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  حكومة حماس تحاول احتواء الفلتان األمني .1
حكومة حماس أن : غزة ورام اهللا من فتحي صباحومحمد يونس عن مراسليها  2/4/2006الحياة نشرت 

 نجحت، هانجحت حتى االن في تطويق االحداث والصدامات المسلحة الدامية التي وقعت في غزة، ورغم ان
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شتباكات في ولو جزئياً، في اجتياز أول اختبار أمني لها، اال ان عوامل التوتر ما زالت قائمة وتهدد بتجدد اال
وحتى في ما لو نزعت حماس فتيل  . بسبب التوتر الشديد بين رجال المقاومة الشعبية واالمن الوقائي,أي لحظة

االزمة، فانه سيكون على حكومتها مواجهة االستحقاق االمني ووقف االنفالت وفرض النظام وجمع السالح، 
لن يفيدها التمييز بين سالح المقاومة حيث رها، وهي مسألة لن تستطيع ان تنفذها قبل ان تسحب سالح عناص

على ان المعضلة التي تواجهها االن هي كيف ستعمل على فرض القانون والنظام وهي تواجه  .وغيره
الجماعات المسلحة التي تنمو وتزدهر في ظل ضعف القانون والسلطة، في وقت تعاني االجهزة االمنية التي 

فهل ستلجأ الى . تها الى فتح، من الضعف والتفكيك والتمزيق بين مراكز القوىاستلمتها والتي تنتمي في غالبي
عناصرها لفرض النظام؟ واذا كانت قادرة على فعل ذلك في قطاع غزة، ماذا ستفعل بالنسبة الى الضفة 
الغربية؟ وكيف ستتعامل مع الميليشيات المسلحة للفصائل االخرى، وهل ستنجح في تأجيل الصراع معها 

في ضوء اصرار قادة حماس على رفض االحتراب الداخلي واالحتكام الى  وويت الفرصة على المواجهة؟وتف
  . على دعم المجتمع الفلسطيني لهم في فرض القانونونحكومة يعولالن في يالمسؤولفإن السالح، 
ى احتواء سعى إل  إسماعيل هنية أن:غزة من 2/4/2006الخليج االماراتية  مراسلة  لينا رضوانوذكرت

تداعيات أحداث الفوضى األمنية، التي وقعت، فطالب بسحب المسلحين من الشوارع، ودعا الفصائل إلى ضبط 
وأقر بأن الثقافة السائدة  .النفس، وذلك مع اإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل قائد لجان المقاومة الشعبية

  لجهة حفظ النظام واالنضباطهاى وقت حتى نجددفي الشارع الفلسطيني خالل السنوات الماضية تحتاج إل
  .والقانون وعدم االحتكام إلى السالح تحت أي ظرف من الظروف

 نيران اسلحتهم في    وان من فتح أطلق   يمسلحإلى أن   :  غزة  من 2/4/2006 عكاظ    مراسل القادر فارس  عبدوأشار
وافقـت  بينما  . النسحاب من الشوارع  الهواء في استعراض للقوة في غزة أمس في تحد لدعوة اسماعيل هنية با            

فيما هدد سمير المشهراوي باتخاذ اجراءات اذا لم يعتقل زعيمـا    .لدعوةللجان المقاومة الشعبية على االستجابة      
  .بلجان المقاومة الشعبية يلقون باللوم عليه في اشتباكات الجمعة

أدانت ما وصفته بالتصريحات  العليالجنة المتابعة أن : 1/4/2006 48 عرب مراسلة موقعألفت حدادولفتت 
 بوقفها فورا، رافضة حرف المسؤولية الكاملة تطالبوواالتهامات العشوائية التي صدرت عقب عملية االغتيال 

اعلنت عن دعمها للجنة التحقيق التي شكلتها  كما . لجهات فلسطينية داخليةهاعن العدو وتحميل عمليةالعن 
طالبت بتشكيل لجنة خاصة لفتح ملف  كما . إحالة المتورطين للسلطة القضائيةوزيرالوزارة الداخلية مطالبة 

 .االغتياالت السابقة ومالحقة من وصفتهم بالعمالء والمتورطين فيها
ـ :  وكـاالت  نقال عن القدس المحتلة    من   كامل ابراهيم عن مراسلها    2/4/2006الرأي األردنية   وأضافت   ل وق

واكد في اعقاب لقاء جمعه مع وزيـر         .ابة اساءة للعمل الوطني الفلسطيني     بمث كانرشيد ابو شباك ان ما حدث       
وقال انـه لـن      . ان لجنة التحقيق التي ستشكل هي التي ستمارس عملها بجدية وصوال للحقائق            ,الداخلية امس 

  .ةتكون هناك اي حصانة ألي شخص متهم بقتل وسفك دماء فلسطيني
من أربع  تتكون  تحقيق  ال لجنة   أنسعيد صيام أعلن     أن   : 2/4/2006  األيام الفلسطينية   في كتب فايز أبو عون   و

 ُأعطيت كافة الـصالحيات     هاوقال إن .  األمن الوطني و الشرطة والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية        همأجهزة،  
ـ     هاولفت إلى أن   .هحادث واالشتباكات المسلحة التي تبعت    البمباشرة التحقيق بمالبسات     ائي  سترفع تقريرهـا النه

مـن  و. والمحتوي على كافة تفاصيل القضية قريبا إليه، وذلك بعد استيفاء كافة المعلومات والتحريات الالزمة             
حكومة ولوزير الداخلية في التحقيق بهذا الموضوع من        ل مساعدته ل  بعد اجتماعه بصيام   يوسف   نصر أكدجهته،  

واعتبر ما حـدث     .ام وايجاد صيغ للتعاون   أجل استتباب األمن واالستقرار وبذل كل جهد مستطاع لفرض النظ         
ولفت الى أن نفي اسرائيل قيامها باالغتيال، ال يعنـي           .جريمة، ولكن في الوقت ذاته ال يجوز اتهام أحد نهائياً         

  . أنه يمكن الجزم أو القول إن هذا االنكار صحيح
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  لن نسمح بفوضى السالح :سعيد صيام .2
ة الفلسطيني ان انهاء جميع المظاهر المسلحة فـي الـشارع الفلـسطيني    قال وزير الداخلي: جدة ـ  فهيم الحامد

واضـاف ان    .واعادة األمن واالستقرار والسيطرة على فوضى السالح ستكون في أولوياته في المرحلة القادمة            
  ضـبط علـى  انه سيعمل في المرحلة القادمـة       أكد و ,ما جرى في غزة هو خارج عن تقاليد الشعب الفلسطيني         

السالح الفوضوي الذي سيتم    وان هناك فرقا بين سالح المقاومة       إلى  واشار  . وفق قواعد واضحة المعالم    السالح
. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد تفصيال لدور االجهزة األمنية بهدف الحفاظ على األمـن الـداخلي               . جمعه

سكا لمواجهة العدو المشترك وهـو      واكد ان استقرار الوضع األمني الداخلي سيجعل الفلسطينيين اكثر قوة وتما          
  . االحتالل

  2/4/2006عكاظ 
  

   ليس مطروحاً اآلن السالحنزع : الحكومة الفلسطينية .3
 كرد فعل على االشتباكات التي وقعت في ةن نزع أسلحة الفصائل الفلسطينيإ, قال وزير اإلعالم الفلسطيني
كما . ار األمن الداخلي بوسائل أخرى عدة وأضاف أن حماس ستعمل على استقر.غزة أمس ليس مطروحاً اآلن

 أما قضية المقاومة فهي شيء ، من خالل الفضاء والقانون واألجهزة األمنية, ستعالجه الحكومة الفلسطينيةأن
  .تاللح اال بإنتهاءمرتبط

  مركز دراسات الشرق االوسط
  

   مع وزير الداخلية الجديدالعالقةأبوشباك يؤكد ايجابية  .4
أبو شباك إن االجتماع مع الوزير، تم فيه التباحث في كافة القضايا التـي تهـم                رشيد   قال   :كتب فايز أبو عون   

ن هناك لغـة  أوأضاف  .الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما يتعلق بمستقبل األجهزة األمنية في إطار وزارة الداخلية   
قـال  فة األمنية ووزير الداخلية الجديد،      حول طبيعة العالقة المستقبلية بين األجهز     أما  ،  هوتفاهماً كبيراً بيننا وبين   

 منصوص عليـه فـي النظـام والقـانون          وسنعمل وفق ما هو   إننا ال نبتدع شكالً جديداً من أشكال العالقات،         
األساسي، ما للوزير للوزير، وما لألجهزة لألجهزة، مضيفاً إن الجميع أمام لحظات ومرحلـة جديـدة سـيتم                  

 وال يوجد هناك أي خيارات من قبل أي مسؤول أو وطني فلسطيني إال أن               التعاطي معها بكل مسؤولية وطنية،    
وحـول المخـاطر التـي       .يتعامل مع األمور بواقعية على قاعدة أين مصلحة الشعب الفلسطيني أوالً وأخيـراً            

ستترتب على ما أعلنت عنه اسرائيل من قطع العالقات مع األجهزة األمنية الفلسطينية، قال إنـه باألصـل ال                   
ولفت الى أن الحديث     .وجد هناك أي تنسيق بين اسرائيل واألجهزة األمنية، بل العالقة مقطوعة منذ زمن بعيد             ي

وزير هو حول كيفية إعادة الثقة للمواطن بالسلطة، وبمؤسساتها الرسمية، رافضاً الحديث عن             الالذي جرى مع    
أي تغييرات فهذا هو من شـأن المـستويات         وجود تغييرات في األجهزة األمنية، من منطلق انه اذا كان هناك            

  .صاحبة العالقة
  2/4/2006األيام الفلسطينية 

  
   باسم الداخليةإعالميا ناطقاً أحد قادة كتائب االقصىتعيين  .5

توفيق أبو ل ناطقا إعالميا باسم الوزارة خلفاً خالد أبو هالل , عين وزير الداخلية:غزة ـ أشرف سحويل
 مؤكدا أن تكليفه , اعتبار اختياره كان ألسباب سياسية لهفي أول تصريحورفض الناطق الجديد  .خوصة

وأكد أن الحكومة ومن ضمنها الداخلية هي حكومة  .بالموقع على أهميته جاء من منطلقات وظيفية مهنية بحتة
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فعال وزير يعزز أقواله باألالن إ , قائالوأضاف .لكل الفلسطينيين وليست حكومة لحركة معينة أو جهة بعينها
التي صرح بها منذ فترة فهو أكد أنه لن يمارس سياسةً اقصائية ضد الموظفين بل على العكس سيعمل على 

وفي معرض رده عن موقفه في حال وقع خالف بين كتائب األقصى . تفعيل كل طاقات الشعب الفلسطيني
  .ذلكسأمثل وزارة الداخلية في حال وقع , وزارة قالالو

  2/4/2006الحياة الجديدة 
  

   في رام اهللا الحكومة مقر يقتحمونناشطون من كتائب االقصى .6
اقتحام مقر الحكومة في رام اهللا بأسلحتهم كي  حاول نفر من ناشطي كتائب األقصى:  محمد يونس–رام اهللا 

وكما أوضح ناطق باسمهم، فان المطلب هو تنفيذ  .يوصلوا ما أسموه مطلبا عادال الى نائب رئيس الوزراء
 نمرة سيارة ركاب عمومي لصالح أسر شهداء ومعتقلين 800لوزير المواصالت السابق يقضي بصرف قرار 

الوزير الجديد يماطل في تنفيذ القرار بدعوى حاجته الى اشهرعدة لدرس في حين أن , ومطلوبين السرائيل
حت قوة السالح يفتح أعضاء الحكومة الجديدة ان تنفيذ هذا المطلب ت ومن جهة أخرى يقول . حسب قولهماألمر

شهية ميليشيات فتح الى المزيد من الضغوط المماثلة في وقت تعجز فيه الحكومة عن تدبير أمر رواتب 
أسر الشهداء والمعتقلين والمطاردين تحصل على رواتب من الجهات الحكومية إن   أحد الوزراءوقال. موظفيها

 سوى ابتزاز الحكومة والسلطة، ونحن لن نخضع لهذا المختصة، والقيام بضغوط من هذا النوع أمر ال هدف له
قرار وزير المواصالت السابق واحد من عشرات القرارات التي سارعت الحكومة أضاف أن و .االبتزاز

قتحام الى حجم المشكالت التي الوأشارت محاولة ا .المنصرفة الى اتخاذها بعيد ظهور نتائج االنتخابات
والسؤال .  حال مراجعتها لقرار اتخذته الحكومة السابقة واستفاد منه اعضاء فتحستواجهها الحكومة الجديدة في

  ؟هاهو هل يندلع صراع مرير بين فتح وحماس على السلطة يؤدي الى انهيار ما تبقى من هياكل المثار اليوم
  2/4/2006الحياة  

  
 توافق وطني لفتح ملف العمالءببحر يطالب  .7

ن قضية فتح ملف العمالء تحتاج الى إيجاد لجان متخصصة والبد من إ ,حر باحمد قال :غزة ـ نفوذ البكري
إيجاد توافق وطني من أجل فتح هذا الملف للقضاء على كل العمالء الذين تورطوا في جرائم اغتيال المناضلين 

 .والمجاهدين
  2/4/2006الحياة الجديدة 

  
  سنحقق في جميع قضايا الفساد: الخالدي .8

 العدل الفلسطيني ان جميع القضايا المتعلقة بالفساد وهدر المال العام سـيجري التحقـق               أكد وزير : ـ قنا  غزة
منها والتحقيق في كافة االتهامات الموجهة للمسؤولين بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي مؤكدا انـه فـي                  

 ورأى انه مع    .نون بحقه  فانه سيتم تحريك الدعاوى القضائية بحق كل من يثبت تورطه لتطبيق القا            ,هاحال ثبوت 
بدء الحكومة الجديدة العمالها فان الجهاز القضائي سيشهد نقلة نوعية خاصة في ظل التعددية واالختالفات في                

 وقال ان القانون هـو      . ما يقود الى سن تشريعات وفق درجة عالية من المسؤولية والحداثة           ,المجلس التشريعى 
 وان معالجة موضـوع اسـناد       .وظفين مهما كانت انتماءاتهم السياسية    الذي ينظم عالقة العمل بين الوزير والم      

 واكد اهمية   .الوظائف العامة والترقيات والتعيينات في الدولة ستتم من خالل الرجوع الى قواعد القانون السارية             
حلية تحقيق االنضباط االداري واعادة تأهيل كادر الموظفين العاملين في ادارة مؤسسات العدل ووضع خطة مر              

  .لمواجهة االشكاليات المتعلقة بتحقيق استقالل ونزاهة الجهاز القضائي
  2/4/2006الوطن القطرية 
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   ستراجع جميع الترقيات التي تمت بعد االنتخابات الفلسطينية الحكومة:وزير العدل .9
 غير قانوني  ان الحكومة ستراجع جميع الترقيات التي تمت بعد االنتخابات وتلغي ما هوأحمد الخالديقال 
 حين باتت هابعدوقبل االنتخابات ها اجراءاتو ة عمل الحكومة السابقةيجب التمييز بين مرحلأنه , واضاف. منها

 الى جانب حكومة حماس في أي ون من موظفي السلطة يقفا كبيراعدديشار إلى أن و .حكومة تسيير أعمال
لك الترقيات وجهت الى فئة معينة من الموظفين دون  ألن ت,مراجعة قد تتخذها لهذه القرارات لشعورهم بالظلم

ووصل . قال موظف في احدى الوزارات ان الترقيات شملت فقط انصار فتح وافراد عائالتهمحيث . غيرها
تذمر الموظفين الى وسائل االعالم حيث نشر مجموعة موظفين في وزارة الثقافة نداء في احدى الصحف 

  .ات التي اتخذت لصالح بعض الموظفينطالبوا فيه بالتحقيق في الترقي
  2/4/2006الحياة 

  
  هنية يطالب المجتمع الدولي بوقف التصعيد االسرائيلي ضد الفلسطينيين .10

 امس مع رئيس مكتب التمثيل االردنـي فـي           إسماعيل هنية   اجتمع : وكاالت – كامل ابراهيم    -القدس المحتلة   
وقـال قبـل     .تطورات االخيرة في االراضي الفلسطينية    غزة والقناصل والسفراء العرب لدى السلطة لبحث ال       

 ستكون أمينة علـى حقـوق   التيوالحكومة ه هدف تركيع بهناك تصعيد شامل ضد الشعب الفلسطيني       إن  , اللقاء
نحن نطالب كل دول العالم واالطراف ذات الصلة بأن تقف امام مسؤولياتها لمواجهة             , قال و .الشعب الفلسطيني 

 تهدف الـى تـصعيب حيـاة    هامن جانبه اتهم محمود الزهار اسرائيل بأن   و .نا الفلسطيني هذا التصعيد ضد شعب   
المواطن االمنية واالقتصادية بهدف اثبات ان هذه الحكومة غير قادرة على ان تحقق االمن واالستقرار للشعب                

  .كل من يراهن على ذلك سيخسر باذن اهللاأكد أن الفلسطيني و
  2/4/2006الرأي األردنية 

  
  ماس منزعجة من لقاءات نواب فلسطينيين مع مسؤولين أميركيينح .11

أبدت مصادر في حماس انزعاجها من اللقاءات التي عقدها اليوث ابرامز مع نواب المجلس التشريعي،  :غزة
وقالت إن موافقة أي مسؤول فلسطيني على اللقاء مع مسؤولي االدارة . الليلة قبل الماضية، في رام اهللا

. تمثل اتساقاً مع السياسة االميركية الهادفة الى فرض الحصار على الحكومة الفلسطينية الجديدةاألميركية، 
 ان ,ذلكقال عريقات في ختام حيث . وكان اليوت قد التقى بشكل منفصل مع صائب عريقات، وسالم فياض

طة الطريق، والدعوة لعقد الجانب الفلسطيني طالب االدارة األميركية واللجنة الرباعية بتطبيق ما جاء في خري
مؤتمر دولي للتوصل لحل نهائي بشأن القضايا الرئيسية مثل القدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه 

من أهمية التهديدات األميركية بقطع المعونات عن السلطة، قائالً ,  من ناحية أخرىللوق. حتى انهاء االحتالل
 للسلطة ولم تنفذ مشروعاً واحداً من مشاريع البنى التحتية عبر السلطة أو أي  لم تقدم أي مساعدات مباشرةهاإن

من ناحيته، قال فياض إنه طالب الجانب األميركي بعدم دعم خطة االنطواء و. مؤسسة من مؤسسات الحكومة
  .ينيواضاف أنه يتوجب على العالم احترام خيارات الشعب الفلسط. احادية الجانب التي اعلن عنها اولمرت

  2/4/2006الشرق االوسط 
  

   حوار فلسطيني فلسطيني في القاهرة قريباهناك استعدادات ل :مستشار عباس .12
أعلن احمد عبد الرحمن أن االستعدادات تجرى لعقد جولة ثانية لحوار فلسطيني  فلسطيني في :  لينا ـ غزة

  منظمة التحرير وتطويرها ومواصلة القاهرة قريبا لمتابعة جولة الحوار السابقة، خصوصا ما يتصل بتفعيل 
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 .التهدئة وغيرها من القضايا

 2/4/2006الخليج االماراتية 
  

  جاهزون لزيارة االردن في اي وقت : ابومرزوق  .13
قال موسى ابومرزوق اننا جاهزون لزيارة االردن في اي وقت مؤكدا الحـرص علـى               :  كمال زكارنة  -عمان

 معنية بموقف عربي داعم ومؤيد ومساند للشعب        حماسمشيرا الى ان    عالقات مميزة مع جميع االشقاء العرب،       
 وقال ال يوجد لدينا اية مشكلة في هذا الموضوع ، ونحرص على الحوار والتفاهم حول كل القضايا                  .الفلسطيني
ووصف نتائج زيارات قيادة حماس لعدد من الدول العربية واالسالمية ودول العالم، بانهـا كانـت                 .المطروحة

من مصلحتها اثارة العنف الـداخلي والفوضـى        التي   بعض االطراف     من ناحية أخرى   واتهم .ابية وناجحة ايج
 ان امن المواطن الفلسطيني يمثـل اولويـة فـي           الفتا إلى  ,بالوقوف وراء احداث غزة التي جرت امس االول       

مجتمع الفلـسطيني فـي     مؤكدا ان الحكومة ستنجح في اشاعة االمن واالستقرار في ال         وبرنامج حكومة حماس،    
ان الوقت ما يزال مبكرا، فهناك وزارات       , حكومة بممارسة مسؤولياتها قال   الوعن تقييمه لبدء     .المرحلة المقبلة 

  . لم تتسلمها بعد، وال بد من االنتظار فترة من الوقت للحكم على ادائها 
  2/4/2006الدستور 

  
   تقصف معبر صوفاالشعبيةالجبهة  .14

ابو علي مصطفى، ان عناصرها اطلقوا فجر امس صاروخين من نوع المصطفى على  اعلنت كتائب :اف ب
وأوضحت ان هذه العملية تأتي رداً على جرائم االحتالل اليومية بحق ابناء شعبنا . معبر صوفا شرق رفح

  .وقادته وآخرها اغتيال ابو يوسف القوقا
  2/4/2006الحياة 

 
  عد اطمئنان شعبنا السالح داخل الغرف المغلقة ب:جبريلأحمد  .15

الملف الفلسطيني قفز الى واجهة االحـداث       أن  :   وليد شقير   عن مراسلها  بيروتمن    2/4/2006 الحياة   قالت
حسن نـصر اهللا،    وفؤاد السنيورة   و اجتمع مع نبيه بري       حيث  بيروت،  في  أحمد جبريل  وجولةفي لبنان أمس،    

اده للبحث في موضوع الـسالح الفلـسطيني فـي          بعدما عقد اجتماعين مع سعد الحريري، وأكد جبريل استعد        
.  كما في سورية   –المهم ان نطمئن الشعب الفلسطيني الى انه سيتساوى مع اخيه اللبناني            : وزاد. الغرف المغلقة 

اكد جبريل انه سيقدم دراسة الى النائب        و .وأشار الى التركيز على اعادة الحقوق الحياتية واالنسانية للفلسطينيين        
وانتقد مواقـف وليـد     . ثابة مذكرة حول رؤيته للمطالب الكاملة في شأن حقوق الشعب الفلسطيني          الحريري بم 

وقال جبريل اثر لقائه نصر اهللا ان السالح الفلسطيني خاضع للحوار لكننا ال             . جنبالط من الجبهة التي يتزعمها    
ووصف النقاش خالل   . ننستطيع ان نتحاور حوله ونحن في وضع مأسوي بل يجب ان يشعر مواطنونا باألما             

ان السالح الفلسطيني لم يبحث تفصيلياً انما       : وقال. لقاءاته في بيروت بأنه كان ايجابياً وما سمعناه شيء مبشر         
 .أجل الى حين تحقيق المصالح الفلسطينية معيشياً واجتماعياً وسياسياً حتى يتأمن حق العودة

نحن اليوم فـي بيـروت      : ال بعد لقائه السنيورة في السراي     جبريل ق أن    2/4/2006 النهار اللبنانية    وجاء في 
بناء على دعوة من االخوة اللبنانيين نتيجة الحوار الذي حصل حول الطاولة المستديرة للبحـث فـي الملـف                   

ويمكن ان ُأجمل هذه اللقاءات بأنها كانت ودية ولـم           .الفلسطيني بأبعاده االنسانية والحياتية والسياسية واألمنية     
واتفقنا اننا ضد التوطين وتهجير الفلسطينيين من لبنان من خـالل            . بأن هناك اختالفاً في وجهات النظر      نشعر

لـدينا جولـة    . وان شاء اهللا في االيام المقبلة تتضح االمور بالتفصيل         .المعاملة القاسية التي كانوا يعاملون بها     
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اتفقنا على اجندة   . لين في لبنان، امورا متعددة    يوما حتى نكون قد انجزنا، وكذلك االخوة المسؤو       15اخرى خالل   
  .لهذا الموضوع

  
   صبية فلسطينيين بالضفة4مستوطنون يخطفون  .16

 14 و 12افادت مصادر أمنية فلسطينية ان اربعة فتيان فلسطينيين تتراوح اعمـارهم بـين              :  ب.ف. أ ، نابلس
وخطف الفتيان االربعة المقيمون    ،  ربيةعاما، خطفوا على يد مستوطنين اسرائيليين مساء أمس شمال الضفة الغ          

  .في قرية بيت فوريك جنوب شرق نابلس
  2/4/2006عكاظ 

  
  جرافات االحتالل تدفن فلسطينياً وهو حي .17

توفي فلسطيني من خربة حتا، شمال غرب الخليل إثر دفنه حياً من قبل   : عالء المشهراوي والوكاالت-غزة 
لقي مصرعه، )  عاماً 14(ابعة لغرفة العمليات المشتركة إن هاشم جرافة إسرائيلية ،واوضحت مصادر أمنية ت

وأوضحت المصادر أنه تم ، بعد قيام جرافات إسرائيلية بدفنه في مكب لجمع الخردوات واألثاث المستعمل
وبحسب مصادر من بلدة نوبا فقد كان السماحين يقوم بجمع · انتشال هاشم في وقت الحق، إال أنه فارق الحياة

  .وات واألثاث المستخدم، عندما قامت الجرافات اإلسرائيلية بدفنهالخرد
  2/4/2006االتحاد االماراتية 

  
  سياسيون أوروبيون يطلعون على أضرار الجدار الفاصل في بلعين .18

اطلع عدد من السياسيين االوروبيين، بعد ظهر الجمعة على االضرار التي يلحقهـا جـدار               :   دب أ  -القاهرة  
وتحدث االهالي للمشاركين في الجولة، عما يلحقه الجدار الفاصل بهـم مـن              . في قرية بلعين   الفصل باالهالي 

ووقف أعضاء الوفد، وشاهدوا، عن كثب، اعتداءات جنود إسرائيليين على المشاركين في التظـاهرة              ،  أضرار
عتقلون ثالثة من نشطاء    السلمية االسبوعية في قرية بلعين كما شاهدوا الجنود وهم يفرقون المتظاهرين بالقوة وي            

  .السالم
  2/4/2006الدستور 

  
  األسير جبارين يدعو للتعاون مع الحكومة الجديدة  .19

دعا مؤسس كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، األسير زاهر جبارين، والذي يقبع داخل سـجن بئـر                   
ف أطياف الشعب الفلسطيني مـع      السبع قسم غوانتنامو، الذي يقضي فيه عدة مؤبدات، إلى تعاون وتكاتف مختل           

   . الحكومة الجديدة
  1/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف معتقل منذ انتفاضة االقصى40تقرير لوزارة شؤون االسرى  .20

، ) أسـير  9300(اعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين، أن هناك ما يقـارب مـن             :   ردينة فارس  ، غزة
والمعتقالت االسرائيلية، وان أكثر من أربعين ألف مواطن اعتقلوا خـالل           الزالوا خلف القضبان، في السجون      

م وحتى اليوم ما يزيد عن      1967وذكر التقرير الشهري أن قوات االحتالل، اعتقلت منذ العام           .انتفاضة األقصى 
وأوضـح   .من اجمالي عدد المواطنين المقيمين فـي الـوطن         % 20، يشكلون ما يقارب     ) ألف مواطن  650( 
ـ  الت  سجناً ومعتقالً ومركز توقيف، الفتاً الى أن اجمالي         28، موزعون على أكثر من      ) أسير 9300(قرير أن ال
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رواتب األسرى والكنتينة، التي تصرفها السلطة الوطنية لألسرى شهرياً، من خالل وزارة شـؤون األسـرى                
 أظهر التقرير أن قوات االحتالل      وفيما يتعلق باألسيرات،   . ماليين دوالر أميركي   3والمحررين، يبلغ أكثر من     

  خالل )  أسيرة500( ، منهن قرابة ) أسيرة10.000( ، ما يقارب الـ1967االسرائيلي اعتقلت منذ العام 
  .انتفاضة األقصى، الى جانب تعريضهن ألساليب قمع وتعذيب وحشية وأنواع مختلفة من الضغط النفسي

  2/4/2006عكاظ 
 

 ينيين في سجن النقب عدوان وحشي على االسرى الفلسط .21
صرح وزير شؤون االسرى الفلسطيني وصفي كبها ان ثالثة معتقلين فلسطينيين اصيبوا في مواجهـات مـع                 

نحـو  "وقـال ان    . عناصر من مصلحة السجون االسرائيلية اقتحموا فجر اليوم االحد سجن النقب لنقل معتقلين            
قسما في سجن النقب ورشـوا      ) االحد( اليوم   خمسة اآلف عنصر من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحموا فجر        

واضـاف الـوزير    ". المعتقلين بالغاز المسيل للدموع قبل البدء بنقل عدد كبير من االسرى الى جهات مجهولة             
 منهم من النقـب الـى       700رفضوا اجراء النقل هذا الذي سيطال       "الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان المعتقلين       

". موضحا ان رئيس مصلحة السجون االسرائيلية يقف على رأس هـذه الحملـة            ،  "سجون اخرى داخل اسرائيل   
واوضح ان وزارة شؤون االسرى الفلسطينية بدأت اتـصاالت         .  الوضع في سجن النقب خطير    "واكد كبها ان    

  . مع منظمات حقوقية وانسانية للتدخل لوقف الممارسات االسرائيلية ضد االسرى الفلسطينيين
  2/4/2006لإلعالم المركز الفلسطيني 

  
   قطع واشنطن االتصاالت مع حكومة هنيةترحبإسرائيل  .22

الحكومة االسـرائيلية رحبـت بـالقرار       أن   : نظير مجلي   عن تل أبيب  من    2/4/2006ذكرت الشرق االوسط    
واعتبرت القـرار   . األميركي الرسمي قطع أية اتصاالت مع الحكومة الفلسطينية وأي من وزاراتها ومسؤوليها           

لكنها تحفظت من استمرار العالقات مع محمود عباس وقالت ان هناك خطرا فـي              .  ويخدم قضية السالم   صائبا
وحسب المصادر   .أن تستغل هذه العالقات لاللتفاف على القرار وتسريب أموال الدعم الى الحكومة الفلسطينية            

ش أوضـحا ان القـرار بالمقاطعـة        االسرائيلية السياسية، فإن المسؤولين األميركيين إليوت أبرامز، وديفيد ول        
التخلي التام عن العنف واالعتراف باسرائيل      : مشروط، فإذا التزمت حكومة حماس بثالثة عناصر أساسية، هي        

وقبول االتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، فإن القرار سيتغير ولـن يكـون                 
وحاول أولمرت ان يقنع المـسؤولين األميـركيين بـأن      .كومة حماسلدى واشنطن مشكلة في التعامل مع ح

استمرار العالقات مع أبو مازن يفتح الباب أمام خرق شروط مقاطعة حماس، رد المسؤوالن األميركيان بـأن                 
لى عدم السماح بتفجر مآس انسانية في قطاع غزة والضفة الغربية جراء غيـاب              ادارة جورج بوش حريصة ع    

  .وهي ستحاول متابعة األمور والمراقبة حتى ال تصل أموال الدعم الى حكومة حماس. الدعم الدولي
مبعوثـان  أن ال :   عبد الـرؤوف أرنـاؤوط      عن المراسل  رام اهللا  من    2/4/2006 الوطن السعودية    وأشارت

يهود أولمرت وأن موقف واشنطن     إل أن الواليات المتحدة لم تدعم المخطط األحادي الجانب          ا أوضح مريكياناأل
هوتشجيع التفاوض بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي كخيار أول إال أنه في غيـاب هـذا التفـاوض فـإن                   

  .واشنطن ستدرس مشروع أولمرت
  

  مشاورات تمهيدية فـي اسرائيل لتشكيل ائتالف حكومي .23
 يباشر موشيه كاتساف اليوم رسميا مشاوراته لتعيين الشخصية االكثر اهلية لتـشكيل             : اف ب ،  لقدس المحتلة ا

 نيسان رؤساء االحـزاب االثنـي       12ويلتقي كاتساف اعتبارا من اليوم حتى       . االئتالف الحكومي في اسرائيل   



 

 10

 فرض شروطه في ضوء فـوزه       ويبدو اولمرت االوفر حظا لتولي هذه المهمة لكنه سيواجه صعوبة في          . عشر
   يوما للقيام بذلك مع امكان تمديد 28واذا كلفه كاتساف تشكيل الحكومة المقبلة فامام اولمرت مهلة . غير الكبير

  
  . يوما اضافيا قبل ان ينال بعدها ثقة البرلمان14هذه المهلة 

2/4/2006الرأي األردنية   
  

 لة منافسا أولمرتالعمل سيرشح بيرتس لتشكيل حكومة إسرائيل المقب .24
يهود المن المتوقع أن يرشح حزب العمل االسرائيلي رئيسه، عمير بيرتس، لرئاسة الحكومة المقبلة منافسا 

ومع أن المراقبين يعتبرون هذه الخطوة مجرد احتجاج على تصرفات أولمرت ويقولون انها ليست . اولمرت
وقد أعلن حزب ميرتس اليساري، انه سيؤيد  .ة النظريةواقعية، إال ان احتماالت النجاح فيها كبيرة من الناحي

وتوقع المراقبون أن ينضم الى هذا التأييد أعضاء الكنيست من األحزاب العربية الوطنية . ترشيح بيرتس
  .وحتى الليكود اليميني، ألمح بأنه قد يفضل بيرتس اليساري على أولمرت. 48لفلسطينيي 

  2/4/2006الشرق االوسط 
  

   الفاتيكان في محاولة القناع البابا بمقاطعة حماسبيريز يزور .25
ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية امس ان شيمون بيريز سيلتقي الخميس المقبل           :   ا ف ب   -القدس المحتلة   

في الفاتيكان البابا في محاولة القناعه بتأييد مقاطعة اسرائيل والغرب للحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركـة                
  .حماس

  2/4/2006لدستور ا
  

 تنفيذ مخطط أولمرت لترسيم الحدود الدائمة يكون باإلئتالف معنا: بيلين .26
قال يوسي بيلين، إن تنفيذ مخطط أولمرت، بشأن ترسيم الحدود الدائمة ال يمكن أن يتم إال من خالل إئتالف 

لمتقاعدين تكفي لتشكيل بدون أحزاب اليمين، وأن المقاعد التي حصل عليها كل من كديما والعمل وميرتس وا
كما أكد تأييده لتوحيد حزبي العمل وميرتس في كتلة واحدة إال أن هذه اإلمكانية ليست .  مقعدا61ًإئتتالف من 

ينفي إمكانية أن تكون ميرتس جزءاً من حكومة بقيادة حزب العمل  . مطروحة على جدول األعمال اليوم
ينوي إضاعة الوقت، وأنه ينوي تنفيذ خطوات سياسية في ويعتقد بيلين أن أولمرت ال  .وأحزاب اليمين
  . المستقبل القريب

  1/4/2006 48عرب
  

  كديما لن يوافق على منح وزارة المالية لحزب آخر: رامون .27
 .قال حاييم رامون، المرشح السابع في قائمة كديما أن حزبه لن يوافق على منح وزارة المالية ألي حزب آخر

ن عمير بيرتس وزيراً للمالية بدالً من أفيشاي بروفمان، إال أن كديما لن يوافق على وأضاف أنه يفضل أن يكو
إن ترسيم الحدود : وأضاف رامون . وعلى حد قوله، إيهود أولمرت يوافقه الرأي. التنازل عن نصف السلطة

سبة إلمكانية تعيين أما بالن .الدائمة إلسرائيل هو األمر المركزي الذي يجب على الحكومة القادمة أن تقوم به
أفيغدور ليبرمان وزيراً لألمن الداخلي، قال رامون إن هذه اإلمكانية غير مطروحة، خاصة وأنه يجري تحقيقاً 

 .جنائياً ضد ليبرمان
  1/4/2006 48عرب
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 الخارجية اإلسرائيلية تنشر إعالنات لتوظيف ضباط إسرائيليين في األمم المتحدة  .28
جية اإلسرائيلية على شبكة اإلنترنت، هذا األسبوع، إعالن عمل موجهاً إلى الضباط للمرة األولى نشرت الخار

وهذا اإلعالن موجه إلى الضباط  .للعمل في األمم المتحدة شعبة قوات السالم وفي مكاتب المنظمة في نيويورك
 .في الخدمة النظامية في الجيش، ونظرائهم في الرتب في الشرطة

  1/4/2006 48عرب
  

  وزراء حماس أهداف شرعية لالغتيال : إسرائيل .29
 قال ضابط كبير في الجيش االسرائيلي ان اسرائيل تعتبـر وزراء حمـاس هـدفا    : القدس المحتلة ـ وكاالت 

وأضاف ان الجيش االسرائيلي ينوى توسيع الهجوم ضد أهداف فلسطينيبة في قطاع غزة وقال              . شرعيا للتصفية 
  ‚ و والبحر واليابسة وسنرفع من معدل عمليات التصفيةنتحدث عن تغيير جذري وعن قصف من الج

  2/4/2006الوطن القطرية 
  

  القبض على فلسطينيين اعزلين في بيسان بزعم نيتهما تنفيذ عملية  .30
ألقت الشرطة اإلسرائيلية القبض على فلسطينيين اثنين في مدينة بيسان قبل ظهر اليوم بادعاء نيتهما تنفيذ 

لكن اجهزة االمن االسرائيلية اكدت انه لم يتم العثور على اسلحة . عة بشمال غور األردنعملية في المدينة الواق
وبعد إلقاء القبض على الفلسطينيين في بيسان قرر جهاز األمن اإلبقاء على حالة االستنفار في  .بحوزتهما

األمن اإلسرائيلي ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مصادر في جهاز  .منطقة جنوب شرق مرج بن عامر
 . تحذيرا بنية فلسطينيين تنفيذ هجمات73قولها أنه وصل الى أجهزة األمن 

  2/4/2006 48عرب
  

  وضع جديد للعمليات ضد اإلسرائيليين مع حكومة حماس: تقرير
يمكن القول إن كتائب األقصى التي نفذت عملية مستوطنة قدوميم ال تنصاع ألي أحد، باستثناء : آفي سخاروف

ومن جهة أخرى علينا التعود على هذا الواقع . مر األموال التي تصل من لبنان وطهران أو أي مكان آخرأوا
الجديد، إذ ال نتوقع من السلطة الفلسطينية القيام بأي إجراء ضد المنظمات المسلحة التي تشكل جزءاً منها 

ن الصادر عن السلطة وعلى لسان في غضون ذلك فإن البيا. سلطة حماس، فحكومتها عبارة عن تنظيم إرهابي
لذا يمكن . إن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في وجه العدوان اإلسرائيلي, مشير المصري يقول

إن حماس في هذه األثناء تحاول تهدئة األجواء، لكن حركة الجهاد وسائر المنظمات الصغيرة األخرى , القول
لتصعيد األوضاع، أما حماس وفق رؤية الصعيد الميداني، فإنها ال مثل كتائب األقصى، تبذل كل ما بوسعها 
 .تنوي القيام بأي إجراء ضد هذه الجماعات

31/1/2006مركز دراسات الشرق االوسط   
 

  سنركز على االكتفاء في القطاع الصحي: وزير الصحة .31
كـرة االكتفـاء    أعرب وزير الصحة الفلسطيني أن خطة وزارته سـتركز علـى تعزيـز ف            : وكاالت -القاهرة

وقـال أن   ‚ معربا عن أمله بدعم االشقاء وعونهم وخـصوصا مـصر         ‚ واالستقالل في قطاع الخدمات الصحية    
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الحكومة الفلسطينية لديها االستعداد للتعاون مع االطراف كافة لتسهيل حياة الشعب الفلسطيني خاصة في مجال               
  .الخدمات

  2/4/2006الوطن القطرية 
  

   في عمان للبحث في سبل دعم الفلسطينييناللجنة الرباعية تجتمع .32
تعقد اللجنة الرباعية اجتماعاً في عمان اليوم لمناقشة سبل ايصال الدعم للفلسطينيين بعد   : نبيل غيشان-عمان 

وقالت مصادر ديبلوماسية ان . واكد مصدر اردني ان االردن ال عالقة له باالجتماع. تشكيل حكومة حماس
ول والمنظمات التي تتكون منها اللجنة سيضعون تفاصيل اسلوب العمل الجديد من اجل كبار المسؤولين في الد

  .توزيع الدعم المالي للفلسطينيين من دون المرور بالحكومة الفلسطينية
  2/4/2006الحياة 

  
  سأكون مستعدا لمصافحة مسؤولي حماس: كلينتون .33

 مسؤولي حماس اذا ما قدموا الضمانات نفسها         أعلن بيل كلينتون انه سيكون مستعدا لمصافحة       : ا ف ب   -لندن  
واضاف أقترح ضمانات في مجالس خاصة وأقترح ضـمانات علنيـة            .لـنبذ العنف التي قدمها ياسر عرفات     

وأوضح لذلك، إذا ما قالت حماس، ولنقل انهـا قالـت نعـم، ال               .مفادها أنه لن يدعم اإلرهاب وسيحاول وقفه      
تغيير قوانيننا وال نستطيع تغيير تاريخنا، لكننا في الحكومة اآلن وسياسـة            نستطيع تغيير نظريتنا وال نستطيع      

وقال لـو    .وطالما نحن في الحكومة سننفذ هذه السياسة      . الحكومة الفلسطينية هي ال لإلرهاب ونعم للمفاوضات      
  .فعلوا ذلك سأؤيد التفاوض معهم

  2/4/2006الغد األردنية 
  

  جةالجزأرة المتدر''الفلسطينيون وتحدي  .34
  .  عريب الرنتاوي

تبدو بعض األوساط الفلسطينية، من ذوي النفوذ والسلطة الذين لم يقبلوا فعليا بنتائج االنتخابـات، فـي حمـأة                   
، وخيـار   ''الشروط الفلـسطينية الخاصـة    ''التفكير الجدي بإعادة إنتاج التجربة الجزائرية، آخذة بنظر االعتبار          

 السلطة قادر على فرض األحكام العرفية وإنزال الجيش إلى الـشوارع،            ، فما من أحد في    ''الجزأرة المتدرجة ''
التي تعيشها حماس في    '' الضبابية السياسية ''ومصادرة ما جاءت به صناديق االقتراع، وتوفر بعض األخطاء و         

ة، لهؤالء، مبررات كثيرة وفرصا إضافية لحشد صفوفهم وإشهار فزاعاتهم القديمـة الجديـد            '' مرحلة االنتقال ''
ولكنهم، وهذا هو األهم، ال يدخرون جهدا لتوظيف مصاعب العزلة والحصار من أجل جعل بقاء حماس فـي                  

  .السلطة أمرا مستحيال
والحقيقة أنها ليست المرة األولى التي تنقلب فيها هذه األوساط على السلطة الفلسطينية، فقد حاولت ذلك زمـن                  

رة بوجود ياسر عرفات على رأس السلطة، حين اتهم بـالتردد           المفاوضات في كامب ديفيد وطابا، وأعادت الك      
ولم يكن الرئيس الثاني المنتخب للـسلطة،       . والضعف وانعدام القدرة على الحسم مع حماس وفصائل المعارضة        

األمنيـة  ''بمنأى عن انتقادات هؤالء واستهدافاتهم، فهو موضوع أثير ألحاديثهم في جلساتهم المغلقة مع الدوائر               
، األمريكية واألوروبية المنشغلة بمستقبل المشهد الفلسطيني وما يحفل بـه مـن سـيناريوهات               ''تراتيجيةواالس
  .وبدائل

يجري اإلعداد له على مهل وفي األروقة الضيقة والمغلقة، ضـد        '' انقالب''وإذا صحت األنباء التي تتحدث عن       
 االنقالبية الفلسطينية، فإن ما يجدر االنتبـاه        حماس وحكومتها، وأن ثمة تواطؤا إقليميا ودوليا مع بعض القوى         

إليه بكل وضوح، أن بدائل سلطة حماس الراهنة، لن تكون العودة إلى سلطة فتح كما عرفناها، بل إلى سـلطة                    
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هذه الفئة التي تنطق باسم فتح، شأنها في ذلك شأن كل مجموعة فتحاوية، بعد أن غابت المرجعيـة الموحـدة                    
  . الكاريزميةللحركة ورحلت قيادتها

فـتح  ''نقول ذلك، ونحن ال نقبل بمنطق االنقالبات أيا كانت مبرراته أو القوى المنخرطة فيه، حتى وإن كانت                  
ذاتها، ولكننا نردده ونشدد على مخاطره حتى ال ينخدع معارضو سلطة حماس بمثل هذه الحركـات                '' التاريخية

  .ة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيوالتحركات التي قد تصب في أية طاحونة ما عدا طاحون
مناكفـات  ''نقول ذلك ونعيد التأكيد عليه، ألن بعض نشطاء فتح وقواعدها وكوادرها، تـسكنهم المـرارة مـن         

لسلطتهم وقيادتهم قبل أن تصبح حماس هي السلطة والقيادة، وأخشى ما نخـشاه أن تـصبح النكايـة                  '' حماس
  .ين للعالقات الفلسطينية الداخليةوالمناكفة المحددتين الرئيست

بأسرع وقت وأقـل األضـرار، فـال تظـل          '' مرحلة االنتقال ''من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تجتاز حماس        
كالجالس على مقعدين والمنتمي إلى حقبتين، ومن مصلحة الشعب الفلسطيني، قطع الطريـق علـى الفوضـى                 

ت، ومن مصلحة الشعب أن ال تفقد حركتـه الوطنيـة عمودهـا    والنزعات االنقالبية ومنطق المناكفات والنكايا   
بالكثير من الشلل والتمـزق، مـن دون أن         ) فتح(بعد أن أصيب عمودها الفقري األول       ) حماس(الفقري الثاني   

  .تكون ألحد ثقة جدية بقدرة هذه الحركة على اجتياز مأزقها البنيوي العميق
  2/4/2006الدستور 

  
  فاوض مع الخصوم يوماً ال مفّر من الت: معاريف .35

  رندة حيدر
دعا المعلق ليرون شخطر في صحيفة معاريف امس الى استغالل الفرصة بعد االنتخابات مـن اجـل البـدء                   

ان تحرير فلسطين واجب قومي هدفه الرد على الغزو الـصهيوني         : ما جاء في المقال   و. بمفاوضات مع حماس  
الصهيونية حركة عنصرية فـي اساسـها، عدوانيـة     . لسطيناالمبريالي والقضاء على الكيان الصهيوني في ف   

هذا الكالم ليس لخالد مشعل انما اجزاء من الميثاق         .  نازية –وتوسعية استيطانية في اهدافها، ذات وسائل فاشية        
ربما نسي الكثيرون انه مـن       . الوطني الفلسطيني الذي نشر مع اقامة منظمة التحرير الفلسطينية في الستينات          

 كان محظورا على المواطنين االسرائيليين االجتماع مع مسؤولين    1993 حتى كانون الثاني عام      1986م  آب عا 
ولكن منذ ذلك   . وبلغت العقوبة القصوى لكل من يخرق هذا الحظر السجن لثالث سنوات           . في منظمة التحرير  

  . نالوقت اجتمع كل رؤساء حكومات اسرائيل تقريبا مع عرفات او مع وريثه ابو ماز
هـذا هـو تـأثير    . فما كان في الماضي منبوذا اصبح شـرعيا    . من طبيعة مرور الزمن انه يدعو الى النسيان       

  .  التي مرت من قيام منظمة التحرير حتى التوقيع على اتفاقات اوسلـو29السنــوات الـ
 اجراء الحوار مع    ان الدرس االساسي الذي يمكن استخالصه من المرحلة الماضية والذي يجب اال ننساه هو ان              

  : والسؤال الوحيد. الخصوم امر ال مفر منه
كم من الدماء يجب ان تسيل الى ان يقبل االفرقاء المتخاصمون بالنظر بعضهم في اعين بعض حـول طاولـة                    

 . تشكل االنتخابات لرئيس الحكومة المنتخب فرصة تاريخية ليثبت انه يملك زعامة خالقة ومبدعة             . المفاوضات
تتالشى صيحات االبتهاج يجب التوقف عن استخدام حماس كورقة تخويف وتحذير ويجب ان نقـول               وقبل ان   

لن تكون حماس في يوم من االيام مـن اصـدقاء           ...  . حماس موجودة هنا وسوف تبقى هنا     : للناس بوضوح 
ولكن رغـم     .فجدول اعمالها االسالمي االصولي الذي تتباهى به يصعب عليها الشروط االستهالكية          . اسرائيل

وهي ليست خاضعة   ... ذلك، حماس مثل كل الحركات االرهابية االخرى في العالم تمر بمرحلة تسييس ونضج            
  .... للضغوط الدولية فحسب، وانما تعيش في ظل ازمة سياسية تهددها ومن شأنها ان تهدد مركزها

  2/4/2006النهار اللبنانية 
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  مواطنيها؟دولة لكل : بعد االنتخابات اإلسرائيلية .36
  نهلة الشهال

تكرس نتائج االنتخابات النيابية اإلسرائيلية األخيرة التغير االستراتيجي اإلسرائيلي الذي يكاد يكون تاما، بينما 
بقي األفق الذي يتمسك به الفلسطينيون هو نفسه منذ عقدين من الزمن إال قليال، منذ ذلك المؤتمر الحاسم 

 الهدف دولة فلسطينية على أراضي الضفة ,ي فتح الطريق أمام اتفاقيات أوسلولمنظمة التحرير في الجزائر الذ
  .1967الغربية وغزة، أو ما يشار إليه بحدود 

لهم، ... صوت اإلسرائيليون بالدرجة األولى لخطة االنفصال، بأسرع ما يمكن، وبأقل ما يمكن من الخسائر
 يؤتي ثماره توكيال بتعميم 2005ب من غزة صيف عام نموذج االنسحا. انفصاال أحادي الجانب إذا تعذر سواه

التجربة على الضفة الغربية، رغم الفوارق الكبيرة بين واقع المكانين، والتعقيد الكبير لألوضاع القائمة في 
  .الضفة

ورغم أن أولمرت لم يتمكن من مقاومة إغراء اإلشارة إلى المنبت الذي يأتي منه، إال أنه أعلن الوجهة العامة 
نحن مستعدون إلجراء تسويات، والتخلي عن جزء من األرض الحبيبة إلسرائيل، للعذاب ,  بقولهلمشروعه

فإن قبل الطرف الفلسطيني يكون خيرا، . األليم الذي يمثله إخالء بعض اليهود الذين يعيشون في تلك أالماكن
ل إسرائيل تخلصا من المشكل ال اعتراف بالحق الفلسطيني بل تفض. وإال فإسرائيل ستقرر مصيرها بيدها

لم تذكر كلمة السالم ولو مرة واحدة، بل وصف . والمتفضل ال يناقش بل يقيم ما يراه مالئما. المستعصي
ومن هذا المنظور لم تعد مسألة وجود أو . الموقف إجرائيا، فالهدف هو التخلص من حالة المراوحة والتردد

 اإلسرائيلية، بل ما يعتزم اإلسرائيليون اتخاذه وفرضه أمرا غياب شريك فلسطيني نقطة المركز من الخطة
لقد أدت حجة غياب الشريك غرضها، فلم يعد انتصار حماس وتشكيلها للحكومة هو نفسه أمرا هاما أو . واقعا

لعل ذلك هو الفارق الكبير بين القدرة االستشرافية لشارون . الجذع الذي تبني عليه إسرائيل خطتها المقبلة
فة على برغمائيته العالية وجمود نتانياهو، وما برر والدة كاديما من رحم ليكود، والموت الفعلي للتشكيل معطو

فما يتنطح إليه اإلسرائيليون اليوم هو النجاح في طي الصفحة بأقل ما يمكن من . األخير كقائد محتمل إلسرائيل
ن منظور واقعي، بينما ينتمي ما يسعى إليه الخسائر حسب زعمهم أو، وفعليا، بأكثر ما يمكن من المكاسب م

يسعى  و. ومن دون الكتلة البشرية الفلسطينية، إلى عالم األوهام,ليكود، أي أرض إسرائيل من البحر إلى النهر
أولمرت إلى خالفة شارون، أو االنزالق في آثار خطاه، وهو المولود في فلسطين والذي تربى في عائلة كانت 

وأولمرت بذلك منسجم مع نفسه، فهو قومي متطرف، وقد . رغون وتقدس فكر جابوتنسكيتنتمي إلى منظمة اال
وهو كثيرا ما يردد انه . سعى طوال عشر سنوات، هي مدة رئاسته لبلدية القدس، إلى تهويد المدينة تماما

 .دية الطابعيفضل إقامة دولة يهودية مجتزأة األرض، على السعي إلى ارض إسرائيل الكاملة من دون دولة يهو
 ليس شارون، فال هو يمتلك التاريخ العسكري للرجل وال دهاءه وعناده، وكذلك يفتقد إلى خصائص هإال أن

سيتعين عليه أخذ حيث . وهو حقق فوزا وليس انتصارا. أخرى من ميزاته، ال تسترها العجرفة التي يشتهر بها
تي في المرتبة الثانية بعد كاديما، ولعله الحليف وأما اآلخرون فهم حزب العمل الذي يأ. اآلخرين باالعتبار

، إال أن هارغم تطرفف. األكثر راحة في ما يخص الجانب الفلسطيني من البرنامج، وبعده يحضر تشكيل شاس
الصعوبة معه ستبرز في ما يخص الجانب االجتماعي من البرنامج الحكومي، تماما مثلما سيكون عليه األمر 

أما  .وهؤالء هم حلفاء أولمرت المتوقعون. يهودي شرقي وذلك للمرة األولى في تاريخهمع العمل الذي يقوده 
فقد حل في المرتبة الرابعة حزب إسرائيل بيتنا .  فمعبرة هي األخرى التي جرتسائر خصائص التصويت

 وثيق ليس فاشيا فحسب بلهو و.  يوسم عادة بجنون العظمة أو بالجنون ليس إالليبرمان الذيالذي يقوده 
 ليبرمان بالمقارنة مع ليكود، إال أن طابعه المافياوي يكبله كثيرا، هورغم تطرف حزب. الصلة بالمافيا الروسية
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 مني بالهزيمة حزب المستوطنين، برز حزبفي حين و. وكذلك انتماؤه اإلثني المحصور بالروس أو يكاد
يا االجتماعية وبتسارع وتائر صعود الفقر في المتقاعدين، معبرا بذلك عن مبلغ االنشغال اإلسرائيلي بالقضا

ومن جهة أخرى نالت . مجتمع يفترض أنه يعيش في البحبوحة ويوفر ضمانات اجتماعية عالية لمواطنيه
 من دون أي تمثيل نسائي، ولكن هذه قصة أخرى محققة تقدما ,األحزاب التي تمثل الفلسطينيين عشرة مقاعد

اإلثني، وتبلور تشكل كتل تمثل أوساطا اجتماعية وليس مقاربات فكرية ينسجم مع ارتفاع وتيرة التصويت 
فقد . وفي الفترة القادمة، سيكون الجانب االجتماعي ميدانا رئيسيا للصراع، سلطة ومجتمعا .وسياسية فحسب

 أدى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تنتمي إلى الليبرالية المتطرفة إلى نتائج في غاية العنف، كان
. ضحاياها األوائل بالطبع الفئات األفقر أصالً، أي السكان العرب ثم اليهود من أصل عربي، الذين يمثلهم شاس

أما الجديد فاإلفقار الذي لحق بالطبقات الوسطى، تلك االشكنازية والمستقرة، التي رأت مكاسبها السالفة 
لعل ذلك يفسر مفاجأة حزب المتقاعدين الجديد و. والضمانات العالية التي اعتادت عليها تتبخر يوما بعد يوم

الذي اسسه ويقوده رفائيل إيتان الذي ارتبط اسمه طويال بإدارة الموساد، والذي يقوم برنامجه على مطالب 
  .اجتماعية بحتة

وال يعني ذلك بالضرورة اعتداال . وقد يصبح من غير الممكن الفصل بين المسألة الفلسطينية وهذا الجانب
يا حيال الفلسطينيين، فالمجتمعات المأزومة تتجه عادة إلى تحميل الفئات األضعف عبء أزماتها، وهو إسرائيل

. ما سيكون عليه بصورة مؤكدة حال الفلسطينيين من سكان إسرائيل والحائزين على جنسيتها وبعض الحقوق
والسؤال .  لخطتهم أمر مطلوبأما فلسطينيو الضفة وغزة، فلعل أخذ هذا البعد في بلورة تصورهم االستراتيجي

هو كيف يتم المزج بين هذا الجانب واالتجاه المهيمن داخل إسرائيل للتخلص من عبء االحتالل دون التخلص 
  .فعليا من االحتالل، وهو خالصة ما عبرت عنه سياسة شارون وما أعيد تأييده في االنتخابات األخيرة

هو التخفف من العبء بإلقائه على ظهر السلطة الفلسطينية في فترة أوسلو، أخذ هذا المنحى شكال محددا 
ثم هيئ كل ما يلزم على األرض ـ من جدار . نفسها، مع اإلمعان في مهاجمتها حتى تكون خيال سلطة فحسب

فصل وتدمير منهجي كانا يتقدمان بالتالزم مع التسويف في تنفيذ االلتزامات الدولية ـ للوصول إلى االنفصال 
وتريد . لذي يوفر إلسرائيل هيمنة على أراض ممزقة، تقع تحت رحمتها في كل شيء وكل وقتاألحادي ا

، باالستناد 1967فهل يكفي ترداد المطالبة بدولة فلسطينية على أراضي . إسرائيل اليوم تكريس هذه الصيغة
الحل التاريخي، دولة مثال، : إلى الحق المكرس دوليا؟ أم ثمة ما ينبغي إضافته، مراجعته، ولم ال استعادته

  ؟...ديموقراطية لكل مواطنيها، أي سكانها
  2/4/2006الحياة 

  
 ؟..هل ستنشأ حكومة ثانية في مكتب الرئيس الفلسطيني

 بالل الحسن
انهالت على المنطقة ثالثة أحداث أظهرت، منفردة ومجتمعة، مدى الجيشان الذي تعيشه، منذرا بالمشاكل 

  . والمتاعب من دون حلول منتظرة
الحكومة الفلسطينية بزعامة حماس، كانت الحدث األول الذي لم تستطع استيعابه حتى اآلن، ال السلطة 

  . الفلسطينية، وال فتح، وال الحالة األوروبية واألميركية
والقمة العربية كانت الحدث الثاني، الذي وجد نفسه أمام مشكالت يتداخل فيها المحلي مع العربي مع الدولي، 

نشأ حول المشكالت شبكة معقدة، يملك العرب إزاءها موقفا، ولكنهم ال يملكون لها حال، ونعني بها بحيث ت
  . مشكالت فلسطين ولبنان والعراق والسودان، وهو ما دفع الكثيرين إلى الحديث عن فشل القمة
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إسرائيل أمام فسيفساء أما الحدث الثالث الذي يبلور هيجان المنطقة، فهو االنتخابات اإلسرائيلية، التي وضعت 
حزبية، تبرز ضعف الوزن القيادي لكل حزب على حدة، وتبرز في ما يخص القضية الفلسطينية حالة من 

  . العنصرية الشرسة
هذه األحداث الثالثة مجبرة على أن تتفاعل مع بعضها بعضا، ويولد تفاعلها حالة من الغليان يكاد يصل إلى 

ولي الذي يجثم فوق كل هذه األحداث، فيسعى إلى التأثير فيها، أو الضغط درجة االنفجار، بفعل العامل الد
وتكون الصورة النهائية، ساحة مضطربة، . عليها، أو إلى السيطرة والهيمنة، غير عابئ بأي نوع من الحلول

 ويتم في. يتحرك فيها البشر والدول والحكام جيئة وذهابا، من دون أن يعرف أحد درب الخروج من المأزق
  . حالة التوهان هذه، اختراع أنواع عجيبة من الحلول، يبادر إليها الكبار والصغار على السواء

بذل إسماعيل هنية، كل جهد ممكن من أجل أن يشيع جوا من التعاون مع الفصائل، ومع ,  الحالة الفلسطينيةففي
ر مؤهلة لالنفجار والقطيعة، وكانت كل مرحلة من مراحل الحوا. فتح، ومع الرئاسة، فووجه بشروط متتالية

لوال أن الرئاسة ممثلة بمحمود عباس، بادرت هي أيضا إلى بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على جو من 
وإذا كان هذان الموقفان يستدعيان االحترام والتقدير، إال أن ما سينشأ عنهما على . التعاون مع الحكومة الجديدة

مام هنية وضع اقتصادي وأمني وإداري يحتاج إلى موارد ومساعدات فأ. أرض الواقع سيكون وضعا غريبا
أجنبية أعلن أصحابها أنهم يرفضون التعامل مع حكومته بشأنها، وبدأوا يبحثون عن سبل لكي تصل هذه 

 وضع سياسي معقد ألن إسرائيل ترفض التعامل هوأمام. المساعدات إلى الرئاسة وليس إلى الحكومة الشرعية
ه إرهابيا يجب القضاء عليه، واكتشفت هي أيضا أنها تفاوضت على اتفاق اوسلو مع منظمة معه، وتعتبر

  . التحرير، ولن تقبل إجراء مفاوضات جديدة إال معها، أما الحكومة برئاسة حماس فهي ليست شريكا موجودا
الفدائية التي رفضت نتيجة الوضع الذي تتشارك في صنعه الواليات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وفتح والفصائل 

الوحيدة الممكنة، وكممر إجباري، أن تتحول وهي ستكون  كلها شعار المشاركة السياسية الذي رفعته حماس
. الرئاسة الفلسطينية إلى هيئة مفاوضات وإلى حكومة تشارك في إدارة الوضع االقتصادي واألمني واإلداري

عباس، لتتولى هي أمر االتصاالت الخارجية  أ في مكتبوهكذا سنشهد في األيام المقبلة، وزارة خارجية تنش
وال نستبعد أن يكون ناصر القدوة قد انتقل مع طاقمه إلى مكتب الرئاسة، ليباشر من . والمفاوضات مع إسرائيل

وال نستبعد أن يكون ياسر عبد ربه وصائب عريقات قد .  للخارجيةاهناك مهماته التي كان يمارسها وهو وزير
ولعل قيام عباس .  ليتوليا أمر المفاوضات مع إسرائيل كما كان الحال عليه في سنوات سابقةا أيضانتقال

باختيار كل من ناصر القدوة وياسر عبد ربه ليكونا معه في الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية، إشارة واضحة 
فسيكون عباس مضطرا إلى إنشاء وحين تتقدم الدول الغربية لتقديم مساعداتها إلى الرئاسة، . لهذا االحتمال

جهاز إداري في مكتبه، يلعب دور صلة الوصل بين الرئاسة والحكومة، لتنظيم عملية نقل األموال إلى 
وتنشأ مع الزمن حاجة إلى مزيد من التنظيم، فيتم إنشاء أجهزة إدارية متخصصة، لكي . الوزارات المختصة

نشأ بالتدريج حكومة فلسطينية ثانية، ونصبح أمام كيان يتم تحويل المساعدات بطريقة مدروسة، وهكذا ت
وحين تبرز الحاجة إلى مناقشة القضايا . برأسين، وهو ما يظن الغربيون أنه حل مثالي لعدم التعاون مع حماس

في المجلس التشريعي، تبرز االختالفات والتناقضات، وقد تنشأ عن ذلك صراعات تعبر عن نفسها بتصويت 
  . رئاسة، فنصبح أمام أزمات دستورية لم يرغب بها أحدضد اجتهادات ال

بعيدا عن الوضع الداخلي الفلسطيني، وبصدد المفاوضات مع إسرائيل التي ترفض اعتبار حكومة تقودها 
  حماس شريكا مقبوال في المفاوضات، وتعلن استعدادها فقط للتعامل مع عباس، فماذا سيكون عليه الحال؟ 

 اتفقت على االتصال مع عباس من أجل هاولنفترض أن. سرائيلية تشكلت بزعامة كديمالنفترض أن الحكومة اإل
حل متفاوض عليه، فهل ستسير األمور بيسر؟ حكومة أولمرت ستعرض الخطة التي أصبحت حديث الجميع 

 بعده ستصيح حكومةلذا هل يمكن لعاقل فلسطيني واحد أن يقبل هذا الحل؟ الجواب ال قطعا، ف. في إسرائيل
إسرائيل في وجه عباس أنها ال تجد أمامها شريكا فلسطينيا، وأنها ستبادر إلى حل منفرد تقرره بنفسها، 
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وإذا تم عرض األمر على المجلس التشريعي، فإن الرفض . وستتفاوض بشأنه مع الواليات المتحدة األميركية
يلي من توتر عنيف يبرزه انسداد سيكون هو الجواب المنتظر، مع ما سيتولد عن فرض األمر الواقع اإلسرائ

هذه الصورة المنتظرة هي التي تدفع الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية إلى القول بأنها . أفق التفاوض السياسي
ترفض العودة إلى التفاوض مع إسرائيل حسب الطريقة السابقة، وأنها تشترط أوال أن تعلن إسرائيل استعدادها 

، وأن تعلن كذلك استعدادها لالنسحاب من القدس، وعندها يلتقي 1967ود لقبول دولة فلسطينية على حد
الموقفان، موقف الرئاسة التي ال تستطيع قبول خطة إسرائيل بعد التفاوض، وموقف حكومة هنية التي ترى 

  . تحديد شروط التفاوض قبل الوصول إليه، ويبقى المأزق قائما مع إسرائيل وبسبب إسرائيل
وفي الموقف األوروبي الذي . في الموقف األميركي الداعم لموقف إسرائيلهي هذا الوضع نقطة الضعف في ف

وهكذا يكون . يستنكف حتى اآلن عن اتخاذ موقف قاطع ضد خطة إسرائيل، وال يمارس أي ضغط عليها
لب الموقف الدولي عنصرا أساسيا في تعطيل أية تسوية فلسطينية ـ إسرائيلية، وبخاصة حين يتجاهل المطا
لقد . الفلسطينية التي يرفعها المعتدلون بزعامة عباس، قبل أن يرفع المطالب نفسها المغضوب عليهم من حماس

كان األوروبيون يدعمون تقليديا مواقف حزب العمل باعتباره حزبا يساريا وعلمانيا ومعتدال، ولكنهم ومنذ زمن 
وقريبا سيجدون أنفسهم يدعمون . ثاله في بالدهميدعمون اليمين اإلسرائيلي المتطرف، بينما هم يحاربون أم

وإذا كان الغرب معتادا على أن يستمع إلى وصف العنصرية اإلسرائيلية من العرب، فقد . العنصرية اإلسرائيلية
  .آن له أن يستمع إلى هذا الوصف من اإلسرائيليين أنفسهم
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