 9/5/2006عكاظ 
  

  حماس قد تقبل المبادرة العربية تكتيكيا : تحليل .13
الفلسطينية بقيادة حماس لمبادرة الـسالم       رجح عدد من الخبراء قبول الحكومة        : عال عطا اهللا وياسر البنا     ،غزة

العربية كحل تكتيكي لمواجهة الحصار المالي والعزلة المفروضة عليها، فيما تنفي الحركة إلى اآلن قبولها لهذه                
نت أن تبادر الحكومة    .وتوقع مؤمن بسيسو، المحلل والكاتب السياسي في تصريحات إلسالم أون الين           .المبادرة

خاذ مواقف إيجابية من مبادرة السالم العربية كحل وسط يعمل على إخراجها من نفق العزلـة                الفلسطينية إلى ات  
وأوضح أن الحكومة ستتبنى أهم النقاط الواردة فيها ولن تتبناها بـالمطلق مـع تحفظهـا علـى بنـد                     .الدولية

الحكومة :  قائالً ودعا بسيسو إلى ضرورة التفريق بين موقف حماس وبين موقف الحكومة           .االعتراف بإسرائيل 
الفلسطينية اآلن لم تعد تمثل وجهة نظر حماس وحدها؛ بل باتت تمثل الشارع الفلـسطيني بمختلـف شـرائحه                   

ورأى أن قبـول     .كما أن مهمة توفير الرواتب وإيجاد الحلول لمشاكل الشعب ليست من مهام حماس            .. وأطيافه
ار صعب؛ حيث سيزيد من فـرص الـدعم العربـي           الحكومة بمبادرة السالم العربية سيضع إسرائيل أمام خي       

وبالنسبة لموقف حماس كحركة من هذه المبادرة، أكد بسيسو أنها ال تقبـل بأيـة                .والدولي للحكومة الفلسطينية  
   .مبادرات، وسيبقى موقفها واضحا إزاء هذه االتفاقيات
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وره أن المأزق السياسي للسلطة     مخيمر أبو سعدة، مدرس العلوم السياسية بجامعة األزهر في غزة، رأى بد           . د
الفلسطينية والحصار والعزلة االقتصادية المفروضة عليها يتطلب من الحكومة إبداء بعض المرونة الـسياسية،              

أعتقد بالفعل أن الحكومة بدأت تفكر بـشكل        : وقال .والتي تتمثل في حدها األدنى بقبول مبادرة السالم العربية        
وأبدى اعتقاده بأن الحكومة قد تقبل بالمبادرة خاصة أن إسـرائيل            .الم العربية عملي في االعتراف بمبادرة الس    

نفسها ترفض المبادرة، وبالتالي قد يكون الهدف من القبول هو فقط تحويل الضغط إلى الحكومـة اإلسـرائيلية                  
   .والجانب األمريكي بالتحديد

مسك بموقفها من إسرائيل الداعي إلى عدم       أبو سعدة أنه في الوقت نفسه يمكن لحماس كحركة أن تت          . وأوضح د 
لكنه رأى أنه في حال اعتراف الحكومة بالمبادرة فـإن هـذا سـيعطيها               .االعتراف باالتفاقيات الموقعة معها   

شرعية فلسطينية وعربية فقط، لكنه لن يكسر الحصار الدولي عليها، منوها بـأن الـثمن مقابـل االعتـراف                   
  .م المالي فقط دون حدوث انفراجة سياسيةبالمبادرة العربية هو وصول الدع

أما أشرف العجرمي، الكاتب والمحلل السياسي من غزة، فذهب إلى أن هناك بالفعل إشارات من قبل الحكومـة        
لكن من الصعب الحكم بأن     : غير أنه أضاف مستدركا    .تفيد بأنها تسير نحو التعاطي اإليجابي مع هذه المبادرة        

ولفـت   .اه، خصوصا أن هناك تصريحات متناقضة من قبل وزراء فـي الحكومـة            الحكومة سائرة بهذا االتج   
العجرمي إلى أن تبني الحكومة للمبادرة العربية يمكن أن يفتح ثغرة في جدار الحصار الغربي عليها؛ حيث إن                  

   .الدول العربية ستكون مضطرة للدفاع عن حكومة حماس وتسويقها دوليا
  7/5/2006اسالم اون الين 

 
  المقاومة تفجر عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية شمال غزة لجان .14
 شمال غزة، وهو ما     في فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة جانبية بدورية راجلة من جيش االحتالل             :غزة

ومن جانبها أعلنت ألوية الناصـر       .اعترفت به ناطقة بلسان جيش االحتالل، لكنها زعمت عدم وقوع إصابات          
وأكدت أن العملية تأتي رداً على المجازر واالنتهاكات اإلسرائيلية والتـي           العملية،  مسؤوليتها عن   صالح الدين   

  .لويةاألكان آخرها مجزرة حي الصبرة واستشهاد خمسة من مجاهدي 
  8/5/2006قدس برس     

  
   تنظيم القاعدة في ارض الرباط -االعالن عن انشاء جيش القدس االسالمي .15

تأسيسها في االراضي الفلسطينية وذلك عن  تنظيم القاعدة ى مجموعة قالت انها تنتمي الاعلنت: ف ب  ا،القدس
وجاء البيان بعنوان جيش القدس  . مكتب وكالة فرانس برس ولم يتسن التأكد من صحتهىفي بيان وصل ال

مسلمين واوضح جيش القدس انه سيستهدف كل عدو لالسالم وال . تنظيم القاعدة في ارض الرباط-االسالمي
 وتعهدت المجموعة بأنها ستعرض .ضرب بيد من حديد كل الحمالت الصليبية االمريكية والصهيونيةي سهوان
وهذه اول مرة يعلن فيها عن تشكيل مجموعة تنتمي الي  .ا المقاتلةه شاشات التلفاز صورا لمجموعاتىعل

   .القاعدة في االراضي الفلسطينية
  9/5/2006القدس العربي  

  
  ؤيد خطف جنود إسرائيليين البطش ي .16
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن الحل األسرع إلرغام االحتالل اإلسرائيلي علـى                : وام

 سلكنا كل السبل السياسية وأعطيت قضية       انناوقال  . إطالق األسرى الفلسطينيين هو خطف الجنود اإلسرائيليين      
   .و أفشل جميع الخططاألسرى كل الدعم والتأييد ولكن العد

 9/5/2006البيان 
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   ناطقين رسميين بلسان فتح7 .17
بعد شح الناطقين الرسميين باسمها في فترة ترؤسها للحكومـة          :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،القدس المحتلة  رام اهللا، 

 فبعد تعيـين أحمـد   .الفلسطينية زاد وبشكل ملحوظ عدد الناطقين بلسان حركة فتح لدى وجودها في المعارضة   
 6عبدالرحمن ناطقا رسميا باسمها توالت القرارات بتعيين ناطقين إضافيين باسم الحركة شملت حتـى أمـس                 

ناطقين إضافيين هم أحمد غنيم، ماهر مقداد، توفيق أبو خوصه، جمـال نزال،عبـدالقادر الخطيـب وفهمـي                  
قف الحركة ومعـه أعـضاء       الذي يعبر عن موا    ،الزعارير إضافة إلى عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية        

ويقول مسؤولون في الحركة إن سلسلة التعيينات هذه تأتي في           .المجلس عن الحركة وأعضاء اللجنة المركزية     
  . إطار جهود الحركة لتوضيح مواقف الحركة بشأن القضايا المختلفة

  9/5/2006الوطن السعودية 
  

  على إسرائيل أن تبدي مزيداً من السخاء تجاه عباس: بيريز .18
طالب شمعون بيريز، الحكومة االسرائيلية بإجراء حوار مع محمود عباس، ومن صفها بــالجهات              : الناصرة

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تنفيذ خطة التجميع أمر ال بد منـه، إذا أرادت إسـرائيل                  . المعتدلة في السلطة  
الحدود الدائمة فـي غـضون ثـالث        تجنب وقوع دائرة جديدة لسفك الدماء، معرباً عن اعتقاده بإمكان ترسيم            

  .سنوات
  08/05/2006قدس برس 

  
  مقربون من بيرتس يشككون في قدرة الحكومة اإلسرائيلية على إكمال واليتها .19

ن الحكومـة اإلسـرائيلية     أ وا قـال  ،ن من بيرتس  يمقربأن  : رام اهللا ووكاالت   من   9/5/2006 المستقبل   نشرت
سـيكون علـى بيـرتس      أنه   ، قولهم هميعوت أحرونوت، أمس، عن   ونقلت يد  .الجديدة لن تصمد أكثر من سنتين     

االستعداد خالل هذه الفترة لتعزيز قوته في حزب العمل وتمهيد الطريق أمام منافـسة جديـدة علـى رئاسـة                    
 تقديراتهم بأن التركيبة الحالية للحكومة ال تسمح لها بإنهـاء فتـرة             واسوغ حيث   .الحكومة في انتخابات جديدة   

 سيكون بنجاحه فـي منـصب       هونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيرتس قوله إن امتحان          .كاملواليتها بال 
   .وزير الدفاع وهذا ما سيؤهله ليكون مرشحاً حقيقياً ومناسباً لرئاسة الحكومة

نه مـن الـسابق ألوانـه    أعتبر أ  بيريتس،أحد مستشاريأن : يو بي أي نقال عن  9/5/2006 البيـان    وذكرت
ما يربط بين أولمرت وبيرتس اآلن أقوى       إال أن    . الحكومة رغم أن أمامها الكثير من المشاكل       الحديث عن عمر  

 إثبات نفسيهما ولذلك فإن مصلحتهما تكمـن فـي          حيث يريد اإلثنان  . من الصراعات التي ستظهر في المستقبل     
 هـا األقـل ألن   ثالث سـنوات علـى        الحكومة  أن تصمد  توقع حزب العمل،    من يوسي كاتس،     كما أن  .التعاون
 على الرغم من أنه يتوجب األخذ بالحسبان كيف سيتصرف الجانب الفلسطيني وإلى أي مدى سـيؤثر                 ،مستقرة

  .على الحلبة السياسية في إسرائيل
  

 حدود دائمة بحدود قابلة للحماية ترسيم أولمرت استبدل مصطلح  .20
ل حكومته مصطلح حدود دائمة قالت معاريف امس ان أولمرت استبدل بعد تشكي :تل أبيب ـ يو بي أي

 هو أنه من أجل رسم حدود دائمة ،ن الفرق األساسي بين المصطلحين حيث أ.إلسرائيل بحدود قابلة للحماية
 هنإفي مقابل ذلك ف و. إسرائيل إبرام اتفاقات مع الدول المجاورة لها وخصوصا مع الفلسطينيينىيتوجب عل

  .ب أكثر مع خطة التجميع التي ينوي تنفيذهايعتبر أن مصطلح حدود قابلة للحماية يتناس
  9/5/2006القدس العربي 
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  توجه نحو تشكيل معارضة في الكنيست إلفشال خطة التجميع .21
المعارضـة فـي    أن  : القدس في مراسليها    آمال شحادة وكامل ابراهيم     عن 9/5/2006 الرأي األردنية    نشرت

كتلة برلمانية من الليكود واسرائيل بيتنـا واالتحـاد          من خالل تشكيل      التجميع الكنيست تسعى الى افشال خطة    
ففي حين  . اال ان هذا النشاط يواجه خالفات داخلية على تزعمه        . ها للقيام بنشاطات مكثفة الحباط تنفيذ     ،الوطني

   لكونه الكتلة االكبر في المعارضة يشترط ليبرمان دخول التكتل بان يكون برئاستهذلكيرى الليكود ان من حقه 
الكنيست أسقط امـس أول اقتـراح       أن   :الناصرة من   9/5/2006 الغد األردنية     مراسل برهوم جرايسي  وذكر

وقال مراقبون ان    .مشروع كتلة اسرائيل بيتنا، بحجة خطة التجميع      ل بادرت ل  بعد أن لحجب الثقة عن الحكومة،     
ة بعد اربعة ايام من المـصادقة       هذه اول مرة في تاريخ الكنيست التي يقدم فيها اقتراح لحجب الثقة عن الحكوم             

  .عليها
  

  تفكيك البؤر االستيطانيةوايا شكك في نتحركة السالم اآلن  .22
أفادت وسائل االعالم العبرية ان االدارة المدنية لجيش االحتالل في الضفة الغربية ابلغت المحكمـة               : الناصرة

ة العشوائية التي اقيمت في أنحاء الضفة من         انها بصدد إعداد خريطة تشمل البؤر االستيطاني       ،االسرائيلية العليا 
ر ؤوتدعي سلطات االحتالل ان عدداً من الب       . سيتم بعدها هدم المباني غير القانونية      ، حيث دون ترخيص رسمي  

شـكك  من جهته و . أي على أراض فلسطينية صادرتها ما يمهد إلضفاء الشرعية عليها       ،اقيم على أراضي دولة   
ن كل الحقـائق    ال ،قال ان ال حاجة إلعداد خريطة جديدة      حيث   اآلن في نية الجيش،      األمين العام لحركة السالم   

 بيرتس بتحديد موعد إلخالء     من جهة أخرى  وطالب  .  ساسون في تقرير المتعلقة باالستيطان العشوائي متوافرة     
  .الجيش في محاربته االستيطان العشوائيللتأكد من جدية البؤر 

  9/5/2006الحياة 
  

  حكومة أولمرت ال تحمل أي أفق سالم: لينائب إسرائي .23
أكد دوف حنين، أن الحكومة الجديدة ال تحمل أي بشرى أو أفق بالسالم مع الفلسطينيين، مشيراً إلـى   : الناصرة

أنّها بحاجة إلى اتجاه سياسي آخر مغاير للخطط األحادية التي تخطط لها، باالستجابة لمبادرة السالم العربيـة،                 
ومن جهة أخرى؛ أشار إلى أن الفجوات االجتماعية في إسرائيل آخذة باالتساع، مؤكداً             . وضاتوباستئناف المفا 

  .فشل السلطات اإلسرائيلية في امتحان توفير المساواة للفلسطينيين الذين يعيشون داخل أراضي الخط األخضر
  08/05/2006قدس برس 

  
  ناسرائيل تتهم حماس بتنفيذ صفقة أسلحة من تجار إسرائيليي .24

وادعـت   . حماس بتنفيذ صفقة اسلحة بقيمة مئة الف دوالر من تجار اسرائيليين           اسرائيلاتهمت  : القدس المحتلة 
  .حركة تقوم ببناء استحكامات على االبنية التي كان يسيطر عليها الجيش قبل انسحابه من قطاع غزةالان 

  9/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  من الجدار خالل العام الحالي % 95أمنيون اسرائيليون يتعهدون بانجاز  .25
من جدار  % 95قالت مصادر إسرائيلية ان مسؤولي األجهزة األمنية تعهدوا امس، باستكمال ما نسبته             : رام اهللا 

 فـي   وزير العدل الجديـد   وجاءت هذه التعهدات أثناء المباحثات التي أجراها         .الفصل حتى نهاية العام الحالي    
 قوله ان الجدار هو     هنقل عن و.  الجدار ودراسة المشاكل القضائية التي تعيق استكماله       مسألة وتيرة التقدم في بناء    

  . مشروع حياة، ولذلك فإن أي تأخير في استكماله يعرض حياة أناس للخطر
  9/5/2006الحياة الجديدة 
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  ! لقسوة الحكمومحاميه يستأنف فلسطيني ىقتل فتب يدانضابط احتالل  .26

 الذي قدمه محامي ضابط في في االستئناف العسكرية النظر بدأت المحكمة :سالناصرة ـ من زهير اندراو
، االمر الذي ستة اشهرالجيش أدين باالهمال مما تسبب بمقتل طفل فلسطيني، حيث صدر عليه الحكم بالسجن 

 .ة ان المحكمة رفضت طلب النيابة سحب رتبته العسكريى المع االشارة .دفع بمحاميه لإلحتجاج واالستئناف
  9/5/2006القدس العربي  

  
  بيريتسجنراالت الجيش والتنظيمات الفلسطينية يختبرون : تقرير .27

ـ تل أبيب  يشعر بيرتس، بأن جنراالت الجيش من جهة وقادة التنظيمات الفلسطينية المسلحة من : نظير مجلي 
علنهـا عـشية االنتخابـات      جهة ثانية، يدخلونه في سلسلة اختبارات أولية لمعرفة مدى تمسكه بالمواقف التي أ            

كـان االختبـار األول قـد أجـراه          حيـث    .األخيرة وفي مقدمتها تغيير سياسة الجيش في المناطق الفلسطينية        
 عرضوا عليه خطة لإلغارة على مقر قيادة لجان المقاومة الشعبية في            بعد أن جنراالت يوم الخميس الماضي،     ال

 كان هناك خطر أن يصاب مدنيون فلـسطينيون         عما إذا ال  اكتفى بالسؤ حيث صادق على الهجوم بعد أن       غزة،  
يوم أمس، عندما التقى رئاسة     كان  سلسلة اجتماعات تعليمية، آخرها     له  وفي األيام الثالثة األخيرة عقدوا       .أبرياء

حاولوا إقناعه بضرورة التخلي عن فكرة تخفيض ميزانية الجيش السنوية، البالغة           حيث  ركان بكامل هيئتها،    الأ
 مليارا تسديد ديون في معظمهـا  20 مليار دوالر للجيش مباشرة و11حوالي أي لي نصف الموازنة العامة     حوا

 يدافع عنه وعن    ، فأعلن أمس انه سيكون جدارا واقيا للجهاز العسكري في إسرائيل          .من صفقات عسكرية سابقة   
 الجنراالت من خطر تخفـيض      أبدى إدراكا لقلق  كما  . مصالحه في كل المجاالت، وبضمن ذلك مجال الموازنة       

 انه لن يسمح بالمساس بشروط عمل ومعيـشة النـاس           فأكد ،رواتبهم العالية واالمتيازات التي يحصلون عليها     
 ،وقد أثار حوله االنتقاد وحتى الـسخرية  .الذين ربطوا حياتهم بالجيش وخاطروا بحياتهم من أجل حماية الوطن      

 إال أنـه    .ن سيتنازل بهذه السرعة القصوى عن شعاراته ومواقفه       ل، إن كا  ؤتساللحزب  البعض رفاقه في    دفع  و
أما الفلـسطينيون    . انه ما زال يدرس األوضاع ولم يبت في أي شيء مبدئي بعد            ،حاول الدفاع عن نفسه بالقول    

ممـا اسـتدعى    .  باتجاه اسرائيل   بأقل من ساعة    أمام االختبار، امس، بإطالق ثمانية صواريخ قسام       هفقد وضعو 
  . على مصادر النيران قذيفة500الجيش اإلسرائيلي بإطالق من رد ه على مصادقت

  9/5/2006الشرق األوسط 
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون تشجيع العرب على الهجرة من إسرائيل % 26: استطالع .28
 ، نشره المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية اليـوم      ، معطيات استطالع للرأي تحت عنوان مؤشر الديمقراطية       أشارت

نهم يؤيدون  أمن اإلسرائيليين   % 62 قال   حيث. بوضوح إلى النزعات اليمينية العنصرية في المجتمع اإلسرائيلي       
إنهم يعتقدون أن العالقات بين اليهـود والعـرب         % 14وقال  ،  تشجيع الحكومة للعرب على الهجرة من البالد      

سرائيل تتطلـب موافقـة أغلبيـة       أن القرارات المصيرية بخصوص دولة إ     ب إلى إعتقادهم % 29 ، وأشار جيدة
 وحلت فـي المرتبـة      ،إنهم يثقون أكثر شيء بالجيش    % 79قال  ف ،حول ثقة الجمهور بالمؤسسات    أما   .يهودية

 وأظهـر .  الكنيست  جاءت الثالثة وفي المرتبة الرابعة   بالمرتبة   وسائل اإلعالم    حلت ، بينما الثانية المحكمة العليا  
أن الحكومة لـم    % 74 فيما رأى    ،ع االقتصادي في إسرائيل ليس جيدا     يعتقدون أن الوض  % 40 أن   االستطالع

، إنهـم فخـورون بكـونهم إسـرائيليين       % 86من جهة أخرى قال      و .تعالج المشاكل االقتصادية بصورة جيدة    
نهم جزء مـن    أيشعرون  أنهم  % 69رأى   ، بينما العيش في إسرائيل في المدى البعيد     ب  عن رغبتهم  %90وعبر

وأظهر االستطالع تدهور ثقة الجمهور بالشرطة اإلسرائيلية حيث بلغت نسبة الذين يثقـون              .إسرائيل ومشاكلها 
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 إلى أنـه    ،ولفت الباحثون المشرفون على االستطالع    %. 66 2004فيما كانت هذه النسبة في العام       ،  %44 هاب
% 82قال  حيث  . موناعامن  تم إجراؤه في شهر شباط الماضي على خلفية إخالء البؤرة االستيطانية العشوائية             

  من جهـة أخـرى      فيما انخفضت  ،خالءالإنه ال يوجد أي مبرر للشرطة باستخدام العنف ألهداف سياسية مثل إ           
وتبين أن حال الديمقراطية    %. 58في العام الماضي إلى     % 70نسبة المعارضين لرفض الخدمة العسكرية من       

مع االشارة إلى    ، دولة ديمقراطية في العالم    36يج   بين تدر  20ـاحتلت المرتبة ال  ، حيث   في إسرائيل ليس جيدا   
 علـى    إسرائيل كما حصلت  .17 المكان   2004 وفي العام    14 المكان   2003 احتلت في العام     أن الديموقراطية 

 ،أنهم يعتقدون أن الفساد السلطوي منتشر بشكل كبير       % 62وقال   . في سلم الفساد السلطوي    10 من   6.3عالمة  
فيما أعتقد   ، بأنه من أجل الوصول إلى السلطة على المرشح أن يكون فاسدا           ونن يعتقد نصف المستطلعي أن  كما  
وبدا من االستطالع   ،  يثقون باألحزاب % 22وتبين أن   . فقط أن القيادة اإلسرائيلية تهتم بالمصلحة العامة      % 10

 ، أعضاء فـي أحـزاب     إنهم% 6قال  حيث   ،أن اإلسرائيليين ال يرغبون بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية        
انهم % 82 وقال   ،إنهم يهتمون بالقضايا السياسية   % 73 فيما قال    .قريبون من حزب معين   إلى أنهم   % 51أشارو

% 67قال  بينما   ،يطلعون على القضايا السياسية بشكل يومي أو عدة مرات كل أسبوع من خالل وسائل اإلعالم              
بأنه في إمكـانهم    % 27 فقد اعتبر    ،رغم ذلك و. يا سياسية إنهم يتحدثون مع أصدقائهم وأبناء عائالتهم في قضا       

% 61 قـال    بينما. فقط أن السياسيين ينفذون وعودهم بعد االنتخابات      % 17 وقال   ،التأثير على سياسة الحكومة   
االسـتطالع  مع االشارة إلى أن     . نهم يرون أن زعماء أقوياء يخدمون الدولة أكثر من كل المداوالت والقوانين           أ

وسيتم تقديم معطيات االسـتطالع إلـى موشـيه          . شخصا يشكلون عينة تمثل السكان في إسرائيل       1200شمل  
  . كتساف غدا خالل مؤتمر خاص

  9/5/2006 48عرب 
  

   مواطناً الشهر الماضي620تصعيد عمليات إعدام األسرى واعتقال  .29
هر الماضي مـن عمليـات      أكدت الدائرة اإلعالمية في وزارة األسرى أن سلطات االحتالل، صعدت خالل الش           

وأفاد مدير الدائرة، أن حمالت االعتقال خالل الشهر المنصرم،          .االعتقال العشوائية في الضفة الغربية والقدس     
) 41(مواطناً، من بيـنهم     ) 620(حملة، اعتقلت خاللها أكثر من      ) 166(ارتفعت عن شهر مارس، حيث بلغت       

طفالً، وأصغرهم يبلغ من    ) 65(كان من بين المعتقلين أكثر من       كما   .مواطناًَ يعملون في صفوف األمن الوطني     
وأفاد بيان   ، اعتقلته سلطات االحتالل من داخل الصف بعد اقتحام المدرسة الذي يدرس فيها،            ) عاماً 12(العمر  
وكـشف    مواطنين بدم بارد بعد اعتقالهم أحياء،      3، بأن سلطات االحتالل أعدمت خالل الشهر المنصرم         الدائرة

بيان عن أن الهجمة البربرية، طالت أيضاً أهالي األسرى، حيث قامت سلطات االحتالل باحتجاز أكثـر مـن                  ال
من أهالي األسرى عند حاجز الطيبة لساعات طويلة، بعد عودتهم من زيـارة أبنـائهم فـي الـسجون                   ) 100(

  .اإلسرائيلية، ولم تطلق سراحهم إال بعد تدخل االرتباط
  8/5/2006 وفا –نية وكالة األنباء الفلسطي

  
  مبعدو كنيسة المهد يطالبون بضمان عودتهم .30
 طالب مبعدو كنيسة المهد الموجودون في مدينة غزة أمس بعض الدول األوروبية وأمين عـام األمـم                  : ا.ب.د

. المتحدة بالضغط على الحكومة االسرائيلية لتمكينهم من العودة إلى أرضهم التي أخرجوا منها قبل أربع سنوات               
ء ذلك في رسالة للمبعدين في الذكرى الرابعة إلبعادهم من بيت لحم بالضفة الغربية الى قطاع غزة وجهوها                  جا

  .الى أنان
  9/5/2006الخليج اإلماراتية 
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  ..اإلعتداء على معتقلي سجن أريحا المختطفين وذويهم ومنعهم من اإللتقاء .31
 سجن أريحا، خالل نقلهم لحضور جلسة تمديد        اعتدى الحراس اإلسرائيليون بالضرب على أربعة من مختطفي       

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الضمير انهال جنود االحتالل بالضرب           توقيفهم في محكمة الصلح في القدس،     
على االسرى لدى محاولة االسير باسل األسمر التسليم على والدته عندما مر مـن أمامهـا، ومنعـوا جميـع                    

م الذين دفعوا بقسوة خارج مبنى المحكمة، حيث وجهت احد الشرطيات عدة            المعتقلين من االقتراب من عائالته    
لكمات لوالدة باسل، وعوقب األهل جميعا ومنعوا من حضور جلسة تمديد التوقيف، على الـرغم مـن وجـود      

  .موافقة من القاضي بالسماح لهم بالتواجد في القاعة لرؤية أبنائهم واالطمئنان عليهم بعد انتهاء الجلسة
  8/5/2006 48 عرب

  
  خيار الدولتين انتهى بفعل اجراءات االحتالل: االسير حسام خضر .32

قال القيادي األسير حسام خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين في رسالة أن              :   بشار دراغمة  -نابلس  
وبحسب خـضر    .خيار إقامة الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية انتهى بفعل االجراءات اإلسرائيلية على األرض          

فأن ما يميز الذكرى السنوية الثامنة والخمسين للنكبة هي جملة المعطيات والتحوالت الكبـرى التـي أفرزهـا                  
فوز حماس شكل ضربة موجعـة لكـل        : وأضاف الواقع لدى الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على حد سواء،       

ن أساء استخدام السلطة طـوال الـسنوات        دعاة التسوية، وأعطى شرعية لخيار المقاومة، وشكل ضربة لكل م         
العشر الماضية، ولكنه في ذات الوقت وضع حركة حماس أمام جملة من األسئلة المحرجة التي لم تجب عنهـا                   
لغاية اللحظة بل تحاول االلتفاف عليها كلما طرحت، وأهمها كيفية إدارة المقاومة والسلطة في آن، ومـا هـو                   

ضح والصريح من االتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وهل هي حقا قادرة علـى             مشروعها المرحلي، وموقفها الوا   
وبحسب خضر فانه وعلـى      .االلتزام بكافة متطلبات السلطة في الوقت الذي يشتد الحصار عليها يوما بعد يوم            

، الجانب اإلسرائيلي هناك انقالب آخر ال يقل أهمية ويتلخص في ظهور حزب  كاديما ليس مؤقتـاً أو طارئـا                   
  .وبالتأكيد جاء هذا الوسط الجديد كاديما لتحقيق حل للصراع على األرض دون دفع الثمن السياسي المطلوب

  9/5/2006الحياة الجديدة 
  

  تزايد عدد الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة التجويع .33
كين في اإلضراب المفتوح عن الطعام،      يتزايد في كل يوم، ومنذ أربعة أيام، عدد المواطنين الفلسطينيين المشار          

انـضم  ، حيث   الفلسطيني الذي بدأه عدد قليل منهم، احتجاجاً على سياسة التجويع والحصار الدولي ضد الشعب            
عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين إلى المجموعة المضِربة عن الطعام في جنين، والتي تتخذ مـن جمعيـة                  

 عن أحد المضربين عن الطعام قوله سيستمر إضرابنا عن الطعام حتـى يـتم               ونُقل .أصدقاء المريض مقراً لها   
  .كسر سياسة الحصار والتجويع ضد شعبنا

  8/5/2006قدس برس 
  

   يواصلون الرد على سياسة التجويع بإغاثة الضفة وغزة48فلسطينيو  .34
ربية العليـا، داخـل     في إطار الدعم الشعبي الذي قررت لجنة المتابعة الع        أنه و  8/5/2006قدس برس    ذكرت

 . ألف دوالر نقـداً    600 طن من المواد الغذائية والطبية ونحو        400، أكثر من    48، جمع فلسطينيو    48أراضي  
، ومن المقرر أن تتوجه قافلة إغاثة أخـرى         حمل نصف هذه المساعدات إلى الضفة     وقد توجهت قافلة شاحنات ت    

  .دت مصادر في اللجنة أن هذه الحملة ستستمروأك، غزة لتحمل النصف اآلخرفي األيام المقبلة إلى 
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حسب الشهود، رفض جنود االحـتالل لعـدة سـاعات، الـسماح        أنه و  9/5/2006 األيام الفلسطينية    وأشارت
حـين  للشاحنات بالعبور، قبل أن يعودوا ليسمحوا في وقت الحق، الثنتين على األقل، بدخول مدينة جنين، في                 

الذي يضم عدة شخصيات فلسطينية من الداخل، على رأسها الشيخ رائد صالح،            منعوا فيه الوفد المرافق لها، و     
  .من العبور

  
 زيت زيتون وزعتر لرفع الحصار عن المزارعين الفلسطينيين .35

 جناح اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين التي جاءت بمنتجات فلسطينية زراعية ىالق :باريس ـ شوقي امين
في معرض البورجي اقباال لم ينقطع طوال اليومين الماضيين حيث  عرشها زيت زيتون نابلس ىتربع عل

 ى اطنان شهريا من المحاصيل الزراعية الفلسطينية ال10استطاع المنتدي حسب المتحدث ان يدخل حوالي 
 المنتوج الفلسطيني الذي ىاوروبا ورغم انها نسبة ضئيلة اال انها تعتبر محاولة لفك الحصار المضروب عل

 جانب مصنوعات ى اقبل عليها الجمهور الحاضر في المعرض الىمواد اخر .ت االحتاللفرضته سلطا
في المقابل توزعت اجنحة هنا  .منقوشات خزفية وتحف ومجسمات صنعتها اياد فلسطينية من مدينة الخليل

  .وهناك خاصة من فرنسا مساندة للقضية الفلسطينية
  9/5/2006القدس العربي 

  
  المسجد اإلبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخراالحتالل يقرر إغالق  .36

حتى إشـعار   ق المسجد اإلبراهيمي في الخليل      أصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمراً عسكرياً يقضي بإغال       
وقال حجازي أبو اسنينة، رئيس سدنة المسجد، أن تعليل هذه الخطوة جاء بذريعة تمكين جيش االحـتالل                  .آخر

ستوطنين من أحد المنازل الفلسطينيةمن إخالء مجموعة من الم.  
  8/5/2006قدس برس 

  
  مجلس نقابة الموظفين يطالب الحكومة بتحديد موعد لصرف الرواتب .37

ونـصت  ،  ناصر الشاعر . اجتمع وفد من مجلس نقابة الموظفين بنائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د            
قف واضح من الحصار المفروض على الحكومة والذي هو         الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء بأن النقابة لها مو       

حصار على الشعب الفلسطيني بكامله، وتطالب العالم باستمرار صرف المساعدات للحكومة المنتخبة ديمقراطيا             
وطالبت الرسالة الحكومة بالقيام بجميع الجهـود        .حكومة الرئيس ابو مازن لتجنب كارثة انسانية ستحدث قريبا        

ارجية لتحمل مسؤولياتها تجاه تأمين صرف الرواتب للموظفين معربة عن أملها في اطالع النقابة              الداخلية والخ 
وبشكل محدد على الوضع الراهن ومدى قدرة الحكومة على تأمين صرف الرواتب حتى يتمكن مـن تثبيـت                  

جميـع  وطالبت باعطاء تعليمات مـن الحكومـة ل        .صمود الموظفين ووضعهم بصورة الوضع المالي للسلطة      
الجهات الحكومية لوقف التصريحات المتضاربة بشأن مواعيد صرف الرواتب وكذلك التصريحات االستفزازية            

  .ضد الموظفين الحريصين على بناء مؤسساتهم سواء الناطق الرسمي للحكومة او في خطب المساجد
  9/5/2006الحياة الجديدة 

  
 ث بحق العودة وفود فلسطينيي أوروبا تختتم مؤتمرها بالتشب: تقرير .38

؛ 2006) مـايو (اختُتم في السويد مؤتمر كبير للفلسطينيين في أوروبا، حضره يوم السبت، السادس من أيـار                
فقد استقبلت  . خمسة آالف مشارك متوزعين على وفود الشتات الفلسطيني القادمة من عشرات الدول األوروبية            

في أعمال المؤتمر السنوي، الرابع على التوالي، والـذي         مدينة مالمو السويدية، الوفود الفلسطينية التي شاركت        
  .يحظى بوزن اعتباري متزايد واهتمام إعالمي كبير
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وجـذب  . انعقد المؤتمر الرابع لفلسطينيي أوروبا، تحت عنوان هوية فلسطينية متجذرة وتمسك راسخ بالحقوق            
اله، لتكون هذه هـي أول زيـارة        المؤتمر األنظار على نحو كبير، خاصة مع مشاركة وزير فلسطيني في أعم           

يقوم بها وزير في الحكومة الفلسطينية الجديدة لدولة أوروبية، رغم حالة الحـصار الـسياسي التـي تقودهـا                   
  .الواليات المتحدة على الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة

فقد تحـدث إلـى     وعالوة على مشاركة وزير شؤون الالجئين الفلسطيني في المؤتمر الدكتور عاطف عدوان؛             
المشاركين عبر الهاتف، رئيس الحكومة الفلسطيني إسماعيل هنية، فيما انتدب رئيس السلطة الفلسطينية محمود              

  .عباس ممثالً عنه وألقى خطاباً إلى فلسطينيي أوروبا في مؤتمرهم
ي فلسطين واألراضي   وتحدث إلى المؤتمر عبر الهاتف األب عطا اهللا حنا، الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية ف             

، ويرأس مؤسـسة األقـصى إلعمـار        48المقدسة، والشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين          
  .المقدسات اإلسالمية

وتضمن جدول أعمال المؤتمر بحث قضايا من قبيل كيفية استثمار المواقف األوروبية المؤيدة للحق الفلسطيني،               
 نظرة إعالمية على آفـاق      – متطلبات التفعيل والتوريث، وفلسطين وأوروبا       –والذاكرة الفلسطينية في أوروبا     

  .العالقة المتبادلة، في ما تطرق المؤتمر إلى دور النخب الفلسطينية في أوروبا في دعم الحقوق الفلسطينية
ت وتمخّضت عن المؤتمر توجهات عملية، وصدر عنه بيان ختامي، بمثابة وثيقة تعبر عـن بعـض تـصورا                 

الشتات الفلسطيني في أوروبا ومواقفه، خاصة لجهة تأكيد التمسك بحق العودة، واقتـراح بعـض الخيـارات                 
وأعلـن المـؤتمرون عـن      . المتعلِّقة بتفعيل دور فلسطينيي أوروبا ضمن األطر الفلسطينية، كمنظمة التحرير         

ات التشريعية األخيرة، وطالبوا بقوة     استهجانهم للعقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني على خلفية االنتخاب        
  .وفرض عقوبات على الدولة العبرية على خلفية انتهاكاتها وسياساتها. للتراجع عنها

وحضر المؤتمر الذي استضافه لهذا العام، مركز العدالة الفلسطيني في السويد، شخصيات أوروبية وسـويدية               
 فضالً عن مندوبين عن مؤسسات الجاليات العربيـة         معروفة، وممثلون عن المجتمع المدني من عموم أوروبا،       

  .والمسلمة من دول أوروبية عدة، باإلضافة إلى وفود من الشتات الفلسطيني حول العالم
وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر؛ أعرب وزير شؤون الالجئين بالحكومة الفلسطينية الجديدة، الدكتور عاطف               

د هذه الفعالية الكبرى، مبدياً اعتزازه بطفلة فلسطينية افتتحت المؤتمر بحـديث            عدوان، ابتداء عن سعادته بانعقا    
  .مؤثِّر جسدت فيه ارتباط الطفولة الفلسطينية في أوروبا بوطنها وبحق العودة إليه

 وقال الوزير عدوان، جئنا إلى هذه البالد ننشد سالماً عادالً، جئنا برسالة سالم، السالم الذي يعيد الحقوق إلـى                  
  .أهلها، السالم الذي يعيد المهجرين إلى ديارهم، السالم الذي يعيد الالجئين إلى أرض األحباب واألجداد

ولفت الوزير الفلسطيني األنظار إلى االختالل الكبير في موازين القوى العسكرية في جانبي الـصراع، وقـال                 
، اإلرادة الصلبة التي تحافظ على الحق ولن        ؛ لكننا نملك إرادة قوية    16نحن ال نملك طائرات األباتشي وال إف        

  .تتنازل عنه بإذن اهللا
وتابع قوله ذنبنا الوحيد هو أننا مارسنا عملية ديمقراطية دافع عنها الغرب األوروبي من خالل ثقافته التاريخية                 

يـة بطريقـة    ، وأضاف عندما مارسنا الديمقراط    (...)المديدة ودافعت عنها الواليات المتحدة في مرحلة معينة         
نزيهة وشفافة؛ عوِقبنا وحوِصرنا، مستعرضاً شواهد على واقع العقوبات المفروض على الـشعب الفلـسطيني               

  . حالياً
بهذه الطريقة في حصارنا، معيداً إلى األذهان أننا لم نخطـئ           ) الغربي(وأعرب عن أسفه في أن يشترك العالم        

تحدة، ومن حقنا أن نواجه االحتالل، وقال نحن ال نـتفهم أن            في حق الدول األوروبية وال في حق الواليات الم        
  .يشترك العالم في الحصار المفروض علينا، مستغرباً ألنهم يحاسبوننا على أننا سلكنا سلوكاً ديمقراطياً

ومضى الوزير الفلسطيني إلى القول نواجه عدواً يريد كل شيء وال يعطي أي شيء، هذا ما علّمتنا إياه تجربة                   
  .ريخ، تاريخ المفاوضات مع الطرف اآلخرالتا
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كما توجه الوزير، بالشكر الجزيل لحكومة السويد التي منحتني تأشيرة لدخول أراضيها، هذا السلوك الطيب من                
هذه الدولة الطيبة أراضيها، هي رسالة سياسية للشعب الفلسطيني، بأن هذا العالم ليس كله عالم ظالم، بل هناك                  

  .من يحب الحق
تتم عاطف عدوان خطابه بالتوجه إلى فلسطينيي أوروبا باإلعراب عن ثقته بتحقق تطلعات العـودة، فقـال                 واخ

  .بإذن اهللا) من أرض فلسطين(سنصل إلى القدس وحيفا ويافا، إلى كل مكان 
 وأكد رئيس الورزاء الفلسطيني اسماعيل هنية، تمسك حكومته بحق العودة ورفضها للمساومة عليه، معرباً عن              

امتنانه لعقد هذا المؤتمر، بقوله من هنا من أرض فلسطين المباركة، أوجه لكم التحية جميعاً في هذا المـؤتمر،                   
  .المؤتمر الرابع لفلسطينيي أوروبا

لكم . وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قوله أوجه لكم التحية يا كل الوفود الفلسطينية القادمة إلى هذا المؤتمر               
تؤكدون على الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين فـي الـشتات                التحية وأنتم   

الفلسطيني منذ ستة عقود، وقال نرى في هذا المؤتمر رسالةً واضحةً لكل األطراف الذين يريدون تزوير الهوية                 
  .الفلسطينية

ة؛ لفت إسماعيل هنية األنظار إلى أن هـذه         وفي خطابه الذي قوبل باهتمام كبير وواكبته هتافات التأييد العاصف         
الحكومة الشرعية المنتخبة تواجه العقوبات والحصار من أجل تقديم تنازالت للجانب المحتل، لكنه شدد علـى                

  .موقف حكومته المتمثل بقوله لن نتخلى عن الحقوق والثوابت وفي مقدمتها حق العودة لألرض والديار
       أن صعبة، وهناك إدارة أمريكية تهدف إلـى       ) الشعب الفلسطيني (الظروف التي نعيشها    وتابع هنية قوله ال شك

ولكن هذا الشعب الفلسطيني العظيم في كل األماكن؛ يؤكـد أن هـذا             (...) تجويع الشعب الفلسطيني وتركيعه     
صمود الـشعب   الشعب واحد وموحد، ولُحمة واحدة في وجه الحمالت المتوالية، وأن هذه الحملة ستتوقف أمام               

  .الفلسطيني وثبات الحكومة الفلسطينية
وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني، السويد على استضافتها لهذا المؤتمر، وعلى إتاحة المجال لمـشاركة وزيـر                

  .الدولة لشؤون الالجئين ممثالً للحكومة الفلسطينية
واقفها وإسهاماتها من أجل الحفـاظ علـى        وأشاد هنية بالجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية في أوروبا، وم        

الحقوق الفلسطينية والثوابت الفلسطينية وإيصال الدعم للشعب الفلسطيني، ومضى إلى القول أيها الفلـسطينيون              
العظماء، يا سفراءنا في كل دول العالم؛ أنتم تؤكدون ارتباطكم الوثيق باألرض، بالشعب، باألمة التي تنتمـون                 

  . إليها
  .ل هنية إلى التأكيد بأن حكومة فلسطين ستظل وفية للشعب الفلسطيني ولن تركع ولن تخضعوخلص إسماعي

  
وبدوره قال الرئيس عباس، في الرسالة التي ألقاها بالنيابة عنه، السفير الفلسطيني في استوكهولم، صالح حيدر                

.  فإنه ال تجوز معاقبته على ذلـك       نحن إذ نصر على احترام الخيار الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني؛        : عبد الشافي 
وفي ما عبر محمود عباس عن تقديره النعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا؛ فقد طالب بالمحافظة على وحدة الشعب                 

  .الفلسطيني ورص الصف الفلسطيني
 وفي مشاركة له عبر الهاتف؛ تحدث في المؤتمر األب عطا اهللا حنا، الناطق باسم الكنيسة األرثوذكـسية فـي                  

فلسطين واألراضي المقدسة، والذي يحظى بتقدير واسع في أوساط الشتات الفلسطيني في أوروبا أيضاً؛ مشدداً               
  .على أهمية انعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا

وفي ما ركّز األب حنا على مسألة حق العودة الفلسطيني، والتمسك بالحقوق الفلسطينية، فقد أشار بالمقابل إلى                 
لتهديدات المحيقة بمدينة القدس، وقال إننا جميعاً مسلمون ومسيحيون من أجل القـدس، مـن               ضرورة مواجهة ا  

  .أجل تحقيق حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
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كما خاطب المؤتمرين أيضاً، عبر االتصال الهاتفي، الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في فلـسطين                
، الذي يرأس مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، فقال لفلسطينيي أوروبا يشرفني            1948نة  المحتلة س 

أن أتحدث إلى مؤتمركم الكريم، سائلين المولى كل توفيق ونجاح لكم، ومؤكدين أنّه ال عودة عن حق العـودة،                   
، وموقنين  (...)لبيت إلى بيته    وموقنين أنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه صاحب األرض إلى أرضه، وصاحب ا            

وسينتهي األمر بانتصار الحـق علـى الظلـم،         (...) أن الظالم إن كانت له جولة فإنها جولة ظالمة ومحدودة           
  .وبانتصار حق العودة على كل القوى االحتاللية الغاشمة

باألمس، فهاهم أهلنـا    وتابع الشيخ صالح قوله نتحدث إليكم ونحن ال زلنا نعاني من وجع النكبة وكأنها وقعت                
وتحدث عن سياسة االستيالء التدريجي على األرض الفلسطينية، حاثاً في هـذا            . يقتّلون ويحاصرون ويجوعون  

االتجاه على إقامة صندوق عالمي إلنقاذ األراضي الفلسطينية من الضياع، وصندوق مماثل إلنقاذ القدس قبـل                
ة العالمية أعلنت حرباً على القدس الشريف؛ على كل بيـت وكـل             أن تضيع، محذِّراً من أن الحركة الصهيوني      

  .مكان وكل سوق في القدس الشريف
وبدوره؛ شدد ماجد الزير مركز العودة الفلسطيني، في الكلمة التي ألقاها ماجد الزير، مـدير مركـز العـودة                   

لشتات الفلسطيني فـي شـتى      الفلسطيني، في افتتاح المؤتمر، على ضرورة حماية حق العودة، في ما أكد أن ا             
المواقع معني برص الصفوف للنهـوض بالمـسؤوليات المتعاظمـة علـى الـشعب الفلـسطيني فـي هـذه                    

مالِحظاً أن انعقاده يأتي في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة وخطيرة تبعث على القلق، مما يتطلّب منّـا                 .المرحلة
فاء والعاملين لصيانة حق العودة والمحافظة عليه مـن         جميعاً الوقوف صفاً واحداً، وأن نضم أيدينا مع كل الشر         

  .عبث العابثين، كما قال
ورأى الزير أن هذا المؤتمر هو رسالة للغاصب المحتل، بأن العودة بالنسبة لنا هي أكثر من حق، فهي الواجب                   

وطين والتذويب  على كل أبناء فلسطين في الشتات، ورسالة لكل المساومين على هذا الحق بفشل كل مشاريع الت               
  .وقال ماجد الزير أمام كل هذه التحديات؛ ال بد من رص للصفوف في كل أماكن الشتات الفلسطيني. والدمج

كما تحدث عن ما يواجهه أبناء شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع تهدف إلى إفـشال التجربـة الديمقراطيـة                   
 التي رواها بدمه الطاهر، فنبتت على صخر المواجـع          الفريدة لشعبنا الفلسطيني، وتقويض إنجازاته الحضارية     

  .واآلالم لتترجم إرادة هذا الشعب في الحياة رغم كل المحن التي تحيط به، حسب ما جاء في خطابه
وخلص ماجد الزير إلى القول إننا في مركز العودة نجدد عهدنا للجميع؛ بأن نمضي في مسيرتنا نحو العـودة                   

جهداً في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وأن نعمل على ترجمـة               والحرية، وأن ال ندخر     
  .الشعارات التي طرحتها مؤتمراتنا السابقة إلى ثقافة جمعية، حسب تأكيده

من جانبها؛ فإن إيفون رويدا، النائبة في البرلمان السويدي من أصل فلسطيني؛ أوضحت في كلمتها أن أسرتها                 
 كثيرة من العالم لمجرد أنها فلسطينية، وقالت ليس لدي الحق في زيارة جدي وجـدتي، وحتـى       مشتتة في بقاع  

  .عندما تمكّنت من زيارتهما ذات مرة؛ كانا قد تُوفِّيا
وبعد أن تحدثت إيفون رويدا عن أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من حق العودة؛ فقد أعربت عن أملها فـي أن            

  .سطينيي أوروبا في فلسطين ذاتهاينعقد المؤتمر القادم لفل
وبشأن التطورات المتعلقة بالموقف من الساحة الفلسطينية؛ قالت النائبة يتوجب احترام االنتخابات الفلـسطينية،              
الفتة االنتباه إلى أنه في الوقت الذي تحترم فيه الحكومة الفلسطينية وقف إطالق النار؛ فإن إسرائيل تقوم بقتـل                   

  . قانونيالناس بشكل غير
لجدار ) الرسمية(وفي ما يتعلّق بالدول األوروبية وموقفها من الدولة العبرية؛ أشارت إلى أن اإلدانة األوروبية               

  .الفصل ال ينبغي أن تبقى مجرد كلمات على الورق، ويتوجب ترجمتها إلى مواقف عملية
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ي أوروبا الرابع، بـالقول ينبغـي أن        وتوجهت إيفون رويدا إلى الوفود والمشاركين في أعمال مؤتمر فلسطيني         
نُظهر نوايا إسرائيل للعالم بوضوح، متطرقة في هذا الصدد إلى واقع إحكام الـسيطرة االحتالليـة والتهويـد                  

  .الجاريين في مدينة القدس
وبدوره؛ فإن بيير كارلتون، السياسي السويدي من حزب الخضر، والذي يرأس مجموعة سـويدية لمناصـرة                

وجه في كلمته إلى وزير شؤون الالجئين الفلسطيني الدكتور عاطف عدوان، بالقول مرحباً بكم فـي                فلسطين؛ ت 
السويد، وأضاف أنا مسرور جداً لمشاركة وزير من السلطة الفلسطينية، ومـن الحكومـة الـشرعية للـسلطة                  

  . هنا في السويدموجود) عاطف عدوان(الفلسطينية في أعمال هذا المؤتمر، وقال جيد جداً أن الوزير 
وأعرب عن تأييده للبرنامج الحكومي لحركة حماس، وقال متحدثاً بالعربية التي يتقنها أنا موافق معكـم علـى                  

  .برنامج حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وهو ما أثار ارتياحاً بالغة في صفوف وفود فلسطينيي أوروبا
جل لقوات االحتالل اإلسرائيلي من األراضي المحتلة       وشدد السياسي السويدي على ضرورة أن يتم انسحاب عا        

 الـذي   194وبشأن قضية حق العودة؛ فقد طالب بتفعيل القرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم              . 1967سنة  
وأعاد كارلتون إلى األذهـان أن      . يؤكد حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها          

 الالجئين الفلسطينيين جرت على خلفية عملية التهجير المنهجية التي مارستها القوات اإلسـرائيلية              نشوء قضية 
بحق الشعب الفلسطيني سنة النكبة، مستشهداً بكتاب للمؤرخ بيني موريس في هذا الشأن، والذي يعتبر من أبرز                 

  .من يعرفون بالمؤرخين اإلسرائيليين الجدد
عب الفلسطيني إلى دراسة تجارب التاريخ الحديث الشبيهة بالحالة الفلسطينية، الفتاً في            ودعا كارلتون بيير، الش   

هذا الصدد االنتباه إلى تجربة جنوب أفريقيا، وكيف قاد نيلسون مانديال الكفاح ضد نظام الفـصل العنـصري                  
  .البائد فيها

           رها ثالثاً   كما خاطب متحدث عن الحزب الشيوعي السويدي، المؤتمر بالهتاف ابتداءوقال . عاشت فلسطين وكر
المتحدث إن الحزب الشيوعي يدعم بكامل طاقته هذا المؤتمر الهام، ويدعم أيضاً السيد عاطف عدوان كممثـل                 

بعمل مهم جداً عندما يدعو ممثلـي       ) في السويد (وأضاف قائال يقوم مركز العدالة الفلسطيني       . للحكومة المنتخبة 
الـدول  (ه يمثل خرقاً فاضحاً أن تُعاقب حماس كمنظمـة إرهابيـة بينمـا تقـوم                ورأى أنّ . حماس إلى السويد  

بعالقات داعمة لنظام عنصري في فلسطين، متهماً السياسات األوروبية في هذا المجال بأنها تنطوي              ) األوروبية
  .على نفاق كبير

ية شروط، مطاِلباً أيـضاً بتفعيـل       وشدد على مطالبة الدولة العبرية باالنسحاب طبقاً للقرارات الدولية وبدون أ          
واختـتم كلمتـه    . ، الذي يؤكِّد حقّ الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وديارهم         194القرار األممي رقم    

ثم عبر عن امتنانه ألن تكون السويد المحطة األولى لوزير من الحكومة الفلسطينية             . بالمناشدة قاطعوا إسرائيل  
  .لسيد عاطف عدوان مرحباً بكم في السويدالمنتخبة بقوله أقول ل

وبدورها؛ فإن خريتا دويسنبرغ، التي تعد إحدى الشخصيات المعروفة في الحياة العامة الهولندية، والمؤيدة بقوة               
لحقوق الشعب الفلسطيني، ورئيسة منظمة أوقفوا االحتالل؛ تحدثت في كلمتها عن خطورة جدار الضم والفصل               

ده سلطات االحتالل على أراضي المواطنين الفلسطينيينالعنصري، الذي تشي.  
ولفتت دويسنبرغ األنظار إلى وجود أوجه تماثل بين حالة الجدار المقام في فلسطين، وذلك الذي شطر العاصمة                 

 إذ الحظت الناشطة الهولندية البارزة أن جدار برلين فصل األلمان بعضهم          . األلمانية برلين قبل توحد األلمانيتين    
عن بعض، وأما الجدار في فلسطين، وكما يتجلى في مساره في القدس مثالً؛ فإنه يفصل المواطنين الفلسطينيين                 

  . المقدسيين، بعضهم عن بعض
وعطفاً على الخطاب الشهير للرئيس األمريكي األسبق جون كنيدي في برلين المقسمة تضامناً مع سكانها، الذي                

وفي ما يتعلّق   ). مقدسية( فقد عمدت خريتا دويسنبرغ إلى القول بالعربية أنا قدسية           قال فيه باأللمانية أنا برليني؛    
بالمقاومة؛ فقد أعادت دويسنبرغ إلى األذهان أن حق المقاومة هو حق مكفول لكل شعب يعيش تحت االحتالل،                 
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دوجة في التعامـل    وهو ما يسري على الشعب الفلسطيني أيضاً، محذِّرة في هذا الصدد من شيوع المعايير المز              
  .مع القضية الفلسطينية

وفي السياق؛ شددت على نبذ العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني على خلفية خياره االنتخابي، وتحدثت               
وتوقّعت خريتا دويسنبرغ أن تراجع هولنـدا  . عن واجب احترام الديمقراطية وقواعدها من قبل المجتمع الدولي        

فلسطينية لتصبح متوازنة، الفتة االنتباه إلى إشارة صادرة أخيراً عن الحزب االشتراكي            سياستها بشأن القضية ال   
الهولندي الحاكم في هذا االتجاه، بينما أعربت في الوقت ذاته عن شكرها للسويد على مبادراتهـا وسياسـاتها                  

  .المتوازنة في هذا المجال
لو، نضال حمد، خالل الندوة الرئيسة التي تـضمنها         وفي السياق ذاته؛ أعرب الكاتب الفلسطيني المقيم في أوس        

المؤتمر؛ عن توقّعه بأن تحذو النرويج حذو السويد في استقبال مسؤولين حكوميين وبرلمانيين فلسطينيين مـن                
  .حركة حماس قريباً، مرجحاً أن يتفكّك الحصار السياسي المفروض على الشعب الفلسطيني بالتدريج

عبد اهللا، األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، واألمين العام لرابطة فلسطين بالنمسا،            وفي كلمته؛ حذّر عادل     
من وضع الشعب الفلسطيني في معازل عنصرية، وفرض سياسة التجويع عليه، مؤكـداً أن قـضية فلـسطين                  

 ينعقد فـي ظـل      وأشار إلى أن هذا المؤتمر    . والحقوق الفلسطينية حية في وعي الشتات الفلسطيني في أوروبا        
حرب يومية شرسة، يمارسها االحتالل الغاشم على شعبنا الفلسطيني، وقال إن استشهاد أم فلسطينية قبل أيـام                 
قليلة على أيدي جيش االحتالل ليس سوى غيض من فيض االنتهاكات، فهناك أعداد من الضحايا عصية علـى                  

من األسرى والمعتقلين من أبناء شعبنا، هـذا الـشعب          الحصر، من األطفاِل والنساِء والشيوخ، وهناك اآلالف        
وأعـرب عـن   . الذي يضعه المحتلّون في سجن كبير وفي معازل عنصرية، على مرأى من العـالم ومـسمع   

استهجانه للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فقال عندما اتخذ شعبنا خياره الديمقراطي، وعبـر عـن                
راع؛ كان عليه أن يعاقَب، كان عليه أن يحاصر، وأن تُنتزع اللقمةُ العزيزة مـن               إرادة حرة عبر صناديق االقت    

أفواه صغاره، وأضاف نقول لشعبنا وأهلنا وأحبتنا في فلسطين؛ لن نرضى بتمرير سياسة التجويع، لن نصمت                
  .على سياسة التجهيل، لن تقر لنا عين والمرضى محرومون من الدواء

األطراف األوروبية؛ تابع عبد اهللا نقوُل لكافة األطراف المعنية في أوروبا وخارِجهـا،             وفي ما يتعلق بمواقف     
أنتم مطالبون بالتراجع الفوري عن التورط في سياسة التجويع هذه، فهي خروج فاضح عن المعايير اإلنـسانية                 

  .واألخالقية، وانحياز صارخ للجالّد على حساب الضحية
حضيرات التي سبقته، قال عبداهللا إن هذا المؤتمر هو حصيلة جهودكم جميعـاً، فمـا             وبشأن انعقاد المؤتمر والت   

كان له أن يتواصل عاماً بعد عام ومحطة بعد أخرى، وما كان لنجاحاته على هذا النحو أن تتراكم لوال التفافُكم                    
إرادة النهـوض بواقـِع     الرائع حول التجِربة، ولوال استنهاضكم الحثيث للمحاولة، ولوال تعبيركم األصيل عن            

  .الشتات الفلسطيني في أوروبا
وأضاف إن ما نأمله من هذا المؤتمر؛ هو أن يكون فضاء للتواصل الفاعل، وأن تتمخّض عنه مقررات مبدئية                  
وتوجهات عملية، الفتاً االنتباه إلى أن المؤتمر قد لقي دعماً وإسناداً من عدد هائل من الجمعيـات واالتحـادات         

لروابط واللجان العاملة ضمن الشتات الفلسطيني في أوروبا، معتبراً أن ذلك يجعلنا نتحقّق أكثر فأكثر؛ كم أن                 وا
  .هذه القضية حية ونابضة في وعي شعبها أينما كانوا

واختتم بالقول إن مؤتمرنا اليوم ينعقد في مالمو وعيوننا تتطلّع إلى القدس وإلى يافا وحيفا وعكـا والمجـدل،                   
وألننا نسير في االتجاه الصحيح لحركة التاريخ؛ فإننا في يوم ما سنكون هناك بإذن اهللا، شاء من شاء وأبى من                    

  .أبى
أما مركز العدالة الفلسطيني في السويد، الذي استضاف المؤتمر لهذا العام، فقد أكد أن الفلسطينيين في أوروبـا                  

ونـدد المركـز بالعقوبـات      . لى تفعيل هذا الحق وتمكينهم منه     متمسكون بحقّ العودة إلى فلسطين، ويتطلّعون إ      
المفروضة على الشعب الفلسطيني، على خلفية االنتخابات الديمقراطية األخيرة، داعياً إلى التراجع عنها والكف              
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ـ           . عن سياسة تجويع الشعب الفلسطيني     ا وقال أنه المؤتمر محطة متجددة، نؤكد فيها أن اإلرادة الفلسطينية أينم
كانت تأتلف حول الوطن، وتجتمع حول هذه القضية العادلة، وأن العودة ليست حقاً مؤكداً وراسـخاً وحـسب؛                  

وتحدث عن بعض األبعاد التي يمثلها انعقاد هـذا         . وإنما هي كذلك قضية حياة بالنسبة لكل فلسطيني أينما كان         
ومتفاعالً مـع الـشعب واألرض والـديار فـي          المؤتمر، فقال إنه مؤتمر نريد أن نتواصل عبره تواصالً حياً           

فلسطين، مؤتمر نتجاوز فيه المسافات الشاسعة، ونعلو به فوق الحواجز واألسوار، فنالمس الهم الفلسطيني ذاته               
  .الذي ينغمس فيه أولئك القابعون خلف الجدار العنصري

ي؛ أنّنا متمـسكون بـال تـردد بـالحقوق          وتابع قائال يأتي مؤتمر الفلسطينيين في أوروبا ليؤكِّد للقاصي والدان         
ومتشبثون بال تلكّو بالعدالة، وأن فلسطين بالنسبة ألبنائها سواء أكانوا في مخيم من المخيمـات أم فـي مدينـة                    
أوروبية؛ هي قضية مصير، وقال إن الخيار الذي نملكه ليس سوى خيار واحد، واإلرادة التـي نحملهـا بـين                    

  . واحدة، إنها العودة، على حد تأكيدهجنبينا ليست سوى إرادة
وفي ما يتعلّق بالتطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية، أوضح مدير مركز العدالة الفلسطيني بالسويد، إننـا                
إذ واكبنا ذلك األداء الديمقراطي الرفيع لشعبنا في القدس والضفة والقطاع؛ فإننا نؤكد أيضاً أن شعب فلـسطين                  

ند الخيارات الديمقراطية المستقلة، ويندد بفرض العقوبات على خلفيتها، ويستهجن المساومة بالمال            أينما كان يسا  
على كرامة الشعب وعدالة قضيته، ويرى في توجهات الحصار تناقضاً مع المعاييِر األخالقية وتنـصالً مـن                 

  .االلتزاماِت اإلنسانية
ي هذا المقام على أن الجدير بفرض الحصار عليه هـي سـلطات             وتابع موسى الرفاعي قوله ال بد أن نشدد ف        

االحتالل؛ ال الشعب الواقع في األسر، وأن العقوبات كان ينبغي أن تستهدف من ال يتوانـون عـن ارتكـاب                    
الخروق واالنتهاكاِت لقرارات الشرعية الدولية، ويواصلون عبر آلة حربية شرسة اقتراف أعمال القتل بحـقّ                

جرائم اإلعدام خارج نطاق القضاء، ويصادرون أراضـي المـواطنين الفلـسطينيين، ويقطعـون              المدنيين، و 
           ب لجم سياساتهم وكبح عدوانهم وتقويض جدارهم العنصريأوصالها، مضيفاً هؤالء من يتوج .   مشددا على أن

ية متجذِّرة وعصية على    أبناء شعبنا الفلسطيني في أوروبا يؤكدون اليوم عبر هذا المؤتمر، أن هويتهم الفلسطين            
االقتالع، وأن تمسكهم بحق العودة راسخ وال يقبل المساومة أو التجزئة، وأن أنظارهم كباراً وصغاراً ترنو إلى                 

  .يوم اإلياب إلى المدن والقرى والديار والمقدسات
الفلسطينية كافّـة، داخـل     وخلص إلى القول إننا في مركز العدالة الفلسطيني، لعلى ثقة كاملة بأن تفعيل األطر               

فلسطين وخارجها، ينبغي أن يتواصل، بما يضمن إسهام كل قطاعات شعبنا في خدمة هذه القضية العادلة، وبما                 
  .يجسد وحدته العضوية أينما كان، وبما ينهض بتحديات المرحلة والتزاماتها

من أنحاء القارة األوروبية، عالوة علـى       وقد تحدث في المؤتمر العديد من ممثلي الوفود الفلسطينية المشاركة           
ممثلين عن وفود فلسطينيي العراق، ولبنان، وسورية، ووفود من داخل فلسطين ذاتها، بمن فيهم مشاركون من                

  .48فلسطينيي 
وفي الندوة الرئيسة التي عقدت في المؤتمر؛ تحدث كل من الكاتب والمحلل الفلسطيني بالل الحسن، واألكاديمي                

عزام التميمي، والباحث واإلعالمي حسام شاكر، واإلعالمي الدكتور أحمد كامل، في ما قدمها الكاتب              الدكتور  
  .نضال حمد الذي يرأس الجالية الفلسطينية في النرويج

. واتسعت أعمال المؤتمر الذي ضم أطياف العمل الفلسطيني العام، لمجمل الـشرائح االجتماعيـة الفلـسطينية               
الوة على المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في أعماله؛ شهد الحدث مؤتمراً موازياً للـشباب الفلـسطيني،                فع

وندوة موسعة باللغة اإلنجليزية للجمهور السويدي، ومعرضاً للصور والكاريكاتير، عالوة على مشاركة عـدد              
 أم النور القادمة من األراضي الفلـسطينية        من فرق الفنون الشعبية الفلسطينية التي تأسست في أوروبا، وفرقة         

  .1948المحتلة سنة 
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ولقي المؤتمر دعماً وإسناداً من عدد هائل من الجمعيات واالتحادات والروابط واللجان العاملة ضمن الـشتات                
وكان من بين األطراف المشاركة في المؤتمر على المستوى الـسويدي واالسـكندنافي             . الفلسطيني في أوروبا  

 كل من الجالية الفلسطينية في النرويج، والجالية الفلسطينية في فنلندا، والمنتدى الفلسطيني بالـدانمرك،               وحده؛
 السويد،  –والسفارة الفلسطينية في السويد، واتحاد الجمعيات الفلسطينية بالسويد، ولجان الدفاع عن حق العودة              

 السويد، وجمعية الشعب الفلـسطيني بأوبـساال،        –دة  والجمعية الفلسطينية الثقافية في السويد، وتحالف حق العو       
 بالندسـكونا، والجمعيـة الفلـسطينية       194ورابطة الصداقة الفلسطينية الـسويدية بهلـسنبوري، ومجموعـة          

إالّ أن ذلك يبدو في الواقع مجرد غيض من فيض الجهات المشاركة            . بالندسكرونا، والجمعية الفلسطينية بمالمو   
  . ا القوائمالذين تمتلئ بأسمائه

وكانت قوافل من الحافالت قد تحركت من أنحاء أوروبا صوب مدينة مالمو السويدية، لاللتحاق بهذه الفعاليـة                 
وسعى كثيرون للمشاركة في أعمال مؤتمر فلـسطينيي أوروبـا الرابـع، محمـولين             . األهم لفلسطينيي أوروبا  

  .التي أبحرت إلى المدينة الساحلية السويديةبالطائرات والقطارات والسيارات الخاصة، وعلى متن السفن 
وخصص المؤتمر المنعقد في مالمو فضاء حوارياً موسعاً للشباب الفلسطيني، لضمان مـشاركة أكثـر فعاليـة                 

  . للعنصر الشاب في صياغة اهتمامات الفلسطينيين في أوروبا
لمؤتمر، وتحقيق هذه الفعالية الكبرى نجاحاً      ورأى معلِّقون في عدد من وسائل اإلعالم األوروبية أن التئام هذا ا           

متعاقباً، هو بمثابة مؤشر على تبلْور حضور فاعل لفلسطينيي أوروبا في اإلسـهام فـي مجريـات القـضية                   
الفلسطينية، وعدم استئناسهم باالكتفاء بحالة الترقّب لمشاركة ملموسة من جانبهم طال انتظارهـا فـي الـشأن                 

  .الفلسطيني العام
  8/5/2006عودة الفلسطيني مركز ال

  
  البيان الختامي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا في مدينة مالمو السويدية .39

، في مدينة مالمو الـسويدية، تحـت      2006التأم المؤتمر الرابع لفلسطينيي أوروبا بنجاح، في السادس من مايو           
  .شعار هوية فلسطينية متجذٍِّرة، وتمسك راسخ بالحقوق

ركز العودة الفلسطيني، واستضافه مركز العدالة الفلسطيني في السويد، وحضرته جمـاهير      وقد نظّم المؤتمر، م   
فلسطينية غفيرة، بلغت خمسة آالف مشارك، تضمنت وفود من شتى أنحاء القارة األوروبية، وحشد من ممثلي                

ية وعامـة،   المؤسسات واالتحادات والجمعيات الفلسطينية داخل أوروبا وخارجها، عالوة على شخصيات رسم          
  .والعديد من األكاديميين والمثقفين والفنانين واإلعالميين، وقيادات شعبية فلسطينية وسويدية وأوروبية

وقد تميز المؤتمر بمشاركة فاعلة للشريحة الشابة الفلسطينية من أنحاء أوروبا، والتـي أدارت حلقـات نقـاش                  
ضيته، وحرصه على خـدمتها بطـرق إبداعيـة         وورش عمل عكست تفاعل الشباب الفلسطيني أينما كان مع ق         

واشتمل المؤتمر أيضاً على ندوة موسعة للجمهور السويدي والمشاركين األوروبيين، تناولت أبعـاداً             . ومتجددة
عدة لقضية فلسطين وتطوراتها، أظهرت ما تلقاه هذه القضية من تفهم متزايد وتضامن ملمـوس فـي عديـد                   

  . ألوروبيةاألوساط والشرائح بالمجتمعات ا
فقد شارك في   . وحرص المؤتمرون على التواصل بالبث المباشر مع بعض قطاعات الوجود الفلسطيني وقياداته           

أعمال المؤتمر وزير شؤون الالجئين في الحكومة الفلسطينية الدكتور عاطف عدوان، وألقى رئيس الـوزراء               
مؤتمر رسالة تحية من رئيس السلطة الفلـسطينية        كما تلقى ال  . الفلسطيني إسماعيل هنية خطاباً فيه عبر الهاتف      

وقد تحدث إلى المؤتمر عبر الهاتف األب عطـا         . محمود عباس، الذي بارك لفلسطينيي أوروبا انعقاد مؤتمرهم       
وقد قوبلت هذه المشاركات باهتمام كبير وتفاعل حار، وهو ما أكد معاني الترابط             . اهللا حنا، والشيخ رائد صالح    

  . ة للشعب الفلسطيني أينما كانوالوحدة العضوي



 

 22

، )2004(، وبـرلين    )2003(وقد تمخّض المؤتمر الذي ينعقد للعام الرابع على التوالي، بعد مؤتمرات لنـدن              
، عبر أعماله وجلساته، وما تخلله من ورش العمل وحلقات نقاش، ومشاورات ضـمن أجـواء                )2005(وفيينا  

  إيجابية وروح تفاعلية بنّاءة؛ 
ؤتمر إلى البيان الختامي التالي، الذي تمخضت عنه ورشة العمل المفتوحة والموسعة، التي عقدت              وقد خلص الم  

على مدى ثالث ساعات متواصلة، وحضرها ستمائة شخص، وذلك من أصل خمسة آالف شخص شاركوا في                
  :أعماله
جزئة، وأن الفلسطينيين في أنحاء      يشدد المؤتمر على أن الفلسطينيين أينما كانوا وحدة واحدة، ال تقبل الت            -أوالً  

القارة األوروبية، هم جزء من شعبهم الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، ومن أمـتهم العربيـة واإلسـالمية،                  
متمسكون بهويتهم الوطنية الفلسطينية، وخصوصيتهم الثقافية، ويعايشون الهم الفلسطيني المشترك، وينـافحون            

  .ة التي ال تقبل التفريط أو التجزئة، وال المساومة أو اإلرجاءعن الحقوق الفلسطينية العادل
 يجدد المؤتَِمرون في مالمو، ما ورد في مقرارت مؤتمرات الفلسطينيين في أوروبا، المنعقدة في لنـدن                 -ثانياً  

؛ من التشديد على حقّ العودة الفلسطيني، والتحـذير مـن مغبـة             )2005(، وفيينا   )2004(، وبرلين   )2003(
لمساس به أو تجاوزه أو المساومة عليه، ويطالب المؤتَِمرون بالمسارعة إلى تفعيله، بتمكـين أبنـاء الـشعب                  ا

الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها قسراً، مع التعويض إلى جانب ذلك عن                  
أجيالهم جراء ذلك التهجير وطوال سنوات اللجوء       كافة الخسائر واألضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم وب        

  .والشتات
 يثمن المؤتَمر، بمزيد من االعتزاز صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة التي قدمها، من الشهداء               -ثالثاً  

ـ               ر والجرحى واألسرى والمعتقلين، دفاعاً عن وطنه ودياره ومقدساته، وذوداً عن حقوقه وحريته وكرامته، عب
قرابة قرن من الزمان، والتي تتواصل جيالً في إثر آخر، وصوالً إلى انتفاضة األقصى التي سطّر فيهـا هـذا                    

  . الشعب أروع نماذج النهوض والكرامة والصمود في وجه الحمالت الشرسة التي يشنّها جيش االحتالل عليه
نجاحه في إدارة العملية الديمقراطية األخيرة،       إن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، إذ يبارك لشعبنا الفلسطيني          -رابعاً  

وإجراء االنتخابات بشفافية ونزاهة، رغم كافة الضغوط والتحديات؛ فإنه يطالب كافة األطراف باالنحياز إلـى               
الخيار الديمقراطي، احترام إرادة الشعب الفلسطيني المستقلة، وتمكينه من بناء دولته السيادية الحرة على ترابه               

   .الوطني
، ويعـرب عـن     1948 يحيي المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني المنزرعين في األراضي المحتلة سنة            -خامساً  

اعتزازه بموقفهم المتشبث باألرض الفلسطينية، ودفاعهم المشرف عن المقدسات اإلسالمية والمـسيحية، كمـا              
  .ية والتمييز العنصري الذي يطالهميعرب عن تضامنه معهم في ظل واقع االحتالل المزمن واستهداف الهو

 يواكب المؤتمرون بمزيد من القلق؛ التهديدات المتعاظمة التي تحدق بمدينة القدس الشريف، عاصـمة               -سادساً  
كما يحذِّر المـؤتَِمرون    . فلسطين، جراء سياسات التهويد المنهجي ومحاوالت طمس هويتها العربية الفلسطينية         

ألقصى المبارك أو التعدي على المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية فـي           من خطورة المساس بالمسجد ا    
المدينة المقدسة، ومن مغبة استمرار نهج طمس الهوية العربية للمدينـة بمعالمهـا التاريخيـة وخـصوصيتها                 

  .الحضارية والثقافية
ار الضم والفصل العنصري، المدان      يلفت الفلسطينيون في أوروبا األنظار، إلى خطورة اإلبقاء على جد          -سابعاً  

دولياً، عبر قرار محكمة الهاي الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي يضع الـشعب الفلـسطيني فـي                  
معازل، ويلتهم أراضيه، ويوِدعه في سجن كبير، ويحرمه من التواصل الـداخلي، ويمـزق أوصـال األرض                 

على مطالبتهم بتدخّل الدول األوروبية بصفة خاصة، وكافة األطراف األخـرى،           ويشدد المؤتَِمرون   . الفلسطينية
للمسارعة إلى تقويض الجدار العنصري الذي يجري التوسع في تشييده على أرض فلسطين، وفرض العقوبات               

  .الرادعة على سياسات االحتالل جراء انتهاكاته العدوانية وممارساته التوسعية
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ِمرون تأكيدهم ألحقية الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل الجـاثم علـى أرِضـِه وديـاره                يجدد المؤتَ  -ثامناً  
ومقدساته، والتصدي للعدوان المستمر عليه، وأنه ينبغي أن يلقَى في ذلـك دعـم المجتمـع الـدولي وجميـع                    

  .المناصرين للحق والحرية في هذا العالم
جود الفلسطيني في أوروبا، وحيثما كان، في خدمة قـضية           يشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور الو       -تاسعاً  

فلسطين، وهو ما يوِجب أيضاً السعي إلى إجراء انتخابات للفلسطينيين في أوروبا، كي تفرز تمثيالً فاعالً لهـم                  
وأكد المؤتَِمرون أهميـة إعـادة بنـاء منظمـة          . ضمن اإلطار الفلسطيني الذي يتفق عليه الجميع دون استثناء        

 الفلسطينية تحقيقاً لمطالب إصالحها وتفعيل دورها على قاعدة المشاركة الفاعلة وعلى أسس ديمقراطية              التحرير
سليمة، بما يضمن مشاركة أطياف الشعب الفلسطيني؛ معتبرين ذلك مطلباً ال غنى عنه وينبغي اإلسراع به بال                 

  .إبطاء أو تلكؤ
ي تضطلع به المرأة الفلسطينية في أوروبا، في خدمة قضيتها           يؤكِّد المؤتمرون الدور الهام والفاعل الذ      -عاشراً  

العادلة، بما في ذلك ما يتعلق بإسهامها الحاسم في حماية الهوية الفلـسطينية وتعزيزهـا، والتمـسك الراسـخ                   
ويحثّ المؤتمرون على ضرورة االستمرار في تطوير هذا الـدور،          . بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة    

  .لحضور الفاعل للنساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أطر العمل الفلسطيني في أوروباوضمان ا
 يعرب المؤتمرون عن اعتزازهم بتمسك الشباب الفلسطيني في أوروبا، فتيات وفتية، بهـويتهم              -حادي عشر   

ؤكد المؤتمر فـي هـذا      وي. الفلسطينية، وتشبثهم بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة          
المجال؛ ضرورة إيالء مزيد من الرعاية للشريحة الفلسطينية الشابة، وإطالق الفرص أمامها للنجاح وتحقيـق               
الذات في كافة المجاالت البنّاءة، ولخدمة قضيتها العادلة بالسبل المؤثرة والمتجـددة، مـع ضـمان التواصـل                  

  .ني كافةاإليجابي بين األجيال في أطر العمل الفلسطي
 يعرب المؤتمر عن تثمينه للمواقف اإليجابية التي أبدتها، وتبديها، العديد من أطر المجتمع المدني               -ثاني عشر   

في أنحاء أوروبا، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل، ويحثّ المؤتمرون المنظمـات غيـر                
لفلسطيني ومؤسـساته، وتعزيـز أواصـر الـشراكة         الحكومية األوروبية على مزيد من التواصل مع الشعب ا        

  .والتعاون المتبادل في شتى المستويات
 يعبر المؤتمر عن مشاعر االستياء البالغ، إزاء اإلجراءات العقابية الجائرة التي قررت أطـراف               -ثالث عشر   

ي التلويح بالحصار   ويرى المؤتمرون ف  . أوروبية فرضها على الشعب الفلسطيني، على خلفية خياره الديمقراطي        
السياسي واالقتصادي واإلنمائي على الشعب الفلسطيني؛ تراجعاً مؤسفاً في المواقف الرسمية، وإخالالً بالمعايير             
اإلنسانية واألخالقية، ونكوصاً عن االلتزامات التي تمليها المسؤولية التاريخية ألوروبا إزاء الشعب الفلسطيني،             

ويطالب المؤتمرون، كافة األطراف المعنية بـالتراجع الفـوري عـن هـذه             . وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة    
الخطوات غير المبررةّ والتي آلمت الفلسطينيين في أوروبا على نحو خاص لما يترتب عليها مـن اإلضـرار                  

  .بتوجهات بناء الثقة وبصورة أوروبا وبالدور اإليجابي المنتظر منها كعامل توازن في العالقات الدولية
 يعرب فلسطينيو أوروبا عن ثقتهم، بأن زوال الحصار الجائر المفروض على الحكومة الفلسطينية              -ابع عشر   ر

المنتخبة هو مسألة وقت وحسب، ويلحظون في هذا المجال االستياء المتعاظم في األوساط السياسية والـشعبية                
ويرى فلسطينيو أوروبا أن الخطوة     . ألخالقيةاألوروبية من هذه العقوبات التي تتناقض مع المعايير اإلنسانية وا         

السويدية في عدم االنسياق وراء الضغوط الخارجية في هذا المجال؛ تستند أيضاً إلى استشراف مـا يمكـن أن                   
  .تؤول هذه السياسات التي ال بد وأن تتفكّك، عالوة على عبثيتها وأنها غير الئقة باألمم المتحضرة

ى األطراف الفاعلة في المجتمع المدني األوروبي إلى رفع وتيرة مطالباتهـا             يدعو المؤتمر شت   -خامس عشر   
بضرورة نبذ نهج العقوبات والحصار بحق الشعب الفلسطيني، والمناداة بأن تقف الحكومات األوروبيـة وقفـةً                

ها حـق   جادة إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنصافه حتى يستعيد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في              
  .العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
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 يحيي المؤتَِمرون الجهود األخوية الحثيثة التي تقوم بها الجاليات العربية واإلسالمية في أوروبا،              -سادس عشر   
جدداً فـي حمـالت     في وقوفها الحار والمتواصل تضامناً مع فلسطين وشعبها المصابر، وهو ما تبرهن عليه م             

اإلخاء والتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تقوم بها حالياً على نطاق واسع رداً علـى سياسـات الحـصار                   
ويثمن المؤتمر اإلسهامات الملموسة للجاليات العربية واإلسالمية في الوقوف إلى جانـب الـشعب              . والتجويع

جنباً إلى جنب مع غيرهم من مناِصري الحق والعدل والحرية          الفلسطيني، والتنديد بجرائم االحتالل وانتهاكاته،      
  .ومناهضي الظلم في أوروبا

 إن المؤتمر إذ يؤكِّد التمسك الراسخ للفلسطينيين في أوروبا بهويتهم الوطنية الفلـسطينية؛ فإنـه                -سابع عشر   
علـى التواصـل الثقـافي مـع        يشير في الوقت ذاته إلى تفاعلهم العضوي البنّاء مع المجتمعات األوروبية، و           

  . مكوناتها، وحرصهم على ازدهارها ورفاهها، وخدمة الصالح العام والسلم االجتماعي في البالد األوروبية
 يحثّ المؤتمر كافة الهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثيـة المختـصة، والمؤسـسات الثقافيـة               -ثامن عشر   

 األجيال األوروبية الصاعدة على حقائق قضية فلـسطين وأبعادهـا           واإلعالمية، في أنحاء أوروبا، على إطالع     
ومالبساتها، بما تشتمل عليه من مظلمة كبرى ُأوقعت على الشعب الفلسطيني، وبما ترتب عليها من حرمانـه                 
 من أرضه التاريخية ودياره وحقوقه غير القابلة للتصرف، ويذكِّر المؤتمر بأهمية معالجة أية جوانب من التحيز               

أو الخلل أو القصور في هذا الجانب قد تشتمل عليها المناهج أو الكتب المدرسية والجامعية، فضالً عن المـواد                   
  .الثقافية والمضامين اإلعالمية

 يوصي المؤتمرون بأهمية االستمرار في تفعيل مقررات مؤتمرات فلـسطينيي أوروبـا الثالثـة               -تاسع عشر   
؛ من قرارات وتوصياتها، مع إيالء عناية       )2005(، وفيينا   )2004(، وبرلين   )2003(السابقة، المنعقدة في لندن     

خاصة لما يتعلّق بإتاحة المزيد من الفرص للشباب الفلسطيني، وتعزيز الخطاب الفلسطيني باللغات األوروبيـة               
ت المتعددة، وتحقيق مزيد من االلتفاف من قبل سياسيين وشخصيات عامة أوروبية حـول الحقـوق والتطلعـا                

الفلسطينية العادلة، وتوفير المواد اإلعالمية والكراسات التعريفية التي توضح حقائق قـضية فلـسطين وحـق                
  .العودة وتعزز الهوية الوطنية ألوسع قطاعات ممكنة من الجمهور

  8/5/2006مركز العودة الفلسطيني 
  

  البنك الدولي يعترف بعمق األزمة المالية الفلسطينية  .40
ي المانحين من ان األزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ ان فازت حركة حماس في                حذّر البنك الدول  

 .االنتخابات أعمق مما كان يتصور في البداية وقد تجعل من الصعب السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة                
ع برنامج قـائم للمـساعدات      وفي مذكرة وزعت بين المانحين الرئيسيين قال البنك الدولي أيضاً انه يمكن توسي            

وقال البنك ان استمرار هذه األزمة يهدد بتقويض المؤسسات          .لدفع رواتب موظفي الحكومة التي تقودها حماس      
 وسـيكون لـسقوط     1993الفلسطينية والتسبب في أضرار بالغة في الهياكل التي قام المانحون ببنائها منذ عام              

ذي سيجعل بدوره من الصعب على الحكومـة والقطـاع الخـاص            المؤسسات تأثير سلبي أيضا على األمن وال      
  .ومقدمي المساعدات اإلنسانية العمل بشكل مناسب

 9/5/2006البيان  
  

  االنزعاج والقلق يسيطران على سوق األوراق المالية  .41
ـ              :  عماد الدريملي ،غزة صفت ساد االنزعاج والقلق اليوم قاعة التعامالت في سوق األوراق المالية، بعـد أن ات

التعامالت بكثافة العروض وشح الطلب على أسهم الشركات، وإغالق مؤشر القدس عند أدني مستوى له منـذ                 
ومنذ بداية العام الجاري واصل مؤشر القدس هبوطه الحـاد الـسريع بعـد               . نقطة 600بداية العام ليصل إلى     

ن لألوراق المالية أن الهبوط في      وأوضح رئيس مجلس إدارة سوق فلسطي      .االنتخابات التشريعية يناير الماضي   
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أسعار األسهم، سببه األساسي التطورات السياسية واألمنية، مضيفا أنه ال يوجد شيء غير مألوف في تعامالت                
  .اليوم فهو أمر متوقع

  8/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   القطاع الصحي الفلسطيني على شفا االنهيار:وزير الصحة يحذر .42
ة، وال يستبعد وزير    توفي الشهر الماضي أربعة من مرضى الفشل الكلوي في قطاع غز          :   محمد يونس  ،رام اهللا 
استنفدنا الكمية األكبر من مخزوننا مـن       :  نعيم . باسم نعيم ان يكون سبب الوفاة نقص الدواء وقال د          .دالصحة  

 باستثناء كميات األدوية التـي      :واضاف. الدواء، وثمة مرضى كثيرون في مستشفياتنا وعياداتنا من دون دواء         
القطاع الصحي  :  نعيم .وقال د  قدمها لنا االردن اخيراً، فاننا لم نتمكن من شراء األدوية بسبب عدم وجود المال             

وحسب نعيم، فان    .مهدد باالنهيار، واذا استمر الحصار المالي فانني اتوقع انهياره في غضون أقل من شهرين             
 مليون دوالر لشراء األدوية والطعام      4ر5 مليون دوالر، منها     9ر5صحة تبلغ نحو    الموازنة الشهرية لوزارة ال   

ويقـول الـدكتور     .والوقود للمستشفيات، ونحو خمسة ماليين لرواتب العاملين من اطباء وممرضين وموظفين          
والخطر  ،نعيم ان تقلص الخدمات الصحية اليوم ينبئ بعودة امراض قضي عليها نهائيا في األراضي الفلسطينية              

وامام نقص األدوية في مستشفياتها،     .من عودة األمراض لن يقتصر علينا فقط، بل ربما يطاول الدول المجاورة           
. بدأت وزارة الصحة اتصاالت مع دول عربية لتوفير عالج مجاني لمرضى في حاجة لعمليات جراحية دقيقـة                

ي موافقة هذه الدول على توفير العالج لمرضى        ويقول وزير الصحة انه لم يتلق اجابات حتى االن، لكنه يأمل ف           
  .من ذوي الحاالت الصعبة التي ال يتوافر لها عالج في االراضي الفلسطينية

  9/5/2006الحياة 
  

  فلسطيني يعرض كليته الثالثة مجاناً للمحتاجين .43
طناً من القدس   كشفت فحوصات طبية ان حالة اإلرهاق الشديد التي تالزم موا           : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 األمـر   ت استغرب ،  وقال نشأت الذي يعمل في مخبز في الناصرة       . المحتلة مردها امتالكه ثالث كلى في جسمه      
   .لكنني اعتبره نعمة من عند اهللا وسأقوم بالتبرع بواحدة مجاناً لشخص محتاج زكاة عن صحتي

  9/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  شكل جزئي بغزة موظفو الهالل األحمر يعلقون عملهم ب .44
 علق موظفو جمعية الهالل األحمر بمحافظات غزة العمل أمس لمدة ساعتين احتجاجا على              : نفوذ البكري  ،غزة

عدم صرف رواتبهم منذ شهرين وغياب الهيكلية اإلدارية التي تحدد نظام المؤسسة التابعين لهـا سـواء فـي                   
جزئي سيستمر حتى نهاية األسبوع الجاري علـى أن         القطاع العام أو المستقل مشيرين إلى أن هذا اإلضراب ال         

وناشد مازن خضير رئيس     .ينظم إضراب كامل على مدار األسبوع المقبل باستثناء أقسام االستقبال والطوارئ          
لجنة العاملين بالجمعية الرئيس عباس بصفته الرئيس الفخري للجمعية بإصدار توجيهاته لحل األزمـة الماليـة                

وازنة الشهرية لها وتحديد المرجعية األساسية للموظفين سواء مـن الحكومـة أو القطـاع               للجمعية وتوفير الم  
  .الخاص والعمل على توفير التأمين والمعاشات الالزمة لهم وفق القانون

  9/5/2006الحياة الجديدة 
  

  مجابهة التطبيع تثمن موقف نقابة الصحافيين من وفد يزور إسرائيل .45
عن تقديرها لموقف نقابـة الـصحافيين       األردنية  ية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع      أعربت اللجنة التنفيذ  : عمان
وقالت اللجنة ان    .تبرأت من وفد شارك مؤخرا في دورة دعا اليها المعهد الدولي للهستدروت في اسرائيل              التي



 

 26

روا المحرقـة   المشاركين في الدورة زاروا قبر رابين الذي تفنن في تكسير عظام الشعب الفلسطيني، كمـا زا               
ودعت اللجنة المواطنين الى التعامل مع المطبعين وفقا لمبادئ األمة ومصالحها العليـا، مـستذكرين                .اليهودية

كما دعت اللجنة الحكومة الى التوقف عن سياسـة التعـاون           . يفلسطينالشعب  الجرائم الكيان الصهيوني بحق     
مق العربي واإلسالمي هـو الكفيـل بتحقيـق التنميـة           والتنسيق مع اسرائيل، مؤكدة ان تطوير التعاون مع الع        

  .المنشودة والتكامل االقتصادي
  9/5/2006الغد األردنية 

  
  االخوان ينتقدون معاداة الحكومة لحماس  : األردن .46

 امس، طريقة تعاطي الحكومة مع حركـة حمـاس،          ،إنتقدت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن     : يو بي آي  
 بـأن يكـون     لالخوانوطالب نائب المراقب العام     . ة وأضرت بالعالقات بين الشعبين    معتبرين أنها غير صحيح   

هناك نوعا من التواصل وأن يتم تجاوز كل الحساسيات وكل الحسابات الصغيرة لصالح الحوار وااللتقاء على                
 . المصالح العليا

  9/5/2006السفير 
  

  الخطيب يلتقي وفد كاديما في نيويورك  .47
قالت مصادر رئاسة الوزراء ان وزير الخارجية االردني عبـد اإللـه            :  وفارس شرعان   سامي محاسنه  ،عمان

الخطيب الذي سيشارك في اجتماعات اللجنة الرباعية التقى أخيرا وفداً من حزب كاديما االسـرائيلي برئاسـة                 
ـ                صال حاييم رامون حيث اكد االردن ضرورة استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلـسطينيين وضـرورة اي

المساعدات للشعب الفلسطيني مع وجود حكومة حماس مؤكداً ان المتضرر الوحيد من منع وصول المساعدات               
  .ووقف تدفقها هو الشعب الفلسطيني

  9/5/2006الشرق األوسط 
  

  حمالت تبرع للفلسطينيين... السعودية .48
اثة اإلسالمية العالمية كافـة      مدير مركز المعلومات بهيئة اإلغ     ، دعا حسام عز الدين    : أحمد المصري  ،الرياض

انتشرت  كما   .منظمات المجتمع المدني في مختلف العالم العربي إلى تنظيم حملة واسعة للتبرع لصالح فلسطين             
 تؤكـد   ، بعضها بتوقيع عدد كبير من العلمـاء       ،اإلسالمية السعودية بيانات  االلكترونية  على العديد من المواقع     

موضوعا للنقـاش بعنـوان      االلكتروني السعودي    ص منتدى الساحات   خص  كما .وجوب مناصرة أهل فلسطين   
للـشعب  الحصار المضروب على حكومة حماس ودعا المشاركون في المنتديات رجال األعمال إلى التبـرع               

ويتناقل السعوديون منذ فرض الحـصار      .  ماليين دوالر  بأربعة مشيدين برجل أعمال سعودي تبرع       الفلسطيني
   بعد تولي حماس الحكومة رسائل عبر الهواتف المحمولة تدعو إلى التبرع للفلسطينيينينيالغربي على الفلسطين

  8/5/2006اسالم اون الين 
  

  المؤتمر اليمني يتهم اإلصالح بجمع األموال تحت غطاء حماس .49
اتهمت السلطات اليمنية تجمع اإلصالح اإلسالمي المعارض بجمع التبرعات مـن األهـالي              :ب.ف.أ -صنعاء
ان  حزب المؤتمر الـشعبي الحـاكم       رذك و .ية حملته االنتخابية مدعيا أنها لصالح حركة حماس الفلسطينية        لتغط

إضافة إلى مصوغات ذهبية وأشياء ثمينة نظـراً لمكانـة           الحملة نجحت حتى اآلن في جمع مبالغ مالية كبيرة،        
   .ر مبالغ مالية لتمويل حملته االنتخابيةالقضية الفلسطينية في قلوب اليمنيين والتي استغلها تجمع اإلصالح لتوفي

 9/5/2006البيان 
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  المفروض على الشعب الفلسطيني الرئيس الجزائري يدين الحصار .50

الحصار اإلسرائيلي الغربي المفـروض علـى الـشعب         ،   الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة     دان: الجزائر
وندد بوتفليقة بالسياسة اإلسـرائيلية المبنيـة علـى          .س لحركة حما  عقاباً له على خياره الديمقراطي     الفلسطيني

تجويع الشعب الفلسطيني واالعتداء على المقدسات ومحاولة فرض األمر الواقع والتنكّر للقـرارات الـشرعية               
دعا إلى إعادة االعتبار لخارطة الطريق في الشرق األوسط وللمساعي التي تم بذلها فـي سـبيل                  كما   .الدولية
معتبراً أن تنفيذ خارطة الطريق يمثّل ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقٍت مضى للخـروج بمـسار            ،  تطبيقها

  .السالم من الطريق المسدود الذي آل إليه
8/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

 
   الزكاة للفلسطينيينةإجازيدرس رئيس هيئة علماء جبل عامل : لبنان .51

علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي على اصدار فتوى شرعية تجيز دفـع             يعكف رئيس هيئة    : صالح محمد 
النابلسي يدرس الفتوى التي ينوي إعالنها قريبا من كل األوجه الشرعية والحقوقيـة             . الزكاة للشعب الفلسطيني  

احـه  والواجبات االنسانية واالجتماعية والجهادية ومن باب المناصرة والتآخي مع الشعب الفلـسطيني فـي كف              
 سلطان أبو العينين على رأس وفد من المنظمة وشكره على نيتـه             هوأمس زار . وجهاده ضد العدو االسرائيلي   

  . إصدار هذه الفتوى
  9/5/2006السفير 

  
  موسكو تستبق اجتماع الرباعية الدولية بتأكيد عزمها مواصلة دعم السلطة مالياً .52

لى السلطة الفلسطينية بغض النظر عن      إيم مساعدات    عزمها على مواصلة تقد     موسكو كدتأ:  رائد جبر  ،موسكو
طلقت عملية اجتذاب هذه الحركة نحو       أ ن مبادرتها إلقامة اتصاالت مع حركة حماس      أالموقف الغربي، معتبرة    

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل        .السياسة العلنية بتعاون نشط من جانب العالم العربي كله        
جتماع الرباعية سيركز على األزمة االقتصادية واألوضاع االنسانية التـي نـشأت بـسببها فـي                ن ا أكامينين  

 .األراضي الفلسطينية، وأن البحث عن سبل ممكنة للخروج من الوضع الحالي سيشكل محوراً أساسياً للبحـث               
ووصـف  ،  يـق إحياء عملية التفاوض على أساس خطة خريطة الطر       هي   أن المهمة األساسية     واعتبر كامينين 

مـصر واألردن   (كامينين المبادرة التي أطلقتها موسكو بضرورة دعـوة الالعبـين األساسـيين االقليميـين               
  .وقيت المناسبتلحضور االجتماع بأنها قرار صحيح اتخذته اللجنة وجاء في ال) والسعودية

  9/5/2006الحياة 
  

53. ةبيروت تفتح أبوابها لتشومسكي ليواجه جبروت الهيمنة األميركي  
 .المفكّر والباحث نعوم تشومسكي   تستقبل الجامعة األميركية في بيروت، مساء اليوم،        :  بيار أبي صعب   ،بيروت

  . بحجة أنّه يهودي 1998وكان قد منع من زيارة بيروت عام 
 في بنسلفانيا، في شبه غيتو يهودي موزعاً على ثقافتي اليـديش            1928أفرام نعوم تشومسكي المولود العام      ولد  
وبـدأت مواقفـه    . عاش في كيبوتز في اسرائيل قبل أن يصبح أحد أشرس نقاد السياسة االسرائيلية            لعبرية، و وا

وفـي الـسنوات األخيـرة      ). قاوم(الراديكالية تتبلور أيام حرب فيتنام حين ناضل في صفوف حركة ريزيست            
قوة االرهابية األكثـر خطـراً علـى        توقف ملياً عند مفهوم أميركا لالرهاب، فيما تشكّل بجبروتها ومطامعها ال          

اعتبرته نيويورك تايمز أحد أكثر المثقفين      . المعاصر أحد أهم المساهمين في علم اللغويات      وهو أيضاً    .الكوكب
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ميركي فهرس االستشهادات في الفنون والعلوم االنسانية أن كتاباتـه          األعلمي  الموقع  الوكشف  . تأثيراً في العالم  
  . الجامعية األكثر اعتماداً في العالمهي بين المصادر 

 عن الحـرب سياسـةً خارجيـة        ه مؤلفات ومن. كتابات سجالية قامت على تفكيك آليات الهيمنة األميركية        له   و
، حيث يكشف دور اللوبي الصهيوني في تحديد مسار         )مع إدوارد هيرمان  (للواليات المتحدة أو تصنيع االجماع      

على األقّل في عيون    ... ا من العناوين التي تجعل تشومسكي عدو أميركا الرقم واحد         السياسة األميركية وغيره  
 ! المحافظين الجدد

  9/5/2006الحياة 
  

  حملة التضامن اإليرلندية مع فلسطين تدين استخدام الجيش اإلسرائيلي لمطار شانون  .54
الجو اإلسرائيلي لمطار شانون، تحت     أدانت حملة التضامن اإليرلندية مع فلسطين، اليوم، استخدام سالح          : دبلن

شبكة مركز اإلعالم المستقل في إيرلنـدا،        فقد كشفت    .حراسة قوات الشرطة اإليرلندية وفصيل أمني إسرائيلي      
 الجـاري، ومكـث     6-5صباح اليوم، أن طائرتين تابعتين لسالح الجو اإلسرائيلي، حطّتا في شـانون ليلـة               

م الطائرتان في فندق شانون الجنوبي الكبير، إضافةً إلى طائرتين أخريين،           العسكريون اإلسرائيليون الذين أقلّته   
الحكومة اإليرلندية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب      ودعى بيان الحملة     .كانتا حطتا في نفس المطار قبل أسبوعين      

فـة أشـكال    ودعت إلى وقـف كا     .اتفاقيات جنيف، ومنع الجيش اإلسرائيلي من استخدام المطارات في إيرلندا         
   .التعاون المالي والعسكري وغيرها مع الحكومة اإلسرائيلية

  8/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ذا فشلت محادثات الرباعيةإوروبي ينوي تقديم المساعدات للفلسطينيين تحاد األاإل .55
 بنيتا فريـرو فالـدنر،      ارجيةوروبية للشؤون الخ   عن المفوضة األ   ،صحيفة الغارديان البريطانية  نقلت  : رام اهللا 
ذا فشلت محادثات اللجنة    إلى الفلسطينيين   إعادة تقديم المساعدات    إ في   وروبي للمضي منفرداً  تحاد األ  اإل استعداد

 وأضـافت فالـدنر        . سبوعالرباعية اليوم في وضع آليات دولية لتخفيف المحنة المالية عن الفلسطينيين هذا األ            
نه في حال فشل هذه المحادثات      أوأكدت  .  فرصة التفاقية مشتركة حول هذه القضية      ن تكون هنالك  أنحن نتمنى   

 مليـون يـورو     34 في ايصال الدعم المالي عبر قنوات شرعية وسيرسل          وروبي سيمضي قدماً  تحاد األ فان اإل 
  .سة مليون يورو للصحة والتعليم من خالل مؤسسة الرئا5،4رسال إنسانية في حين تقوم روسيا بإكمساعدات 

ن األزمة في غزة والضفة ستتعمق في الـشهور         إوروبية العليا ف  صدرتها اللجنة األ  أ لوثيقة بروكسل التي     وطبقاً
المقبلة وسترتفع مستويات الفقر، ومن المحتمل ان تدب الفوضى ويتعطل القـانون والنظـام فـي االراضـي                  

ن هذه المنظمات فـشلت  ألى إماضي يشير سبوع ال األ منظمة عالمية تقريرا36ًكثر من أوأصدرت   .الفلسطينية
   .نسانية الخانقة التي يعيشها الفلسطينيونفي حل االزمة المالية واإل

  9/5/2006الحياة الجديدة 
  

  البديل العربي واإلسالمي ليس كافياً : طالل ناجي. د .56
  : طالل ناجي في مكتبه بالعاصمة السورية دمشق وكان لها الحوار التالي. دزارت الراية 

تحت ضغط الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني أوقف االتحاد األوروبي الدعم المالي للحكومـة              * 
ما هي الديمقراطية التي تريدها الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، هل هي           .. الفلسطينية التي تقودها حماس   

  ديمقراطية مفصلة بناء على رغبتهما؟
ألمريكية تتبع سياسة النفاق والرياء والكيل بمكيـالين ويؤسـفني أن أقـول إن االتحـاد                 الواليات المتحدة ا   -

األوروبي حذا حذو الواليات المتحدة األمريكية واتخذ موقفاً ذيلياً تابعاً للواليات المتحدة، عندما قـرر كالهمـا                 
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لبية المقاعد في المجلس    قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ألن الشعب الفلسطيني انتخب حركة حماس ألغ           
   .التشريعي الفلسطيني

حماس   على الرغم من الدعوات الشديدة من قبل فصائل العمل الوطني الفلسطينيين، وأنتم كجبهة كنتم شركاء               *
لماذا لم تستطع حماس التخلي عن حكومـة        . في أكثر من تحالف وجبهة، لم تشكل حماس حكومة وحدة وطنية          

   .؟اللون الواحد
لحقيقة حتى ننصف االخوة في حماس ال نستطيع أن نقول أنهم شكلوا حكومة لـون واحـد طـائعين                    في ا   -

مختارين الكل يعلم أنهم عرضوا على عدد من الفصائل المشاركة بهذه الحكومة وفي مقدمة هؤالء االخوة فـي                  
جميعـاً بـأن هنـاك      حركة فتح الذين تفاوضوا معهم طويالً ثم رفضوا المشاركة بحجج مختلفة، ولكننا نعلـم               

لعدم المشاركة مع حماس في هذه الحكومة وهذا األمـر معلـن             ضغوطاً أمريكية وأوروبية مورست على فتح     
وليس سراً هناك موقف أمريكي معلن بأنها وجهت إنذاراً لألخ أبو مازن ولفتح بعدم المـشاركة مـع حمـاس                    

 األمريكية ووقف المساعدات األمريكية ووقف      بتشكيل الحكومة وإال فإن فتح، وأبو مازن سيتعرضون للمقاطعة        
    .التعاطي األمريكي معهم

   هل هناك أمل بمشاركة فصائل المقاومة أم أن الضغوط ستستمر من أجل عدم المشاركة؟ * 
أنا أعتقد أن الضغوط ستستمر بصراحة ألنه المطلوب فشل حماس في قيادة الحكومة الفلسطينية والـسلطة                  -

 مطلوب أمريكياً، وأتمنى أن يغلب العقل والمنطق الوطني والمصلحة الوطنية على المـصالح              هذاوالفلسطينية  
الفئوية والحزبية وأن تقف الفصائل في مقدمتها فتح من أجل مصلحة الشعب الفلـسطيني، وأن تقبـل تـشكيل                   

عب الفلـسطيني ألن    ائتالف وطني عريض في الساحة الفلسطينية بما في ذلك في الحكومة الفلسطينية إلنقاذ الش             
الذي يعاني اآلن الشعب الفلسطيني وليس حماس لوحدها كل الشعب الفلسطيني يعاني، ولكن منذ مدة شـاهدت                 

 ألف موظف بالسلطة جل هؤالء مـن        165وزير المالية الفلسطيني في قناة الجزيرة الفضائية القطرية يقول أن           
 ألف أسرة متضررة    165من عموم الشعب الفلسطيني     معظم الفصائل لها موظفون، و    . فتح ومن باقي الفصائل   

اآلن ألنه ال يوجد رواتب لهؤالء هذا الشهر الثالث في داخل فلسطين والشهر الرابع خـارج فلـسطين لمـن                    
يتقاضى رواتب من منظمة التحرير الفلسطينية، هل تتخيل عائلة لمدة أربعة أشهر بدون رواتب هذه العـائالت                 

ذا يحصل بها؟ تعيش على الراتب شهر بشهر ليس لديها مخـزون أو احتيـاطي إذا                تعيش على حد الكفاف، ما    
المشكلة تتفاقم والشعب الفلسطيني يعاني من هذه المشكلة وليس حركة حماس فقط من هنـا أطالـب وأنـادي                   

  .وأتمنى تغليب المصلحة الوطنية لدى الجميع وخاصة األخوة في فتح إلنقاذ الشعب الفلسطيني
س قالت أن هناك بديالً عن المساعدات األمريكية واألوروبية ويتمثل بمساعدات الدول العربيـة              حركة حما *  

   هل هذا البديل كاف حقيقة؟.اإلسالمية
 ال أعتقد أنه كاف لألسف نحن لدينا خبرة أطول من خبرة األخوة في حماس في هذا األمر الوعود كثيـرة                      -

د كثيرة من جانب الدول العربية واإلسالمية لكن التنفيذ قليـل، هنـا              الحقيقة الوعو  ،وعانينا سنوات طويلة منها   
 190 مليون دوالر وميزانية شهرية بما فيها الرواتـب          116لدينا مطالب محددة هناك رواتب شهرية قيل أنها         

 كانت تأتي مساعدات مـن    . ؟مليون دوالر إذا لم تتوفر هذه المبالغ كيف يمكن أن يقاوم هذا الشعب الفلسطيني             
اآلن حتى الدول العربية    . أوروبا وأمريكا والبنك الدولي واليابان والدول العربية وبعض الدول اإلسالمية توقفت          

 مليون دوالر شهرياً، أوالً هذا المبلغ غير كاف بحـد ذاتـه          50في مؤتمر القمة العربية بالخرطوم تحدثت عن        
  . أننا نريد التقشف ووقف الهدر وضغط النفقات مليون دوالر على األقل شهرياً إذا قلنا150ألن المطلوب 

أبدت حماس مرونة سياسية تجاه الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي بمسألة هدنة طويلة األجـل               *  
ونقاش قضية المفاوضات والتعاطي مع اإلجراءات اليومية برأيك هل هـذه اإلجـراءات كافيـة           .. مع إسرائيل 

  والحملة على حماس من قبل األحزاب اإلسرائيلية وحكومة يهودا أولمرت؟لوقف الضغوط الدولية 
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 المطلوب من حماس أن تتخلى عن جلدها وتخلعه وتعترف بإسرائيل رغم أن العـدو اإلسـرائيلي يحتـل                    -
 المطلوب مـن حمـاس أن تعتـرف    .األرض الفلسطينية ويتنكر للحقوق الفلسطينية ولقرارات الشرعية الدولية   

دون مقابل وأن تقبل باالتفاقات التي أبرمتها السلطة بما فيها اتفاق أوسلو والكل يعلم أنها ترفض اتفاق                بإسرائيل  
أوسلو والمطلوب من حماس أن تتخلى عن العنف كما يسمونه أي عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من                  

ى يتم القبـول بتقـديم بعـض        أجل الحوار والحديث معها وال أدري بعد الحوار ما هو مطلوب من حماس حت             
  .التنازالت

نحن نعلم جميعاً المرحوم الشهيد أبو عمار وافق على اتفاقات أوسلو واعترف بإسرائيل وقدم تنازالت هائلـة                 و
من فلسطين وافق على وقف المقاومة رغم ذلك لم يقدم من قبل            %  78 عندما يعترف بإسرائيل هو يتنازل عن       

  . وجهها أمام شعبها وشعوب األمة العربية واإلسالميةإسرائيل للسلطة ما يحفظ ماء 
زالت هـي     هل تعتقد أن سوريا ما     ، بعد احتالل بغداد ظهر وكأنه الهدف التالي لإلدارة األمريكية هو سوريا           *

  الهدف التالي لإلدارة األمريكية؟
ذلك الصحفي الكبير محمـد   رجح العديد من المحللين أن تكون سوريا الهدف التالي بعد احتالل بغداد وذكر           -

 اآلن بـات واضـحاً إنهـم        .حسنين هيكل وأيضاً الكاتب البريطاني باتيرك سيل أن الهدف سوريا بعد العراق           
  .سوريا استبعدت ألنها سحبت الذرائع من خالل تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية. يرجحون إيران

 النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل محادثات ماذا         جرت بين قيادة الجبهة الشعبية القيادة العامة وبين       *  
  كانت نتائج هذه المحادثات؟

 شاركت في الوفد المركزي الذي سافر إلى بيروت برئاسة الرفيق األمين العام أحمد جبريل والتقينا علـى                    -
تحدثنا مطوالً في   ألول مرة نلتقي به و    . مدار يومين الشيخ سعد الحريري لقاءات دامت أكثر من ثماني ساعات          

وقال لنا الشيخ سعد الحريـري      . كل همومنا الفلسطينية والعربية واللبنانية والسورية كان اللقاء صريحاً وشفافاً         
بأنه سيتولى شخصياً كرئيس كتلة المستقبل واألغلبية في البرلمان اللبناني بمعالجة شؤون الفلسطينيين المدنيـة               

رات حكومية قابلة للنقد من حكومة قادمة كما وقع عندما اتخذت حكومة شـفيق              واإلنسانية، وقلنا له ال نريد قرا     
ـ       1982الوزان في العام     نريد قرارات تشريعية مـن  ..  مهنة72 القرارات الشهيرة بمنع الفلسطيني من العمل ب
االسـترالي  ال أقبل أن يـأتي      :  وكان موقف الشيخ سعد ايجابياً وعبر عن ألمه من هذا وقال           .البرلمان اللبناني 

  . ويمتلك شقة في لبنان بينما ال يستطيع الفلسطيني أن يمتلك شقة واحدة لستر أسرته
  7/5/2006الراية القطرية 

 
  لن يقع أي إقتتال فلسطيني : محمد دحالن .57
 لقاء خاص منحه لمراسل الحقيقة الدولية، تطرق فيه إلى المخاطر الخاصة بالقـضية الفلـسطينية والتـي                  في  

الفلسطينيون وركز فيه على حركة حماس والحكومة التي شكلتها ليختم كالمه بالتأكيد على عـدم               يتعرض لها   
  .وقوع حرب أهلية فلسطينية مهما كانت الظروف

يهتم الرجل بالتعميق بين عالقة الفلسطينيين بالعالم الخارجي ويولي هذا الملف اهتماما خاصا وهو مـا حثـه                  
فلسطيني إسماعيل هنية على جهوده التي يبذلها الحتواء أالزمة التي وقعـت            للثناء على جهود رئيس الوزراء ال     

  .بين حماس والحكومة األردنية
ويقول حين قادت حركة فتح الشعب الفلسطيني منذ أربعين عاما استطاعت أن تنسج عالقات قوية مـع العـالم                   

طينية، ألننا ال نـستطيع أن نعـيش   العربي بطريقة تضمن للشعب الفلسطيني إسنادا وسياجا يحمي القضية الفلس 
دون أن نبني سياجا سياسيا متينا ينطلق من الساحة العربية إلى الساحة الدولية، وبذلك استطعنا الحفـاظ علـى                   
القضية ووفرنا الحماية للشعب الفلسطيني ولممثلته منظمة التحرير الفلسطينية هذا السياج الدولي لم يتوفر لنـا                
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لكـن   :ستدرك دحالن قائالاو. رة إنما تحقق من خالل الواقعية التي انتهجتها المنظمة من خالل الشعارات الكبي   
  .من يفهم الحد األدنى من السياسة يدرك أن المعادلة الدولية ظالمة بالنسبة لنا 

ومن أهم واجباتها أن تؤمن للمواطنين ما كنا         اآلن حركة حماس فازت في االنتخابات وهي الحكومة الشرعية،        
ه، فحماس قد وعدت الشعب الفلسطيني بتحسين الحياة المعيشية لهم وبتالفي األخطاء ولكنها اليوم لم توفر                نؤمن

الحد األدنى وهو راتب موظف نحن كنا نأمل أن تتجاوز الحكومة الحالية أخطاء السابق وتتجاوزهـا وتنـسق                  
  . الحكومة خالل شهر واحدااليجابيات لكن ما حدث هو العكس من ذلك اإلشارة إلى صعوبة الحكم على

 دحالن الذي كان عرضة النتقادات الذعة وهجوم متواصل طوال توليه مهامه األمنية والـسياسية فـي                 ىودع
الحكومات الفلسطينية السابقة الجديدة التي شكلتها حركة حماس إلى توسيع صدرها للنقد والنقد الالذع ، فـنحن                 

 تصريحاتنا التي نطلقها من واجبنا الـذي        ،سه معنا في المعارضة   في فتح لم نمارس مع الحكومة ما كانت تمار        
يقتضي منا أن نوجه ونصوب  لكن يبدو أن حماس قد ضاق صدرها من النقد البـسيط الموجـه للتجـاوزات                     

  .الكبيرة التي من الطبيعي أن يقع فيها الناس
ائل  وهـي تعتقـد أنهـا إذا    فحماس ال تقوى على قبول أي معارض لها سواء من فتح أو من غيرها من الفص            

 دحالن تعرضه ألي محاولة اغتيال خصوصا الكشف عن نفـق كـان             ىونف. يمكن نقدها ال  وصلت إلى الحكم    
ويـرى أن التـصريحات     .ما نشر غير صحيح فهو من خيال بعض المهلوسين          :يحفر بجانب مكتبه بغزة وقال    

ية التي شكلتها حماس من جهة وبين قـادة فـتح           الساخنة المتالحقة بين قادة حماس ووزراء الحكومة الفلسطين       
  . جاءت من حركة حماس لتسخين األجواء في الشارع وإثارة البلبلة،ومؤسسة الرسالة

وشكر دحالن حماس على هجومها على حركة فتح وذلك ألنها استنفرت جميع قـادة وكـوادر حركـة فـتح                    
ية هذا العام الذي تفرغنا فيه ألول مرة منذ إنشاء          وجمعتهم حول فتح التي سنراها بشكل أكثر شبابا وقوة مع نها          

  .السلطة قبل اثني عشر عاما إلعادة بناء الحركة تاركين لحماس إعادة يناء المؤسسات وإدارة أمور الفلسطينيين
ويوضح دحالن أن هناك خطوات جدية اتخذت داخل فتح لكن عجلة إصالح فتح تسير ببطء لذلك ال نـستطيع                   

 إال أن الجدية من جميع أعضاء فتح الذين اسقطوا الرتب والمراتب والصفات لـصالح  ،سرعةأن نلمس التغير ب   
الحركة التي ستكون في نهاية العام حركة مختلفة تماما فلم تسمح ألحد بالوقوف في وجه إعـادة البنـاء التـي       

ن بان تغـادر صـيغ   تشمل توحيد أجهزة فتح المسلحة في تشكيل واحد بعد تشرذم اذرع فتح التي يطالبها دحال      
  .السالح وأن تقلع عن التعبير عن مواقفها من خالل استخدام السالح وإطالق النار في الشوارع

لكن على الرغم من إشارة دحالن إلى موقفي المعارضة والحكم إال انه يلتمس لقادة حماس ووزراء الحكومـة                  
  .وليست دفعة واحدةعذرا الن تغير مواقف التنظيم نفسه يحتاج إلى وقت وعلى مراحل 

انأ انـصحهم أن ال يعترفـوا       : وال يطلب دحالن من الحكومة التي شكلتها حماس االعتراف بإسرائيل ويقول            
بإسرائيل لكن المطلوب أن ال يجروا الشعب إلى المزيد من المآسي واآلالم وعليهم أن يأخذوه إلى مزيـد مـن                    

  .ان اهللا في عونهم ورواتب الموظفين أول اختبار فك،األمل واالطمئنان
فاعتقد أنهم لم يقدروا أن الحمل الحكومي بهذا الحجم من األعباء والمسئولية الثقيلة والتصريحات المتـضاربة                
والمتعارضة التي تصدر عن وزراء الحكومة وقادة حماس تدل على ذلك، فالتصريحات التـي أطلقهـا قـادة                  

لقها قادة حماس قبل االنتخابات وبعـدها كانـت تؤكـد    حماس قبل االنتخابات وبعدها كانت تصريحات التي أط 
إذا أغلق الغرب    :وجود بدائل مالية مطمئنة في حال قطع الغرب مساعدته المالية عن السلطة الفلسطينية فقالوا             

 )عبـاس (وهذه مشكلة اليوم تواجه القيادة الفلسطينية التي يبذل أعلى الهرم فيها             أبوابه فإن أبواب الشرق ستفتح    
  .ا متواصلة في عواصم العالم لتوفير الدعم للفلسطينيينجهود

 ويعتب دحالن على وزير الداخلية سعيد صيام إعالنه تشكيل قوة أمنية وتعيين مراقب عام لوزارة بهذه الطريقة                
ألنه ال يجوز وفق القانون األساسي للسلطة تشكيل جهاز امني خـارج األجهـزة              ) دون إبالغ الرئيس عباس   (

ثة وإذا أراد استحداث قوة أمنية فكان بإمكانه االستعانة بعناصر األجهزة األمنيـة القائمـة لفـرض                 المنية الثال 



 

 32

القانون من خالل أجهزة قانونية ال عبر ميليشيات مسلحة الن هذا يكرس أخطاء سابقة، والرئيس كان واضـحا              
وقائي والشرطة وأضـاف لـه       فتحت إمرته يخضع جهاز األمن ال      ،في المسئوليات األمنية التي فوضها لوزير     
  .عباس قوات األمن الوطني إذا احتاج األمر

حلفـاء لمـصالحنا     : فنحن ،وينفي دحالن تعرض فتح لضغوط دولية وإقليمية كي ال تشارك  في وحدة وطنية             
الوطنية فموقفنا نحن جاء من البرنامج السياسي للحكومة الذي لنا عليه اعتراضات لو اتفقنا حولها سنكون أول                 

لم يكن موقفنا الـسياسي      :ن يشارك في الحكومة، ويسخر ممن ربط موقفهم السياسي باالبتزاز المالي ويقول           م
  . تحت أي طرف كان رهينة بالمال

ووصف عالقة رئيس الوزراء هنية بالرئيس عباس بالطيبة فعباس يحترم هنية كثيرا وان كان األخير قد أبدى                 
الن لهنية مساعيه الحتواء األزمة التي وقعت بـين حمـاس           ضيق صدر وغضب على غير عادته وبحسب دح       

  .  الن الفلسطينيين يحتاجون تعميق عالقاتهم بالمحيط العربي ال توسيع العداوات،والحكومة األردنية
غم ما وصلت إليه العالقات الفلسطينية في اآلونة األخيرة من تدهور خطير وصل إلى درجة سـاخنة فـي                   رو

 خطاب رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في دمشق إال أن دحالن يؤكـد أن اقتتـاال                 الشارع الفلسطيني عقب  
   .فلسطينيا داخليا لن يقع إطالقا بين الفلسطينيين فلن يكون مكانا لحرب في فلسطين

  6/5/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  اشتباكات غزة ال تخرق تفاهم عباس وهنية  .58
  موسى حلمي

لتي سالت من الشهداء والجرحى الفلسطينيين شرقي خان يونس قيادات كـل مـن فـتح                دفعت الدماء البريئة ا   
وجـاء  . وحماس إلى تلمس العواقب المدمرة لعمليات التحريض، وإلى التحذير من مخاطر الحـرب األهليـة              

الحريق في مقر المجلس التشريعي في رام اهللا واالتهامات بأنه مدبر ليظهر المنزلـق الـذي قـد يقـع فيـه                      
لفلسطينيون؛ فانطلق قادة الحركتين، ومعهم كل قيادات العمل الوطني واألهلي الفلسطيني، للتنديـد باالقتتـال               ا

وعزز االقتتال حاجـة الحلبـة الـسياسية        . والمطالبة بالتحقيق فيه وإزالة مبرراته والعمل على توحيد الصف        
  . ية والماليةالسياس الفلسطينية إلى الحوار الوطني لمواجهة الحصار واألزمتين

وجاء االقتتال بين عناصر من فتح وحماس في وقت كان الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية                 
قد اتفقا على وضع الخالفات السياسية جانبا والتركيز على إدارة األزمة الفلسطينية بشكل مشترك ومن منطلق                

ساسا إلدانة فلسطينية واسعة، بـرغم اسـتمرار الـشحن       ومن الجائز أن هذه الخلفية شكلت أ      . التفاهم والشراكة 
  . والتحريض اإلعالميين بين الطرفين، ولكن في المستويات الدنيا

وبدا أن االقتتال في شرقي خان يونس وقع على أرضية استمرار قواعد كل من فتح وحماس في العمـل مـن                     
ين إلى عدم وجود نوايا لدى أي من فـتح          وأشار عدد من المسؤولين الفلسطيني    . أجل تسجيل نقاط على األخرى    

وقد مارست هذه اللعبة قوى     . أو حماس للصدام المسلح ولكن كل طرف ال يريد التنازل موضعيا للطرف اآلخر            
  . محلية يصعب القول بأنها قادرة على التحكم بقواعدها فكانت النتيجة ثالثة شهداء وسبعة وثالثين جريحا

ن االشتباكات سبقتها عمليات اختطاف متبادلة بين أنـصار الحـركتين، وأن            وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أ    
ضبط الوضع تم بعد جهود قادة الحركتين والفصائل الوطنية األخرى وبمشاركة مهمـة مـن الوفـد األمنـي                   

  . المصري المتواجد في مدينة غزة
الحكومـة  (لس التشريعي، أن    وأكد هنية، خالل لقائه في مكتبه في غزة أعضاء من كتلة حركة حماس في المج              

   ).لن تسمح مطلقا بأي حرب أهلية او صراع فلسطيني فلسطيني
  لقاء عباس وهنية 
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وبخالف الصورة التي عمدت بعض وسائل اإلعالم إلى إشاعتها، فإن قادة حماس وفتح يعتقـدون أن لقـاءات                  
ن الزعيمين لم يتطرقا في حوارهمـا       وخالفا لما تردد، فإ   . عباس مع هنية كانت مثمرة وأكثر إيجابية مما أشيع        

في غزة إلى القضايا السياسية، وأنهما بحثا في ذلك االجتماع واالتصاالت التي جرت بعده، أربع نقاط أساسية،                 
  : هي

وتشارك هيئات صـندوق االسـتثمار،      . وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الرئاسة والحكومة       : األزمة المالية 
اسة، ووزارة المالية من جانب الحكومة، للبحث في سبل الخروج من األزمة المالية             وسلطة النقد من جانب الرئ    

  . وكذلك آليات إيصال الدعم واألموال للشعب الفلسطيني. الراهنة
وقد تم التوافق علـى أنـه بوسـع أعـضاء األذرع            : قرار وزير الداخلية سعيد صيام تشكيل قوة إسناد خاصة        

غير أن  . الدخول كأفراد وليس كوحدات إلى قوات الشرطة      ) ن المقاومة الشعبية  وهي هنا لجا  (العسكرية القائمة   
كذلك تم التوافق على أن يخضع هؤالء لقائـد         . هذا الدخول مشروط بخضوع هؤالء األفراد لتدريبات الشرطة       

 أيضا  الشرطة وليس لوزير الداخلية، وأال يتم تعيينهم في جهاز خاص، إال إذا تقرر تشكيل جهاز خاص وحينها                
  . يخضع إلمرة قائد الشرطة

وتم التفـاهم علـى أن القـرارات التـي          : التعيينات والقرارات التي تم تجميدها من جانب الحكومة الفلسطينية        
ولكن من حق الحكومة الحالية إعادة النظر في قرارات وتعيينات          . يصدرها أبو مازن ال يحق للحكومة تجميدها      

  . الحكومة السابقة
تم االتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة رئاسية حكومية لمراقبة حياديـة            :  اإلعالم الفلسطينية  حيادية وسائل 

  . وسائل اإلعالم الفلسطينية العامة
وكان الحوار الفلسطيني الذي دعا إليه أبو مازن قد تأجل بعدما طلبت حماس التحضير الجاد له وقال مـصدر                   

اآلن بأيدي لجنة ثالثية مشكلة مـن الرئاسـة والحكومـة والمجلـس             أن الحوار    في ديوان الرئاسة الفلسطينية   
  . التشريعي، وأن هذه اللجنة، التي ستبحث في المؤتمر وجدول أعماله، لم تجتمع بعد

وهـي تـرى أن     . وبدا أن مصادر الرئاسة الفلسطينية تحاول تحميل حركة حماس مسؤولية تأجيـل الحـوار             
وتقول إن اقتراح الحوار ورعاية أبو مازن له جاءا مـن           . دء الحوار الخالفات في حماس هي ما كان يعرقل ب       

وتضيف هذه المصادر أن رجال حماس في قطاع غزة         . رجال حماس في الضفة الغربية في المجلس التشريعي       
 . أقل حماسة لهذا الحوار، وهي تتهم جزءا من قيادة حماس في الخارج بإفشاله

  9/5/2006السفير 
  

  ياالنقسام الفلسطين .59
   عبداهللا اسكندر

فخالل جمهورية الفاكهاني فـي     . ليست هذه المرة األولى التي يتواجه فيها الفلسطينيون، في ما بينهم، بالسالح           
لبنان وحتى الخروج األخير من مدينة طرابلس، جرت المواجهات الداخلية الفلسطينية في ظل نزاع على النفوذ                

لكن كل تلك المواجهات حصلت     . بات عربية بواسطة الفصائل   او ضبط تمدد فصيل على آخر، او كتصفية حسا        
 لم يطل عمق الساحة     )برانياً(في ظل سيطرة كاسحة، عسكرية وسياسية، لـ فتح، ما جعل من المواجهات أمراً              

وظل هذا الشتات ممسكا بإدارة الداخل تحت       . ولذلك بقيت هذه الساحة متماسكة في الشتات التونسي       . الفلسطينية
ولـم  . أي ان الخالفات لم تحل دون تمكن الفلسطينيين من االستمرار في رفع قضيتهم والدفاع عنها              . لاالحتال

. تتأثر قدرتهم على التحرك وتحقيق نجاحات سياسية وديبلوماسية في الخارج، رغم الهزيمة العسكرية في لبنان              
  .ن عوامل أخرى، الى اتفاقات اوسلوولم تنقطع قيادتهم عن الداخل حيث قادت االنتفاضة االولى التي أدت، بي

ومع إقامة سلطة الحكم الذاتي وانتقال القيادة من الشتات الى الداخل، لم يحصل تعديل كبير على ميزان القـوى                   
الفلسطيني، فظلت الخالفات الداخلية مضبوطة ضمن إطار الهيمنة السياسية والعسكرية لــ فـتح، بـصفتها                
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ولم تصل التحديات الداخلية للـسلطة مـن المعارضـة الداخليـة،            . للسلطةالتنظيمية وصفتها الرسمية كحزب     
  .خصوصاً االسالمية، وحتى في احرج االوقات الى حد تهديد الجوهر السياسي للعمل الفلسطيني

لكن مقومات هذا الوضع الذي بفضله تمكن الفلسطينيون من ارساء كيان سياسي مستقل لهم ومعترف به دولياً                 
وذلك، بعدما فرضت حماس، بنجاحها االنتخابي بعد استقطابها الشعبي، توازنـاً           . تنهار تدريجيا ومن اسرائيل،   

واالشتباكات التي شهدتها غزة، فجر امـس، هـي النتيجـة           . يهدد للمرة االولى الوحدة التي كانت تقودها فتح       
سيطرة على  وو اقتسام غنيمة    وليست مجرد إشكاالت امنية مرتبطة بتوسع نفوذ ا       . المباشرة لهذا التوازن الجديد   

  .مصدر لمال او جاه
وقد يكون في مقدور العقالء والوسطاء محاصرة مثل هذه المواجهة، لكنه لن يكون سهال عليهم تذليل االنقسام                  
المتعلق بجوهر العمل الفلسطيني، والمتمثل برؤية كل من فتح المتراجعة دوراً ونفوذاً وبين حماس الداعية الى                

، )اعتراف ومفاوضات وانفتاح سياسي واجتمـاعي     (اي إطاحة ما فعلته فتح      . اعد العمل الفلسطيني  تغيير كل قو  
  .لتأسيس معنى جديد للعمل الفلسطيني

لقد اعلنت خطتها منذ زمن بعيد، وكررتها في الحملة االنتخابية وفـي            . ما تقوله حماس ليس جديدا، في ادبياتها      
 الجديد هو ان قوة الدفع لدى الحركة االسالمية ازدادت كثيراً، علـى            لكن. ممارساتها على االرض في البلديات    

ومعركة حمـاس مـع فـتح       . نحو ال يهدد سلطة فتح فحسب، وانما يقلب االوضاع الفلسطينية رأساً على عقب            
ليست نزاعا على السلطة من اجل السلطة، وانما من اجل تغيير في جوهر العمل الفلسطيني وعالقته باالحتالل                 

  .وال تعوزها، وهي ترفع هذا التحدي الكبير، القوة العسكرية والسياسية وحتى المالية. عالموال
وفي هذا المعنى، يمكن فهم ضرورة اجراء جلسات تمهيدية لمستشارين وقياديين لضمان لقاء رئـيس الـسلطة                 

ئـيس الـسلطة مـع      وهي االجراءات التي كانت تتخذ للتمهيد للقاء ر       . الفتحاوي مع رئيس وزرائه الحمساوي    
وعندما تصبح مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين عن العمل الفلسطيني في حاجة الـى              . المسؤولين االسرائيليين 

ويعني ان اشتباكاً محـدوداً قـد يطلـق    . مثل كل هذه االستعدادات، يعني ان ساعة االفتراق تقترب أكثر فأكثر    
لسطيني في متاهات ال سابق لها وتهدد القدرة على ادارة          ليغرق الوضع الف  . شرارة السعي الى الحسم العسكري    

الصراع مع اسرائيل التي اطلقت حكومتها برنامجاً استراتيجياً لن تكون الساحة الفلسطينية قادرة على التعامـل                
 .معه، فيما تكون القوى الحية فيها تخوض نزاع حياة او موت في ما بينها

  9/5/2006الحياة 
  

  مسؤولية اقتتال غزة .60
  صالح القالب

عندما ينبت ألي دولة أو سلطة أو منظمة أو تنظيم رأس آخر، الى جانب رأسها األول، فإن هوامش التعـايش                    
تتقلص حتى حدود التالشي وان الصدام يصبح حتميا حتى وإن جرت محاوالت صادقة لتحاشيه وتجنبه وهـذا                 

  .ة األخيرة بين حركتي فتح و حماسهو ما يحدث اآلن في قطاع غزة وما تأكد بعد المواجهات الدامي
لقد كان واضحا منذ البداية ان مشروع حماس إلغائي وليس إئتالفي وال تعايشي وأن الهدف، قبل اإلنتخابـات                  
التشريعية وبعدها، هو إقصاء حركة فتح إقصاء كليا ونهائيا والتخلص من منظمة التحرير شـكال ومـضمونا                 

وهذا ما قاله كبار قادة حركة المقاومة االسالمية وقد تكرر قوله           . ة جديدة وصياغة الحالة الفلسطينية كلها صياغ    
  .أكثر من مرة

ال يمكن ان يكون عابرا واستثنائيا هذا اإلقتتال األخير في غزة وهو بالتأكيد جاء في سياق اإلستقطابات الشديدة                  
سة الفلسطينية ورفضها للقـانون     في هذه المنطقة وأيضا كنتيجة طبيعية وحتمية لتمرد حكومة حماس على الرئا           

األساسي الذي من المفترض انه هو الذي يضبط الصالحيات المتنازع عليها بين محمود عباس وإسماعيل هنية                
  .والمطالبة بوضع قانون أساسي جديد غير هذا القانون المعمول به منذ قيام السلطة الوطنية
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، التي كان ياسر عرفات رحمه اهللا قـد شـكلها مـن             عندما ترفض حكومة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية      
المحاربين القدماء الذين شاركوه مسيرة الثورة الطويلـة ومـن المناضـلين ونـزالء الـسجون والمعـتقالت                  
االسرائيلية، وتبادر حكومة إسماعيل هنية الى إنشاء جيشها الخاص من ميليشيات حركتها فإن الصدام ال يمكن                

  .ية تصبح ال يمكن تجنبها إال بقدرة قادرتحاشيه وأن الحرب األهل
هناك اآلن حصانان أمام عربة الضفة الغربية وقطاع غزة كل واحد منهما يشد في إتجاه غير اإلتجاه الذي يشد                   
نحوه اآلخر، ولعل ما يجعل األمور أكثر مأساوية ان حركة حماس ، التي يبدو أن قيادتها ولألسف بيـد خالـد                

قد جاءت الى الحكم ببرنامج غير البرنامج الفلسطيني الذي أقرته المجالس الوطنيـة             مشعل ومجموعة الخارج،    
  .  على أساسه)اوسلو(الفلسطينية المتعاقبة والذي ذهبت منظمة التحرير الى عملية السالم بداية ب 

ئاسـة  في كل يوم جديد، منذ فوز حركة حماس باإلنتخابات التشريعية األخيرة وتشكيل الحكومـة الجديـدة بر                
إسماعيل هنية، يتأكد ان هذه الحركة جاءت الى الحكم بالبرنامج اإلقليمي اإليراني الذي يطبق اآلن في العراق                 
وفي لبنان ولذلك فإنها بادرت الى محاولة استبدال األجهزة األمنية الفلسطينية ب ميليشيا لها نفـس مواصـفات    

  . ولها أيضا نفس المهام المناطة بهذه الميليشياتالميليشيات المذهبية والطائفية اللبنانية والعراقية
إن المسألة ليست مسألة أموال ووصول هذه األمول الى الضفة الغربية وقطاع غزة إن المسألة هي ان حركـة                   

 التي اختارت الحلف اإلقليمي اإليراني، باشرت وفور وصولها الى الحكم السعي للعودة بنضال وكفاح               ،حماس
الجوع وال الركوع انسجاما    : ى المربع األول وإلغاء كل ما تحقق من إنجازات ورفع شعار            الشعب الفلسطيني ال  

  .مع برنامج هذا الحلف اإليراني وتطلعاته
إنه أمر طبيعي أن يقع الصراع، الذي نسأل اهللا أن يشمل الشعب الفلسطيني العظيم بلطفه ويمنع وقوعه، عندما                  

اني وعندما يصبح هدفها إلغاء السلطة الوطنية وهدم منظمة التحرير          تختار حركة حماس الحلف اإلقليمي اإلير     
واستبدال األجهزة األمنية الفلسطينية والتنصل من عملية السالم والتخلي عن كل اإلنجازات التي تحققت ومـن                

  !!. إن القادم أعظم.. بينها اإلنتخابات األخيرة التي جاءت بها الى حكم هو أيضا من إفرازات أوسلو 
  9/5/2006لرأي األردنية ا

  
  آخر لفلسطين) ابوجا(مطلوب مؤتمر  .61

   طاهر العدوان
 يـتم التـرويج لحكومـة       ، النها ال تعترف باسرائيل    ،وسط االنشغال الدولي بحكومة حماس واتهامها بالتطرف      

 اولمرت على انها ملتزمة بالسالم وعلى هذا االساس يستمر التواطؤ الدولي بتجاهـل العديـد مـن االحـداث                  
  .الخطيرة

 وتضمن العمل علـى ضـم   ، لم نر ونسمع موقفا دوليا ناقدا لبرنامج اولمرت الذي نال عليه ثقة الكنيست         -اوال
 اضافة الى عدم التخلي عن القدس مع تعهده باستمرار اقامـة الجـدار              ،الكتل االستيطانية الكبيرة الى اسرائيل    

 تتعارض كليا مع قرارات مجلس االمـن والجمعيـة          ، او المواقف  ،مع التذكير بان كل هذه الخطوات     . العازل
  . كما تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية التي ادانت بناء الجدار العازل،العامة لالمم المتحدة

 اي نهج الحـل     ، لم نر ونسمع ايضا اي موقف دولي ناقد لتعهد اولمرت بالسير على خطى سلفه شارون               -ثانيا
  :ا بخطوتيناالحادي الجانب الذي يفسر عملي

  . عدم االعتراف بوجود شريك فلسطيني للتفاوض معه)1 (
 وكان قد صدر امس توضـيح       ،الشريك الوحيد الذي ستتفاوض معه حكومة اولمرت هو الواليات المتحدة         ) 2 (

من الناطق باسم الحكومة االسرائىلية بأن رئيسها لن يجري مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني بحجة ان حكومة                
  !!يلفض االعتراف باسرائحماس تر
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 ارقـام الـشهداء     ، لم نر ونسمع اي موقف دولي ناقد او شجب للعمليات العسكرية ضـد الفلـسطينيين               -ثالثا
مـع االشـارة الـى ان       .  واستمرار سياسة الحواجز والحـصارات     ، اضافة الى االعتقاالت   ،والجرحى يومية 

  .الص في حكومة حماس ويطبقونها باخ،الفلسطينيين ال يزالون ملتزمين بالهدنة
 وعشية انعقاد اللجنة الرباعية الدولية بحضور وزراء خارجية االردن ومصر والسعودية يشعر الجميـع               ،اليوم

 وان كل ما يجري علـى المـستوى الـدولي مـن اتـصاالت               ،في هذه المنطقة بان السالم ال يزال بعيدا جدا        
ازمـة  (فمن المتوقع ان تبحث اللجنة      ). رج الصحن تغميس خا ( هو   ، بما في ذلك اجتماع نيويورك     ،واجتماعات

بينما المطلوب بحث الوجود المـستمر لالحـتالل االسـرائيلي وسياسـاته التوسـعية              ). وجود حكومة حماس  
فاذا كانت حكومة فتح قد انهارت وفشلت في االنتخابات فالسبب الرئيسي هو فشلها فـي انهـاء                 . واالستيطانية

فـذلك الن   ) التطـرف (وكذلك اذا كانت حكومة حماس قد نجحت بـشعارات           ،االحتالل عن طريق التفاوض   
  !! هو السبب الرئيسي ايضا، في ممارساته،االحتالل) تطرف(

 بجهد دولي مميـز  ،آخر) ابوجا( فالمطلوب مؤتمر ، مسألة عقيمة  ،محاولة بث الحياة مجددا في خارطة الطريق      
 ومنح الشعب الفلـسطيني حريـة       ،لية والقانون الدولي   هو تنفيذ القرارات الدو    ، من اجل هدف شرعي    ،وشاهد

 لمـاذا اسـرائيل     ، ام اننا في هذه المنطقة عاجزون عن فهم        .؟ هل هذا عصي على الفهم     ،وحق تقرير المصير  
 من قرارات الـشرعية     ، ومسموح لها ان تنتهك كل شيء      ، وامنها مقدس  ، احتاللها مشروع وقمعها مبارك    ،فقط

  !.؟اليست هذه سياسة الكيل بمكياليين وبامتياز!! قدساتنا وارضنا ودمناالدولية الى كراماتنا وم
  9/5/2006العرب اليوم 

  
  طبعة عبثية من المشهد الفلسطيني .62

   فهمي هويدي
 اشتم منه البعض او تمنوا ان يكـون بدايـة لتطبيـع            ،بعدما اضحى اجتماع الوزيرين ابو الغيط والزهار خبرا       

 فان الواقعة تغرينا بمراجعة مسلسل المفارقات التـي شـهدتها الـساحة             ،سالعالقات بين حكومتي مصر وحما    
  . منذ انتخاب الحكومة الجديدة في اواخر شباط الماضي،الفلسطينية

 ، في مقالة نشرها موقعه على االنترنت في االسـبوع الماضـي  ، الكاتب االسرائيلي البارز ،نبهنا اوري افنيري  
 ال تستثنى من    ،ب اي حزب في اسرائيل اثناء االنتخابات التشريعية االخيرة        الى ان كلمة السالم لم ترد في خطا       

 الذين روج انصارهم ومعجبوهم في بالدنا انهم دعاة سالم مـع       ،ذلك احزاب اليسار التي تصنف ضمن الحمائم      
 خالصتها ان اسـرائيل تستـشعر منـذ المرحلـة           ، فالقصة طويلة  ،اما لماذا حدث ذلك   . الفلسطينيين والعرب 

 االمر الذي اقنعها بانها لم تعد بحاجة الى عقـد اتفـاق             ،لشارونية انها في وضع استراتيجي مريح في المنطقة       ا
 مطمئنـة الـى تاييـد االدارة     ، وانما بمقدورها ان تفرض من جانبها السالم الذي تريـد          ،سالم مع الفلسطينيين  

  .  والى سكون العالم العربي وانصياعه،االمريكية لها
 ،م افنيري حين قرأت يوم الجمعة الماضي تصريحات وزير الخارجية المصري احمد ابـو الغـيط   استعدت كال 

 وقال فيها انه يتعين اعتماد المفاوضات لغة وحيـدة لتـسوية    ،التي ابرزتها االهرام على صدر صفحتها االولى      
باعتبـار اسـتمرار   اليس االصوب واالكثر دقة انه صراع عربي اسـرائيلي        . (الصراع الفلسطيني االسرائيلي  

ذلك انني حين وضـعت     ).  وتهديدها لالمن القومي العربي    ،احتالل اسرائيل لبعض االراضي في سورية ولبنان      
اذا كان الجميع في اسرائيل بمـن فـيهم اقـصى           :  اذ تساءلت  ،الكالم جنبا الى جنب وجدت المفارقة واضحة      
 وأال يعني ذلـك ان      .؟لمفاوضات لغة وحيدة معهم    فكيف تكون ا   ،المعتدلين قد اسقطوا كلمة السالم من خطابهم      

المشكلة التي يواجهها العرب هي انه ال يوجد في حقيقة االمر شريك اسرائيلي راغب حقا في الـسالم يمكـن                    
  .؟ على العكس تماما مما يدعون هناك،التفاوض معه
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 ،قرار اسرائيلي اصـال   المفارقة االخرى ان حملة مقاطعة حكومة حماس وتجويع الفلسطينيين وحصارهم هي            
واذا الحظنـا ان اسـقاط النظـام        . تبنته الواليات المتحدة وفرضته على دول االتحاد االوروبي واالمم المتحدة         

 ، بل والمحرك االصـلي    ، وان اسرائيل هي صاحبة المصلحة االولى      ،العراقي السابق كان مطلبا اسرائيليا ملحا     
 فان هذه القرائن تدل على انـه فيمـا يتعلـق            ، النووي االيراني  للضجة المثارة في العالم اآلن حول المشروع      

  .  فان اسرائيل اصبحت تتحكم في اي قرار دولي يخصها،بمصير الشرق االوسط على االقل
يقبلون بما يقبل به    في هذا الصدد فانني اذكّر بما سبق ان اعلنه العرب في قمتهم وعلى السنة قياداتهم من انهم                  

لكن االمر اختلـف    . الشعار الذي مرر كل التنازالت التي حدثت في القضية حينا من الدهر            وهو   ،الفلسطينيون
 ، معلنين انهم قبلوا بتوليها مقاليد السلطة      ،حين صوت الفلسطينيون لصالح حركة حماس في االنتخابات االخيرة        

نا في الـشأن الفلـسطيني     ناذ دلت شواهد الحال على ان الشعار جرى استبداله بصياغة جديدة تقول ما معناه  ا               
في االسبوع الماضي منحت حكومة السويد تاشيرة دخول لـوزير فـي            : للعلم  ( : نقبل بما يقبل به االمريكيون    

 في حين سحبت حكومة المغـرب تاشـيرة         ،حكومة حماس لحضور مؤتمر حول الالجئين يعقد في ستوكهولم        
 ومنعتهما من المشاركة في المؤتمر القـومي        ،ماسدخول كانت قد منحتها سفارتها في دمشق الثنين من قادة ح          

  .!)العربي الذي انعقد في الدار البيضاء
 تجاهلته اسرائيل رسميا متمسكة باعالنها عـن عـدم          2004،ام  عمنذ تولي الرئيس محمود عباس للسلطة في        

ية اجمعت عن    فان تقارير الصحافة العبر    ،وحين التقى شارون وهو في رئاسة الحكومة      . وجود شريك فلسطيني  
وذلك يسوغ لنا ان نقول ان      .  واسمعه ما ال يحب    ، وان شارون رفض ان يقدم له اي شيء        ،ان اللقاء كان فاشال   

 كـان مـن العوامـل التـي دفعـت           ، ومن ثم اصابة حكومته بالعجز والفشل      ،التجاهل االسرائيلي البو مازن   
 امـال   ، دوره في االحتشاد النسبي وراء حماس       االمر الذي كان له    ،الفلسطينيين الى اليأس منه واالعراض عنه     
 بحيث  ،وحين انتخبت حكومة حماس انقلب الوضع رأسا على عقب        . في ان تكون بديال افضل عن حكومة فتح       

 بحيث اصبح الرجل المنبـوذ طيلـة        ،تحول ابو مازن الى شخصية محورية في الحسابات االسرائيلية والدولية         
 بل اصبح القيادة الفلسطينية الوحيدة التي يقبـل االسـرائيليون           ،ة مطلوبة  رمزا مهما وشخصي   ،االشهر السابقة 

  .والغربيون التعامل معها
 االول ان االقبال على ابو مازن ليس محبة فيـه           ،هذا التحول المفاجئ من النقيض الى النقيض يحتمل تفسيرين        

تصاالت بعيدة عن األعين جرت بين       التفسير الثاني ان ثمة ا     .ولكنه كيد ورفض لحكومة حماس    . وال تفضيال له  
مبعوثين اسرائيليين وبين فريق ابو مازن خالل االشهر التي سبقت االنتخابات هدفها التوصل الى اتفاق نهـائي                 

الحظ ( بحيث يغلق الملف تماما      ، يتواكب مع التوجه االسرائيلي لترسيم الحدود النهائية       ،حول القضية الفلسطينية  
غير ان النتائج التي لم تكن متوقعة لالنتخابات قلبت         ). ل الجميع بما يقبل به الفلسطينيون     انه في هذه الحالة سيقب    
  . حتى اشعار آخر على االقل، وافشلت المخطط بالكامل،الطاولة راسا على عقب

 ،االمر ذاته تكرر مع منظمة التحرير اذ في حين تم تجاهل ابو مازن اسرائيليا طوال وجوده على راس السلطة                  
 فان منظمة التحرير التي تم تجاهلها بـدورها طيلـة الـسنوات             ،جرى تلميعه والحديث عن اهميته بعد ذلك      ثم  

 اصبحت بعد انتخاب حكومة حماس كيانا مهما ومرجعية يجب          ، واتخذت اجراءات عدة لتقليص دورها     ،االخيرة
  ؟كيف!  كوعاء جامع للوطنية الفلسطينية،العودة اليها واالعتراف بشرعيتها

رف الجميع انه منذ توقيع اتفاق اوسلو بذلت قيادة فتح جهدا متواصال الزاحة المنظمة من الواجهة في مقابل                  يع
من ذلك مثال ان قرارا اتخذ لربط الصندوق القومي الذي هو احدى مؤسسات المنظمـة               . تقوية السلطة الوطنية  

من ذلك ايـضا القـرار      . صندوق في تونس  وانتهى االمر باغالق مكتب ال    .  بوزارة المالية في السلطة    ،المهمة
 بدل الدائرة السياسية للمنظمـة      ،الذي اتخذ بالحاق السفارات والبعثات الفلسطينية بوزارة الخارجية في رام اهللا          

.  ونضبت مواردها حتى عجزت عن دفـع قيمـة فـواتير الهواتـف             ، التي سحبت كل صالحياتها    ،في تونس 
رئيس السلطة ووزير الخارجية الـسابق ناصـر القـدوة قـرارات      ومعروف االشكال الذي ترتب عن اصدار       
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 تحداها السيد فاروق قدومي وطلب من السفراء الذين نقلوا ان يظلوا            ،باحداث تغييرات في السفراء الفلسطينيين    
 والسيطرة عليهـا لـصالح الـسلطة        ، في حين اتهم ابو مازن باغتصاب مؤسسات منظمة التحرير         ،في اماكنهم 
  . على حد تعبيره،فاسدةواجهزتها ال

كانت اخر خطوة باتجاه اقصاء المنظمة ان الرئيس ابو مازن شكل لجنة للتفاوض مع اسرائيل ضمت وزيـري                  
وهو ما  .  اضافة الى رئيس اللجنة السيد صائب عريقات       ، ورئيس المجلس التشريعي   ،الخارجية والمالية السابقين  

 باستثناء انه رئيسها الذي يوقع باسمها علـى         ،ذكر للمنظمة  ولم يعط دورا ي    ،حصر التفاوض في رئاسة السلطة    
   .نتائج اية مفاوضات

 مـارس   /آذار في شهر  ، وانما جرى التوقيع في اتفاق الفصائل الفلسطينية بمدينة شرم الشيخ          ،ليس ذلك فحسب  
ولكـن  . راهن على اتخاذ خطوات اعادة بناء المنظمة لتكفل تمثيال حقيقيا للشعب الفلسطيني في الوقت ال              2005

بحيث ) 2006 مارس/  الى اذار  2005 مارس/ من اذار (هذه التوصية جرى تجاهلها ايضا طيلة العام الالحق         
  .لم تتخذ اية خطوة في ذلك االتجاه

 وان هـذه  ، اذ فجاة تذكر الجميع ان هنـاك منظمـة للتحريـر        ،حدثت المفارقة بعد فوز حماس في االنتخابات      
 باعتبارها المرجعية التي ليس الحد ان       ،كون له دور وراي في الشان الفلسطيني       يجب ان ي   ،المنظمة كيان مهم  

 فـالرد انهـا     ،اما اذا سالت عن سر ذلك االهتمام المفاجئ بمرجعية المنظمة         . يتجاوزها او يخرج عن طوعها    
حمـاس التـي    تستطيع بواسطتها ان تتحدى بها اغلبية    ، ولفتح اغلبية فيها   ، عاما 40مشكلة بالتعيين منذ حوالي     

  .حصلت عليها في المجلس التشريعي
ذلك انه طوال السنوات التي كان فيها ابو عمار رئيسا للسلطة وابـو             . مسألة الصالحيات جسدت مفارقة اخرى    

على نحو يمكنه مـن اداء      .  بذل االخير جهدا هائال النتزاع الصالحيات من يد ابو عمار          ،مازن رئيسا للوزراء  
 وانما مورست ضغوط عربية بل وامريكية ايضا لتمكين ابـو           ،لم يكن وحده في ذلك    و. دوره كرئيس للوزراء  

لكن المفارقة حدثت بعد تولي حماس للـسلطة        . وهو ما تحقق له في نهاية المطاف      . مازن من تلك الصالحيات   
  ذلك ان كل ما حارب ابومازن وهو رئيس للوزراء النتزاعه من ابـو عمـار مـن                 ،وتكليفها برئاسة الحكومة  

 الذي اصبحت تتبعه المجـاالت    ، حارب مرة ثانية النتزاعه من الحكومة واعادته الى رئيس السلطة          ،صالحيات
 االعـالم االذاعـة     - سـلطة االراضـي      - المعابر والحـدود     - اجهزة االمن    - الخارجية   -المالية  : التالية  

 نقل من وزارة االوقاف الى       الذي ، كان موضوع الحج والعمرة    ، وآخر ما سحب من اختصاصات     -والتلفزيون  
  .!رئاسة السلطة

 فقد اصبح في فلسطين حكومة تتحمـل كافـة المـسؤولية بـال              ،هذه االجراءات افرزت وضعا مفارقا وشاذا     
  .! وسلطة بال اية مسؤولية تملك اهم الصالحيات،صالحيات

 عن سـحب الـصالحيات       ذلك انه فضال   ،اذا لم يكن االمر باعثا على الشك فهو على االقل يبعث على الحيرة            
التي حولت الحكومة المنتخبة الى حكومة ظل في حقيقة االمر فان خطوات اخرى اتخذت فـي ذات االتجـاه                   

 الف شخص في اجهزة االمن فـي اللحظـات          15 من ذلك مثال تعيين اكثر من        .يصعب افتراض البراءة فيها   
.  وكالء وزارات واكثر من مئة مـدير عـام         8ى   اضافة ال  ، قبل استالم الحكومة الجديدة لمسؤولياتها     ،االخيرة

 اال انه في الوقت ذاتـه يثقـل كاهـل           ،وذلك ان كان الهدف منه ترفيع وتوزيع عناصر فتح في اجهزة الدولة           
ومعروفة قصة المجلس التشريعي السابق الذي اصدر حزمة قـرارات فـي            . الميزانية الخاوية باعباء اضافية   
قـرر  ! للعلـم ) ركة الحكومة الجديدة في التعيينات وفي المؤسسات الرقابيـة          جلسته االخيرة استهدفت تقييد ح    

المجلس ذو االغلبية الفتحاوية ان يحتفظ كل عضو بعد انقضاء مهمته براتبه الذي كان يتقاضاه طـوال فتـرة                   
  !). وهو ثالثة آالف دوالر شهريا،عمل المجلس

 سواء عن طريـق     ،راق االقتصاد الفلسطيني بالديون   ثمة عالمات استفهام كثيرة حول المساعي التي بذلت الغ        
 بل وصل االمر الى حد ارتهان       ،من صندوق تعويضات حرب الخليج      او ،االستدانة من البنوك والقطاع الخاص    
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وليس معروفا ما اذا كان ذلك من جراء سوء التدبير او سوء         . العديد من اصول السلطة واموال الجهات المانحة      
 التي منها واقعة شراء رئيس المجلـس التـشريعي الـسابق            ،امام العديد من صور البذخ    لكني توقفت   . القصد

وقارنت ذلك بما حدث مع رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية          .  الف يورو  240لسيارة المانية مصفحة بقيمة     
وهو ما وضعه   .  وقرر ان يحتفظ بما يعادل الفي دوالر فقط شهريا         ،الذي تنازل عن اكثر من ثلثي راتبه المقرر       

 وبعد جهـد وقـع      ، حين اراد ان يعين مترجما يجيد االنجليزية لمعاونته في لقاءاته الصحافية           ،في موقف حرج  
لكن الشاب اعتذر له حين وجد انـه يتقاضـى          . اختياره على احد الفلسطينيين العاملين مع وكالة رويتر لالنباء        

   .!والر على راتب رئيس الوزراء بزيادة الف د،راتبا شهريا قدره ثالثة االف دوالر
 لـم   ، في سعي مكشوف الفشالها واسـقاطها      ،ان الذين يحكمون الحصار يوما بعد يوم من حول حكومة حماس          

 واخشى ،اذ لم يعد سرا انهم يريدون ان تكون هذه اخر حكومة لحماس        . يتحسبوا لليوم التالي بعد تحقيق مرادهم     
  . بحيث تصبح هذه اخر حكومة فلسطينية في كل االراضي المحتلة،ما اخشاه ان ينفلت الوضع وتعم الفوضى

  9/5/2006العرب اليوم 
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