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  تمتحن حكومة حماساشتباكات داخلية في شوارع غزة  .1

وجدت نفسها في اليومين  حكومة حماسأن : غزة من محمد يونس عن مراسلها 1/4/2006 الحياة نشرت
ففي غزة انفجر الوضع الداخلي امس على صورة . الولين من تسلمها مهامها رسمياً امام مفاجآت غير سارةا

اشتباكات مسلحة بين عناصر في لجان المقاومة الشعبية وعناصر من فتح خالل تشييع قائد ميليشيا الوية 
 قتل ظهر امس في قدكان  حيث.  آخرين36 اسفرت عن مقتل ثالثة فلسطينيين وجرح ,الناصر خليل القوقا
صرح نبيل ابو ردينة ان محمود في حين . نفجارالواعلنت اسرائيل ان ال صلة لها با. انفجار سيارة مفخخة

. المسلحين من الشوارع  دعوته الى ضبط النفس وانسحابهونقل عن. جريمةالعباس دان من جنوب افريقيا 
رجح مسؤولون في أجهزة  وفي نفس السياق .الحادث انه اجرى اتصاال باسماعيل هنية لتطويق ذيول كما

سارع الى إال أن ناطقا بإسمهم جان المقاومة، لاألمن ان يكون مقتل القوقا قد جاء على خلفية نزاعات داخل 
وقال ان محمد دحالن، ورشيد ابو شباك وسمير  .لحادثاتهام جهاز األمن الوقائي في غزة بالوقوف وراء ا

  .وعزا ذلك الى ما اسماه تمرد القوقا على أوامرهم .ذلكن عن مشهراوي هم المسؤولو
 بعد الحادث وقع مصادر أمنية فلسطينية وشهود أن هذكرتما :  من غزة والوكاالت1/4/2006 البيان وأوردت

قال الناطق االعالمي باسم اللجان ان القوقا في حين . أرض سيارته-ان استهدفت طائرة استطالع بصاروخ جو
جتماع اول من امس قبل اغتياله أنه على وشك االغتيال من قبل إسرائيل، مشيرا إلى ان جهازا كشف في ا

  .أمنيا فلسطينيا بعينه متورط في العملية
دعا و ,جريمةل لهاسماعيل هنية عبر عن استنكارأن :  رويترزنقال عنغزة من  1/4/2006الدستور ونقلت 

 دعا بعض أركان كما أنه, الحادث اجراء تحقيق فوري في وقال انه طلب من وزير داخليته .الى الهدوء
  .الحكومة الى اجتماع عاجل لتدارس التطورات

الناطق باسم عقب توجيه االتهامات من قبل أنه و: 31/3/2006 48عرب   مراسلة موقعألفت حدادوذكرت 
كانت و. ة طفليينما ادى الى اصابيه  قام حراس احد الشخصيات التى ذكرها باطالق النار عل,اللجان

 قام عناصر لجان بعد أن ,تشييعالتطورت عقب قيام مجموعة مسلحة باطالق النار على مسيرة االشتباكات قد 
  .غتيالالبعض منازل الشخصيات التي تتهمها بالوقوف وراء اعلى ويهم المقاومة باطالق النار عل

سرايا القدس اشارت بأصبع إلى أن  :الناصرة من 1/4/2006 القدس العربي  مراسلزهير اندراوسولفت 
 ,السلطة لفتح ملف العمالء بشكل عملي وجدي وسريعودعت غتيال، ال ضلوع خونة في عملية اىاالتهام ال

 االحتالل وأجهزة من ناحية أخرىوحملت  .تهم ومالحقهواال فان فصائل المقاومة ستجد نفسها مضطرة لفتح
قال محمود الزهار ان االنفجار يعني أن االعتداءات من جهته و .جريمةالاستخباراته كامل المسؤولية عن 

 . االسرائيلية لن تتوقف وأن مقاومة الشعب الفلسطيني يجب أن تستمر
 سـمير مـشهراوي   و أن محمد دحالن الموجود في أبو ظبـي        : غزة 1/4/2006 األيام الفلسطينية    وجاء في 

واعتبراها محاولة إلثارة الفتنة، وقال دحالن، إنه يتـرك          بعنف على أقوال أبو عبير       ا، رد الموجود في القاهرة  
مـن  و . هناك من ساءهم نجاح المسيرة الديمقراطية الفلسطينية ويريدون إثارة الفتنة          ألن ,االمر لوزير الداخلية  

هنيـة   وجير بالذكر أن إسـماعيل       .غتيالالأكد سعيد صيام أن تحقيقاً شامالً بدأته وزارة الداخلية بشأن ا          جهته  
  . القوقاوصيام شاركا في مسيرة تشييع

 أن فريق , قيادة األمن الوطنيه كشفتإلى ما :غزة من 1/4/2006 الحياة الجديدة  مراسلأشرف سحويلونوه 
الهندسة العسكرية وجد جملة من األدلة واإلثباتات المادية في موقع الحادث ومن ضمنها بقايا أجهزة خاصة 

  .ل ومعقد شبيهة بتلك التي استخدمت في اغتيال خالد الدحدوح مؤخراًبالتفجيرات ذات مستوى تقني عا
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الحكومة الفلسطينية بدأت في اتخاذ إجراءاٍت أن : 1/4/2006 اخوان أون الين  لموقعكتب حسين محمودو
 إلى إصدار أوامر بمنع تواجد هاانتهى اجتماع حيث .لحفِظ األمن في قطاع غزة على خلفية عملية االغتيال

  .سلحين في غزة وتجريم كافة المظاهر المسلحة في القطاع، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في األحداثالم
  

  عباس يدين استهداف المستوطنة وحماس تعتبره حقا للمقاومة .2
 هانفذالتي   العمليةدان  عباسمحمودأن : رام اهللا من  محمد يونسعن مراسلها 1/4/2006الحياة نشرت 

ى عند مدخل مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية اسفرت عن قتل اربعة كتائب االقص عنصر من
   . فيما دافع عنها ناطق باسم حماس باعتبارها مقاومة ضد جرائم اسرائيلية,اسرائيليين

وزير قول :  وكاالت نقال عنالقدس المحتلة من 1/4/2006 الغد األردنية  مراسلبرهوم جرايسيوذكر 
المسألة ليست باالدانة إن , وحول ادانة الرئاسة للعملية قال .تالل يزيل مثل هذه العملياتاالعالم ان زوال االح

ليس هناك من تعارض بين رأي أن  مؤكدا ,هذا حق رسخته الشرعية الدولية وهو مقاومة االحتاللفنديد، تاو ال
  .الحكومة ورأي الرئيس الفلسطيني

  
  التعليم والصحةعباس يقترح على الدول الغربية تمويل جهازي  .3

 .يسعى محمود عباس القناع هذه الدول بتوجيه دعمها الى قطاعي الصحة والتعليم:  محمد يونس–رام اهللا 
شراف على صرف هذا باالوقال وكيل وزارة المالية ان عباس يجري اتصاالت مع الدول المانحة القناعها 

لى ان فكرة عباس هذه جزء من خطة تهدف الى واشار ا. الدعم تفاديا لوصول هذه األموال الى غير غاياتها
يقضى الجزء اآلخر ان توفر الدول العربية دعما حيث . مواصلة الحصول على دعم خارجي لميزانية الحكومة

وتسعى الحكومة الى زيادة ايراداتها وتقليص نفقاتها للتغلب على األزمة المالية التي بدأت في  .للجهاز األمني
وقف الهدر الذي يطال إضافة إلى  ,من خالل تعزيز الثقة مع الجمهور,  في االنتخاباتالظهور فور فوز حماس
  .جزءا كبيرا من الموازنة

  1/4/2006الحياة 
  

  عباس يطالب بعدم معاقبة الفلسطينيين بسبب خيارهم الديمقراطي   .4
اضي الفلسطينية حيـث     تأتي زيارة عباس لكيب تاون قبل زيارة يقوم بها وفد من جنوب إفريقيا لألر              :وكاالت

 إلـى تعزيـز دورهـا علـى المـسرح           في سعي منها   ,يلتقي كبار المسؤولين مع أعضاء من حكومة حماس       
 إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى انتصار جنوب إفريقيا على التمييز           ,قال عباس من جهته   و. الدبلوماسي العالمي 

 وقال إن إسرائيل تضر بعملية السالم وتلجأ إلى       . العنصري كمصدر الهام في سعيه للسالم وحق تقرير المصير        
وأضاف انه مـن غيـر   . التعذيب والحصار والخنق ومصادرة األراضي لترسيخ احتاللها لألراضي الفلسطينية 

المقبول استغالل فوز حماس في االنتخابات كمبرر لزيادة العدوان اإلسرائيلي ضد شعبنا ومعاقبته على اختياره               
  من ناحيـة أخـرى     نتقدا و ,نه ومنظمة التحرير ملتزمان بالتفاوض من اجل إقرار السالم        وأعلن ا . الديمقراطي

وقال انه ليس هناك     . من ان موقف حماس المتشدد يمكن ان يؤثر في المساعدات          ,تحذيرات من مانحين دوليين   
 تقويض  وقال إن إسرائيل مصرة على    . منطق في قطع بعض الدول الغربية المساعدات عن الشعب الفلسطيني         

وقال انه   .أنها تضلل العالم بإعطائه انطباعا بأنها ال تجد شريكا فلسطينيا تتفاوض معه           حيث   ,السلطة الفلسطينية 
ستتشاور مع حماس وعليهم االسـتماع إلـى        ها   أن معلنا ,يدعم المبادرة الدبلوماسية التي اقترحتها جنوب إفريقيا      

  .نصائحها
  1/4/2006الخليج اإلماراتية 
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   أدنى من االسرائيليين الفلسطينيينواعتبارنتقد عنصرية الغرب هنية ي .5
 أعلن إسماعيل هنية أن الفلسطينيين اصبحوا محبطين ومتعبين من المقاربة العنصرية للغـرب تجـاه                :وكاالت

إن األحادية اإلسرائيلية تؤدي إلى الـصراع       , وقال في مقال له نشرته الجارديان      .الصراع في الشرق األوسط   
وقال إن الغرب   . ل ما إذا كان السياسيون الغربيون ال يخجلون من سياستهم المخزية القائمة على مكيالين             وتساء

في حين أن أي مطالـب مماثلـة لـم توجـه إلـى              , يزيد من المطالب على حماس منذ أن فازت باالنتخابات        
 مشيرا إلى ان المشكلة     ,اعوأضاف أن أحادية اولمرت هي أرضية لصر       . التي جرت  انتخاباتهماإلسرائيليين في   

 ولكنها التنكر لحقوقنا األساسية مـن قبـل    ,في الشرق األوسط ليست العالقة مع هذا الفصيل الفلسطيني او ذاك          
 إن رسـالة حمـاس      ,أضافو.   نحن في حماس مع السالم ونريد وضع حد إلراقة الدماء          , قائال وأكد. إسرائيل

تطلبوا منا االعتراف بحق إسرائيل في الوجود أو إنهاء المقاومة طالما            ال   أنوالسلطة الفلسطينية إلى العالم هي      
إذا أنـه   وأوضـح    .لم تحصلوا من جانب اإلسرائيليين على تعهد باالنسحاب من أراضينا واالعتراف بحقوقنا           

ـ     , استمر اإلسرائيليون في مهاجمتنا وقتل شعبنا وتدمير بيوته ومعاقبتنا بشكل جماعي           رد فإننا سنحتفظ بحـق ال
  .انه افضل وقت لصنع السالم إذا أراد العالم السالم, وختم بالقول. بجميع الوسائل المتاحة

  1/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   الى اتفاقيات فيها مصلحة المنطقة  للوصولحماس مستعدة : الرمحي .6
خابات التشريعية  قال محمود الرمحي إن حماس حاولت بشكل مستمر ودؤوب منذ نجاحها فى االنت            :  ألفت حداد 

لكن هذه الدول ال تريد ان تتفهم بل تريد مزيدا مـن الـضغط علـى    , اقامة عالقات متوازية مع الدول الغربية     
وعبـر عـن أسـفه       .واننا سنستمر مهما كانت هذه الضغوط     , نقول اننا خيار شعبنا   إال أننا   , تهاحماس وحكوم 

ـ  واعتبـره ندا  للموقف الذى اتخذته الواليات المتحدة االمريكية وك       ـ      ا عقاب  خيـاره   ى للـشعب الفلـسطيني عل
 كان أولى بالحكوميتين أن تعاقب إسرائيل التي تستمر في ممارسـتها المخالفـة              , قائال واضاف. الديموقراطي

أخرى انحيازه لصالح إسرائيل دون أن يرى بعينه حقيقة مـا يجـرى              مرة    الغرب حيث يثبت , للمواثيق الدولية 
 صعيد آخر أكد ان حكومة حماس تلقت دعوات رسمية من عـدد مـن               ىعل و .طينيعلى األرض للشعب الفلس   

 مضيفا ان البرلمان الفلسطيني أيضا رغم ما يشاع من عقوبات عليه تلقـى              ,الدول لزيارتها فى القريب العاجل    
 حماس يدخل في إطـار      ىوأضاف ان ما يمارس اآلن عل     . دعوات للمشاركة في مؤتمرات برلمانية فى الخارج      

 نحـن  , وقـال . ولكننا إذا صمدنا سيكون هناك تراجع كبير في الراى العام الدولي,اوالت الضغط واالبتزاز مح
 ونقـول نحـن مـستعدون       , ان حماس تعتبر حركة وسطية وسط الحركات اإلسـالمية         ,نريد ان نعلن صراحة   

تمر الغربيون فى طـريقتهم   لكن اذا اس.للجلوس والنقاش والوصول الى اتفاقات ربما فيها مصلحة المنطقة كلها      
لن يجدوا فى المستقبل    و ,بتجاهلهم لنا واستمروا بنفس الشروط فهم يدفعوا هذه المنطقة الى التعصب والتطرف           

نحن قلنا ان حماس علـى   , وحول التفاوض مع اسرائيل قال     .اى فلسطيني يجلس معهم لمناقشة مستقبل المنطقة      
ـ لقـد  ,  قـائال واضاف .ور الحياتية وليس للتفاوض السياسي استعداد للجلوس مع إسرائيل لمناقشة االم      ت التزم

 ولكن اذا استمرت إسرائيلي بممارسات وبمحاولة تجويع الشعب الفلسطيني فـان            , بالهدنة وما زلنا نلتزم    حماس
  .  حماس ستكون امام خيار ان تعيد دراسة كافة الخيارات الموجودة

  30/3/2006 48عرب 
  

   االختبار منذ اليوم االولتحتحكومة حماس : تقرير .7
وفر شيئاً من شأنه تقصير أجل تي ال تلجوء تنظيمات مسلحة، خصوصاً من فتح، الإن :  محمد يونس–رام اهللا 

 حيث .لحركةحماس في الحكم، الى العمليات العسكرية بعد توقف أكثر من عام، يشكل مصدر قلق كبير ل
كبيرة تقلل من قدرة المجموعات التي تحمل هذا االسم،  تغيرات ,شهدت كتائب األقصى عقب اعالن الهدنة
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وتضم اعدادا كبيرة من النشطاء والمسلحين، على تنفيذ عمليات عسكرية ضد اسرائيل، لكن صعود حماس الى 
 ئهافبين اآلالف الكثيرة من أعضا .الحكم يخلق دوافع قوية لدى بعض مجموعاتها للتوحد واستئناف نشاطها

مراكز القوى واألعمال غير المشروعة من تجارة أسلحة وسيارات غير قانونية وغيرها ثمة الذين انخرطوا في 
هجماتها سيكون واحداً من وسائل لكتائب الوالمؤكد ان استئناف  .جيوب ما زالت مشدودة الى العمل العسكري

رائيلية غير ذلك ان مثل هذه العمليات، اذا ما تواصلت، ستقود الى ردود اس. تقصير عمر حكومة حماس
معهودة مثل استهداف البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرق، على نحو تعجز فيه حكومة الحركة عن اعادة 

غدت صاحبة المصلحة ها ورغم تشديد حماس العلني على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، اال ان .اصالحها
لكنهم , ت على االعالن انهم قد ال يمددون التهدئةقبل االنتخاباتها  دأب قادحيث. األكبر في استمرار التهدئة

في اللقاءات إال أنهم . هاامتنعوا بعد فوزهم في االنتخابات عن االدالء بأي تصريح يشير الى امكانية وقف
والمشكلة األكبر أمام حماس ان المناكفات  . استعدادهم لتمديد التهدئة لعام آخر، قابل للتمديدونالفصائلية يؤكد

فعلى المستوى السياسي تواجه في  .ية التي تواجهها تترافق مع ضغوط خارجية سياسية واقتصادية كبيرةالداخل
ن اكحيث .  في المئة من أراضي الضفة50سنوات حكمها األربع المقبلة مشروعا اسرائيليا لضم ما يزيد عن 

 .شريك في المفاوضاتلاصعود الحركة الى الحكم سهل على اسرائيل تطبيق مشروعها تحت ذريعة غياب 
 ستواجه معضلة كبيرة في تعويض النقص الحاصل جراء هاوفي حال توقف الدعم الغربي لموازنة الحكومة فان

وغيرها استعدت لتقديم الدعم،  هناك اشارات طيبة من الدول العربيةمن أن  وزير المالية هقال ورغم ما .ذلك
 التجربة الفلسطينية في االعتماد  فإن. مؤسسات السلطةض جزءاً مهماً عبر وقف الهدر فييعوت وإمكانية

الكامل على الدول العربية والقرارات التي تتخذها في مؤتمرات القمة ال تشير الى وجود فرصة كبيرة أمام 
  .حكومة لنيل دعم كاف لها للبقاءال

  1/4/2006الحياة 
  

 المقاطعة والتجويع لن يثنيا حماس عن موقفها: مشعل .8
 في رام اهللا، ان تهديد الدول حماساكد خالد مشعل في كلمة عبر الهاتف خالل مهرجان ل:  اف برام اهللا ـ

وقال ان حماس صامدة ولن تتغير عما وعدت به  .حكومة لن يثني الحركة عن موقفهاالالغربية بمقاطعة 
 حساباتهم ستجدي احدا، وفي النهاية سيضطر االخرون الي اعادةت مخلصة ولن تهاقيادإن ناخبيها، و

 كما تبنت حماس طرقا جديدة في المقاومة فستتبني لغة سياسية جديدة ,قائالوتابع  .هاوسيخضعون للتعامل مع
اسرائيل سوف إن واضاف  .ستنتصر هذه اللغةحيث  امريكا واسرائيل واالتحاد االوروبي، ىسنفرضها عل

رات عربية واوروبية ودولية التي اوصلتنا الي  بخالف اللغة السياسية السابقة، من مباد, أيضاتعرف لغة جديدة
 االلتفاف حول حماس وحول الحكومة الفلسطينية ىودعا الشعب الفلسطيني ال .خارطة الطريق التي لم تطبق

 .المقبلة كي تحقق للشعب الفلسطيني ما وعدت به
  1/4/2006القدس العربي  

  
  تتغير نحو األفضل ن س الفلسطينييحياة أنيؤكد أبو العينين ينفي وجود صفقة و .9

الـشعب   " أيضا شكروالعينين توجه بالشكر الى الدولة اللبنانية       وسلطان اب أن   1/4/2006 البلد اللبنانية    ذكرت
شرف تمثيل الـشعب الفلـسطيني      "واكد ان له    ،  بعد صدور حكم البراءة    اللبناني على اختالف اطيافه السياسية    
وفي موضـوع الـسالح      ".يني مقبل، من خالل موقع المسؤولية      فلسط -ومنظمة التحرير في اي حوار لبناني       

نحن نتفهم المصلحة اللبنانية وعلينا ان نضعها في اولى اولياتنا على اساس ان للبنان الحـق                : "الفلسطيني، قال 
من جهة أخرى، رفض منير المقدح التعليق علـى الـشائعات    ".في ممارسة سيادته المطلقة على سائر اراضيه   

  . ية اصدار حكم براءة بحقه أيضا، ونفى أن تكون لديه معلومات في هذا الخصوصحول امكان
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ماريانـا   عن مراسليها    جنوب لبنان مخيم الرشيدية،  من  31/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي      ونقلت
 التي تنتقص من    السلطات اللبنانية سوف تلغي قريبا كل التشريعات      أن  العينين  وابقول   :بيلينكايا وبافيل دافيدوف  

وقال إن األيام القريبة القادمة ستشهد إعادة النظـر         . حقوق الالجئين الفلسطينيين المقيمين في األراضي اللبنانية      
وتنبع ثقة أبو العينين هذه من تأكيدات        ". في قضية الحقوق المدنية واالجتماعية والسياسية للفلسطينيين في لبنان        

   . زيارات عدد من الوزراء اللبنانيين لبعض المخيمات الفلسطينيةتلقاها في األيام األخيرة إبان
إن مـا أقـدم عليـه       الى قول أبو العينين     :  فادي البردان عن مراسلها     1/4/2006 المستقبل اللبنانية    ولفتت

 بينها  جيدة لتمتين العالقة  " بادرة"األخوة في حماس من تعيين وزير لشؤون الالجئين يشكل انتهاكاً لهذا كله ليس              
   .وبين حركة فتح وفصائل منظمة التحرير

، وجـود صـفقة    السؤال عـن  ابو العينين يستنكر  أن  : عمار نعمة  عن المراسل     1/4/2006 السفير   وجاء في 
ويؤكد ان فتح والمنظمة وهو شخصيا ال يمكن ان يتنازلوا او ان يساوموا على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا                  

لك الحق الحصري بتعيين ممثلية مكتب المنظمة في بيروت بصفتها الممثل الـشرعي             على ان قيادة المنظمة تم    
وبـرغم ان  . يبدو ان لحركة حماس رأيها المخالف في هذا االطـار         :  معلقا بالقول  . والوحيد للشعب الفلسطيني  

مسألة سـابقة    ان ال  :لقولهمسؤولها في لبنان، اسامة حمدان، لم يشأ الدخول في سجال اشكالي على هذا الصعيد               
. ألوانها، اال انه اكد ان األمر ال يمكن اختزاله بالشكل الذي يتم حاليا، والحوار الصادق كفيل بحل هذه القضية                  

وعلى صعيد الحوار مع الحكومة اللبنانية، يرى حمدان ان هيكلية الوفد المفاوض يجب ان تشكل بصفة تمثيلية                 
 يجب ان يشكل الوفد لمقابلة الحكومة مناصـفة مـا بـين             :صحيحة ومتوازنة، ويشرح حمدان تصوره باآلتي     

قد عرضنا ان يتمثل    : وقالالفصائل الفلسطينية وقوى التحالف من جهة، ومن منظمة التحرير من جهة اخرى،             
ويـدعم  !. كل طرف بثالثة اعضاء، لكننا لم نتلق أي رد حتى اآلن، بل ان اآلخرين يتهربون من االجابة علينا                 

 عندما شكل وفد مفاوض على غرار       1991ه باالشارة الى التجربة السابقة لجبهة االنقاذ العام         حمدان رؤيته هذ  
يرفض السفير السابق خليل مكـاوي      من ناحيته،    . ما تطرحه حماس اليوم، معربا عن تفاؤله على هذا الصعيد         

ملفات السياسية األخرى يجب    بشدة الحديث الدائر عن صفقة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، ويلفت الى ان ال            
نحن في انتظار الوفد الفلسطيني الموحد الذي لم يشكل         : ، مشددا ان تعالج سريعا في سبيل البناء على ما حصل        

  .حتى اآلن
  
  

   سنوات 7التفكجي يحذر من صراع ديمغرافي في فلسطين بعد  .10
االقتصادي في المدن الفلـسطينية      خليل التفكجي من تردي الوضع        في القدس  حذر مدير دائرة الخرائط   :  عمان

وقال ان االحتالل يسعى الى تفكيك االسرة الفلسطينية التي اصـبحت هـدفا مـن               . بسبب االحتالل االسرائيلي  
واشار الى انه خالل السنوات االربع       .اهداف الحكومات المتعاقبة لتفريغ المدن الفلسطينية من سكانها االصليين        

 7، محـذرا بانـه وبعـد        القدس ليس صراعا جغرافيا وانما صراع ديمغرافي      القادمة سوف يكون الصراع في ا     
 الف فلسطيني بالقدس وبسبب بناء الجدار العازل من الحصول على اي            250سنوات من االن لن يتمكن حوالي       

 121وقال بانه مـن اصـل        .جنسية ال اسرائيلية وال اجنبية وال يمكن لهم حتى االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية           
 مستوطنة خارج الجدار وهكذا يتوقع ان يتم تفكيك هـذه المـستوطنات             70 - 65ستوطنة في الضفة، ستبقى     م

 قريـة   30 الف فلسطيني في     50بناء على تصريحات اولمرت، وبعد االنتهاء من بناء الجدار سيتم عزل نحو             
اقامة في القدس الـى      الف فلسطيني يحملون هويات      230من  % 25عن الضفة الغربية، وفي المقابل سيصبح       

  .الشرق من الجدار وسيتعين عليهم اجتيازه للوصول الى المدينة المقدسة
  1/4/2006الدستور 
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  ! في لبنانوآماالً شعبّية...  يثير خالفات سياسّيةلالجئينتعيين وزير  .11

دى أبناء أرخى قرار الحكومة الفلسطينية تعيين وزير لشؤون الالجئين أجواء من االرتياح ل : ةمحمد دهش
وترى فتح   .الشعب الفلسطيني في لبنان، اال أن ذلك لم يحل دون اثارة تساؤالت وشكوك في بعض األوساط

اذ أن وزير السلطة معين فقط لرعاية شؤون الالجئين في "وباطنه غير ذلك، " اهتمام "هان هذا التعيين ظاهر
خارج على حساب األولى، بينما تؤكد حماس انه الداخل بحكم القوانين، وتخشى أن تهمل قضية الالجئين في ال

وال تخفي أوساط فتح استغرابها لهذا  ".وزير لجميع الالجئين في الداخل والشتات على حد سواء دون أي تمييز
وتشير  .التعيين ألنه لم يكن مدرجاً في التشكيلة الحكومية سابقاً وألهدافه السياسية في التأثير على دور المنظمة

اننا لن نتخلى عن الالجئين وعن "اس الى ان التعيين يهدف الى بعث رسالة سياسية واضحة مؤداها أوساط حم
حق العودة الى األراضي المحتلة في الداخل والخارج، وان قضيتهم في سلم األولويات وسط الحديث عن 

  ".مؤامرات التوطين والتهجير وشطب حق العودة
  1/4/2006البلد اللبنانية 

  
   في خان يونس المدمرةالبيوتسكني ألصحاب إنشاء حي  .12

نـشاء حـي    إبحث محافظ خان يونس، مستشار التخطيط لوكالة الغوث الدوليـة،           :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس   
وبين الفرا، أن األولوية لالستفادة من هذا المشروع سـتكون           .سكني ألصحاب البيوت المدمرة غرب المحافظة     

لهم، فيما سيتم توزيع باقي الوحدات السكنية على الالجئين المحتاجين، الـذين            للذين دمرت قوات االحتالل مناز    
 دونمـاً خصـصتها الـسلطة       870وذكر أن المشروع سيقام على مساحة        يمتلكون منازل غير صالحة للسكن،    

  . الوطنية للوكالة إلقامة المشروع المزمع تنفيذه في شمال غربي المخيم
  1/4/2006األيام الفلسطينية 

  
   العراقية األردنية يطالبون بوضع حد لمعاناتهم الحدودجئون فلسطينيون على ال .13

 العراق، في بيان لها، إن الفلسطينيين المتواجدين على الحدود العراقيـة            يقالت الشبكة األهلية لمساعدة فلسطيني    
واشاروا في   .هم الى بغداد  االردنية، وجهوا رسالة لها طالبوا فيها المسؤولين الفلسطينيين بالعمل على عدم اعادت           

وأوضحوا أن   .رسالتهم، الى ان العناية الطبية غير متوفرة لألطفال والنساء، محذرين من استعمال القوة ضدهم             
  . طفالً، مطالبين باستنهاض الهمم للدفاع عن مطالبهم38 الجئاً بينهم 94عددهم اآلن 

  31/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  قد يكون وزراء حماس هدفًا شرعيا للتصفية : ئيليضابط اسرا .14
قال ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي ان اسرائيل ستعتبر الوزراء الفلسطينيين الذين يشجعون اإلرهاب ضدها               

: وفي رد على سـؤال    . وجاءت أقواله في تصريحات خاصة لموقع معاريف االلكتروني       . هدفًا شرعيا للتصفية  
. كل من يمول وينفّذ ويوجه اإلرهاب سيكون هدفًا من ناحية الجيش          : لية سعيد صيام، أجاب   ماذا عن وزير الداخ   

ونحن نتحدث عن تغييـر جـذري وعـن         . الجيش ينوي توسيع الهجوم ضد أهداف إرهابية في غزة        : وأضاف
  . قصف من الجو والبحر واليابسة وسنرفع من معدل عمليات التصفية

  31/3/2006 48عرب 
  

   حماس تتحمل مسؤولية عملية مستوطنة كدوميمحكومة: موفاز .15
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بأنها مسؤولة عن العملية العسكرية التي نفذها عـضو فـي            اتهم موفاز، مساء أمس، حماس    : أ.ب. د ،تل أبيب 
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن موفاز قوله إن حكومة فلسطينية تقودها            .كتائب شهداء االقصى قرب كدوميم    

: وأضـاف  .ها بعدم محاربة االرهاب قطعا هي مسؤولة عن مثل هذه العمليات          حماس وتعطي أوامر لقوات أمن    
انه بناء على كون حكومة حماس مسؤولة عن هذه العمليات لذلك قررنا أنه في حال وقوع هجمات قادمة فـإن                    

وقـال المـسؤول فـي وزارة الخارجيـة          .المؤسسة االمنية في إسرائيل ستصعد من نشاطها ضد االرهـاب         
ن منفذ الهجوم افرجت عنه السلطة الفلسطينية يظهر انها لم تعد           أإن واقع   : ة مئير لوكالة فرانس برس    االسرائيلي

 )منفذ العملية (وبحسب مئير فإن احمد مشارقة     .تكتفي اليوم بالبقاء مكتوفة االيدي امام االرهاب بل انها تشجعه         
  .مه بالتحضير لعملية انتحاريةافرجت عنه الشرطة الفلسطينية في شباط رغم انه كان يشتبه في قيا

  1/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   والعملكديماظهور خالفات بين رئيسي  .16
تواصلت لعبة شد الحبل بين الحزبين الكبيرين كديما والعمل تمهيداً النطالق  :اسعد تلحمي، الناصرة

الحزاب ليستمع منهم عن المفاوضات االئتالفية وشروع الرئيس االسرائيلي في اللقاءات مع رؤساء جميع ا
وعلى رغم ان ترؤس أولمرت الحكومة المقبلة هو الخيار الواقعي الوحيد،  .مرشحهم المفضل لرئاسة الحكومة

إال ان أوساط حزب العمل نجحت في إثارة حنق أولمرت بتسريبها الى وسائل االعالم كالماً عن محاوالت قادة 
 . اتصاالته مع األحزاب لالطالع على موقفها من هذه المسألةالعمل لتشكيل حكومة برئاسة بيرتس وانه بدأ

وأفادت تقارير صحافية ان بيرتس يحاول حشد تأييد الحزبين الدينيين المتشددين شاس ويهدوت هتوراة لحكومة 
برئاسته تضع على رأس اهتماماتها القضايا االجتماعية الساخنة، لكن زعيم شاس يشاي سارع الى االعالن ان 

 دعم بيرتس لرئاسة الحكومة ليست واردة، كذلك قادة يهدوت هتوراة المعروفون بتشددهم في المسائل مسألة
وجاء رد أولمرت على بيرتس غاضباً إذ هدد باستثناء . السياسية وال يمكن ان يلتقلوا مع برنامج العمل السياسي

  . حكومة ذات قاعدة برلمانية متينةكل حزب يمد يده لحزب العمل لتشكيل حكومة معرباً عن ثقته بأنه سيشكل
  1/4/2006الحياة 

  
  أولمرت يسعى إلى ضم ليبرمان إلى االئتالف  .17

 قالت مصادر إسرائيلية إن أولمرت، يميل أكثر إلى ضم يسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان إلى االئتالف،                :وكاالت
  . المقارنة مع يشاي وحزبه شاس قوله في جلسة مغلقة إن ليبرمان شريك مريح بهونقل عن. بدالً من شاس

 1/4/2006البيان 
  

  كديما يتجه إلى حكومة ائتالفية مع العمل وشاس وميريتس .18
قالت القناة االولى التلفزيونية االسرائيلية امس، ان المؤشرات تقود الى تأليف حكومـة ائـتالف بـين                 : ا ش ا  
وقال اولمرت انه يفضل     ). مقاعد 4(وميريتس)  معقداً 12(اضافة الى شاس  )  مقعدا 20(والعمل)  معقداً 29(كديما

  . حكومة ائتالفية مع العمل
  1/4/2006المستقبل اللبنانية 

  
   للمرة األولى  السفارديمحزب العمل يعزز مكانته لدى  .19
خـالل  ) اليهود الـشرقيين  ( تمكن حزب العمل من اجتذاب عدد قياسي من أصوات الناخبين السفارديم           :ب.ف.ا

وأوسـاط  ) يهود وسط أوروبا  (ة بعدما كانت قاعدته االنتخابية تعتمد تقليديا على االشكيناز          االنتخابات التشريعي 
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ضاعف ) سفارديم، المغرب (وأفاد معهد رافي سميث الستطالعات الرأي ان العمل برئاسة بيريتس          .الميسورين
  .  اإلسرائيليعدد ناخبيه من اليهود الشرقيين الذين يعتبرون من الشرائح غير الميسورة في المجتمع

  1/4/2006الدستور 
  

  فوز كديما وميرتس بمقعدين اضافيين يوفر غالبية مطلقة لمشروع أولمرت األحادي .20
في أعقاب فـرز أصـوات الجنـود وأصـوات المـساجين            : تل أبيب  من 1/4/2006الشرق األوسط   نشرت  

 قـوائم،   6اسرائيل، أثر فـي     والمرضى في المستشفيات، حصل تغيير بسيط في نتيجة االنتخابات النهائية في            
وزادت هـذه التغييـرات مـن مـأزق اليمـين           . نصفها زاد عضويته بنائب واحد ونصفها خسر مقعدا واحدا        

: والقوائم التي ربحت مقعدا اضـافيا هـي       . االسرائيلي، إذ خسر مقعدين، بينما خسر العرب أيضا مقعدا واحدا         
: أما األحزاب التي خسر كل منها مقعدا فهـي         . مقاعد 5 ، وميرتس 12 مقعدا، والليكود    29كاديما، وأصبح لها    

   .القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، وشاس، واسرائيل بيتنا
 أوساط رفيعة المستوى في كديما  أناسعد تلحمي الناصرة نقالً عن مراسلها في 1/4/2006الحياة وذكرت  

بمقعد آخر دعماً جدياً لالئتالف الحكومي المقبل رأت في فوز الحزب بمقعد إضافي وفوز حليفه ميرتس  
 نائباً لمشروع أولمرت لالنسحاب 61بداعي ان المقعدين االضافيين يوفران غالبية برلمانية يهودية مطلقة من 

 نائباً 29ويعني أقطاب كديما لدى حديثهم عن غالبية يهودية مطلقة ان خطة اولمرت تحظى بتأييد . األحادي
 50 يمثلون ميرتس، فيما يعارضها 5و) المتقاعدون( يمثلون حزب جيل7 يمثلون العمل و20 وسيمثلون كديما

نائباً يمثلون أحزاب اليمين المتشدد والمتدينين والمستوطنين، أما نواب األحزاب العربية التسعة فلم يسألوا عن 
  .رت أو يمتنعرأيهم وثمة انطباع لدى قادة كديما بأن بعض هؤالء النواب قد يدعم خطة اولم

  
   جنراالت من ذوي السوابق في قمع الفلسطينيين9الكنيست الجديد يضم  .21

أدت االنتخابات اإلسرائيلية إلى دخول عدد من جنراالت جيش ومخابرات االحتالل الذين اشتهروا بشكل خاص 
، )كديما(لشاباك الرئيس السابق لجهاز اافي دختر: في عمليات القمع ضد الشعب الفلسطيني، ولعل ابرز هؤالء

النائب األسبق ) كديما(جدعون عيزرا. وهو مرشح لتولي منصب وزير األمن الداخلي في الحكومة الجديدة
لرئيس الشاباك، وزير األمن الداخلي، وكان يطلق عليه في إسرائيل رئيس محكمة العالم السفلي، بسبب 

وزير الدفاع وهو ) كديما(موفاز. هم في األسرارتباطه بعمليات اإلعدام الميداني لنشطاء المقاومة بعد وقوع
 رئيس حزب رافي ايتان. متحمس كبير لعمليات القمع، ومن المتوقع أن يواصل اإلمساك بحقيبة الدفاع

المتقاعدين، شغل منصب رئيس شعبة العمليات في الموساد، المسؤول عن معظم عمليات تصفية قادة منظمة 
، وتباهى أخيرا بأنه )العمل( القائد السابق للشاباك، وسالح البحريةايالونعامي . التحرير في مطلع السبعينات

وهو الرئيس ) العمل(داني ياتوم. قتل من الفلسطينيين أكثر مما قتلت حماس من اليهود منذ انطالقتها حتى اآلن
 مجزرة  بالرد على1994وقام ياتوم في عام . تمت في عهده محاولة اغتيال خالد مشعل. األسبق للموساد

الحرم اإلبراهيمي الشريف بسجن عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين في المدينة في منازلهم ألكثر من 
) العمل(افرايم سنيه وبنيامين بن اليعزر. أربعين يوماً، في حين ترك المستوطنين يعيثون فسادا في شوارعها

ر السبعينات وأوائل الثمانينات، وهما يتباهيان بأنهما تعاقبا على قيادة قوات االحتالل في الضفة الغربية أواخ
وهو نائب ) إسرائيل بيتنا(يسرائيل حسون. كانا صاحبي الدور األكبر في تدمير بيوت المواطنين الفلسطينيين

، وكان قائداً للواء المشاة جفعاتي خالل االنتفاضة األولى، )االتحاد الوطني(ايفي ايتام. سابق لرئيس الشاباك
  .ين في محكمة عسكرية بتحطيم أطراف شابين من مخيم البريج وسط غزة بالحجارةوأد

  31/3/2006وكالة فلسطين برس 



 

 11

 
   على إسرائيل قبل محاولة اغتيال مشعل  هدنةحماس عرضت : هليفي .22

كشف الرئيس السابق للموساد     :القدس آمال شحادة   نقالً عن مراسلتها في    1/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
في ثنايا االزمة في الـشرق االوسـط، مـن          .. من الظالل : فرايم هليفي، في كتاب جديد اصدره تحت عنوان       ا

، ان حماس عرضت على إسرائيل قبل ايام من محاولة اغتيال خالد مشعل، في األردن          الرجل الذي قاد الموساد   
ويعـرض  . نياهو، رفض العرض   هدنة لمدة ثالثين عاما لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، آنذاك، نت          1997عام  

ليفي في كتابه تفاصيل عدة قضايا امنية بقيت على مدار سنوات طويلة قيد السرية داخل الموساد واجهزة األمن                  
وخصص بنداً خاصاً حول السياسة اإلسرائيلية تجاه حماس وخالل ذلك تطرق الـى الهدنـة التـي                 . في الكيان 

ن نتنياهو والعاهل األردني الملك حسين، الذي اوكلته حماس بنقل          اقترحتها الحركة وكان هو شخصيا الوسيط بي      
وكما يقول هليفي فإن رفض إسرائيل ادى الى تدهور العالقة مع األردن، حيـث اغـضب الـرد                  . هذا الطلب 

الملك، وقرر أن يطالب في مؤتمر صحافي بتسليم رجال الموساد الذين اختبأوا في السفارة اإلسـرائيلية لـدى                  
. ذ لم ينفذ طلبه فقد فكر بجدية في القيام بعملية عسكرية يقتحم فيها السفارة ويعتقل رجـال الموسـاد                  وإ. عمان

وحسب ليفي فإن إسرائيل حاولت تهدئة االوضاع مع األردن بعدة طرق، منها ما اطلق عليها الهـدايا للجـيش                   
لكن معد الكتاب فكر من خالل منصبه       . األردني مثل أجهزة الرؤية الليلية، وتطوير الطائرات الحربية األردنية        

في الموساد باقتراح آخر يكون مقبوال اكثر على األردن باالفراج عن الـشيخ أحمـد ياسـين مـن الـسجون                     
 معارضة شديدة من قبل االجهـزة االمنيـة مـن    -حسب هليفي-وفي إسرائيل القى هذا االقتراح      .اإلسرائيلية

ويكشف  . ووزير األمن في حينه، اسحق ليفي، حسمت الموضوع        موساد ومخابرات وجيش، لكن موافقة نتنياهو     
هليفي أنه بعد حرب الخليج، اعتقد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين ان هناك فرصة ذهبية لوضع حد للعالقات                 
السرية مع األردن، وحل القضية الفلسطينية في الضفة الشرقية، بالعمل ضد الصواريخ العراقية عـن طريـق                 

إال أنه بعد التوصل إلى تفـاهم       . ي األردني، وفي الوقت نفسه العمل على إسقاط المملكة الهاشمية         المجال الجو 
  .مع الملك حسين، سقط هذا االقتراح

يدعي هليفي أن الملك األردني اعتبر : أسعد تلحمي الناصرة نقالً عن مراسلها في 1/4/2006الحياة وأضافت 
 مع الرئيس ياسر عرفات مقلقة وأشبه بالخيانة 1993كومة رابين عاماالتصاالت السرية التي أجراها رئيس الح

  .السياسية من جانب إسرائيل، وأنه أبدى تخوفاً من احتمال أن تسمح إسرائيل لعرفات بزيارة القدس
  

   ضد اإلرهاب الفلسطيني برسل الخاليا السرية حربه الشاباك يهتم في :ديختر .23
راسة مشتركة مع الباحث األميركي في معهد بروكينغز دانيال بـايمن،           في د : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

ويشير ديختر إلـى أن     . يبين رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، تكتيكات جهازه في التعامل مع قضايا االغتيال            
. الشاباك يهتم في حربه ضد اإلرهاب الفلسطيني بصفة خاصة بالرسل الذين يتواصلون مع الخاليـا الـسرية                

قول إن تحسين وتطوير قدرة إسرائيل على توجيه اإلصابات االلكترونية من الجـو علـى مـدار األعـوام                   وي
الماضية، يدفع المنظمات الفلسطينية الى زيادة التعلق بهؤالء الرسل، وعلى نحو يؤدي إلـى زيـادة الفـرص                  

تم اعتقالهم، غالباً مـا يعثـر فـي         وحين ي . االستخبارية اإلسرائيلية لمعرفة كثير من الخاليا اإلرهابية الناشطة       
كمـا  . حوزتهم على أموال ووثائق تكون كافية إلدانتهم وتسهل على الدولة إصدار األحكام القـضائية ضـدهم               

ويـشرح  . يسهل ذلك من عمليات تجنيد مصادر استخبارية ذات قدرات عالية ممن يعتبرون كعمالء مزدوجين             
مليات االغتيال التي يعتبرها، عموماً، أقل نجاعة من االعتقاالت، حيث          ديختر مسار عملية اتخاذ القرار بتنفيذ ع      

ويوضح أن عملية غربلة األسماء، تترك في النهاية قائمة المستهدفين باالغتيـال            . ال يمكن التحقيق مع األموات    
 .الذين يتعذر اعتقالهم

  1/4/2006السفير 
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   العمال االجانب غير شرعيالمحكمة العليا االسرائيلية تعتبر النظام المطبق على .24

 اعتبرت المحكمة العليا االسرائيلية ان النظام الذي يربط بين العمال االجانب وارباب عملهـم               : ا ف ب   ،القدس
واعتبرت المحكمة ان النظام القـائم      . غير شرعي النه ينتهك حقوق االنسان، على ما افاد مصدر قضائي امس           

ة النه يربط العامل برب العمل الذي يمكن ان يطرده في حال لم يكـن  حاليا يشكل تعديا غير مقبول على الحري   
   .راضيا عن عمله

  1/4/2006الرأي األردنية 
  

  شارون يخضع لجراحة في المخ خالل أيام   .25
يخضع شارون، خالل األيام القليلة المقبلة لعملية جراحية في رأسه يعيدون بهـا قـسما مـن عظـام                    :القدس

وقد تـم تجميـد     . باء الى ازالتها لوضع انبوب يساعد على وقف النزيف في الرأس          الجمجمة التي اضطر االط   
وذكر مصدر طبي فـي هداسـا ان أطبـاء المستـشفى يجـرون               .العظام بشكل يضمن استعمالها مرة اخرى     

اتصاالتهم مع مستشفى شيبا حيث ستجرى العملية الجراحية بها للتنسيق حول عملية نقـل شـارون ووضـعه                  
  . حتاجه لتأهيله وترميم حالته الصحيةالصحي وما ي

  1/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   اشارات طيبة من الدول العربية:وزير المالية .26
حتى اآلن ليس لدي أرقام دقيقة حول مكونات : قال وزير المالية عمرو عبد الرازق:   محمد يونس–رام اهللا 

ثلث قيمة الدعم الغربي للفلسطينيين، ونحن سنعمل الموازنة لكن معلوماتي تشير الى ان دعم الموازنة يشكل 
السعودية فهناك اشارات طيبة من الدول العربية، : واضاف. على تعويض هذا النقص في حال حدوثه

 كما اننا سنعوض جزءاً مهماً من هذا النقص عبر .واالمارات والجزائر والكويت وغيرها استعدت لتقديم الدعم
  .وقف الهدر في مؤسسات السلطة

  1/4/2006الحياة 
  

   نهج جديد إزاء الفلسطينيين في لبنان:السنيورة .27
رئيس مجلس الوزراء اللبناني اكد ان الحكومة اللبنانية عملت على فصل            أن    1/4/2006 الشرق األوسط    قالت

وهي . ة الشؤون االجتماعية واالنسانية االساسية للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان         المسائل السياسية عن معالج   
ان الحكومة ماضـية    : سعت وما زالت الى وضع امكاناتها المتاحة للمساعدة في خدمة الشعب الفلسطيني وقال            

 .وا الى ديارهم  في رعاية االخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان كضيوف مؤقتين وكأخوة معززين الى ان يعود             
والحكومة في هذا المجال سـتبذل      . وشدد السنيورة على ان زيارة الوزراء الى المخيمات لن تكون زيارة يتيمة           

كل المستطاع للقيام بكل ما يمكنها بما في ذلك حث المنظمات الدولية على القيام بواجباتها والتزاماتهـا تجـاه                   
  .الالجئين الفلسطينيين

ان الخطوة التاليـة    " الفلسطيني خليل مكاوي أعلن      –رئيس لجنة الحوار اللبناني     أن   1/4/2006 النهار   وذكرت
في اتجاه الفلسطينيين هي درس ملفات عدد ال بأس به من المطلوبين للقـضاء اللبنـاني الموجـودين داخـل                    

بعـد زيـارة    : "وتابع". المخيمات، والذين يدعون انهم لم يرتكبوا جرماً، تمهيداً لبت اوضاعهم القضائية نهائياً           
اللجنة الوزارية الى المخيمات اخيراً نحن في طور التحضير لزيارة مخيم عين الحلوة، ولم يتحدد الموعد انمـا                
ندرس االمر من جوانبه كافة النه مطروح على جدول اعمالنا وسنفي بالوعد الذي قطعناه بأن هـذه الزيـارة                   

  .ليست آخر المطاف بل اوله
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  "اإلسرائيلية"ب مجلس األمن بوقف فوري لالنتهاكات اإلمارات تطال .28
” إسـرائيل “ مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية بحمل        ، أمس ، طالبت اإلمارات باسم المجموعة العربية     : وام

وأكدت . على وقف وإزالة كل اإلجراءات أحادية الجانب التي تنفذها في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة             
غير القانونية من شأنه أن يرسل      ” اإلسرائيلية“ير أو تقاعس قد ينتهجه المجلس تجاه هذه اإلجراءات          أن أي تأخ  

  .يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من االنتهاكات” إسرائيل“رسالة خاطئة إلى 
  1/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اكتشاف تهريب قطع غيار إسرائيلية ألمريكا : مصر .29

 كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول واقعة ضـبط قطـع              ىب القاء بيان عاجل إل    تقدم نائب بطل  
 الواليات المتحدة األمريكية عن طريـق شـركة قنـاة الـسويس             ىغيار طائرات إسرائيلية متطورة مهربة إل     

  .للحاويات قال فيه ان عملية الضبط تمت لهذه القطع المهربة بالصدفة
  1/4/2006أخبار اليوم 

  
 لقرضاوي يدعو لالستثمار في القدس ا .30

وجه الشيخ القرضاوي دعوة لرجال األعمال الجزائريين الستثمار أموالهم في القدس الشريف وفلسطين بصفة 
وقال ندعو اإلخوة من أصحاب رؤوس األموال  .عامة وذلك خالل زيارة يقوم بها لحضور مؤتمر في الجزائر

وشدد على ضرورة  ".الفلسطيني، كما أن هناك فرصا كبيرة لالستثمارأن يذهبوا إلى فلسطين لمساعدة الشعب 
 .تأييد حركة حماس حتى نحبط كل المكائد

  31/3/2006اسالم أون الين 
  

  اتفاق أميركي إسرائيلي على مقاطعة حكومة حماس  .31
 أعلنت كوندليسا رايس أن واشنطن لـن تـرفض        : محرر الشؤون اإلسرائيلية   عن  31/3/2006 السفير ذكرت

 وقالت من الوجهة الظاهرية، ليس بوسعي القول إننا ال نظن أن فـي              ،دعم خطوات إسرائيلية من طرف واحد     
فلـم نكمـل    . كما ليس بوسعي القول إننا نؤيدها، ألنني ال أعرف ذلك حتـى اآلن            . الخطة اإلسرائيلية أية قيمة   

ة للتفاوض مع حركـة حمـاس       وشددت رايس على أنها ال ترى فرص       . الحديث معهم لمعرفة ما يخططون له     
طالما أنها ال تعترف بوجود إسرائيل وال توقف العنف وال تحترم االتفاقات الدولية التي وقعت فـي الماضـي،          

وحاليا الحكومة الفلسطينية ال تأخـذ علـى        . ينبغي أن يكون لك شريك    , موضحة أنه من أجل إجراء مفاوضات     
ووصل أمس إلى إسرائيل وولش وأبرامز للبحـث فـي           . تعاتقها مبدأ التوصل إلى حل عن طريق المفاوضا       

سبل التعامل المشترك مع حكومة حماس وطرق عزلها ومقاطعتها، وسبل استمرار دعم المدنيين الفلـسطينيين               
وفي هذا اإلطار، هناك خالف واضح بين إسرائيل واإلدارة األميركيـة حـول بقـاء               . والتخفيف من معاناتهم  
  . ة أمام تدفق البضائع والناسالمعابر الحدودية مفتوح

أن ليفنـي اتفقـت مـع       قال المـصادر  وفي اللقاء الذي تم بين المبعوثين ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني،           
األميركيين على قطع االتصاالت مع الحكومة الفلسطينية على المستويين السياسي واإلداري، وأنه تم االتفـاق               

. عية عن حكومة حماس وبين تخفيف األزمة اإلنسانية للسكان الفلـسطينيين          على الحاجة للتمييز بين نزع الشر     
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وعلمت السفير أن تعليمات أميركية واضحة صدرت للمؤسسات التي تتلقى دعما من وكالة التنمية األميركيـة                
  . بقطع كل صلة بالمؤسسات الحكومية الفلسطينية

ان ، الخارجية االمريكية اعلنت أمسأن :  ةعبدالجبار ابو غربي، عن عمان من  1/4/2006 عكاظ ولفتت
يمثل منظمة "االدارة االمريكية ستواصل اتصاالتها مع ممثل السلطة الفلسطينية في واشنطن عفيف صافية النه 

  .التي يتوالها محمود الزهار" التحرير الفلسطينية وال يتبع لوزارة الخارجية
  

  لفلسطينية الجديدة روسيا ال تحظر تعامل دبلوماسييها مع الحكومة ا .32
وعدت روسيا بالمضي قدما في المساعدة على إيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية كما أشار إلى ذلك المتحدث                 

لـم  ) الـروس (وأفاد مصدر في الخارجية أن الدبلوماسيين        .الرسمي باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين     
  .ومتهايتلقوا أي توجيه بإيقاف االتصاالت مع حماس وحك

  31/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  التسوية الشرق أوسطية غير ممكنة بدون حوار مع حماس : مارغيلوف .33
يرى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف أنه ال توجد في إسرائيل أو                 

لقد دعا أولمرت بعد إجراء االنتخابـات  "وقال . وارفلسطين في الوقت الراهن قوة واضحة قادرة على إجراء ح       
اإلسرائيلية محمود عباس إلى المحادثات منوها كذلك إلى خطة اللجنة الرباعية للتسوية، ولكن لن يكون ذلـك                 

حماس ال تعترف بإسرائيل    : "وأضاف". ممكنا بدون حماس التي تعتبر حاليا القوة السياسية الرئيسية في فلسطين          
   ".إن كل ذلك يمثل واقعا متجهما.  األخيرة نفسها بجدران ومخافر لتبتعد عن حماسفي حين تحيط

  31/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  وألمانيا تحدد شروط" حماس "بحكومةهولندا ترفض االتصال  .34
ستواصـل لقـاء    أعلنت الخارجية الهولندية أن بالدها لن تجري أي اتصال بالحكومة الفلسطينية الجديدة لكنها              

من جهته طلب وزير الخارجية األلماني شتاينمر من الحكومة الفلـسطينية           . محمود عباس ومساعديه المباشرين   
  .تلبية مطالب األسرة الدولية وإال فإن المساعدات ستقطع عنها في حال لم تفعل

1/4/2006الخليج اإلماراتية    
  

  لحدودمن الترسيم األحادي ل" إسرائيل"مسؤول دولي يحذر  .35
من أن أي إجراء أحادي الجانـب       ” إسرائيل“ حذر نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية          : ب.ف.أ

وقال كالومو خـالل     .لترسيم حدودها النهائية سيجعل خيار الحل السلمي بالنسبة للفلسطينيين أمراً أكثر صعوبة           
ولة فلسطينية قابلة للحياة في إطار حل مـن دولتـين           إذا كانت فرصة قيام د    “اجتماع لمجلس األمن الدولي إنه      

، سيصبح إقناع الفلسطينيين بأن لهم مصلحة في        ”إسرائيل“سيصبح ضعيفاً بسبب أفعال أحادية الجانب تقوم بها         
  .”التوصل إلى تسوية أمراً أكثر صعوبة

  1/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  يضمها المجتمع الدولي كي بشروط السالمتفي أن  حماسعلى : باري مارستون .36
 أن ال تصعيد ضد حماس بعد فوزها في االنتخابـات وتـشكيلها             الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية     أعلن

هـا حـرة   واعتبرقال أنهم   كيفية حدوث االنتخابات التشريعية والتي      ب الترحيب البريطاني  وأشار إلى   , الحكومة
 يجـب أن تفـي بهـا    مـا قف الحكومة البريطانية واضح من ناحية موإال أن .  بنتائجهامونلتزأنهم ي ونزيهة و 
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لعنـف،  ل نبـذ    مـن , حماس، من أجل أن يضمها المجتمع الدولي كحزب ملتزم بالعملية الديموقراطية السلمية           
 وحول ما نشر    .االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الفسلطينيين واإلسرائيليين          و

عن اتجاه لدى الحكومة البريطانية إلجراء اتصاالت مع حركات االخوان المسلمين فـي الـدول               معلومات  من  
ال مانع مـن    حيث  ,  إزاء هذه الجماعات واألحزاب    ة البريطانية سياسال تغيير في    أكد أن ال  , العربية واإلسالمية 

العقبة الوحيـدة   واعتبر أن   . رهابحيث المبدأ من االتصال واالحتكاك بأي جماعة ترفض استخدام العنف واإل          
ـ  هـي ال   ,غيرهم من الذين لم يتم حظرهم عبر القـوانين البريطانيـة          معهم ومع   التي تعيق االتصاالت     ر حظ

اتصاالت رسمية جارية اآلن بـين أفـراد مـن          من   أن ليس هناك     إال أنه أكد  المفروض عليهم داخل بالدهم،     
اك خطة محددة للقيام بحوار معهم بشكل مـنظم فـي هـذا             ، وليس هن  ييناالخوان المسلمين ومسؤولين حكوم   

  .الوقت
  31/3/2006المستقبل اللبنانية 

 
  أحادي الجانبللفصلالمواجهة مع برنامج كاديما  .37

  ياسر الزعاترة 
بات واضحاً أن الخطوة اإلسرائيلية القادمة التي يتوقع الشروع في تنفيذها بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية هي                

، أمـا   1948 أحادي الجانب عن أكثر من نصف الضفة الغربية ستضم إلى األراضي المحتلة عـام                االنفصال
القدس فستبقى موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية باستثناء بعض األحياء العربية التي قد يجري الـتخلص منهـا                 

  . بسبب عبئها السكاني
 مع فصل كامل عن الضفة الغربية، أي أن الممر          بالنسبة لقطاع غزة يميل اإلسرائيليون إلى جعل حدوده دولية،        

فكيف سيتعامل الفلسطينيون مع وضع من هذا النوع؟ ما ينبغي أن يقال         . اآلمن الذي نص عليه أوسلو لن يتحقق      
ابتداء هو أن خطة االنفصال أحادي الجانب بجزئيها ليست تعبيراً عن انتصار إسرائيلي، بقدر ما هـي تعبيـر                   

الدولة التي خططت للهيمنة على المنطقة برمتها من خالل اتفاق أوسلو، ها هي تنـسحب               عن هزيمة، وها هي     
  . أو جدار أمني كي تهرب من الفلسطينيين ومقاومتهم'' جيتو''إلى داخل 

من الضروري أن يأتي الرد الفلسطيني واضحاً في توحده على سياسة مدروسة لمواجهة الوضع الجديد، إذ أننا                 
، ما يعني أن مواقع أمنية ستبقى في المناطق، على رغم أن الضفة ستتحول إلى عـدد                 '' مدني فك ارتباط ''أمام  

  .من الكانتونات المعزولة عن بعضها البعض
ال بـد مـن     . وفي العموم فإن االجتياحات ستتواصل، األمر الذي يعني أن مواقع االشتباك مع العدو ستستمر             

االحتالل، إضافة إلى مقاومة واسـعة بالـسالح لالجتياحـات،          الرد بفعاليات شعبية واسعة ضد الجدار وضد        
وتوجيه الضربات للمستوطنات والمواقع العسكرية ما أمكن ذلك، وكل ذلك من أجل إبقاء اإلسـرائيليين فـي                 

  .وضعية حرب، مع بقاء الشعب الفلسطيني ضمن إطار معادلة المقاومة ال يغادرها
ير، فاالنفصال يعتمد على لحظة عابرة في ميزان القوى الدولي تتمثـل       سياسياً لن يكون الوضع سيئاً إلى حد كب       

في إدارة متصهينة في البيت األبيض، وغرب تابع لألمريكيين، لكن الموقف سيتغير، ليس فقط بسبب الفـشل                 
األمريكي في العراق، بل أيضاً ألن مبررات االحتالل ستكون واهية، فالجدار الذي يحتمون به مرفوض بقرار                

  . محكمة الهاي، وال بد من إزالته وتعويض المتضررين عنهمن
نحن إذن أمام مرحلة جديدة من النضال ضد االحتالل، وإذا توحد الفلسطينيون على سياسة جديدة تعيد النظـر                  

  . فيما مضى، وتعلن مواصلة االنتفاضة حتى دحر االحتالل عما تبقى من الضفة الغربية كخيار مرحلي
أحد بتنسيق االنسحاب من الضفة كما جرى في غزة، بل يجب أن يكون انسحاباً مـن طـرف                  المهم أال يتبرع    

واحد، وحتى ال يباع على المجتمع الدولي، كما وقع مع االنسحاب من غزة، بوصفه تنازالً إسرائيلياً مؤلماً عن                  
  .أرض اآلباء واألجداد
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  1/4/2006الدستور 
  

   عرض أولمرتترفضوافكروا قبل أن  .38
  من الراشدعبد الرح

في الصيف الماضي قالت اسرائيل انها ستغادر قطاع غزة المحتل وجاءت الـردود بـصواريخ وتـصريحات                 
وما ان غادر آخر محتل اسرائيلي من اخر مستوطنة فـي غـزة، اال واشـتبك                . محذرة من مؤامرة االنسحاب   

  .همالفلسطينيون المعارضون لالنسحاب مع بعضهم كل يفخر بالنتيجة رافعين اعالم
جاءه الرد بالتحذير   . اليوم ايهود اولمرت طرح عرضا مماثال، يريد االنسحاب من بعض الضفة الغربية المحتلة            

والرفض، ألم نتعلم من زمن الرئيس المصري الراحل انور السادات ان كل انسحاب هو انتصار؟ ألم نتعلم من                  
  الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات القائل خذ وطالب؟

ء اولمرت ان يخلق واقعا جديدا بانسحاب جزئي فان ذلك يعني انه يستسلم لواقع جديـد بتحريـر اراض                   ان شا 
فلسطينية أخرى، وكل انسحاب هزيمة وليس انتصارا، وكل شبر تتركه اسرائيل هـو شـبر تكـسبه الدولـة                   

ه كثيرون بالطوب ال ننسى انها غرست علمها على أول شبر في غزة ـ اريحا المشروع الذي رما . الفلسطينية
  .واعتبروه خيانة عظمى للقضية

لماذا ال النـسحاب الـضفة الجزئـي؟        . قصة فلسطين يمكن ان تختصر في الفرص الضائعة والالءات البكماء         
المبرر انها سميت بحدود نهائية، أليست هذه مقولة االسرائيليين في كل احـتالالتهم وانـسحاباتهم الماضـية؟                 

الضفة وغزة وسيناء المصرية اعلنت انها حدود نهائية؟ اما الشرعية الدوليـة فقـد              اسرائيل يوم استولت على     
  . وما تجاوزها اعتبرته احتالال67خطت حدودها حدود قبل حرب 

هذا من حيث المبدأ، أما من حيث التفاصيل فان اولمرت، مثل بيغن وشامير وباراك وبيريس وشارون، يريـد                  
  . يل عندما يضطر لالنسحابتقليص خسائره السياسية داخل اسرائ

االنسحاب الجزئي من الضفة هو بداية النهاية لالحتالل ألن الضفة هي األرض المقدسة والـصعبة والمكتظـة                 
اولمرت يعلم ان االنسحاب الجزئي سيؤدي الى انسحاب نهائي وال بد ان يبيعـه لمواطنيـه                . وقلب النزاع كله  

حاب في صورة هزيمة لبالده التي تعاني من حصار امني منذ           لن يعرض االنس  . مجزأ كما بدأ شارون من غزة     
بداية االنتفاضة في التسعينات، وكذلك من حصار دبلوماسي دولي، لهذا سيرفقه بكل ما يطمـئن االسـرائيليين                 

اسرائيل اعلنت عن خريطة مشوهة تحاصر من كل الجهات االراضـي التـي سـتعيدها               . ويقلق الفلسطينيين 
لهم عن النهر مع االردن، وستحافظ على الطرق الى القدس مدركة انها اهم موقع تفاوضي               للفلسطينيين، وستعز 

ومهما كانت المسامير االسرائيلية المنثورة في خريطة الطريـق الجديـدة اال انهـا سـتعيد                . في اليوم األخير  
  مقاء؟ال ح فهل يستحق األمر الترحيب المشروط أم الرد بـ. للفلسطينيين بعض اراضيهم المحتلة

  1/4/2006الشرق األوسط 
 

  إشكالية التقاسم الوظيفي والتنافر السياسي: فتح وحماس .39
  آصف قزموز

ن االنتخابات اإلسرائيلية استطاعت أن تفرز ألواناً عدة مع إبقاء حزب كديما تحت رحمة األحزاب الـصغيرة                 إ
طينية بفرز لون واحد شكل حكومة      لتشكيل حكومته، في حين انحصرت السمة األبرز في نتائج االنتخابات الفلس          

بالتالي فإن أية حكومة إسرائيلية مقبلة لن يكون بمقدورها الصمود أمـام الريـاح              . األغلبية الخاصة به بأريحية   
السياسية العاتية على حلبة الصراع السياسي اإلسرائيلي لفترة انتخابية كاملة، وستظل عرضة للدعوة النتخابات              

ومع أن حماس شكلت حكومتها بأغلبية برلمانية مرتاحة إالّ أن أسـباب          . ب األخرى مبكرة وتحت رحمة األحزا   
النجاح المطلوبة لهذه الحكومة ستظل هشة ومشكوكاً فيها إذا لم تحسن حماس أداءها وإثبات جدارتها في طرح                 



 

 17

نه وتطـويره   البديل األفضل والنزيه وتنجح في التكامل مع جسم السلطة الفتحاوي والعمل على إصالحه وتحسي             
وهـذا األمـر    . وفقاً لما طرحته نظرياً على الشارع الفلسطيني الذي جاء بها إلى سدة البرلمان وحلبة الحكومة              

يتطلب وبالضرورة إرادة حمساوية شجاعة واستعداداً فتحاوياً لقبول لعب هذا الدور التكاملي المِلح الذي سيكون               
ة الخطاب الحمساوي على التقاط اللحظة السياسية المناسـبة         الفيصل في نجاحه من عدمه يتوقف على مدى قدر        

التي يعيد بها صياغة خطابه السياسي االنتخابي على قاعدة أن الخطاب السياسي المقاوم ال يمكن أن يكون هو                  
ذاته وبحذافيره الخطاب السياسي لسلطة ودولة تحط رحالها على الكوكب ذاته مـع اآلخـرين، وعلـى مـدى        

قبول هذا الدور الذي يسير جنباً إلى جنب بالتوازي مع جهودها الداخلية الحثيثة لتمتـين وحـدتها                 استعداد فتح ل  
السياسية والتنظيمية بما يعيد لها إعادة االعتبار ويؤمن لها القدرة الكافية لحفظ خط الرجعـة المفـضي إلـى                   

  .السلطة، وخالف ذلك ربما نكون أمام نوع من العبث والالمنطق
ماس في أداء دورها من خالل التأسيس والتكامل مع ما أورثتها إياه التجربة الفتحاوية في السلطة                فهل ستنجح ح  

وتكون قادرة على االحتفاظ بخط الرجعة أو حبل سري مع فتح يؤمن الحماية الالزمة للحقوق والثوابت الوطنية                 
ية النبيلة لن يكون ممكناً إالّ إذا أقلـع         صاحبة اإلجماع الوطني بكل ألوان الطيف؟ بل ان بلوغ هذه الغاية الوطن           

الجانبان وظال بعيدين كل البعد عن التعامل مع لعبة السلطة كهدف بحد ذاته، بل وسيلة لبلوغ غاية وطنية نبيلة                   
وهل سيكون بمقدور فتح وحمـاس أن تكونـا ِسـتْر وغَطَـا             . تستحق من الجميع كل أشكال التضحية والفداء      

اس الصاعدة إلى السلطة بسقف سياسي عاٍل وصارخ بالحدة ذاتهـا والحـد الـذي               لبعضهما في ظل سلطة حم    
عايشناه وشاهدناه على امتداد السنوات الماضية منذ أوسلو المغدور وحتى اآلن ودون أن يكون أحدهما مطيـة                 

داً مـشابهاً   وهل بمقدورهما أن يشكال ن    ! لآلخر ولحسابات فئوية ضيقة تنتقص من كيانيتهما السياسية والوطنية؟        
لذاك الثنائي اإلسرائيلي الذي قارب ما بين ثوابت وأهداف وتوجهات كل من الليكود والعمـل فـي نظرتهمـا                   

  .ورؤيتهما للسالم مع الفلسطينيين
  1/4/2006األيام الفلسطينية 

 
 حكومة حماس وفرص النجاح .40

 عبد الباري عطوان
في تاريخ الصراع العربي ـ االسرائيلي، تمثلت االولي في  سجلت وقائع االيام القليلة الماضية سابقتين مهمتين 

انتهاء سيطرة اليمين المتطرف علي السياسة االسرائيلية التي استمرت ثالثين عاما، وتجسدت الثانية في اسدال               
 .الستار علي زعامة حركة فتح للعمل السياسي الفلسطيني التي استمرت اكثر من خمسة وثالثين عاما

يادة ايهود اولمرت شكل انقالبا اطاح بالقيادات العسكرية، وانتقال السلطة الي حماس انهي زمـن               فوز كاديما بق  
 .حكومات االبوات، والمفاوضات السرية، والتدخالت الرسمية العربية في الشأن السياسي الفلسطيني

 االقليميـة   ى، والقـو  هذه التغييرات المتسارعة والمفاجئة في خريطة قطبي الصراع، اربكت االدارة االمريكية          
 . حين غرة، وال تملك اي خطط جاهزة للتعامل معهاىوالدولية، النها اخذت عل

االدارة االمريكية ارتكبت خطأ فادحا يشكل امتدادا الخطائها القاتلة في العراق، عندما تبنـت سياسـة ايهـود                  
لنهائية للدولة العبرية قبل نهاية هذا      اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي المقبل في ترسيم احادي الجانب للحدود ا          

وعبرت السيدة كوندوليزا رايس بوضوح عن هذا الموقف يوم امس االول، وزادت اللجنة الرباعية مـن                . العقد
خطورة هذا الموقف وتبعاته عندما ربطت مساعداتها للفلسطينيين باعتراف حمـاس بالدولـة العبريـة ونبـذ                 

 .االرهاب
 الف جريح، ومئة الف شـهيد       18 االن ثالثة آالف قتيل و     ىاصلة في العراق كلفت حت    األخطاء االمريكية المتو  

 مليار دوالر، وبرنامجا نوويا ايرانيا طموحا بـات      300عراقي، وحربا اهلية طائفية، وخسائر مالية زادت عن         
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 يؤدي الـي    اما الخطأ االمريكي القديم المتجدد في فلسطين فقد       .  بعد بضع سنوات من انتاج رؤوس ذرية       ىعل
 .انفجار الفوضي واعادة الصراع الي مربعه االول، وخروجه عن السيطرة كليا

.  حكومة حماس لن تزيدها اال قوة، ولن تزيد الـشعب الفلـسطيني اال عنـادا          ىالضغوط التي تمارس حاليا عل    
نجاد رئيسا، قـد     تطرف الشعب االيراني والرد عليها بانتخاب احمدي         ىفمثلما ادت االستفزازات االمريكية ال    

فالشعوب العربيـة واالسـالمية شـعوب       . تؤدي المقاطعة االمريكية الغربية لحماس وحكومتها للنتيجة نفسها       
 .عاطفية، تلعب الكرامة الوطنية دورا حاسما في تشكيل حياتها وردود فعلها

الفاسدة لحركة فتح،   ويبدو واضحا للعيان ان حلفا يتكون حاليا الفشال حكومة حماس يضم مجموعة من الطبقة               
 استراتيجية تشديد الخناق االقتصادي، والمقاطعة      ىوالواليات المتحدة، واالتحاد االوروبي والدولة العبرية، ويتبن      

السياسية والدبلوماسية، وخلق ازدواجية في قيادة الشعب الفلسطيني، اي رئاسة السلطة بقيادة محمـود عبـاس                
 رئاسة حميدة مقبولة امريكيا، والثانية خبيثة لعـدم مالءمتهـا للـشروط             ىاالول. ورئاسة الوزارة بقيادة حماس   

 .والمواصفات االمريكية ـ االسرائيلية ويجب ان تحاصر
هذا الحصار ربما يؤدي الي تقوية حماس بدال من اضعافها، وانجاحها بدال من افشالها، سواء اسـتمرت فـي                   

ن حكومتها الوليدة قد تكون آخر حكومـة فلـسطينية اذا مـا             السلطة، او خرجت منها، وربما ال نبالغ اذا قلنا ا         
 . االستقالةىأجبرت عل

 نجاح حكومتها وفق الشروط االمريكيـة،       ىوتخطئ االدارة االمريكية اذا اعتقدت ان حركة حماس حريصة عل         
نبذت االرهاب  واال لتجاوبت معها مثلما فعلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عندما اعترفت بالدولة العبرية و             

 .ولم تجن غير خيبة االمل، والسقوط في االنتخابات االخيرة
 حماس بالصدفة المحضة، وهي لم تسع اليها، ولم تكن مستعدة لها، وكلما طال وجودها في                ىالحكومة جاءت ال  

 السلطة تضعضعت مكانتها، وزادت متاعبها، واحتماالت حدوث انشقاقات فيها فجناحها العسكري يتململ مـن             
 دار الفناء ربما يجد في واقعية جناحـه الـسياسي،           ىالبطالة، وطابور االستشهاديين الذي اختار دار البقاء عل       

 . الميثاق والبرنامج السياسيىوهدنته المتجددة خروجا عل
طبيعة المزاج السياسي الفلسطيني داخل االراضي المحتلة تغيرت في االعوام القليلة الماضية، وباتت ابعد عن               

وتـتلخص  . واقعية واقرب الي التطرف، واصبح من المتعذر تسويق اي اتفاق سالم ال يلبي الثوابت الرئيسية              ال
فهذه السياسات  . اسباب هذا التغير في السياسات االسرائيلية االحادية الجانب، واالنحياز الغربي واالمريكي لها           

 .بر في العالمحولت غزة الي سجن كبير، وستحول الضفة الي سجن اكبر، بل االك
 استمدت قوتها مـن الخـارج الفلـسطيني، واحتكمـت           ىالفرق الشاسع بين منظمة التحرير وحماس، ان االول       

العتبارات الجغرافيا، ووقعت اسيرة لضغوط االنظمة العربية، بعد تآكل التزامها تجاه الفلسطينيين ورضـوخها              
اخل الفلسطيني حاضنتها الطبيعية، ولذلك باتت محـصنة        لالمالءات االمريكية، بينما تستمد الثانية قوتها من الد       

قيادة المنظمة عادت الي الـداخل      . من الضغط العربي الرسمي، ومدعومة من الرأي العام العربي واالسالمي         
 ظهر تنازالت اتفاقات اوسلو، وحماس وصلت الي السلطة بسبب فشل هذه االتفاقـات وفـساد موقعيهـا،                  ىعل

 .الذي اوصل اليهاوافالس النهج السياسي 
حكومة حماس ربما ال تعمر طويال بالنظر الي طبيعة الحرب التي تشن حاليا ضدها، وبهدف اسقاطها، ولكـن                  
هذا ال يعني ان حكومة فرسان الفساد ستكون البديل، فالتاريخ الفلسطيني ال يعيد نفسه، البديل سيكون الفوضي                 

 .علي غرار ما يحدث حاليا في العراق
مريكية نجحت في الوصول الي المريخ، ولكنها فشلت دائما في قـراءة خريطـة الـشرق االوسـط                  االدارة اال 

 . الفاعلة فيها، وتخبطها في العراق، وافغانستان، وتجاه الملف االيراني هي بعض العيناتىالسياسية، والقو
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احد بدعم الرئيس بـوش     ايهود اولمرت، أو احمد الجلبي االسرائيلي، ربما ينجح في ترسيم الحدود من جانب و             
والمحافظين الجدد، ولكنه سيخلق بؤرة من العنف في القفص الفلسطيني المسمي دولة، يتواضع امامها العنـف                

 .العراقي الحالي
العاهل االردني تحدث عن الهالل الشيعي، الذي يمتد من العراق الي لبنان، ونحن هنا نتحـدث عـن الهـالل                    

 .اق عبر االردن وسورية ولبنان ايضاالمقاوم الذي سيصل فلسطين بالعر
تجربة المقاومة في العراق نجحت في رفع كلفة االحتالل ماديا وبشريا، وتجربة المقاومة في فلسطين ستـسير                 

 . النهج نفسه وفي فترة قريبة جداىعل
 انعقاد  دخول مؤسسة القمة العربية مرحلة االحتضار، وربما الموت السريري، مثلما شاهدنا ذلك بوضوح اثناء             

دورتها االخيرة في الخرطوم يعني ان القضايا العربية، وفلسطين والعراق خاصة، خرجت من دائـرة التـأثير                 
واسالم اليوم ليس اسالم الحرب الباردة ووعـاظ الـسالطين،          . وبديل التعريب دائما هو االسلمة    . العربي تماما 

لقاعدة الجديدة مقرا قياديا في العراق، لن نفاجأ اذا         ومثلما فتحت ا  . ومشايخ فتاوي تبرير االذعان للبيت االبيض     
 حماس مثلما يترحم معظم الزعماء العرب       ىما اسست فرعا آخر في غزة ونابلس وجنين، وستترحم امريكا عل          

 . العراق القديمىعل
 31/3/2006القدس العربي 

  
  !أولمرت يرسم لـ حماس حدود الدولتين .41

 سليم نصار
رت أن غياب الشريك الفلسطيني سيوفر له الفرصة المثالية لتسريع الجدول بسبب فوز حماس، رأى أولم

 سيكرس لتثبيت 2006، على اعتبار أن ما تبقى من سنة 2007الزمني الذي سيباشر في تطبيقه مطلع سنة 
  .الحكومة االئتالفية

ات، خصوصاً أن ويقدر زعيم كديما الجديد أن ترسيم الحدود بشكل نهائي لن يستغرق أكثر من ثالث سنو
  .الواليات المتحدة واالسرة الدولية لمحتا الى االعتراف بالحدود كأمر واقع، شرط أال تثير سخط الفلسطينيين

وأشارت جريدة معاريف األسبوع الماضي الى الوعد الذي قطعته وزيرة خارجية أميركا كوندوليزا رايس، بأن 
ي مع إسرائيل الى درجة المعاهدة الدفاعية كي تؤمن لها إدارة جورج بوش سترفع مستوى التحالف االستراتيج

  .مظلة دفاعية نووية ضد هجمات إيران المحتملة
قبل االنصراف الى معالجة شكل الحكومة، طلب أولمرت من سكرتيرته شوال زاكين، تزويده بالملف المتعلق 

ثم كتب من بعده . الم المفقودبمستقبل القدس، أي الملف الذي نشر بعض تفاصيله دينيس روس في كتابه الس
موشيه عميراف، مستشار ايهود باراك لشؤون القدس، عن الصعوبات العملية التي حالت دون تحقيق خطة 

ويقول عميراف إن زعيم ليكود السابق حرص على بسط الطابع اليهودي . تهويد القدس، كما أرادها شارون
غرافي، بحيث يصبح عدد السكان اليهود أكثر من ثمانين في على المدينة، مع األخذ في االعتبار الوضع الديمو

. ولكن التآكل التدريجي لألكثرية اليهودية تراجع لمصلحة السكان العرب الذين رفضوا مغادرة القدس. المئة
كذلك فشل الهدف الجغرافي الذي وضعه شارون مع المجلس البلدي بغرض السيطرة على مساحة سبعين 

ومن أجل التوصل الى هذه الغاية، أمر شارون ببناء أحياء يهودية وبفصل .  شرق المدينةكيلومتراً مربعاً من
وبعد مضي سنوات عدة على هذا المشروع المريب، اتصلت القدس . المدينة عن التجمع المديني العربي

وكانت . فيةالشرقية من ناحية العمران بالضفة الغربية، وتحولت الى عاصمتها السياسية واالقتصادية والثقا
النتيجة أن السكان العرب ظلوا يقطنون فوق ثلثي أراضي المدينة الشرقية، في حين لم يحتل اليهود أكثر من 

  .الثلث
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ويعترف عميراف أن شارون أخفق أيضاً في تنفيذ الهدف الثالث المتمثل باضفاء شرعية دولية على سلطة 
المساعي الديبلوماسية في اقناع معظم دول األمم المتحدة  سنة، لم تنجح 35ولكن بعد مرور . إسرائيل السياسية

  .في نقل سفاراتها من تل أبيب الى القدس الشرقية
ايهود باراك اقترح على أولمرت القيام بحل آخر يقوم على تبادل األراضي وتعيين مجلسي بلدية، األول يتولى 

  .لعمل في أورشليم الى الغربسير العمل في الجزء الشرقي، بينما يتولى المجلس الثاني سير ا
في مفاوضات كامب ديفيد اقتنع الرئيس بيل كلينتون باالقتراح الذي يقول إن القدس يجب أن تُعامل كثالث مدن 

أي أنه تجب إدارتها كمدينة مقدسة للديانات التوحيدية الثالث، تضم أكثر من سبعة وخمسين جامعاً . في واحدة
وربما يصار الى بحث هذا الموضوع الشائك باالشتراك مع . ديمة وحدهاوكنيسة وكنيساً في المدينة الق

الفلسطينيين، األمر الذي يرجئ التفاوض حوله الى المرحلة األخيرة، ريثما تكون أزمة التفاوض مع حماس قد 
  .حلت

ء حوار الجرا) حماس(في البيان الوزاري لمح رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية الى استعداد حكومته 
  .مع اللجنة الرباعية الدولية للبحث عن كل السبل من أجل انهاء حال النزاع وإقرار الهدوء في المنطقة

. وفسرت إسرائيل هذه العبارة بأنها تندرج في إطار الكالم المعسول الذي تطلقه حماس الستمالة الدعم الدولي
هدف الى محاورة الفريق الذي يضم روسيا، الدولة كما فسرتها شخصيات فلسطينية محايدة بأنها خطوة ايجابية ت

ولقد أيد حسني مبارك هذا المنحى في حديثه على التلفزيون . التي تعتبرها حماس جسر الحوار واالستقرار
ويرى رئيس مصر أن الحكومات . اإلسرائيلي، مطالباً بضرورة اعطاء حماس فرصة للتكيف أو لالنعطاف

 الحواجز، حظر التجول، - على المعارضة الفلسطينية مختلف أنواع الضغوط اإلسرائيلية المتعاقبة مارست
 ولكن هذا كله أدى الى -اغالق أبواب العمل، اقتالع أشجار البساتين، هدم المنازل، تجميد العائدات الضريبية 

ل لصالح ولقد اقترح مبارك دفع االموال التي تجنيها اسرائي. ظهور حماس في فلسطين وحزب اهللا في لبنان
  .لعل هذه الخطوة تمهد النفتاح أوسع)  مليون دوالر شهريا60ً(السلطة الفلسطينية 

 58 ألف عامل و174 بأكثر من بليوني دوالر، بينها أجور 2005قدرت السلطة الفلسطينية النفقات العامة سنة 
صف النفقات، بينها ووصلت االيرادات الى بليون ومئة الف دوالر، أي ما يعادل ن. ألف شرطي ورجل أمن

 مليون دوالر حصيلة 320 مليون دوالر تجنيها اسرائيل و400 مليون دوالر من جباية الضرائب و400
مساعدات خارجية، تدفع نصفها دول االتحاد األوروبي وأميركا، والنصف اآلخر السعودية وبعض الدول 

ة على نحو بليون دوالر من االتحاد اضافة الى هذه المبالغ، فقد حصلت السلطة السنة الماضي. العربية
  .االوروبي واميركا كزيادة خاصة من أجل بناء مشاريع مختلفة

الرئيس المصري يحض اسرائيل على عدم معاقبة حماس خوفاً من رميها في أحضان دول ليس من المصلحة 
 ايران تغطية العجز وهو بالطبع ال يتوقع من روسيا أو تركيا أو حتى من. إدخالها الى الساحة الفلسطينية

 مليون دوالر سنوياً من ايران، في 70وتعترف الحكومة االسرائيلية ان الجهاد االسالمي تحصل على . الكامل
ويقول قادة حماس ان موقفهم مرتبط بالمبادئ االسالمية، وان .  مليون50حين ال تزيد حصة حماس على 

ويقول الرئيس محمود عباس في هذا السياق ان . لعقيدةامتناعهم عن االعتراف باسرائيل، هو نهج منسجم مع ا
 االسرائيلي هو صراع سياسي، وليس صراعاً دينياً، وانه هو والمرحوم ياسر عرفات -الصراع الفلسطيني 

وأبو عالء، ينتمون الى االسالم دينياً، ولكنهم وقعوا اتفاق اوسلو إلنهاء حال االحتراب الطويل أوالً، وللموافقة 
وهو يرى ان حماس قادرة على االعتراف باالتفاقات الموقعة من قبل السلطة، . أ الدولتين لشعبين، ثانياًعلى مبد

  !تماماً كما وجدت صيغة العالن هدنة طويلة مع اسرائيل
. لم تعلن اسرائيل عن قبولها ترسيم حدودها النهائية) 1947نوفمبر / تشرين الثاني(منذ صدور قرار التقسيم 

عاهل االردني الراحل حسين هذه الحقيقة في مذكراته، مؤكداً ان زعماء اسرائيل كانوا يتهربون من وقد نشر ال
سؤاله حول الخط النهائي لحدود دولتهم، والسبب في رأيه، أنهم كانوا يشترون الوقت من أجل توسيع هذه 
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قرر ايهود اولمرت ترسيم  سنة، 58وبعد انقضاء . الحدود بحيث تتسع الستيعاب االعداد الكبيرة المهاجرة
وفي تصوره . الحدود مع فلسطين واالردن، ولو اضطرته مقاطعة حماس الى تنفيذ ما وعد به من جانب واحد

، األمر الذي يفرض على اسرائيل 1967ان قادة حماس سيعلنون حدود دولتهم ايضاً خارج الخط األخضر سنة 
 بأنها مخالفة لمعناها، - ومعناها الى األمام -لذي يصف كديما وهذا ما يثير سخط نتانياهو ا. انسحاباً تدريجياً

  .اي انها سترجع اسرائيل الى ما وراء الخط األخضر
وفي تقديره ان حماس تقود مناورة بالغة األهمية ألن عدم اعترافها باسرائيل يسقط عن شرعية الدولة العبرية 

سارق يريد غفران المسروق، وان اتفاق اوسلو كان أقوى حججها، والسبب كما كان يقول ادوارد سعيد، ان ال
وهذا ما دعا رئيس الوزراء . أهم من كل اعترافات الدول التي منحت شرعيتها للدولة المصطنعة اسرائيل

اسماعيل هنية الى المطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات العالقة بموضوع فلسطين، قبل االنتقال الى مسألة 
  . ألن اسرائيل ما زالت دولة محتلةاالعتراف المتبادل،

وكان . قبل انتخابه بشهرين، حذر اولمرت من مواصلة احتالل فلسطين، ألن اسرائيل تتحول الى دولة مارقة
بهذا التعريف يذكر بأن الصحف األوروبية تشبه نظام بالده بنظام التفرقة العنصرية السابق في دولة جنوب 

ف انه كان له الدور األكبر في اقناع شارون باالنسحاب من قطاع غزة، وبناء وتؤكد الصح). ابارتهايد(أفريقيا 
 أبا ايبان الى الوكالة 1947ولقد اعتمد على نص المذكرة التي قدمها وزير الخارجية سنة . جدار الفصل

وهما جماعتان . ان نزاعاً يصعب ضبطه انفجر داخل دولة صغيرة، بين جماعتين: اليهودية، وهذا مطلعها
قد يقال انه باستطاعة اليهود . تختلفان في الدين واللغة والتاريخ والثقافة والتفكير والسلوك، والطموحات الوطنية

والعرب، العيش معاً والعمل معاً في فلسطين، إذا هم قاموا بجهد خالص من أجل تأسيس أرضية وطنية 
ين، يصعب تأمينهما للفريقين من دون والسبب ان السالم والنظام في فلسط. ولكن هذا غير ممكن. مشتركة

وإذا كان من المتعذر حكم كل فلسطين . ممارسة سلطة قمعية، ال بد وان يحكم بواسطتها أحدهما كل فلسطين
  بعدالة من قبل فريق واحد، فلماذا ال يحكم الفريقان جزءين مستقلين من أرض فلسطين؟

ولم تطرح على ابا ايبان السؤال الذي طرحه الرئيس والطريف ان األمم المتحدة أخذت بجدلية هذا المنطق، 
  لماذا اختير الشعب الفلسطيني كي يدفع ثمن اضطهاد اليهود في المانيا النازية؟: االيراني احمدي نجاد

وهذا ما كرره رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هذا االسبوع عزيز الدويك، على شاشات التلفزيون 
  !االجنبية؟
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  يفضحون دناءة نفوسهم .42
  جهاد الخازن

 ما كنت أتصور في حياتي أن أقرأ على لسان استاذين جامعيين أميركيين بارزين كل ما قلت وقال كتّاب 
عرب مثلي عن أميركا واسرائيل واللوبي، أو الذَنَب الذي يهز الكلب، على مدى سنوات وعقود، ومع ذلك فهذا 

ون ميرزهايمر، من دائرة العلوم السياسية في جامعة شيكاغو والبروفسور ما حدث بعد أن أصدر البروفسور ج
دين والت، عميد كلية جون أف كنيدي للحكومة في جامعة هارفارد دراسة بعنوان اللوبي االسرائيلي والسياسة 

ارد وقد سحبت هارف. الخارجية األميركية أثارت عاصفة سياسية وأكاديمية لن يهدأ غبارها في أي وقت قريب
    .اسمها عن الدراسة وخسر والت عمادة كلية جون أف كنيدي، والحبل على الجرار

 صفحة نصفها عن مراجع البحث، والصفحة األولى تقول ان التأييد األميركي الكامل السرائيل، 81الدراسة في 
ة قبلت ان تضع مع جهود نشر الديموقراطية هددت األمن األميركي، وتسأل كيف حدث ان الواليات المتحد

  أمنها جانباً لتخدم مصالح دولة أخرى؟
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الجواب هو اللوبي االسرائيلي المهيمن الخانق الذي يسيطر على الكونغرس ويوجه وسائل اإلعالم ويمنع 
  .مناقشة الموضوع

فتح كلنا قال هذا مرة بعد مرة، إال أن أهمية ترديده اآلن هو انه ال يصدر عن طرف في النزاع، متهم قبل أن ي
فمه، وإنما عن أستاذ في جامعة شيكاغو التي انطلق منها طالب ليو شتراوس ليدمروا المصالح األميركية 
خدمة إلسرائيل وأستاذ في أهم كلية لدراسة السياسة في جامعة تعتبر أهم جامعة في العالم، مع االعتذار من 

  .أوكسفورد وكامبردج
همية الدراسة نفسها، وقد اقترحت على أصدقاء في المملكة العربية وتكاد تكون المراجع المرفقة بالدراسة في أ

السعودية ولبنان ان تترجم الدراسة كلها، وتوزع مجاناً في العالم العربي، وأن تطبع بلغتها األصلية وتوزع في 
  .العالم كله

 ألن أكثرهم اختار عدم المرة األولى ِلما تضمنت، والثانية: أنصار إسرائيل جنّوا مرتين وهم يقرأون الدراسة
  . كديمية–الرد حتى ال يوفروا دعاية مجانية لها ولكاتبيها، وفضل اضطهاد االستاذين بوسائل ليكودية 

وكشف الذين اختاروا الرد صدق كل سطر في الدراسة، وهم يفضحون دناءة نفوسهم، وقد قرأت نقداً متطرفاً 
وتوكوالت هارفارد الجديدة لحكماء صهيون انتهى بتذكير على موقع لغالة المحافظين الجدد كان عنوانه بر

الناس بالمحرقة، كأن قتل األوروبيين ماليين اليهود يبرر ان يسرق هؤالء أراضي الفلسطينيين ويدمروا حياتهم 
  .ويقتلوا النساء واألطفال

 عن اسرائيل دمره أحد أسوأ المحافظين الجدد هو آالن ديرشوفيتز، محامي او جي سيمبسون، الذي ألف كتاباً
وقد ورد اسم ديرشوفيتز . نورمان فنكلستين مؤلف كتاب صناعة المحرقة في كتابه الجديد ما وراء الوقاحة

كاعتذاري السرائيل في دراسة االستاذين، فكان ان قرر ان يرد عليهما لوضع األمور في نصابها الصحيح، أي 
  .فاع عن قتلة الجيش االسرائيلي وحكومة مجرمي الحربللكذب مرة أخرى، فمن الدفاع عن قاتل فرد الى الد

أنصار اسرائيل من الوقاحة ان يدافعوا عن اللوبي، واثنان من أركانه يواجهان المحاكمة بتهمة التجسس 
غير ان هذا بالنسبة اليهم تفصيل بسيط طالما انهم قدموا دائماً مصلحة اسرائيل على مصالح بالدهم، . إلسرائيل

  . دائماً، واآلن جاء اثنان من أبرز أساتذة الجامعات األميركيين ليثبتوا صدق كالمنا جميعاًوهو ما قلنا
األستاذان يقوالن ان اسرائيل وأنصارها سعوا الى دفع الواليات المتحدة في اتجاه حرب على العراق، والدراسة 

براهام فوكسمان، مدير رابطة تضم مراجع ثابتة لمسؤولين معروفين تؤكد هذا الكالم، ومع ذلك فقد أنكر أ
مكافحة التشهير باليهود بناي بريث، ان تكون هناك عالقة السرائيل وأنصارها بالحرب على العراق، وأبدى 

  .تخوفه من ان تستعمل هذه الحجة لتصوير تلك الحرب وكأنها حرب اليهود، حرب اسرائيل
 وولفوفيتز وريتشارد بيرل ودوغالس فايث هي حرب اسرائيل حتماً، ويكفي ان نتذكر من عصابة الحرب بول

ورأيي الشخصي هو أن المتطرفين من عصابة المحافظين الجدد هم الذين نشروا العداء . لنحسم الموضوع
لليهود، وللواليات المتحدة معهم، بتطرفهم وتحريضهم على الحرب، مع ان غالبية اليهود حول العالم براء من 

  . استطالع للرأي العام في اسرائيل والخارج ان غالبية يهودية تؤيد السالمهؤالء المتطرفين، فقد أظهر كل
أغرب ما وجدت وأنا أرصد ردود الفعل على الدراسة هو ان هاآرتز كانت أخف وطأة من المتطرفين 
األميركيين في الدفاع عن اسرائيل، فهؤالء على بعد عشرة آالف كيلومتر وهم بعيدون عن النار التي تحرق 

رائيليين والفلسطينيين، لذلك فهم يتطرفون طالما ان ابناءهم وبناتهم لن يحترقوا بها، وأقول مستطرداً ان االس
 عضواً في الكنيست 120الكنيست الجديد، أو أي كنيست سابق، أفضل من الكونغرس األميركي ألن نصف 
 عشرة معتدلين من أصل وسطي أو ليبرالي يمكن عقد سالم معه، في حين ان الكونغرس ال يضم أكثر من

  . عضواً في مجلسيه535
وأخشى ان يضيق المجال فأضيف نقطتين مهمتين من الدراسة األولى عن تحالف اللوبي مع األصوليين 
المسيحيين، وأسماء أبرز قادة هؤالء مثل غاري بوير وجيري فالويل ورالف ريد وبات روبرتسون وديك 
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ر اللوبي يتهمون كل من يعارضهم أو يقف ضد االنحراف نحو ارمي وتوم ديالي، والثانية عن ان انصا
  .اسرائيل بالالسامية، وهي تهمة أصبحت مستهلكة لكثرة ما رددت

وأعود الى ما بدأت به، فالدراسة تستحق ان توزع على أوسع نطاق في العالم العربي، وأهم من ذلك ان توزع 
 مستوى أكاديمي ممكن، وهما ليسا طرفاً في النزاع مع بنصها االنكليزي في العالم كله، فالمؤلفان من أرقى

  .اسرائيل ليتهما باالنحياز الى طرفهما
وكنت قرأت مختصراً للدراسة في البداية نشرته مجلة لندن ريفيو أوف بوكس الشهرية التي تعنى بعرض 

   :طلبها عبرالكتب، ثم وجدت الدراسة كاملة على االنترنت، ويستطيع القارئ القادر والراغب ان ي
http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-

011/$File/rwpـ110ـ06ـwalt.pdf  
البروفسور ميرزهايمر قال في مقابلة صحافية انه ال يوجد ناشر أميركي يقبل ان ينشر الدراسة، أو يجرؤ على 

  .شكلةولكن ال أعتقد بأن عند دور النشر العربية مثل هذه الم. ذلك
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