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  تأويالت حول السياسة الخارجية للحكومة بعد رسالة الزهار ألنان .1
 ان نص ,واالحظ نين الفلسطينييالصحافيأن : رام اهللا مراسلها من  محمد يونس عن6/4/2006 الحياة نشرت

لتي تلقوها من مكتب الوزير في غزة أمس يخلو من نسخة الرسالة التي وجهها محمود الزهار الى انان، وا
والنسختان الوافية والمبتورة مطبوعتان على الورق . عبارتين احتوت عليهما الرسالة الرسمية التي تلقاها انان

ففي الفقرة التي نصت على اجراءات االحتالل جرى اسقاط جملة  .الرسمي للسلطة ومذيلتان بتوقيع الزهار
 نحن نتطلع كباقي شعوب العالم الى العيش بسالم وأمان، ,الفقرة التي نصت على فيما .ولتينعلى أساس حل الد

وفي خطوة تشير الى االنقسام الواضح بين موظفي الخارجية الجدد الذين  .فقد تم اسقاط جملة مع باقي جيراننا
وفيما نفى  .األولى والمعدلةينتمون الى حماس والقدامى المنتمون لفتح، وزعت الوزارة أمس نسختي الرسالة 

 .هماالزهار والمقربون منه ورود هاتين العبارتين في رسالته، أكد مراقب فلسطين في األمم المتحدة ورود
 فلسطينية تتخوف من ظهور ازدواجية في خطاب حماس كما تتخوف من ظهور ااوساطويشار هنا إلى أن 

 عباس واآلخر حكومة حماس، ما سيفقد الفلسطينيين خطابين باسم الشعب الفلسطيني احدهما يمثله محمود
صدقيتهم في المنابر الدولية في وقت هم احوج ما يكونون فيه الى التزام نهج سياسي موحد ازاء خطة 

 وافاوضي في النهاية ان هم ان عليوندركي أنهم ,حماس مسؤول رفيع في هقالما ,  وجدير بالذكر أيضا.اولمرت
وعليه فنحن نستخدم مفردات مرنة في ,  ما تطلبه من دون ثمنها لواقدمي لن هم لكن بها،ونعترفياسرائيل و

وانما موقف سياسي , من اسرائيلو  منهمخطابنا الموجه للغرب كي يدرك انه ليس لدينا موقف عدائي عقائدي
جامعة تل رأى مارك هيلر من معهد الدراسات االستراتيجية في  في حين .يقوم على حسابات الربح والخسارة

 واضاف.  ان المهم هو ما تؤكده حماس للرأي العام الداخلي، والبقية ذر للرماد في العيون, من جهتهابيب
 اذا بدلت موقفها حيال النقطة االساسية المتعلقة باالعتراف باسرائيل، فلن تعود حماس وستكون بذلك ,قائال

  .قريبة من مواقف فتح
 الزهار انه تـم     إلى تأكيد : جدة و  عمان  من 6/4/2006 عكاظ    مراسلي لحامدفهيم ا و عبدالجبار ابو غربية  ولفت  

رسل الى محمد دحالن، باعتباره مسؤوال عن ملف المفاوضات مـع  بعد أن ُأتحريف بعض الجمل في الخطاب      
بشكل و ال تعكس موقف حماس الرسمي وسيتم معالجة هذا الخلل بطريقتنا            العباراتواضاف ان هذه     .اسرائيل
 موضحا انه على اسرائيل االعتراف      , ان الحكومة لن تقبل مبدأ الدولتين اطالقا       أكد و ,ع الجهات المعنية  حازم م 

  .بالدولة الفلسطينية اوالً
أنهم و. يتم حاليا دراسة الرسالة   أنه   , المتحدث باسم انان   ولقإلى   :ا ف ب  نقال عن    6/4/2006 السفير   ونوهت

أكد ،  هاوردا على سؤال حول توضيح الزهار بشأن      . يل في هذه المرحلة    في االدالء بمزيد من التفاص     ونرغبيال  
قال مسؤول في االمم المتحدة، ان انان يبدو مقيدا في          في حين   . درست رسالة واحدة وهي التي س     هم قد وصلت  أنه

  .دولتين ورد بطريق الخطأالرده بسبب اعتبار الزهار ان اشارته الى حل 
مـن أن    ,مارك ريغيف قائالً  به  عقب  ما   : نيويورك  من 6/4/2006وسط   الشرق األ   مراسل صالح عواد وذكر  
  . بدون اسرائيلها يتحدث عن تعاون وسالم في المنطقة لكنه مع االسف يتكلم عنالزهار
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 تفرق بين الحكومة    حماسنقل عن فرحات اسعد، قوله ان       ما  : غزة من   6/4/2006 الخليج اإلماراتية    وأوردت
 لن تسعى الى التـأثير فـي موقـف          الحركةواعتبر ان    .لسطيني وبين الحركة األم   التي هي حكومة الشعب الف    

  .ان موقف الحكومة غير ملزم لحماسمؤكدا  ,الحكومة لكنها يمكن ان تختلف معها
 من أن الحركة طلبت   , ما قالته مصادر من حماس     : اف ب  نقال عن غزة   من   6/4/2006 القدس العربي    وجاء

واوضحت ان القـرار اتخـذ      . وقف عن االدالء باي تصريحات تتعلق بعمل الحكومة       جميع الناطقين باسمها الت   
 مـن   قال استاذ االعالم واالتصال في جامعة بيرزيـت       في حين      .مباشرة بعد اداء الحكومة اليمين الدستورية     

تدرك الحكومـة انـه     حيث   . هناك محاولة للفصل بين الحكومة وبين حماس كتنظيم         من الواضح أن   ان, جهته
 رسالة الزهار بمثابة محاولة ذكية من الحكومة        أنواعتبر   .ينبغي عليها ان تتأقلم مع مطالب المجموعة الدولية       

تدل  تحركات الحكومة االخيرة     ن مسؤوال كبيرا مقربا من عباس ا       في حين اعتبر   .للتقدم تجاه المجموعة الدولية   
  . للحكموعدم الجهوزيةتخبط على ال

  
  ردن يسعون لإلطاحة بالنظام الهاشمي حماس وإخوان األ: جلعاد .2

 اتهم رئيس الطاقم السياسي واألمني في وزارة الدفاع االسرائيلية الجنرال عاموس جلعـاد، امـس                :يو بي آي  
خالل ندوة دراسية تقام في كلية نتانيا بعنوان التحديات التي تضعها حماس، الحركة بالسعي الى اقامة تحـالف                  

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن جلعاد قولـه       . ألردن بهدف اإلطاحة بالنظام الهاشمي    مع اإلخوان المسلمين في ا    
خلق حالة من عدم االستقرار في مصر مضيفا ان حماس تسعى الى اقامة بنـى تحتيـة                 الى  ان حماس تسعى    

سـرائيل  وأشار الى ان المهمة األكثر أهمية الملقاة على عـاتق إ          . عسكرية لتحل محل أجهزة األمن الفلسطينية     
تتمثل في الحؤول دون قيام دولة حماستان مضيفا انه ال يجوز لنا الوقوع في األوهام ذلك الن التهدئة ليست إال                    

  . إجراء تكتيكيا محضا
  6/4/2006السفير 

  
  ومعركة المناصب والميزانيات تحتدم .. .أولمرت ُيكلَّف اليوم .3

رائيلي كاتساف، بشكل نهائي امس أنـه ليـست         أعلن الرئيس اإلس   :6/4/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  
وبـرغم أن   . هناك أية كتلة تقف بشكل قاطع ضد تكليف أولمرت، وليس هناك مرشح آخر لتشكيل الحكومـة               

وأشار كاتساف إلى أن    . كاتساف لم يعلن رسميا تكليف أولمرت، إال أنه قال إن القرار بات متخذا بتكليفه اليوم              
وتعهد . كما أن شاس أبلغت كاتساف أنها تؤيد تكليف أولمرت        .  أنه يدعم أولمرت   ه وأبلغ هبيرتس اتصل هاتفيا ب   

اولمرت امام اركان حزبه في الكنيست ببذل كل الجهود النهاء المفاوضات سريعا بغية تشكيل اوسع ائـتالف                 
 مـن   مواصلة عملية السالم وضرورة ارساء مزيـد      :  حكومتي ستهتم بملفين اساسيين    :انالقول  ممكن، مضيفا   

ولن نستبعد اي حزب يقبل باالنضمام الى االئتالف، معتبرا ان االنتخابات كانـت اسـتفتاء               . العدالة االجتماعية 
وكان أولمرت قد رفض مطلب حزب العمل باإلعالن عن الحكومة الجديدة بأنها حكومـة              . على خطة التجميع  

كمـا أن أولمـرت     .  كبيرا في الحكومة   شراكة بين الحزبين، ولكنه وافق على اإلعالن عن حزب العمل شريكا          
تعهد بأال يوقع على أي اتفاق ائتالفي مع أي كتلة قبل أن يوقع مع حزب العمل، وفي المقابل تعهد بيرتس بعدم                     

وقال مسؤولون في كديما    . االعتراض من حيث المبدأ على انضمام أي قوة أخرى وخاصة حزب إسرائيل بيتنا            
ولذلك ينادي قادة كديما مـن      . صاعدا سوف تكون معركة المناصب والميزانيات     إن المعركة الحقيقية من اآلن ف     

وأكد المشاركون  . اآلن بوجوب سعي األحزاب التي ترغب في المشاركة في االئتالف لتقديم تنازالت جوهرية            
  . من كديما في المفاوضات مع حزب المتقاعدين، أن الفجوة بين الطرفين كبيرة جدا

الوزير روني بارؤون القريب من أن  6/4/2006الحياة  ذكرت اصرة أسعد تلحميالنوعن مراسلها في 
اولمرت رأى في حديث اذاعي أمس ان ليس ما يبرر استبعاد اسرائيل بيتنا من الحكومة العتيدة في حال وافق 
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حزب على الخطوط العريضة لبرنامج هذه الحكومة، اسرائيل بيتنا حزب صهيوني جدي، مضيفًا ان دعم هذا ال
. للتوليفة الحكومية الجديدة سيتيح الولمرت ان تكون حكومته واسعة وليست رهن مزاج هذا الحزب او ذاك

 على ان يتم تعيين وزير مقابل كل ، وزيراً على االكثر23وتوقع مسؤول في كديما ان تضم الحكومة المقبلة 
 وشاس 6اسة الحكومة والعمل على  حقائب وزارية، باالضافة الى رئ9 نواب اي ان تحصل كديما على 3-4

  .3 والمتقاعدون على حقيبتين واسرائيل بيتنا على 4-3على 
 النائب العمـالي     أن القدس كامل ابراهيم والوكاالت   نقالً عن مراسلها في      5/4/2006الرأي األردنية   وجاء في   

لحديث عن الترانسفير فلـن      اذا وافق ر ليبرمان على برنامج الحكومة وغير موقفه وكف عن ا            :قالداني ياتوم   
من جهة اخرى اجمع النـواب العـرب        . في هذه الحالة يمكننا الجلوس والتفاوض     . يكون ليبرمان الذي نعرفه   

العشرة المنتخبون في الكنيست خالل مشاورات اجروها مع كاتساف وزعماء االحزاب علـى رفـض تـسمية            
  .  التي يعاني منها العرب في الدولة العبريةمرشح لرئاسة الحكومة وشددوا على مكافحة مظاهر العنصرية

أكد النواب العرب فـي الكنيـست       : وكاالتالالقدس حسن مواسي و     في 6/4/2006المستقبل  وأضاف مراسل   
خالل لقاءاتهم المنفردة مع اولمرت ضرورة فتح حوار مع الرئيس الفلسطيني عباس بشأن عملية السالم فـور                 

لنائب الطيبي بعدم ضم اسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان للحكومة نظراً لألفكـار            وطالب ا  .تشكيل الحكومة الجديدة  
  .العنصرية للعرب الذي يحملها

عناصر مسؤولة في حزب العمل حذرت من أن حكومـة أولمـرت             إلى أن  6/4/2006 48عربوأشارموقع  
وبحسب  .خطط أولمرت التجميع  بالتركيبة المتوقعة، التي تضم يسرائيل بيتينو لن تصمد طويالً في حال البدء بم            

العمل فإنه في اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ المخطط سيترك ليبرمان الحكومة ويسحب معـه شـاس ويهـدوت                   
وتقترح تلك العناصر تشكيل حكومة من كديما والعمـل والمتقاعـدين            .هتوراه، وبذلك تخسر الحكومة غالبيتها    

 مقعداً، وبذلك سـيكون     78شاس ويهدوت هتوراه لتصل إلى       مقعداً، يضاف إليها     60وميرتس بحيث تصل إلى     
 مقعداً، يضمنون تنفيذ المخطط حتى في حـال انـسحاب شـاس ويهـدوت               60للحكومة نواه صلبة مؤلفة من      

  !هتوراه، على اعتبار أن أعضاء الكنيست العرب لن يتيحوا إسقاط الحكومة، بحسب تلك العناصر
امة مطبخ سياسي مصغر في حكومته المستقبلية، وإنما هيئـة مقلـصة            إلى ذلك، جاء أن أولمرت، قرر عدم إق       

  .تتألف من رؤساء الكتل المشاركة في اإلئتالف
  
  ترفض فكرة تأجير مستوطنات إلسرائيل الحكومة الفلسطينية .4

رفضت الحكومة الفلسطينية مقترحا أوروبيا تناقلته وسائل إعالم باستئجار إسرائيل  : ياسر البنا- غزة 
مستوطنات في الضفة الغربية كحل وسط من أجل تمرير اإلجراءات أحادية الجانب؛ لترسيم الحدود النهائية ل

الحكومة لن أن ,  وزير العمل الفلسطيني حيث قال.إلسرائيل التي يتبناها أولمرت إذا استمر تعثر المفاوضات
و وضع الشعب الفلسطيني أمام أمر  أ,تكون بأي حال من األحوال مساهمة أو شريكة في تمرير خطة أولمرت

 بشكل عام شعر بأنه فشل في الضغط على الحكومة الحالية وعلى حماس من قائال إن الغربوأضاف  .واقع
موقف الذي يتوقع أن الوحول  .خطةالبحث عن طريقة بديلة لتمرير لأجل االعتراف بإسرائيل، وبالتالي بدأ ا

 يتعلق بخطط  أما ما.ن الفكرة مرفوضةبالتأكيد أمقترح اكتفى الاه تتخذه منظمة التحرير ومؤسسة الرئاسة تج
 .إن الحكومة تبحث كافة الوسائل المتاحة لديها وهي تمتلك الكثير من اإلمكانات, خطة قاللوبرامج التصدي ل
ما يقرره الشعب تستطيع الحكومة أن تدعمه وما تستطيع الفصائل أن تقرره تستطيع إن , واستدرك قائالً

إنه  جيروزاليم بوست قد نقلت عن دبلوماسي أوروبي وكانت . بأي شكل من األشكال أيضاحكومة أن تدعمهال
إذا استشار أولمرت المجتمع الدولي قبل تطبيق خطته فإنه من المرجح أن يسمع اقتراحا بتأجير إسرائيل لكتل 

 على أن سوف يعلقاالتحاد األوروبي أمل وأشار إلى أن  .استيطانية من السلطات الفلسطينية بدالً من ضمها
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إذا ما رفضت حماس , تكون إسرائيل كريمة وتعطي السلطة أكثر من الحد األدنى، من خالل تنفيذ المقترح
 .التفاوض

  4/4/2006اسالم أون الين 
  

  حكومة اسرائيل المقبلة عدم اتخاذ اجراءات أحاديةعلى : هنية .5
 اثر اول اجتماع , اسماعيل هنية امسقالهما : غزةلها من  مراس فتحي صباح عن6/4/2006 الحياة نشرت

 ان الفلسطينيين يريدون من الحكومة االسرائيلية المقبلة ان تتخذ قرارات جريئة في ,لمجلس الوزراء برئاسته
 وعدم القيام باجراءات احادية او وضع حدود موقتة فلسطينية وان يتوقف ,المشروعة ما يتعلق بحقوقهم

الوزراء ليس لديهم اي مانع من االتصال باالسرائيليين ومتابعة القضايا أن  من جهة أخرىال وق .التصعيد
 هناك اشكالية في ما يتعلق أن,  موضحاواضاف. الحياتية والمعيشية والتجارية والعمالية للشعب الفلسطيني
ندرسه ونحدد موقفنا ننتظر ما سيعرض علينا لحيث  ,بالتفاوض السياسي الذي يدخل في اطار رؤية سياسية

الحكومة وجدت نفسها في أول اجتماع لها أمام تركة ثقيلة وملفات شائكة كثيرة داخلية  ويشار إلى أن .منه
 والتطور الخطير ,االعتداءات االسرائيلية المتواصلةمنها , وخارجية استغرقت ساعات طويلة من النقاش

 ان التصعيد يهدف الى ارباك الحكومة  هنيةعتبروا .المتمثل في القصف الجوي الذي طال مهبط الرئيس
 في الدفاع عن  الفلسطينيشعبالوانتزاع اوراق سياسية وخلط االوراق في الساحة الفلسطينية، مشددا على حق 

ان فرض القانون والنظام يمثل اولوية بالنسبة  بر واعتُ,ملف االوضاع الداخليةفي حث  به ان كما لفت إلى.نفسه
 شعبال التي اتخذت قرارات ستقوم الداخلية بتنفيذها من أجل حماية الوضع الداخلي وصورة الى الحكومة
  . امام العالمالفلسطيني

ان وزارة المالية تسلمت مالية خالية كليا فضالً عن من , ما أشار إليه هنية: من غزة6/4/2006سي ان ان ونقلت 
 ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها كي تدفع , قائالافوأض .وعلى الحكومة بشكل عاميها الديون المتراكمة عل

  .المرتبات لموظفي السلطة على رغم قلة الموارد

أكد أن المبلغ أن هنية : غزةمن  عماد االفرنجي نقال عن مراسلها 6/4/2006القدس الفلسطينية وجاء في 
عمرو موسى اتصاالت مع  مشيرا إلى إجراءشعب الفلسطيني؛ ال ال يسد حاجات , العربيةالمقرر في القمة

  .هاوبعض الدول العربية إلعادة النظر في المساعدات وحجم
لن يتقاضى رئيس الوزراء    :  إلى أن هنية أكد بقوله    :  غزة من 6/4/2006 عكاظ    مراسل  عبدالقادر فارس  ولفت

تحاول اظهار   والتي ,لم يسمها التي  انتقد بعض الجهات    كما أنه   . او اي وزير راتبه قبل ان يتقاضاه الموظفون       
  .ان هناك كارثة او ظروفا تصل الى حافة الهاوية

 برسـم  ونالوزراء سيقوممن أن  هنية  هقال ما   :وكاالتنقال عن    غزة    من 6/4/2006 الوطن العمانية    وأوردت
  . مؤكدا انه سيتم االستعانة بخبراء ومختصين,واعداد خطط لوزاراتهم للتسعة اشهر القادمة

  
  عين ناطقا رسميا بإسمهاالحكومة الفلسطينية ت .6

حكومة الكما اعلنت  .هنية امس غازي حمد ناطقا رسميا باسم الحكومةإسماعيل  عين :غزة ـ  عبدالقادر فارس
  .تجمد تعيينات الموظفين الرسميين التي قامت بها الحكومة السابقةسانها 

  6/4/2006عكاظ 
  
  
  

  داخليةللتنسيق بين األمن الوطني ووزارة ال عباس يبحث عن صيغة .7
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ـ رام اهللا  أصدر مرسوما رئاسيا ينص على إبقـاء  محمود عباسأعلنت مصادر فلسطينية مطلعة ان : ا ب  د 
 يبحث حاليـا    هاألمن الوطني الفلسطيني ضمن مسؤولياته وصالحياته وال يتبع وزارة الداخلية، وأشارت إلى أن            

في مجـال العمـل، بحيـث ال تتـضارب          عن صيغة للتنسيق بين األمن الوطني الفلسطيني ووزارة الداخلية          
ومـن  .  يقضي بتبعية إدارة المعابر والحدود له مباشـرة         آخر أصدر مرسوماً رئاسياً   كما   .الصالحيات والمهام 
 مصادر أمنية فلسطينية رفيعة المستوى أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يقـضي بتعيـين               ناحية أخرى أكدت  

نفى الناطق باسم الداخلية علـم      في حين   . ي في الضفة الغربية وغزة    رشيد أبو شباك مديرا  لجهاز االمن الداخل       
لـم  مـا  وزير وهـو  الالتشاور مع  بدون وزارته بهذا االمر مستبعدا أن يكون عباس قد أصدر مثل هذا القرار   

  .يحدث حتى اآلن
  6/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  يؤكد مشاركته بمؤتمر دول عدم االنحيازالزهار  .8

ـ فهيم الحامد  هـذا  واعتبـر أن ,  رئيسا لكتلة حمـاس البرلمانيـة   خليل الحيهأكد محمود الزهار تعيين:  جدة 
االجراء تم اتخاذه بسبب ان البرلمان هو مراقب على شؤون الوزارة وال يمكن ان تجير كتلة بكاملها لـصالح                   

ن واالردن، وسوريا   بدأ جولة عربية تتضمن مصر والسعودية ولبنا      يس ومن جهة أخرى أكد أيضا أنه        .هوزارت
هدف وضع القيادات العربية في اجواء االوضـاع        ب. لشهر الحالي اوالكويت وقطر واالمارات وعمان واليمن،      

والحصول على  . الداخلية وحشد الدعم للفلسطينيين سواء المادي والمعنوي وتمتين العالقات العربية الفلسطينية          
 في مؤتمر عـدم االنحيـاز فـي         س السياق إلى تأكيد مشاركته     وأشار في نف   .دعم للحكومة الفلسطينية الجديدة   

  . ستكون هناك برمجة لزيارات خارجية سيتم االعداد لهاإضافة إلى أنه, ماليزيا
  6/4/2006عكاظ 

  
  محاولة الختطاف صحافيين بلجيكيين في غزة .9

كيين في خـان  أفادت مصادر أمنية فلسطينية ان مسلحين حاولوا امس خطف صحافيين بلجي: ب.ف.غزة ـ أ 
  .عملية، من دون ان توضح الوسيلة اإلعالمية التي يعمالن لحسابهااليونس، لكن الشرطة أحبطت 

  6/4/2006الشرق األوسط 
  

  حماس تخشى من دور الفلتان االمني في إحباط جهود الحكومة  .10
في مخطط الفشال    قالت مصادر في حماس إن لديها معلومات مؤكدة حول تورط عدد من قيادات فتح                : رام اهللا 
واشارت حسب المعلومات المتوفرة لديها، أنه اتفق على اسـتغالل عـدد كبيـر مـن االشـخاص                  . الحكومة

المحسوبين على كتائب شهداء األقصى، وغيرها من المجموعات المسلحة التابعة لفتح فـي تنظـيم مـسيرات                 
ة على وزارات السلطة ومقراتهـا،      احتجاجية ضد الحكومة بزعم عدم استيعابهم في مؤسسات السلطة والسيطر         

واشارت الى أن هذه القيادات حرضت      . الى جانب االستيالء على الشركات المرتبطة بالحكومة وتحت اشرافها        
ـ  ,فعالً العديد من النقابات المهنية على تنظيم اضرابات للمطالبة بتحسين ظـروف عملهـا               الـضائقة   ةستغلم

ان قدرة الحكومة على التعامل مع مظاهر الفلتان األمني التي تقـف            واوضحت  . االقتصادية التي يعيشها الناس   
وراءها جهات محسوبة على فتح محدودة جدا، حيث أن هناك شكا في استجابة االجهزة األمنية للتعليمات التي                 

 في المقابل حسب المصادر ليس بمقدور الحكومة االستعانة       و. قد تصدرها وزارة الداخلية لمواجهة هذه المظاهر      
بكتائب القسام، لخلق حالة من التوازن، حيث أن ذلك سيفسر على اساس انه اضفاء شرعية من قبل الحكومـة                   

واكدت أن الوضع الحساس الذي تعيشه الحكومة دفعهـا لالسـتعانة مجـدداً بلجنـة               . على حالة الفلتان األمني   
  .نيالمتابعة للقوى االسالمية والوطنية من اجل معالجة مظاهر الفلتان األم
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  6/4/2006الشرق األوسط 
  

   ينفي سعي فتح لتشكيل حكومة ظل  الرحمنعبد أحمد  .11
نفى الناطق الرسمي باسم فتح امس صحة تقارير اعالمية افـادت  أن الحركـة تـسعى     :لينا رضوان ـ  غزة

حيث أن  حكومة،  هكذا  ال حاجة لتشكيل    أنه  وقال  . لتشكيل حكومة ظل في حال تعرضت حكومة حماس لحصار        
  .اك رئاسة تقوم باعمالها وفق القانون االساسي وهناك حكومة تقوم بعملها وفق القانونهن

  6/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ية من مهامهم الحركها ونوابئها وزراأعفتحماس : محمد شمعة .12
مي  اتخذت قرارا حاسما بالفصل الكامل بين بنائها التنظيحماسن أنقل عن محمد شمعة :  ياسر البنا-غزة 

 ال الحركة إن ,وبرر القرار بقوله. واإلداري وبين مؤسسات السلطة، خصوصا الحكومة والمجلس التشريعي
وثمة سبب آخر  . وحملها أوزار السلطةهاتريد تكرار تجربة فتح التي اندمجت في إطار السلطة مما أضعف

 مشيرا إلى أن هذه الكوادر ,دركغير أنه است .النواب والوزراء ألعمالهم الرسميةقرار وهو تفرغ الوراء 
 أن الفصل سيتيح صعود قادة جدد لشغل المواقع المتقدمة  موضحا.سيبقى لها دور استشاري فقط داخل الحركة

  .التي كان يشغلها أسالفهم
  5/4/2006اسالم أون الين 

  
  اتفاق بين سعد الحريري وسلطان ابو العينين بشأن السالح الفلسطيني .13

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللقاء الذي تم بين سعد الحريري وسلطان ابو العينـين               :  الدستور -بيروت  
  :اتفق فيه على النقاط التالية 

  . يتم حلحلة وضع اكثر من تسعين بالمائة من المطلوبين سياسيا للدولة اللبنانية -
  . ي كل لبنان  يتم فتح مراكز لقوى االمن الداخلي اللبناني داخل المخميات الفلسطينية ف-
  . انشاء قوة ارتباط من منظمة التحرير وتسيير دورات مشتركة مع الجيش اللبناني داخل المخيمات -
  . حصر السالح الفلسطيني في مستودعات داخل المخيمات بغية اعادة تسليمه الحقا للدولة اللبنانية -

ي يكون مكونا من الفلسطينيين في لبنان على        وعلم ان ابو العينين طالب بانشاء لواء من جيش التحرير الفلسطين          
المصادر الفلسطينية كشفت تخوف بعض القوى الفلسطينية مـن          ...ان يتم تمويله شهريا بخمسة ماليين دوالر      

  .هذا االتفاق فيما اعربت بعض القوى الفلسطينية لمساعد ابو العينين خالد عارف انها ال تعترف بهذا االتفاق 
5/4/2006الدستور األردنية   

 
  قوى فلسطينية تجول على فعاليات لبنانية .14

 وجرى بحث في الشأن الفلسطيني، فزار وفـد         ،فعاليات لبنانية مع  التقى أمس ممثلو منظمات فلسطينية مختلفة       
كما التقى وزيـر الثقافـة طـارق         . من حركة الجهاد  النائبة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا نزيه البزري           

وزار  . والتقى اسامة سعد في صيدا وفد الجبهة الشعبية القيادة العامـة           . جبهة الديموقراطية متري وفداً من ال   
وأعلـن    .وفد من تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليـل مكـاوي               

  ى حد ما بأن هناك خطوات  سمعنا تأكيدات من الحريري تطمئننا الالكنو كان لدينا تخوف  عن الجهاد،الرفاعي
  

  . عملية ينبغي أن تؤخذ على مستوى الملف الفلسطيني فيما يتعلق بالحقوق المدنية واالجتماعية
  6/4/2006السفير 
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  إصابة ضابط إسرائيلي بنيران المقاومة في نابلس .15

ينية فـي  اعترف متحدث عسكري إسرائيلي بإصابة ضابط في الجيش بنيران رجال المقاومـة الفلـسط       : نابلس
  .نابلس، خالل عملية عسكرية كانت تنفذها قوات خاصة في المدينة

  05/04/2006قدس برس 
  

  تسعى لتوفير المزيد من المساعداتاألونروا  .16
أكدت كارن أبو زيد، المفوضة العامة لوكالة االونروا على التزام الوكالة بمواصـلة               :عالء المشهراوي ،غزة  

ني مشيرة إلى أن حجم هذا الدعم مرتبط بمدى التزام الدول المتبرعة للوكالـة              تقديم المساعدات للشعب الفلسطي   
وقالت أبو زيد أن    . وقالت ان االونروا تسعى لتوفير المزيد من المساعدات       ،  بإيفاء ما عليها من التزامات مالية     

موافقة الـسلطة   هناك احتماالت لتوسيع نطاق عمل وكالة الغوث في األراضي الفلسطينية شريطة أن يتم ذلك ب              
حذرت وكالة الغـوث مـن      و. الوطنية الفلسطينية والتنسيق معها، وكذلك شريطة توفر اإلمكانات الالزمة لذلك         

 ان احصاءات االنروا تشير الـى ان        :وقال الناطق ،  تدهور األوضاع في قطاع غزة إلى حافة الكارثة اإلنسانية        
ت التي تتلقى مساعدات غذائية من االنروا ليرتفع عددها         الف عائلة محتاجة ستضاف الى قائمة العائال       25هناك  
  . الف100الى 

  6/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

   طفالً فلسطينياً منذ بدء االنتفاضة789االحتالل قتل  .17
 طفال، منذ بـدء     789أكدت إحصائية فلسطينية أمس أن قوات االحتالل قتلت         :  يوسف الشايب  -رام اهللا المحتلة  
حصائية ان نصيب الضفة الغربية مـن الـشهداء         اإل توقال.  وحتى فبراير الماضي   2000لعام  االنتفاضة في ا  

وأضـاف  ". ، باإلضافة إلى شهيدين داخل الخط األخضر      441، فيما كان نصيب قطاع غزة       346"االطفال بلغ   
الحتالل يوجد في سجون ا   "موضحاً أنه   "  سنة 18 و 12 أسير فلسطيني تتراوح أعمارهم بين       400أكثر من   "ان  

  ". طفالً معتقلين بانتظار المحاكمة270
  6/4/2006الغد األردنية 

  
 التشريعي و عباس ى الحدود العراقية يوجهون رسالة الىالفلسطينيون عل .18

ـّون وجه الالجئون الفلسطينيون العالقون علي الحدود العراقية االردنية منذ اكثر من : عمان ـ هديل غب
 من محمود عباس والمجلس التشريعي، يطالبون فيها النظر علي وجه السرعة اسبوعين، رسالة عاجلة الي كل

الي قضيتهم وانهاء أزمتهم خاصة بعد تلقيهم تنبيها من المسؤول العسكري لمنطقة الطريبيل العراقية باحتمال 
يجة تزايد اعادتهم الي بغداد في حال عدم استجابة اي من المنظمات الدولية او الجهات المعنية لمطالبهم نت

  ، 117 فلسطينيا الي 87رتفع من ، حيث ااعدادهم في المنطقة
  6/4/2006القدس العربي 

  
  
 

  
  فلسطينيون يلتمسون للعليا اإلسرائيلية لفتح كارني .19
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قدمت مجموعة من المزارعين والمستهلكين الفلسطينيين اليوم التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية طالبوا فيه              
أكّد االلتماس على    و ".ووقف الحصار االقتصادي الخانق   "بين قطاع غزة وإسرائيل     ) المنطار(رني  بفتح معبر كا  

  . مليون دوالر24أن إغالق المعبر ألحق أضرارا باإلقتصاد الفلسطيني في القطاع وصل حجمه إلى 
  5/4/2006 48عرب 

  
  انتخاب جمعية عمومّية للصّيادين الفلسطينيين في بيروت .20

صيادين الفلسطينيين في بيروت، اليوم، جمعية عمومية لهم، وذلك للمرة األولى منـذ االجتيـاح               انتخب قطاع ال  
وأشرف على االنتخابات المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال فلسطين، وحضرها خمسون            .اإلسرائيلي للمدينة 

الفتتاح عدد من ممثلي القوى     وحضر ا  .صياداً منتسباً لالتحاد من أصل سبعين عضواً، يعملون في قطاع الصيد          
وقـوف النائبـة مـع العمـال        " أكد فيها     بهية الحريري  كما ألقى القبرصلي كلمة    .النقابية اللبنانية والفلسطينية  
لن تترك وعدها إال أن يتحقق بإنجاز الحقوق االجتماعية والحياتيـة ورفـع             : "وقال" الفلسطينيين خطوة بخطوة  

  ".ماتالظلم عن الفلسطينيين في المخي
 5/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  اكبر صفقة شراء في القدس .21

قطع رجل االعمال المقدسي اسامة صالح الطريق على مجموعة من رجال االعمـال             :   خليل العسلي  -القدس  
 االسرائيليين عندما نفذ عملية شراء الفندق الوطني بالقدس الشرقية بعد سلسلة من المفاوضات مـع اصـحاب                

وقال رجل االعمال بعد تنفيذ صفقة الشراء ان العملية تمت بسرية تامة خشية تدخل اطراف وجهـات                  .الفندق
ولفـت   . ماليين دوالر  4مختلفة تهدف الى عرقلة هذه الصفقة التى تعتبر االكبر في القدس حيث بلغت قيمتها               

ى اكثر من عشرة ماليين دوالر خاصـة ان         الى ان التوقعات االولية لتكلفة اعادة تشغيل الفندق بطاقته تصل ال          
  .قسما كبيرا منه قد تعرض للهدم

5/4/2006الدستور األردنية   
  

  أولمرت يعقد جلسة خاصة لمناقشة عالقات إسرائيل مع السلطة وإضعاف حكومة حماس  .22
صرحت مصادر سياسية إسرائيلية أن أولمرت سيعقد جلسة خاصة، في األسبوع القـادم، لمناقـشة عالقـات                 
إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، ومناقشة إمكانية اإلبقاء على إتصاالت محدودة مع حكومة حماس، وذلك لمنـع                

وجاء أن موفاز، كان قد أجرى سلسلة من المناقشات باإلشتراك مع كبار المسؤولين فـي               . وقوع كارثة إنسانية  
وبحـسب   .ستعداداً لعقد هـذه الجلـسة     ألمن القومي، وذلك ا   امكتب رئيس الحكومة واألجهزة األمنية ومجلس       

كما جاء إن إسرائيل ستمتنع عـن        .المصادر فإن إسرائيل لن تجدد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة          
إجراء أي إتصال مع عناصر حماس في السلطة على المستوى السياسي والقيادي، كمـا ال ينـوي أولمـرت                   

ارت المصادر إلى أن منسق العمليات في األراضي الفلـسطينية          أشو. اإللتقاء مع رئيس السلطة محمود عباس     
 سـيتم  ،يوسي مشولب، قد أجرى مسحاً شامالً لكافة قنوات العمل والحوار بين إسرائيل والسلطة، والذي بحسبه   

  .تحديد أية إتصاالت ستستمر وأيها سيتم وقفها
  6/4/2006 48عرب 

  
  
  

  االحتالل يهدد بعدوان وحشي على غزة    .23
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القسم السياسي في وزارة الدفاع اإلسرائيلية بأن إسرائيل لن تـستثني           هدد عاموس جلعاد رئيس     : غزة،  اهللارام  
مناطق مأهولة بالسكان في األراضي الفلسطينية تنطلق منها صواريخ المقاومة مشيراً إلى أن الجـيش اسـتقدم                 

 ومدمرات من طراز دبورا وشـلداغ للمـشاركة فـي           5 وساعر 4بارجتي إطالق صاروخي من طراز ساعر     
 وأوضـح أن    .إن الجيش قيم الحملة الجديدة كعملية وسيطة تسبق عملية برية واسعة النطاق           : وأضاف. الحملة

الهدف من هذه الحملة هو بعث رسالة واضحة للمنظمات الفلسطينية وحكومة حماس، مفادها أن مستوى العملية                
ادر أمنيـة   وذكـرت مـص   . العسكرية قد ارتفع درجة وأن الرد لن ينحصر فقط في مناطق إطالق الصواريخ            

اسرائيلية ان قلقا عميقا يسود االجهزة االمنية االسرائيلية في ظل تمكن الفلسطينيين من قصف مواقع اسرائيلية                
ونقل موقـع ديبكـا     . حساسة من خارج المنطقة التي حددها جيش االحتالل كحزام امني في شمال قطاع غزة             

نيين نجحوا في تضليل اجهزة الرصد االلكترونية فـي         االسرائيلي عن مصادر امنية اسرائيلية قولها ان الفلسطي       
قطاع االمر الذي جعلهم يسجلون نجاحات في اصاباتهم دون قدرة جيش االحتالل على اصابتهم              المنطقة شمال   

  .في الفترة االخيرة
  6/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
   اإلسرائيلية لالنتخاباتالنتائج الرسمية  .24

ابية االسرائيلية امس النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية مؤكدة حصول كديما           اصدرت اللجنة االنتخ   :ا ف ب  
واحتل حزب اسرائيل بيتنا    . مقعدا لكل من شاس والليكود    12 مقعدا لحزب العمل و    19 مقعدا، في مقابل   29على

حقق حـزب    مقاعد كما    9 مقعدا، فيما حصل االتحاد القومي الحزب القومي الديني على         11المركز الخامس مع  
 مقاعد، بينما حصلت القوائم العربية      5 مقاعد وميرتس على   6وحصل يهودت هتوراة على   .  نواب 7المتقاعدين  
 .  مقاعد مجتمعة10الثالث على

  6/4/2006السفير 
  

  تعليمات الى االجهزة االمنية لحراسة االماكن المقدسة يصدر كرادي  .25
 موشيه كرادي تعليمات الى االجهزة االمنية حول حراسـة          أصدر قائد شرطة االحتالل الجنرال    : غزة، رام اهللا  

وقالت المصادر ان الهدف هو وضع حراس في االماكن المقدسة بذريعة            .االماكن المقدسة في فلسطين المحتلة    
حمايتها على غرار ما حدث في الحرم االبراهيمي تمهيدا لالستيالء على هذه المواقع االسـالمية والمـسيحية                 

  .المقدسة
  6/4/2006ليج اإلماراتية الخ

  
  مؤتمر دولي في إسرائيل لبحث خطر الصواريخ المضادة للطائرات .26

 تعقد وزارة الخارجية اإلسرائيلية في مقرها بالقدس الغربية، اجتماعاً دولياً، هـو األول مـن نوعـه،                  :القدس
 . حركة الطيران المـدني    لمناقشة التهديد الذي تشكله الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف على          

، بحسب ما أعلنته الوزارة، خبراء من وزارات الخارجية والدفاع          5/4وسيشارك في االجتماع الذي بدأ األربعاء     
وذكـرت   .في ثالثين دولة، من بينها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والهنـد والبرازيـل   

نترنت، أن عقد هذا االجتماع في الدولة العبرية يـدل علـى            اإل وزارة الخارجية، من على موقعها على شبكة      
مشيرة إلى أن تل أبيب ترغب في المساهمة بالجهود الدولية لتقليص           . دورها المحوري في مجال مراقبة التسلح     

  .تهديد سقوط هذه الصواريخ بأيدي تنظيمات إرهابية
  5/4/2006قدس برس 
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  زة مؤخراًعشرة من عناصر القاعدة دخلوا غ: هآرتس .27

 ذكرت هآرتس أمس أن نحو عشرة عناصر تابعين لتنظيم القاعدة تمكنوا خالل االسابيع االخيرة مـن                 :تل أبيب 
وقالت مصادر مسؤولة في قيادة أركان جيش االحتالل أن هذه العناصر تعمل حاليـا علـى                 .دخول قطاع غزة  

 إن قرار عناصر االرهاب االسالمي      :ة مضيفة تهريب الوسائل القتالية على نطاق واسع إلى االراضي الفلسطيني        
من جهتهـا أكـدت مـصادر أمنيـة          .الدولي تركيز نشاطاتها في المنطقة المحيطة بالبالد قد صار أمراً جلياً          

فلسطينية عن مبالغات متعمدة من قبل أوساط في جيش االحتالل إليجاد مبررات لمزيـد مـن الجـرائم فـي                    
وأوضحت أن العشرات الذين يجـري       .ة السيطرة على معبر رفح الحدودي     األراضي الفلسطينية، وربما إلعاد   

متابعتهم على أنهم من أتباع تنظيم القاعدة، قدموا في مجملهم من خارج األراضي الفلسطينية، وأنه لـم تثبـت                   
  .عليهم جميعاً هذه التهم

  6/4/2006الغد األردنية 
  

  الهستدروت االسرائيلي يهّدد بإضراب شامل  .28
باعالن االضراب الـشامل فـي المرافـق        ) الهستدروت(ددت قيادة اتحاد النقابات العامة في اسرائيل       ه :القدس

االقتصادية كافة، اذا لم يتم التوصل خالل اسبوعين الى حل ازمة رواتب مستخدمي السلطات المحليـة عامـة                  
لـسة خاصـة اتـضح      وكانت قيادة الهستدروت ناقشت ازمة السلطات المحلية في ج         .وخصوصا العربية منها  

وسط العربي، ال تدفع الرواتب لمستخدميها منذ اشهر عدة،         ال سلطة محلية معظمها في      20خاللها، ان اكثر من     
واكد رئيس الهستدروت عوفر عيني ان االضـراب         .اضافة الى عدم دفع مستحقات صناديق الضمان والتقاعد       

 .زير المالية االسرائيلي المقبلالشامل سيكون الخطوة المقبلة، وذلك بغض النظر عن هوية و
  6/4/2006المستقبل 

  
   مليون دوالر لدفع الرواتب80 تعهدت بتقديم خليجيةدول : وزير المالية .29

قال وزير المالية عمر عبد الرازق إن دوالً خليجية ستقدم مساعدة مالية للحكومة تقدر بعشرات الماليين، وذلك                 
 80واضاف إن السعودية والكويت واالمارات تعهـدت بتقـديم           .كومةلتجاوز األزمة المالية التي تواجهها الح     

ونفى الوزير صحة االنباء التي تحدثت       .مليون دوالر للحكومة لمساعدتها على دفع رواتب شهر آذار الماضي         
  .عن ان رواتب شهر آذار ستكون آخر رواتب يتلقاها موظفو السلطة بسبب شح الموارد االقتصادية 
  6/4/2006ية األيام الفلسطين

  
  العمل جاٍر إلنشاء سوق للمنتجات الفلسطينية في معظم دول الخليج: وزير الزراعة .30

إن الوزارة تسعى إلنشاء سوق للمنتجات الزراعية الفلسطينية فـي معظـم            : قال وزير الزراعة  :  أيمن أبو ليلة  
لعربية أبـدت اسـتعدادها لفـتح       وأكد أن العديد من الدول ا     . أسواق دول الخليج العربي لدعم القطاع الزراعي      

وذكـر   .أسواقها أمام المنتج الوطني، ليدخل المنافسة دون جمارك في السوق العربية، خاصة دول الخليج منها              
أن معبر رفح الحدودي مع مصر سيفتح أبوابه خالل األيام القليلة المقبلة أمام المنتجات الزراعية لتصديرها إلى               

  .األسواق العربية واألوروبية
  6/4/2006األيام الفلسطينية 
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  الفلسطينيينالموارنة ينتقدون تجنيس  .31
 أمس بيانهم الـشهري     واالمطارنة الموارنة أصدر  أن  :   زياد عيتاني   عن بيروت من  6/4/2006 عكاظ   ذكرت

 فيما يتعلق بمعالجة الحكومة لألوضـاع االجتماعيـة          اللبناني فكان انتقاد الفت لما تمخض عن مؤتمر الحوار       
رأى البيان ان مصلحة البلد تبدو كأنها سائبة، وقد انتهز هذه الفرصة بعض             واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين    و

الجهات لتعود وتطرح خالفاً للدستور واتفاق الطائف قضية تجنيس وتوطين الفلسطينيين بطريقة تـارة سـافرة                
بيرة دون أمل بالعودة، ومسألة المجنسين لم تلق بعد     عة، فيما اهل البلد من اللبنانيين يهاجرون بأعداد ك        وتارة مقنّ 

  .االهتمام الواجب على الرغم من الصرخات العديدة
بيان بكركي تزامن مع سؤال وجهه طالل ارسالن          الى أن     : سعد الياس  من  6/4/2006 القدس العربي    ولفتت

 العودة؟، وقال بعـد زيارتـه        حق ى الذي ينص بوضوح عل    194 القرار   ى الحكومة وفيه لماذا ال تتطرق ال      ىال
 التوطين أكثر مما هي حقيقـة       ى لدينا مخاوف من ان تكون خطوات الحكومة تمهيدية للوصول ال          ،ميشال عون 

الحكومة والمتحاورين ان يرفعوا صوتهم فـي مـسألة تطبيـق       ى   ارسالن عل  ىمعالجة الوضع الفلسطيني وتمن   
 . فهذا امر آخراما اذا ارادوا إحداث فتنة في البلد ،194القرار 

  
   مجموعة إسالمية متطرفةيوقفاألمن اللبناني  .32

أوقفت القوى األمنية اللبنانية مجموعة أشخاص لبنانيين وفلسطينيين، تجري حالياً التحقيق معهم بتهمة االنتمـاء               
، وضبط في حـوزتهم مـسدسات وأسـلحة رشاشـة         ”أهل الدعوة “الى مجموعة اسالمية متطرفة تعرف باسم       

  .أن عملية التوقيف تمت األسبوع الماضي، في الشطر الغربي من بيروت” الخليج“علمت و .وذخائر
  6/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ييد الفلسطينيين أ تفيماليزيا مستمرة  .33

 أكدت ماليزيا انها ستستمر في تقديم الدعم السياسي والمعنوي للحكومة الفلسطينية الجديدة بقيـادة حركـة                 : قنا
وقال السكرتير البرلمـاني فـي الخارجيـة         . ن الحل العادل والشامل في نزاعها مع إسرائيل       حماس للبحث ع  

الماليزية احمد صبرى تشيك أمس ان بالده بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة الموءتمر االسالمى ترحـب                
 الفلـسطينية ودعـم     وأعرب عن أمل بالده في تالحم جميع الفـصائل         . بنتائج االنتخابات الفلسطينية االخيرة   

  . الحكومة الجديدة من اجل ضمان مصالحها المشتركة ومن اجل مصلحة ازدهار الشعب الفلسطيني
 6/4/2006البيان 

  
   تركيا إلى إسرائيل منتعليق مشروع نقل المياه  .34

سـرائيل،  علقت الحكومتان التركية واالسرائيلية، اتفاقا يقضي بنقل مياه بواسطة صهاريج كبيرة من تركيا الى ا    
 . بعدما خلصتا الى ان االتفاق غير عملي، وأعربتا في الوقت ذاته عن املهما في إعادة إحيائه فـي المـستقبل                   

 مليون متر مكعـب     50 عاما، والذي وقع عليه قبل سنتين، على ان تنقل تركيا            20وينص االتفاق الذي يمتد ل    
حدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ريغيف، ان االتفـاق        وقال المت  .من المياه سنويا من نهر مانافغات الى اسرائيل       

وأشار الى ان تركيا وإسرائيل، ستبحثان في خيارات اخرى، بينها بنـاء             علق مؤقتا بسبب أسعار النفط العالية،     
خط انابيب للمياه، نافيا ان يكون تعليق المشروع مرتبطا بالزيارة االخيرة لقادة حركة حماس الى تركيا، معتبرا                 

وفيما اكد مسؤولون في الخارجية التركية تعليق المشروع، مشيرين الـى            . لعالقة السياسية مع تركيا جيدة    ان ا 
قال خبراء إن مد هذا الخط قد يتطلب أعواما؛ فإضافة الى الكلفة العاليـة،           ،  امكانية البحث في انشاء خط انابيب     

  كما ان خبراء في المياه يؤكدون ان االتفاق، . سيتطلب المشروع دوراً للبنان وسوريا، وهو ما قد يكون متعذرا



 

 14

  
  . لم يكن سيؤمن سوى نسبة صغيرة من حاجة اسرائيل الى المياه

  6/4/2006السفير 
  

  وإسرائيل .. الرباط تجمع عرباً بحلف األطلسي  .35
في خطوة هي االولى من نوعها في بلد عربي، تحتضن الرباط على مدى يـومين، اجتماعـا                 :  سكينة أصنيب 

جلس حلف شمال األطلسي والمدراء السياسيين للدول األعضاء في هذه المجموعة، بينها اسـرائيل، بهـدف                لم
ويلتقي في االجتماع    . تقييم التعاون في إطار ما يسمى الحوار المتوسطي، وبحث اآلفاق المشتركة في المستقبل            

 وهي موريتانيا والمغرب والجزائر      ممثال دائما في مجلس الحلف، وسبعة ممثلين لدول الحوار المتوسطي،          26
وقال المتحدث باسم الحلف، إن االجتماع الذي سيرأسـه األمـين العـام              . وتونس ومصر واألردن وإسرائيل   

للحلف، سيبحث النشاطات العسكرية المشتركة الممكنة بين دول الحلف ودول جنوب البحر األبيض المتوسـط،               
دعم قوات الجانبين، فضال عن التصديق على المـشاريع المـستقبلية           وكيفية إدارة األزمات في المنطقة، وسبل       

  . 1995وأضاف أن االجتماع سيعطي وزنا أكبر للمشاورات السياسية الدورية التي بدأت العام . المشتركة
  6/4/2006السفير 

  
  أنقرة الغت بضغط اميركي صفقة عسكرية مع اسرائيل  .36

يون اإلسرائيلي، أمس أن أنقرة ألغت صفقة بقيمة نصف مليـار دوالر             القناة الثانية في التلفز    ذكرت: يو بي أي  
مع إسرائيل، لتحديث مقاتالتها العسكرية، كانت قد أبرمتها مع الصناعات الجوية اإلسرائيلية، مشيرة إلـى أن                
الواليات المتحدة مارست ضغوطا على تركيا إللغاء الصفقة مع إسرائيل، في مقابل تزويـد أنقـرة بمقـاتالت                  

  .16حديثة من طراز اف
  6/4/2006السفير 

  
   تشدد على الوحدة والديموقراطية2توصيات المؤتمر القومي  .37

 باألمس، عن الجو العام الذي جرت خالله فعاليات المـؤتمر القـومي             2لم يخرج إعالن بيروت     : عمار نعمة 
نسيق بين المؤتمر القـومي     تركزت توصيات لجنة الت   . العربي لدعم المقاومة الخميس الماضي، في البريستول      

والمؤتمر القومي االسالمي والمؤتمر العام لألحزاب العربية، كما كان متوقعا، على دعم المـشروع المقـاوم                
قمة الخرطوم ، لكنه الحظ من جانبه ان القمة لم          بواذ رحب اعالن بيروت     . لألمة بوجه الهجمة األجنبية عليها    

الفلسطيني، وتجاهلت حكومته المنتخبة في اذعان واضـح للـضغوط          تتجاوب مع الخيار الديموقراطي للشعب      
   .االميركية الصهيونية لمحاصرة هذه الحكومة كما لمحاصرة الشعب الفلسطيني

كما اكد المجتمعون اهمية تفعيل االعالم المقاوم وتفعيل هيئات مقاومة التطبيع، والمقاطعة للـدول والـشركات                
 وسائل استخدام النفط كسالح استراتيجي في المعركـة، وامكانيـة اسـتبدال             الداعمة للعدو بما في ذلك دراسة     

كما وجه المؤتمرون رسالة دعم الى المقاومة الفلسطينية،        . الدوالر بعمالت اخرى في التعامل النقدي والتجاري      
ا الـى  وطالبوا بخطة طوارئ عربية واسالمية لمواجهة معاناة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ودعـو         

ونوهوا بالحوار اللبناني الفلسطيني مشددين على أهمية طرح كـل           . صون القدس ومواجهة محاوالت تهويدها    
ودعا المجتمعون الى اعـادة بنـاء       . الملفات بما يضمن االحترام المتبادل لحقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني        

  . منظمة التحرير الفلسطينية
  6/4/2006السفير 
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  "إسرائيل" على الرياض للتطبيع مع ة أمريكيضغوط .38
تم التصويت أمس في مجلس النواب األمريكي على مشروع قرار ضـد الـسعودية،                : حنان البدري  ،واشنطن

". إسـرائيل "يطالبها بالوفاء التام بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وأن تنهي تماماً كافة أشكال مقاطعـة                
ى أن بعض التقارير الصحافية التي أشارت إليها فقرات القانون الخاص بطلـب             وأشار مراقبون في واشنطن ال    

  ."اإلسرائيلية"” ميمري“جاءت من منظمة ” إسرائيل“إلغاء المقاطعة السعودية ل 
  6/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  فرصة كي تتغير وال نريد لها الفشل" حماس"ينبغي منح حكومة : سوالنا .39

االتحاد األوروبي لوح امس، بغصن زيتون للحكومة الفلـسطينية التـي       أن   6/4/2006  األيام الفلسطينية  قالت
 .إن اوروبا ال تريد لها الفشل، وينبغي منحها فرصة كي تغير موقفها من اسرائيل             : تقودها حركة حماس، قائالَ   

 لبرنـامج الحكومـة      دولة شعر بخيبة أمل    52وأبلغ خافيير سوالنا البرلمان االوروبي، بأن التكتل المؤلف من          
وقال في اللحظة الراهنة ال يمكننا ان نعتبـر          .الفلسطينية الذي قدمته حماس، لكن ثمة مجاال ألن تتغير الحركة         

االتحاد االوروبي ال يريد وال ينبغي له ان يريد الفشل لحكومـة            "لكنه اضاف    . حماس شريكا تفاوضيا مناسبا   
ام بأي عمل من شأنه ان يعرقل التوصل الى تسوية في الـشرق             وحث اسرائيل على االمتناع عن القي      ".حماس

  .انها ال تستطيع تحقيق السالم بشكل منفرد: االوسط، قائال
سوالنا، أكد أن االتحاد األوروبي لن يعتـرف بـأي          أن   6/4/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وجاء في 

النتخابات اإلسرائيلية والتي جاءت علـى أسـاس        وأعرب عن تخوفه من نتائج ا      .1967حدود غير حدود عام     
وانتقد سوالنا الجانب اإلسرائيلي بسبب القيود       .دعوة أولمرت إلى فك االرتباط مع الفلسطينيين من جانب واحد         
  .المفروضة على مرور المساعدات اإلنسانية الموجهة للفلسطينيين

  
  ضات مع السلطة الفلسطينيةوزير خارجية أسبانيا يدعم أولمرت ويطالبه بإجراء مفاو .40

أعرب وزير الخارجية االسباني موراتينوس، أمس، عن دعمـه اليهـود أولمـرت وطالبـه              : ا.ب. د -مدريد  
بقيادة أبـو مـازن      بمواصلة الدفاع عن خطة خارطة الطريق والتعهد بإجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية           

  .وليس مع حماس
  6/4/2006األيام الفلسطينية 

  
   محجبة على التلفزيونفلسطينية: جديدة في الدنماركعاصفة  .41

أثارت دنماركية فلسطينية األصل جدالً واسعاً لتقديمها برنامج حوار جديداً في :   اسكندر الديك-برلين 
وسارع بعضهم الى اتهامها بـ إهانة للسافرات، فيما دعا آخرون الى . التلفزيون الدنماركي، مرتدية الحجاب

سماء عبد الحميد أومنذ األربعاء الماضي، تقدم   .تبار أن المحجبات جزء من المجتمع الدنماركياألخذ في االع
 التلفزيونية العامة في الدنمارك، بعنوان آدم وأسماء، وهو 2برنامجاً من ثماني حلقات على محطة دي ار 

. الكاريكاتورية المسيئةخصص للعالقات بين االسالم والغرب في ظل توتر منذ االزمة الناجمة عن الرسوم 
هانة للدنماركيات إسماء عبدالحميد ارتداء الحجاب، أوقالت رئيسة جمعية نساء من أجل الحرية ان اختيار 

ودافعت  .والمسلمات، فهي تقول من خالل الحجاب ان المرأة الشريفة ال يمكنها الظهور علناً إن لم تكن محجبة
  .  انه يؤمن التعددية الثقافيةالمحطة التلفزيونية عن البرنامج معتبرة
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  6/4/2006الحياة 
  
  

  تعرض في مزاد علني السيارةرخصة ياسر عرفات لقيادة .42
تمكن رجل اعمال اسرائيلي من الحصول علي رخصة قيادة السيارة التي كان : الناصرة من زهير اندراوس

 حدد هوقالت صحيفة معاريف ان. تيملكها ياسر عرفات، وقام بعرضها للبيع بالمزاد العلني علي شبكة االنترن
الموقع رغم أن , ها يوم امس لم تسجل اية مزايدات عليىحتإال أنه .  دوالر12500السعر االولي لها بمبلغ 

 . اول رخصة لقيادة السيارات اصدرتها السلطة الفلسطينية عند تأسيسهاحيث كانت, وصفها بانها تاريخية
  6/4/2006القدس العربي 

 
   على فشل حماس؟اعدةالقهل تراهن  .43

  مراد بطل الشيشاني
قد ال تكون هناك حركة سياسية أو حزب سياسي حمل عبئاً بالحجم الذي حملته حركة حمـاس إثـر فوزهـا                     
المدوي في االنتخابات الفلسطينية، فما بين الضغوط لالعتراف بإسرائيل، ودخول العملية السلمية بعد أن دخلت               

بين ما بات يعرف باالنفالت األمني، ووجود تيارات سياسية، داخـل فـتح فـي      الحركة العملية السياسية، وما     
غالبها، ترفض شرعية استالم حماس السلطة، إلى التهديد بوقف المساعدات من قبل الدول المانحـة، دخلـت                 
القاعدة على الخط منذ الشريط المصور األخير لرجلها الثاني أيمن الظواهري، والذي انتقـد حركـة حمـاس                  

  .ولها العملية السياسية، وموافقتها للمبدأ الديمقراطي، مذكراً إياها بأن البديل هو الجهاد وحكم الشريعةلدخ
من خالل طرح الظواهري إيدولوجيته كبديل لنهج حماس، يالحظ أن القاعدة تدرك المأزق الذي تعيشه حركـة               

فموقف الظـواهري   . لعملية السياسية حماس، وتطرح نفسها كبديل لحماس في حال فشلها في السلطة، وإدارة ا           
من المشاركة السياسية موقف قديم منذ أن نشر كتابه المعروف بـ الحصاد المر، الذي انتقد فيه تجربة اإلخوان                  

الجهادي من حماس أساساً متحفظ     -المسلمين في المشاركة السياسية، وعالوة على ذلك فإن موقف التيار السلفي          
  .عروف على المستوى العامال بل رافض، وإن كان غير م

الجهادي أبو محمد المقدسي كتب مرة مقاالً بعنوان حماس مجرد حماس أخذ            -المنظر اإليديولوجي للتيار السلفي   
على الحركة تحالفها مع القوى العلمانية في فلسطين، وانتقادها للعمليات االنتحارية التي تقوم بها القاعـدة فـي                  

منع أن يكون في حماس أو غير حماس من هو على منهج سليم، ويسعى ألجـل                ننبه أنه ال ي   : السعودية، وكتب 
أن تكون كلمة اهللا هي العليا، والخير موجود في فلسطين وفي غير فلسطين، وإنما كالمنا في هذه الحركة والتي              

على والتي سببت التأخر الجهادي الكبير في فلسطين، وقبل ذلك صار بسببها تلبيس             ). حركة حماس (تسمى بـ   
، وأما أحد منظـري     !أصول من الدين ال يجوز أبداً النقاش فيها فضالً عن التنازل عنها ألجل مكاسب سياسية              

فانتقد حمـاس لموقفهـا مـن       ) فارس الزهراني (التيار في السعودية، والمعتقل هناك حالياً، أبو جندل األزدي          
ية مرتدة يتوجب قتالها كما قتال اليهود، كما أن         الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات معتبراً السلطة الفلسطين       

، كتب قبل مقتله في العـراق،       )عمر يوسف جمعة  (الجهادي في العراق أبو أنس الشامي       -منظرا للتيار السلفي  
  .منتقداً حماس إليمانها بمفاهيم من قبيل المواطنة والمشاركة السياسية، معتبرا أنها حركة إسالمية غير كاملة

ديسمبر الفائت، ال يوجد في     / كانون االول  ق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان على إسرائيل في        فيما عدا إطال  
سجل عمليات القاعدة أن استهدفت إسرائيل بالتحديد، وذلك باستثناء الرموز اليهودية، كما في جربا بتـونس أو                 

ت اإليدلوجية، فأسامة بـن الدن      ، ومع ذلك فإن الهجوم على إسرائيل يعد من األولويا         2003الدار البيضاء عام    
 بالغزو اإلسرائيلي للبنان، وأقسم رابطاً بين أمن الواليـات المتحـدة بـأمن              2001ربط تفجيرات سبتمبر عام     

الفلسطينيين، وإذا ما لوحظ الطموح الذي يكرره أبو محمد المقدسي بـنقل الدعوة إلى غربي النهر نـدرك أن                  
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واجد في الضفة الغربية، وهو ما أشار إليه رئيس السلطة الوطنيـة، فـي              الجهادي يرغب في الت   -التيار السلفي 
مقابلة مع صحيفة الحياة، حين صرح بوجود مؤشرات قوية على وجود للقاعدة في غزة والضفة الغربية، وفي                 

  .إعالن إسرائيل عن القبض على اثنين ممن ينتمون للقاعدة وتحويلهما للمحاكمة
 الجهادي في العراق أثر كبير في ذلك، فالزرقاوي ومن معـه اسـتندوا فـي                -لفيوقد يكون لتواجد التيار الس    

تأسيس مجموعتهم على من أسموهم بـالعناصر الشامية، وباعتباره تنظيماً ينشط في بالد الشام، ولذلك سجلت               
 مؤشرات عن تزايد نشاط التيار في دول جوار العراق كاألردن ولبنـان، وسـورية، بخاصـة إذا أدركنـا أن                   

الضغوط التي يواجهها تنظيم القاعدة في بالد الرافدين من قبيل مواجهة العشائر الـسنية للتنظـيم، ومحاولـة                  
المقاومة العراقية النأي بنفسها عن مجموعة الزرقاوي وعملياته الدمويـة، وكـذلك إن أدركنـا اإليديولوجيـة                 

ن المتوقع أن يسعى التيار للبحث عن مالذات آمنة         المترواحة بين العدو القريب والعدو البعيد لهذا التيار، فإنه م         
أخرى كلما ازدادت الضغوط على التيار، وفي ظل اعتبار التيار للمسألة الفلسطينية أولويـة إيدلوجيـة، كمـا                  

  .ذكرنا، فإن التوجه نحو غربي النهر تعد مسألة واقعية
فة الغربية والقطاع، فهي مـسألة تـرتبط،         الجهادي في التغلغل في الض     -وأما مدى إمكانية نجاح التيار السلفي     

بشكل جلي، بمدى تضاؤل الخيارات لدى الفلسطينيين، ففشل حماس قد يدفع إلى تزايد النزعات األكثر تطرفاً،                
أن تزايد الضغوط على السلطة الوطنية وفشل       كما أشارت صحيفة هاآرتس في مقال لـ نحميا شترسلر، مفاده           

  .عات الراديكاليةحماس ستدفع إلى مزيد من النز
لكن تبقى مسألة أساسية فيما يتعلق بالتسييس العالي الذي يتميز به الفلسطينيون والذي قد يقطع الطريـق أمـا                   

الجهادية، ولكن الحركات السياسية الفلسطينية تحتاج إلى إعادة هيكلة لفهـم المتغيـرات فـي               -األفكار السلفية 
فال شك أن   ن ذلك حاضنة لكوادرها خشية استقطابها من اآلخرين،         المنطقة وقادرة على التكيف معها، واألهم م      

  .        القاعدة تراهن على فشل حماس لتطرح نفسها بديالً
  6/4/2006الغد األردنية 

  
  السالم بعيد المنال  .44

  جهاد الخازن
رائيلية، هناك كتّاب يهود متطرفون عنصريون يكرهون العرب والمسلمين، ويؤيدون أبشع جرائم الحكومة االس

إال أنني ال أكتب عن هؤالء اليوم، وانما عن مجموعة راقية من نوع ريتشارد كوهن في واشنطن بوست 
ونيكوالس كريستوف في نيويورك تايمز ونك كوهن في الغارديان وهوارد جاكوبسون في االندبندنت وديفيد 

 نفسها، مثل دانيال ليفي في هاآرتز ارونوفيتش في التايمز، وغيرهم كثيرون، مع مجموعة مماثلة في اسرائيل
    .والروائي اموس اوز

هؤالء الكتاب يدركون معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل، وربما كتبوا عنها، اال انهم يرفضون ان يصدقوا ان 
اسرائيل تقودها حكومة متطرفة تقتل بنات المدارس، ويفضلون ان يمارسوا انسانيتهم في مناطق أخرى من 

  .العالم
منذ اكثر من سنة الحظت ان نيكوالس كريستوف يبدي اهتماماً فائقاً بمجازر دارفور، والى درجة ان زار 

وهو نقل صورة حقيقية . المنطقة، ونقل صوراً عن معاناة ضحايا النظام في الخرطوم وميليشيات الجنجاويد
باكستان وكتب عن عايشة بارافين، عن الوضع، وبلغ من اهتمامه بالضحايا في كل بلد انه انتقل اخيراً الى 

التي خطفت صغيرة وارغمت على البغاء، وهو وجد فيها نموذجاً عن ألوف النساء العاديات اللواتي يمتن في 
  .سن مبكرة بسبب التمييز ضدهن واالضطهاد

حظ كريستوف لم يكتب ما اعترض عليه من جنوب السودان الى باكستان وافغانستان وكل مكان، اال انني اال
، وحتى اليوم، ففي هذه الفترة 28/9/2000انه لم يكتب باالهتمام نفسه عن جرائم الحكومات االسرائيلية منذ 
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ومع ذلك . قتلت اسرائيل من المدنيين الفلسطينيين خمسة اضعاف ما قتلت جميع الفصائل الفلسطينية االرهابية
 والتدمير االسرائيلي كالحماسة في الكتابة عن لم أر حماسة للكتابة عن السفاح ارييل شارون وجيش الجريمة

  .السفاحين اآلخرين وميليشياتهم
وأختار من بريطانيا مثل ديفيد ارونوفيتش الذي اقرأ له في التايمز النافذة، وله احترامي دائماً حتى عندما اجد 

يين االميركيين جون نفسي على خالف في الرأي معه، فهو كتب الثلثاء معلقاً على دراسة االستاذين الجامع
  .ميرزهايمر وستيفن والت عن نفوذ اللوبي اليهودي على السياسة االميركية

حاول ارونوفيتش الرد عليها ) لذلك نقول بالعربية تشرق(هما كتبا ثوابت من نوع ان الشمس تطلع من الشرق 
  :على رغم عبث مثل هذه المحاولة، فكيف يمكن انكار التالي

  .صلحتها في الشرق االوسط بسبب نفوذ اللوبي اليهودي اميركا تعمل ضد م-
  . المنظمات االرهابية التي تهدد اسرائيل ال تهدد اميركا إال عندما تتدخل هذه ضدها-
  . اسامة بن الدن يحركه الوجود االسرائيلي في القدس ومأساة الفلسطينيين-
  . حتى لو حصلت على أسلحة نووية الدول الخارجة على القانون ال تهدد أمن الواليات المتحدة-
  . اللوبي اليهودي كان عامالً اساسياً في الحرب على العراق-
  . أحد الدوافع االساسية للحرب هذه زيادة أمن اسرائيل-

أين وجه الخطأ في هذه الثوابت؟ انا أقول هذا أو مثله، ويقوله كل عربي أو مسلم، ومع ذلك يحاول ارونوفيتش 
  .اسب اسرائيل والمتطرفين، على رغم انه ليس منهمانكاره ألنه ال ين

 كان هناك في 18في عدد التايمز الذي رد فيه الكاتب البريطاني اليهودي على االستاذين االميركيين في صفحة 
 خبر بعنوان زوجة البريطاني الذي قتل بالرصاص في غزة تقول لم نحصل على العدالة يتحدث 25صفحة 

، على رغم انه كان يحمل بيده 2003 مايو / المصور البريطاني جيمس ميلر في ايارعن قتل مالزم اسرائيلي
علماً ابيض، ثم محاولة االسرائيليين طمس الموضوع واتالف االدلة، وتواطؤ بعض الديبلوماسيين البريطانيين 

  .وفاز الفيلم موت في غزة بثالث جوائز ايمي وهي ارفع جوائز التلفزيون االميركي. معهم
ا هو الوجه الحقيقي للحكومة االسرائيلية ونحن نسمع عن ميلر ألنه بريطاني، ونسمع عن راشيل كوري هذ

غير ان هناك كل يوم تقريباً قتيالً مدنياً فلسطينياً، وارقام السنوات . ألنها اميركية سحقتها جرافة اسرائيلية
  .ي اليومالخمس الماضية تجعل معدل قتل المدنيين الفلسطينيين نحو اثنين ف

بما أنني اكتب لقراء عرب، على رغم ان مقالي هذا يترجم الى االنكليزية ويوزع، فإنني احتاج الى بعض 
وفي اسرائيل . االيضاح، ففي الفقرة السابقة تحدثت عن جرائم الحكومة االسرائيلية، ال االسرائيليين أو اليهود

الفلسطينيين، اما في الواليات المتحدة، فقد تحدثت عن اظهر كل استطالع للرأي العام غالبية تريد السالم مع 
إال أن . اللوبي والمتطرفين العنصريين الذين يديرونه ويديرون السياسة االميركية في الشرق االوسط عبره

 80اليهود االميركيين في غالبيتهم العظمى ديموقراطيون ليبراليون، وقد صوتوا ضد جورج بوش االبن بنسبة 
قريباً، وهي نسبة لو كانت عامة لمني بوش االبن بافدح خسارة في تاريخ انتخابات الرئاسة في المئة ت
  .االميركية

الكتّاب االميركيون والبريطانيون اليهود الذين أتحدث عنهم هنا هم من نوع يمكن عقد سالم معه غداً، غير ان 
 الى درجة المشاركة فيها، ومعتدلين السالم بعيد المنال ألن هناك متطرفين يتسترون على جرائم اسرائيل

يفرون من جرائم اسرائيل الى جرائم اآلخرين، مع العلم انهم ال يخترعون أو يلفقون، وإنما يحكون الحقيقة فكل 
جرائم اسرائيل ال تلغي جرائم االرهاب المجنون الذي برز من بيننا ونحن مسؤولون عنه قبل أميركا 

  .وإسرائيل
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 معترفاً بفشل الواليات المتحدة في فهم معاناة الفلسطينيين، اال انه يرفض قول االستاذين ارونوفيتش ينهي مقاله
ان نجاح اللوبي اليهودي يطلق يد اسرائيل ضد الفلسطينيين، وستتولى الواليات المتحدة أكثر القتال والموت 

   .واعادة التعمير والدفع
  6/4/2006الحياة 

 
  !القاعدة في غزة تحت رعاية حماس؟ .45

 محرر مجلة العصر
محاولة الربط بين صعود حماس السياسي وبروز محتمل لشبكة القاعدة في غزة، والحديث عن انشقاق أفـراد                 
من الجناح العسكري لحماس بعد التزاماتها األخيرة التي فرضتها عملية المشاركة في الحكم، تـسويق لرؤيـة                 

وملخص الفكرة أن خيار المشاركة الـسياسية       . اأمنية، تربك حماس أكثر، وتستفز المخزون التحريضي ضده       
  ! في السلطة أحدث فراغا في الساحة القتالية، مألته خاليا القاعدة

وصحيفة الحياة اللندنية تولت كبر هذا التسويق، كعادتها في التحقيقات واالستنطاقات األمنية، وهي على كل ال                
وهذا شأن إعالمنا العربي، إال     . ، بالحقائق والمسلمات  تفتأ تغرق قراءها عبر بعض أعمدتها وتقاريرها الخاصة       

  . ما ندر، يتعامل مع بيئة متقلبة ومتحركة بقواطع وجوازم صلبة ال يتحملها الوضع وال المشهد
وبعيدا عن الخوض في ملف حماس، فليس هذا موضوع حديثنا اآلن، وما يمكن قوله باختصار وفي عجالة، أن                  

ى كثير من األسئلة المطروحة، وليس شرطا أن تعرف جواب كل سؤال اآلن، مـع    التجربة وليدة، ولم تجب عل    
المخاطر والمخاوف المحفوفة باختيارها الشراكة في الحكم، فإنه ال نعرف أن للقاعدة إستراتيجية واضحة ال في                

 أرضـية   الشام وال في وزيرستان وال في غيرهما، أو على األقل هكذا تبدو األمور، ومع هذا فهي تبحث عن                 
خصبة لتجميع شتاتها وتوفير محضن للمجندين والمتأثرين بخطابها وأفكارها، ثم ليس خيار حماس الذي يحرك               
القاعدة وينبهها إلى ساحة فارغة في مكان ما، كما أوهمنا به تحقيق صحيفة الحياة اللندنية الخاص، وإنما هـي                   

المتابع أي أثر لتخطيط معين أو تحـرك مـدروس،          جملة عوامل تتحكم في أي تنقل أو تحرك، وأحيانا ال يجد            
  . وإنما يرتبط األمر بشكل كبير بحاالت فردية، ال أقول معزولة، وإنما التنسيق يأتي الحقا

وليس خيار حماس من صنع القاعدة في غزة أو الضفة الغربية، بالصورة المعروضة إعالميـا، وإنمـا هـي                   
وتحاول الدراسات واألبحاث اليمينية الغربية واألمريكية      . ة متطرفة توجهات وسياسات أمريكية وإسرائيلية يميني    

تحديدا أن تلبس المنطقة العربية واإلسالمية عباءة القاعدة وأن تحملنا وزرها وترفع قميص ضـحاياها علـى                 
  . منابرنا، وليس األمر كذلك، فالقاعدة ردة فعل وحالة نفسية ورغبة في الثأر واالنتقام

تها القاعدة، لم تكن في غزة وال في الضفتين، وإنما في نيويورك وواشنطن، ويراد لغزة في                وأضخم عملية نفذ  
ظل حكومة حماس أن تعالج ملف القاعدة، باعتباره أمرا مقضيا، بينما تظـل اإلدارة األمريكيـة بعيـدا عـن                    

  . المساءلة والمعالجة الحقيقية
اهم على قاعـدة الـشراكة الممكنـة والمـشروطة، وإن           هكذا، ال يريدون لنا أي حد أدنى من االستقرار والتف         

  . تظاهروا بالعمل على رعايتها وتحقيقها
  5/4/2006مجلة العصر 

 
  !ربما: إسرائيلبداية ثورة مدنية في  .46

  تالي ليبكين شاحك
عمير بيرتس، الذي تجرأ على أن يطمح الى رئاسة الحكومة وتسبب بذعر جمهور مـن               . العالم مثل ِقدر تفور   

انه نقيب احتياط، مـع     . ذوي قلوب ضعيفة وأعصاب واهية، قد يكون وزير الدفاع في الحكومة القادمة           الناس  
لغة انكليزية غير فصيحة، ربما سيترأس جهاز األمن، ويختطف الجوهرة من التاج، ويحـرق نـادي االوالد                 
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وقعة، اذا تناولنا نتائج االنتخابـات      ألن هذه االيام ايام غير مت     . ابدأوا عودوا أنفسكم هذه الفكرة    . القدماء المجيد 
  . التي فاجأت جميع المخمنين، والمستطلعين والصحافيين

ولما كان األمر كذلك، فان عمير بيرتس، يستطيع أن يأتي الى وزارة الدفاع بجدول اعمال مدني، وأن يكـون                   
لعمل الذي سيؤهله في نظـام      هذا هو ا  . الرجل الذي يجري التقليص الذي يبدو أنه ملح أصال من موازنة األمن           

في .  الحتالل ديوان الرئيس   - سيؤهله بمعنى التأهيل ال بمعنى اإلحالل        -القيم الحالي أكثر من كل عمل آخر        
هذا المقام يستحق عامي أيلون المنصب وهو أهل له من كل جانب، وسيدفع في هذه الحالة بثمن قوانين اللعبـة                    

  .السياسية الجديدة، اذا كان مستعدا
  عن معاريف

  6/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  : كاريكاتير .47
  

  
6/4/2006الغد األردنية   

  


