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  سيناريوهات إسرائيلية للقضاء على حكومة حماس    .1

 عسكرية اسرائيلية قولها إن نقلت يديعوت احرونوت امس عن مصادر:  تغريد سعادة والوكاالت،رام اهللا
الجيش االسرائيلي اعتمد في نهاية اجتماع تقييمي عقده الخميس الماضي، سياسة جديدة اطلق عليها اسم السهم 

 وقالت الصحيفة إن الجيش .الجنوبي تقضي بتكثيف الهجمات الجوية والبرية والبحرية على مناطق قطاع غزة
 واضافت المصادر أن قواعد اللعبة في .تسبق عملية برية واسعة النطاققيم العملية الجديدة كعملية وسيطة 

غزة قد تغيرت في اعقاب اطالق الفلسطينيين صاروخ كاتيوشا وعدة صواريخ قسام باتجاه بلدات النقب 
ت وافادت تقارير اسرائيلية بان األحداث في الفترة األخيرة في غزة واالقتحام األخير الذي نفذته القوا. الغربي

اإلسرائيلية لسجن أريحا، هي مثال ونموذج من خطة عسكرية وضعتها السلطات اإلسرائيلية لتنفيذها على شكل 
مراحل ودوائر ضد أهداف فلسطينية في المرحلة القادمة، وان توقيت تنفيذ حلقات هذا المخطط العسكري 

القاء القبض على الوزراء في  هو  ومن الخطط التى تدرسها اسرائيل.يقرره موقف حماس في المرحلة القادمة
وتقول مصادر اسرائيلية إنه في حال نفذت أي عمليات مسلحة داخل إسرائيل في المرحلة . الحكومة الجديدة

 ويشير التقرير الى ان اسرائيل تدرس بدقة .القادمة فان الجيش االسرائيلي سيرد بقوة على تلك العمليات
على امل ان يتمكن سائل العسكرية ضد حماس بهدف اسقاطها من السلطة، التوقيت المناسب للبدء باستخدام الو

 اال ان بعض االجهزة االمنية جيل جديد داخل فتح من السيطرة على السلطة مدعوما اقليميا ودوليا،
االسرائيلية تعتقد بضرورة االنتظار لمدة عام على االقل، حتى يتضح برنامج حماس على االرض، فاذا لم يكن 

لبرنامج كما يجب، اي ال يتناسب والرغبة االسرائيلية، عندها يمكن ان ينطلق الجيش االسرائيلي في عملية هذا ا
عسكرية واسعة ضد حماس مستخدما كافة الوسائل واالجراءات، ومن بينها اغالق الضفة وفصل شمالها عن 

 الجدار الواقي ومحاصرة قادة جنوبها وفصل الضفة عن القطاع وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة على غرار عملية
وافادت التقارير بان هناك تيارين داخل . ووزراء حماس ومنعهم من التنقل او مغادرة االراضي الفلسطينية

االول يطالب باستمرار تنفيذ هذه العمليات دون االنتظار واستباق أي مواقف لحماس والثاني  :القيادة اإلسرائيلية
 .ى االقل لتقرير في ما اذا كان من الضروري تنفيذ المخطط الواسع ام اليطالب باالنتظار لمدة عام عل

  3/4/2006االتحاد االماراتية 
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 أولمرت يتراجع عن تنفيذ خطة التجميع بسبب تكاليفها الكبيرة : التلفزيون االسرائيلي .2
مقبلة وإنما ستعمل على  قال اولمرت إن إسرائيل لن تنفذ خطة التجميع أحادية الجانب خالل السنة ال:رام اهللا

وأفادت القناة االولى للتلفزيون اإلسرائيلي امس بأن أقوال . استنفاذ محاوالت تنفيذ خطة خارطة الطريق
ودعا أولمرت ممثلي كافة األحزاب . أولمرت جاءت خالل اجتماعه امس مع ممثلين عن شاس ويهدوت هتوراة

.  سيبحث مع بعضها إمكانية االنضمام لحكومة برئاستهالتي انتخبت للكنيست إلى لقاءات مجاملة معه فيما
ولفتت القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي في نشرتها المسائية امس إلى أن أولمرت سيواجه صعوبة في تنفيذ 

حوالي ( مليار شيقل 300وأفادت تقارير صحفية بأن تكلفة الخطة تبلغ  .خطة التجميع بسبب تكاليفها الكبيرة
 . فيما ترفض الواليات المتحدة منح أي تمويل إلسرائيل لتنفيذ الخطة) دوالر مليار 64

  3/4/2006الحياة الجديدة 
  

  أحمد يوسف ودوره مستشاراً إلسماعيل هنية: يديعوت أحرنوت .3
يدعى احمد يوسف يقيم سماعيل هنية تحدث المحلل السياسي ليديعوت احرونوت عن وجود مستشار سياسي إل

وذو اطالع واسع  ويعتبر . عاما حيث يرأس مركز ابحاث كغطاء قانوني لحماس20تحدة منذ في الواليات الم
ومعمق على وسائل ومؤسسات االعالم الغربية وخبير في طرق التأثير في الرأي العام وصناعته وفوق ذلك 

 وزرا ء يعتبر من االيديولوجيين المعروفين في حماس ويعتبر اليوم من اقوى اصحاب التأثير على رئيس
 العودة الى غزة بهدف العمل على تغيير الصورة النمطية هقيادة حماس طلبت مؤخرا من وكانت .السلطة الجديد

حركة كمنظمة ارهابية وتحسين صورة اسماعيل هنية ومحاولة تغيير مواقف الحكومات الغربية وساستها العن 
خطاب الحكومة  ولقد أشير أن .شعوبالرة الى من حماس وتجاوز قادة اسرائيل والدول الغربية والتحدث مباش
 خطه وصممه احمد يوسف، وكذلك مقال هنية ,الذي القاه هنية واستغرب من لهجته التصالحية حتى قادة حماس

الذي نشرته يوم احدى الصحف الهولندية والذي اظهر حماس كمن يركض دوما نحو السالم في مواجهة 
اصر يوسف وحتى يعطي المقال الصورة الغربية المتطورة حيث  .ية الجانبالعدوانية االسرائيلية وخطتها احاد
 واجاب .وتساءل المحلل السياسي فيما اذا تغيرت حماس ام ال؟ .في نهايتهله على وضع العنوان االلكتروني 

بنفسه ربما صورة حماس في دول الغرب والدول العربية وحتى في اوساط الفلسطينيين قد تغيرت لكن 
  .يجيتها القائمة على استمرار الكفاح المسلح ضد اسرائيل لم تتغيراسترات

  3/4/2006شبكة فلسطين للحوار 
  

  الداخلية الفلسطينية تسمح بإطالق اللحى في الشرطة  .4
قالت مصادر فلسطينية ان سعيد صيام اصدر أمس قراراً بمنع معاقبة أفراد الشرطة :  فتحي صباح-غزة 

وكانت قوات الشرطة .  في إطار خطة التغيير واالصالح ذلك حرية شخصيةه أنعتباربسبب اطالق اللحى أل
واالمن تمنع عناصرها من اطالق اللحى اثناء العمل واال تعرضوا لعقوبات منها حسومات مالية او حتى 

 ان وزراء حماس ينوون تعيين وكالء ومساعدين لهم  من ناحية أخرىوعلم .الحبس في بعض االحيان
اطقين اعالميين في مختلف الوزارات كي يعبروا عن سياسة الحكومة الجديدة، حتى ال يبقى زمام ومديرين ون

في غضون ذلك، اكد وزير الداخلية امس مجددا رفض  .األمر في ايدي المسؤولين في الوزرات وكلهم من فتح
 تبادل المعلومات ارضتهمؤكدا مع.  مرفوض وطنياً ذلك انحيث أعتبرالتنسيق األمني مع الجانب االسرائيلي، 

يتم ان هدف التنويه هو حتى  واضاف.  تحت مسمى التنسيقاو االعتقاالت السياسية بناء على هذه المعلومات
   ه ليس وارداً في اجندتمؤكدا أنز بين التنسيق االمني والتنسيق الحياتي في مجال حياة الشعب الفلسطيني، يميالت

  .ث تكون مصلحة الشعب الفلسطينيكون حييسأنه التنسيق مع اسرائيل، و
  3/4/2006الحياة 
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  نفضل إجراء تغيير على قيادات االجهزة االمنية : صيام .5

االجهزة االمنيـة      في يفضل عدم دمج كتائب القسام          انه سعيد صيام امس  كد  أ :  وكاالت  -  عبدالرازق أبو جزر  
إن , وأضاف قـائال  .  لوين فيهايكون هناك ت     وأن, الجهزةيفضل إجراء تغيير على قيادات ا        وقال إنه  .  الفلسطينية

   .  ضحت من أجل الوطن   أدائها وتكريم لبعض الشخصيات التي   يكون هناك تطوير في   كي   هذا أمر شخصي 
  3/4/2006األيام البحرينية 

  
  صيام يعلن وقف التوظيف في األجهزة األمنية .6

 سيتم إيقاف كل التعيينات في االجهزة االمنية ألن عمليـة مواصـلة             أكد سعيد صيام انه    :كتب فايز أبو عون     
وأوضح ان الداخلية غير قادرة على استيعاب ما هو موجود فيها، مؤكداً عدم قبـول                .االستيعاب تثقل الموازنة  

وأضاف ان هذا األمـر سـيكون        .التفريغ على قاعدة االنتماء لكتائب القسام أو كتائب األقصى، على االطالق          
لن تكون تبعية هذه األجنحة العـسكرية لهـذا         أكد أنه    الحاجة والكفاءة، و   إضافة إلى مناطاً بالقانون وبالموازنة    

   .هي سيدة الموقف في التفريغ، فالفصيل أو ذاك
 .هـا لاكل بوسعها من أجل اعادة الثقة لجهاز الشرطة، والهيبـة لرج          باكد ان الوزارة ستعمل     من جهة أخرى    و
كون هناك تواصل مع خطباء المساجد والوعاظ من أجل التفاهم على رسـم             ي انه س  إلى, لسياقأشار في نفس ا   و

معالم المرحلة المقبلة، السيما ما يتعلق بالوضع الفلسطيني لتهيئة الرأي العام المحلي لمزيـد مـن الخطـوات                  
  .االصالحية

  3/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   في أحداث غزةقيق للجنة التحرئيساًالنائب العام العسكري  .7
سعيد صيام أعلن ان النائب العام العسكري أن : غزة مراسلها من  فتحي صباح عن3/4/2006 الحياة نشرت

ونفى .  القانونيهامستشار تتمثل الوزارة ب انعلى, يرأس لجنة التحقيق في مالبسات اغتيال عبد الكريم القوقاس
من جهتها، اكدت لجان المقاومة الشعبية ان سالحها و .لجنة افساد الموضوعالان يكون الهدف من تشكيل 

 الناطق باسمها امس ان المقاومة ال تعرف الخسارة كدوأ. سيبقى مصوباً للعدو الصهيوني ولعمالئه الخونة فقط
  .رغم اعترافه بان اغتيال القوقا كان ضربة قاسية للجان, ابداً

كدت في بيان أفتح أن : غزة والوكاالت من 3/4/2006 االتحاد االماراتية مراسل عالء المشهراوي وذكر
 كما اكدت التزامها بدعم السلطة وكافة مؤسساتها لفرض .حرصها المعلن على وحدة الصف الوطني, اصدرته

انتقدت حماس التصريحات التي في حين  .تحقيقالحكومة في تشكيل لجنة السيادة القانون، موضحة انها تؤيد 
 والذي اعتبر موقف الحكومة بشأن األحداث بالهزيل والضعيف، ووصفت أدلى بها سمير المشهراوي

  . بأنها خطيرة للغايةهتصريحات
بأن ,  أحمد عبد الرحمن بهصرحإلى ما  :د ب أ نقال عن رام اهللا من 3/4/2006 القدس الفلسطينية وأشارت

 وتريد أن ,ة واالقتتال الداخليهناك أصابع خفية تحاول أن تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني من أجل الفتن
 إنه من الغريب أن توجه اتهامات لقادة فتح في الوقت الذي تتسلم لفت إلى و.يراق الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية

  .فيه حماس الحكومة
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  اسرائيل سبب الفوضى: ابو ردينة .8

مسؤولية المباشرة لحالة الفوضى    حمل نبيل ابوردينة االحتالل االسرائيلي وممارساته ال      :  كمال زكارنة  -عمان  
ر االجهزة االمنية الفلسطينية ومنعهـا مـن القيـام بواجباتهـا            يدممن خالل ت  , السائدة في االراضي الفلسطينية   

  .ومهماتها
  3/4/2006الدستور 

  
  وولش في عمان امس ىعباس التق .9

ي عمان امـس، ضـرورة    اكد، لدى لقائه ديفيد ولش ف      عباس ابلغ مصدر فلسطيني ان   : عمان من عمر عساف   
تطـورات  معـه   عرض  كما  . استمرار المساعدات المالية التي تقدمها الواليات المتحدة االميركية للفلسطينيين        

هـذا  يشار إلـى أن     و . العالقات الثنائية  إضافة إلى , االوضاع في االراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السالم       
  .لطة بعد تولي حماس الحكومةاللقاء هو االول بين االدارة االمريكية والس

  3/4/2006النهار اللبنانية 
  

  هنية ينتقد واشنطن لمعاقبتها الخيار الديمقراطي   .10
 انتقد اسماعيل هنية أمس الواليات المتحدة لقطعها االتصاالت والعالقات بالحكومة التـي يترأسـها،               :ب.قنا، ا 

ي تزعم اإلدارة االمريكية انها تعمـل علـى         ذال, يخيار الديمقراط ال تعاقب الشعب الفلسطيني على      هاواعتبر ان 
  .ترسيخه في المنطقة

  3/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   باريس االقتصادية رداً على الحصار اإلسرائيلياتفاقيةالزهار يهدد بإلغاء  .11
يل هدد محمود الزهار بأن حكومته قد تلجأ الى الغاء اتفاقية باريس االقتصادية في حال واصـلت اسـرائ                 :غزة

تفاقيـة وارد أيـضاً بـسبب       الوقال إن قيام الحكومة بالغـاء ا      . فرض الحصار على مناطق السلطة الفلسطينية     
واعتبر ان قيام اسرائيل بحجز اموال الضرائب المستحقة للسلطة مخالف لهذه           .  بحق الشعب الفلسطيني   ااجحافه
ف أن المفاوضات مع إسـرائيل سـتكون        واضا. من ناحية ثانية طالب العالم باعطاء حماس فرصة       و. االتفاقية

ن حلم إقامـة دولـة      أواعتبر  . وسيلة لتحرير األراضي الفلسطينية من دون انتقاص وليست غاية في حد ذاتها           
وأضـاف أنـه    . فلسطين التاريخية سيصبح في يوم من األيام حقيقة، إذ انه ال مكان السرائيل في هذه األرض               

 مشدداً على أن الفلسطينيين ال يحملون العداء لليهود وإنما          ,ولة فلسطين ليس ممنوعاً أن يعيش اليهود في ظل د       
 تقبل بوجود دولتين اسرائيلية وفلسطينية بشكل مؤقت، مـشدداً علـى أن            ماس إن ح  واستدرك بالقول  .لالحتالل

 مستندات ومعلومات تتحـدث عـن     حماسوحول الوضع الداخلي، قال إنه لدى       . اسرائيل هي التي ترفض ذلك    
 هـا  تفكيـك جناح   الحركـة  على رفض     من ناحية أخرى   وشدد. والت البعض إلفشال الحكومة خالل أشهر     محا

  . لبرنامج المقاومة المسلحةها على مواصلة دعممؤكداالعسكري، 
  3/4/2006الشرق األوسط 

  
  الصحافيين باعتماد مصطلح الحكومة الفلسطينيةيطالب صيام  .12
ورة توخي الحذر في التعاطي مع التصريحات واألخبار، وتغليب         صيام الصحافيين لضر  سعيد   دعا   :آي.بي.يو

 بالبحث عن قواسم االشـتراك، ونقـاط   هموطالب. ءالمصلحة الوطنية، واألمانة المهنية والصحافية على كل شي  
   باعتماد مصطلح الحكومة الفلسطينية، وليس حكومة حماس، ألنها حكومة كما طالبهم. االلتقاء بين أبناء الشعب
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  .شعب الفلسطيني بكل أطيافهال

  3/4/2006البيان  
  

  يأمر بوقف قرار بترقية نجله الى مديرهنية: وكالة أنباء رامتان .13
 أن إسماعيل هنية رفض امس قرارا بترقية نجله عبد , نقل عن مصادر وصفت بالموثوقة: رامتان–غزة 
 يه أن عددا من مدراء الوزارة ذهبوا إلوأضافت . بتعيينه مديرا لمكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة,السالم

معللين ذلك بأن نجله الذي يعمل منذ سبع سنوات في الوزارة يستحق ذلك الموقع , قرارالطالبين موافقته على 
 ال يحمل المؤهالت العلمية الالزمة وانه لن يحصل على درجة مدير طالما بقي هو في ه بأن, أصرهغير أن

  .رئاسة الوزارة
 3/4/2006يدة الحياة الجد

  
  كاتب صهيوني يزعم وجود خطٍة لدى فتح لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة .14

زعم شلومو ببيربليت في يديعوت احرنوت، أن بعض قياديي فتح يعدون خطة تمنح محمـود عبـاس                 : نابلس
 مـن   الفرصة لحل المجلس التشريعي الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة بما يحقّق للحركـة نتـائج أفـضل                

 والرباعية للحصول على اتفاٍق سريٍع لتقديمـه إلـى          اسرائيل يستعدون للتفاوض مع      حيث .االنتخابات األخيرة 
وادعـى أن    .بـو مـازن   ألالمجلس التشريعي الذي بدوره سيرفض المصادقة عليه، وبالتالي تكون هناك حجة            

محادثات مثيرة لالهتمام هذا األسـبوع       إحدى المؤسسات الفخمة في الخارج، كان لها         ةشخصية فتحاوية خريج  
إلعداد رسٍم سريٍع لهذا السيناريو، مشيراً إلى أن أفراد فتح من نشطاء المؤسسة القديمة، الذين فقدوا السلطة، ال                  

 اسـرائيل وأضـاف أن التفـاوض مـع         .يستطيعون االنتظار حتى دورة االنتخابات القادمة الستعادة ما فقدوه        
مقربون منه وحدهم تقريباً، ولكن بتعاوٍن وثيق مع الرباعية ومصر، وهو شيء سيضمن             سيجريه أبو مازن وال   

 بامتيازات معينة وبمرونة فلـسطينية غيـر        اسرائيلستحظى  حيث  أقصى حصاٍر لحماس حينما يحين الوقت،       
ن تفـوت   ألمح إلى أن على حمـاس أ       إال أنه    !.لقضاء على سلطة حماس قبل أن ترسخ أقدامها       ا مقابلمسبوقة  

 وتقديم تنازالت كبيرة من أجـل       سرائيلالفرصة على من يقف خلف هذه الخطة، بأن تقوم هي بالتفاوض مع ا            
  .الحفاظ على ما حقّقته

  2/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ها لقاءات مع عدد من مسؤوليإلجراء ُ عمانمشعل يصل .15
 بأنه سيجري لقاءات مـع       وصوله وصرح لدى . ومينخالد مشعل فى زيارة تستغرق ي     عمان  وصل الى   : مسقط

  كما أشـار إلـى     .عدد من المسؤولين حول الموقف السياسي في ظل التطورات االخيرة في القضية الفلسطينية            
متميز عربيا ودوليا والسيما في سياستها الخارجية لما لها من فاعلية، مؤكدا علـى تطلعـات                ال  السلطنة موقع

  . لوقوف االمة العربية واالسالمية الى جانبه في هذه المرحلة المصيريةالشعب الفلسطيني وحاجته
  3/4/2006الوطن العمانية 

  
  أقرب طريق إلى القدس تفعيل المقاومة: ممثل حماس في لبنان .16

وان اقرب طريق الى القدس هو المقاومة وعـودة الالجئـين           . اكد أسامة حمدان ان خيار الحركة هو المقاومة       
لن يجد أحد منا في يوم مـن االيـام موقفـا يـدين              : وقال. فعيل المقاومة وتطوير برنامجها   وطرد المحتل وت  

. ولن تالحق االجهزة ايضا اي مقاوم بل ستغطي ظهـورهم         . ولن نعتقل من اآلن فصاعدا اي مقاوم       . المقاومة
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دان فـي كلمـة     واعتبر حم  .وفلسطين هي الهدف وليست الحكومة وإسقاط الجدار الفاصل سيكون من اولوياتنا          
القاها خالل احتفال لمناسبة يوم األرض اقيم امس في مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبـك، ان اغتيـال القـادة                    

 .وسيحقق في كل عملية اغتيـال . وسيحاسب عليها العمالء. اعتبارا من اليوم لم يعد مسألة مسجلة ضد مجهول   
  . بالكيان الغاصب ولو على جزء يسير من ارضنالن نقبل يوما . لن نعترف يوما باسرائيل: واعلن حمدان

  3/4/2006الشرق األوسط 
  

  ...لكنوجبريل يربط جمع السالح بتلبية كل الحقوق المدنية والسنيورة مستعد للتعاون  .17
 على في بيروتتنظر االوساط السياسية والرسمية في لبنان الى جولة أحمد جبريل   : محمد شقير–بيروت 

 الفلسطيني حول ملف العالقات الثنائية الذي وضع على سكة الحل في – الحوار اللبناني انها حلقة من حلقات
ضوء ما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني في شأن جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في 

البارز في جولة ولعل  .داخلها واالسراع بتلبية الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
 وفي هذا السياق كان الفتاً العرض الذي قدمه السنيورة لجبريل ،جبريل كان اللقاء مع السنيورة والحريري

والمتعلق بضرورة مقاربة ملف العالقات من زاوية عدم ربط توفير االجواء لمعالجته بمستقبل العالقات اللبنانية 
 ومعالجته في داخلها بمبادرة الدولة الى تحقيق كل ما هو  السورية أو رهن جمع السالح خارج المخيمات–

واستمع جبريل من معظم الذين التقاهم الى  .مطلوب منها على صعيد االستجابة للحقوق المدنية واالجتماعية
مجموعة من المالحظات على اداء ممثل القيادة العامة في لبنان أنور رجا خصوصاً لجهة الطريقة 

كما استمع من السنيورة  .ان يتبعها طوال فترة التوتر بين الجبهة الشعبية والحكومة اللبنانيةاالستعراضية التي ك
 الفلسطينية انطالقاً من كيفية تعاطي الحكومات اللبنانية السابقة مع –الى عرض تاريخي للعالقات اللبنانية 

  .الالجئين في لبنان وتحديداً قبل اندالع الحرب فيه
 لكنه في ،سنيورة حمل هذه الحكومات مسؤولية سياسة القمع والتهديد التي كانت تتبعهاوعلمت الحياة ان ال

المقابل كان صريحاً مع جبريل عندما اعلمه بأنه سيتقدم من الحكومة بورقة عمل يعرض فيها تصوره للحلول 
بط بين جمع السالح ويقترح على أساسها الر. المقترحة لالجئين لجهة االقرار بحقوقهم المدنية واالجتماعية
وبحسب المعلومات فان السنيورة نصح جبريل  .واالستجابة لكل المطالب ذات الطابع المدني واالجتماعي

ونقل زوار . بصرف النظر عن االصرار على التزامن بين جمع السالح واالستجابة للحقوق المدنية للفلسطينيين
ها الدولة بسرعة وأخرى ستسعى من اجل تلبيتها، رئيس الحكومة عنه قوله لجبريل إن هناك مطالب ستلبي

وأكد الزوار أن السنيورة حرص على مصارحة جبريل باالمكانات  .ويبقى ِقسم اَألمُل ضئيل في االستجابة له
المتاحة في معرض طلب األخير مساواة الفلسطينييــــن باللبنانييـــن باستثناء حقهم في االقتراع وتبوؤ 

وأبدى السنيورة استعداد لبنان الستضافة مؤتمر لألونروا والدول المانحة  . في الدولةالوظائف الرسمية
من كان يمنع ادخال الترابة : وسأل السنيورة جبريل .للمساعدة في حل المشكلة االجتماعية للشعب الفلسطيني

رة بينما اليوم يسمح ومواد البناء الى المخيمات ومن كان يعترض على تملك العائالت الفلسطينية شققاً صغي
 .بدخول مواد البناء اليها؟، الفتاً الى التعليمات التي كانت تعطيها االجهزة السورية لالجهزة االمنية اللبنانية

وأكد السنيورة أيضاً أن ال مصلحة للقيادات الفلسطينية في أي شكل الربط بين الشق المدني في العالقات الثنائية 
وأكد السنيورة لجبريل أن ال نية الستهداف الفلسطينيين أو  .الح خارج المخيماتوبين الشق الخاص بجمع الس

وأشار ايضاً الى ان الحكومة  الدراج مسألة السالح على جدول اعمال المحادثات التي سنجريها في دمشق،
ر مدعومة من القوى المشاركة في الحوار ستبقى تتصدى لملف السالح الفلسطيني ولن تسمح ألي طرف آخ

وفي هذا الصدد أيضاً أكد السنيورة أن الحكومة ماضية في ازالة كل اشكال التوتر  بالتذرع في عدم حسمه،
 السياسي القائم بينها وبعض الفصائل الفلسطينية على خلفية وجود مالحقات قضائية لعدد من المسؤولين فيها،

  يروت مهدت الطريق أمام تطبيع العالقة لذلك تعتقد أوساط متابعة أن المحادثات التي اجراها جبريل في ب
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  .الرسمية بين الدولة و القيادة العامة من ناحية وانهاء كل اشكال التوتر التي كانت قائمة سابقا

  3/4/2006الحياة 
  

  جريمة اغتيال صهيونية تستهدف قائد كتائب األقصى في بيت لحم .18
ر في جريمة اغتيال صهيونية جديـدة نفـذتها         استشهد قائد كتائب األقصى في بيت لحم وأصيب آخ        : بيت لحم 

  .قوات االحتالل فجر اليوم في مدينة بيت ساحور
  3/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   أظهر تزايداً في شعبية حماس على حساب فتح لبناناستطالع في مخيمات .19

جئين الفلسطينيين في أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالعاً للرأي في مخيمات الال: عبدو سعد
لبنان لتبين آثار فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة على الالجئين ومدى تفاعلهم مع 

 مارس 20أجري االستطالع بين و. التطورات األخيرة اضافة الى أسئلة حول القضايا والهموم الفلسطينية
  .ع مستطَل500 منه، وشمل عينة من 24الماضي و

هل تؤيد إستمرار ) 2هل تؤيد موقف حماس بعدم اإلعتراف بإسرائيل؟، ) 1: وتضمنتَّ االستمارة األسئلة اآلتية
 هل تعتقد بأن المقاومة) 3 رداً على عمليات اإلغتيال والقتل اإلسرائيلية؟، 48العمليات الفدائية في أراضي الـ

هل ما زلت تؤمن بحق العودة ) 4 نتائج اإلنتخابات؟، في األراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر أم تتوقف بعد
هل تعتقد أن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان سيكون أفضل بعد ) 5 سنة على النكبة؟، 59بعد مرور نحو 
) 7هل تعتقد بأن تحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعزز حق العودة أم يهدده؟، ) 6فوز حماس؟، 
لو أعطيت حق التصويت في اإلنتخابات، ألية قائمة ) 8ات التي يجب على حماس اإلهتمام بها؟، ما هي األولوي

  :كنت صوتت؟وفي ما يأتي نتائج االستطالع
موقف حماس بعدم االعتراف بإسرائيل، فيما رفض ذلك ) السؤال األول( في المئة من المستطلعين 83.5أيد 

في مقابل ) السؤال الثاني (48مرار العمليات الفدائية في أراضي الـ في المئة است85.7ووافق .  في المئة16.5
 في المئة أن المقاومة ستتواصل في األراضي 86.7ورأى .  في المئة رفضوا استمرار العمليات14.3

 سنة على النكبة 59وعلى رغم مرور نحو .  في المئة13.3في مقابل ) السؤال الثالث(الفلسطينية المحتلة 
 في المئة عن اعتقادهم 84.7سطينيين من ديارهم، إال أن األمل بالعودة ال يزال كبيراً، فأعرب وخروج الفل

.  في المئة انهم يئسوا من إمكان تحقق حلم العودة15.3فيما قال ) السؤال الرابع(بأنهم سيعودون إلى ديارهم 
 لبنان سيتحسن بعد فوز حماس، أن وضع الالجئين الفلسطينيين في) السؤال الخامس( في المئة 45.3واعتبر 

 في المئة من المستطلعين على أن تحسين ظروف 63.6ووافق .  في المئة رأوا عكس ذلك54.7في مقابل 
 في المئة رأوا أن تحسين 36.4في مقابل ) السؤال السادس(الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعزز حق العودة 

 عن األولويات التي يطالب بها الالجئون حركة حماس، )السابعالسؤال (ورداً على . األوضاع يهدد هذا الحق
 في المئة من المستطلعين يعتبرون أن اإلصالح ومحاربة الفساد في الداخل هما 46.9: فقد توزعت كاآلتي

 في المئة، وإعادة 23.9األولوية األولى، وحل في المرتبة الثانية تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين بنسبة 
 في المئة بأن كل هذه 11.7، ورأى ) في المئة17.5(منظمة التحرير الفلسطينية في المرتبة الثالثة بناء 

 لمصلحة أي قائمة )السؤال الثامن(ورداً على . األولويات يقتضي أن تتحقق جميعاً في الوقت والوتيرة نفسهما
ة، حلت حركة حماس في المرتبة يصوت فلسطينيو الشتات لو أعطوا حق االقتراع في االنتخابات الفلسطيني
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في ) الجبهة الشعبية(، وقائمة أبو علي مصطفى ) في المئة23.7( في المئة، تلتها فتح 48.3األولى بنسبة 
وجاء مؤيدو اللوائح األخرى في المرتبة الرابعة بنسبة خمسة في المئة، وقال ).  في المئة11.5(المرتبة الثالثة 

  . أياً من اللوائح في المئة انهم ال يؤيدون11.5
يؤكد االستطالع، هو األول من نوعه، أن المزاج السياسي العام للشعب الفلسطيني يكاد يكون متطابقاً بين 
الداخل و الخارج، وأن النظرة الى الملفات والقضايا السياسية تستند أساساً الى الوالء أو الخلفية السياسية وال 

هو أن الصيرورة التي بدأت في األراضي  غير أن المهم، ربما،. تتأثر كثيرا بأماكن الوجود الجغرافي
الفلسطينية المحتلة بعد االنتخابات التشريعية والمتمثلة في االرتفاع المستمر في شعبية حماس على حساب فتح 

كما أظهر االستطالع احتالل . التي تعاني من تآكل مستمر في شعبيتها تنطبق أيضاً على فلسطينيي الخارج
والالفت أن ثمة تقاربا . جبهة الشعبية لتحرير فلسطين المركز الثالث، كما هي الحال في الداخل الفلسطينيال

وأظهر االستطالع تفاوتاً في الشعبية بين القوائم   .واضحا في المواقف والرؤى بين جمهوري حماس والجبهة
ها في شكل رئيسي، وهي الشمال وبيروت الرئيسية في المناطق اللبنانية الثالث التي يوجد الفلسطينيون في

 في المئة 20.42 في المئة في مقابل 57.5حماس في الجنوب بنسبة  اذ بدا أن ثمة اكتساحاً كبيراً لـ. والجنوب
وتكرر األمر نفسه في بيروت مع بعض االختالف، اذ حازت . الجبهة الشعبية  في المئة لـ7.33فتح و  لـ

 في المئة 9.05فتح و  في المئة لـ28.14أصوات المستطلعين في مقابل  في المئة من 47.24حماس على 
والالفت أن شعبية حماس تتزايد مع االتجاه جنوبا وهو ما يتساوق مع المفهوم التنظيمي الفلسطيني . لـالجبهة

د السكان، في لبنان، اذ تزداد وتيرة العمل التنظيمي والسياسي جنوبا حيث المخيمات الفلسطينية األكبر لجهة عد
فيما يحدث العكس مع الجبهة الشعبية التي تتدرج في القوة من الجنوب الى الشمال حيث حققت نتيجة الفتة 

الالفت ).  في المئة34(، فيما حافظت حماس على تقدمها ) في المئة21.50(متجاوزة فتح )  في المئة23.6(
 في 28.14 الجنوب حيث نالت الحركة أيضا، على عكس الشائع، أن ثقل فتح يتركز في بيروت وليس في

ومع األخذ في االعتبار أن النشاط .  في المئة في مخيمات الجنوب20.42المئة في مخيمات العاصمة في مقابل 
 سنة، يمكن 15فتح استؤنف في منطقة بيروت قبل نحو خمس سنوات بعد توقيف دام  التنظيمي والسياسي لـ

طقة، في مقابل انخفاض كبير في الجنوب على رغم تمركز قيادات الحديث عن تحسن تدريجي في هذه المن
ولكي تكتمل صورة المشهد السياسي الفلسطيني، في الداخل والخارج، ال بد  .الحركة ورموزها في هذه المنطقة

ة  في المئ44.4نسبة ) حماس(من التذكير بنتائج االنتخابات التشريعية التي نالت فيها قائمة االصالح والتغيير 
 في المئة 4.3 في المئة لـفتح و41.4من أصوات الناخبين في نظام القوائم أو النظام النسبي في مقابل 

غير أن استطالعات عدة جرت بعد االنتخابات تحدثت عن ارتفاع مستمر في شعبية حماس . لـالجبهة الشعبية
نجاح بين التاسع من آذار الماضي اذ اشار استطالع للرأي أجرته جامعة ال. في مقابل انخفاض في شعبية فتح

 في المئة 3.5 في المئة لـفتح و28 في المئة من الفلسطينيين في مقابل 34 منه ان حماس تتمتع بتأييد 11و
 في المئة من 38.7كما أشار استطالع آخر أجراه مركز القدس لالعالم واالتصال أن . لـالجبهة الشعبية

 في 30.6الماضي في مقابل ) ديسمبر( في المئة في كانون األول 18.5الفلسطينيين يثقون بـحماس مقارنة بـ
  . في المئة في كانون األول الماضي38.9المئة يثقون بـفتح مقارنة مع 

وأظهر االستطالع الذي أجراه مركز بيروت لألبحاث تقاربا ملحوظا بين الغالبية العظمى من مؤيدي حماس 
في قضايا وطنية رئيسية مثل اعتراف حماس باسرائيل ) لمئة في ا80-70بين (والجبهة الشعبية وفتح 

 1967 والمقاومة في األراضي المحتلة عام 1948واستمرار العمليات الفدائية في األراضي المحتلة عام 
وهذه القضايا يمكن وصفها بثوابت االجماع الوطني الفلسطيني كما تبين من اجابات . والتمسك بحق العودة

 في المئة 30 و20و الالفت أنه ثمة نسبة معتبرة في صفوف فتح تراوح بين . ل الى الرابعاألسئلة من األو
 في المئة من أنصار فتح اعتراف حماس باسرائيل ورفض 31.4اذ أيد . تتبنى مواقف معارضة لتلك القضايا
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 في المئة انهم ال 26.3 وقال 1948 في المئة تأييد العمليات الفدائية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 25.5
  .يؤمنون بحق العودة

 في المئة 45.3فمثال اعتبر . وظهر االنقسام في القضايا التفصيلية التي تخص الالجئين الفلسطينين في لبنان
 في 54.7من المستطلعين أن وضع الالجئين الفلسطينين في لبنان سيكون أفضل بعد فوز حماس في مقابل 

ا ايضا يالحظ تقارب واضح بين مؤيدي حماس والجبهة الشعبية، فيما انحازت أقلية وهن. المئة اعتقدوا العكس
، وهو عكس ما ) في المئة82.2(الى جانبهم، في مقابل أكثرية معارضة )  في المئة17.8(من مؤيدي فتح 

  .حصل في األسئلة األربعة األولى
تي ينبغي على حماس االهتمام بها على النحو وبحسب االستطالع، رتبت غالبية الالجئين في لبنان األولويات ال

والالفت أن . االصالح ومحاربة الفساد، ثم تحسين أوضاع الالجئين، تليهما اعادة بناء منظمة التحرير: اآلتي
مؤيدي فتح قدموا تحسين أوضاع الالجئين على محاربة الفساد في الداخل والذي تتهم الحركة بالمسؤولية 

يعتقدون بأن تحسين أوضاع )  في المئة36(ر االستطالع أن أكثر من ثلث المستطلعين كما أظه. السياسية عنه
وهنا االختالف في المواقف بين . الالجئين في لبنان يهدد حق العودة، فيما يميل الثلثان الى العكس تقريبا

  . مؤيدي حماس والجبهة الشعبية وفتح ليس كبيراً
  .رئيس مركز بيروت لألبحاث والمعلومات

3/4/2006الحياة   
  

  االفراج عن اربعة صبية خطفهم مستوطنون  و اطفال9 بينهم ى جرحعشرة .20
اصيب فلسطينيان، احدهما طفل في السابعة، امس بشظايا قذيفة اطلقتها مدرعة : نابلس ـ غزة ـ اف ب
يليون واصيب ثمانية اطفال فلسطينيين امس برصاص مطاطي اطلقه جنود اسرائ اسرائيلية شمال قطاع غزة،

من  . رشق االطفال لهم بالحجارة وذلك في شمال الضفة الغربية كما افادت مصادر طبية فلسطينيةىردا عل
  ، افادت مصادر امنية فلسطينية ان اربعة فتيان فلسطينيين خطفوا علي يد مستوطنين مساء السبت ىجهة اخر

 .شمال الضفة تم االفراج عنهم امس
 3/4/2006القدس العربي 

  
   المهد يطالبون عباس والحكومة الفلسطينية بتفعيل قضية عودتهممبعدو .21
محمود عباس والحكومة الفلـسطينية     )  مبعداً 26(طالب مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة        :   حامد جاد  -غزة

وطالب  .بتفعيل قضيتهم لدى المجتمع الدولي وهيئاته بما يضمن عودتهم إلى أسرهم في الضفة الغربية المحتلة              
تحدث باسم المبعدين الرئيس عباس بـطرح قضية المبعدين في مباحثاته مع كافة زعمـاء العـالم داعيـاً                  الم

  .المجلس التشريعي إلى مخاطبة برلمانات مختلف الدول للتدخل من أجل إعادة المبعدين إلى أهلهم ووطنهم
  3/4/2006الغد األردنية 

  
  لمعيشية اتحاد العمال يطلع وفد لجنة دولية على األوضاع ا .22

أطلع االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أعضاء لجنة تقصي الحقائق الدوليـة التابعـة لألمـم                  :رائد أبو ستة  
المتحدة، على صورة األوضاع المعيشية والنقابية واالقتصادية للعمال، في ظل استمرار إجـراءات االحـتالل               

  .بطالة بصورة غير مسبوقةالتعسفية بحقهم، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر وال
3/4/2006األيام الفلسطينية   
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  شواطئ جنوب قطاع غزةتهاجمأسماك القرش .. ألول مرة .23
في ظاهرة هي أالولى من نوعها شهدها قطاع غزة هاجمت ظهر أمس مجموعات كبيرة من أسماك القرش 

   مجموعات من أسماك وقال عدد من شهود العيان ان. شواطئ محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة
 .القرش الفتاكة وبأحجام متفاوتة هاجمت الشواطئ وكانت تسير على الشاطئ مباشرة

  3/4/2006الحياة الجديدة 
  

  اسرائيل تقطع اتصاالتها االمنية بالسلطة وتستعد لمهاجمة غزة .24
الت والتـشاور    أعلن ايتان عروتسي، الناطق بلسان جيش االحتالل عن قطع جميع االتصا           : فرح سمير  ،القدس

والتنسيق مع جميع األجهزة األمنية الفلسطينية سواء تلك التابعة للحكومة او التابعة للرئاسة، وذلك في أعقـاب                 
ما وصفه باستمرار إطالق الصواريخ من غزة الى مواقع إسـرائيلية دون ان تحـرك سـاكناً لوقـف هـذه                     

كان القريبة من مواقع إطالق الـصواريخ سـتكون   وحذر من ان المناطق العامة غير المأهولة بالس    . الصواريخ
 .معرضة للقصف

 3/4/2006عكاظ 
  

  اإلسرائيليةاستمرار التجاذب في الساحة الحزبية  .25
حفل اليوم األول من المشاورات التي اجراها الرئيس االسرائيلي كتساف مع ممثلي عدد : اسعد تلحمي، الناصرة

بأخبار وصفتها وسائل االعالم العبرية بالدراماتيكية على خلفية من االحزاب التي ستتمثل في الكنيست الجديد 
محاولة حزب العمل وأحزاب يمينية، قطع الطريق على تكليف اولمرت تشكيل الحكومة، إذ دعا األمين العام 
لحزب العمل ايتان كابل االحزاب الى ترشيح بيرتس لرئاسة حكومة طوارئ اجتماعية، فيما فاجأ حزب 

ليكود دعم بيرتس لرئاسة الحكومة بداعي الا بإعالن عدم دعمه أي مرشح، هذا في وقت درس فيه اسرائيل بيتن
 . االسرائيلي-انهما متفقان على رفض الخطوات االحادية الجانب التي يتبناها اولمرت لحل الصراع الفلسطيني

رت لتسليم حقيبة المال وبينما يمكن تفسير محاولة العمل لتشكيل حكومة على انها ورقة للضغط على اولم
ليكود وأحزاب اخرى في يمين الخريطة في اتجاه مجرد التخريب على جهود اولمرت اللبيرتس، تصب محاولة 

ووفقاً ألقطاب كديما، فإن ممثلي أربعة أحزاب، باإلضافة الى . لحشد غالبية برلمانية واسعة لحكومة برئاسته
 نائباً تتشكل 65ح األخير وحكومته الجديدة غالبية برلمانية منكديما، سيوصون كتساف بتكليف أولمرت، ما يمن

وتدور المعركة بين كديما والعمل  .6 ويهدوت هتوراة7 والمتقاعدون11 وإسرائيل بيتنا12 وشاس29من كديما
على المناصب الوزارية التي يسعى األخير لتحصيلها ألقطابه وتشتد رحاها على حقيبة المال التي أكد القطب 

وقال . رز في كديما رامون أن الحزب لن يتخلى عنها، فيما لمح زميله إبراهام هرشزون انها قابلة للمساومةالبا
الوزير العمالي السابق بينيس إن بيرتس هو األكثر أهلية لهذا المنصب، وأنه بفضله طرحت األجندة االجتماعية 

ديما بفقدان البوصلة، مضيفاً أن ثمة خيارات وبعد لقاء ممثلي العمل مع كتساف اتهم كابل ك .في االنتخابات
وبحسب قطب بارز في العمل، فإنه باإلمكان الجمع في حكومة واحدة بين  .أخرى عدا حكومة بقيادة كديما

العمل وأحزاب اليمين والمتدينين المتشددين تقوم خطوطها العريضة على تبني خريطة الطريق الدولية ورفض 
 من الخطوات األحادية مع التركيز على القضايا االجتماعية الساخنة التي تستوجب حلوالً صحيحة لنتمكن بعدها

ويخشى أقطاب كديما من ان يثقل برنامج العدالة االجتماعية الذي  .معالجة القضايا السياسية، كما أضاف كابل
وقال هرشزون المرشح لمنصب وزير . يتبناه بيرتس على خزينة الدولة في حال تسلم زعيم العمل وزارة المال

اقتصادية ليبرالية وبالتوازي مع رفع المخصصات المال من كديما ان الحكومة الجديدة تريد الحفاظ على سياسة 
 دوالر، بينما 800الحكومية للشرائح الضعيفة اقتصادياً وزيادة الحد األدنى من األجور بمئة دوالر ليصبح نحو 

ورداً على هذا الموقف، واصل بيرتس اتصاالته مع أحزاب أخرى  .تعهد بيرتس برفعه الى ألف دوالر
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ل الحكومة، لكن فرص التجاوب معه تبدو ضئيلة، خصوصاً حيال حقيقة ان االحزاب القناعها بترشيحه لتشكي
اليمينية المتشددة، وعلى رغم معارضتها تكليف اولمرت لتشكيل الحكومة، ال يمكن ان تلتقي مع البرنامج 

 كما رفض بيرتس دعوة اولمرت للقائه أمس احتجاجاً على عنجهية أقطاب. السياسي لحزب العمل وزعيمه
وكان التراشق الكالمي بين الحزبين  .كديما في التعامل مع بيرتس، كما جاء على لسان أقطاب في العمل

الكبيرين شهد تصعيداً أول من أمس حين وصف أحد أقطاب كديما سلوك بيرتس بالصبياني، وقال آخر ان 
. الوقت ليتحلى بالمسؤوليةوحان ... بيرتس نسي ربما انه لم يعد رئيساً للجنة عمال الحمالين في الموانئ

  . واقترح قطب ثالث في كديما ان تسند الى بيرتس حقيبة الدفاع بدالً من المال
من جهتهم، اتهم قياديون في العمل كالً من شمعون بيريز ورامون بعرقلة انضمام العمل الى حكومة اولمرت 

ة موقفها بعد من مسألة ترشيح الى ذلك، لم تحسم أحزاب مختلف .على خلفية غضبهما الشخصي من بيرتس
وقرر قادة حركتي شاس ويهدوت هتوراة استشارة مجلس الحاخامات قبل ان . أولمرت لرئاسة الحكومة

 الى يومين لبحث سبل قطع الطريق على كتسافليكود اجتماعهم بالوأرجأ ممثلو . كتسافيجتمعوا الى 
حد، وهذا ما سيفعله ممثلو األحزاب العربية  مفدال عدم ترشيح أ-وقرر تحالف االتحاد القومي. أولمرت
، أن خطة االنطواء التي كتسافبعيد لقائه وآخرين من الحزب ) كديما(وأعلن الوزير روني بارؤون. الثالثة

وقال كتساف إنه . طرحها أولمرت ستكون جزءاً من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بزعامة أولمرت
اقامة حكومة جديدة مستقرة تواجه التحديات، خصوصاً االجتماعية سيعمل ما في وسعه من أجل تسريع 

  .واالقتصادية، وتعمل على وحدة الشعب في إسرائيل
  3/4/2006الحياة 

  
 كديما يعتبر حزب العمل الشريك األكبر في حكومة اولمرت  .26

 .ي حكومة كديماقال رئيس كتلة كديما البرلمانية روني بار أون األحد إن حزب العمل هو الشريك األكبر ف
وقال بار أون لإلذاعة اإلسرائيلية العامة في أعقاب لقائه مع كتساف إنه أوصى امام الرئيس اإلسرائيلي بتكليف 

واضاف أن حزبه ال يرفض انضمام أي حزب لحكومة كديما القادمة مشيرا  .اولمرت بتشكيل الحكومة القادمة
ديما لكن من عرض شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات إلى أن حزب العمل هو الشريك األكبر في حكومة ك

   .وقال بار أون أن اولمرت ينوي تشكيل حكومة واسعة ليحظى بأكبر دعم ممكن لتنفيذ خطة التجميع .االئتالفية
  2/4/2006 48عرب

  
  رئيس العمل لن يقف على رأس ائتالف يميني : مقربون من بيرتس .27

 إنّه ليس معنيا أن يقف علـى رأس ائـتالف يـضم             ،يوم اإلثنين قال مقربون من زعيم حزب العمل بيرتس، ال       
واضاف المقربون أن أحزاب اليمين تسعى لخلق الدمار فـي األجهـزة الـسياسية              . أحزاب اليمين اإلسرائيلية  

وأضاف المقربون أن بيرتس غير معني بخلق       . واستغالل حزب العمل وبيرتس لضرب أولمرت، وحزبه كديما       
  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن هؤالء المقربين أن في النهاية ستتم إقامـة حكومـة                .اائتالف ليس طبيعي

   .يقف اولمرت على رأسها وأن حزب العمل سيكون شريكًا في هذه الحكومة
  3/4/2006 48عرب 

  
  ميرتس ترفض تسمية بيرتس مرشًحا لرئاسة الحكومة  .28

       رت إدارة ميرتس تسمية زعيم حزب العمل مرشحوقـد   .ا لرئاسة الحكومة أمام الرئيس االسرائيلي كتساف      قر
ابدى قادة ميرتس معارضة شديدة لما يقوده بيرتس في هذه االثناء نتيجة اتكاله على أحزاب اليمين في خطوته                  

كمـا قـررت كتلـة     . وانتقدت الخطوة التي يقودها العمل ووصفتها بأنها خطوة خادعة لجمهور اللناخبين          . هذه
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وقد اتخـذ هـذا القـرار        .هئيحود هليئومي اليمينية، أن توصي ببيرتس، لكتساف، لتركيب الحكومة         -المفدال
  ال يوجد افق سياسي هذا العام، : قالالذي . بموافقة من رئيس الكتلة بيني ايلون، وعضو الكنيست يتسحاك ليفي

  . اآلن علينا التقدم في الموضوعات االجتماعية
  3/4/2006 48عرب 

  
   حزب الطيبي لصالحر مقعداً العمل يخس .29

 اعلنت اللجنة االنتخابية المركزية ان حزب العمل خسر مقعدا في الكنيست لمصلحة القائمة الموحـدة                :ا ف ب  
 . العربية، وذلك اثر خطأ في تسجيل نتائج فرز صناديق االقتراع في احدى البلدات العربية

 3/4/2006السفير 
  

  الفلسطيني الجانب مشاركةخطة اولمرت تستبعد  .30
نقلت مصادر اسرائيلية للمنار ان من مصلحة اسرائيل في المرحلة القادمة عدم وجود اي شريك فلسطيني لتنفيذ                 
الخطة االسرائيلية التي كانت بدايتها تنفيذ خطة الفصل في غزة وصوال الى خطة شارون المعدلة بشان الضفة                 

وقالت هذه   . بالتشاور والتنسيق مع الواليات المتحدة     وهي الخطة التي قام اولمرت بوضع لمساته عليها مؤخرا        
المصادر ان بنود هذه الخطة تفرض على اولمرت تنفيذها من جانب واحد وضـمن مـسار معـين يـضمن                    

  .السرائيل االمن ويضع الحقائق على االرض
       2/4/2006المنار الفلسطينية 

  
  صرية  باحث إسرائيلي ينتقد خطة أولمرت األحادية ويعتبرها عن .31

يعتقد اسرائيليون أن خطة أولمرت، هي الحل االفضل للتسوية في ظل الظروف الحاليـة،      :  آمال شحادة  ،القدس
لكن أحد كبار الباحثين اإلسرائيليين في الجغرافيا السياسية، اعتبرها لعبة مضللة وتنفيذها اعالن بعـدم انـشاء                 

وردا على االصـوات   . مخالفة الخطة للقانون الدولي  دولة فلسطينية، وتكثيف للصراع بين الطرفين، فضالً عن       
المؤيدة لخطة التقارب انطالقا من ان وجود حماس في الحكومة ألغـى امكانيـة وجـود شـريك فلـسطيني                    

إنه على الرغم من صعود حماس فإن امكانية التوصل الـى تـسوية             : للمفاوضات، يقول الباحث اورن يفتحئيل    
 دولية ال تزال قائمة، وهي الضمان األفضل لسالمة اإلسرائيليين وليس انـشاء             وفق المقاييس الدولية وبمساعدة   

   .جغرافيا تمييز عنصري ونزاع، كما يريد أولمرت
ويرى يفتحئيل أن اساس الخطة مبني على تناقض بحيث تتحدث من جهة عن انشاء وضع اقل تعقيدا النـشاء                   

 الكتل االستيطانية وتوسيعها، والتي تـشمل الممـر       دولة فلسطينية، ومن جهة أخرى تتحدث عن تسمين وتقوية        
بين القدس وغور االردن ومعالي ادوميم وبذلك كما يؤكد يفتحئيل، ان الخطة تقضي باالعدام على اقامة دولـة                  

وبرأيه فإن إسرائيل تتوهم اذا كانت مقتنعة بأنها ستجد فلسطينيا يوافق على التصالح واقامة دولة في                . فلسطينية
من هنا يظهر ان جوهر خطـة التقـارب لـيس         :  ويضيف ،لمساحة التي بقيت فقط ومن دون القدس      جزء من ا  

االنسحاب الذي يعرضه اولمرت بل ضم كتل االستيطان وتقوية القدس وفرض امر واقع سيكون نقطة خـالف                 
رى أنهـا   وفي استعراضه للخطة ي    .مدمرة بين اسرائيل من جهة والفلسطينيين واالسرة الدولية من جهة أخرى          

تركز على الذات السرائيل في الحلبة الدولية وعلى فرض وضع من جانب واحد باستعمال القوة مـن النـوع                   
   .الذي فشل في الماضي وأفضى الى زيادة التطرف واالستقطاب

من جهة اخرى يرى أن الخطة تعزز ما اطلق عليه التمييز العنصري الزاحف، الذي تنفذه إسرائيل منذ ثالثين                  
انها تذكر بتفاصيلها البانتوستونات في جنوب افريقيا العنصرية فاالراضي الفلسطينية موزعة في            :  ويقول .سنة
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وبالرغم من أن اخالء مستعمرات يهودية غير قانونية هـو خطـوة            . اربعة جيوب، في وضع احتالل خارجي     
  . مباركة، فإن انشاء هذه الجغرافيا سيعمق خيبة األمل الفلسطينية

  3/4/2006ماراتية الخليج اإل
  
  

  
   خططت الرسال منفذي العمليات من غزة االسالميالجهاد  :اسرائيل .32

 قالت مـصادر اسـرائيلية ان       :القدس عيسى الشرباتي  نقالً عن مراسلها في      2/4/2006الحياة الجديدة   نشرت  
لل بعـض   حركة الجهاد خططت الرسال عدد من منفذي العمليات من قطاع غزة الى اسرائيل، من خالل تـس                

وحسب تلك المصادر فان اجهـزة       .العناصر من صحراء سيناء، او من خالل استخدام تصاريح مرور مزيفة          
األمن االسرائيلية تمكنت خالل الشهر الماضي من احباط عدة مخططات للحركة، تم خاللهـا ارسـال بعـض                  

 مع مرشده خـالل تـسللهما،       قطاع احدهم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما ونصف العام، اعتقل          الالمنفذين من   
   .بينما اعتقل منفذ آخر خالل محاولته اجتياز معبر بيت حانون للعالج في اسرائيل

 اتهم الجيش االسرائيلي كـالً      :غزة صالح النعامي   نقالً عن مراسلها في    3/4/2006الشرق األوسط   وأضافت  
المزيد من العمليات ضـد االهـداف       من ايران وسورية وحزب اهللا بالضغط على حركة الجهاد من اجل تنفيذ             

جيش قولهم إن كالً مـن ايـران وحـزب اهللا           الونقلت االذاعة اإلسرائيلية عن عدد من جنراالت        . االسرائيلية
واشار الجنراالت الى أن حركات المقاومة قد طورت في اآلونـة            .يقومان بتمويل العمليات التي تنفذها الجهاد     

قال خضر حبيـب القيـادي فـي        و.  المقاومة في الضفة وفي عمق اسرائيل      االخيرة من جهودها لتنفيذ عمليات    
هذه مزاعم جديدة قديمة لمسؤولين عسكريين إسـرائيليين فـي دولـة            : الجهاد في تصريحات للصحافيين بغزة    

هـذه  : وأضـاف  .االحتالل بأن حركة الجهاد تحاول قيادة المقاومة بتشجيع من سورية وإيـران وحـزب اهللا              
 جديدة ونحن تعودنا عليها بين الفينة واالخرى، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تهـدف الـى                 تصريحات ليست 

يحاولون تـشويه   : ومضى حبيب قائال  . تبرير حالة الفشل للمؤسسة الصهيونية في مواجهة المقاومة الفلسطينية        
رج الحـدود   صورة حركة الجهاد من خالل تلك المزاعم بأنها تتلقى أوامرها من الخارج ومـن جهـات خـا                 

  .الفلسطينية
  

 ارتباك في تل ابيب بعد كشف ديختر اسرارا عن عمل المخابرات وسياسة االغتياالت  .33
تسود حالة من االرتباك واالمتعاض الشديدين لدي المستويين االمني والسياسي في  : زهير اندراوس،الناصرة

ك السابق افي ديختر، وكشف من خاللها الدولة العبرية بعد الكشف عن وثيقة سرية اعدها رئيس جهاز الشابا
وكشف المحلل العسكري  .السياسة االسرائيلية فيما يتعلق باغتيال النشطاء الفلسطينيين من مختلف الفصائل

 النقاب عن ان ديختر واستاذ امريكي يعمل في معهد سابان في واشنطن اعدا سويا ،لهآرتس امير اورن، امس
ان الحكومة االسرائيلية تعمل كل ما في تظهر يلية نشرت في واشنطن، ورقة عمل عن المخابرات االسرائ

وسعها من اجل منع نشر هذه الوثيقة كاملة في الدولة العبرية، النها تكشف اسرارا قد تساعد التنظيمات 
 .الفلسطينية في مواجهة عمليات االغتيال التي ينفذها االحتالل االسرائيلي

 3/4/2006القدس العربي 
  

  % 3.6 لألجور في اسرائيل بنسبة األدنىع الحد ارتفا .34
ويحصل هذا التغيير مرة فـي      %. 3.6ارتفع منذ مطلع نيسان الجاري الحد األدنى لألجور في إسرائيل بنسبة            

  .  لساعة العمل18.54بما معناه، .  شيكل في الشهر3,456.85وبهذا يرتفع الحد األدنى ليصل إلى  .كل عام
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  2/4/2006 48عرب 
  

 هواتف تمزج بين التقنية والعقيدة  :  موبايلكوشر .35
 شق التعصب والتشدد الديني طريقه إلى التقنيات الحديثة حيث تدرس شركة اتصاالت :CNNالقدس، 

إسرائيلية التوسع في خدمات أجهزة الهواتف المحمولة من طراز كوشر، أي حالل، تحمل أختام الموافقة من 
الشركة الرائدة   أبراشا بورستين الرئيس التنفيذي لشركة ميرز لالتصاالتوقال .الحاخامات إلى خارج إسرائيل

وجرد  .التي وقفت وراء إطالق كوشر موبايل العام الماضي هناك اهتمام حقيقي بالهواتف التقليدية المحافظة
 تلقي الرسائل الهاتف الكوشر من جميع المزايا اإلضافية التي تتمتع بها الهواتف المحمولة في وقتنا الراهن من

النصية والتجول في الشبكة العنكبوتية واستخدام الفيديو والكاميرا، ليصبح مجرد هاتف تقليدي، ال يميزه سوى 
وستحرم الشركات التي تقدم الخدمات الجنسية عبر الهاتف أو تلك المتخصصة في المواعدة من  .أنه محمول

 فريق من الحاخامات على تحديث الئحة تضم أكثر من تقديم خدماتها إلى عمالء كوشر موبايل، فيما سيعكف
ويشير كوشر  . آالف من أسماء تلك الشركات لضمان عدم تسللها إلى خطوط المستخدمين المتعصبين10

موبايل إلى واحدة من أنجح خطط التزاوج بين التقنيات الحديثة والتقاليد العريقة لطائفة األرثوذكس المتشددة في 
تهزئ حاخاماتها من وسائل الترفية المرئية والمقروءة، باستثناء الهواتف المحمولة التي ينظر إسرائيل، التي يس

  .إليها كضرورة ال غنى عنها في أكثر الدول الصديقة للتقنية
ولم تكتف ميرز لالتصاالت بتقديم خدماتها إلى متشددي إسرائيل حيث تجري مفاوضات لتوسيع شبكة خدماتها 

   .اليهودية في الواليات المتحدة ودول أخرى في نهاية العام الجاريلتمتد إلى الطائفة 
 لدراسة الفجوة بين 2004 عقب تشكيل حاخامات للجنة في أواخر عام "الحالل"وجاءت والدة الهاتف المحمول 

الحاجة إلى المحمول وااللتزام بالخط الديني المتشدد وذلك العتقاد بعضهم أن الجيل الثالث من الهواتف 
 أنظار بعض شركات االتصاالت العربية التي "الحالل"وشد الهاتف  .لمتحركة يهب مستخدمه حرية غير صحيةا

 .تجري محادثات، عبر وكالء في األردن، مع ميرز لالتصاالت وفق بورستين
  2/4/2006سي ان ان 

  
  رواتب الموظفين خالل يومين واألسرى اليوم  .36

ن رواتب موظفي السلطة بشقيها المدني والعسكري ستصرف خـالل           با  مؤكدا  وزير المالية عبد الرزاق    صرح
وأوضح بأن مخصصات األسرى ستصرف اليوم على أبعد تقدير، مـشيراً إلـى ان تـأخير                . اليومين المقبلين 

من جهته قال وزير شؤون األسرى إن السبب في         . صرف هذه المخصصات كان ألسباب فنية تم التغلب عليها        
، رى هو تحفظ احد البنوك على هذه المخصصات بداعي ديون سابقة مستحقة له            تأخر صرف مخصصات األس   

  .ونفى قبها ان يكون لهذا التأخير أسباب تتعلق بأزمة مالية مرتبطة بالحكومة الجديدة
 3/4/2006البيان 

  
   وأولمرت إلى زيارتهاعباستركيا تدعو  .37
 وجه دعوة رسمية إلى نظيـره الفلـسطيني         قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أردوغان       :حسني محلي ،  أنقرة

أولمرت لزيارة أنقرة في أقرب فرصة ممكنة، لكن المصادر لم تكن متأكدة أيهما سيزور أنقرة               وإسماعيل هنية،   
وأشارت إلى أن منظمات    . محمود عباس بدالً من هنية     ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تستضيف أنقرة أوال       . أوالً

اليات المتحدة تضغط على تركيا الستضافة أولمرت، ووزير خارجيتـه الجديـد عقـب              اللوبي اليهودي في الو   
  .تشكيل الحكومة، قبل عباس، وتعارض هذه المنظمات دعوة هنية إلى أنقرة

  3/4/2006الخليج اإلماراتية 
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   الى دعم خيار الشعب الفلسطيني الرباعيةاالمارات تدعو  .38

 االماراتي اللجنة الرباعية الى دعم خيار الشعب الفلسطيني دعا وزير المالية والصناعة:   اف ب-دبي 
وذكرت وكالة انباء االمارات ان حمدان ادلى بهذه  .الديموقراطي واختياره حركة حماس لتشكيل حكومته

  .التصريحات خالل مباحثات امس في دبي مع مبعوث اللجنة الرباعية الخاص جيمس ولفنسون
  3/4/2006الدستور 

  
  وروبي يجري تصاالت سرية مع حماساإلتحاد األ .39

ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست في عددها الصادر اليوم، أن جهـات رسـمية اسـرائيلية               : ترجمة الزيتونة 
تسلمت تقريرا مفاده، أن فرنسا باشرت باتصاالت مع ممثلين لحركة حماس بتكليف من اإلتحـاد األوروبـي،                 

 واليابان، سوف تعلن في األيام القليلة القادمة اعترافهـا رسـميا   وأشار أن دوال أخرى من بينها الهند، والصين      
  .بحكومة حماس

  3/4/2006جيروزاليم بوست 
  

   خالقة لتقديم الدعم للفلسطينيينطرقاًاميركا تبحث  .40
أن المقاطعة التي فرضتها اإلدارة األميركيـة       بإذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس      أفادت  3/4/2006 الحياة   قالت

حماس اضطرت األولى الى البحث عن طرق خالقة لتقديم دعم اقتصادي للفلسطينيين في الـضفة               على حكومة   
وأضاف أن الغرض من الدعم ايجاد قناة التفافية على         . الغربية وقطاع غزة من دون أن يصل الى أيدي حماس         

النـشاط  حماس تحول، من جهة دون تفاقم الفقر في األراضي الفلسطينية، ومن جهـة أخـرى دون تـصعيد                   
وزادت اإلذاعة أن إسرائيل ستقدم لواشنطن معلومات استخبارية لتمكينها من وضع قائمة بالمنظمات              .اإلرهابي

وقالت  .اإلنسانية الناشطة في األراضي الفلسطينية التي ستتلقى الدعم، منها وكالة أونروا و يونيسيف وغيرهما             
 بث صور للعالم ألطفال فلسطينيين جوعى تدين الغرب         إن مرد هذه االتصاالت مخاوف أميركية وإسرائيلية من       

  .وإسرائيل بتجويع الفلسطينيين
االدارة االمريكية تتدارس مع الدول االوروبية امكانيـة تأسـيس          أن    2/4/2006 المنار الفلسطينية    وجاء في 

 الصندوق قد يتبـع     ان هذا ) المنار(وتقول مصادر لـ     .صندوق مالي تموله الدول االوروبية والواليات المتحدة      
واكدت المـصادر ذاتهـا ان       . الرئاسة الفلسطينية بادارة سالم فياض الذي التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين         

 طواقم امريكية اوروبية اقتصادية ستتوجه الى المنطقـة         ، وأن جهات اقليمية لم تعترض على الخطة االمريكية      
  .ء بتمويل الصندوق المذكورقريبا الخراج هذه الخطة الى حيز التنفيذ والبد

  
   امريكية عربية اوروبيةاسرائيليةبوش يدعو الى قمة  .41

ان جورج بوش اجرى في الساعات االخيرة ) المنار( قالت مصادر خاصة في واشنطن لـ : المنار ـ واشنطن 
عقد لقاء  ايهود اولمرت اعرب خاللها عن رغبته في        واتصاالت هاتفية مع عدد من القادة العرب واالوروبيين         

قمة في احدى عواصم المنطقة في بداية شهر ايار القادم في محاولة لتمرير خطة اولمرت بمـشاركة عربيـة                   
اوروبية امريكية واستبعاد فلسطيني حيث ان الخطة المذكورة لما احتوته من بنود ال يمكن لطـرف فلـسطيني                  

  .التجاوب معها او التنسيق بشأنها مع اسرائيل
  2/4/2006ة المنار الفلسطيني

  
   تنسيقياًاجتماعاًالرباعية عقدت  .42
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احيط اجتماع اللجنة الرباعية الذي بدأ في عمان امس على مستوى المبعوثين، بـستار              :   نبيل غيشان  -عمان  
من السرية، اذ رفضت االطراف المشاركة اعطاء اي معلومات لوسائل االعالم عن طبيعة االجتماع واهدافه،                

دت ان االجتماع كان داخلياً ويهدف الى وضع آلية وأسس يتفق عليها اعضاء اللجنـة               اال ان مصادر مطلعة اك    
واكـد  . الرباعية ويلتزمونها عند تقديم المساعدات الى الشعب الفلسطيني من دون المرور بالحكومة الفلسطينية            

  .حافيةمصدر في السفارة االميركية في عمان ان االجتماع تنسيقي داخلي، ولن يخرج بأي بيانات ص
  3/4/2006الحياة 

 
   تؤيد رحيل بليرالبريطانيينغالبية  .43
ن على بلير أن يرون أ في المئة من المستطلعين 57أن  , أجرته مؤسسة آي سي إمللرأيأظهر استطالع : لندن

 في المئة عن رغبتهم في أن 21 في المئة بأن يرحل على الفور، وعبر 42يرحل خالل سنة، فيما طالب 
كما أظهر انخفاض شعبية وزير الخزانة، المرشح  .نصبه إلى ما بعد االنتخابات العامة المقبلةيستمر في م

وأثار تصريح بلير بعدم الرغبة في الترشح لوالية رابعة، تكهنات  . في المئة30، إذ حصل على تأييد تهلخالف
والحظ  .إصالح التعليمواسعة في شأن التوقيت الدقيق لرحيله في ظل أزمات تتعلق بتمويل الحزب وخطط 

االستطالع أن عدد الناخبين الذين يعتقدون بأن بلير وبراون ال يصلحان لشغل منصب رئيس الوزراء تضاعف 
  .2004أكثر من ثالث مرات منذ العام 

  3/4/2006الحياة 
 

  ..!يفاوضال .. وزير خارجية .44
  أحمد الربعي

فالرجل يتحدث  . م أمس يثير عالمات استفهام كبيرة     حديث وزير الخارجية الفلسطيني الجديد محمود الزهار يو       
وهو يهدد أمريكا والغرب ويتحدث     . وكأنه وزير دفاع في دولة عظمى، وليس وزير خارجية في سلطة ضعيفة           

وهـو يقـول    . عن الغاء االتفاقيات التي وقعت مع اسرائيل، وفي الوقت نفسه يرفض التباحث مـع اسـرائيل               
ع من اجراء اتصاالت مع اسرائيل بشأن المجاالت المدنية، التي لها عالقة بمصالح             الحكومة الفلسطينية ال تمان   «

وهذا الكالم يمكن أن نقبله مـن مـدير جمعيـة           . »المواطن الفلسطيني، لكنها لن تقدم على مفاوضات سياسية       
ـ                   ن خيرية، ولكن ليس من سياسي في منصب رفيع مثل وزارة الخارجية، فإذا كان وزير خارجية فلـسطين ل

يفاوض في عملية السالم فمن الذي سيفاوض باسم الفلسطينيين، وإذا لم يفاوض اسرائيل فما هو البديل الـذي                   
وال نريد ألحد أن يردد شـعارات المقاومـة         . يحمله ومعه حركة حماس للوضع الجامد على جبهة المفاوضات        

وهنـاك  . أن تنجح باالنتخابـات   والتحرير، في وقت لم تتجرأ حركة حماس على اطالق طلقة واحدة حتى قبل              
هدنة غير معلنة ومن طرف واحد من قبل حركة حماس، التي توقفت عن العمل العسكري تجاه إسرائيل، ولـم                   

  . نعد نسمع عن عمليات عسكرية، وال إطالق للصواريخ
من رسالة،  ، فهم يتحدثون أكثر من لغة ويرسلون أكثر         »الغموض البناء «قادة حماس اخترعوا شعاراً غريباً هو       

، وهو أمر ممكن داخل العمل الحزبي، ولكنه مستحيل في التعامـل مـع أطـراف    »شطارة«ويعتقدون أن هذه   
إقليمية ودولية تتحدث بلغة القرارات الدولية وااللتزامات المحددة، والمفاوضات التي قطعت شوطاً كبيراً فـي               

  . مجاالت عديدة
رع غزة ستكتشف، ونرجو أال يكون ذلك بعد فـوات األوان، أن            حماس التي انشغلت باالنفالت األمني في شوا      

هناك متطلبات والتزامات محددة، وأسئلة سياسية ال بد من اإلجابة عليها، واتفاقيات تـم توقيعهـا وال يمكـن                   
، الذي يتحدث لكـي  التنصل منها، وال يمكن معالجة القضايا الكبيرة والعالقة بلغة وزير خارجية فلسطين الجديد        
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يقول شيئاً، والذي يستطيع التهرب من بعض األسئلة الكبرى بعض الوقت، ولكنه ال يستطيع التهرب من كل                 ال  
  .األسئلة الكبرى كل الوقت

  3/4/2006الشرق األوسط 
  
  
  

 
   الحكومة الفلسطينية الجديدةيواجهانملفان ساخنان  .45

   علي الطعيمات
وهما الفوضى األمنية في المنـاطق      ‚ قيادة حركة حماس  ملفان ساخنان يحاصران الحكومة الفلسطينية الجديدة ب      

الفلسطينية التي تجلت في االقتتال المقلق بين لجان المقاومة الشعبية وقوات األمن الفلسطينية والتي أودت بحياة                
  . ألنها تفتح الباب أمام أصابع غريبة لها مصلحة في الدفع نحو إراقة الدم الفلسطيني،ثالثة أشخاص

خر هو العزلة الدولية التي تقودها بحرارة اإلدارة األميركية والتي تمثلت بإعالن العديد من الـدول                والملف اآل 
الغربية قرارها بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة بهدف تحقيق أهداف إسرائيلية مائة بالمائة أبرزها محاولة              

اعتـراف مجـاني دون مقابـل بدولـة         وفرض  . خطف أهم ركائز الحقوق الوطنية الفلسطينية وهي المقاومة       
  .االحتالل واالتفاقيات المفروضة

والوضع الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية الجديدة يستدعي من كل القوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فـتح                
‚ مد يد التعاون إلى الحكومة ألن المحصلة في النهاية تنعكس سلبا أو إيجابا على كل من في القارب الفلسطيني                  

فالجميع أمام العدو واحد ال فرق بين هذا وذاك وإن كان يحاول التفريق بمقاطعـة الحكومـة الفلـسطينية ألن                    
واإلعالن عن إبقاء الباب مفتوحا لالتصال برئيس السلطة الفلـسطينية          ‚ رئيسها وكثيرا من وزرائها من حماس     

حتاج من الفلسطينيين اليقظـة والتنبـه       وهذه لعبة خطيرة ت   ‚ ومقاطعة الحكومة ‚ محمود عباس رئيس حركة فتح    
والمستفيد هو دائمـا    ‚ ألن الخسائر تعم الشعب الفلسطيني    ‚ لهذه المكيدة والمصيدة اإلسرائيلية وعدم الوقوع فيها      

  ‚العدو اإلسرائيلي
سة وعلى القادة الفلسطينيين إيقاظ ذاكرتهم واستعراض السنوات األخيرة والتي ازدادت فيها سياسة مقاطعة الرئا             

ألعـاب بهلوانيـة ال     ‚ واليوم يغلقونها مع الثانية ويفتحونها مع األولى      ‚ وفتح األبواب مع الرئاسة الثانية    ‚ األولى
  ‚يستفيد منها إال أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء السالم

  3/4/2006الوطن القطرية 
  

  ..!! االسالم وحماس.. محاولة تحريض الفاتيكان على .46
  جورج حداد 

قبل سيستقبل بحسب االذاعة العسكرية االسرائيلية في الفاتيكان قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر،             الخميس الم 
  !شمعون بيرس، الرجل الثاني بعد اولمرت في حزب كاديما

وتبعا لالذاعة نفسها، فان بيرس سيحاول اقناع قداسة البابا بتأييد مقاطعة اسرائيل والغرب للحكومة الفلسطينية               
  !!سها حركة حماسالتي ترأ

ان علـى المـسيحيين واليهـود ان        : ويبدو ان بيرس قد قرأ تصريح قداسة البابا قبل نحو اسبوع الذي قال فيه             
  !!.يسعوا الى التفاهم والتعاون مع المسلمين، لما يعود بالخير والسالم على العالم

يين، حتى تبلغ الجرأة البالغة حد      ماذا فعلت أو يمكن ان تفعل حركة حماس، ضد المسيحية وضد المسيح           .. تُرى
  !!الوقاحة لدى بيرس، لكي يحاولوا تحريض الفاتيكان وقداسة البابا على حركة وسلطة فلسطينية ؟؟
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  3/4/2006الدستور 
 

 جبريل واالختراق السوري .47
 علي األمين

افحة ذهب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يستعطي لقاء من الرئيس السوري بشار األسد فنال مص
القيادة “مشفوعة بتأكيد وقوعها من دون أي لقاء، وللمزيد من هذا يبدو أن األسد أوعز الى المسؤول األول عن 

النائب سعد الدين الحريري ويبلغه أن طريق دمشق ” تيار المستقبل“أحمد جبريل أن يزور رئيس ” العامة
 .مفتوحة أمام السنيورة لكن ليس بالضرورة للقاء األسد

ال بل جاء ليعيد النقاش مجدداً بما أقر على . ل جبريل بيروت من كل األبواب التي شرعت لقدومهلقد دخ
طاولة الحوار، وها هو بكل ثقة يخرج من لقاء الحريري ليقول ان ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات 

 الذي تحقق على طاولة أي أن االنجاز, مشروط بجملة مطالب، والمناقشة في شأن السالح يأتي بعد تحقيقها
بدءاً من القيادة الشرعية للشعب , بل كل المواقف الفلسطينية, ليس هذا فحسب. الحوار قد عاد الى نقطة الصفر

الفلسطيني والى موقف حركة حماس التي لم تعترض على االجماع اللبناني حول نزع السالح الفلسطيني خارج 
يين حقهم في أن يستعيدوا السيادة على بعض المناطق العسكرية  ولم يقر للبنانأطاح بها جبريل. المخيمات

 .واألمنية غير الشرعية والملتبسة
ثمة تساؤل مشروع لدى المراقبين حول أهمية ما صدر من مقررات بشأن السالح الفلسطيني خارج المخيمات، 

 جبريل األخير فضالً عن وهناك سؤال يوجه الى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية حيال موقف
 هل هو جبريل أم محمود عباس؟: الجهة التي يجب أن تتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان

مسلسل التخبط والنكسات، الذي بدأ من الخرطوم واألثمان التي دفعها السنيورة منذ قرر المشاركة في قمة 
بار لمساعيه في التوسط بين لبنان وسورية العرب منفرداً، أتاح للرئيس السوداني عمر حسن البشير رد االعت

وأتاح لـعمرو موسى أن يرد الصاع الذي ناله حين ”  آذار14“التي جرى التهكم عليها من قبل فرقاء في 
ولم تكن القاهرة والرياض، منزعجتين مما تعرض له السنيورة . رغب في أن يقوم بمساع بين بيروت ودمشق

 آذار الى رشده 14األذن ليعود البعض من فريق ” فركة“كان مطلوباً أن تتم في قاعة القمة العربية، بل ربما 
 .كما يصف مصدر عربي مطلع

ذهاب الرئيس السنيورة الى الخرطوم كان يعكس في جوهره التخبط الذي أفقد األكثرية النيابية الفضاء 
نيورة الى معالجة ملف العالقة والضحالة التي آلت أن يعود الس, والضعف السياسي لدى هذا الفريق, االقليمي

األمين العام للمجلس األعلى اللبناني ــ (المعتمدة سابقاً أي نصري خوري “القناة “مع سورية من خالل 
 .والى أن يبدأ الحريري ببحث الملف الفلسطيني مع السيد جبريل, )السوري

كان مسبوقاً بمحاوالت عديدة , العربيةعن رفضه المبادرة , ”الجزيرة“االعتذار الذي أعلنه الحريري عبر شاشة 
قام بها السترضاء القيادة السعودية وهي ايذان بأن الحريري سوف لن يخرج عما ستحمله المبادرة العربية 
خالل األيام أو األسابيع القليلة المقبلة، وهي تحمل مقاربة مصرية ــ سعودية للعالقة اللبنانية ــ السورية، 

المبادرة، وتعبر عن خالف أميركي ــ عربي في مقاربة الشأن السوري والعالقة تهدف الى انتزاع زمام 
اللبنانية ــ السورية، وتعكس مصالح النظام االقليمي العربي واالستقرار الذي تنشده الدولتان على مستوى 

 .المنطقة
طلع هذه السنة وجرى هذه المبادرة لن تخرج عن البنود السبعة السابقة التي تضمنتها المبادرة السعودية م

 . آذار كما رفضت أميركياً في حينه أيضا14ًرفضها من قبل فرقاء 
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وليد جنبالط أو ” اللقاء الديمقراطي“المبادرة المرتقبة لن تواجه هذه المرة باعتراضات جوهرية، من قبل رئيس 
 يستطيعان أو ال يريدان، أن سمير جعجع، ذلك أن الرجلين ال” القوات اللبنانية“في ” الهيئة التنفيذية“رئيس 

يتحوال نحو مواجهة مع النائب الحريري الذي يبدو أنه سيسير في دعم القرار العربي ولن يقف عائقاً في وجهه 
 .بل داعماً له في لبنان

بمروحة واسعة من محاور ستطرحها هذه المرة بقوة وستأخذ دمشق , تريد دمشق مراعاة مصالحها في لبنان
 .قليمية ما لم تستطع تحصيله من األطراف اللبنانية بشكل مباشرعبر األطراف اال

استقبال الحريري ألحمد جبريل وتكليف نصري خوري متابعة العالقة اللبنانية ــ السورية قد يكونان رسالة 
 .” آذار14“أولية تطلبها دمشق لتأكيد حسن نوايا 

وبقية البنود رحلت , رارات التي تتسم بأنها لبنانيةأما طاولة الحوار فقد حققت ما تستطيعه من اصدار بعض الق
 .الى المبادرة العربية

  3/4/2006البلد اللبنانية 
 

   الذي يواجه حماسالجوهريالتحدي  .48
  محمود الريماوي  
أياً كان تقييم نتائج انتخابات الكنيست األخيرة، فإن العبرة هي في ما تحمله من مشروع سياسي معلن، يتمثـل                   

والمشروع على األرض هو في مراحله األخيـرة، وسـوف يـتم             .أحادي الجانب ” حل“الى فرض   في السعي   
استهالك الوقت المتبقي الى ما قبل نهاية العام الجاري، بشن الحمالت السياسية اليومية على حكومـة حمـاس                  

  .وتقاعس محمود عباس
دام غير مقترن بأية مواجهة سياسية لقد رفضت قمة الخرطوم هذا المشروع، وهو رفض ال يقدم وال يؤخر، ما              

نحو الخطة مع التـذرع     ” إيجابية“وهو ما تدركه واشنطن التي بدأت بإرسال إشارات         . من أي نوع مع أصحابه    
بفوز حماس وقيادتها لحكومة السلطة، وكان اولمرت قد تحدث عشية فوزه عن تنسيق سوف يتم الشروع به مع                  

ع، خاصة أن هناك أكثر من سنتين لبقاء بوش وإدارته، وهي فترة كافيـة              الواليات المتحدة لدعم تنفيذ المشرو    
  .أمريكية أساساً” دولية“لتنفيذ المشروع بتغطية 

رئاسة السلطة بدأت في التحذير من هذا المشروع واإلعراب عن رفضه، وهو ما ال يعيـره اولمـرت أذنـاً                    
ومـن المالحـظ أن حكومـة       .  األفق القريب  هذا هو في واقع األمر الخطر المباشر الذي يرتسم في         صاغية،  

كما قال رئيس الحكومة اسماعيل     -حماس، ال تبدي في أيامها االولى اهتماماً به، فهي تترك لرئاسة السلطة             
وفي ذلك رسالة بأن الحكومة لن تنخرط، أقله فـي          !  فرصة التفاوض ولن تعيق ذلك     -هنية بعد أدائه القسم     

لمتعلق بالمواجهة السياسية أيضاً مع مخططات االحـتالل، وذلـك لتفـادي            المدى القريب بالشأن السياسي ا    
غير أن ذلك يعني في النتيجة ترك المخططات تمر، وعـدم            .بالتفاوض أو االلتزام باتفاقيات سابقة    ” التلوث“

  . التوحد في مواجهة خطر حسي واستراتيجي
 السلطة وحكومتهـا، لوضـع مخططـات        وال تزال الفرصة متاحة من أجل بلورة سياسة مشتركة بين رئاسة          

ن الطرف اآلخر المعادي يستثمر الوقت للحد األقصى لمصلحة مشاريعه          ألللتعامل مع الخطر الناشىء والداهم،      
  .التوسعية، ووضع العالم أمام وقائع جديدة أو أمر واقع جديد
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ال تستطيع حكومة حماس مواجهة فوضى السالح في غزة والضفة دون ان يشاركها رئيس السلطة هذه المهمة،                 
ودون ان تقتنع الفصائل بالخطط والبرامج المطروحة للتعامل مع االحتالل، من بوابـة المقاومـة المحـسوبة                 

  .بتها الوليدةوالسالح النظيف ال من نوافذ مناكفة حماس او محاولة افشال تجر
ومع ذلك فامام حكومة حماس، وهي تحاول توسيع صدرها لالنتقاد والهجوم، فرصة للتفكير بايجاد آلية واقعية                

على اسـاس اقامـة جـيش        لضبط السالح الفلسطيني، وقد سبق ان سمعنا من قادة حماس ما يشير الى ذلك،             
 من حساسية وتعقيدات ادارية وقانونية تحتاج الـى         فلسطيني وتوحيد االجهزة االمنية، لكن المسألة على ما فيها        

وتتـرك للـسياسي الفلـسطيني مواجهـة         تسويات سياسية داخلية يتفق عليها الفلسطينيون بمختلف اتجاهاتهم،       
المراوغة االسرائيلية واالستهداف الدولي اللذين يريدان تخويف العالم من حماس، لتبرير ممارسات اسـرائيل              

  .سطيني المقهور والمحاصر لالنفجار داخليا، والقضاء على نفسه بنفسهودفع الفل اآلحادية،
ال يمكن للقضية الفلسطينية أن تتقدم خطوة على طريق التفهم والدعم الدولي، ناهيك عن حالـة التوحـد التـي                    

وحـد  يحتاجها الفلسطيني، اال اذا خرج الشركاء الفلسطينيون في السلطة والمعارضة الى االتفاق على برنامج م              
وعلى صيغة مقبولة للتعامل مع كافـة الملفـات المعلقـة والمطروحـة، وفـي مقـدمتها                  للحكم و المقاومة،  

االستشهادية وملف التعاطي مع القضية الفلسطينية في بعديه االقليمي         ) العمليات(وملف) المسلحين والسالح (ملف
  ..والدولي

الـسالح  (آكل النـضالي وعـدم وضـوح اتجـاه          على مدى أكثر من خمسين سنة كان االشتباك الداخلي والت         
أضـاف   من ابرز اسباب تراجع القضية، وكانت أزمة الفلسطينيين في أهم تجلياتها أزمة داخليـة،             ) الفلسطيني

وقد آن اآلن لكل الحريصيين على مستقبل فلـسطين          .اليها االحتالل أو كرس فيها هذا البعد الغريب والطارئ          
الفلسطيني كخط أحمر ال يجوز اختراقه والى       ) الدم(وأن يعيدوا الحياة الى ميثاف      أن يخرجوها من هذه األزمة،      

  .الفلسطينية كسالح لمقاومة االحتالل فقط) البندقية(نظافة 
  3/4/2006الدستور 

 
  حماس وفقه التفاوض .50

  محمد خالد األزعر  
والعـرب، وقـبلهم    أن حماس تقر بوجود إسرائيل كأمر واقع وأن هذا الوجود سـوف يـصاحب المـسلمين                 

ومن البديهي أن يسوقها هذا اإلقرار إلى اشتقاق الوسائل الالزمـة   . الفلسطينيين، إلى أجل زمني يصعب تحديده     
للتعامل مع هذا األمر الواقع، بما يحجم خطره من ناحية، وال يقطع عليها حلم وربما واجـب المـشاركة فـي                     

  . استئصاله من ناحية أخرى
الل منهجية تحليلية تمزج بين مواثيق حماس وخطابها ومرجعيتها اإليديولوجية، وبين           هذا ما يمكن فهمه من خ     

  . سلوكها وبرنامجها السياسي وأدائها العملي
 ومن قراءة هذا المزيج نستيقن بأن هذه الحركة تُسوغ التفاوض مع كل من له صلة بقـضيتها الوطنيـة دون                    

  .. ضوابط محددةلكنها تَحفُ هذا التكييف ب. استثناء إسرائيل
وال أن تتخلى عن سالحها، وال أن يطلب منها االعتراف          . كأن ال يفرض عليها األخذ بالتفاوض كوسيلة وحيدة       

هذا عالوة على تحديد أسانيد التفاوض وأطره القانونية وفترته الزمنية، والتخفف من األعباء             . المسبق بإسرائيل 
  .  مراحل تفاوضية سابقةوالقيود التي أمليت على الطرف الفلسطيني في

ويحاجج اإلسرائيليون ومحازبوهم على ضفتي األطلسي،      . بالنسبة للبعض تبدو هذه الضوابط مدعاة لالستهجان      
  . بأن ما تعرضه حماس ال يستقيم وفطرة التفاوض
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 أنه  على! وفي إحدى المناسبات، كاد مسؤول إسرائيلي يصف حماس وقيادتها بالجنون ألنها تفكر بهذه الطريقة             
عند وضع منهجية حماس على محك التناظر العقالني، يتبين مدى منطقيتها واتـساقها مـع أصـول وقواعـد                   

  . نظريات التفاوض وكذا مع التقاليد والسوابق التفاوضية
فمن المنظور الفقهي، ليس ثمة سند للزعم بأن التفاوض بين طرفين يستلزم حتماً اعترافهما المتبـادل بـشكل                  

  .  وأن المفاوضات عادة ما تجرى بين أعداء متشاكسينقبلي، السيما
. وفي حالة إسرائيل بالذات البد أن يثار السؤال عن ماهية الدولة جغرافياً وسكانياً التي يراد االعتراف بهـا                 

هذا وإال سيقت حماس، إلى السماح لهذا الكيان أو الكائن السياسي بتعيين حدوده على نحـو يحتمـل اقتطـاع                    
  . 1967 أو 1948نية أو عربية يحتلها منذ أراض فلسطي

لثة ومن دون   ا، وذلك عبر أطراٍف ث    1949فإنه سبق إلسرائيل أن فاوضت العرب على شروط هدنة          إلى ذلك،   
 واالنسحاب منهما عـام     1956كما سبق لها احتالل سيناء المصرية وقطاع غزة عام          . أي اعتراف منهم بها   

وليس مثل إنسحابها من جنوب لبنان التي احتلتـه         . تذاك أحد من العرب   ولم يفاوضها أو يعترف بها وق     . 1957
وعموماً فإن التفاوض مع إسرائيل شيء واالعتـراف بهـا          . ألكثر من عقدين، دون أن يعترف لبنان بها ببعيد        

  . ولعل هذا التمييز هو الذي يجول بعقل حماس السياسي وهي تجادل حول هاتين القضيتين. شيء آخر
وهي في حقيقة األمر، تضطلع بشيء مـن هـذا          .  ال تستبعد حماس قضية التفاوض مع إسرائيل       في كل حال،  

  . القبيل وإن بشكل مبتسر
فعناصرها يشرفون ويديرون مجموعة من المجالس البلدية في األرض المحتلة، الذي يستدعى منهم التنسيق مع               

لكـن  . الحياة اليومية للمواطنين الفلـسطينيين    مؤسسات إسرائيلية حول تيسير عدد من الخدمات الوثيقة الصلة ب         
  . »التفاوض ومن غير المباشر«المرجح أن تتقيد الحركة بنمط 

كـذلك  . وهو أمر يفترض إنه ال يمثل جديداً فارقاً في تجارب التعامل العربي اإلسرائيلي على ما ألمحنا أعاله                
لفه، ال تعرض لظاهرة مخالفة لبعض الحقـائق        فإن حماس بمطلبها لهذا النمط التفاوضي، إذا ما تم التمترس خ          

  . الموجودة بالفعل منذ فترة بين يدي هذا التعامل
إذ ما معنى وجود لجنة الوساطة الرباعية الدولية، والمداخلة األميركية على مدار الساعة في غمرة التفـاعالت                 

  ايا التفاوض؟ على مختلف مسارات التسوية غير أن األطراف الثالثة تقوم بدور واضح في قض
على أن هذه المرافعات واألسانيد العاطفة على موقف حماس من قضية التفاوض، لن تقنع تل أبيب ومحازبيها                 

  . باستئناف عملية التسوية فيما حماس هي الطرف المعني بالشراكة على الجانب الفلسطيني
لشراكة لم تعهده إسرائيل منذ صبغة      إن حماس بمنهجها وخطابها وسقوفها للتسوية الفلسطينية تضطلع بنموذج ل         

  . 1991مدريد لعام 
.. كما إن هذا النموذج ال يتسق أو يستجيب للتقاليد التفاوضية التي طالما دافعت عنها إسرائيل واستعصمت بها                
  . وابدتها التفاوض المباشر مع كل طرف عربي على حدة، وال مكان لمرجعية الشرعية الدولية بشكل حقيقي

وألن حماس أبعد   . لطرف فلسطيني ال ينصاع لإلمالءات اإلسرائيلية المفروضة بحكم موازين القوة         وال شراكة   
عن التعامل تحت هذه الشروط، فإن السيناريو المتوقع في األجل المنظور على الصعيد الفلسطيني اإلسـرائيلي                

  . ال يتضمن مشهد التفاوض من األصل
 يمكن أن يجرى بعد إحالة ملف التفاوض إلـى منظمـة التحريـر              وقد يعتقد البعض أن تشغيل دوالب التسوية      

  . الفلسطينية التي ال تعبر رؤاها على رؤى حماس
، ربما  2002بل وثمة من يتصور أن انضواء حماس في زمرة المدافعين عن مبادرة قمة بيروت العربية للعام                 

تستند إلـى رؤيـة حمـاس وال تخـضع     يسهل أمر التفاوض بينها، وبين إسرائيل، على محمل أن المبادرة ال            
  ! إلمالءات إسرائيل
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غير أن االتكال على هذين التصورين، يفترض أن إسرائيل كانت بالفعل تفاوض بحـسن نيـة مـع المنظمـة        
  . وهذا غير صحيح.. وجاءت حماس لتعطل هذه السيرورة

  .  وهذا بدوره غير صحيحكما يفترض أن إسرائيل وافقت أو ستوافق على المبادرة العربية المشار إليها،
ولنا أن نتأكـد    . والحال كذلك، فإن األفق ال يبشر بتفاوض جدي وال هزلي على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي             

وهو الخطوات األحادية الجانـب     .. أكثر من هذه القناعة، إذا تذكرنا ما ينذرنا به إيهود أولمرت وحزبه كاديما            
فمـاذا  .. هذا ما لدى اإلسرائيليين   . أية شراكة مع حماس أو غيرها     التي ستجرى في رحاب الضفة بمعزل عن        

  ! عن الفلسطينيين والعرب؟
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