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   تحذرالعربية العراق يمنح الجنسية لالجئين الفلسطينيين والجامعة .1
ينيون الجئون بالعراق،    فوجئ فلسط  : عالء حسن، عبدالرؤوف أرناؤوط، أشرف الفقي     : بغداد، رام اهللا، القاهرة   

 أثناء قيامهم بإجراءات تجديد تراخيص اإلقامة الممنوحة لهم بقرار جديد للسلطات العراقية بمـنحهم الجنـسية،                
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وأخبر موظفو دائرة اإلقامة التابعة لوزارة الداخلية الواقعة في حي الكرادة وسط بغداد المقيمـين الفلـسطينيين                 
أثناء مراجعتنا المديرية   : وقال الفلسطيني قصي طلحة    . الجنسية العراقية  بإمكانية حصولهم، ودون شروط على    

لتجديد إقامتنا، أبلغنا من المسؤولين بإمكانية الحصول على الجنسية، بعد تقديم طلب بخصوص ذلك باإلضـافة                
ـ              .إلى مستندات أخرى   ب عـزام   وتعليقا على هذه األنباء أكد مسؤول ملف العراق في القيادة الفلـسطينية النائ

األحمد، أن السلطة ال تمانع في ذلك، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ال تنتقص من فلسطينية هؤالء الالجئـين وال                    
وقال األحمد، نكون مـن الـشاكرين        .تعتبر توطينا ألن ماليين الفلسطينيين في العالم يحملون جنسيات أخرى         

أمـا   . ن، ومنحتهم الجنسية لحين العودة إلى فلـسطين       للحكومة العراقية إذا ما حلت مشكلة الالجئين الفلسطينيي       
صائب عريقات فقال إن ما هو مطلوب ليس تجنيس الالجئين الفلسطينيين في العراق وإنما تحـسين معـاملتهم                  

   .حتى تحل قضية الالجئين الفلسطينيين ويكون بإمكانهم العودة إلى وطنهم وديارهم
لى أية محاولة لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية، لكنها أكدت          من جانبها اعترضت جامعة الدول العربية ع      

وطالبت الدول العربية بـااللتزام      عدم قدرتها على التدخل المباشر تجاه الدول التي تمنح جنسيتها للفلسطينيين،          
 وقال مـصدر مـسؤول فـي       .بقرارات القمم العربية التي حظرت منح الجنسية حفاظا على الهوية الفلسطينية          

الجامعة لـالوطن إن الجامعة تراقب منذ فترة محاوالت تنفيذ مخططات مختلفة لتوطين الفلسطينيين في عـدد                
 إسرائيلي للقفز علـى  -من الدول العربية، واعترف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بوجود مخطط أمريكي 

  .حق عودة الالجئين الفلسطينيين
  10/5/2006الوطن السعودية 

  
  كات غزةتجّدد اشتبا .2

 14تجددت االشتباكات بين فتح وحماس فـي غـزة موقعـة    :  نقالً عن وكاالت10/5/2006الـسفير   نشرت  
 ووجه خالـد مـشعل      و. جريحا، فيما اتهمت حماس جهاز االمن الوقائي بانه يريد ان يخرب الحالة الفلسطينية            

 وقالت مصادر امنيـة ان مـسلحين        .فاروق القدومي نداء مشتركا العضاء الحركتين من اجل االلتزام بالهدوء         
االثنين، ما ادى الى اصابة اربعة       اطلقوا النار باتجاه مسيرة كانت تشيع عنصرين من فتح قتال خالل اشتباكات           

كـانوا  بانهم  واتهم المتحدث باسم فتح توفيق ابو خوصة اعضاء من كتائب القسام            . اشخاص على االقل بجروح   
 غيـر   .تشييعالبفتح النار باتجاه موكب      و قاموا    منزل احد اعضاء القسام   متمركزين على اسطح المنازل وعلى      

ان المتحدث باسم كتلة حماس في التشريعي صالح البردويل قال ان ما حدث ليس تجـددا لالشـتباكات علـى                    
تشييع حدث نوع من    الانه خالل    و االطالق موضحا ان منزل احد ناشطي حماس يقع بالقرب من مقبرة عبسان           

وكانت فـتح فـد    .  لدى شباب فتح واطلقوا النار على منزل الناشط في حماس لكن احدا لم يرد عليهم      العصبية
احد قادة فتح  منزل سمير المشهراويل حراس   7ذكرت في وقت سابق ان مسلحين من حماس اطلقوا النار على            

 اطفـال   5ن حمـاس و    اشخاص بينهم مسلح م    10في القطاع، ما ادى الى اشتباك بين الطرفين اصيب نتيجته           
 من عناصرها في    3واعلنت حماس، من جهتها، ان حراس المشهراوي خطفوا         . كانوا في طريقهم الى المدرسة    

ورأت كتلة فتح في المجلس التشريعي ان االحداث المؤسفة         . وقت سابق  وجاء مقاتلو الحركة الطالق سراحهم       
لم يكتف نـواب    انه  ات في حماس مضيفة     االخيرة جاءت بعد تصريحات وخطب ال مسؤولة صدرت عن قياد         

حماس بالتصريحات السابقة وخرجوا ليوجهوا اصبع االتهام مرة اخـرى لجهـاز االمـن الوقـائي ومـديره                  
بالمسؤولية عن حوادث اطالق النار متناسين ان الحكومة الحالية تم تشكيلها من حمـاس وان المـسؤول عـن                 

 البردويل، من جهته، ان التصعيد االخير بين فتح وحمـاس لـه             وقال. جهاز االمن الوقائي هو وزير الداخلية     
عالقة بمخطط يحاك ضد الشعب الفلسطيني او ضد الحكومة او لتوتير الساحة موضحا نحن نعتبر ان الطرف                 

. الوحيد ليس فتح والطرف الموجود في هذه القضية جهاز االمن الوقائي الذي يقف خلف كل هـذه االحـداث                  
اصر جهاز االمن الوقائي بأنهم اطلقوا النار على سيارة كان يستقلها النائب عن حماس سـيد                واتهم البردويل عن  
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وأعلن االمن الوقائي أنه قدم اعتذاراً      . أبو مسامح والمستشار السياسي لهنية احمد يوسف الذي تعرض للضرب         
من .  تواجدوا في المكان   ألبو مسامح ويوسف، مشيرا الى أن إجراءات انضباطية اتخذت بحق أفراد القوة الذين            

هذه أحداث مؤسفة جدا واعطينا تعليماتنا الى االجهزة االمنية لكبح جماح كل مـن               ان   قال الرئيس عباس  جهته  
وشـدد اسـماعيل هنيـة خـالل        .  هي انهاء الحصار االقتصادي     األن معركتنا وان   يحاول القيام بهذه االعمال   

الوحدة الفلسطينية وإنهاء كافة مظاهر السالح فـي الـشارع          االجتماع االسبوعي للحكومة على ضرورة حماية       
وعقد هنية اجتماعـا مـع      . وعدم االحتكام مطلقا الى لغة السالح واعتماد لغة الحوار فقط في معالجة الخالفات            

  . وفد امني مصري في مكتبه لبحث الوضع في االراضي الفلسطينية
 من   فتحي صباح  نقالً عن مراسلها   10/5/2006  الحياة    أوردتو تعقيباً على األحداث المتعلقه باالمن الوقائي        

غزة أن صبر حماس اخذ ينفد إزاء استمرار وجود العميد رشيد أبو شباك على رأس المؤسسة األمنية، فرفعت                  
  .سقف مطالبها ودعت الرئيس عباس وإسماعيل هنية إلى إقالته من منصبه

قال بأن األوضاع في غزة لـم        د المتحدث باسم الحكومة    غازي حم   ان 10/5/2006القبس الكويتية   وأوردت  
تعد مقبولة من قبل أي طرف فلسطيني، الفتا إلى أن هناك موقفا مسؤوال من قبل كل القيـادات يعـارض مـا               

  .  معترفا في الوقت ذاته بعجز أجهزة األمن عن التدخل في اإلشكاليات،يجرى
النائب مشير    ان   ةغزمن   تحسين االسطل و سمير حمتو ليها  نقالً عن مراس   10/5/2006 الحياة الجديدة    وذكرت

صري ى      أدانالم وطني إل ن ال ة واألم ًا وزارة الداخلي سامح داعي و م يد أب د يوسف و س ى أحم داء عل ة االعت  حادث
مطالباً في الوقت ذاته بعض وسائل اإلعالم المحلية إلى وقف ما أسماه التحـريض       محاسبة المتورطين في ذلك،     

فـي  ومن جانبه قال سامي أبو زهري إن هذا حادث عرضي، ولسنا في حماس أو فتح معنيـين                   .تنةالمثير للف 
وأفاد شهود عيان أن انفجاراً كبيراً وقـع        . تصيعد األجواء، وهناك اتصاالت جرت وما زالت لتطويق الحادث        
  . بوابته أضراراً طفيفة فياًلحقمصباح أمس قرب منزل ضابط في جهاز األمن الوقائي شمالي غزة 

بعد أن تم االتفاق في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسـالمية علـى عـدم                أنه   سمير المشهراوي    قالو
  .متهماً حماس بخطف أحد عناصر فتحتوسيع المشاكل تجددت األحداث مع األسف 

ـ أبناء   من جانبه، ناشد الشيخ الدكتور عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية            شعب بتجنـب   ال
من ناحيتها، اكدت دار الفتوى انه ال يجوز شـرعا          . دماء وأفتى بحرمة رفع سالح أي فرد بوجه أخيه        الإراقة  

واكد  .رفع السالح واستعماله اال في الجهاد في سبيل اهللا تعالى اعالء لكلمته ومرضاة له وفي تحرير االوطان                
وحدة الوطنية والعمل على ترسيخها باعتبارها فريضة شرعية        مدير الدار عبادة صبري على ضرورة تعزيز ال       

بـدورها، طالبـت     .وواجبا وطنيا لمواجهة كافة التحديات القادمة والفشال المؤامرات التي يفرضها االحـتالل           
القوى الوطنية واإلسالمية فتح وحماس بسحب عناصرهما المسلحة من مناطق االحتكاك، والعمل علـى حـل                

من جانبها، أكـدت جبهـة      . شهداءالاهانة كبرى لدماء     واعتبرت ما يجري     ر والتفاهم الوطني  الخالفات بالحوا 
التحرير العربية وحزب البعث العربي االشتراكي أن السالح الفلسطيني وجد لمقاومة االحتالل وصد العـدوان               

ن الجبهة تنظر ببالغ    الصهيوني خالل االجتياحات وان من يستخدمه في هدر الدم الفلسطيني فهو خائن وقالت أ             
   .الخطورة والقلق لألحداث المؤسفة
  ةغزنقالً عن مراسلها من  10/5/2006األهرام المصرية وفي سياق هذه األحداث أوردت 

تقبل   إسماعيل هنية  ان  كمـا تـم     . وتناول االجتماع سبل إعادة الهدوء للشارع الفلسطيني       ا، مصري ًاأمني اً   وفد اس
   .  للتوقف عن استخدام لغة السالح واعتماد لغة الحواربحث سبل دعوة جميع الفصائل

هنية أعلن أن قادة فتح وحماس اتفقـا علـى          ان   ألفت حداد نقالً عن مراسلتها     10/5/2006 48 عرب   ونشرت
وقعـت  تشكيل لجنة تنسيق عليا دائمة ستشرع بعقد اجتماعات متواصلة لوضع حلول لمسببات األحداث التـي                

   .لجنةال أن الحركتين سمت ثالثة أعضاء من فتح وثالثة من حماس للمشاركة في اًأيضوأعلن  .ومعالجتها
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  طة برمتها ستنهار وستعم الفوضىلإذا استمر الحصار فالس: هنية .3
حذر رئـيس   : واشنطن بوست سكوت ويلسون    نقالً عن مراسل ال    غزة من   10/5/2006الشرق األوسط   نشرت  

 الرباعية من أنه اذا ما استمر الحصار، فإن السلطة برمتها سـتواجه             الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اللجنة    
وقال هنية نحن نطلب من الرباعية ان تعيد النظر بموقفها وتتعامـل مـع    .االنهيار، وستعم فوضى في المنطقة  

وأضاف ان كل نطلبه من االدارة األميركيـة        . نحن لم نأت الى هنا عبر انقالب عسكري       . الحكومة الفلسطينية 
  .هو أنها ال تستخدم معاناة الشعب الفلسطيني كمادة لالبتزاز السياسي

مواقفها تجاه الـشعب    بتغيير   الرباعية   ، اللجنة طالب إسماعيل هنية  : غزةمن   9/5/2006 قدس برس وأضافت  
الواليـات  مالءات والضغوط التي تفرضها     اإل والتوقف عن سياسة     ، واتخاذ قرارات سليمة في ذلك     ،الفلسطيني

 بحقوق  ولن تقدم أي تنازالت تمس    ،   حكومته لن ترضخ لهذه الضغوط     أنهنية على   د  وشد . على العالم  تحدةالم
 لكي ينتـصر    ، الحكومة اختارت خيار الصبر والثبات     نمشيراً إلى أ   ، أو أن تعترف بشرعية االحتالل     ،الشعب

 ومن وقوف الـشعب خلفهـا       ،تمسك به  الحكومة تستمد قوتها من الحق الذي ت       نإوقال هنية    .الشعب الفلسطيني 
  .وخاصة نخبه المثقفة والمفكرة في مختلف مواقعها

 أكد أن الحكومة الفلسطينية ال تمـانع         أن هنية  غزة سمير حمتو  في   10/5/2006الحياة الجديدة   وذكر مراسل   
 االحـتالل   من إجراء حوار مباشر ومفتوح مع كافة أعضاء الرباعية، بما يكفل الهدوء واالسـتقرار وإنهـاء               

وأشاد رئيس الوزراء بالمواقف اإليجابية التي ظهرت من العديد          .واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبة    
من دول االتحاد األوروبي ومواقف األمم المتحدة، مشيداً أيضاً بموقف المفوضية العامة لالتحـاد األوروبـي،                

 هنية ضخ المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث أبدى        التي بدأت تتحدث عن ضرورة إنهاء الحصار، واستمرار       
رغبته في تطور هذه المواقف أكثر فأكثر، وأن يبدأ الشعب الفلسطيني بالشعور بأن هـذه القـرارات يجـري                   

  .ترجمتها على أرض الواقع
  

  نعمل إليصال الدعم إلى المواطن والمفاوضات من اختصاص منظمة التحرير: عباس .4
جدد الرئيس محمود عباس مطالبته المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، تحريـك            :التكتب فادي العاروري، وكا   

عملية السالم في المنطقة والدعوة للبدء بالمفاوضات على أساس خارطة الطريق بعيداً عن الحلول اإلسـرائيلية               
ونبذل قصارى   سنرى ما هي قرارات اللجنة الرباعية،        :عباس في تصريحات للصحافيين    وقال .أحادية الجانب 

فقد استقبل عباس السيد يوناس جاهرستور، وزير       . جهدنا مع الجميع حتى نتمكن من ايصال االموال للمواطنين        
ومن جانبه، أشار وزير خارجية النرويج إلى أن على الدول المانحة أن تبحث عن آليـات     .الخارجية النرويجي 

 إلى أن النرويج ستواصل تقديم مساعداتها للـشعب         ولفت .تمويل جديدة تستجيب الحتياجات الشعب الفلسطيني     
الفلسطيني بنفس الحجم، الذي كانت فيه العام الماضي مع االحتفاظ بدعم الشروط، التي طلبها المجتمع الـدولي                 

 .من الحكومة الفلسطينية الجديدة، وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واإلرهاب والقبول باالتفاقيات الموقعـة             
كمـا   . تعزيز العالقات بين حزب العمل النرويجي وفتح، مؤكداً دعم حزبه لهـا            عباسأنه بحث مع    ونوه إلى   

وشدد على ضرورة ايجاد     .استقبل الرئيس عباس رئيس وزراء شمال الراين وايست فاليا، في ألمانيا االتحادية           
   . من معاناتهحلول سريعة لالزمة االقتصادية المفروضة على شعبنا وايصال أموال الدعم لتخفيف

  10/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعيد الصالحيات لفاروق القدومي   .5
علمت أخبار الخليج ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قـد أعـادت الـى               :  تهاني سوميرة  ،القدس

كما ان مثل   . يتعلق باالشراف على السفارات وادارتها    فاروق القدومي كل الصالحيات التي كان يتمتع بها فيما          
هذا القرار قد اتخذ من اللجنة المركزية لفتح باالضافة الى العمل بقرار قمة الرباط الذي وصف رئيس الـدائرة                   
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السياسية بوزير الخارجية ويبدو ان هذه االجراءات قد اتخذت ضمن عملية اعادة بناء فـتح والتغلـب علـى                   
ومنذ أيام عادت المراسـالت الـصادرة مـن         . لية التي اتخذت ضد الحكومة التي ترأسها حماس       القرارات الدو 

اللجنة المركزية في رام اهللا للقدومي تخاطبه باالخ وزير الخارجية حيث تسلم القدومي أمس األول رسالة بهذا                 
 . فارات بإحياء ذكرى النكبة زكريا اآلغا مدير دائرة الالجئين يدعوه فيها العطاء تعليمات للس.العنوان من د

  10/5/2006أخبار الخليج البحرينية 
  

  المطلوب من الرباعية تقديم الدعم العاجل والضغط على إسرائيل لفك الحصار  .6
استطلعت عكاظ رأي مسؤولين فلسطينيين حول ماذا يمكن أن تقدمه اللجنة الرباعية في             : غزة،  عبدالقادر فارس 

ك لبحث كيفية التعامل مع األوضاع في األراضي الفلسطينية بعد فوز حماس في             اجتماعها الذي عقد في نيويور    
   .االنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة

المطلوب من الرباعية أن تقوم بواجبها تجاه تحريـك         : أحمد عبد الرحمن المستشار السياسي للرئيس عباس      قال  
 إنه ال يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني       اضافات األخيرة و  األوضاع السياسية مع الجانب الفلسطيني منذ االنتخاب      

 أننا نطالب الرباعية باالستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلـسطيني ألن            وأكد. بسبب خياراته الديمقراطية  
وأنه يجب الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتـسليم               األوضاع تنذر بكارثة،  

   .لمالية للسلطة الفلسطينيةالمستحقات ا
من جهته قال مصطفى البرغوثي أن اجتماع الرباعية يوفر فرصة للتأكيد على التزام أعضاء الرباعية واألمـم                 

 والتأكيـد علـى أن       ،وإحيـاء عمليـة الـسالم      المتحدة بتطبيق لالتفاقيات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية      
وشـدد    . لفرض األمر الواقع لحدود إسرائيلية هـو إجـراء مرفـوض          اإلجراءات االنفرادية من جانب واحد      

البرغوثي على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل التقيد بالقوانين الدولية وإلزام االحتالل بالمعايير الدولية               
بغض النظر عن موقفها من طبيعة الحكومة المنتخبة في األراضي الفلسطينية أو أي مفاوضات حالية أو أخرى                 

وحمـل  ،  وطالب البرغوثي الرباعية باالستمرار في تقديم المساعدات للسلطة والـشعب الفلـسطيني           . ستحدث
البرغوثي الرباعية مسؤولية إضعاف األسس الوحيدة التي يمكن عليها إيجاد حل عادل ودائم لقـضية الـشعب                 

 .احترام وتطبيق القانون الـدولي    الفلسطيني والمتمثلة في القانون الدولي، وذلك من خالل عدم الزام إسرائيل ب           
وقال البرغوثي أنه يجب استغالل هذا االجتماع للتأكيد على أهمية التطبيق غير المشروط للقانون الدولي كحجر                

 .زاوية ألي مبادرة سياسية مستقبلية
 10/5/2006عكاظ 

  
   لم نطلب من حماس االعتراف بإسرائيل بل بالمبادرة العربية :فتوح .7

، اجتماع ضم عدداً من ابرز كتاب األعمـدة         الثالثاءقر دائرة اإلعالم والثقافة في فتح في غزة،          عقد في م   :غزة
و اطلع فتوح الحـضور علـى مجريـات          .في الصحف اليومية والمحللين السياسيين في حضور روحي فتوح        

 حكومـة   الحوار بين فتح وحماس وكذلك ما أشيع عن استالب الرئاسة لصالحيات الحكومة كما تـروج لهـا                
نحـن ال نطالـب     : وقـال  .حماس، إلى جانب بحث اآلفاق الغامضة للمستقبل الذي تقودنا إليه حكومة حماس           

حكومة حماس أن تعترف بإسرائيل أو أن تتخذ أي موقف يتعارض مع تطلعات شعبنا، ولكننا نطالبها االلتـزام                  
رة العربية، ودون ذلك فان الحديث عن دعم        ف واالعتراف بالمباد  .ت.باالتفاقات التي وقعتها السلطة الوطنية وم     

وأضـاف، رغـم الجهـود       .ونتوقع أن يستمر الحصار على الشعب والحكومة       .عربي يصبح ضرباً من الوهم    
الكبيرة التي يبذلها الرئيس إليجاد شرخ في الحصار فانه يواجه من قبل قادة حماس بحملة ظالمـة واتهامـات                   

 على إدخال األخوة العسكريين من      عباس طلب موافقة    هنية أن   فتوحقال  وحول موضوع القوة المساندة      .مخجلة
حماس إلى السلطة ورد الرئيس ان هذا األمر مشروع، وان يتوزعوا بشكل فردي على اجهزة الشرطة واألمن                 
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لكنهم حرفوا هذه الموافقة بتأسيس قوة خاصة تأتمر بأوامر مباشرة من الوزير خارج القـانون لـذلك                  .الوطني
  .ألن هذه القوة ستصبح بهذا الشكل قوة خاصة للوزير حتى عندما يغادر الوزارة.. .ضهارف

وأكد المجتمعون ان برنامج حكومة حماس يخدم الحكومة اإلسرائيلية من حيث ال تشعر حماس، ويدفع حكومة                
واآلن  رد سابقاً، وأكد المجتمعون أن فتح أخطأت بالتف      .اولمرت إلعادة االسطوانة المشروخة ال شريك فلسطيني      

وأشار هؤالء الـى     ...الظروف اختلفت جميعاً يواجه خطر شطب المشروع الوطني وقرارات الشرعية الدولية          
ان فتح ارتكبت خطأ عندما كانت تحل المشكلة الطارئة بحوار ثنائي وهذا يجعل حماس تقتنـع بأنهـا البـديل                    

 أن حماس استفادت شعبياً بإظهار ان غيرها        كما. ..وتتصرف وكأن المحاصر هو حكومة حماس وليس الشعب       
يريد أن يفرط بالثوابت، وجمعت لذلك أمواالً طائلة وزرعت ثقافة مغايرة في عقول الناس قـد تهـدد الوحـدة         

وأعرب المجتمعون عن تخوفهم من الدور المتزايد لكتائب القسام بممارسة المهام األمنية على األرض               .الوطنية
مقابل تساهل الرئاسة وفتح، باعتبارها من العوامل التي يراهنون عليها إلفشال الحـوار             وشراء األسلحة وفي ال   

   .قبل أن يبدأ
  9/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  حماس تنفي إجراء محادثات سرية مع إسرائيل .8

 : قالت فيـه   ، خبراً ليديعوت أحرونوت   ،نفى العضو في المجلس التشريعي عن حماس مشير المصري        : رام اهللا 
إن أعضاء في المجلس التشريعي عن حماس أرسلوا إشارات سرية إلى إسرائيل يطالبون بإجراء مفاوضات مع                
حزب كديما بأن ال خيار غير التفاوض، وأن مسؤوالً إسرائيلياً التقى أخيراً نوابا من الحركـة معتقلـين فـي                    

طينية إن هذه تسريبات إعالمية تسعى لزعزعة       وقال المصري في تصريحات خاصة لوكالة سما الفلس        .إسرائيل
ثقة الجماهير بحماس لكنها ستبقى محاوالت يائسة وفاشلة مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني انتخب حماس على                

وأضاف أن الـصراع هـو صـراع إرادات وأن     .أساس برنامج واضح سيتم االلتزام به ولن يتم التراجع عنه     
  .سبة إلينا إلى تهشيم العظام فنحن نمتلك إرادة وعزيمة قويتينسياسة عض األصابع لن تصل بالن

يديعوت احرونوت ذكرت في عددها الصادر أمس، أن أعضاء من التشريعي من حماس طلبوا إجـراء                 وكانت
محادثات سرية مع إسرائيل وبالذات مع أعضاء كديما، مشيرين إلى أن ال خيار أمـام الحكومـة الفلـسطينية                   

وقالت الصحيفة إن أعضاء حماس عبروا عن رغبتهم في الحوار حول المواضيع اليومية              .فاوضالحالية إال الت  
وبحسب الصحيفة فإن أعضاء حماس قالوا فـي رسـائلهم بـأنهم        .التي تواجه الفلسطينيين وليس عملية السالم     

 إسـرائيلياً   وأوردت الصحيفة أن مـسؤوالً     .1967يرغبون العيش في دولة بجوار إسرائيل ضمن حدود العام          
أضافت الصحيفة أن موتي زاكين،     . التقى أخيراً بمجموعة من المعتقلين الفلسطينيين من بينهم نواب عن حماس          

وهو مستشار للشؤون العربية بوزارة األمن الداخلي، ناقش مع أعضاء التشريعي من حماس وجهات نظـرهم                
ونقلت الصحيفة عن مـسؤول بإحـدى        .اسونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر لم تكشف عنها من حم         . السياسية

 سجين محتجزين في سجنين ومـن بيـنهم مـشرعون           2200الوزارات قوله إن زاكين أجرى لقاءات مع نحو         
وعندما سئل عن تقرير يديعوت أحرونوت قال المتحدث باسـم وزارة األمـن الـداخلي      .لحماس لتقييم موقفهم  

  . في إطار عمله بل نحو أسبوعينيهودا مامان إن زاكين التقى مع سجناء أمنيين ق
  10/5/2006المستقبل 

  
  حماس تطالب اوروبا بالضغط على اسرائيل لالنسحاب من االراضي الفلسطينية  .9

طالب المتحدث باسم كتلة االصالح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني خالـد سـليمان االتحـاد                : غزة  
اب من االراضي المحتلة بدال من الضغط على حمـاس مـن   االوروبي بالضغط على الكيان الصهيوني لالنسح    

وقال في حوار خاص مع قناة العالم االخبارية ان الموقف االوروبي يريـد منـا ان                 .اجل االعتراف باسرائيل  
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نعترف باسرائيل وان ننبذ ما يسمى بالعنف حتى يعترف بنا ويقدم مساعداته الينا ولكننا نعتقد ان االعتراف هو                  
ان اوروبا ليس امامها اال ان تتراجع مـن موقفهـا تجـاه الحكومـة               : وتابع القول  .بث ليس اكثر  نوع من الع  
  .الفلسطينية

  8/5/2006البراق 
  

  الشرعية الدولية ال تتجزأ وشعبنا موافق عليها جملة واحدة : نائب رئيس الوزراء .10
أن الشرعية الدولية ال تتجـزأ وأن       ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، الليلة الماضية،         .  أكد د  :سلفيت

الشاعر على أن االحتالل هو الذي يـرفض        . وشدد د  .شعبنا الفلسطيني موافق عليها جملة واحدة، دون تجزئة       
وأشار إلى رفضه للشعار نعم للجوع، وبدالً منه ال للجوع وال للركوع،             .الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية   

  .ن للوزير، وأن التضحية هي حمل األمانة والمحافظة عليها وليس تركهاموضحاً أن الوزارة ليست دكا
  10/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  عباس يزور روسيا ويلقي كلمة أمام البرلمان األوروبي  .11

اعلن المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة امس، ان الرئيس عباس سيزور روسيا ويلقـي               : ب.ف. ا ،رام اهللا 
واضاف ان الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس بوتين وألن            .مة امام البرلمان االوروبي االسبوع المقبل     كل

روسيا لها دور فاعل في المنطقة وتسعى الى تحريك عمليـة الـسالم المجمـدة بـين الطـرفين الفلـسطيني                     
لها عالقات مميـزة مـع الـسلطة        وقال ان روسيا تلعب دوراً باعتبارها احد اطراف الرباعية و          .واالسرائيلي

الفلسطينية والشعب الفلسطيني موضحاً انه ستتم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الطرفين الفلسطيني والروسي               
  .والعالقات الثنائية بين البلدين

  10/5/2006األيام الفلسطينية 
  

  وزير فلسطيني يلتقي نواباً سويديين   .12
دية أن وزير الدولة لشؤون الالجئين الفلسطينيين سيلتقي برلمـانيين ينتمـون             قالت وكالة األنباء السوي    :ب.ف.أ

وقال النائب الديمقراطي بار اكسيل ساهلبيرج إن حكومة حماس منتخبة ومن الـصواب      . إلى عدد من األحزاب   
  . إيجاد طرق تتيح التفكير سوياً لدفع األمور إلى األمام

  10/5/2006الخليج اإلماراتية 
  

  هنات بإعالن حالة الطوارئ بفلسطين كت: حقيقت .13
رئيس عبـاس قـد يلجـأ       ال تتسع دائرة التكهنات في األوساط السياسية الفلسطينية بأن          : يوسف الشايب  ،رام اهللا 

إلعالن حالة الطوارئ تمهيدا إلسقاط الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس، في ضوء تأزم األوضاع علـى                
ر فلسطينية عليمة إلى أنه مع تواصل االقتتال بين مسلحين من فتح وحمـاس              وذهبت مصاد  .الساحة الفلسطينية 

في قطاع غزة، ومع الحصار الدولي المشدد على حكومة إسماعيل هنية، بات من غيـر المـستبعد أن يعلـن                    
الرئيس عباس حالة الطوارئ، والدعوة النتخابات تشريعية مبكرة، في ضوء عدم قدرتـه قانونـا علـى حـل          

نت أن هذا السيناريو له سـند قـانوني         .وتوضح المصادر في تصريحات إلسالم أون الين       .تشريعيالمجلس ال 
 من النظام األساسي للسلطة الفلسطينية الحق لرئيس السلطة في إعالن حالة الطـوارئ              101حيث تعطي المادة    

 أو عصيان مـسلح،  لمدة شهر واحد في حاالت معينة من بينها وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو     
غير أن إقالـة   . من القانون نفسه تعطيه الحق في تعيين أو إقالة الحكومة دون ضوابط محددة        62كما أن المادة    

الحكومة لن تسمح له بتكليف شخصية من خارج حماس بتشكيل حكومة جديدة، حيث لن تتمكن أي حكومة من                  
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ويقـول   .وحيد المتاح أمامه الدعوة النتخابات مبكرة     الحصول على ثقة المجلس التشريعي، مما يجعل الخيار ال        
إن النظام األساسي للسلطة لم يتطرق من قريب أو بعيد لمـسألة دعـوة رئـيس                : نت.مراسل إسالم أون الين   

السلطة إلجراء انتخابات مبكرة، وهو ما أوجد اجتهادات دستورية متباينة، حيث يرى أنصار حماس أن صمت                
 يجيز لرئيس السلطة ذلك، غير أن أنصار فتح يعتبرون أنه طالمـا ال يوجـد مـانع                  القانون يعني أنه ال نص    

قانوني، فللرئيس أن يتخذ مثل هذا القرار الذي تسوغه له المصلحة الوطنية العليا والذي يلزمه القانون األساسي                 
.  هـذا الـسيناريو    ورسميا، استبعد أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم فتح حدوث          .للسلطة بالسهر عليها  

ال شيء من هذا القبيل على اإلطالق يدور في ذهن الـرئيس، وعليـه ال حاجـة                 : نت.وقال إلسالم أون الين   
إلعالن حالة الطوارئ، وال تفكير على اإلطالق بحل الحكومة، فالرئيس من جهته يسعى بكل ما هـو ممكـن                   

ار المفروض علـى الحكومـة، وعلـى الـشعب         لعودة حالة الهدوء، ومنع االقتتال الداخلي، كسعيه لفك الحص        
  .ال يزال الباب واسعاً إلجراء الحوار حول القضايا الخالفية بين الرئاسة والحكومة: ويضيف .الفلسطيني

في المقابل، ال يستبعد المحلل السياسي هاني المصري، لجوء الرئيس إلى مثل هذه الخيارات، غير أنه يحـذر                  
سيكون له آثـار مـدمرة علـى الـشارع          النه  قبل الرئيس، أو حل الحكومة      من أن إعالن حالة الطوارئ من       

الفلسطيني، عبر ردود فعل ال تحمد عقباها، خاصة أن الصراع على السلطة، والمـصالح الحزبيـة والفئويـة                  
ويرى المصري أنه ال حل لجميع األزمات التي تعصف          .الضيقة، هي ما يحكم حاليا العالقة الفلسطينية الداخلية       

الشارع الفلسطيني، سوى باالتفاق بين فتح وحماس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة مستقلين، أو                ب
ويصف المصري إمكانات الوصول إلى مثل هذا االتفاق بأنها محدودة، لكنها            .أن يشكل الرئيس نفسه الحكومة    

ودة إلى السلطة منفردة، وتتخلى حماس      ويشير إلى أن األمر يتطلب أن تتخلى فتح عن آمالها بالع           .غير مستحيلة 
عن طموحها بالسيطرة منفردة على هذه السلطة، وأن تقتنع بعجزها عن إدارة الدفة وحدها، خاصة مع حجـم                  
التحديات والمخاطر الكبيرة، والتي تفوق قدرتها، السيما مع استمرارها في رفض دفع أية استحقاقات سياسـية                

 ترفض االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، كما ترفض مبادرة           للتعاطي مع المجتمع الدولي، حيث    
  .السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية

 إلى إجراءات من قبيل إعالن حالة الطوارئ، يؤكد خالـد سـليمان،             عباسمن جهته، ورغم أنه يستبعد لجوء       
يمكن التي  نت، رفض الحركة لهكذا إجراءات،      .ينالناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في الضفة إلسالم أون ال         

بطبيعة الحال نرفض ذلك، لكن هذا      : ويقول .اعتبارها انقالباً على الحكومة الديمقراطية والشرعية في فلسطين       
ال يعني أننا سنحتكم للسالح، أو نقاتل بعضنا البعض، خاصة أن لدينا وسائل ديمقراطية تمكننا وضع حد لتلـك                   

  .اإلجراءات
  9/5/2006الم اون الين اس

  
  نية يحضر مباراة االهلي والزمالكه: القاهرة .14

 السعودية أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية سيزور القـاهرة تلبيـة             اليوم ذكرت صحيفة    :يو بي آي  
 ايارالحالي، من المحتمل تخصيص ريعها لـدعم الـشعب          24لدعوة رياضية لحضور مباراة في كرة القدم في         

وأوضح رئيس نادي الزمالك في تصريح خاص نشرته الصحيفة، أنه وجـه الـدعوة الـى هنيـة                  . طينيالفلس
وأضاف منصور  . لحضور لقاء القمة في الدوري المصري بين ناديي األهلي والزمالك في استاد القاهرة الدولي             

بصحبة وفد دبلوماسي من    انه تسلم برقية شكر من رئيس الوزراء الفلسطيني ابلغه فيها بالموافقة على الحضور              
 ألف علم فلـسطيني لتوزيعهـا علـى         20الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ناديه يقوم حالياً بصنع أكثر من            

 .الجمهور أثناء المباراة لدعم أواصر التقارب بين البلدين
 10/5/2006السفير 
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   فتح مكتب لمنظمة التحرير في بيروتىتحفظ علية تفلسطينالقوى التحالف  .15
تحالف القوي الفلسطينية فـي لبنـان المؤيـد         أن  :  يو بي أي   ،بيروت من  10/5/2006القدس العربي    قالت
وقـال بيـان     . عن تحفظه علي إعادة فتح مكتب المنظمة في بيروت         أعلن  والمعارض لمنظمة التحرير   السوري
سي الفلسطيني في لبنان وال يمكن      مكتب سيظل خطوة غير مكتملة لجهة التمثيل السيا       التحالف ان افتتاح    اللقيادة  

لمنظمة الذي يحتاج الي اعـادة  لان تعبر عن وحدة القرار والموقف الفلسطيني نظرا للواقع التنظيمي والسياسي        
  .بناء وتطوير وتفعيل كي تكون المنظمة مرجعا فلسطينيا شامال 

ي قطاع غزة ودعت الى عـدم        االحداث المؤسفة التي وقعت ف     ادان تحالفأن ال  10/5/2006السفير   وأضافت
ت ان استمرار الحديث من قبل بعض االطراف اللبنانية حول الملـف            أ ور ،تجاوز الخط االحمر للدم الفلسطيني    

الفلسطيني من زاوية امنية، وحصر المطالب والحقوق الفلسطينية في اطار الخدمات التجميلية، هو قفـز عـن                 
 واجب الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جذرية تجاه المخيمـات          منو ،جوهر تلك الحقوق والبعد السياسي للملف     

  . كخطوة اولى وعاجلة
  

  اعتقال قائد كتائب األقصى في بيت لحم   .16
. ناصرعبيات قائد كتائب االقصى في بيـت لحـم         اعتقلت قوات االحتالل ثالثة من نشطاء فتح بينهم       : وكاالت

ئيليين بينهم ثالثة جنود وضابط شرطة وتنفيذ عمليـات         وتتهم قوات االحتالل مجموعة عبيات بقتل خمسة اسرا       
  .                  عديدة واطالق النار على احياء يهودية مجاورة لبيت لحم

  10/5/2006الخليج اإلماراتية  
  

  أبو العينين يعلن البدء بتنظيم سالح المخيمات .17
إن : وقـال . وتحديداً في مخيم عين الحلوة    أعلن سلطان أبو العينين بدء تنظيم السالح الفلسطيني في المخيمات           

البدء بهذه الخطوة يجب أن يكون من دون حوار مع األشقاء اللبنانيين، ألنه مصلحة لبنانية ومصلحة فلسطينية،                 
 إذا نحن في فتح نظمنا السالح، فلن تكون ثمة مشكلة           ،وأضاف .وألن ال فائدة من السالح االستعراضي وفلتانه      

فلسطينية، المهم أن ننظم نحن سالحنا، الفتاً الى أن خطوة التنظيم هذه بوشـرت بطريقـة                مع بقية األطراف ال   
لقد وعـد الـرئيس الـسنيورة       : وقال .لكننا نأمل بلوغ األهداف المرجوة    . هادئة وخجولة ال ترضي طموحاتنا    

لموقـف اللبنـاني    ووفى، ووضع الدول المانحة أمام مسؤولياتها، وكان صادقاً في شرح معاناة الفلسطينيين وا            
وأشار الى أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى مخيم عين الحلوة ستتم بعدما جرى               .الداعم لحقوقهم وقضيتهم  

 أي احتمال ألي مشاركة فلسطينية في التظاهرة التـي دعـت    ونفى.تذليل عدد من العقبات التي كانت موجودة   
  .إليها هيئات التنسيق العمالية اللبنانية

  10/5/2006قبل المست
  

  ستعد لمواجهات مستقبليةتحماس : عاموس يدلين .18
قال رئيس اإلستخبارات العسكرية، أن حماس تواصل توسيع مقدرتها العسكرية استعداداً لمواجهات مـستقبلية              

كمـا   كيلومترا،   13-11 المقدرة على إنتاج صواريخ قسام يصل مداها إلى          ى الحركة وقال أن لد  . مع إسرائيل 
 أن المنظمـات     مـن جهـة أخـرى      وأضاف .ح إلى الحصول على صورايخ كاتيوشا من نوع غراد        تطمأنها  

وأشار إلـى أن    . الفلسطينية يسكنها دافع قوي الختطاف أحد الجنود اإلسرائيليين لمبادلته مع أسرى فلسطينيين           
خرين مدربين جيداً   ، مما يتيح دخول عناصر من الجهاد العالمي وآ        رفحن يمرون بحرية تامة في معبر       ياإلرهابي

 حماس تقوم بمحاوالت للتوصل إلى تفـاهم مـع الفـصائل لوقـف               في نفس السياق، أن    وقال .لتنفيذ عمليات 
. !ال تقوم بإدانة العمليات اإلرهابية، وإنما يدعون بأنها شرعية        أنها  العمليات، إال أن جهودها ليست مكثفة، كما        
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هناك عناصـر فـي     أن   بسبب التوجه نحو لجم العمليات، و      قسام،كتائب ال كما أشار إلى أن عدم اإلرتياح يسود        
  . تقدم المساعدة لفتح في تنفيذ عملياتالحركة

  10/5/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تتأهب تحسباً لعملية فدائية كبرى .19
 ان حالة التأهب رفعت في منطقتي هـشارون والقـدس تحـسبا             ، امس ،قال ناطق اسرائيلي   :غزة والوكاالت 
ان الشاباك نقل إلى بيرتس، واولمرت، معلومـات        ،  كروكان ذُ . ر مسلحة تنفيذ عمليات تفجيرية    لمحاولة عناص 

 اصدرت اوامرها بتنفيذ عملية فدائيـة كبـرى فـي وسـط             ،تفيد بان قيادة كتائب األقصى في الضفة الغربية       
ان فتح تقـود     واإلظهار للشارع الفلسطيني     ، هو الضغط على حكومة حماس     ها ان الهدف من   تزعمو. إسرائيل
 بالـسماح   االخيـر بيريتس   اعربت تلك المصادر عن خشيتها من استغالل الفلسطينيين قرار        إلى ذلك   . المقاومة

  . لعدد متزايد من العمال بالدخول الى اسرائيل
  10/5/2006البيان  

  
  منع أعضاء الكنيست من تشغيل فلسطينيين في بيوتهم .20

الة الى جميع النواب يحذرهم فيها من تشغيل عمال فلـسطينيين           وجه ضابط األمن في الكنيست، رس     : تل أبيب 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، خوفا من أن يكونوا أعضاء في خاليا مسلحة جاؤوا الى بيوتهم من أجل تنفيذ                   

وقال في رسالته ان المخابرات تمكنت من اعتقال شاب فلسطيني وصل من الضفة الغربية من               . اغتيال سياسي 
اعترف خـالل التحقيـق     من ثم   و.  واشتغل كعامل تصليح وترميم    ،صل على تصريح عمل ومكوث    دون أن يح  

  .من شاس، أو عملية اغتيالنائب سابق بأنه ينتمي الى تنظيم مسلح وكان ينوي تنفيذ عملية تفجير في بيت معه 
 10/5/2006الشرق األوسط 

  
  حالوتس يعترف ضمناً بالعجز في منع الصواريخ الفلسطينية .21
قال حالوتس، إن الفلسطينيين حاولوا منذ بداية العام الجاري، تنفيذ أكثر من تسعين عملية فدائية داخل                : ناصرةال

وأشار إلى أن أجهزة األمن المختلفة تعيش مـا وصـفها           . أراضي الخط األخضر، لكنها لم تخرج حيز التنفيذ       
يما يتعلق بوقف إطالق الصواريخ الفلـسطينية؛       وف. بحالة استنفار بشكل مستمر، لمنع وقوع مثل هذه العمليات        

قال أن لدى إسرائيل إمكانيات أخرى لمواجهة هذه المشكلة، بما فيها عملية برية داخل القطاع، معلنـاً ضـمناً                   
  .بعجز العمليات العسكرية االسرائيلية في منع إطالقها

  09/05/2006قدس برس 
  

  هجوم  بيريز يهدد بإبادة إيران إذا تعرضت إسرائيل ل .22
وكان لهذه التـصريحات وقـع       .عن الخريطة  اسرائيل  اذا حاولت، محو   ،هدد بيريز امس مجددا ايران باإلبادة     

يعتبره الخبراء االجانـب مهنـدس البرنـامج النـووي          ،  كبير خصوصا انها صادرة عن رئيس وزراء سابق       
ان تكـرار بيريـز     ،  ة االسرائيلية سابق لشعبة ايران في االستخبارات العسكري      قال رئيس  في حين    .االسرائيلي

 سلط الضوء علـى  حيث أنه .  ساعة ليس مصادفة او عرضا24لمضمون تصريحاته ثالث مرات في اقل من        
مراكز الدراسـات االسـتراتيجية     مما يجدر ذكره، أن     و.  وألمح الى طهران انها هشة     ،اسس الردع االسرائيلي  

  . رأسا نوويا250نة تقدر بحوالي وتقارير استخبارية تفيد بأن اسرائيل تملك ترسا
  10/5/2006الخليج اإلماراتية 
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   القذائف التي تطلق كل ليلة على غزة  بيرتس مشغول بعدِّ .23

عن انزعاجه من اصوات القذائف التـي تطلقهـا الـدبابات           الذي يقطن في أسديروت،     اعرب بيرتس،    :القدس
  .هااالسرائيلية حيث وصل به الحال الى عد

  10/5/2006ة القبس الكويتي
  

  إسرائيل تهاجم سفناً مصرية بدعوى االشتباه بتهريب ذخيرة إلى غزة .24
أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية في سالح البحرية أنها هاجمت ثالث سفن مصرية، بدعوى أنها أثارت               : الناصرة

  .الشبهات بشأن تهريب كميات كبيرة من الذخيرة إلى غزة، قادمة من مصر
  09/05/2006قدس برس 

  
  تل أبيب تدعو اإلسرائيليين إلى مغادرة سيناء خشية األسر .25

حثّت هيئة أمنية إسرائيلية رسمية، السياح اإلسرائيليين الذين توجهوا إلى سيناء، للمرة الخامسة             : القدس المحتلة 
ـ      . خالل أقل من عام، بالعودة فوراً، بسبب أخطار أمنية تحيق بهم           ال وأوضحت، أن إنذارها السابق حول احتم

  .قيام، عناصر إرهابية بأسر إسرائيليين ازداد خطورة خالل األيام األخيرة وأصبح محددا اكثر
  09/05/2006قدس برس 

  
  هم عرب إسرائيل بهدف إضعاف التطرف في وسطوندعمييهود الواليات المتحدة  .26

وق لألقلية العربية فـي      أن اللوبي اليهودي يستعد لتجنيد موارد مالية لتطوير المساواة في الحق           ،نشرت هآرتس 
 مسألة إستراتيجية تساهم كثيراً في      ،المساواة في الحقوق للعرب   ، أن   ونقلت عن أحد المبادرين، قوله    . !إسرائيل

 األمر الذي من    هم سيضعف ما أسماه التطرف في وسط      هم أن تقديم المساعدات ل     حيث !إستقرار إسرائيل وأمنها  
 يعنـي الحـرب     ، اإلشارة إلى ما يسمى التطرف في الوسط العربي        من الواضح أن   و !!شأنه أن يقوي إسرائيل   

ومـن  . !على القوى الوطنية من خالل شراء الوالء السياسي عن طريق إغداق األموال بذريعة تحقيق المساواة              
كما أكد رفض تلقي التمويـل       .التمويلهذا  وراء  من   ،أعرب إتحاد الجمعيات العربية عن تشكيكه بالنوايا      جهته  

  .ادر تهدف إلى تعزيز وتقوية إسرائيل أو تعزيز طابعها اليهوديمن مص
  10/5/2006 48عرب 

  
  ! مؤرخ إسرائيلي يطالب بقبول الجئي دارفور .27

أثار يهود باور عاصفة من الجدل السياسي داخل الدولة العبرية عندما رفع دعوى قضائية تطالب               : محمد زيادة 
وزعم في دعواه    .ارفور تم اعتقالهم بعد عبورهم الحدود المصرية       سودانيا من منطقة د    50بقبول طلبات لجوء    

 هو تكرار لما فعلته بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية مع يهود ألمانيا والنمسا الفارين من بطـش      همأن رفض 
وناشـد   . ال يخدم إسرائيل، وصورة اليهود في العـالم        ا قرار ، في السجون  همكما اعتبر استمرار اعتقال    .النازي

ال بد أن تكون إسرائيل هي مـالذ        حيث  المحكمة بأن تعتبر الشعب اليهودي مثاالً للتشتت والتشرذم في العالم،           
  .الالجئين، خاصة الجئي الجوار

  9/5/2006اسالم اون الين 
  

  إسرائيل تغذي الحروب في العالم من خالل تجارة السالح : أمنستي .28
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 والتـي   ،ئيل الكبير في تجارة األسلحة وتغذية الحروب في العـالم         أكد تقرير صدر عن أمنستي على دور إسرا       
على يحصالن   ين إلى أن الحكومة والشرطة العراقي     أشاركما  . يسقط نتيجتها أكثر من نصف مليون إنسان يومياً       

ويحذر التقرير من ظاهرة جديدة تتيح الزيادة الهائلة في تجـارة الـسالح             . السالح عن طريق تجار إسرائيليين    
حيث يزداد عدد الحكومات التي تخصخص تجارة السالح، عالوة على منح صالحيات            . بالتالي عمليات القتل  و

 أنـه سـيتم تقـديم     فيهجاء و.تجار، وفي الوقت نفسه تقليص المراقبة على التصديرالأكثر لشركات الطيران و   
 فـي   . دولي لمراقبة تجارة األسـلحة     إقتراح للجمعية العامة لألمم المتحدة يطالب الدول األعضاء ببلورة ميثاق         

إلى أن إسرائيل ال تنوي التوقيع على الميثاق، ألن تصدير السالح أصبح من المركبـات               ،  أشارت هآرتس حين  
  .المركزية في اإلقتصاد اإلسرائيلي

  10/5/2006 48عرب 
  

  الجيش االسرائيلي يعيد االعتبار إلى وحدة الكالب: تحقيق .29
 وحدة قتالية مختارة ال يمكن االسـتغناء        ،يعتبر الجيش االسرائيلي وحدة الكالب    : دة أمال شحا  -القدس المحتلة   

تـدفن  و. فعندما يموت احد عناصرها تجرى له مراسم دفن رسمية بحضور الضباط والجنود وأهـاليهم             . عنها
نجـاح المهمـات العـسكرية فـي        وحاجات ضرورية إل  للوحدة  موازنة خاصة    وهناك   .الجثة في مدفن خاص   

 وكانت احدى الوحدات القتالية المهمة فـي منظمـة          ،1930تأسست عام   ويشار إلى أنها    . راضي الفلسطينية اال
فهـي  .  وفي االنتفاضة الفلسطينية االولى وحتى اليـوم       ، في لبنان  82وكانت لها ادوار رئيسية عام      ،  الهاغاناه

عناصـرها الـذين يـصيبون      تشكل مصدر رعب وخوف للفلسطينيين المدنيين الذين يقعون ضحايا لـشراسة            
 وهـو فـي     ،وقد يكون هذا القتل ناجما ببساطة عن خطأ في تحديد الهـدف           . ضحاياهم بتشوهات خطرة وقاتلة   
.  ولكنه يتلقى عليه حكماً باالعدام، من كلب       ، وقد يكون سبب االعتقال بسيطاً     ،معظم األوقات مطلوب فلسطيني   

لـه  لكالب يحصل على وسام تقديري وتجرى االحتفـاالت         من ينفذ مهمته بنجاح من ا     وجدير بالذكر أيضا أن     
الواحد اشهر انواع هذه الكالب مستوردة من هولندا وتبلغ كلفة          مع االشارة إلى أن     . بحضور الجنود وعائالتهم  

  . ألف دوالر40 نحومنها
  10/5/2006الحياة 

  
  إسرائيل تغتني من وراء نساء ضحية التجارة بالبشر: تقرير .30

 قضية النساء اللواتي وقعن ضحايا للتجارة ببني البشر في إسرائيل بهدف دفعهن للعمـل فـي                 في تقرير يتناول  
 تبين أن المحاكم اإلسرائيلية تفضل إجراء صفقات مع التجار، يحـصلون بموجبهـا علـى عقوبـات                  ،الدعارة

إسرائيل تغتني   أن    فيه، في تقرير جديد نشر أمس، جاء     و. مخفضة ال تشكل رادعاً لمنعهم من مواصلة اإلتجار       
في السنوات األخيرة في التقارير الدوليـة كدولـة         تظهر   إسرائيل   أن ه أيضا جاء في كما  . التجارةهذه  من وراء   

ويستند التقرير إلى تحليـل      .هدف للتجارة ببني البشر، وكدولة تجري فيها تجارة النساء بدون أي عائق تقريباً            
هذه التقرير، فبالرغم من التحسن في أداء القضاء تجاه مخالفات          وبحسب  .  في اإلجراءات الجنائية   ة قضائي أحكام

وكانت قد أشارت تقارير إعالمية إلى أن حجم         .التجارة، إال أن الوضع ال يزال بحاجة إلى الكثير من التحسين          
  !االتجار بالنساء في إسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل في العام الواحد

  10/5/2006 48عرب 
  

  فلسطينياً في العراق دخلوا إلى سوريا الجئاً 244 .31
 الجئا فلسطينيا بعـد أن رفـض        244وصل إلى سوريا أمس     :  رزوق الغاوي  ، فارس شرعان  ، دمشق -عمان

ودخل الفلسطينيون تحت إشراف وكالة أونروا والمفوضية العليا لشؤون الالجئين           .األردن السماح لهم بالدخول   
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الهم رئيس هيئة الالجئين في سوريا علي مصطفى ووفـد مـن حركـة              وكان في استقب   .التابعة لألمم المتحدة  
ومن المقرر أن ينتقل فلسطينيو العراق إلى معسكر الهول في محافظة الحسكة شمال شـرق سـوريا                  .حماس

 ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالخطوة السورية ووصـفتها         .لإلقامة المؤقتة لحين توفير مساكن دائمة لهم      
وقال محمد ابو بكر مـدير دائـرة شـؤون          ،  بير على صعيد تخفيف معاناة الفلسطينيين في العراق       بأنها جهد ك  

منظمة لم يتغير وهو عودة هؤالء الى االراضي الفلسطينية في الضفة           الالالجئين في منظمة التحرير ان موقف       
  .الغربية وقطاع غزة وخاصة القطاع الذي انسحبت منه اسرائيل

10/5/2006الشرق األوسط    
  

  النقب مستوطنة جديدة على اراضي ثالثون .32
 مستوطنة علـى اراضـي      30صادقت لجنة اسرائيلية رسمية مختصة بشؤون التنظيم والبناء، أمس على اقامة            

 .، وهو جزء من مخطط عام سيشمل عشرات المستوطنات الـشبيهة          1948العرب في منطقة النقب في مناطق       
، في تلك المنطقة الصحراوية، واليوم يتم منح مئات الدونمات لكـل            ويجري الحديث عن مئات آالف الدونمات     

وينـدرج   .عائلة يهودية تريد اقامة مزرعة خاصة بها، الستثمارها إما للزراعة او تحويلها الى مواقع سياحية              
هذا المخطط ضمن مخطط تهويد منطقة النقب جنوبا والجليل شماال، من خالل تحفيز اليهود لالنتقـال للـسكن                  

يهما، مقابل دفع تقديم تسهيالت ومساعدات مالية ضخمة بشتى الوسـائل فـي المقابـل تواصـل الـسلطات                   ف
االسرائيلية تطبيق سياسة طرد العرب من اراضيهم، بمزاعم انها منـاطق عـسكرية مغلقـة، او مـا يـسمى             

تم اعتبارها فـي  بـاراضي دولة، علما ان مساحات شاسعة من االراضي التي يتم تحويها الى مستوطنات كان              
وتقدمت ثالث جمعيات حقوقية بالتماس للمحكمة العليا االسرائيلية ضـد هـذا             .الماضي مناطق عسكرية مغلقة   

  .المخطط وقد تنظر فيه في األيام القليلة المقبلة
  10/5/2006الغد األردنية 

  
  ومنظمة اتحاد الجامعات اإليطاليةفي األردن اتفاقية بين الشؤون الفلسطينية  .33

توقع دائرة الشؤون الفلسطينية ومنظمة اتحاد الجامعات اإليطالية اليوم اتفاقية تفاهم لتنفيذ المرحلة الثانية              : انعم
 غرفة  150وستنص االتفاقية على بناء      .من مشروع تأهيل الوحدات السكنية في مخيم السخنة بمحافظة الزرقاء         

نية خالل المرحلة األولى من المـشروع، التـي          وحدة سك  115وأنجزت   . عائلة 150خرسانية، ستستفيد منها    
  .بدأت قبل نحو العام

  10/5/2006الغد األردنية 
  

   ماليين دوالر للفلسطينيين5صباغ يتبرعان بوالمستثمران خوري  .34
أعلن رجل األعمال الفلسطيني سعيد خوري، انه قرر وشريكه حسيب صباغ، أمس، التبرع بخمـسة ماليـين                 

واجهة األزمة المالية الطاحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولتخفيف المعاناة عن           دوالر مساهمة منهما في م    
وأوضح البيان أن المبلغ سيحول إلى الرئاسة الفلسطينية مباشرة من اجل تـامين              .الذين انقطعت موارد رزقهم   

  .وصوله
 10/5/2006السفير 

  
  تؤيد الحكومةشخصيات مسيحية وسامرية تطالب بفك الحصار عن الفلسطينيين و .35
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وجهت شخصيات مسيحية وسامرية في األراضي الفلسطينية، نداء عاجل إلى المجتمع الـدولي والمؤسـسات               
 .الحقوقية واإلنسانية، مطالبة بضرورة فك العزلة المفروضة على الـشعب الفلـسطيني وحكومتـه المنتخبـة               

اقد للشرعية السياسية والقانونيـة،     واعتبرت هذه الشخصيات، أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ف         
وأوضح عطا اهللا حنا، أن هنـاك اتـصاالت ومـشاورات            .وأن احترام االتفاقات الدولية ال يكون بهذا الشكل       

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأعتقـد       مواهتمام كبير بين المرجعيات الدينية العالمية، وهم يسمعون موقفنا          
  . عنها بعد ذلكأن هناك مواقف مشتركة سيعلن

  10/5/2006 قدس برس
  

  2005 فلسطينياً في 176 حصد الداخليالعنف  .36
كشف التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن ارتفـاع عـدد               : محمد يونس  –رام اهللا   

 176لتقريـر ان    وبين ا . ضحايا العنف الداخلي في االراضي الفلسطينية في العام الماضي عن العام الذي سبقه            
 في حوادث عنف داخلي، وان احكام اعدام قد نفذت في خمسة مـواطنين، وان               2005مواطنا سقطوا في العام     

وجاء فيه ان الحق في الحياة والسالمة الشخصية تعرض في           .عددا آخر قتل بسبب اهمال قواعد السالمة العامة       
وبين التقرير   .2004تي مست هذا الحق في العام        النتهاكات جسيمة زادت عن حجم االنتهاكات ال       2005العام  

استمرار حوادث االختفاء القسري واختطاف المواطنين واألجانب متهماً السلطة بعدم القيام بواجبها لوقف هـذه               
وقالت المؤسسة انها سجلت العام الماضي العديد من المخالفات القانونية فـي اجـراءات القـبض                 .االنتهاكات

ذيب وسوء المعاملة وعدم توفر ضمانات اجراء محاكمات عادلة من خالل التأخير في عـرض               والتفتيش والتع 
والحظ التقرير بعض التطورات االيجابية فيما يتعلـق بـضمان           .قضايا عدد كبير من الموقوفين على المحاكم      

 مطلـع هـذا العـام       الحريات العامة وحمايتها وتعزيزها مشيرا الى االنتخابات الرئاسية والبلدية التي تبعتهـا           
انتخابات تشريعية، وانخفاض تدخل األجهزة األمنية في شؤون المؤسسات االعالمية وازدياد هامش الحرية في              

  .وسجل التقرير تراجعاً في حوادث خطف الصحافيين واالعتداءات .وسائل االعالم الرسمية والخاصة
  10/5/2006الحياة 

  
  حساب حركتي فتح وحماستنامي شعبية قوى وفصائل على : استطالع .37

 تناميا  ،نشرت نتائجه امس  ،  اظهر استطالع للرأي اعده مركز الخليج للدراسات مؤخرا       :  نائل موسى  -رام اهللا   
في شعبية فصائل وقوى وطنية واسالمية في الضفة الغربية على حساب شـعبية الحـركتين الكبيـرتين فـتح                   

اضي الى تدن في تأييد الشارع لحركتي فتح وحمـاس          واشار االستطالع الذي اجري خالل الشهر الم      . وحماس
واستطلع المركز آراء عينـة عـشوائية       . مقارنة مع ما كانت عليه شعبيتهما غداة االنتخابات التشريعية الثانية         

ووفق النتائج تحسنت شعبية حركـة الجهـاد واحتلـت          .  آالف مواطن من مختلف مناطق الضفة      6ممثلة من   
عما كانت عليه غداة    % 6-3ة التحسن للفصائل والقوى اليسارية والديمقراطية بين        الصدارة فيما تراوحت نسب   

ايمن الجمل االنخفاض في نسبة التأييد لحركتي فتح وحمـاس الـى   . وعزا مدير المركز د. االنتخابات االخيرة 
استمرار الخـالف   وحذر الجمل من    . العالقات القائمة اآلن بينهما والى االوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة        

وقال اذا ما استمرت االوضاع على حالها فاالغلب ان المواطن سيفقد الثقة بالحركات الناشطة تدريجيا ما قـد                  
  .يدفع باتجاه البحث عن قوى او االحجام من المشاركة في االنتخابات

10/5/2006  الحياة الجديدة   
  

  دم صرف رواتبهم جمعية األسرى والمحررين يعتصمون احتجاجاً على عموظفو .38
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 موظف يعملون في جمعية األسرى والـمحررين حـسام اعتـصاماً           100نظم نحو   : غزة ــ عيسى سعد اهللا    
ورفع الـمعتصمون   .أمام مقر الجمعية بمدينة غزة أمس، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة شهور             

وأعرب الـمشاركون في االعتصام عـن       .الالفتات التي تدعو الحكومة والرئاسة إلى اإلسراع في حل أزمتهم         
وناشد رئيس منظمة أنصار األسرى الحكومة ومؤسسة الرئاسة التدخل          .تخوفهم من إغالق الجمعية وتسريحهم    

من أجل إيجاد حل سريع وعاجل، وذلك من أجل استمرارها في تقديم الخـدمات والـدعم واإلسـناد لقـضية                    
وأكد أن الجمعية هي الجهة الوحيدة في قطاع غزة التي تحمل هم األسرى وذويهـم وتقـوم بتفعيـل                    .األسرى

  .قضيتهم على كل الصعد
  10/5/2006األيام الفلسطينية 

  
  اإلقتصاد الفلسطيني يبدي قدرا كبيرا من المرونة رغم القيود .39

ية االقتـصادية والرؤيـة المـستقبلية        تقريرا حول االستراتيج   - أصدر بيت االستثمار العالمي جلوبل       :الكويت
 قال فيه يعد االقتصاد الفلسطيني اقتصادا صغيرا فريدا من نوعـه، تلعـب فيـه                -لالقتصاد الكلي الفلسطيني    

ومنذ بداية االنتفاضة الثانيـة فـي       . القضايا السياسية االقتصادية دورا بالغ األهمية في قياس األداء االقتصادي         
، شهد االقتصاد الفلسطيني العديد من الهزات والتعديالت الهيكلية، إال انه لم يصل             2000شهر سبتمبر من العام     

ويمكـن تتبـع هـذا      . من الضروري معرفة مدى اعتماد االقتصاد الفلسطيني على إسرائيل         و .إلى حد االنهيار  
ارية الوثيقة مـع    االعتماد وفقا لعدة مصادر مثل توظيف الفلسطينيين في سوق العمل االسرائيلى، الروابط التج            

وقد كان سوق العمل االسرائيلى، وال يزال يـشكل         ،  إسرائيل، واالعتماد الفلسطيني على نظام إيرادات المقاصة      
فقبل بداية االنتفاضة الفلسطينية بلـغ عـدد المـوظفين           . مصدرا هاما للتوظيف والدخل لكثير من الفلسطينيين      

.  مليون دوالر أمريكي   800 تقريبا بدخل سنوي يصل إلى        عامل فلسطيني  150ر000الفلسطينيين في إسرائيل    
وفي . ويعتمد االقتصاد الفلسطيني بصورة كبيرة على تلك التحويالت كعنصر هام من مكونات الدخل اإلجمالي             

الوقت الراهن، يؤثر إغالق الحدود، وغيره من القيود المفروضة على عدد العمال المسموح لهم بالعبور إلـى                 
   . عامل فلسطيني فقط15ر000ليصل العدد إلى داخل إسرائيل 

 في المائة مـن الـصادرات       90وتعد إسرائيل أكثر الشركاء التجاريين أهمية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تشكل           
وقد أدى هذا االعتماد على االقتصاد االسرائيلى إلـى تـشويه األسـعار وقلـة               .  في المائة من الواردات    70و

كات األسعار بصفة عامة بتحركات سعر صرف الـدوالر األمريكـي والـشيكل             المنافسة حيث ارتبطت تحر   
وعلى الرغم من كل تلك القيود، أبدى االقتصاد الفلسطيني قدرا كبيرا من المرونة حيث ال تـزال                  .االسرائيلى

ن كـان   مؤسسات السلطة الفلسطينية قادرة على القيام بوظائفها بكفاءة وتعمل على تقديم الخدمات األساسية، وإ             
  .ذلك في ظل المساعدات الكبيرة من الدول المتبرعة 

  10/5/2006الرأي األردنية 
  

  مساعدات المانحين ال تكفي إلحداث تغيير في معدالت الفقر في األراضي الفلسطينية .40
أكدت منظمة دولية أن المساعدات التي يقدمها المانحون لمشاريع اإلغاثة اإلنـسانية ودعـم               : سائد أبو فرحة  

ميزانية إلى السلطة الفلسطينية يجب أن يظال، في المستقبل القريب، يشكالن جـزءاً رئيـسياً مـن المعونـة                   ال
المقدمة، إال أنه ال بد من االعتراف بأن هذه األدوات، على أهميتها، ال تكفي إلحداث تغيير في مستويات الفقر                   

اسة االحتواء الالمتكافئ، بـل يلـزم وضـع         وحالة الهشاشة االقتصادية في االراضي الفلسطينية، في سياق سي        
 .استراتيجية إغاثية طويلة األجل لمساعدة االقتصاد الفلسطيني، وهذا هو ما يمكن أن يعتبر معونة غير مشوهة               

وذكر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد، في دراسة كشف النقاب عنها، أمس، أن من الممكن التغلب                 
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تي تواجه االقتصاد الفلسطيني، داعية بالمقابل إلى اتخاذ تدابير إصالحية موجهة نحو التنمية،             على المصاعب ال  
  .مع التشديد على وضع األسس الضرورية إلقامة متطلبات الدولة الفلسطينية

  10/5/2006األيام الفلسطينية 
  
  
  

  وفيات والموت يحوم حول المئات: نقص أدوية في غزة .41
نية التي خلقها حصار إسرائيل والمجتمع الدولي على الـشعب الفلـسطيني، لـم تعـد                الكارثة اإلنسا : وكاالت

وباتت تطال المستشفيات والرعاية    . محصورة بالرواتب التي لم تدفع منذ شهرين، والمواد الغذائية شبه المفقودة          
بية، األمر الـذي    الصحية، بعدما أعلن في غزة امس، عن وفيات سببها النقص الحاد في األدوية والمعدات الط              

الى ذلك، أعلن مدير عمليات وكالة االونروا في غزة، جـون غـانغ، أن               .  طفل للموت البطيء   600يعرض  
، مؤكداً ضـرورة    >وال يمكن السكوت عليه   <الوضع اإلنساني في القطاع يتدهور بصورة دراماتيكية وخطيرة         

  . التحرك العاجل لوقف التدهور على كل المستويات
 10/5/2006السفير 

  
  فرق أردنية وفلسطينية واسرائيلية تبحث خطة موحدة لمواجهة انفلونزا الطيور .42

تبحث فرق فنية من وزارات الصحة والزراعـة فـي االردن والـسلطة الوطنيـة        :   غادة ابو يوسف   -عمان  
هة مرض   وضع خطة تفصيلية موحدة لمواج     ، في االجتماع يعقد اليوم االربعاء في القدس       ،نية واسرائيل يالفلسط

  .انفلونزا الطيور بحيث تتضمن اجراءات موحدة في كيفية مواجهة المرض في مراحله المختلفة 
  10/5/2006الدستور 

  
  احتفاء نرويجي بشاعرة فلسطينية .43

استضاف حوار السنونو في النرويج الروائية والكاتبة الفلسطينية رجاء بكرية من مدينة              : وديع عواودة  ،القدس
في تصريح اللخليج أبدت الكاتبـة       و .هور نرويجي يعنى بأمور األدب وقضايا الشعر والمرأة       حيفا وقدمها لجم  

بكرية إعجابها الكبير بتفاعل الجمهور النرويجي، الفتة إلى أن النصوص كانت تقـرأ بالعربيـة وبالنرويجيـة                
أهدى آخـر أعمالـه إلـى    وتكريماً لبكرية عزف أحد أبرز عازفي آلة البنجو مقاطع فلسطينية بعد أن       . بالتتابع

يشار إلى أن رجاء بكرية، كاتبة وفنانّـة تـشكيلية وتحـضر             . بكرية متمنياً لها االستمرار في اإلبداع المتميز      
  .للدكتوراه في موضوع المسرح الحي ومحاِضرة في موضوع الفن التشكيلي تكتب في النّقد المسرحي الحي

  10/5/2006الخلج اإلماراتية 
  

  لى األوروبيين رؤيته لمساعدة السلطة الفلسطينيةيعرض ع مبارك .44
الرئيس المصري حـسني     قالت مصادر سياسية في القاهرة إن        :اسكندر الديك ,  محمد الشاذلي  -برلين, القاهرة

رؤيته لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية التي تؤكد ضرورة عدم تعليق           على المسؤولين اإليطاليين   مبارك عرض 
 ودعم  ، الدول المانحة  إليها الحكومة الفلسطينية من خالل آليات دولية يمكن أن تطمئن           إلى المساعدات الموجهة 

وترى القاهرة أن هذا من شأنه منع انهيار الوضـع الـسياسي وبالتـالي              . رئيس السلطة محمود عباس سياسياً    
انغـيال   األلمانيـة    ارةويعرض مبارك الرؤية ذاتها خالل محادثاته مع المستش        .األمني في األراضي الفلسطينية   

 وسيشدد على أهمية عدم تخلي الجانب األوروبي عن كثير مما قدمه للفلسطينيين فـي الـسنوات                 ، اليوم ،مركل
  . الماضية، إذ أن إعادة بناء ذلك في ما بعد سيتكلف الكثير مالياً وإنسانياً
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  10/5/2006الحياة 
  

  مواجهة بين السنيورة وموظف في السفارة اإلسرائيلية  .45
في مركز المعهد الملكي للعالقـات      اثناء محاضرة القاها     ، مساء امس  ، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة    قال: لندن

مـاذا فعلـت وتفعـل      :  احد الموظفين في السفارة االسرائيلية     ردا على سؤال   ، تشاتهم هاوس  ،الدولية في لندن  
واضاف السنيورة لمـاذا    .  ان تقول لي؟   اسرائيل في االراضي المحتلة، في فلسطين ولبنان وسوريا؟ هل يمكن         

ان السالم هو افضل ضـمان ألمـن        . يستمر االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية؟ على اسرائيل ان تنسحب        
 سـنة يجـب ان      60اسرائيل وليس السالح والصواريخ واالحتفاظ باالسلحة النووية، ان الظلم المستمر منـذ             

نانية المحتلة نقول أن هذه االراضي لبنانية وعلى اسـرائيل االنـسحاب            عندما نتكلم على االراضي اللب    . يتوقف
 هذه اراضي محتلة وعليهم     ، وليس من شأنهم اذا كان هذا االمر يرضي السيد حسن نصراهللا او ال يرضيه              ،منها

وليـة  هناك قرارات اتخذت واتفاقات ابرمت لكن اسرائيل تتراجع عن االتفاقات الد. 425االنسحاب وفقاً للقرار  
، ولكن ماذا ينتظر االسـرائيليون؟      2002والعرب مدوا يدهم للمجتمع الدولي واقروا مبادرة السالم العربية عام           

ان . ال يزالون يضيعون الوقت ويدفعون بمشاعر الغضب واإلذالل والتطرف، لماذا؟ حان الوقت اليجاد الحلول             
ان مـن   . ة مشرفة، هذا ما نحن مستعدون للقيام به       العرب جديون ويريدون هذا السالم لنضع حداً للنزاع بطريق        

 . 1967واجب اسرائيل االنسحاب من مزارع شبعا واالراضي العربية حتى حدود عام 
  10/5/2006النهار 

  
  لدعم الشعب الفلسطيني ائتالف الخير تطلق حملة.. .لبنان .46

طالق حملة مئة يوم ويـوم الثانيـة         أمس، مؤتمراً صحافياً إل    ،عقدت هيئة ائتالف الخير في لبنان     : رندى يسير 
 وأعلن نائب رئيس االئتالف فـي       .لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وذلك في مركز صندوق الزكاة في بيروت          

 جانب الشعب الفلسطيني في محنته، رداً علـى  إلى الوقوف إلىلبنان جميل قاطرجي إطالق حملة جديدة تهدف   
عن الوضع المأسـوي داخـل      المدير التنفيذي للهيئة    وتحدث   .قطع المساعدات وعلى الحصار المفروض عليه     

أكد ان الهيئة تعمل مع جمعيات       و .تأثير جدار الفصل العنصري   و ،فلسطين المحتلة موضحاً مشكلة تلوث المياه     
أهلية وخيرية غير حكومية بالتنسيق وبإشراف السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى الحرص علـى التواصـل مـع                 

  .ن في العالم لدعم القضية الفلسطينيةمسؤولين حكوميي
  10/5/2006المستقبل 

  
    األنرواتخفيض نسبة ما تتحمله : األردن .47

 تخفيض نسبة ما تتحمله وكالة الغوث الدولية من خـدمات            األردني  قرر مجلس الوزراء   : حمدان الحاج  -عمان
   .وجب اتفاقيتها مع وزارة الصحةمة ب بالمائ10 إلى بالمائة 30 جراء معالجة الالجئين الفلسطينيين من إدارية

  10/5/2006الدستور 
  

  تنضم الى مجموعة المانحين المساندين لمكتب األمم المتحدة اإلمارات  .48
 مجموعة المانحين المـساندين لمكتـب       إلى االنضمام   ، أمس ،قررت دولة االمارات   : عبد الحي محمد   -أبوظبي

وأكد نائب رئـيس     . لتصبح الدولة العشرين في المجموعة     ،وتشااأل،  األمم المتحدة لتنسيق المساعدات االنسانية    
 ستساهم سنوياً في موازنة المجموعة بمبلـغ        اإلمارات اإلماراتي ان    األحمررئيس هيئة الهالل     مجلس الوزراء 

مشاريع في فلسطين تواجه عوائق كبيـرة تحـول دون          الهيئة ان   ال إدارةوقال رئيس مجلس     . دوالر ألف 300
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مساعدات تـصل   الوشدد على ان     . للشعب الفلسطيني بشكل كامل كما كان سابقاً       اإلماراتيةعدات  وصول المسا 
  . تيار سياسي بعينهإلى الشعب الفلسطيني مباشرة وليست إلى

وأجاب رئيس المجموعة بيل قارفلينك على سؤال حول الموقف السلبي للمجموعة من الحـصار االقتـصادي                
 تعد من أكبر الدول المساندة للشعب الفلسطيني، وتدفع سنوياً           ان أميركا  قائالًالمفروض على الشعب الفلسطيني     

 مليون دوالر للشعب الفلسطيني عبر جهات حكومية وجمعيات اغاثية، لكن لها الحق في وقف مساعداتها                245
  .االنسانية بعد تولي حركة مناهضة لها للسلطة في فلسطين

  10/5/2006الحياة 
  

  لب باالطالع على ملف اسلحة حماسالنائب حدادين يطا .49
 األسـلحة  طالب النائب بسام حدادين من رئيس الوزراء تسهيل مهمته االطالع على ملف تهريب               :وليد حسني 

ملف ال ينطلـق    الوقال حدادين ان دعوتنا لالطالع على       .  العام للرأي ليسهل عليه تقديم شهادته الموثقة       لألردن
 أجهزتنـا فهي تنطلق من الرغبة في دعم       ,  كفاءة ومصداقية  األمنية بأجهزتناك  من التشكيك بالحادثة وال بالتشكي    

ووصف حدادين دعوة رئيس الوزراء لتـشكيل        . الوطني أمننا والدفاع عن مصداقيتها واالهم الدفاع عن        األمنية
 دليل  نهواوفد سياسي أمني فلسطيني لالطالع على هذا الملف وتداعياته الخطيرة يسجل لصالح رئيس الوزراء               

  . العاموالرأي ان تبدأ مع ممثلي الشعب واألولىثقة ومصداقية لكن المصداقية تتعزز دائما بالشفافية 
  10/5/2006العرب اليوم 

  
  مساعدات دوائية من قطر   .50

أمر أمير قطر بتقديم كمية من األدوية لمواجهة النقص الحاد الذي يعانيه الجهاز الصحي في األراضي                : أ.ن.ق
وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية إن توجيهات األمير جاءت فـي إطـار مواقـف قطـر                  . يةالفلسطين

  . الداعمة للشعب الفلسطيني
  10/5/2006الخليج اإلماراتية 

  
  دعوة إلى مقاطعة كل من يشارك في حصار الشعب الفلسطيني  .51

لسطيني، في الدوحة، طالبت رابطة      بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب الف          :طولكرم
علماء فلسطين كافة مسلمي العالم بمقاطعة شاملة لكل من يشارك في حصار الـشعب الفلـسطيني وتجويعـه،                  

   .إضافة إلى وقف كافة أشكال التطبيع معهم ومقاطعة سلعهم ومنتجاتهم
  09/05/06قدس برس 

  
  البحرين مستمرة في دعم القضية الفلسطينية   .52

لخارجية خالد بن أحمد آل خليفة ما نسب إلى سفير البحرين في واشنطن ناصر البلوشي بشأن عدم                 أكد وزير ا  
 وتم تحريف الحديث، وقد أرسل الـسفير        ،دعم البحرين للحكومة الفلسطينية الجديدة غير صحيح على اإلطالق        

مع مع اللجنـة اليهوديـة      وأضاف وزير الخارجية ان السفير اجت     . تكذيبا للصحيفة األمريكية التي نشرت الخبر     
  . األمريكية كأي اجتماع عادي وألقى كلمة عن اإلصالح والتطورات الديمقراطية التي تشهدها البحرين

  10/5/2006أخبار الخليج البحرينية 
  

  لنقل المساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين  الرباعية كلّفت االتحاد األوروبي وضع آلية موقتة .53
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 باإلضافة  مم المتحدة بنيويورك  في مقر األ   مسأ التي اجتمعت    ، اللجنة الرباعية  أن 10/5/2006النهار  جاء في   
 إلـى  آلية موقتـة لنقـل المـساعدات مباشـرة           إنشاء األوروبيتحاد   اإل  كلفت ،إلى مصر والسعودية واألردن   

 اللجنة الرباعيـة    نإ اللجنة الرباعية    أصدرته المتحدة كوفي انان في بيان       لألمم العام   األمينوقال   .الفلسطينيين
قتة تكون لهدف ومدة معينين، وتعمل بكل شـفافية ومـسؤولية، وتـؤمن             ؤ آلية دولية م   إنشاء رغبتها في    أبدت

 احترمت هذه المعايير، فـان عمـل        إذا: وأضاف.  الشعب الفلسطيني  إلى نوع من المساعدات     أيمباشرة نقل   
 التخاذ قرار في    أشهر يراجع ما تقوم به كل ثالثة        أنقتة سيبدأ في اقرب وقت ممكن، وعلى        ؤاآللية الدولية الم  

  . شأن مواصلة العمل بها
 لم تؤكد بعد تمـسكها      حكومة حماس ألن  الرباعية   قلق 10/5/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي      نقلت   و

ات اليهودية  كما عبرت عن قلقها من العمليات العسكرية اإلسرائيلية وتوسيع المستوطن         . بشروط الرباعية الثالثة  
  .في األراضي المحتلة ومواصلة بناء الجدار األمني

سـم الرئاسـة النمـساوية      إ ألكسندر شالنبرج الناطق ب    ،عهود مكرم، قول  10/5/2006عكاظ  ونقل مراسل في    
 الشعب الفلسطيني دون مرورها عبر قنـوات        إلى أن النقطة التالية تستهدف كيفية وصول المعونات         األوروبي

 . رئيس محمود عباسوعبر الحماس 
جرتها الرباعية قال في    أمصدر دبلوماسي غربي قريب من المحادثات التي         أن   10/5/2006السفير  واضافت  

 أنهـا  إال،  أخـرى ن واشنطن لن تشارك في آليات تضعها دول         أ  موضحاً ، تخفف موقفها  أميركان  أوقت سابق   
  . ستغض النظر عنها

 اللجنة الرباعيـة المجتمعـة فـي        إلى عباس وجه رسالة     ، أن 10/5/2006مراسل الحياة   وذكر محمد يونس،    
نيويورك طالبها فيها بالعمل على استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني والعمل على استئناف المفاوضات بين              

  .الجانبين لتطبيق خريطة الطريق
ألسـاس عـن    منظمة التحرير الفلسطينية هـي المـسؤولة فـي ا         :  عن عباس  10/5/2006النهار  وأوردت  

 وبعدها، وان االتفاقات التي وقعت أو ستوقع بعد ذلـك هـي             1992المفاوضات منذ مؤتمر مدريد للسالم عام       
 شـؤون   إدارةفعندما يقولون الرئاسة يقولون منظمة التحريـر، وان         . باسم المنظمة، وان هذا واضح وطبيعي     

 المفاوضات كانت تجري فـي هـذا        إناريخياً  تابعة لمنظمة التحرير، وت   ) الرئاسة(المفاوضات الموجودة عندنا    
  .السياق

 بنتائج اجتماع اللجنـة     ، اليوم ،رحبتأن السلطة الفلسطينية     10/5/2006 مركز اإلعالم والمعلومات      وجاء في 
صائب عريقات وزيـر     وأوضح   .الرباعية حول الشرق األوسط بخصوص استئناف  المساعدات  للفلسطينيين         

 إلـى أهميـة وصـول هـذه         التحرير أن السلطة تنتظر تنفيذ هذه اآللية مشيراً       شؤون المفاوضات في منظمة     
  .الوضع على وشك كارثة إنسانيةن المساعدات أل

  
  أكاديمياً أساتذة بريطانيا يحاولون مقاطعة إسرائيل  .54

ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، أن منظمة أساتذة الجامعات في بريطانيا تسعى التخاذ قرار يوصـي بمقاطعـة                 
، مـع   ال يعارضون سياسة إسرائيل في األراضـي الفلـسطينية         ة جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية    أساتذ

 وأوضـحت الـصحيفة أن المحاولـة الجديـدة          .تقديم العون لحماية ودعم كليات وجامعات فلسطينية      مواصلة  
لف أسـتاذ جـامعي فـي     أ67للمقاطعة بادرت إليها نقابة األساتذة في مؤسسات التعليم العالي، التي تضم نحو      

كليات ومؤسسات غير أكاديمية للتعليم العالي في بريطانيا، وسيتم التصويت عليها في المؤتمر السنوي للنقابـة                
  ) يو بي أي. ( أيار الحالي في لندن29 إلى 27الذي سيعقد من 

 10/5/2006السفير 
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  ..ن لتمرير قانون ضد الفلسطينيينمشرعون أميركيون يتحركو .55
 لتمرير مشروعات قرار بمجلس النواب مـن بينهـا          االت األنباء أن مشرعين أميركيين بدأوا تحركاً      أفادت وك 

وفي حال تمرير القرار، فسوف يتم رفعه إلـى مجلـس            .مشروع يطلق عليه اسم مكافحة اإلرهاب الفلسطيني      
سم الحكومـة   إمتحدث ب اعتبر ال  و .الشيوخ للتصويت عليه قبل توقيعه من الرئيس بوش إلكسابه الصفة الملِزمة          

   . هدية لزيارة أولمرت الهادفة إلى استمرار االستيطان والسيطرة على الضفة الغربية هذا المشروعغازي حمد
  

أنه يتوقع أن يكون هنالـك موقـف معـارض        وأضاف ب  . ال ترى العالم إال بنظارات إسرائيلية      وقال أن أميركا  
  .ين العربي واإلسالميتحاد األوروبي والعالمللتحرك األميركي في اإل

  9/5/2006 48عرب 
  للفلسطينين أميركيةمساعدة طبية  .56

 الفلـسطينيين،      إلى    بالده ستقدم مواد طبية قيمتها عشرة ماليين دوالر          أن ، أمس،  كبير أميركي مسؤول   أعلن
ات غير   ماليين دوالر ستسلم اعتبارا من غد وستوزع على منظم         بأربعة وتجهيزات طبية    أدوية أن إلى مشيراً
اما الماليين الستة االخرى، فستقدم من طريق صندوق االمم المتحدة لرعايـة الطفولـة اليونيـسيف                . حكومية

 )النهار، و ص ف، رويترز. (ومستشفيات خاصة
  10/5/2006النهار 

  
  ة الحركة في األراضي الفلسطينيةالنمسا تطالب إسرائيل بتوسيع حرّي .57

تحاد األوروبـي، أرزوال بالسـنيك، اليـوم،        ري لإل ا رئيسة المجلس الوز   طالبت وزيرة خارجية النمسا،   : فيينا
 .إسرائيل، بتوسيع حرية الحركة في األراضي الفلسطينية المحتلة وعدم االحتفاظ بأموال الضرائب الفلـسطينية             

شيرةً  وباالتفاقيات السابقة، م   )سرائيلا(وشددت وزيرة الخارجية النمساوية على أهمية اعتراف حركة حماس ب         
إلى أن الناخبين الفلسطينيين منحوا حماس تفويضاً من أجل البحث عن السالم والتخلّي عـن العنـف حـسب                   

  .تعبيرها
  9/5/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   ! بانتظار الرواتب ..  النكات وسيلة تسلية الفلسطينيين .58

يعيشها الفلسطينيون منذ تولى       األزمة المالية التي     في االنفراج بوادر قرب     ظهور  :  عبد الرازق أبو جزر    ،   غزة
 مفردات النكات زادت وتيرتها      . الشارع الفلسطيني    يخفف من وطأة النكات في       لمقاليد الحكومة لم     حماس   حركة

قال    ا والتي مخيم جبالي    إسماعيل هنية في  ألقاها رئيس الوزراء       وبأشكال مختلفة بعد خطبة الجمعة األخيرة التي      
تقول أحد النكات موظف ذهـب السـتالم         .  يركعوا   إن الفلسطينيين سيأكلون الزيت والزعتر والملح ولن       :  فيها

مبـروك كـسبت       وموظف آخر رد عليه الصراف اآللـى         راتبه من الصراف اآللي فخرجت له ثالثة ثمرات       
عليقهم على تناول أعضاء مجلس الـوزراء لوجبـة          وفى ت   .  قه فأهداه أوقية زعتر   وموظف زار صدي   !  شوفتى

أبناء شعبهم تقول إحدى النكات صـاحب          المعانة مع باقي     الفول والفالفل الشعبية إظهاراً النخراط الوزراء في      
نكات فيما بينهم بواسـطة الرسـائل   ويتبادل الموظفون ال   محل فتح لبيع الفول والفالفل فأطلق علية مطعم هنية،      

يـوم     نبلغك أن رصيدك قد تحول إلـى حـسنات           عزيزى الموظف بعد مراجعة حسابك البنكي        ومنهاالقصيرة  
باإلضافة إلـى رسـومات     .  الرئاسة والحكومة    غمزاً ولمزاً على العالقة بين مؤسستي       النكات    واشتملت   القيامة،

ومنها ما رسـمه الرسـام         ،تصادية في الصحف الفلسطينية عكست واقع الحال وضيق األزمة االق          كاريكاتورية
لزوجتـه بعـدما       رسم البخاري    يقول أبو العبد الشخصية الرئيسية في        الفلسطينية حيث    األيام   في   بهاء البخاري 
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له مـستعينة      يظهر زوجته تقوم بفحص طبي       ورسم آخر    ،  حلمت أنهم خصبوا الرواتب      أفاق من نومه مفزوعا   
  .  وزنك نزل والراتب ما نزل   ول لهسماعة طبيب وتقب

  10/5/2006األيام البحرينية 
  
  
  

   عاماً  12 لغة خالل 52ـ من القرآن الكريم بنسخة مليون 191 .59
 مليون نـسخة    191نه طبع أكثر من     أأعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومقره المدينة المنورة           

  .  الماضية12 لغة خالل األعوام 52بـمن القرآن الكريم 
 والفرنسية  ةاالنكليزيلغة شملت   ) 25(وأوضح أن النسخ الموزعة من ترجمات معاني القرآن الكريم بلغ عددها            

سبانية والروسية والصينية والهوسا والتركية واالورديـة واالندونيـسية والتاميليـة            واإل ةوالفيليبينيوالتايالندية  
 واأللمانيـة  ةالفيليبيني والبراهوئية والبوسنية والصومالية وااليرانونية      نيةواأللباوالبنغالية والمليبارية والفارسية    

  )د ب ا. (والبرتغالية والفيتنامية والمندرية والسندية والكورية واالمازيغية
  10/5/2006السفير 

 
  مليونا طفل أفريقي يموتون يوم والدتهم   .60

البريطانية ان مليوني رضيع يتوفون سنويا لـدى        افادت دراسة نشرت نتائجها منظمة انقذوا االطفال        : أ ف ب  
وكشفت ان خمس االطفال العشرة ماليين الذين يتوفون سنويا قبل بلوغ الخامسة من             . والدتهم في الدول النامية   

 ساعة، في حين تسجل وفاة مليون رضيع خالل االسـبوع االول مـن حيـاتهم              24العمر ال يعيشون اكثر من      
 %70وقالت المنظمة ان هذه االرقام يمكن ان تخفـض بنـسبة   . ر االول بعد الوالدةواربعة ماليين خالل الشه  

اضافت الدراسة  و. باعتماد وسائل بسيطة ورخيصة مثل تلقيح النساء ضد الكزاز واالستعانة بقابلة لدى الوالدة            
ة او تغذية افـضل  ان نسبة الوفيات المرتفعة بين الرضع يمكن ان تخفض كثيرا اذا تلقت االمهات الشابات تربي             

   .او وسيلة حديثة لمنع الحمل
  10/5/2006السفير 

 
    بالتوافق ىالفلسطينيون أول  : مندوب فلسطين في األمم المتحدة .61

  ,  مع الدكتور رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدي األمم المتحدة           حوار  كان له   يحي غانم  األهراممراسل  
  .  وهذه تفاصيل الحوار , رة ضمن مكتب اللجنة الذي يضم خمس دولالذي مثل بالده في اجتماعات القاه

 اسـتخدامها   ى وما مد   ,  تأثير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف          ى ما مد   * 
  ألدوات األمم المتحدة لممارسة هذا التأثير؟

 ولكـن بعـد      ,  كونها قضية الجئين   ىضية الفلسطينية عل   مع الق  ى كانت األمم المتحدة تتعاط     ,1974  حتي عام   - 
 حدثت سلسلة تغيـرات إقليميـة        ,  الزعيم الشهيد ياسر عرفات القيادة     ى وتول  , ظهور منظمة التحرير الفلسطينية   

 مقعد مراقب فـي     ى بها إل  ى أد  ,  االعتراف بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني       ى أدت إل   , وعالمية
 قضية سياسية لشعب لـه حقـوق وطنيـة غيـر قابلـة              ى وتحولت القضية من قضية الجئين إل       , متحدةاألمم ال 
 ذلك قررت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة         ى وبناء عل   .  ومن بينها حقه في تقرير المصير والعودة        , للتصرف

 واللجنة تجتمع في بدايـة       ,1976 تشكيل هذه اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف عام          
 العام  ى مد ى بما في ذلك مواعيد وأماكن عقد الندوات والمؤتمرات التي تعقدها عل            , كل عام لوضع خطة عملها    
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 وسيليها مؤتمر آخر في شهر يونيو المقبـل ذو   ,  والذي جاءت ندوة القاهرة في إطارها      ,  من العالم  ىفي دول شت  
 أيضا فإن اللجنة تعقد اجتماعا دوريا آخـر يـسبق            . لعاصمة النمساوية فيينا  طابع سياسي واقتصادي يعقد في ا     

   . االجتماعات السنوية للجمعية العامة لمناقشة تقريرها الذي يقدم للجمعية
 حقه غير    (  في ظل الحصار االقتصادي والمالي الشرس الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بذريعة ممارسة              * 

 أال وهو حقه في الحياة مهدد        ,  أن أهم حق غير قابل للتصرف له       ى أال تر   ,  اختيار حكومته   في  ) القابل للتصرف 
 وهل التوصيات    ..  والمقبل في فيينا حيال هذا الخطر       ,  ما هو دور اللجنة في اجتماعها األخير في القاهرة          . بشدة

  التي تخرج بها اللجنة ملزمة؟
 التي بناء عليها تتخذ الجمعية قـرارات   , ما هي ترفع تقارير للجمعية العامة وإن  ,  اللجنة توصياتها غير ملزمة     - 

 فاآلبـاء المؤسـسون      ,  تلك القرارات التي من المفترض أن تكون ملزمة أخالقيا          ,  وثائق األمم المتحدة   ىتضم إل 
 وتستهدف تحسين    , ألعضاء وإنما قصدوا بناء منظمة تتساوي فيها الدول ا         ,  للثرثرة للمنظمة لم يبتغوا تأسيس نادٍ    

 فإن عمل اللجنة     ,  وفي هذا اإلطار    .  األمن والسلم العالميين   ى والمحافظة عل   ,  وتأكيد سيادة الدول    , معيشة الشعوب 
ـ  ى وقد تم التركيز في ندوة القاهرة ـ وما هو قادم من نـدوات أخـر    . مهم للشعب الفلسطيني  تأكيـد  ى ـ عل

 ذلك كان   ى وبناء عل   .  تحل القضية الفلسطينية بجميع جوانبها     ىالشعب الفلسطيني حت  مسئولية األمم المتحدة إزاء     
 التي تقدم خدمات للشعب      ,  حضور أكبر عدد من المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة وخارجها          ىالحرص عل 
  . ن والتنسيق فيما بينها تقارير عن أعمال هذه المنظمات للتقويم والتحسيى لالستماع إل ,  األرضىالفلسطيني عل

   ألم تلق العقوبات االقتصادية المفروضة من جانب الدول المانحة بشكل مباشر بظاللها علي االجتماع؟ * 
 حيث طرحت أفكار عديدة خاصـة        , وقد كان ذلك الهدف الثاني لهذا االجتماع واالجتماعات المقبلة          ,  بالطبع   - 

 وللخـروج مـن      ,  الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني       ىغلب عل  للت  , من الدول المانحة في أوروبا    
 حيـث    , المأزق الذي وضعت الدول المانحة نفسها فيه بعد وقف المساعدات عبر الحكومة والسلطة الفلسطينية             

  , الوقـت نفـسه    إال أنها في      ,  وهو األمر الذي نقدره     , تؤكد هذه الدول أنها ال تريد التخلي عن الشعب الفلسطيني         
 فإننا استهدفنا فـي مـؤتمر        ,  ومن هذا المنطلق    . تقول إن لها مالحظات وتحفظات بخصوص أحزاب فلسطينية       

 مساعدة األوروبيين في البحث عن حلول للمقاربة بين رغبتهم في            ,  وسنستهدف في مؤتمر فيينا المقبل      , القاهرة
 وقد قدمت اقتراحات     . ىين مالحظاتهم السياسية من ناحية أخر      وب  , عدم التخلي عن الشعب الفلسطيني من ناحية      

  .  وسيلة لعقابـه   ى بما ال يمنع المساعدة عن الشعب الفلسطيني ويحول ديمقراطيته إل           , عملية كثيرة في هذا الشأن    
فال أحد يعارض البحث عن قنوات بديلة إذا كان األوروبيون متخوفين ـ كما يـدعون ـ مـن مـرور هـذه       

 األوروبية ممثلة في االجتماع األخير وستكون حاضرة في         ى وقد كانت أهم القو     . دات عبر قنوات معينة   المساع
 والحقيقة ان اإلخوة في حماس سهلوا من المهمة بإعالنهم عدم ممانعتهم تقديم المـساعدات                . اجتماع فيينا المقبل  

 فالـدول األوروبيـة فـي        . السوء الذي يظهـر    والحقيقة أن الموقف األوروبي ليس ب       . عبر الرئاسة الفلسطينية  
 فهـذه ليـست      ,  حجز إسرائيل أموال الفلسطينيين المتمثلة في إيـرادات الجمـارك          ىالمناقشات اعترضت عل  

 ى المساعدة في السماح لألموال التي تجمعت لـد        ى ويتمثل في حثنا األوروبيين عل      ,  هناك سبيل آخر    . مساعدات
   . تبرعات دول ومواطنين عرب عبر المصارفالجامعة العربية من حصيلة 

   هل يعني ذلك استثناء حماس كحركة وكحكومة وكأنصار من هذه المساعدات؟ * 
 فمعروف أن غالبية المساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة عبر التاريخ للفلسطينيين             ,  هذا منطق مرفوض     - 

 تلك المخيمات التـي كانـت        , لمدارس في مخيمات غزة   من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين كانت تذهب ل        
 فإنه من المعلوم أن بؤر الفقر هي أفضل بيئة لتخريج            ,  أيضا  ,  بما في ذلك حماس     , منبعا لجميع حركات المقاومة   
   . جيل من الغاضبين الجانحين

يل الغاضـب الـذي يوجـه    ولكن االحتالل والقهر ـ في المقام األول ـ وليس الفقر هو الذي يولد هذا الج   * 
   ! ضرباته إلسرائيل مدنيين وعسكريين
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 يجب علينا نحن الضحية أال نرد باالعتـداء          ,  مدنيينا ى في مواجهة محتل غير أخالقي وال قانوني يعتدي عل           - 
حـن   علينـا ن    .  يمكنه أن يقف بجانبنا    ى قمم األخالق حت   ى فالعالم يتوقع من الضحية أن تعتلي أعل        . علي مدنيين 

 هناك أهداف مـشروعة     ى وتبق  , الفلسطينيين أن ندير الصراع بحكمة وأال نحرج أصدقاءنا بعمليات ضد مدنيين          
   . مثل جيش االحتالل والمستعمرين

   هل تم استثناء الواليات المتحدة من هذه المناقشات؟ * 
كانت تقدمها من خالل منظمات غيـر        وإنما    ,  الواليات المتحدة لم تكن تقدم الكثير من المساعدات المباشرة          - 

 مليون دوالر كانت قد قدمتها لتطوير البنية التحتية          50  وما أوقفته أمريكا هو     .  ومنظمات األمم المتحدة    , حكومية
   . في غزة عقب االنسحاب اإلسرائيلي منها

 وكيـف يمكـن فـض        ..  لماذا يغيب محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطينية عن مثل هذه االجتماعـات؟             * 
 ووزير خارجية منتخب     , االشتباك القانوني بين كون منظمة التحرير هي المسئولة عن ملف العالقات الخارجية           

   مفترض أن يكون اسما علي مسمي أي وزيرا للخارجية؟ , شعبيا
 وله صـالحيات   , طينية وهو رئيس منظمة التحرير الفلس     ,  فعندنا رئيس للسلطة    ,  فإن نظامنا معقد    ,  كما أشرت   - 

 وهنـاك حكومـة يكلفهـا     .  ولدينا مجلس تشريعي له هو اآلخر صالحيات واسعة  . واسعة طبقا للنظام األساسي   
 فبوسعه أن يبقـي الحكومـة أو         ,  وطبقا لصالحيات الرئيس    .  الثقة من المجلس التشريعي    ىالرئيس لتحصل عل  

 فهناك منظمـة     ,  وفوق هذا وذلك    . االت معينة حددها النظام األساسي     إال في ح    ,  ولكن بموافقة البرلمان    , يصرفها
 ولكـن مـا تقتـضيه      .  وهذه هي الصورة بتعقيداتها وتـداخالتها       , التحرير التي وقعت اتفاقات ذات طابع دولي      

و الذي ال    وه  ,  التوافق بين كل هذه األطراف المكونة للقرار الفلسطيني        ىالمصلحة الوطنية الفلسطينية يحتاج إل    
 وهو ما توافر في التراث الفلسطيني عبر تاريخ المنظمة التي            , يمكن أن يتم سوي بإيجاد قواسم مشتركة للجميع       
   . جمعت فصائل كثيرة لديها تصورات لسبل مختلفة

ع المنظمـة    بتوسي  ,  أال يمكن احترام إرادة الشعب الفلسطيني وقرار تفويضه         ,  تطبيقا لتجربتكم التوافقية الثرية     * 
  لكي تضم حماس؟

 توجد رغبة من الجميع ـ بما في ذلك اإلخوة في حماس   ,  فمنذ اجتماعات القاهرة منذ أكثر من عام ,  بالتأكيد - 
 فالمنظمة إنجاز سياسي هائل ومهم للشعب الفلـسطيني يجـسد سياسـة              . ـ في ترميم وتوسيع منظمة التحرير     

 بما في    ,  فتبقي مسألة تنظيمية متروكة للفصائل      , تعديالت الداخلية في المنظمة    أما تفاصيل ال    . القضية الفلسطينية 
 إال أن تجربتنا تحت االحـتالل        ,  فإن نتائج االنتخابات التشريعية يجب أن تحترم        ,  أيضا  . ذلك أي فصيل سينضم   

 يفـرض    1+  أغلبية النـصف    أنه ليس دائما من يملك     ى بمعن  , تتطلب دائما قواسم مشتركة لتوفير الجهد وتعبئته      
ـ        ,  ولكن هذا حدث مع فتح عندما كانت تتمتع باألغلبية            . القرار الذي يريده    ى وفرضت مواقفهـا وقراراتهـا عل

   فهذه فحوي الديمقراطية؟ .. النصف اآلخر من الشعب
يع لتكتيل الجهد ضد     وبين محاولة إيجاد قواسم مشتركة بين الجم        ,  يجب أن نفرق بين أن ينفرد حزب بالقرار          - 

   . المخاطر
 عنه حاليـا    ى ما يحك  ى وبالنظر إل   ,  ما فعلته فتح باالنفراد سابقا     ى ولكن بالنظر إل    ,  نحن نتفق مع هذا الموقف      * 

   أنه يجب احترام ذلك المبدأ وأال يطبق بشكل انتقائي؟ى أال تر , من ضرورة التوافق
 أن فتح طالما دعت     ى ولكنني أتحدث كقارئ سياسي مجتهد أر       ,  يمكنك أن تتحدث مع فتح في هذا الموضوع         - 

ـ     ,  فإن مسألة كون المنظمة الممثل الـشرعي الوحيـد          .  أن تدخل في توافق معها     ىاألطراف األخر   ى فإنـه حت
   . الفصائل التي عارضت أوسلو لم تطرح هذه المسألة المحسومة

 ولعل أفـضل     .  تمت تحت سقف اتفاقات أوسلو      , جاءت بحماس  التي    2006  فإن انتخابات عام    ,  سبيل المثال  ىفعل
تشخيص قدم بشأن إمكان تطور مواقف حركة حماس ذلك الذي قدمه الفارو دي سوتو ممثل األمين العام لألمم                  

 فأوضح أن حمـاس هـي منظمـة          ,  عندما قدم تقريره عن االنتخابات األخيرة       ,  السلطة الفلسطينية  ىالمتحدة لد 
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 فال يمكن أن تلغـي       ,  المسألة هي أنك إذا كنت تملك األغلبية        . مرحلة التطور مع المعطيات الجديدة    سياسية في   
 ى ولك أن تنظر إل     .  الطرف اآلخر أن يبقي لصاحب األغلبية هامشا       ى كما عل   , الطرف اآلخر إذا أردت مشاركته    

 ذلك المنهج الذي نحن   ,  عن قواسم مشتركة   التوافقات الحزبية في إسرائيل عند تشكيل الوزارات التي توجد دائما         
   .  به تحت ظل االحتالل إلزالتهىالفلسطينيين أول

 مـا    ,  حـدود قـضيته    لى الشرعية الدولية التي تتوقف دائما ع      ى البعض من الشعب الفلسطيني كفر بما يسم        * 
  رأيكم؟

 هـي ثـروة قانونيـة        , ياته الكبيرة  القرارات الدولية التي نجح الشعب الفلسطيني في مراكمتها بفضل تضح           - 
 ى ويجب علينا اإلبقاء عل     ,  الدولة المحتلة إسرائيل   ى وعبء أخالقي وقانوني عل     , وأخالقية ال يمكن التخلي عنها    

 إسرائيل وأمريكا بكل    ى لماذا تسع   ,  فباهللا عليكم   ,  وإذا كانت هذه القرارات غير ذات قيمة        . هذا العبء ومضاعفته  
    !  إلغاء تلك القرارات؟ىوقت إلجهد طوال ال

  10/5/2006األهرام المصرية 
  

   غزة ومصالح الشعب الفلسطيني مناوشات .62
   ياسر الزعاترة 
مؤسف ما جرى في قطاع غزة، فالدم الذي سقط في االشتباكات الداخلية التي وقعت هو ذاتـه الـذي يـسقط                     

ن ومخيمات وقرى الضفة الغربية قـتالً واعتقـاالً،         بنيران الصواريخ اٍإلسرائيلية، وهو ذاته الذي يسقط في مد        
  .وكم من مرة سقط الشبان من جميع الفصائل مع بعضهم البعض هنا وهناك

في غزة حالة من االحتقان ال تتوفر في الضفة الغربية، ففي هذه األخيرة ال تملك حماس غير قـوة محـدودة                     
 من الناحية الجماهيرية، أما في غـزة فثمـة تـوازن         مقابل حشود فتح التابعة ألجهزة األمن، مع توازن للقوى        

للقوى على مختلف األصعدة، ولحماس قوتها العسكرية التي يمكنها الدفاع عنها في حال تعرضـت لالعتـداء،                 
  . وهي هنا لن تعدم التبرير على اعتبار أنها في حال دفاع عن النفس أمام من يسعون إلى إسقاطها

ني وقواه الحية، وبخاصة حماس وقيادتها رغم أن طرفاً معروفاً فـي حركـة       نراهن على وعي الشعب الفلسطي    
فتح ال يشجع على العقالنية بإصراره على إفشال الحكومة بكل الوسائل، ومع ذلك فالمعركة ال تحـسم بهـذه                   
الطريقة في ظل بقاء الضفة الغربية وغزة تحت االحتالل، وفي ظل انحياز الوضع العربي والـدولي لـصالح                  

. طرف اآلخر، أما األهم من ذلك كله فهو الدم الفلسطيني الذي ينبغي أن يدخر للمواجهة المستمرة مع العـدو                  ال
في المقابل ينبغي على عقالء حركة فتح وكبارها الذين يرفضون إراقة الدم الفلسطيني، أن يستعيدوا الحركـة                 

طت نفسها بالخارج وبرنامجه، إذ ال يعقل       من أيدي تلك المجموعة الفاسدة التي انقلبت على ياسر عرفات، ورب          
أن يكون أعداء المقاومة ممن سخروا منها ومن الشهداء هم الذين يتحكمون بالحركة، ولن ننسى كيـف أطلـق            
هؤالء النار بدم بارد على المتظاهرين أمام مسجد فلسطين في غزة، وال كيف اعتقلوا كبار المجاهدين وتفننـوا                  

  . أوسلوفي تعذيبهم وإهانتهم أيام
ال قيمة النتخابات داخلية هنا أوهناك تتفوق فيها المجموعة إياها، ففي ظل سطوة المـال والنفـوذ والترغيـب                   
والترهيب في حركة عمادها المتفرغون، يصعب الحديث عن خيارات صحيحة، ومعلوم أن عناصـر التفـوق                

  . جميعها متوفرة بأيدي الزمرة المشار إليها
مجموعة ما تزال على إصرارها على إفشال حركة حماس، وعلى رفض دعوات الوحدة،             والالفت هنا أن هذه ال    

في حين دعا مروان البرغوثي إلى حكومة وحدة وطنية، األمر الذي يبدو ممكناً من خالل كبار فتح وعقالئها،                  
 عودة فتح إلـى     ال سيما أن أمام الشعب الفلسطيني جملة من التحديات التي ينبغي مواجهتها سريعاً، وأهمها بعد              

رموزها الكبار، هو تحرير إرادة الشعب الفلسطيني من سطوة العدو، إذ ليس من المنطق أن يبقى شعب يسعى                  
إلى التحرر رهينة بيد عدوه في مأكله ومشربه، اللهم إال إذا وجد العقالء أن حل الـسلطة وإعـادة االحـتالل                     



 

 27

ابل للدراسة، بل إننا نميل إليه في واقع الحال بوصـفه           الكامل، هما الحل لمواجهة الوضع المعقد، وهو موقف ق        
  . األقدر على تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني

من أجل تحقيق االستقالل المالي ال بد من وضع األمة العربية واإلسالمية أمام مسؤولياتها التاريخية، وقد ثبت                 
ة أن تتجاوب تحت الضغط إذا توحـد الفلـسطينيون          أن جماهير األمة حية ومدججة بالعطاء، فيما يمكن لألنظم        

بعد ذلك ينبغي التوافق على طريقة مثلى لمواجهة        . على رأي واحد في المواجهة وطلبوا النصرة من أبناء أمتهم         
مخطط أولمرت لالنفصال أحادي الجانب الذي يعد نكبة جديدة للفلسطينيين، ولن يكون ذلك مـن دون تجـسيد                  

  .ية أكثر تميزاً، حتى من الوحدة التي عاشوها إبان انتفاضة األقصىحالة من الوحدة الوطن
فلسطين أيها السادة ما تزال تحت االحتالل، لكن البعض ما يزال على إصراره على النهج القديم المتمثل فـي                   

تترك المراهنة على لعبة التسوية والركض خلف الحنان األمريكي، فيما يسن أولمرت أسنانه لتنفيذ خطته التي س               
  .الفلسطينيين أسرى كانتونات معزولة عن بعضها البعض، يتحكم المحتل بأرضها وسمائها ومائها

  10/5/2006الدستور 
  

  طاقم شارون السري يستعجل خطة االنطواء .63
  ألوف بن 

  عباس اسماعيل: ترجمة
في جوهرها انسحابا   انهمكت الحكومة خالل األشهر األخيرة في استعداداتها لبلورة خطة االنطواء، التي تحمل             

وبحسب مصادر سياسية في القدس، يعكف هـذا الطـاقم علـى            . عميقا من الضفة وإخالء معظم المستوطنات     
تصميم اإلطار القانوني لالنطواء، تقدير تكاليف تنفيذه، وإيجاد السبل القانونية لالعتراف الدولي بالخط الجديـد               

  .للحدود التي ستنسحب إليها إسرائيل
الذي كان يعمل حتى هذه اللحظة سرا، كان رئيس الحكومة السابق، آرييل شارون، قد عينـه قبـل                  هذا الطاقم   

أعضاؤه مدير عام المكتب القانوني أهارون أبراموفيتش، مدير عام المكتب المـالي يوسـي              . نحو نصف سنة  
فيتش وبخـار دورا    بخار ونائب المستشار القانوني للحكومة للشؤون الدولية شافيت ماتياس، وقد لعب أبرامـو            

أساسيا في بلورة اإلطارين القانوني والمالي لخطة االنفصال من قطاع غزة وشمال السامرة، التي تـم تنفيـذها     
ويدرس الطاقم الجديد، من ضمن عدة امور، العبر التي استُخلصت من االنـسحاب واإلخـالء               . العام الماضي 

  . السابقين
الضفة عملية لوضع خرائط لكافة المباني غير القانونيـة للمـستوطنات   بموازاة ذلك، تجري اإلدارة المدنية في     

على األراضي، وتشتمل على نقاط استيطانية، هكذا أبلغ رئيس اإلدارة المدنية في الضفة العميـد كميـل أبـو                   
عملية وضـع الخـرائط، التـي       . روكون في جوابه على التماس حركة السالم اآلن لتفكيك البؤر االستيطانية          

ر نحو أربعة أشهر، هي جزء من خطة عمل ألجهزة الفرض في المناطق إلخالء البؤر االستيطانية غير                 ستستم
  .القانونية وهدم األبنية غير القانونية للمستوطنين

وتعتـزم  . وأعلنت أمس وزيرة الخارجية تسيفي ليفني عن تعيين ابراموفيتش، مديراُ عاما لـوزارة الخارجيـة       
  .اإلعداد لالنطواءتكليفه بمهمة أساسية هي 

وسيعقد رئيس الحكومة أيهود أولمرت، هذا األسبوع أول اجتماع لوزراء مـسؤولين عـن خطـة االنطـواء                  
وأوضح اولمرت في خطاب أداء اليمين في الكنيست، يوم الخميس الماضي، وفـي             . والعالقات مع الفلسطينيين  

اسي لحكومته سيكون ترسيم حـدود جديـدة    مراسم دخوله إلى مكتب رئيس الحكومة أمس قال، أن الهدف األس          
إلسرائيل التي ستضمن أغلبية يهودية قوية، وستكون بمثابة خط دفاع وتفصل بيننا وبين أولئك الذين يحتاجون                

  . للعيش إلى جانبنا، وليس في داخلنا
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، بـرئيس   أيـار 23وسيبدأ اولمرت في األيام القادمة بتحضير سفرته األولى إلى واشنطن، وهناك سيجتمع في     
وسيعرض أولمرت برنامجه السياسي أثناء لقائه مع بوش، الذي يرتكز بـشكل            . الواليات المتحدة جورج بوش   

  إن كانت حكومة حماس ستعترف بإسرائيل، ستتخلى عن : أساسي إلى فترة اختبار للمفاوضات مع الفلسطينيين
  

ت أو لن تتقدم، ستتوجه إسـرائيل إلـى تنفيـذ           وفي حال لم تبدأ المفاوضا    . اإلرهاب وستقبل باالتفاقات السابقة   
  . خطوات احادية الجانب في الضفة

  2006 / 5 / 8) هآرتس (
  2006 /5 /10المستقبل 

  
  ؟..!السير في الطريق الخطأ.. الرباعيةاللجنة  .64

  طالل صالح بنان. د
تحاد األوربـي واألمـم     كاد الناس ينسوا أن هناك لجنة دولية رباعية مشكلة من الواليات المتحدة وروسيا واال             

المتحدة، لمتابعة مشاريع التسوية السلمية في منطقة الشرق األوسط، خاصة مشروع خارطة الطريـق، حتـى                
هذه المرة تجتمع اللجنة الرباعيـة، بحـضور        . ُأعلن عن اجتماعها، يوم أمس في مقر األمم المتحدة بنيويورك         

  .سعودية ومصر واألردنثالثة من وزراء خارجية كٍل من المملكة العربية ال
على أجندة اجتماعات اللجنة الرباعية، ليس متابعة مشاريع السالم في المنطقة، بقدر ما هو مواجهة التطورات                

المسألة أضحت مناقشة تطورات إنسانية، وليست مـشاكل        . التي حدثت على الساحتين الفلسطينية واإلسرائيلية     
وما أعلنته من موقف سلبي تجاه مـسألة االعتـراف          . ية الجديدة سياسية، بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطين     

نتج عن ذلك وقف المساعدات التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الخارج، وتعتمد للـصرف عليهـا                . بإسرائيل
لدفع رواتب موظفيها واستمرار حركة مشاريع البنى التحتية لالقتـصاد الفلـسطيني، فـي منـاطق الـسلطة                  

بح الفلسطينيون نتيجة للحصار االقتصادي المفروض عليهم، من قبل المجتمع الدولي، في وضع             أص .الفلسطينية
المشكلة أنه حتى على المستوى     . إنساني حرج وكأن ما يعانونه من حصار اقتصادي وأمني إسرائيلي ال يكفيهم           

نظر بين أعـضاء اللجنـة      اإلنساني هذا، في التعامل مع المسألة الفلسطينية، هناك اختالف كبير في وجهات ال            
الرباعية؟ الواليات المتحدة تحمل وجهة النظر اإلسرائيلية تجاه حكومة حمـاس وتـرفض أي تنـازل حيـال                  
الحصار االقتصادي على الفلسطينيين في الوقت الذي تتحدى فيه روسيا واشنطن وتل أبيـب بـاإلعالن عـن                  

 ذلك، على عالقة موسكو بكٍل من واشنطن وتل         إصرارها لتوصيل المساعدات للفلسطينيين، مهما كانت تبعات      
أبيب بينما تتبنى أوربا موقفاً وسطاً، بين الفريقين الروسي واألمريكي، في اقتراح تقديم المـساعدات لمؤسـسة             

  . الرئاسة الفلسطينية، وليس للحكومة الفلسطينية
 واالتحاد األوربي فـي قـضية       وجود الجانب العربي في اجتماعات اللجنة الرباعية يرجح كفة كٍل من روسيا           

العرب بدورهم مهتمـون بالقـضية،      . المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين، على ذلك الذي تتبناه الواليات المتحدة        
هناك أمواٌل خصصها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، الشهر الماضـي، وكـذلك             . ألسباب ال يمكن تجاهلها   

 في العديد الدول العربية، تنتظـر جميعهـا الـسماح بتوصـيلها             أموال جاءت من تبرعات للفلسطينيين جمعت     
المشكلة، في كل ذلك، أنه يتم تجاهل القضية األساسية التي تشكلت من أجلها اللجنـة الرباعيـة،                  .للفلسطينيين

 الكل يبدون مهتمين بتطورات األزمة وما ينـتج         .لينشغل الجميع بمشكلة توصيل مساعدات إنسانية للفلسطينيين      
ن القضية األساسية التي تشكلت من      علقد دخلت اللجنة في متاهات ما يتطور        . ا، دون مناقشة األزمة ذاتها    عنه

  .أجلها، ليتم تجاهل القضية األساسية، كليةً
ليس عند المجتمعين في نيويورك تصور لكيفية تفعيل خارطة الطريق، حتى أنه ليبدو أن الجميع نسوا أن هناك                  

إسرائيل، من جانبها تعلن عن مشاريع أحاديـة        . خارطة الطريق : ته اللجنة الرباعية اسمه   مشروعاً مكلفة بمتابع  
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للتعامل مع األزمة، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم قبول الفلسطينيين بما يحاول اإلسرائيليون فرضه علـيهم،                 
  ليركزوا على موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة تجاه االعتراف بإسرائيل؟

 .عت معالم الطريق، بعد أن طُمست من خارطته، ليتيه الجميع في االستدالل عليهلقد ضا
 10/5/2006عكاظ 

  
  مشعل وأزمة القيادة .65

  حسن البراري
. ثمة صراع خفي بدأ يظهر من المواقف التكتيكية بين خالد مشعل وقيادة الداخل وإن كان هناك جهد إلخفائـه                  

وهذا ما حدث مع حركة فتح فـي        . يهمش تدريجيا قيادة الخارج   فنجاح حكومة حماس يعزز من قيادة الداخل و       
) محمد دحالن وجبريل الرجوب واحمد قريع     (السابق بعد أوسلو وظهور رجاالت الضفة والقطاع والقدس مثل          

  .على حساب شخصيات تاريخية بقيت في الخارج مثل فاروق القدومي على سبيل المثال
ة تجعلنا نشك في صدق نيته بنجاح حكومة حماس بقيادة شبان خرجـوا             ولهذا السبب، فإن مواقف مشعل الناري     

فنجاح قيـادة الـداخل يعنـي    . من بطن االنتفاضة ويمثلون حقيقة جزءا مهما من الشعب الفلسطيني في الداخل    
  .تهميش شخصيات مهمة مثل خالد مشعل وأسامة حمدان ومحمد نزال وموسى أبو مرزوق

 فالبيئة التي يعيش فيهـا      . وإن كان مطلوبا، فهو صعب المنال في الوقت الحالي         يبدو أن اعتدال قيادة الخارج،    
فباإلضافة إلى المكون األيديولوجي لمشعل ورفاقه، فهو موجـود  . قياديو الخارج هي غير مناسبة إلحداث تغير      

ن الموقـف  وصالته مع نجوم مثل حسن نصراهللا تعزز م. في سورية مما يضيق عليه الخناق ان أراد االعتدال   
فالعيش مع مناخ من المتطرفين ال يساعد وبخاصة إذا ما          . األيديولوجي الرافض للبراغماتية والواقعية السياسية    

رافق ذلك ذاتية كبيرة لدى مشعل الذي يرى بنفسه، لصغر سنه، نجما صـاعدا عينـه علـى قيـادة الـشعب                      
  .الفلسطيني كله في الداخل والشتات

لغاية اآلن  .  ومشعل يعمالن في بيئات مختلفة وهذه إشكالية كبرى بحاجة إلى انتباه           المهم هنا أن كال من حماس     
فسيطرة خالد مشعل وزمالئـه  . فإن العالقة بين قيادة الخارج والداخل هي محكومة، إلى درجة كبيرة، بالتمويل       

  . في الخارج على العنصر المالي يضعهم في موقف أقوى
. يس محمود عباس وحكومة حماس يجب تشجيعها والعمل على إنجاحهـا          هناك محادثات مهمة تجري بين الرئ     

للرئيس عباس رؤية سياسية أوضح وأكثر جرأة وهو وحده، ان ساعده اآلخرون، قادر على قلب المعادلة مـع                  
بالمقابل حماس تتخبط وتعـاني مـن ضـعف هـامش     . إسرائيل التي ترتاح جدا لوجود حماس اآلن في الحكم  

وبالمناسبة تستطيع الدول العربيـة  . عدما أخفقت في التكيف مع مواقف أطراف عربية مهمة المناورة وبخاصة ب  
أن تجد آلية مختلفة لدعم حماس عبر الوصول إلى قيـادة الـداخل وتجـاوز               الممولة لحماس، وهي معروفة،     

ها إذ تصبح أكثـر  وهكذا يمكن تقوية قيادة الداخل ماليا، األمر الذي سينعكس على مواقف  . المتشددين في الخارج  
  .تحررا من سيطرة الخارج

مرة أخرى سيدفع الشعب الفلسطيني ليس فقط ثمن خياره الديمقراطي، كما يتردد، بل بسبب عدم قدرة حكومة                 
هناك صدى سلبي لمواقـف مـشعل فـي         . حماس على االرتقاء بالشعب لتحقيق العيش الكريم على أقل تقدير         

نه يزجهم في معارك غير مناسبة، ال يمكن أن تساهم في تحقيق الشعب             الداخل وحتى للبعض من قادة حماس أل      
  .ألهدافه في التحرر

  10/5/2006الغد األردنية 
  

   على الفلسطينيينالتسهيلبيرتس قرر  .66
  أمير بحبوت
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مثل وزير الدفاع الجديد، عمير بيرتس باألمس أمام المجلس الوزاري المصغر، وقال إن إسرائيل بدأت سلسلة                
للسكان الفلسطينيين، وعلى أساسها يسمح للعمال الفلسطينيين، الذين منعوا من دخول مناطق إسرائيل             تسهيالت  

  .منذ أشهر للعمل فيها
، بالـدخول   35 عامل فلسطينيي، يزيد عمرهم عن       8000وبحسب كالم بيرتس سيسمح في المدى القريب، لـ         

 سـنة باسـتطاعتهم أن يعـودوا        28 عمرهم عن    إلى أراضي إسرائيل، باإلضافة إلى ذلك، العمال الذين يزيد        
 تاجر من سـكان الـضفة       4000كما سيسمح لـ    . ويعملوا في المصانع في المنطقة الصناعية عطروت قلنديا       

  .الغربية بالدخول إلى إسرائيل
 أما العمال المقيمون في شمال القطاع لن يسمح لهم في هذه المرحلة بالدخول إلى أراضي إسرائيل، وذلك نظراً                 

باإلضافة إلى ذلك،   . ألن أكثر المخربين االنتحاريين الذين عملوا في اآلونة األخيرة يخرجون من هذه المناطق            
  . لم يجِر الحديث عن إعطاء تسهيالت للفلسطينيين المقيمين في غزة

ء أما بالنسبة للحصار الذي فرض في عيد البوريم خالل شهر آذار، طبق حتى الفترة األخيرة، هذا على ضـو                  
وبالرغم من الحصار، فقـد نجـح       . كثرة اإلنذارات االستخباراتية فيما يتعلق بمحاوالت تنفيذ عمليات انتحارية        

  .مخرب انتحاري بالدخول إلى إسرائيل وفجر نفسه في قلب تل أبيب، في عملية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص
 عقب انخفاض مستوى اإلنذارات، وبعد      هذا، وتطرق مصدر أمني إلى القرار وقال إن قرار وزير الدفاع ُأتخذ           

وبحسب أقواله أنه سيسمح فقط للعاملين، الذين       . تنسيق دقيق وصارم مع العاملين، الذين سيدخلون إلى إسرائيل        
  . سنة ومتأهلين مع ولدين35يزيد عمرهم عن 

، أكثر  2000بت في سنة    ويذكر انه تم تشغيل، قبل دورة العنف الحالية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، التي نش            
. من مئة ألف فلسطيني في إسرائيل يوميا امنوا البنى التحتية االقتصادية ومعظم الدخل في المـدن الفلـسطينية                 

  . ألف فلسطيني بالدخول إلى إسرائيل يوميا20 أو15وعندما ال يفرض حصار، يسمح حاليا فقط لحوالي 
  8/5/2006يديعوت أحرونوت 
   10/5/2006المستقبل 

  
  آن األوان لوضع حد لألزمة الداخلية .67

  فريد عبد الفتاح أبوضهير. د
رغم كثرة األحداث اليومية في فلسطين نجد أن التغطية اإلعالمية ال ترقى لمعالجة هذه األمور بالشكل 

يبرز هذا بشكل . بل يجد اإلنسان في بعض األحيان تجاهال، غير متعمد في الغالب، لبعض األحداث. المطلوب
والسبب كما ذكرنا هو تزاحم األحداث في . ي في الفضائيات العربية، وبخاصة الجزيرة والعربية وغيرهاأساس

  .فلسطين، وكذلك كثرة التوترات السياسية واألمنية في المنطقة وفي العالم بشكل عام
ية باألحـداث،   المشكلة التي أصبح يعاني منها الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن هي إغراق الساحة الفلسطين             

ويعي القارئ جيدا أنني أقصد     . وهي مشكلة يترتب عليها واقع اجتماعي ونفسي ومعيشي معقد إلى درجة كبيرة           
األحداث السلبية والسيئة، والتي تزيد من الدمار في الحياة الفلسطينية، وتباعد بين المواطن وبين األمن، وتجعل                

  .ل األزمة وتسبب انهيارا، ال سمح اهللا، على صعد مختلفةاألجواء مشحونة بعوامل من شأنها أن تشعل فتي
  مساهمة االحتالل

ولكن . ال يعجز االحتالل عن إيجاد المبررات الكثيرة لزيادة حدة التوتر وتصعيد الهجمة ضد الشعب الفلسطيني              
مليـات  من الواضح أن هناك سياسة ممنهجة في الوقت الراهن يتبعها االحتالل تتمثل فـي زيـادة وتيـرة الع                  

ونحن هنا ال نكرر الحديث عن القصف المستمر لمنـاطق غـزة، وال عمليـات               . العسكرية في الضفة وغزة   
ولكننا نضيف إلى عمليات التخريب التي تحصل كل يوم في عـدد مـن              . االجتياح والتوغل في مناطق الضفة    

داهمة بعض البيوت وتخريب    وكذلك م . المناطق، والتي كان آخرها تدمير محالت تجارية في بالطة وفي نابلس          
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أضف إلى ذلك حملة االعتقاالت في صـفوف النـساء،          . محتوياتها وسحق السيارات في بعض شوارع نابلس      
  .أمهات المطاردين وزوجاتهم، وبث الرعب في قلوب المواطنين في المناطق التي تتم فيها هذه العمليات

تهدف إلى اعتقال مطلوبين، أو مواجهة خطر أمني        من الواضح تماما أن هذه العمليات ليست عمليات عسكرية          
ولكن المقصود منها هو تدمير معنويات الفلسطينيين، بل تدمير حياتهم، فوق الدمار الذي يعـانون منـه                 . معين

ولكن بعدها السياسي يغلب على بعـدها       .  عسكرية مزدوجة  –وهذه إجراءات سياسية    . بسبب األوضاع الراهنة  
  . ثوب أمني بحت، بحيث تنفذ على أيدي جيش االحتاللاألمني، رغم خروجها في

هذه مشاهد يعيشها المواطن في الوقت الراهن يوما بيوم، وال يشير لها السياسيون علـى اعتبـار أنهـا دون                    
كذلك ال يلتفت إليها اإلعالم،     . مستوى األحداث األكبر واألضخم، والمتمثلة في االغتياالت والقصف وغير ذلك         

هذا اإلعـالم   .  الفضائي، الذي يكتفي في الوقت الراهن بأبرز األخبار، مثل االغتيال والقصف           وخاصة اإلعالم 
  .الذي يشعر المواطن بأنه سطحي، وال يلتفت إلى مشاعر المواطنين وهمومهم وتفاصيل حياتهم الدقيقة

 في العالم، والتـي     هل نلوم االحتالل؟ نعم، يجب أن نلوم االحتالل، ويجب أن يصل صوتنا إلى مراكز التأثير              
. يمكن أن تضغط لوقف عمليات التدمير المستمر لحياة المواطن، وتوفير الحد األدنى من العيش الكريم لإلنسان               

من المهم أن ندرك أننا نتعامل مع احتالل صعب، لكنه ذكي، ويتعامل مع األمور بأسـلوب يـسمح بممارسـة              
ا أن نقول أن االحتالل هو احتالل، وال يجدي معه شيء،           أم. الضغوط التي يمكن أن تثمر في وقف هذه الهجمة        

فهذا غير منطقي، وغير عملي، على األقل ألن الشعب الفلسطيني ال يمتلك األدوات التي يمكن أن تردعـه أو                   
  .توقفه عن هذه السياسة
  المساهمة الفلسطينية

تير األوضاع لها حضور ال بـأس       يالحظ المواطن العادي، فضال عن المراقب، أن المساهمة الفلسطينية في تو          
فأحداث خانيونس األخيرة، وقبلهـا     . بل ويمكن القول أن لها حضورا كبيرا ومؤثرا على مجريات األحداث          . به

أحداث جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية، وقبل ذلك وبعده التراشقات اإلعالمية بين مختلف األطراف، يزيـد               
  .ة التوترمن حدة األزمة، ويضع المواطن في بؤر

ما يهمه هو أن تحول     . المواطن في كثير من األحيان ال يهمه من المخطئ ومن المصيب في مثل هذه األحداث              
الخالف إلى صراع ودماء من شأنه أن يحول األزمة السياسية التي يمر بها إلى قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار في                   

 يمر به وينعكس على تفاصيل حياته، يجب أن يواجـه           ما يهم المواطن هو أن الحصار القاسي الذي       . أية لحظة 
بتالحم وحدوي يعكس إحساس الجميع بالمسؤولية، وحرص الفصائل على تأجيل ملـف الخالفـات لمواجهـة                

  .التحدي األكبر الذي يتهدد الوجود الفلسطيني
وأؤكد بأن  . غزةأعتقد أن كل مواطن شعر باألسى عندما سمع بأحداث خانيونس، وقبلها أحداث الجامعات في               

. كل من يتابع ما تبثه وسائل اإلعالم من تراشقات تجعله يهز رأسه أسفا على ما آلت إليه األوضاع في فلسطين                   
وأكاد أجزم بأن الجميع يشعر بأن المخرج هو الحوار والتوحد على القواسم المشتركة، واالحتكام إلـى العقـل                  

  . والمنطق والقانون في جوانب الخالف
ربما يكون ذلك صحيحا، ولكن من واجب كل فرد، وكل          . قائل أن الشعب لديه قدرة هائلة على التحمل       قد يقول   

القـدرة علـى    . مسؤول أن يبذل الجهد لتخفيف وطأة الحصار واالجتياح والحياة الصعبة التي يعيشها المواطن            
 المعانـاة، ومحاصـرة     التحمل ال تعني أن نتجاهل تزايد صعوبة الحياة، بل تعني العمل معـا علـى تخفيـف                

  .التحديات، ومن ثم رفع القدرة على مواجهتها
  الخيار الوحيد

ال يستطيع أي طرف أن يلغي      . ليس أمامنا من خيار سوى التوحد، والتضامن، والتفاهم على مواجهة التحديات          
ـ      . الطرف اآلخر، وهذا يعني أن كل ما يحدث إنما هو تضييع للوقت والجهد             تؤول فبعد كـل المـشاحنات، س

  . األوضاع في النهاية إلى الحوار والبحث في حلول تضمن لكل طرف حقه دون اإلجحاف بالطرف اآلخر
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ويدخل في إطار هذه الخيار قطع الطريق على كل من يحاول إذكاء نار الفتنة، والبحث عن شقوق في جـدران        
ن نتآمر على بعضنا الـبعض، وال       ال يجوز لنا أ   . العالقة بين األطراف لكي يحقق مآربه الشخصية أو الحزبية        

وهذا يفرض علينا   . يجوز لنا أن نشطب تاريخنا وإنجازاتنا التي تمت على أيدي المخلصين من أبناء هذا الوطن              
جميعا أن ننبذ كل من يحاول تخريب الوضع الداخلي الفلسطيني من خالل الحوار الوطني والتفاهم على إتاحـة           

  .ذا الوطنمساحات لكل فلسطيني يعمل لصالح ه
وينبغي كذلك الوقوف صفا واحدا لمواجهة أخطر ما        . ينبغي إنهاء حالة االحتقان التي يمر بها الشعب الفلسطيني        

وأقول ينبغي ألن الحالـة أصـبحت ال        . يمر به الشعب الفلسطيني، وهو الحصار المالي والسياسي والعسكري        
من الالزم أن نتكلم بصراحة حول ضرورة محاصرة        تحتمل استخدام ألفاظ دبلوماسية أكثر من الالزم، وأصبح         

المشاكل الداخلية، وتوجيه االهتمام والجهود نحو التحديات الخارجية التي باتت تستهدف اإلنسان، وكذلك الوطن              
  .والقضية

  10/5/2006صحيفة القدس 
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