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  حماس تقترح على اسرائيل هدنة غير رسمية: رتسها .1

 بأن وسطاء وبيـنهم      وأفادت . اقترحت على اسرائيل عقد هدنة غير رسمية       ,كتبت هآرتس أن حماس   : تل أبيب 
 بعدم القيام بعمليات قتالية ضد اسرائيل وبـدرء         وبأنها وعدت .  الى اسرائيل  مهاممثلون عن مصر أوفدوا  باس     

 أن تمتنع اسرائيل بدورها عـن العمليـات         مقابل, ب المجموعات الفلسطينية األخرى   مثل هذه العمليات من جان    
مبادرة بالحيلة ويعيدون   هذه ال ويصف الساسة والعسكريون االسرائيليون      .العسكرية ضد المجموعات الفلسطينية   

 كانت بحاجة الى     ولكن فقط عندما   , اقترحت منذ عقد اتفاقيات اوسلو الهدنة حوالي عشر مرات         هاالى األذهان أن  
ويتميز اقتراح الهدنة الحالي قبل كل شيء بأن حماس ال تقتـرح بمثابـة               .استرداد أنفاسها إلعادة تجميع قواها    

.  واإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين     67شرطين  لوقف إطالق النار سحب القوات االسرائيلية الى حدود           
من أجل إعادة تنظيم الهياكل ألنها اآلن ليست مجرد حركـة            بحاجة الى فترة هدوء      ها بأن الصحيفة ذلك وتفسر  

  .مقاومة بل كذلك قوة سياسية حاكمة
  7/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  دور حكومته لصالح مؤسسة الرئاسةهنية يرفض تحجيم  .2

كومتـه  اسماعيل هنية رفض تحجيم دور ح      أن   : وكاالت نقال عن غزة   من   7/4/2006 الوطن العمانية    ذكرت
 وذلك في اول رد فعل له بعد ان أصدر محمود عباس قرارا بتعيين رشيد ابو شـباك                  ،لصالح مؤسسة الرئاسة  

مما يشير الى ان الملف األمني الفلسطيني بات يهدد باثارة أزمة سياسية بين             , مديرا عاما لجهاز األمن الداخلي    
 عباس يقضي بتولي السيطرة على األمـن فـي          كما رفض قرارا اتخذه    .الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة   

مـن  و .الحكومة ال يمكن ان تقبل خلق أطر موازية يمكن ان تسلبها صالحياتهاإن وقال  .نقاط العبور الحدودية 
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 بحيث كلما هددت اسرائيل باغالق شيء نقـوم         ,الخوف ان يصبح هناك حكومتان    أن   , طالل عوكل  جهته ألمح 
  .بوضعه تحت سلطة الرئيس

المتحدث باسم الحكومة اعتبر ان قرار وضع المعابر أن : غزة من 7/4/2006 الخليج اإلماراتية توأورد
وأشار الى وجود محاوالت  .والحدود تحت سيطرة الرئيس يضعف الحكومة وال يسهم في قيامها بواجبها

جانب األمني للضغط على مؤسسة الرئاسة لسحب الصالحيات من الحكومة، سواء في الجانب االعالمي أو ال
أيضاً بشأن و ،قال هنية انه سيبحث قضية السلطة على المعابر والنزاعات في حين .وكذلك مسائل المعابر

  . عن قوات األمن مع عباس في اقرب اجتماع لهمايةالمسؤول
 مسؤولون مقربون من هقالإلى ما  : من غزة7/4/2006 القبس الكويتية مراسلعبد الرازق ابو جزروأشار
  . انه تعرض لضغوط من االتحاد األوروبي الذي هدد بسحب مراقبيه من معبر رفحمن, عباس
صيام وحكومة سعيد يبدو أن هناك توافقا بين إلى أنه : غزة من 7/4/2006 الحياة  مراسل فتحي صباحولفت

يعني وفي حال عدم موافقة صيام فإن ذلك . حماس من جهة، والرئاسة وفتح من جهة اخرى على هذا التعيين
ينص على ان قادة االجهزة االمنية يتم   القانونيشار إلى أنو .ان معركة السيطرة على اجهزة االمن قد بدأت

هنية  في حين أعتبر .تنسيبهم من جانب وزير الداخلية ويصادق على التعيين الرئيس الذي يصدر مرسوماً بذلك
 . كانت تسيطر عليها أي حكومة فتحاوية سابقةان حكومته ستسيطر على االجهزة االمنية تماما كمامن جهته 

عتبـرت ان   افي حمـاس    إلى أن مصادرا    :  من غزة  7/4/2006 الشرق األوسط     مراسل صالح النعامي ولفت  
 عبر تكريس وجود حكومـة ظـل        تهاالقرارات التي اتخذت اخيرا تهدف عمليا الى إحداث انقالب على حكوم          

 التنفيذية تفويض هشام عبد الرازق باإلشراف على ملف األسرى في            الى قرار اللجنة   مشيرة. تسيطر عليها فتح  
 عملياً القضاء على صالحيات وزير شؤون األسرى، الذي سيمنع من زيـارة              ذلك  يعني حيثمنظمة التحرير،   

باتخاذ المزيد من القرارات الهادفة الى تجريد الحكومة الجديدة         عباس  وأشارت الى انه يتوقع ان يقوم       . السجون
 المسؤولية عن ملف العالقات المدنيـة مـع إسـرائيل،          ، تكليف شخص  ته صالحياتها، مشيرة الى أن في ني      من

 الى أنه سيستغل قـدرة      كما أشارت . ليكون بديالً عن وزارة الشؤون المدنية التي تم دمجها في وزارة الداخلية           
 .وزير الخارجية المحدودة جدا على التحرك من اجل لعب دور وزير الخارجية

  
   عباسالخارجية بالتنسيق مع وزارة  تطالب  التحريرمنظمة .3

طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس من محمود الزهار التنسيق مع محمود عباس في : لندن ـ وكاالت
وأكدت ضرورة قيام الحكومة بمهامها التي نص عليها القانون األساسي للسلطة وضمن . القضايا األساسية

 ضرورة قيام الحكومة بمهامها التي نص عليها القانون األساسي وضمن ىأكدت علو. المحددةالصالحيات 
ورأت ان  . الديمقراطية واستقرار الجهاز اإلداري بما يحقق المصلحة العامةىالصالحيات المحددة حرصا عل

ب لالرتقاء باألداء ارباك الجهاز اإلداري بقرارات غير مدروسة وباجتهادات ضيقة ال يوفر االنسجام المطلو
أن اللجنة بحثت في اجتماعها عددا من المسائل الوطنية إلى  ياسر عبد ربه من جهة أخرى أشارو .الوطني

جراءات عنصرية اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية من خالل نظام البوابات والمعابر حول إالهامة وفي مقدمتها 
ن ما قاله رئيس أ  اعتبر التي تعاني منها حاليا السلطةوحول االزمة المالية .القدس بهدف عزلها بشكل تام

اعتبر انه ال يفيد في هذا المجال الحديث عما كما  .الوزراء حول وجود خزينة فارغة أو ديون سابقة ليس سرا
كان قائما في الماضي، بل ال بد من البحث الجاد في كيفية التغلب علي هذه المشكلة وتولي كل طرف 

 عدم اتخاذ اجراءات ىدعت اللجنة المركزية لفتح الحكومة الجديدة ال ومن جهة أخرى .هتهامسؤولياته لمواج
  . احترام القانون والنظامىتعسفية بحق موظفي وزارات السلطة ودعتها ال

  7/4/2006القدس العربي  
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   حماس   إلفشال دور   السفراء   ازدواجية :  نزال .4
يعيـنهم وزيـر الخارجيـة         يجب أن     ج هم من  الخار   سفراء فلسطين في  محمد نزال أن     أكد    : خالد رضي    كتب

  الخارج من إفرازات خالفـات القـدومي         تواجه مشكلة سابقة بشأن سفرائها في        إن الحكومة   وقال    .غيره   وليس 
وهـو مـا      , زارها   التيد من الدول    عد   لفلسطين في    التمثيل الدبلوماسي    عن وجود ازدواجية في      كاشفاً   وعباس، 

على مصداقيتها أمام    الحركة     ومن جهة أخرى أكد حرص    . حماس   إطار التوجه إلفشال عمل      في   اعتبر أنه يأتي  
الـداخل     وممارسة الضغوط عليها في    أن محاصرتها      موضحاً   وترجمتها على أرض الواقع،      الشعب الفلسطيني، 

  علـى الوحـدة      وحرصها   ، ئية وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني    ياسية المبد والخارج جاءت بسبب مواقفها الس    
ها على التواصـل مـع شـعوب االمتـين العربيـة            وتأكيد   فلسطيني،  -  وعدم االنجرار الى صراع فلسطيني     

أن خلـو الخزينـة     وكـشف     . لمواجهة مشروع االحـتالل الـصهيوني        وطلب الدعم    واإلسالمية وحكوماتها، 
ألـف وظيفـة      ٧٣ إضافة الى وجـود        الحكومة السابقة،    نتيجة اختالسات مارسها متنفذون في       فلسطينية، هو ال

كمـا كـشف عـن أن الجـدار العـازل              .  تتم سرقة رواتبهم عن طريق التحويالت البنكية         ةوهمية لدى السلط  
  الحالة الفلسطينية ليست أزمـة وعـي          في وقال إن األزمة   .بأموال مستحقة للشعب الفلسطيني      االسرائيلي بني 

  واكد علـى ان االشـكاليات ليـست فـي           .أزمة إرادة سياسية     وإنما هي    غياب آليات اإلصالح،     وليست أزمة  
مـسؤولية     تتحمل   مواقف القوى السياسية الفلسطينية التي       غوط الداخلية وفي  الض   وانما في  , الضغوط الخارجية  

  استالم الحكومة    اصداره مراسيم بتعيينات والقيام بخطوات إدارية قبل         خطأ   محمال عباس    ،   حماس  التشويش على 
   .  حماس كيفية مواجهة   اضافة الى عقد لقاءات محورها االساسي    بهدف إرباكها، مهامها   

  7/4/2006األيام البحرينية 
  

  قوات اإلحتالل تطلق سراح وزير شؤون القدس  .5
 . مصادر إسرائيلية   به ما أفادت   عدة ساعات من إعتقاله أطلقت قوات اإلحتالل سراح خالد أبو عرفة، وفق            بعد

 كان في طريقـه السـتالم       حيث, وكان جهاز الشاباك قد اعتقل الوزير على مدخل بلدة العيزرية شرقي القدس           
 كونه من سكان أبـو ديـس،        , عتقالالوبحسب مصادر في جيش اإلحتالل فإن سبب ا        .مهام وزارته في البلدة   

  . من الدخول إلى مناطق السلطة بسببهاويحمل بطاقة هوية زرقاء، يمنع
  6/4/2006 48عرب 

  
  الفول والفالفل طعام وزراء حماس في اجتماعات الحكومة .6

اعطت حكومة اسماعيل هنية في أول اجتماع لها اشارات ايجابية الى سلوكها المنتظر :  فتحي صباح-غزة 
 وجبة عبارة عن سندوتشات من الفول والحمص على هامش ئهااالعوام االربعة المقبلة، اذ تناول اعضاخالل 

يبلغ ثمن الوجبة للفرد والمكونة حيث . الجلسة االولى التي عقدتها في مقريها، واستغرقت أكثر من ست ساعات
ذه الوجبة بناء على اقتراح قدمه وجاء اختيار الوزراء له. أقل من نصف دوالر بقليلكلفتها من ساندوتشتين 

 هذه الوجبة قدمت اشارة الى حال التقشف التي ربما هاوبتناول .هنية المعروف بان طعامه المفضل هو الفالفل
  .تنوي اتباعها بعدما قال هنية ان خزانة وزارة المال خاوية تماماً

  7/4/2006الحياة 
  

  ية وبرنامجها حماس تقترب من منظمة التحرير الفلسطين:هند خوري .7
 بعـض الوقـت     حمـاس حضت مندوبة فلسطين الجديدة في باريس امس المجتمع الدولي الى امهال            :  باريس

 ان حماس يمكن ان تتقـدم       مؤكدة على وذكرت بأن المشكلة االساسية هي االحتالل،       . وتشجيعها على االعتدال  
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 تقترب  الحركةورأت ان   . 67حتلة عام   على طريق السالم اذا بادرت اسرائيل الى االنسحاب من االراضي الم          
يوما بعد يوم من منظمة التحرير وبرنامجها، وانها تدرك تماما ان الفلسطينيين الذين اتوا بهـا الـى الـسلطة                    

 ما تنشره الصحف االسرائيلية عن القدرة المالية للـسلطة علـى دفـع               من جهة أخرى   ونفت .يريدون السالم 
 من ان السلطة ستسقط اذا لم يمد المجتمع الدولي يد العون الى             ةحذر م .مقبلةاالجور مدة سبعة او ثمانية اشهر       

  . الفلسطينيين
  7/4/2006النهار 

  
  حماس تنفي التغيير في سياستها رغم التفاوت في مواقف قيادييها .8

 أكدت حماس انه لم يطرأ اي تغيير على مواقفها، بينما رأى محللون سياسيون فلسطينييون ان                : ا ف ب   -غزة
  حيث قـال   .حكومة تنم عن قلق وارتباك حاليا لكنها قد تتغير في المستقبل باتجاه االعتدال            لالسياسة الخارجية ل  

,  القول وتابع .صالح البردويل ان السياسة الخارجية تقوم على اساس اننا نريد مطلب الحرية لشعبنا واالستقالل             
مـشيرا  ,  وعودة الالجئين  ىسرالقدس واالفراج عن ا    وعاصمتها ال  67 نريد قيام دولة فلسطينية على حدود        إننا

ورأى ان هذا لـيس ابتـداعا مـن          . ان هذا قاسم مشترك بين الفصائل بما في ذلك برنامج عباس           هدااعتقإلى  
 هذا غير مقترن بقضية     إال أنه أوضح أن   , هيحققأن   العالم   طالبا من  , على هذا الحل   وأشار إلى الموافقة  , حماس

   .اسرائيل الذي يريدونهاالعتراف المسبق ب
من جهته، رأى طالل عوكل ان السياسة الخارجية لحماس مرتبكة وقلقة وغير مستقرة حتى اآلن وتتصف في                 و

ورأى ان هذه لغة سـالم       . مشيرا الى تصريحات متناقضة في قيادة حماس بين الداخل والخارج          ,تقديم االلفاظ 
 مؤشر على انهـم مـستعدون       إال أنه تكتيكي حتى االن،    هو  ر   هذا التغيي  معتبرا أن  ,الحركةليست معهودة على    

الخبير في المعهد الدولي لالزمـات       أما   . يريدونها عبر حوار حتى ال تكون تنازالت مجانية        ,الجراء تغييرات 
  حيث كانت  . اسلوب حماس يشبه اسلوب منظمة التحرير قبل اعترافها باسرائيل منذ اكثر من عقد             فأشار إلى أن  

لبداية على الحصول على تأييد المجتمع الدولي قبل ان تسعى الى اقناع الشعب الفلـسطيني بتغييـر                 ركز في ا  ت
  . ان الزهار يطلق بالونات اختبار لجس رد فعل المجتمع الدوليمشيرا إلى. سياستها

  7/3/2006الغد األردنية 
  

 القدومي يدعو لتحديد المسؤوليات بين منظمة التحرير والسلطة .9
دعا فاروق القدومي الي ضرورة تحديد المسؤوليات بين منظمة التحرير والسلطة برئاسة : بي آي تونس ـ يو 

 األوضاع االجتماعية والمعيشية لكوادر ىحماس، واعترف بوجود أزمة مالية خانقة كان لها كبير األثر عل
تي تحكم المؤسسات وغياب احترام النظم والقواعد ال  الفوضي االدارية،ىالذلك وعزا  .منظمةالوموظفي 

وقال ان اختفاء المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار، ساعد  . جانب غياب الرقابة والمراجعةىالفلسطينية، ال
واعتبر أن  .وفره بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك األوروبيةيفي اختفاء النظام المالي المطلوب الذي كان 

 . اضطراب أوضاعه وشل فاعليتهى الى مما أدئهختفاالسلطة السابقة هي التي تتحمل مسؤولية ا
  7/4/2006القدس العربي 

  
  االحتالل يزود عمالءه بسيارات مجهزة الغتيال قادة المقاومة .10

 كشفت كتائب األقصى، النقاب عن تفاصيل األساليب التي اتبعها :رام اهللا المحتلة ـ  حامد جاد ويوسف الشايب
  .فلسطينية في تنفيذ عمليات اغتيال عدد من نشطاء االنتفاضة وقادة المقاومة          االحتالل وعمالؤه في األراضي ال    

عمليات ومن بينها اغتيال خالد الدحدوح وعبدالكريم القوقا تم تنفيـذها           ال إلى أن العديد من      هاوأكد الناطق باسم  
لجـوء    واعتبـر أن   .بواسطة سيارات مجهزة بتقنيات تكنولوجية حديثة قام االحتالل بتزويد عمالئه بعدد منها           
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المطلوبين وقادة المقاومة إلى التنكر وتغيير نمط تنقالتهم وتغيير أساليب األمن الشخصي المتبعة لـديهم تعـد                 
داعياً المواطنين إلى عدم االستهتار بأية تفاصـيل تثيـر          . أفضل طريقة للحفاظ على سالمتهم وتضليل العمالء      

ب األجهزة األمنية بالتحرك الجدي لفتح ملف العمـالء وتنفيـذ           طال كما   .شبهتهم واإلبالغ عن أي مظهر الفت     
 .األحكام الصادرة بحقهم والعمل على تكثيف الجهود المشتركة في مالحقتهم ومحاسبتهم

  7/3/2006الغد األردنية 
  

  طلق صاروخين نحوعسقالنتسرايا القدس  .11
 بجراح بعد سقوط صاروخ فلسطيني على       اعلنت االذاعة االسرائيلية ان اسرائيليا اصيب صباح اليوم       :  القدس  

واوضحت ان صاروخا ثانيا انفجر في منطقة مفتوحة جنوب عسقالن دون ان يـسفر عـن                 .مستوطنة زيكيم 
ردا علـى   ،  واعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن اطالق صاروخين نحو عـسقالن         . وقوع اصابات او اضرار   

 .القطاعاستمرار العدوان االسرائيلي على شعبنا في الضفة و
  6/4/2006البراق 

  
 إسرائيل تشن هجمات على غزة  .12

مكتبـين تـابعين   ل ه قصفعن يوم الجيش اإلسرائيلي صباح الهقالما : القدس من 7/4/2006سي ان ان نشرت  
 شن  في حين  .لكتائب األقصى، ومناطق في شمال غزة يشتبه في استخدامها في إطالق صواريخ ضد إسرائيل             

 .مدينةالجوما جويا على الطيران اإلسرائيلي ه
 قد ضاعف من قصفه المـدفعي       ه أن ،أكدت  في جيش اإلحتالل   امصادرأن  : 7/4/2006 48عرب   وذكر موقع 

كما جاء أن    . قذيفة مدفعية يومياً   300 ما معدله    بإطالقه ,على قطاع غزة، بذريعة الرد على إطالق الصواريخ       
  .طاع أيضاًسفن بحرية اإلحتالل تطلق قذائفها باتجاه شمال الق

  
  جبريل يتهم السنيورة بعرقلة حواره في بيروت .13

 بوضع األلغام في طريق الحوار القائم مع ،اتهم أحمد جبريل رئيس الوزراء اللبناني  : ابراهيم حميدي-دمشق 
» المنظمات وشعبنا«هذا الحوار، معلناً انه مخول من » نسف«كما اتهم وليد جنبالط بمحاولة . سعد الحريري

لن يفيد «ث في وضع الفلسطينيين في لبنان، وآخذاً على الحكومة اللبنانية تعاملها مع محمود عباس الذي البح
الى نتائج زيارته لبيروت، مشيراً ان » االرتياح التام«وقال أمس إن مسؤوالً سورياً كبيراً أبلغه  .»في شيء

بداً مقايضة الجانب األمني والسالح لن تتضمن أ«هذه الخطوات التي » تؤيدان وتدعمان«السعودية ومصر 
نصر اهللا زار دمشق  حسن وذكر جبريل، ان  .»الفلسطيني بتحسين الوضع المعيشي واالنساني واالجتماعي

  .من مؤتمر الحوار اللبناني كي يناقش معه موضوع السالح الفلسطيني» مكلفاً«اخيراً 
 بصدد بحث الملف األمني ال من قريب وال من أوالً، اننا لسنا«: وقال انه طرح مع الحريري خمس قضايا

بعيد، لكنا نريد تحسين الوضع المعيشي قانونياً واجتماعياً وانسانياً بحيث يجري تشريع ذلك بقوانين في 
البرلمان كي ال نكون لعبة بيد الحكومات المتعاقبة، ثانياً، نريد تبريد االجواء حول الحوار كي ال ينسف الننا 

الجبهة «ثالثاً، توقف األجهزة األمنية عن قمع الشعب الفلسطيني، خصوصاً قواعد .  يريد نسفهنشعر ان جنبالط
، رابعاً، لتبريد الوضع االستفزازي ال بد للجيش اللبناني الذي حاصر قواعدنا ان » القيادة العامة-الشعبية 
 هذه العالقات حسنة وجيدة فان ذلك  اللبنانية، وقلنا كلما كانت-خامسا، تحدثنا عن العالقات السورية . ينسحب

  .»يخدم القضية الفلسطينية وهذا ليس تدخالً في الشؤون اللبنانية
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وأكد جبريل انه اتفق مع الحريري في ختام جلستي الحوار على توجيه مذكرة خطية الى الحكومة، األمر الذي 
ذه االمور وخصوصا تحسين الوضع تعهد تعهدا كامال مالحقة تنفيذ ه«سيحصل االثنين المقبل ألن الحريري 

  . »الفلسطيني
  7/4/2006الحياة 

  
  استشهاد شاب وإصابة ثالثة في نابلس .14

استشهد شاب وأصيب ثالثة من أفراد عائلته بجروح مختلفة فجر اليوم بنيران صهيونية  في مدينة نابلس، كما                  
  .أصيب أحد أفراد الشرطة الفلسطينية

  7/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  منظمة التحرير تحصد غالبية مقاعد األونروا في لبنان  .15
أول  في المخيمات الفلسطينية األونروا«أدت انتخابات اتحاد موظفي : بحسب قول عضو قيادي في حركة فتح

من أمس الى فوز تحالف المنظمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير بأكثرية المقاعد، في مقابل 
أصدرت  و.والقوى االسالمية» الصاعقة«ومنظمة »  القيادة العامة–الجبهة الشعبية «ركة حماس مع تحالف ح

وأنها المرة االولى التي تخوض فيها االنتخابات بطريقة » حققت تقدماً كبيراً«حركة حماس بياناً أعلنت فيه أنها 
العضو القيادي اال ان . فتح رة لـ وتحدث البيان عن خسا54 مقعداً من أصل 17وأن قوائمها حققت  مباشرة

 مقعداً في المعلمين ومقاعد عدة في فئتي الموظفين 25ان فتح حصلت على اكثر من » الحياة«أبلغ في فتح 
   .والعمال، فضالً عن المقاعد التي حصدها حلفاؤها

  7/4/2006الحياة 
  

   يؤيدون منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد% 63 :استطالع .16
 اظهرت نتائج استطالع للرأي اجراه برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت : منتصر حمدان-رام اهللا 

يؤيدون منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بينما يعارض ذلك % 63ان 
 باالعتراف بأن منظمة التحرير بانها من المستطلعين يؤيدون أن تقوم حماس% 70منهم، في حين ان % 29

 وصلت نسبة التأييد العتراف حماس بمنظمة و%. 22الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ويعارض قيامها بذلك 
قيام دولتين جنبا % 58وفي الوقت الذي ايد فيه  .في الضفة% 67في قطاع غزة، مقابل % 74التحرير الى 

قيام حماس بأي عمليات تفجيرية %) 60نحو (ض غالبية المستطلعين الى جنب وحسب القرارات الدولية، عار
من المستطلعين أن الحكومة الجديدة % 60واعتبر .منهم يؤيدون ذلك% 35داخل المدن االسرائيلية، مقابل 

من المستطلعين بأنهم يقيمون أداء % 64قادرة على تطوير الخدمات الحكومية وانهاء الفساد، في حين صرح 
ضعيفا، ومن جانب اخر اجاب غالبية انه لو % 6متوسطا، و% 19هنية على أنه جيد، بينما اعتبره اسماعيل 

بينما يصل %. 38، ولقائمة حركة فتح %50تم اجراء االنتخابات اليوم، سيصوت لقائمة التغيير واالصالح 
  .ديةاجراء انتخابات دورية تعد% 93، كما ايد %30ولفتح % 40التأييد الشعبي لحماس الى 

  6/4/2006الحياة الجديدة 
  

  نابلسعلى حملة عسكرية إسرائيلية جديدة  .17
صيب، أمس، ما اليقل عن عشرة مواطنين، وصحافي أميركي، برصاص االحـتالل فـي               أ ُ:غازي بني عودة  

 تـسعة    الجديـدة  واعتقلت قوات االحتالل، خالل الحملة     .نابلس، التي كانت هدفاً لحملة حربية إسرائيلية جديدة       
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 ساعة على إنهاء الجيش حملة مماثلة استهدفت الـمدينة، فجـر أول            15اطنين، حيث لـم يكن مضى غير       مو
  .من أمس

  7/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   من رجاالت بطريركية الروم االرثذوكسv.i.pالـصادر بطاقات ياالحتالل  .18
إلسرائيلي صادرت وجمدت مؤخراً    كشفت بطريركية الروم األرثذوكس في مدينة القدس، أن سلطات االحتالل ا          

التي يحملها رجاالت البطريركية من حملة الرتب الكنسية الرفيعة، فـي            ) v.i.p(بطاقات الشخصيات الهامة،    
وأكدت البطريركية، أن سلطات االحتالل جمدت االقامات، وأوقفـت إشـارات المـرور              .خطوة غير مسبوقة  

ن يخدمون بالبطريركية، وأنها تُعامل رجال الدين على معابرهـا، ال           لعدد من رجال الدين األجانب الذي     " الفيزا"
وشددت على أن هذه اإلجراءات تنصب       .سيما، في مطار اللد، بطريقة استفزازية تمتهن فيها مكانة رجل الدين          

 في إطار الجهود التي تبذلها سلطات االحتالل البتزاز البطريرك ثيوفوليوس الثالث والضغط عليه كي يتوقـف               
عن مساعيه إلبطال الصفقات المشبوهة التي أبرمها البطريرك المخلوع ارينيوس، ومواصلة سياسـة التفـريط               

وأكد البيان، أن البطريرك ومعه رجال الـدين مـصممون           .وتسريب العقارات االرثذوكسية لسلطات االحتالل    
هة التـي أبرمهـا البطريـرك       ومصرون على الحفاظ على العقارات والممتلكات وإبطال كافة الصفقات المشبو         

  .المعزول ارينيوس
6/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

  
  كتساف يكلف رسمياً أولمرت بتشكيل الحكومة القادمة  .19

 قـررت تكليـف     : كاتساف في مؤتمر صحافي    هقالما  : ب.ف.انقالً عن    7/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 في الكنيست أوصوه بـأن يوكـل هـذه          120 نائبا من اصل     78 ان   موضحا. اولمرت تشكيل الحكومة المقبلة   

.  سأقوم بكل ما بوسعي النجاز هذه المهمة في اسرع وقـت ممكـن             :من جهته قال اولمرت    .المهمة ألولمرت 
واوضح انه ال يـستبعد اي      .  لن يكون باالمر السهل    ،واضاف ان تشكيل ائتالف مستقر يمكنه اكمال كل واليته        

 المقبل لكن يجب ان يكون هناك قاعدة مشتركة واسعة الى اكبر حد ممكن، واطار واتفـاق                 حزب من االئتالف  
 اعلنت مواقفي الـسياسية وخططـي معروفـة         :وتابع. يتيح لمختلف االطراف التعاون وتشكيل ائتالف مستقر      

واقف ستدرج  واضاف ان هذه الم   . لالسرائيليين والمجتمع الدولي وستشكل قاعدة لعمل الحكومة التي سأترأسها        
  .    بوضوح في الخطوط العريضة لبرنامج حكومتي

اولمرت أعلن ان خطة االنطواء  أن الناصرة اسعد تلحمينقالً عن مراسلها في  7/4/2006الحياة وذكرت 
ويتناقض اعالن اولمرت هذا وموقف شريكه األبرز في  .ستكون جزءاً من الخطوط العريضة للحكومة

مل الذي يرى وجوب استنفاد االتصاالت مع الفلسطينيين قبل االقدام على انسحابات الحكومة الجديدة حزب الع
أحادية من اعماق الضفة، كما يتعارض وموقف شاس الذي يرى الى ان االنسحابات الجزئية ال توفر األمن 

ر  في سياق مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كتساف أمس بعد ان سلمه األخيتهوجاء تصريح .لالسرائيليين
وقال اولمرت انه سيسعى الى تشكيل حكومة مستقرة تعبر عن وحدة الشعب وال تفاقم التقاطب . كتاب التكليف

 9( نائباً أي باستثناء الحزبين اليمينيين االتحاد القومي84ووفقاً للتوقعات، فإن الحكومة الجديدة ستستند الى  .فيه
كما تبين أن بيرتس سيتولى حقيبة الدفاع على أن  ).10(واألحزاب العربية ) 5(وميرتس) 12(ليكودالو) نواب

  ).ليفني (تبقى حقيبة المال في يد كديما، إضافة الى حقيبة الخارجية
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  حكومة لغالبية مصوتي كديما يفضلون انضمام ليبرمان ل: استطالع .20

رونـي   سـميت، نـشره الموقـع األلكت       -أظهر استطالع للرأي أجراه االختصاصي رافي سميت، من غلوبس        
ليديعوت أحرونوت، الخميس، أنَّ نصف االسرائيليين يفضلون انضمام حزب يسرائيل بيتينـو إلـى حكومـة                

من مـصوتي   % 55وأظهر االستطالع أيضا أنَّ     . انهم يفضلون انضمام شاس   % 31فيما قالت نسبة    . أولمرت
وتبدو القـضية   . انضمام شاس فقط  % 22كديما يفضلون انضمام ليبرمان إلى حكومة أولمرت بينما أيدت نسبة           

من مصوتي العمل انضمام شاس للحكومة فيما أيـدت      % 38تختلف في صفوف حزب العمل بحيث أيدت نسبة         
  . انضمام ليبرمان% 33نسبة 

  7/4/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تبدأ حملة دبلوماسية لتسويق الفصل األحادي  .21
ية من خالل سفرائها وقناصلها إلقناع زعماء دول فـي           بدأت إسرائيل في األيام الماضية حملة إعالم       :وكاالت

وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسـرائيلي أن الحكومـة         . العالم بالفصل األحادي تحت عنوان خطة التجميع      
اإلسرائيلية أصدرت تعليمات لسفرائها وقناصلها بالشروع في حملة إعالمية في العديد من دول العالم إلقنـاع                

ويركز الدبلوماسيون اإلسرائيليون حملتهم في الواليات المتحدة بشكل        . في تلك الدول بخطة التجميع    المسؤولين  
خاص وفي عدد كبير من الدول األوروبية من خالل االدعاء بأن إسرائيل ستقوم بإخالء مستوطنات في الضفة،                 

ادة المنظمـات اليهوديـة األميركيـة       ويعمل الدبلوماسيون اإلسرائيليون في الواليات المتحدة بداية على إقناع ق         
وزعماء المسيحيين اإلنجيليين األميركيين المؤيدين إلسرائيل والبالغ عددهم عشرات الماليين وهما المجموعتان            

  .  األكثر تأثيرا على إدارة بوش
 7/4/2006البيان 

  
  إسرائيل تزعم وجود أموال كافية في خزينة السلطة   .22

عالم العبرية امس عن محافل إسرائيلية ادعاءها وجود أموال في خزينة الـسلطة             نقلت وسائل اال   :غزة  نابلس  
من الدول المانحة تكفي لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لعدة شهور بعكس ما يشاع بأن الـسلطة غيـر                   

 آذار الماضي وإذا تمكنت من دفع رواتب هذا الـشهر فـسيكون           /قادرة على دفع رواتب موظفيها لشهر مارس      
واتهمت هذه المحافل حكومة حماس بتضخيم حجم رواتب الموظفين عمدا خـالل االسـابيع االخيـرة                . االخير

  .هادفة من ذلك إلى االيحاء وكأن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة اقتصادية خانقة
  7/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
   المغاربيةالحكومة اإلسرائيلية الجديدة ستمضي في تنشيط التطبيع مع العواصم .23

أكدت مصادر غربية أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تعتزم المضي في الخطة التي  : رشيد خشانة،تونس
باشرتها الحكومة السابقة والرامية لتنشيط التطبيع مع العواصم المغاربية وبخاصة البلدان التي سبق أن أقامت 

خطة اإلسرائيلية تكثيف الجهود إلقناع ليبيا بتطوير وتشمل ال. عالقات ديبلوماسية كاملة مع الدولة العبرية
العالقات معها من خالل تنظيمات اليهود الليبيين في اسرائيل مع استثمار اإلجراءات الليبية الخاصة بدفع 

وفي معلومات  .تعويضات ألصحاب العقارات المؤممة في السبعينات لتيسير زيارة الوفود اليهودية لليبيا
 أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ستمنح األولوية لتنفيذ األجندة التي وضعها نائب األمين العام المصادر الغربية

فبراير الماضي /لوزارة الخارجية في الحكومة اإلسرائيلية المتخلية أندلسمان، الذي قام بجولة مغاربية في شباط
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تعاون الثنائي في المجاالت السياسية بحث خاللها مع مسؤولين في المغرب وتونس وموريتانيا آفاق تطوير ال
  .  اإلسرائيلي باهتمام واشنطن–ويحظى ملف التطبيع المغاربي .والتجارية والسياحية والثقافية

وحض مدير مكتب شمال أفريقيا في الخارجية األميركية جوردن في لقاءات مع مسؤولين ليبيين أخيرا على 
ي من استعداد واشنطن لترفيع اتخاذ مبادرات إيجابية في اتجاه اسرائيل، محا إلى أن تلك اإلشارات ستقولم

مستوى التمثيل الديبلوماسي مع ليبيا من مكتب اتصال حاليا إلى سفارة، كذلك رفع اسمها من الالئحة السنوية 
ة ولوحظ أن العالقات التجارية بين اسرائيل والبلدان المغاربية تكثفت في الفتر .للبلدان الراعية لإلرهاب

األخيرة وتطورت الزيارات المتبادلة بين رجال األعمال وتوسع التعاون األمني وتبادل الخبرات وبخاصة في 
وبينما أحجمت العواصم المغاربية عن إرسال مسؤولين رسميين إلى اسرائيل في ظل . مجال مكافحة اإلرهاب

سرائيليين في أوروبا وأميركا على هامش التجميد المعلن للعالقات، استمرت اللقاءات بين وزراء مغاربيين وا
  . اجتماعات دولية، فيما يقوم رؤساء الطوائف اليهودية المغاربية بدور موفدين رسميين إلى اسرائيل

  7/4/2006الحياة 
  

  الكيانالبابا يدرس إمكانية زيارة  .24
لسادس عشر يدرس  أكد شمعون بيريز، الخميس، أن البابا بنيديكت ا:روما من 6/4/2006سي ان ان نشرت 

 ألمح البابا إلى أنه قد :وقال بيريز، في مؤتمر صحفي .خططاً لزيارة إسرائيل في وقت مبكر من السنة المقبلة
وأوضح بيريز أنه ال يعتقد أن القضايا الخالفية بين  .يقوم بهذه الزيارة في النصف األول من العام المقبل

ك الكنائس يمكن أن تشكل عائقاً لزيارة البابا، وذلك بعد أن الفاتيكان وإسرائيل حول فرض ضرائب على أمال
 .أشار معلقون إلى أن هذه القضايا قد تتسبب في عدم قيام الحبر األعظم بالزيارة ما لم تتم تسويتها وحلها

أعتقد بأنَّ زيارة البابا السرائيل ستؤثر على مسيرة الـسالم          :  قال بيرسأن   6/4/2006 48عرب  وذكر موقع   
  . لمنطقةفي ا

  
  إسرائيل تعلن اقتراب طائرة مصرية من ديمونا   .25

ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن طائرة مصرية اقتربت من المفاعل النووي فـي ديمونـا                 : قنا
جنوب فلسطين المحتلة بعد اجتياز الحدود، مضيفة أن الطيران اإلسرائيلي حاول محاصرة الطائرة في الجو إال                

وأضاف التلفزيون نقالً عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه لو اقتربت           .  عادت باتجاه الحدود المصرية    أنها
لكنه لم يحدد تاريخ الواقعة مكتفياً بالقول إنها وقعت في اآلونة األخيرة            . الطائرة من المفاعل لكانت قد أسقطت     

  .   وإن هذه ليست المرة األولى
  7/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ارتفاع مبيعات األسلحة البريطانية إلى إسرائيل   .26

 مليون جنيه استرليني، العام الماضي أي       25 ارتفعت صادرات االسلحة البريطانية إلى اسرائيل الى         :آي.بي.يو
 أن هذه الصادرات تغطي العربات المـصفحة        ، أمس الخميس  ،وكشفت صحيفة الجارديان  . 2004ضعف العام   

  . ومكونات الصواريخ
  7/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
 مندوبون إسرائيليون يشاركون في اجتماع للحلف األطلسي بالرباط .27
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(  بالرباط في اجتماع بين حلف شـمال األطلـسي         ، اليوم ، يشارك مندوبون عن اسرائيل    : حاتم البطيوي  ،الرباط
واضـافة  . لحوار المتوسطي ويندرج في إطار تعزيز البعد السياسي ل      . والعديد من دول جنوب المتوسط    ) الناتو

جتماع سفراء جميع دول الحلف االطلسي، ومديرو الشؤون السياسية في          االالى االمين العام للحلف، يشارك في       
وزارات خارجية دول الحوار المتوسطي ومن ضمنها المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس ومصر واسرائيل،             

   .اضافة الى مسؤولين عسكريين ومدنيين في الحلف
  7/4/2006الشرق األوسط 

  
  ارتفاع نسبة الفتيان والفتيات الصهاينة المشردين في شوارع الكيان  .28

يؤكد تقرير أصدرته إحدى الجمعيات الصهيونية المتخصصة برعاية شؤون الفتيان والشباب المشردين            : الخليل
بالمائة في عـدد الفتيـان       20 قد شهدت ارتفاع بنسبة      2005 فإن سنة    2004أنه وبالمقارنة مع معطيات سنة      

 ألف من الفتيان تتراوح أعمارهم بين       750وجاء في التقرير أن      .والفتيات المشردين والذين يبيتون دون مأوى     
 ألـف مـنهم     37 بالمائة من هؤالء يعيشون في أوضاع سيئة وأن          25 يعيشون اآلن في الكيان وأن       18الى  12

وتبين مـن خـالل معطيـات الـسنة          . يعيشون في الشوارع    فتى وفتاة  8000يتسربون من جهاز التعليم وأن      
 فتاة يعملن في سوق الرقيق األبيض أي بارتفاع         1000ألف ملف جنائي وأن أكثر من       40الماضية أنه تم تقديم     

  . بالمائة52.2وصلت نسبته إلى 
  6/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حكومة حماس تواجه معضلة الخزينة الخاوية .29

دبلوماسيون غربيون ومسؤولون   أن  :  ادم انتوس   و  رويترز  عن   القدس من  7/4/2006س العربي    القد ذكرت
 ان الحكومة الفلسطينية الجديدة تسعي جهدها اليجاد بنك مستعد لمباشرة حساباتها المالية االمر              وافلسطينيون قال 

وقال وزير من حماس انـه    .ية قدرتها علي دفع رواتب الموظفين او تلقي معونات اجنب      ىالذي يلقي شكوكا عل   
 يـستطيع   ىكحل محتمل فان حماس لن تعارض قيام موظفي السلطة الفلسطينية بفتح حسابات شخصية لهم حت              

  .المانحون العرب واالوروبيون دفع رواتبهم مباشرة وهو خيار يدرسه بعض المانحين
ليم اكبر بنـك فـي اسـرائيل        مصادر أوضحت ان بنك هابوعا    أن   :رويترز عن    7/4/2006البيان   وجاء في 

وقال مسؤول فلسطيني له صـلة       . سيلغي تدريجيا التعامالت مع البنوك الفلسطينية خالل األشهر الثالثة المقبلة         
بالنظام المصرفي ان القرار سيضر باالقتصاد الفلسطيني والتدفقات التجارية الن بعـض الـواردات مكفولـة                

ل انه على االجل الطويل فان قرار قطع الروابط المصرفية قد يـدفع             وقال المسؤو  . بضمانات بنكية اسرائيلية  
  . الفلسطينيين الى التخلي عن التعامل بالشيكل االسرائيلي واالستعاضة عنه بالدينار االردني كعملة رئيسية

أنـه  وزير المال عمر عبد الرازق قـال        أن  :  محمد يونس   عن مراسلها  رام اهللا  من    7/4/2006 الحياة   ونقلت
 استخدام موجودات صندوق االستثمار الفلسطيني في حل معضلة الرواتب التي دهمـت حكومتـه منـذ                 نويي

أسبوعها األول، لكن مصادر في هذا الصندوق تقول ان معظم موجوداته مرهونة للبنوك المحلية لقاء قـروض                 
 بليون  1.3وداته تبلغ   وقال مصدر في الصندوق ان قيمة موج      . سابقة حصلت عليها السلطة لدفع رواتب متأخرة      

 بليون دوالر،   1.3ووجدت الحكومة الجديدة ديونا على الحكومة السابقة بقيمة          .دوالر وان معظمها غير سائلة    
نصفها ديون للبنوك المحلية، والنصف اآلخر ديون متأخرة للقطاع الخاص، وفق ما كشفه الدكتور عمر عبـد                 

  .الرازق
  

  لصحي الفلسطيني إزاء النظام اةقلق الصحة العالمية .30
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. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء النظام الصحي الفلسطيني الذي يعاني من أزمـة ماليـة حـادة                  
وقالت المنظمة في أسوأ السيناريوهات، اذا لم يتم تلقي األموال الالزمة ستواجه وزارة الصحة الفلسطينية أزمة                

  للنظام الصحي، مشيرة الى ان الوضع ” انهيار محتمل“لى قد يؤدي ا” تراجع سريع“وحذرت من ” مالية حادة
  

   . عيادة توليد ومركزاً لطب االطفال قد يتم اغالقها252يؤثر في مئات المستشفيات في القطاع العام منها 
  7/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينية االراضيال إصابات بشرية بانفلونزا الطيور في  .31

م نعيم وزير الصحة الفلسطيني امس عدم ثبوت أي إصابة بشرية بمـرض انفلـونزا               أكد باس :   د ب أ   -غزة  
  .الطيور في االراضي الفلسطينية

7/4/2006الدستور   
  

  نعم للسينما وال لإلباحية: حكومة حماس .32
أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستحارب الرقص الشرقي واألفالم اإلباحية، فيما تعتزم إعادة فتح : محمود هاني

وحذر وزير  ".تعلم الناس وتساعدهم على تحسين حياتهم"دور السينما الموجودة بقطاع غزة لعرض أفالم 
إن الناس ربما : "الثقافة عطا اهللا أبو السبح من انتشار ظاهرة الرقص الشرقي في األراضي الفلسطينية قائال

 .في أفغانستان" طالبان) حركة(بح مثل ال نريد لشعبنا أن يص: "واستطرد". يكون لديها ردود فعل ضدها بالقتل
إن الحكومة تنوي تنظيف المجتمع، وتلك هي المهمة المنوطة : جارديان الذي أجرى الحوارالويقول مراسل 
 سيحظر الكازينوهات، كما يبحث عن طريقة لحظر -كبداية-إن أبو السبح : وأوضح المراسل .بوزير الثقافة

وشدد وزير الثقافة الفلسطيني على  .ال والنساء في أماكن الترفيه العامةبيع الخمور، ويريد الفصل بين الرج
وأكد أن  ".فساد أخالقي"إنها مفسدة، وهناك بالفعل : ضرورة مقاومة األفالم الجنسية التي ترسلها إسرائيل، قائال

 .  وزارته لن تسمح بصور العري
  6/4/2006اسالم أون الين 

  
  وضوع الفلسطينيال مقايضات في الم: مكاويخليل  .33

توطين الفلسطينيين غير وارد «شدد رئيس الجانب اللبناني للحوار مع الفلسطينيين خليل مكاوي على ان 
المقايضات «واعتبر أن  .»اطالقاً، ونحن نحسن اوضاع الالجئين االنسانية في لبنان حتى يحين موعد العودة

شهر الستة التي أقرت في مؤتمر الحوار لمعالجة وعن مهلة األ. في الموضوع الفلسطيني غير واردة اطالقاً
الى . إذا توافرت النيات الصادقة فال يحتاج األمر الى هذه المهلة«: موضوع السالح خارج المخيمات، قال

   .ذلك، التقى سعد الحريري نبيل شعث الذي يزور لبنان وجرى بحث التطورات
  7/4/2006الحياة 

  
 لتوطين الفلسطينيين" امرةمؤ"إيلي الفرزلي ينبه إلى عودة  .34

 ميشال عون أن الحديث تطرق إلـى         لقائه  عقب ينائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني، ايلي الفرزل        ال قال
التوطين المقنع وعودة المؤامرة القديمة ـ الجديدة التي نامت ولم تمت وعادت لكي تأخذ مداها فـي الحـوار    «

 وقال إنه ابلغ عون عن االتفاق الذي وقع بين احدى الشخـصيات             ،  نانوالهدف منها توطين الفلسطينيين في لب     
  .تحت عناوين انسانية» حيث هم «الفلسطينية ويوسي بيلين على ضرورة توطين الفلسطينيين 

  7/4/2006الشرق األوسط 
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  أنتم أردنيون بالحلوة والمرة: نالبخيت لالجئين الفلسطينيي .35

زراء األردني البخيت ان بالده ستبقى االقـرب لفلـسطين، القـضية            اكد رئيس الو   : مؤيد أبو صبيح   -عمان  
 .'مهاجرون وأنـصار  'والشعب، والمدافع الحقيقي عن حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن الجميع في االردن             

حشد من أبناء مخيم البقعة لالجئين في االردن ان عوامل التاريخ والجغرافيا أملت على الشعبين          أمام  وقال أمس   
انـتم اردنيـون    'واضاف البخيت    .ردني والفلسطيني عالقة خاصة وقدرية سبقت حتى رحلة مشاركة العمر         اال

بالحلوة والمرة، فعندما يكون في االردن خير فالخير يعم الجميع وانتم منه، وعندما تكون الظروف صعبة فهي                 
  .'ايضا صعبة على الجميع

 7/4/2006القبس الكويتية
  

  مل مع الحكومة الفلسطينية ينطوي على مصلحة أردنية عليا التعا: الغرايبةرحيل  .36
شدد النائب األول لالمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي رحيل الغرايبة على ان المطلوب مـن الحكومـة                  

دور أكثر فعالية ليس فقط في التواصل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة بل في بـذل الجهـود فـي                   ''األردنية  
واضاف نود ان يكون صوت األردن اعلى في حث كل االطراف على مساعدة              .''الطراف األخرى االتصال با 

ليس فيه حرج اذ ان الشعب الفلسطيني اختـار         ''، مشيراً الى ان مثل هذا الدور        ''الشعب الفلسطيني ودعم خياره   
الحرج مرفوع في تقديم كـل    ''، وبهذا غدا    ''حرة شفافة ال يشكك بها احد في العالم       ''حكومته من خالل انتخابات     

الحكومة االردنية في التعامل مع هـذا       '' تردد وتوجس ''، وهو ما ال يبرر      ''أوجه الدعم الرسمية وغير الرسمية    
، بحيث يـصبح    ''فاعل''ودعا الغرايبة الى دور رسمي سياسي        .''مصلحة اردنية عليا  ''الملف الذي ينطوي على     

، ولما سوف يتركـه مـن       ''مصلحة حقيقية لألردن  ''يمثله هذا الموقف من     لما  '' واضحا تماما ''الخيار االردني   
كمـا ثمـن ارسـال الحكومـة         .''اثار ايجابية سترتد على الحكومة االردنية فيما لو اتخذت هذا القرار بجرأة           ''

'' ارتشكيل بوابـة الختـراق الحـص      ''االردنية لقوافل من المساعدات الغذائية للفلسطينيين، داعيا الحكومة الى          
بوابة إلغاثة الشعب الفلسطيني مـن جميـع الـدول          ''المفروض على الشعب الفلسطيني، بحيث يكون االردن        

  .''العربية واالسالمية
  7/4/2006الدستور 

  
  ين وفلسطينيين سوريينسواسية تطالب ليبيا باالفراج عن معتقل .37

 معتقال سياسيا هم ثالثة     18راج عن   دعت منظمة سورية لحقوق االنسان امس ليبيا الى االف        :   ا ف ب   -دمشق  
وقالـت   . بعد ان اتهموا بالرغبة باالطاحة بنظام القـذافي        1990 فلسطينيا، تعتقلهم طرابلس منذ      15سوريين و 
  .االعترافات انتزعت من المتهمين باستخدام مختلف اساليب التعذيب''أن في بيان المنظمة 

  7/4/2006الدستور 
  

  برنامج تطبيعي تحذير وفد إعالمي أردني من  .38
تحدى وفد إعالمي أردني تهديدات نقابة الصحافيين األردنيين باتخاذ إجراءات صارمة             : لقمان اسكندر  -عمان

لتوجه ا صحافيا أردنيا    40من  ضد كل من يقبل دعوة إسرائيل للمشاركة في برنامج تطبيعي، حيث يستعد وفد              
برنامج تطبيعي على الرغم من قرار النقابة الذي يحظـر           يوماً للمشاركة في     20إلى تل ابيب في زيارة تستمر       

وعقدت النقابة أمس اجتماعا عاجال لمناقشة الدعوة اإلسرائيلية، وأصدرت بياناً دعـت             . زيارة الدولة العبرية  
  .فيه كل من دعي إلى زيارة إسرائيل إلى رفض الدعوة
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  7/4/2006البيان 
  

   مليون دوالر300يين الى واشنطن تزيد المساعدات االنسانية للفلسطين .39
قالت مصادر دبلوماسية غربية امس ان ادارة جورج بوش تعتزم زيادة المساعدات االنسانية للفلسطينيين الى 

وتابعت المصادر  . مليون دوالر هذا العام بينما تخفض برامج أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة300نحو 
 في المئة اال أن من المتوقع أن ينخفض 60ية بما يقدر بنحو انه على الرغم من زيادة المساعدات االنسان

ولم تقدم الواليات المتحدة تعريفا  .ولم يكشف النقاب عن هذه االرقام. اجمالي المساعدات االمريكية للفلسطينيين
ت لما تعتبره مساعدات انسانية ولكن المصادر قالت ان معظم االموال الجديدة ستخصص لتمويل أغذية وامدادا

 .أخرى
 7/4/2006القدس الفلسطينية 

  
   بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية تعديالت يسعى الى اقرارالكونغرس .40

سعى الكونغرس األميركي أمس نحو التوصل الى اتفاق حول االطار التـشريعي            : محمد يونس  غزة، واشنطن، 
ة الفلـسطينية، يعطـي البيـت       للتعامل مع حركة حماس بفرض تعديالت على مشروع القرار المتعلق بالسلط          

االبيض مرونة أكبر ويميز بين الرئيس عباس والمنظمات غير الحكومية ويقـر باسـتثناءات خاصـة لتقـديم                  
وكـان مـن     . وبين حماس التي دعا الى مقاطعتها سياسياً ومادياً، من جهة أخـرى            ،المساعدات لهما من جهة   

كونغرس الى اقرار أربع تعديالت قبل تحويلها الى السلطات          ال  داخل   المنتظر أن تتوصل لجنة العالقات الدولية     
من مصادر داخل اللجنـة، تتـضمن التعـديالت التـزام           » الحياة«وفي نسخة خاصة حصلت عليها       .التنفيذية

الواليات المتحدة بحل الدولتين وفقاً لخريطة الطريق، وتجيز باستثناءات تمرير مساعدات مباشرة الى الـسلطة               
ومكتب الرئيس عباس واألجهزة األمنية التـي يـشرف عليهـا،           » لجان االنتخابات «تحديدا مكتب   الفلسطينية و 

وجرى تمريـر هـذه االسـتثناءات بعـد         . والمكتب المسؤول عن المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين      
  . يوما30استشارات مع الجهات المعنية لمدة 

  7/4/2006الحياة 
  

   للحكومة الفلسطينيةلمساعداتا من تقديموروبي االتحاد األتناقض في موقف  .41
مشروع بيان أن االتحاد االوروبي سيحاول      أفاد   : رويترز عن   بروكسل من    6/4/2006الشرق القطرية    قالت

كما شـدد   . شراء الوقت وسيتجنب االيقاف الفوري لجميع أشكال التعاون مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس            
الحفاظ علـى العمليـة الديمقراطيـة وتطـور مؤسـسات الـسلطة             «د االوروبي في    البيان على هدف االتحا   

وقال دبلوماسيون إن جمهورية التشيك التي عادة ما تنحاز الى السياسة الخارجية االمريكية كانت               . »الفلسطينية
دنمارك وفنلنـدا   اكثر الدول تشددا في الدعوة الى الوقف الكامل للتعاون فيما أيدت دول مثل فرنسا والسويد وال               

  . منح الحكومة الفلسطينية مزيدا من الوقت للتغير
ن المفوضية االوروبية ستعلن االثنـين القـادم   أل مسؤول بريطاني كبير وق: 7/4/2006 48 عرب  ونقل موقع 

. لم تعترف حتى اآلن باسرائيل ولم تنبذ العنف        مبررا هذا بادعاء أن حماس    . تعليق المعونة للحكومة الفلسطينية   
ي سيتبنى من خالله موقف     ذدول األوربية ال  للأن اإلعالن سيتّم في المؤتمر الشهري لوزراء الخارجية          وأضاف
وقالت مصادر من االتحاد االوروبي إن وقف المعونات يشمل ايضا األموال التـي تحـول لـدفع                 . المفوضية

 .ات غير حكومية ال يشمل االموال التي تحول عن طرق مؤسسبينما. رواتب موظفي السلطة
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  سنة يطالبون ليبيا بعشر مليارات دوالر20ركاب طائرة أميركية خطفها فلسطينيون منذ  .42
 أقام الباقون أحياء، ومعهم أهالي ركاب قضوا داخل طائرة أميركية، خطفتهـا مجموعـة               :  كمال قبيسي  ،لندن

 فلـسطينيين كـانوا     4 وضد    من مطار كراتشي، دعوى قضائية أمس، ضد معمر القذافي،         1986فلسطينية في   
، مطالبين الحكومة الليبية بعشرة مليارات دوالر تعويضات عـن نتـائج            »أبو نضال «تابعين ذلك العام لمنظمة     

   دعوى مشتركة رفعوها ، شخصا22حيث قضى داخلها » بان أميركان« تابعة لشركة 747خطف طائرة بوينغ 
  

  . انيةوفق ما بثته وسائل اعالم باكستوذلك في واشنطن، 
  7/4/2006الشرق األوسط 

  
  بكين تعلن ان ال زيارة متوقعة للزهار الى الصين .43

اعلنت الحكومة الصينية امس ان زيارة يقوم بها محمود الزهار الى بكين ليست مدرجـة علـى   :  اف ب ،بكين
قت الراهن  واعلنت الخارجية الصينية في بيان على حد علمنا هذا المشروع ليس واردا في الو              .جدول االعمال 

واوضحت الحكومة الصينية امس ان الدبلوماسي يانغ   عبر عن الرغبة فـي المحافظـة علـى                   .لدى الصين 
عالقات ودية مع السلطة الفلسطينية آمال في ان تتخذ الحكومة الفلسطينية الجديدة اجراءات ملموسة لدفع عملية                

  .السالم في الشرق االوسط قدما
  7/4/2006الرأي األردنية 

  
  خطوطة تشكّك بواقعة خيانة يهوذا للمسيح م .44

هل كان يهوذا خائناً فعالً بتسليمه السيد المسيح إلى الجيش الروماني؟ أم أنه كان تلميذاً مخلصاً                : أ ب، أ ف ب    
لمعلمه، قام بفعلته هذه بطلب منه من أجل خالص البشرية؟ سؤال يتوقع أن يثير جدالً واسعاً داخـل الكنيـسة،     

 صفحة من ورق البردى، تعود إلى القرن الثالث         26عبارة عن    الن عن التثبت من مخطوطة    طرحه أمس اإلع  
 عام وعثر عليها فـي سـبعينيات        1700 فقدت منذ أكثر من      ،أو الرابع الميالدي، مكتوبة باللغة القبطية العامية      

وفي . بحسب يهوذا يدة المعروفة لإلنجيل    هي تحتوي على النسخة الوح    و. القرن الماضي قرب المنيا في مصر     
 كالشخص الخائن،   ههذا اإلنجيل، الذي ال تعترف به الكنيسة ونشرت أمس للمرة األولى صفحات منه، ال يظهر              

وقـال رئـيس اتحـاد الالهـوت        . بل كأحد تالمذة المسيح المخلصين، وأنه نفذ رغبته بتسليمه إلى الرومـان           
وأعـرب  .  قوي حول داللة هذا النص القديم الـساحر         ليبدأ نقاش  :الكاثوليكي في شيكاغو، األب دونالد سينيور     

  . سينيور عن شكوكه في أن تنافس هذه المخطوطة العهد الجديد، لكنه توقع أن تختلف اآلراء حولها
  7/4/2006السفير 

  
   مليون نسخة يوميا70ً صحيفة توزع 123 .45

لعالم الصناعي المتقدم، وأن هذه قد ال يعرف الكثيرون أن في اليابان أكثر وسائل اإلعالم تطوراً بين دول ا
إذ تتاح لليابانيين . الدولة المهددة بالزالزل بشكل دائم صاحبة رقم قياسي عالمي في توزيع الصحف اليومية

 50وتوزع الصحف بمجملها حوالي .  جريدة يومية123فرصة انتقاء صحيفتهم المفضلة من بين أكثر من 
وتُظهر  . مليوناً اذا اضيفت اليه أرقام توزيع الصحف المسائية70لى مليون نسخة يومياً، ويرتفع هذا الرقم إ

 صحيفة يومياً، وأن معظم المبيعات تأتي من االشتراكات 1.13اإلحصاءات أن كل بيت في اليابان يشترك في 
 في 32.6(وحصيلة اإلعالنات )  في المئة53.5(ويتوزع دخل الصحف بين المبيعات .  في المئة94بنسبة 
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، ما يعني أن زاد الفرد الياباني 2003، وفقاً لبيانات جمعية ناشري ومحرري الصحف اليابانية العام )المئة
  .قراءة الصحف وليس طبق السوشي الشعبي الشهير

7/4/2006الحياة   
 
  مشروع إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية : تحقيق .46

سطيني قاعدة تنطلق منها في بحث عملية اعـادة         وضعت فصائل التحالف الوطني الفل    :  شاكر الجوهري  ،دمشق
بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بما ينسجم مع نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، وإن كانـت هـذه                 
القاعدة أعدت من قبل تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قبل هذه االنتخابات، وذلك في وقـت                  

 الراهنة للمنظمة محاوالت التمسك بمواقعها، عبر الدعوة إلعادة تفعيل المنظمـة بتركيبتهـا              تواصل فيه القيادة  
الراهنة، ودعوة حركتي حماس والجهاد لالنضمام إليها عبر تسمية ممثلـين لهـا فـي المجلـسين الـوطني                   

مية والدولية في   والمركزي، كما ورد في افتتاحية نشرة شعب تحت االحتالل التي تصدرها دائرة العالقات القو             
  . منظمة التحرير

، )2005مـارس   (نشرة إن هذه الدعوة تنطلق من ضرورة تطبيق ما تم االتفاق عليه في حوار القاهرة                تقول ال 
في حين تؤكد جميع األطراف األخرى أن ما تم االتفاق عليه في القاهرة هو انضمام حماس والجهاد لمنظمـة                   

حركتهمـا بـدال مـن تفعيـل     التحرير بعد اعادة بنائها وتفعيلها، ألن انضمامهما قبل ذلك من شأنه أن يكبـل               
وهذا ما تعترض عليه جميع الفصائل المنضوية في منظمة التحرير حاليا، بما فـي ذلـك فـاروق                  .. المنظمة

  . القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
مسودة مشروع اصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي أعده قبعة، ووزعه على جميع قـادة فـصائل                 

ف الوطني لدى اجتماعهم في العاصمة السورية الثالثاء الماضي، تقوم هذه الفصائل بدراسـته باعتبـاره                التحال
ارضية يمكن االنطالق منها إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، حتى بدون محمـود عبـاس رئـيس اللجنـة        

ك عدم شرعية المجلسين الوطني     التنفيذية، التي بين فاروق القدومي لقادة الفصائل األخرى عدم شرعيتها، وكذل          
  . والمركزي في تركيبتهما الحالية

مسودة المشروع ال يمكن أن يحظى بإجماع الفصائل في الوقت الحالي، وعلى األخص حركتي حماس والجهاد                
فهي في الوقت الذي تؤكد فيه استمرار النضال بكافة وسائل المقاومة المشروعة إلنهاء االحتالل، تمسك بحـق                 

 ويقترح احالة ملف القضية الفلسطينية لألمم المتحدة،        194ين بالعودة على قاعدة قرار األمم المتحدة رقم         الالجئ
 1967ودراسة امكانية اعالن تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي الفلسطينية التي احتلت عام               

ين ترفضان اإلقرار حتى اآلن بحل يستند إلى         علما أن الحركت   242وهو ما يستند ضمنا إلى قرار مجلس األمن         
  . الشرعية الدولية

وفي المقابل، فإن حركة فتح، وإن وافق أمين سر لجنتها المركزية على هذا المشروع، فإنها يـصعب تـصور                   
التزامها به، خاصة أن موقف محمود عباس رئيس السلطة يرفض بالمطلق اقرار شرعية المقاومة المـسلحة،                

يرفض فكرة اعادة بناء المنظمة من جديد، ألنه في هذه الحالة لن يظل رئيسا للجنتها التنفيذيـة،                 فضال عن أنه    
وسيتم فقدان األغلبية التي تحوزها فتح في المجلس الوطني الفلسطيني، من خالل ممثلي االتحـادات الـشعبية،                 

مشروع اجـراء انتخابـات لجميـع    ما يزيد على ربع قرن، ويشترط ال  منذ  التي لم تجر انتخابات تجدد قياداتها       
  . االتحادات الشعبية على قاعدة التمثيل النسبي ليصار إلى تمثيلها في المجلس الوطني

  نص مسودة المشروع 
هنا نص مسودة مشروع اصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تم استخدام اصالح بدال مـن اعـادة                  

 للمجلس الوطني الفلسطيني التي تالها الشهيد القائد الرمز أبـو  19لدورة استنادا إلى وثيقة االستقالل في ا   : بناء
عمار ـ رحمه اهللا ـ وفي ضوء اعالن القاهرة الصادر عن مؤتمر الحوار الفلسطيني في مـارس الماضـي،     
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الذي أكد التمسك بالثوابت الفلسطينية من دون تفريط بحق الشعب الفلسطيني في المقاومـة مـن أجـل انهـاء        
تالل، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة الالجئين إلـى               االح

  . ديارهم وممتلكاتهم
وفي ضوء اآللية األولية التي تضمنها اإلعالن حول تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يـتم                 

ل الفلسطينية بصفة أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد         التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائ      
  . للشعب الفلسطيني

وفي اطار الحرص على اجراء مراجعة نقدية جريئة لمسيرة المنظمة ومؤسساتها التي اعترى بنيتها خلل كبير                
ـ                   عف وصل إلى حد الشلل في بعضها، جراء سياسات التفرد وهدر المال العام وتسلط الـسلطة التنفيذيـة وض

السلطة التشريعية، بما أثر بالسلب على مجمل العمل الوطني ورافعته الوحدة الوطنية، خاصة في ظل مرحلـة                 
تطلبت موضوعيا، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، واندغام مهتمـي              

  . الديمقراطية والتنمية بمهام التحرر الوطني
 فداحة األخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية، جراء تصاعد وتيرة االستيطان فـي الـضفة الغربيـة                وبالنظر إلى 

واإلعالنات المستمرة الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية بشأن اإلصرار على ضم الكتل االسـتيطانية وتهويـد               
ي يلـتهم مـساحات     وجراء استمرار سلطات االحتالل في بناء جدار الضم والتهجير العنصري، الـذ           .. القدس

واسعة من الوطن ويعزل شماله عن جنوبه، ويحوله إلى مجرد كانتونات معزولة عن بعضها الـبعض، بمـا                  
يجعل من امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستحيال، وكذلك استمرار سلطات االحتالل فـي سياسـات                 

  .  مقومات الحياة لشعبنااالجتياح والحصار واالعتقال واالغتيال والتدمير المنهجي لكل
وفي ضوء المستجد الرئيسي ممثال بجالء االحتالل ومستوطنيه من قطاع غزة ـ تحت تأثير الفعل المقـاوم ـ    
وفق خطة احادية الجانب تبقي السيطرة لالحتالل على منافذ القطاع ومعابره إلى الخارج، ومـن ثـم محاولـة     

ف االستيطان في الضفة الغربية واستكمال بناء الجدار، ولحصد         اسرائيل توظيف هذه الخطة لتتفرغ لعملية تكثي      
الثمن من العالمين العربي واإلسالمي بتوسيع دائرة التطبيع مع دوله، وحصد الثمن أيضا من المجتمع الـدولي                 

  . بتخفيف الضغط عليها لجهة تنفيذ االستحقاقات المترتبة عليها
منظمة التحرير باالستناد إلى برنامج اجماع وطنـي تلتقـي          في ضوء كل ما تقدم فإن مشروع اصالح وتفعيل          

عليه القوى الوطنية واإلسالمية يستجيب لتحديات المرحلة، يكتسب أهمية خاصة واسـتثنائية علـى قاعـدة أن         
المراكمة الالزمة إلنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تقتضي حامال تنظيميا جبهويا ومؤسسيا يـستند              

  . عد ديمقراطية لتجاوز الثغرات السابقةإلى أسس وقوا
   توجهات بشأن خطة تنموية للوطن

في ضوء الظروف االقتصادية الصعبة في الضفة والقطاع، الناجمة عن عوامل عديدة وعلى رأسها اجـراءات                
ال بـد مـن     .. االحتالل والحصار المفروض على شعبنا وانعكاسات هذه الظروف على قضيتي الفقر والبطالة           

خطة تنموية تهدف إلى تعزيز الصمود الشعبي الفلسطيني وتوفير مقومات وبيئـة اسـتمرار المقاومـة،            وضع  
  : وبحيث تستند إلى العناوين التالية

 ـ وضع خطة منهجية شاملة تغطي كافة االحتياجات التنموية لتوظيف األموال التي تستعد الـدول المانحـة    1
  . تنا السياسية أو تطبيع العالقات مع اسرائيللتقديمها دون أية شروط تملي علينا خيارا

 ـ أن نمتلك خطة بديلة لتنمية اإلمكانات المحلية وما يرد من دعم من جماهير شعبنا وتوسيع توظيـف رأس   2
المال الفلسطيني في الدول العربية والمهجر في فلسطين، وايجاد مرجعية واحدة تصب فيهـا قنـوات الـدعم،                  

  . دمة شعبنا في مجاالت التنمية المتنوعةليصار إلى توظيفها في خ
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 ـ فك االرتباط مع اتفاق باريس االقتصادي المجحف الذي يعمق التبعية السياسية واالقتـصادية لالحـتالل،    3
بالترافق مع النضال لتحقيق السيادة الفلسطينية على معابر القطاع التي تشكل شريان عالقته بمحيطه العربـي                

  .  الخارجيةوالدولي وتحرير تجارته
 ـ النضال على المستوى الشعبي والرسمي لتوفير الدعم واإلسناد لمشاريع التنمية الفلسطينية لصيانة استقالل  4

  . القرار السياسي واالقتصادي الفلسطيني
 ـ وضع خطة لتوزيع اعباء النضال على كافة القوى االجتماعية الفلسطينية، وتعزيـز التكـاتف والتكافـل     5

 باعتبار ذلك حلقة مهمة لتنفيذ عناوين الخطة التنموية، بما يتطلب وجود شبكة تربط عضويا بـين                 االجتماعي،
مؤسسات السلطة والمنظمات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية في كل محافظة لتعبر عـن               

  . مضمون المرجعية الشعبية الموحدة
المختلط الذي يوازن بين مهام القطاع العام المدار عبر الـسلطة   ـ بناء االقتصاد الوطني على أساس النظام  6

والقطاع الخاص، ويضع القطاعين في اطار تكاملي لتحقيق خطوط التنمية التي يحتاجها شعبنا فـي ظـروف                 
  . استمرار نضاله الوطني

حتكـارات   ـ رفض أي امالءات لفرض اقتصاد السوق الحر ألن ذلك يعني استمرار اإللحاق والتبعيـة لال  7
  . الدولية االقتصادية والسياسية

  نحو مشروع إلصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
إن عملية اإلصالح والتطوير يجب أن تشمل وبالضرورة كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بدءا مـن                

  .  وكافة الدوائر المحيطة بها، مرورا بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية)المجلس الوطني(السلطة التشريعية 
  المجلس الوطني الفلسطيني : أوال

إن أي تغيير حقيقي يحمل في طياته اإلصالح المنشود يعتمد بشكل اساسي على تعزيز الديمقراطية الحقيقية في                 
الساحة الفلسطينية، والتي سيكون اعادة تشكيل المجلس الوطني أحد أهم أبرز عناوينهـا إن لـم نقـل األهـم                    

فالمجلس الوطني الذي أصبح انعقاده مطلبا وطنيا ملحا للجميع ال يمكن له االنعقاد والقيـام بالمهـام                 .. ألبرزوا
الملقاة على عاتقه بهذا العدد الكبير وغير الثابت ألعضائه، والذين يزيد عددهم على السبعمائة عـضو، وهـذا                  

لدور التشريعي والرقابي المناط به، ولهذا فإن       رقم من شأنه أن يعيق عمل المجلس ويؤثر بالسلب على قيامه با           
  : اعادة تشكيل المجلس كمقدمة لالصالح في منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب ما يلي

  : أن يتشكل المجلس الوطني من ثالثمائة وثالثين عضوا يمثلون الداخل والشتات وفق اآللية التالية: أوال
 عضوا، اعضاء طبيعيون فـي المجلـس الـوطني    132لمنتخب اعضاء المجلس التشريعي ا: أ ـ في الداخل 

 عضوا من بعض القيادات والشخصيات الوطنية التي تقبع في سجون           18الفلسطيني ويضاف إلى حصة الداخل      
االحتالل، واعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين من المجلس الوطني، وبالتالي فإن الداخل يمثـل فـي المجلـس                 

  .  عضوا150قع الوطني الفلسطيني بوا
 عضوا في المجلس الوطني، وعلى قاعدة االقتراع 180يمثل الفلسطينيون في الشتات بواقع : ب ـ في الشتات 

الحر المباشر حيثما أمكن، وعلى أن يتم تحديد نسبة التمثيل حسب عدد الفلسطينيين في كل دولة، ويستثنى من                  
 الذي يحظى بنظرة خاصة، وبما يقتضي وضـع مقـاييس           مبدأ االقتراع الحر المباشر الفلسطينيون في األردن      

  . لتمثيلهم من قبل األعضاء المنتخبين في الداخل والشتات
  : ضوابط ومحددات: ثانيا

 ـ تسقط عضوية جميع اعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج إذا لم يرشحوا انفسهم ويفـوزوا فـي    1
فيذية المنتخبين من المجلس وليس المعينين من أية جهة أخرى،          ويستثنى من ذلك اعضاء اللجنة التن     . االنتخابات

  . وكذلك اعضاء مكتب المجلس الوطني، باعتبارهم اعضاء طبيعيين في المجلس الوطني



 

 20

 ـ ال يجوز لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أن يكونوا اعضاء في المجلـس   2
  . الوطني

  . ء الفلسطينيين في مختلف دول العالم وال للعسكريين أن يكونوا اعضاء في المجلس ـ ال يجوز للسفرا3
ال يجوز تمثيل االتحادات الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني إال بعد عقد :  ـ االتحادات الشعبية وتمثيلها 4

ه المـؤتمرات  مؤتمرات شرعية لها على أسس سليمة وديمقراطية، وعلى قاعدة أن يشمل أي مؤتمر مـن هـذ      
  . الداخل والخارج

 ـ إذا ما ارادت أي شخصية من الشخصيات والفعاليات النقابية في الداخل أن يكون عضوا فـي المجلـس    5
الوطني، فعليه أن يرشح نفسه النتخابات المجلس التشريعي، وإذا ما حالفه الحظ يكون عـضوا طبيعيـا فـي                   

  . المجلس الوطني
لفلسطينية في بلدان قارات اميركا الشمالية واميركا الجنوبية واوروبا، فـسيجري   ـ وفيما يتعلق بالجاليات ا 6

التعامل معها كوحدة واحدة في كل قارة، وتكون لها حصتها من التمثيل في المجلس الوطني وفقا لما تمثله من                   
  . نسبة من عدد الفلسطينيين في الشتات

  اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي : ثانيا
 انتخاب المجلس المركزي مباشرة عند انعقاد المجلس الوطني بعد اعادة تشكيله، ومن ثم يقوم المجلس                ـ يتم 1

المركزي بانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، األمر الذي يمكن المجلس المركزي في حال وجود ظروف               
 وفقـا للـضرورة والمتطلبـات       طارئة تحول دون انعقاد المجلس الوطني، من تجديد عضوية اللجنة التنفيذية          

  . الوطنية
 ـ بحكم أن المجلس المركزي يشكل حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، فإن من صالحيات  2

هذا المجلس مراقبة ومتابعة ومحاسبة اللجنة التنفيذية في ضوء برنامج اإلجماع الوطني واللـوائح التنظيميـة                
ضوية أي عضو لجنة تنفيذية وانتخاب بدال له، وهذا يتطلـب تعـديال لالئحـة               كما يحق له اسقاط ع    .. المقرة

  . الداخلية للمجلس
 ـ إن مؤسسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي المؤسسة األهم والتي يناط بهـا قيـادة نـضال الـشعب      3

لمؤسسة أهمية خاصة   الفلسطيني في كافة اماكن وجوده داخل الوطن وخارجه، ولهذا من الضروري ايالء هذه ا             
  : تأخذ بعين االعتبار ما يلي

أ ـ اعادة تشكيلها وفق أسس وضوابط تراعي تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وعلى قاعدة مـن   
  . الكفاءة والحس العالي بالمسؤولية

  . ب ـ تحديد صالحيات كل عضو من اعضائها بشكل دقيق
  .  ألداء المهام الموكلة إليهج ـ أن يتفرغ عضو اللجنة التنفيذية

د ـ انتظام عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بشكل دوري لضمان استمرارية حـضورها، وحتـى تـتمكن مـن      
  . التصدي للمهام الوطنية الكبرى المناطة بها

  تمثيل الشتات 
ـ                 وطن والـشتات،   قبعة وزع على قادة فصائل التحالف الوطني كذلك تقريرا اوليا عن عدد الفلسطينيين فـي ال

وجاء في هذا التقرير، الذي يبدو أنه يتجاهل حصر         . والحصة التقديرية لكل جالية في عضوية المجلس الوطني       
 عضوا مـن األعـضاء      18، و )132(تمثيل فلسطينيي الداخل في المجلس الوطني بأعضاء المجلس التشريعي          

سرى في الـسجون اإلسـرائيلية، أن الفلـسطينيين         المنتخبين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد من األ        
  :  ألفا منهم أن يمثلوا بعضو واحد في المجلس25موزعون كما يلي، ويحق لكل 
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 42 (1,066,707، قطـاع غـزة      )ال حصة تمثيليـة لهـا     ( فلسطينيا   1,012,547 يوجد فيها    1948فلسطين  
 472,754، سـوريا    ) عـضوا  97 (2,472,501، األردن   ) عضوا 69 (1,695,429، الضفة الغربية    )عضوا

 11 (291,778، الـسعودية    )عـضو واحـد    (30,000، مصر   ) عضوا 16 (406,844، لبنان   ) عضوا 19(
، قطر  )عضوان (52,186، اإلمارات   ) عضوان 2 (40,031، العراق   ) عضوان 2 (40,031، الكويت   )عضوا

عـضو   (31,000، الـسويد    ) عضوا 13 (80,000، ألمانيا   )عضوان (38,884، ليبيا   )عضو واحد  (33,931
 3 (69,000، بقية الدول األوروبيـة      )عضو واحد  (15,000، بريطانيا   ) عضو 1 (20,000، الدنمارك   )واحد

، البرازيل  )عضوان (50,000، هندوراس   ) أعضاء 8 (216,196، الواليات المتحدة األميركية وكندا      )أعضاء
 350,000، تـشيلي    )عضو واحد  (35,000ر  ، سلفادو )عضو واحد  (30,000، كولومبيا   )عضوان (40,000

  ).  عضوا14(
  : وذيل هذا التقرير بالمالحظات التالية

 ـ تجري انتخابات ممثلي الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء العالم حسب نسب وجوده حيثما أمكن، باسـتثناء   1
مجلس المنتخبين فـي    األردن الذي يحظى بنظرة خاصة، وبما يقتضي وضع مقاييس لتمثيلهم من قبل اعضاء ال             

  . الداخل والشتات
 ـ اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة رئاسة المجلس الوطني الفلـسطيني والقيـادات    2

األساسية والسياسية في سجون االحتالل اإلسرائيلي اعضاء طبيعيون في المجلـس الـوطني الفلـسطيني، وال                
  . يخضعون لعملية االنتخاب

تنتهي عضوية جميع اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل من المجلس عند انتخـاب المجلـس    ـ  3
  . التشريعي الفلسطيني

 ـ ال يجوز ترشيح أي موظف في السلطة أو في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي عـسكري أو   4
  . سفير فلسطيني لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني

 هـو  1948عام للفلسطينيين وفق هذا التقرير في الوطن وباقي دول العالم بـدون فلـسطينيي    ـ المجموع ال 5
661،627،7 .  

  . عضو) 300( ـ العدد المقترح ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 6
  .  نسمة25,426 ـ النسبة المئوية للتمثيل هي عضو واحد لكل 7
  .  ـ الكسر الذي يزيد على النصف احتسب عضوا8
ـ 9  هذا التقرير يتضمن عدد الفلسطينيين في اميركا الالتينية في كل دولة على حدة، مع اإلشارة هنا إلى أنـه   

ال يوجد تقديرات ألعداد الفلسطينيين في األورغواي والبراغواي، وال توجد تقديرات أيضا ألعدادهم فـي دول                
  ). الدومينكان كوبا، جاماكيا، هاييتي، المارتينيك(الكاريبي 

  7/4/2006شرق القطرية ال
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  بشارة مرهج  
بعد إنشاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير السابق خليل مكـاوي وتكليفهـا معالجـة اوضـاع                  

وات متتالية لتأكيد   الفلسطينيين البائسة في لبنان، حققت هذه اللجنة الرسمية خطوات اولية ينبغي استكمالها بخط            
  . جدية الحكومة اللبنانية تجاه هذه القضية المزمنة التي تثقل على ضمير اللبنانيين

وفي مقدم هذه القضايا التي ينبغي التصدي لها تلك المتعلقة بشطب قيود الفلسطينيين في لبنان، حيث تشكل هذه                  
  . طينية كما على النسيج الوطني الفلسطينيالقضية منذ فترة قصيرة كابوساً يضغط على وحدة العائلة الفلس
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وملخص القول هنا ان السلطات اللبنانية تشطب قيد كل فلسطيني مسجل في الدوائر الرسمية لم يعد الجئاً ولـم                   
غير ان هـذا    . يعد له الحق، تالياً، الحفاظ على قيوده أو استصدار اوراق ثبوتية صادرة عن السلطات اللبنانية              

إن فلسطينيين كثر في    . و مقبوالً للوهلة األولى تسقط شرعيته فور التدقيق في ماهيته وقانونيته          التبرير الذي يبد  
لبنان تعرضوا فيما مضى لشتى انواع العسف والظلم مثلهم مثل اللبنانيين مما اضطرهم مرغمين مغادرة لبنان                

ية غالباً ما تكون مؤقتـة لتـسهيل   وهناك اضطروا لالستعانة بوثيقة رسم. الى بلدان اخرى طلباً لألمان والعمل 
وهذه االستعانة التي فرضتها ظروف قاهرة ليست جريمة وال يجوز اعتبارها مـسوغاً             . اإلقامة والتنقل وخالفه  

  . قانونياً للسلطات اللبنانية لشطب قيودهم في السجالت اللبنانية
ت عناوين سياسية تتنافى وحقـوق      إن هذه السجالت هي وثائق رسمية ال يجوز االنتقاص منها او تنقيصها تح            

وهذه الـسجالت اعتمـدت     . اإلنسان األولية وفي طليعتها الحق في امتالك وثيقة قيد، والحق في وحدة العائلة            
اصالً إلحصاء الفلسطينيين وتثبيت هويتهم الوطنية في وجه الحملة الصهيونية المستمرة لطمس هـذه الهويـة                

وبهذا المعنى فإن عمليات الشطب المتتالية تخـالف قـرارات األمـم            . دواعتبار الفلسطينيين شعباً غير موجو    
المتحدة وجامعة الدول العربية في الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني، كما تتنـاقض مـع الموقـف الثابـت                   
 للحكومة اللبنانية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للعودة الى أراضيه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفـي               

  . 194مقدمها القرار 
في جلسة ضمت، منذ شهر، وزير الداخلية بالوكالة الدكتور أحمد فتفت وبعض الشخصيات اللبنانية والفلسطينية               
أبدى الوزير اللبناني اعتراضه على عمليات شطب قيود الفلسطينيين المسجلين في الدوائر اللبنانيـة الرسـمية                

تلك إشارة رسمية في االتجاه الصحيح، فالمصلحة الوطنية والقومية         كانت  . والتي تخطت حد ثالثين الف عملية     
تقضي تحويل االعتراض إلى قرار بالرجوع عن قرارات الشطب غير القانونية ومتابعة العمل لتصحيح ملـف                

  .العالقات اللبنانية الفلسطينية
  7/4/2006السفير 

 
  ألحادية اإلسرائيلّية هل هو القانون الدولي؟االرّد على  .48

  يلينا كوبانه
 قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات اإلسرائيلية الحالية، عبر رئيس الوزراء بالنيابة إيهود أولمرت، بصفته رئيس 

. 2010الوزراء العتيد، عن نيته ترسيم حدود إسرائيل النهائية مع الضفة الغربية، بشكل أحادي، بحلول العام 
يليين أنّه أطلع إدارة بوش على هذه الخطّة، وألمح بوضوح الى أن وفي اليوم التالي، شرح للناخبين اإلسرائ

  .واشنطن أعطته، وبشكل غير رسمي، ضوءاً أخضر للمضي قدماً بخطّته األحادية
فهل أعطى أعضاء إدارة بوش فعالً الضوء البرتقالي أو حتى األخضر للمضي بهذه الخطة؟ إن كان ذلك 

، الذي ينص تحديداً على 1967لواشنطن من الموقف الذي اتخذته منذ العام صحيحاً، فهذا سيشكّل تحوالً أكيداً 
أن المسائل العالقة بين إسرائيل وأعدائها العرب حول الوضع النهائي يجب أن تحّل من خالل مفاوضات 

  .مباشرة بين الفرقاء المعنيين
بير إلسرائيل، لكن من دون بتقديم دعم مالي وسياسي ك) كما نتوقع بالتأكيد(وفي حال استمرت واشنطن 

االضطالع بأي دور في السعي الفعلي للتوصل الى سالم يتم التفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين، فكيف 
  سيؤثر ذلك على موقعها في الشرق األوسط والعالم؟

 منذ طبعاً، سبق لبوش أن خطا خطوة كبيرة بعيداً عن دعم واشنطن المستمر منذ زمن لسالم يتم التفاوض عليه
كان ذلك حين أكد لرئيس الوزراء أرييل شارون أنّه سيدعم تغييرات واسعة النطاق . 2004 ابريل عام /نيسان

في ضوء الوقائع :  في الضفة الغربية، وذلك بقوله1967في نطاق حدود ما قبل العام ) لمصلحة إسرائيل(
بيرة الموجودة، من غير الواقعي أن نتوقّع الجديدة على األرض، ومن ضمنها التجمعات السكنية اإلسرائيلية الك
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لكن على . 1949أن تفضي مفاوضات الوضع النهائي الى عودة كاملة وشاملة لخطوط الهدنة المرسومة عام 
من الواقعي أن نتوقع أن التوصل الى أي اتفاق على الوضع النهائي ال : األقل حينئذ، كان بوش ال يزال يقول

عالوة على ذلك، كان بوش . س تغييرات متفق عليها بشكل متبادل تعكس هذه الوقائعيمكن ان يتم إال على أسا
ال يزال يقول أيضاً حينها، ان الحاجز األمني الذي كان شارون بدأ لتوه في بنائه في عمق الضفة الغربية، 

 وليس دائماً، ويجب أن يكون موقتاً. يجب أن يكون، بحسب ما أعلنت حكومتكم، حاجزاً أمنياً وليس سياسياً
  .وبالتالي، أال يعرض أي من مسائل الوضع النهائي ألي ضرر، ومن ضمنها الحدود النهائية

فهو يعد بترسيم أحادي لخطّ الحدود، كما . اليوم، يعد أولمرت شعبه بأمر مختلف تماماً على هذين الصعيدين
إلى ذلك، قال . ، أي الجدار الفاصليعد بأن هذا الخط سيمر باإلجمال على طول خط الحاجز األمني الحالي

أولمرت ان مستوطنة معالي أدوميم وشريحة كبيرة من األراضي التي تقع بينها وبين القدس الشرقية، ستكون 
فإن كان كسب فعالً دعم واشنطن ليس لفكرة رسم . داخل الحدود الجديدة، واألمر ينسحب على غور األردن

 بل أيضاً لمحتوى هذه الخطة المتعلقة باألرض، فهذا يعني أن إدارة إسرائيل وحدها لحدودها الشرقية فحسب
بوش ابتعدت كثيراً ليس عن موقف القانون الدولي تجاه هذا النزاع فحسب بل بعيداً أيضاً عن أي صيغة يمكن 

  .أن تحظى بسهولة بدعم األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي
 االعتقاد في إسرائيل بأن أياً من الواليات المتحدة أو األمم في أعقاب فوز حماس في فلسطين، لربما ساد

). وهي غير موجودة حالياً(المتحدة أو االتحاد األوروبي تبدو مستعدة فعلياً لتحدي إسرائيل باسم عملية سالم 
سطينية أوالً، إن لم تؤد الجوالت المضنية للمفاوضات اإلسرائيلية الفل. أظن أن هذا االعتقاد في غير محلّه

المباشرة التي جرت منذ اتصاالت القناة الخلفية في أوسلو إلى شيء، من ناحية التوصل الى تسوية سالم نهائي 
تم التفاوض عليها، فإن الموقف البديل للمجتمع الدولي يجب أن يكون بالتأكيد موقف القانون الدولي إزاء هذه 

م األراضي عن طريق الحرب وعدم شرعية مغامرة المسائل، وهو موقف يستمر بالتأكيد على عدم قبول ض
، ان موقف الواليات المتحدة )وربما األهم من وجهة نظر الدبلوماسية الواقعية(ثانياً . بناء جميع المستوطنات

آنذاك، كانت الواليات . 2004في العالم بعيد جداً عن الموقف القوي الذي كانت تتحلى به في نيسان عام 
تختال في المسرح العالمي، معبرة عن ثقة كبيرة بأن مشروعها في العراق قد ينجح وأن المتحدة ال تزال 

  .تحويل معظم ما تبقى من الشرق األوسط وفقاً لرغباتها لن يتأخر كثيراً
. اليوم، يبدو موقف واشنطن في العالم أقل تأكيداً الى حد كبير، وهو أمر يمكن قياسه من خالل عدة مؤشرات

 ألف جندي أميركي ال يزالون منتشرين في مواقع خطرة للغاية في أرجاء 130، ونظراً إلى أن فضالً عن ذلك
ردة الفعل التي سيبديها العالمين ) أو على األقل قادتها العسكريون(العراق، ال يمكن أن تتجاهل واشنطن 

لسياسي والعسكري حتى العربي واالسالمي تجاه أي إشارات على أن واشنطن تواصل تقديم دعمها المالي وا
في وقت تسعى فيه إسرائيل بشكل سافر الى ضم مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية، ومن ضمنها القدس 

  .، مؤكداً انه موضوع لن يكون محور أي مفاوضات إضافية)بحسب خطة أولمرت(بالتأكيد 
حماس في االنتخابات النيابية في  هو فوز 2004وما من شك ان التغيير اآلخر الكبير الذي طرأ منذ العام 

وقد تسنت لي الفرصة لمحاورة أحد قادة حماس أخيراً، ومن الصحيح القول .  يناير/فلسطين في كانون الثاني
بيد أن موقف حماس تطور ببطء . إنهم يتّبعون مقاربة للنزاع ولحلّه أكثر تشدداً الى حد كبير من مقاربة فتح

صراحة أن حماس ستكون مستعدة ) من بينهم إسماعيل حنية(ول بعض القادة خالل األسابيع األخيرة، مع ق
وقد ذهب المسؤول في . لدخول هدنة طويلة مع إسرائيل إن استعاد الفلسطينيون كّل الضفة الغربية وغزة

حماس محمود رماحي، الى أبعد من ذلك إذ أكّد لي، قلنا بوضوح إن إسرائيل دولة موجودة ويعترف بها عدد 
كما يجب أن يعترف اإلسرائيليون بحق ! لكن الجهة التي يجب االعتراف بها هي فلسطين. ير من دول العالمكب

، بعد ذلك سيكون من السهل 1967الفلسطينيين في قيام دولة خاصة بهم على كافة األراضي المحتلة منذ العام 
  .التوصل إلى اتفاق
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 الموقف الذي يمكن وصفه بموقف القانون الدولي، أي في الواقع، يبدو أن حماس على وشك االصطفاف خلف
، وعدم شرعية المستوطنات 1967موقف يلحظ عدم القبول بضم إسرائيل ألي أرض من خالل حرب عام 

المبنية على األراضي المحتلة، لكنه موقف يعترف أيضاً بالوجود السيادي لدولة إسرائيل داخل حدود ما قبل 
حظ أن هذا الموقف هو جوهرياً الموقف الذي توافقت عليه الدول العربية في إعالن يمكننا أن نال. 1967العام 

  .2002بيروت عام 
 وما بعد، ابتعدت قيادة فتح أكثر فأكثر عن موقف 1993خالل جوالت التفاوض المتعاقبة مع إسرائيل من العام 

حتى هذه التنازالت . زالت غير المتبادلةالقانون الدولي، بشكل رئيس عبر منح إسرائيل عدداً متزايداً من التنا
لم تكن كافية إلقناع القيادة أو الشعب اإلسرائيلي بمعاملة قيادة فتح ) التي ندم عليها الكثير من مناصري فتح(

بسخاء أو احترام، ال بل على العكس، كلما قدم عرفات ومن بعده أبو مازن تنازالت ازدادت سخرية 
  .حهم وهجماتهم وتهميشهماإلسرائيليين وتطويقهم وقد

وليس من الواضح إن كانت هذه . اليوم، نحن أمام حكومة جديدة إلدارة السلطة الفلسطينية برئاسة حماس
وبحسب تقديري، المرتكز على ). متوقفة حالياً(الحكومة ستقوم بخطوات جديدة سريعة بشأن عملية سالم 

مع ذلك، فان قيامها بخطوات صامتة . قوم بأي خطوةحديث طويل أجريته مع الدكتور محمود زهار، فهي لن ت
وداخلية على غرار ما تقوم به فعلياً، من شأنها تقريب الحكومة الفلسطينية من موقف القانون الدولي أو موقف 

ال بد من تشجيع هذه الخطوة بالتأكيد، ويجب أن يسعى الديبلوماسيون في سائر المجتمع الدولي . إعالن بيروت
  .ل والتعاطي مع ممثلي الحكومة الجديدة على هذا األساسالى االتصا

  7/4/2006الحياة 
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 عبد الباري عطوان 
يبدو واضحا، ومن خالل المراسيم التي يصدرها رئيس السلطة السيد محمود عباس، بتعيينات لرجاالت العهد 

 الصدام مع حركة حماس تتزايد يوما بعد يوم، وقد القديم في مواقع عليا في االجهزة االمنية، ان احتماالت
باالمس اصدر الرئيس عباس  .تشهد االراضي المحتلة حربا فصائلية دموية في االشهر وربما االسابيع المقبلة

 درجة كبيرة من االهمية، ودون التنسيق مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية، االول يقضي بتعيين ىمرسومين عل
شباك قائدا لالمن العام الفلسطيني، والثاني بتعيين العميد نظمي مهنا مديرا عاما لالدارة العامة اللواء رشيد ابو 

 ىهذه التعيينات التي يبدو انها بداية الغيث هي تأكيد جديد عل .للمعابر والحدود ويتبع مباشرة لرئيس السلطة
 من حكومة حماس والحاقها بهيئة كل ما كان يتردد همسا من ان الرئيس عباس يريد سحب معظم الصالحيات

 تسيير االمور في االراضي المحتلة، وتتعامل مع المجتمع الدولي، ىالرئاسة، واقامة حكومة موازية تتول
ومن المفارقة ان السيد عباس يسحب كل الصالحيات التي انتزعها لنفسه  . وجه الخصوصىوالدول المانحة عل

 نحت منصب رئيس الوزراء، وتفصيله علي مقاسه، اثناء االزمة ىمن الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما جر
التي انفجرت بين الرجلين، اثر اجتياح القوات االسرائيلية للمقاطعة، واتخاذ واشنطن وتل ابيب قرارا بوقف 

   .التعامل مع الرئيس عرفات، والغاء جميع االتصاالت معه، وشطبه كشريك في العملية السلمية
فها هي واشنطن وتل ابيب . سه، ولكن باسرع مما يمكن ان يتصوره اكثر المتفائلين تفاؤالالتاريخ يعيد نف

ترفضان التعامل مع حكومة حماس النها رفضت االعتراف رسميا، وعلنا، بالدولة العبرية، ونبذ االرهاب، وها 
حيث تصبح منزوعة  الرئيس عباس، وتطالبانه ان يفرغ حكومة حماس من اي سلطات، بىهما تلجآن مجددا ال

رئاسة السلطة تتحكم باالجهزة االمنية،  .الصالحيات تماما، مثلما كان عليه حال الرئيس عرفات في آخر ايامه
 المعابر، وتلحق جميع الوسائل االعالمية من تلفزة واذاعات وصحف بها، وتمنع رئيس ىوتحكم سيطرتها عل

 الوزراء والفريق العامل معه، غير تسيير شؤون المجاري الحكومة من االقتراب منها، فماذا تبقي اذن لرئيس



 

 25

والمياه والكهرباء، وجمع الضرائب، وادارة شؤون المساجد، واصدار مراسيم بالسماح لرجال االمن باطالق 
   .اللحي وتشذيب الشوارب واداء الصلوات في اوقاتها

الحيات تنفيذية حقيقية، ويمكن القول ان  وزارة اوقاف معظمة ال تتمتع باي صىحكومة الدكتور هنية تتحول ال
الفرصة الوحيدة امامها هي التحول الي مجلس بلدي كبير فقط، والصراخ في المجلس التشريعي احتجاجا كيفما 

فاذا كان رئيس الوزراء ال يسيطر  .شاءت، تماماً مثل كل المعارضين في البلدان والبرلمانات العربية الشكلية
نة فارغة واجهزة امنية خارج نطاق صالحياته، وقضاء تابعا للرئاسة، ومعابر يسيطر  االعالم ويرث خزاىعل

عليها فريق ال يأتمر بأمره، ويمكن ان يمنعه من السفر في اي لحظة، فكيف سيؤدي مهام مركزه ويستحق 
ن البضائع ي المعابر تعني عمليا ان تعود اموال الضرائب المستحقة للسلطة مىالسيطرة ع اللقب الذي يحمله؟

 وزير المالية ى رئاسة هذه السلطة وليس الىالواردة الي اراضيها، وتقتطعها سلطات الجمارك االسرائيلية، ال
وهذه االموال تقدر بحوالي خمسين مليون دوالر شهريا، يمكن ان تسدد ثالثة ارباع رواتب . في حكومة هنية

 وزارة المالية، انتظارا لتشكيل وزارة المالية ىيلها الوقد جمدتها الحكومة االسرائيلية ورفضت تحو. الموظفين
 وزارة المالية الموازية في مكتب الرئاسة تسلم هذه االموال ودفع الرواتب ىبمعني آخر ستتول .الموازية

 يظل هؤالء تابعين لها، وخاصة في االجهزة االمنية الثالثة، االمن العام والمخابرات واالمن ىللموظفين، حت
والء االجهزة االمنية والموظفين هو غالبا لمن يدفع رواتبهم آخر الشهر، ولم يكن من قبيل الصدفة ان  .الوقائي

فالرسالة واضحة وتقول بالبنط . يتزامن تأخر دفع هذه الرواتب مع فوز حماس في االنتخابات التشريعية
س فتدبروا امركم، وضعوا حجارة، اذا اردتم السلطة فرواتبكم ستدفع في وقتها، اما اذا اردتم حما: العريض

   .وشدوا االحزمة علي بطونكم، وتشبهوا بالصحابة اذا شئتم
 لو ادي ذلك الي صدام، وحرب اهلية، بين بقايا السلطة، والفائزين ىهناك قرار بافشال حكومة حماس حت

ا انها تأتي بحركة ال الجدد بثقة الشعب الفلسطيني في الداخل، فال قيمة لالنتخابات وصناديق االقتراع طالم
انها لعبة  .تعترف باسرائيل وترفض نبذ االرهاب، وادانة الهجوم علي المستوطنات والمستوطنين االسرائيليين

خطرة بكل المقاييس، تتطلب ان يقف شرفاء حركة فتح وحكماء الشعب الفلسطيني في وجهها ووأدها في مهدها 
 . االقلى ثالثين عاما على مدىوقيادة الكفاح الفلسطيني عل تراث الحركة الوطنية من الشهداء ىحفاظا عل

نضال بعض رموز السلطة لم يعد موجها ضد االحتالل االسرائيلي لألسف، وانما ضد حكومة حماس وكيفية 
 انتخاب مرشحيها ىوضع اكبر قدر ممكن من العصي في دواليبها، وتكريه ابناء االرض المحتلة بها، والندم عل

في مقابل هذه المؤامرات يجب ان ال تنزلق حركة حماس الي االزدواجية في مواقفها، . ت االخيرةفي االنتخابا
 البلبلة التي ىونحن هنا نشير ال.  اساسه ثقة الشعب الفلسطينيى البرنامج نفسه الذي حازت علىوان تستمر عل

فالتبريرات  . المتحدة كوفي عنان االمين العام لالممىاحدثها خطاب الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية ال
التي سيقت حول وجود فقرة في الخطاب تقبل بالحل علي اساس دولتين متجاورتين، والتعايش السلمي مع 

 ىفالقول ان الفقرة ادخلت سهوا عل. جميع دول الجوار، تبدو غير مقبولة، وتكشف عن ارتباك وعدم خبرة
ان اخطر ما يمكن  . الكثيرين ونحن منهمىو غير مقنع بالنسبة الالخطاب، او لم تحذف من النسخة المعدلة، يبد

. ان يواجهه الشعب الفلسطيني في الداخل ان تكون سلطته برأسين متنافرين، ينعدم االنسجام والتنسيق بينهما
ا وربما لن نكون مغرقين في التشاؤم اذ .الن حالة كهذه ال يمكن ان تستمر وستؤدي الي التوتر ومن ثم الصدام

 عسكرية، وانهيارا حتميا للسلطة برأسيها، وسيكون ىقلنا ان الصدام لو حدث سيخلق فراغا سياسيا، وفوض
التطرف هو عنوان المرحلة، وما اكثر المتطرفين في اوساط الشعب الفلسطيني، فمعظم رجاالت تنظيم القاعدة 

بأبو زبيدة وانتهاء بـ ابو قتادة ، والبقية ومنظريها كانوا من فلسطين ابتداء من الشيخ عبد اهللا عزام، ومرورا 
 . لفهمكم

  7/4/2006القدس العربي 
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  خطط اسرائيل الجديدة  .50
  عبد الكريم ابو النصر 
انتهى عصر سالم الشجعان بعدما فشل في تحقيقه الفلسطينيون واالسرائيليون، وبدأ عـصر سـالم المتعبـين                 

مرت الجديدة باغالق ملف االنسحاب من الجـوالن سـنوات          المنهكين الذي سيتميز في عهد حكومة ايهود اول       
. طويلة واهمال سوريا النها فقدت تأثيرها االقليمي وليست لديها الرغبة او القدرة على تحرير اراضيها بـالقوة                

كما سيتميز باالستعداد االسرائيلي لالنسحاب من مزارع شبعا بعد تثبيت لبنانيتها رسميا ودوليا ضمن تفاهم مع                
ميركيين واالوروبيين وبترك المسؤولين اللبنانيين يعالجون قضية سالح حزب اهللا تحت الرعايـة الدوليـة،               اال

  . وبتركيز الجهود من اجل فرض امر واقع جديد وحدود جديدة على الفلسطينيين بالتنسيق والتفاهم مع واشنطن
 العربيـة،   –لعالقـات االسـرائيلية     وسيتميز ايضا بعدم تعليق آمال كبيرة على تطبيع رسمي واسع النطـاق ل            

وباعطاء اولوية خاصة لمواجهة خطر امتالك ايران السالح النووي، سواء باالعتماد على الضغوط الدولية او               
  . باللجوء الى الخيار العسكري

هذا هو تقويم مصادر ديبلوماسية اوروبية واميركية وثيقة االطالع بشأن مسار االوضاع على جبهـة النـزاع                 
 االسرائيلي في المرحلة المقبلة وانعكاساتها على المنطقة عموما في ضوء التغييرات المهمـة التـي                –بي  العر

احدثتها االنتخابات النيابية في تركيبة السلطة االسرائيلية بالتزامن مع تولي حكومة حمـاس مـسؤولياتها فـي                 
  . المناطق الفلسطينية

ن البارزين الذين تعاملوا ويتعاملون مباشرة مع ملـف النـزاع           ويتفق عدد من الخبراء االميركيين واالوروبيي     
 االسرائيلي، في ضوء ما لديهم من معلومات ومعطيات، على القول ان اسرائيل تشهد حاليا انقالبـا                 –العربي  

حقيقيا في اقتناعات وتوجهات مواطنيها وقادتها وصانعي القرار فيها، وهو انقـالب سـيؤثر مباشـرة علـى                  
ونذكر من هؤالء الخبراء الذين استمعنا اليهم في باريس او          .  واللبنانيين والسوريين والعرب عموما    الفلسطينيين

دنيس روس المنسق السابق لعملية السالم في الشرق االوسط، روبيـر           : اطلعنا على تقاريرهم التحليلية االخيرة    
مساعد السابق لروس، دومينيك مويزي     مالي مستشار الرئيس السابق بيل كلينتون لشؤون المنطقة، ارون ميلر ال          

المستشار  الخاص في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، آالن ديكهوف الباحث الفرنسي المخـتص بالـشؤون                
االسرائيلية، سيلفان سيبيل احد رؤساء تحرير الموفد، اضافة الى روبير فيدرين وزيـر الخارجيـة الفرنـسي                 

  : اسية لهذا االنقالب في اقتناعات االسرائيليين وتوجهاتهم هي اآلتيةويرى هؤالء ان العناصر االس. السابق
اوال، االسرائيليون في حال من البلبلة والضياع، اذ انهم فشلوا في الحاق الهزيمة بالفلسطينيين ولم يتمكنوا مـن      

ي التوصل الى سالم    دفعهم الى االستسالم بعدما تمرد هؤالء عليهم وفجروا انتفاضتهم الثانية، كما انهم فشلوا ف             
حقيقي دائم معهم، ولذلك قرروا، بغالبيتهم الكبيرة، اعتماد الخيار الثالث وهو االنفصال عن الفلـسطينيين فـي                 

  . افضل الظروف الممكنة والمالئمة للدولة اليهودية ولمصالحها االمنية والحيوية واالستراتيجية
رائيل الكبرى الذي تبنّته قوى اليمين المتطرف المدعومة        ثانيا، تخلى االسرائيليون، في وقت واحد، عن حلم اس        

من المستوطنين، وعن وهم المصالحة التاريخية مع الفلسطينيين وعبرهم مـع العـرب، وهـو مـا روج لـه          
فقـد اعتـاد االسـرائيليون،    . خصوصا رؤساء الحكومة السابقون اسحق رابين وشمعون بيريس وايهود باراك         

زب العمل وحلفائه حين كانوا يريدون تحقيق السالم مع الفلسطينيين والعرب، كما            تاريخيا التصويت لمصلحة ح   
لكـنهم لـم    . اعتادوا التصويت لمصلحة تكتل الليكود وحلفائه حين كانوا يريدون اعطاء االولوية لضمان امنهم            

قق، ولم يعـودوا     يعودوا يريدون السالم الذي روج له رابين وبيريس وباراك وحلفاؤهم، الن هذا السالم لم يتح              
يريدون االمن الذي فشل الليكود وحلفاؤه في توفيره لهم، ولذلك دعموا هذه المرة خيار فرض الـسالم اآلمـن                   

ولم يعد االسـرائيليون يريـدون    . الذي يالئمهم على الفلسطينيين ما داموا لم يحصلوا عليه عبر التفاوض معهم           
النتفاضة والمواجهة الدامية التي انتهت بفوز حمـاس فـي          االستماع الى الفلسطينيين، وخصوصا بعد سنوات ا      
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بل ان االسرائيليين يريدون فقط التحدث الى الفلسطينيين        . االنتخابات وتشكيلها الحكومة في المناطق الفلسطينية     
  . من اجل ابالغهم شروط ومضمون السالم اآلمن الذي تريده اسرائيل ويحفظ طابعها اليهودي

للمرة االولى في تاريخ اسرائيل، حصلت االحزاب اليمينية المتشددة الداعمـة لالسـتيطان             ثالثا، نتيجة ذلك، و   
مما ) البرلمان( مقعدا فقط في الكنيست      32والقامة اسرائيل الكبرى او لتطهير الدولة اليهودية من العرب، على           

زاب الراغبة في تحقيـق     يجعلها عاجزة عن تعطيل اي قرار تتخذه الحكومة الجديدة، وفي المقابل حصلت االح            
االنفصال عن الفلسطينيين والتخلي عن اجزاء مهمة من الضفة الغربية، وعلى رأسها حزبا كاديمـا والعمـل،                 

  . على غالبية مريحة من المقاعد النيابية
  ماذا ينتظر فلسطين ولبنان وسوريا؟ 

ى عـصر االسـتعداد االسـرائيلي       فقد انته .  االسرائيلي –رابعا، هناك صفحة طويت في تاريخ النزاع العربي         
 في المئة من الضفة الغربية اضافة الى غزة من اجل السماح بقيام دولة فلـسطينية                95لالنسحاب من اكثر من     

عاصمتها القدس الشرقية في مقابل السالم الكامل والنهائي مع الفلسطينيين، كما كانت الحال في عهود رابـين                 
تعداد االسرائيلي لالنسحاب من الجوالن المحتل، باستثناء بضع مئـات          كما انتهى عصر االس   . وبيريس وباراك 

وانتهى ايضا عصر الحماسة االسـرائيلية      . من االمتار حول بحيرة طبريا، في مقابل السالم الكامل مع سوريا          
فقد اصبح االسرائيليون يتصرفون    . القامة شرق اوسط جديد على اساس المصالحة والتطبيع مع الدول العربية          

على اساس ان ما يحتاجون اليه وما تحتاج اليه المنطقة، هو سالم المتعبين، سـالم الـذين انهكـتهم سـنوات                     
المواجهة والحرب الطويلة وسنوات التفاوض غير المجدية التي لم تؤد سوى الى المزيد مـن العنـف والقتـل          

ص حدة المواجهات الى ادنى حد والـى        وسالم المتعبين، وفقا لالسرائيليين، هو الذي سيؤدي الى تقلي        . والدمار
صيغة واقعية لتعايش سلمي طويل مع اطراف النزاع ليس من الضروري ان يتم تكريسه في اتفاقـات سـالم                   

  . رسمية او في مصالحة تاريخية تبتعد كلما اراد المعنيون بها االقتراب منها الن ثمنها باهظ
تعايش سلمي واقعي قائمة بين سوريا واسـرائيل منـذ          خامسا، يرى المخططون االسرائيليون ان هناك صيغة        

 عام توقيع اتفاق فصل القوات بين البلدين، اذ لم تشهد جبهة الجوالن منـذ ذلـك الحـين اي عمليـات                      1974
 –وهناك ايضا هدوء امني نسبي الى حد كبير على الجبهة اللبنانية            . عسكرية او فدائية سورية ضد االسرائيليين     

، تخرقه بين الحين واآلخر عمليات فدائية تذكيرية يقـوم          2000 االنسحاب االسرائيلي في ايار      االسرائيلية، منذ 
 االسرائيلية السباب لبنانية بل السباب ايرانيـة        –ولن يتم تسخين الجبهة اللبنانية      . بها حزب اهللا الثبات وجوده    

  . يلاذا ما حصلت مواجهة عسكرية حقيقية بين ايران واميركا او ايران واسرائ
لذلك يرى االسرائيليون انه ليست هناك حاجة إلحياء عملية التفاوض مع سوريا ولبنان النها في اي حال لـن                   
تؤدي الى اي نتيجة، بل ان التركيز يجب ان يكون في المرحلة المقبلة على ايجاد صيغة تعايش امني وسـلمي                    

الل التمسك بمبدأ االرض في مقابل الـسالم،        وهذه الصيغة لن يتم التوصل اليها من خ       . طويلة مع الفلسطينيين  
 والذي ال يزال الفلسطينيون يتمسكون      1991الذي قامت عليه عملية السالم منذ انطالقها في مؤتمر مدريد عام            

اما قبول الشروط االسرائيلية    : به، بل يرى االسرائيليون انه يجب التخلي عنه ووضع الفلسطينيين امام خيارين           
يش السلمي االمني الواقعي او ان على اسرائيل ان تقرر وحدها ما يجب ان تقدمه للفلسطينيين                لتحقيق هذا التعا  

على صعيد االنحسابات والترتيبات الحدودية واالمنية، بما يتالءم في الدرجة االولى مع مصالحها الحيوية وان               
  . تم ذلك على حساب المصالح الفلسطينية الحيوية واالساسية

ر وتقويم الخبراء االميركيين واالوروبيين البارزين الذين اسـتمعنا الـيهم او اطلعنـا علـى                هذا هو، في تقدي   
تحليالتهم اخيرا، ثمن تخلي االسرائيليين عن حلم اسرائيل الكبرى وعـن وهـم المـصالحة التاريخيـة، مـع                   

الون يحلمـون بالـسالم     ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي فرنسي مطلع فان الفلسطينيين ال يز          . الفلسطينيين والعرب 
الذي يؤمن لهم الغالبية الكبيرة من حقوقهم ومطالبهم المشروعة، سواء تلك المتعلقـة بـاالرض، او بالدولـة                  

اما االسرائيليون فقد اصبحوا يطمحون فقط الى سـالم متواضـع محـدود             . الفلسطينية او بالقدس او بالالجئين    
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سه اهتماما اكبر واوسع بمشاكلهم االقتصادية واالجتماعية       يقررون هم مضمونه وشروطه، ويولون في الوقت نف       
  . والمعيشية عموما، وهو ما لعب دورا مهما في االنتخابات النيابية االخيرة

  الصفقة الكبرى بين اولمرت وبوش 
ضمن هذا االطار اكدت لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطالع في باريس ان ايهود اولمرت زعيم حزب                 

ا يعطي االولوية لعقد صفقة كبرى مع ادارة الرئيس جورج بوش تتضمن تأييد واشنطن وموافقتها علـى                 كاديم
خطة اسرائيلية لمعالجة النزاع مع الفلسطينيين في المرحلة المقبلة والتوصل تدريجيا الى صيغة تعايش سـلمي                

وترتكز هذه الخطـة  . ئيليين وتوجهاتهمامني بين الطرفين، بما يتالءم مع التغييرات العميقة في اقتناعات االسرا 
العمل على اقامة اسرائيل الموسعة التي ستضم اجزاء مهمة من الضفة الغربيـة فـي               : على قاعدة اساسية هي   

وتتضمن هذه الخطة التي يؤيدها بصورة      . مقابل تقليص حجم الدولة الفلسطينية المقترحة ومساحتها واستقالليتها       
 العمل، وكذلك احزاب اخرى ستشارك في الحكومة االئتالفية الجديدة، العناصر           غير معلنة والى حد كبير حزب     

  : االساسية اآلتية
اوال، الحصول على موافقة االدارة االميركية، الضمنية او المعلنة، على ان تـضم اسـرائيل الـى اراضـيها                   

عة جنوب بيت لحم، ومعاليه     غوش عتصيون الواق  : التكتالت االستيطانية الثالث الكبرى في الضفة الغربية وهي       
ويعيش في مستوطنات الضفة والقدس اكثر      . ادوميم التي ستصبح جزءا من القدس، وارييل شمال غرب الضفة         

  .  الف مستوطن350من 
  .  الفا70ثانيا، يتم تفكيك المستوطنات الصغيرة الواقعة شرق الجدار االمني وترحيل سكانها البالغ عددهم نحو 

بالقدس موحدة وتحت السيادة االسرائيلية والتخلي عن فكرة جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة             ثالثا، االحتفاظ   
  . الفلسطينية المقترحة

 670رابعا، اكمال بناء الجدار االمني الفاصل بين المناطق الفلسطينية واسرائيل والذي سـيبلغ طولـه نحـو                  
  . كيلومترا

دن بحيث يصبح نهر االردن هو الحـدود اآلمنـة لهـا مـع              خامسا، تحتفظ اسرائيل بسيطرتها على غور االر      
  . االردن

 في المئة من الـضفة      65 الى   60سادسا، ينسحب االسرائيليون خالل مهلة زمنية غير محددة يقررونها هم من            
الغربية حيث الكثافة السكانية الفلسطينية، لكن هذه االراضي تبقى تحت سيطرة الجيش االسرائيلي الى ان يـتم                 

صل، بعد سنوات، الى اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين فيجري حينذاك تسليمها اليهم ليقيموا عليها دولتهم،                التو
لكن الواضح ان هذه الدولة الفلسطينية ستكون مطوقة باالسرائيليين من كل االتجاهات وخاضعة لسيطرة الدولة               

  . اليهودية
 االسرائيلي  –دأ مفاوضات الحل النهائي للنزاع الفلسطيني       سابعا، يتطلب تنفيذ هذه الخطة بضع سنوات، ولن تب        

وترسيم الحدود النهائية للدولتين ومعالجة مشكلة الالجئين اال بعد مرور فترة زمنيـة طويلـة يثبـت خاللهـا                   
وأوضحت المصادر ذاتهـا    . الفلسطينيون رغبتهم الفعلية واستعدادهم الجدي للعيش في سالم مع الدولة اليهودية          

مرت ابلغ الى المسؤولين االميركيين انه مستعد للتفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس علـى                 ان أول 
طريقة تطبيق هذه الخطة االسرائيلية، اذا كان الرئيس الفلسطيني راغبا او قادرا فعليا على الدخول في عمليـة                  

رفـض ابـو مـازن هـذه        أمـا اذا    . تفاوض مع االسرائيليين على هذا االساس في ظل وجود حكومة حماس          
المفاوضات وهذه الخطة االسرائيلية، فسيقوم االسرائيليون بتطبيقها تـدريجا وبقـرارات واجـراءات أحاديـة               

  . الجانب
هذه هي اتجاهات ومالمح مرحلة سالم المتعبين، وهو سالم سيدفع ثمنـه الفلـسطينيون خـصوصا والعـرب                  

  .م الشجعان الذي لم يتحقق فعلياالمعنيون باالمر عموما، كما  دفعوا سابقا ثمن سال
  7/4/2006النهار 
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   نسرين ناضر: ترجمة،دانيال ليفي
. يجب أن تثير دراسة جديدة بعنوان اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األميركية صحوة في طرفَي المحيط              

كينيـدي  . رشيمر من جامعة شيكاغو وستيفن وولت من كلّية جون ف          جون م  –وقد أعدها أكاديميان محترمان     
نُِشرت أوالً على موقع كلّية كينيدي على اإلنترنت ثم في لندن ريفيو أوف             (لإلدارة الحكومية في جامعة هارفرد      

  ). بوكس
إلى الدقّة وإلى تبيان    يفتقر  . إنّه مزعج حتّى بالنسبة إلى إسرائيلي ال يتورع عن انتقاد ذاته          . لهجة التقرير قاسية  

 اليهودية بحسب الترتيب األلفبائي، وكيف يتفاعل اللوبي مع         -الفوارق عندما يدرس عالم المنظّمات األميركية       
  . اإلستابلشمنت اإلسرائيلي وآلة اليمين اإلعالمية األوسع نطاقاً

) أيبـاك (مة األميركيـة اإلسـرائيلية      وتبالغ الدراسة أحياناً في تعظيم النفوذ الكلّي المزعوم للجنة الشؤون العا          
كما تتجاهل الدراسة إلى حد كبير      . متجاهلةً محطّات أساسية كانت فيها الواليات المتّحدة وإسرائيل على خالف         

مشاحنات اللجنة مع اإلدارات اإلسرائيلية التي يسيطر عليها الحمائم، ال سيما عندما قوضـت سـلطة إسـحق                  
  . يتها المفرطة في معظم األحيان مع الرأي السائد في أوساط اليهود األميركيينرابين، وكيف تتعارض صقور

فتمـاهي المـصالح األميركيـة مـع المـصالح      : لكن القضية التي يدافع عنها وولت ومرشيمر لها أسس قوية 
 واشنطن في الحـد  اإلسرائيلية يفسَّر في شكل أساسي من خالل التأثير الذي يمارسه اللوبي المؤيد إلسرائيل في  

من آفاق النقاش العام، وليس من خالل واقع أن إسرائيل هي ورقة استراتيجية حيوية أو تملك قضية أخالقيـة                   
أبعد من الحقّ في الوجود الذي هو غير مهدَّد في مختلف األحوال، كما يلفت كاتبـا                (مقنعة جداً ويجب دعمها     

  ). التقرير
سة هو عندما تصف كيف يعرقل اللوبي النقاش بواسطة الترهيب، أمـا الناحيـة              أكثر ما يثير الصدمة في الدرا     

وفـي  (األكثر مواكبةً للواقع فتتمثّل في عرضها المفصل لإلساءة التي تلحقها أجندة اللوبي بالمصالح األميركية               
  ). نهاية المطاف بالمصالح اإلسرائيلية أيضاً

لقد رتّـب الـدفاع عـن االحـتالل اإلسـرائيلي          : لى الشكل اآلتي  يمكن قراءة النقطة الجوهرية في الدراسة ع      
لألراضي العربية على المجتمع األميركي المؤيد إلسرائيل نتائج مشابهة لتلك التي ترتّبت على إسرائيل بفعـل                

  .  فقد شوش بوصلة هذا المجتمع األخالقية وبوصلة مصالحه الذاتية العقالنية–االحتالل الذي تمارسه 
فالمواضيع نفـسها تتكـرر فـي    . ياق الذي نُِشر فيه التقرير يجعل منه أكثر من مجرد شأن أكاديمي عابر        والس

  . العديد من الكتب المهمة بما فيها بوابة القاتل وسياسة اهللا وضد كّل األعداء التي صدرت أخيراً
جنة الشؤون العامة األميركية     ليتنن المدعوم من ل    -روس  / في الكونغرس، جرى وقف مشروع القانون النتوس      

قادت منظّمات  . اإلسرائيلية والذي يفرض قيوداً ال سابق لها على المساعدات إلى الفلسطينيين واالتّصاالت بهم            
أميركية معتدلة مثل منتدى السياسة اإلسرائيلي وأميركيون من أجل السالم اآلن والتحالف اليهودي مـن أجـل                 

 معارضـة مـشروع   –ا سياستها التي تختلف عن األخرى ببعض التفاصيل الدقيقة  ولكّل منه  –العدالة والسالم   
ويحاكَم عضوان سابقان في لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية بتهمة إفشاء معلومـات تتعلّـق               . القانون

   .لم تصل األمور بعد إلى مرحلة الذروة لكن ال شك في أن الوقت حان للنقاش.  باألمن القومي
. المؤسف، ولو كان متوقّعاً، أن رد الفعل على الدراسة تميز بمزيج من االحتجاج العنيف واالعتـداد بـالنفس                 

  .  اإلسرائيلية-فتفادي النقاش الصريح لن يسمح بتحقيق المصالح اإلسرائيلية وال بتعزيز العالقات األميركية 
  : إليكم بعض النقاط التي يمكن بحثها في هذا النقاش



 

 30

فاالضطرابات في  . الً، الجهود التي تُبذَل للتوحيد بين األجندة اإلسرائيلية وأجندة المحافظين الجدد خطأ فادح            أو
العراق الذي اتّخذه تنظيم القاعدة موطئ قدم له، وتزايد النفوذ اإليراني وترسيخ حماس نفوذهـا فـي الـسلطة                   

  . تعاونالفلسطينية هي مجرد جزء من النتائج المترتّبة عن هذا ال
فنظـراً إلـى دعمهـم      . ثانياً، األجدى بإسرائيل أن تنأى بنفسها عن أصدقائنا في اليمين اإلنجيلـي المـسيحي             

للمتطرفين في إسرائيل ووصفهم لالنهيار الجسدي لرئيس وزرائنا بأنّه عقاب من اهللا وإيمانهم بأنّنا سنهتدي في                
  . سؤولية مثيرة لالشمئزازالنهاية أو نواجه الذبح، ينم هذا التحالف عن ال م

ثالثاً، يجب أال تكون إسرائيل طرفاً في التكتيكات المستقوية التي تُستعمل إلسكات النقاش حول السياسات فـي                 
الواليات المتّحدة مثل ضبط األكاديميا بواسطة مجموعات على غرار كامبوس ووتش التـي يرأسـها دانيـال                 

فمن المفيد إلسرائيل أن ينتقـل النقـاش       . أنّه غير يهودي إلى أبعد حدود     أقّل ما يقال عن هذا األمر هو        . بايبس
  . العلني والنقدي الذي يدور هنا في الداخل إلى الواليات المتّحدة
 عذر التشجيع الخارجي علـى القيـام بـأمور          –رابعاً، يحرم اللوبي إسرائيل شيئاً تفيد منه بلدان أخرى كثيرة           

  . كنّها ضرورية على الصعيد الوطنيشائكة من الناحية السياسية ل
بالنـسبة إلـى    . تزيد المؤشّرات التي توحي بأن إسرائيل واللوبي المؤيد لها ال يعمالن على الموجـة نفـسها               

إسرائيل، يرتدي االنسحاب من غزة وعمليات اإلجالء المستقبلية في الضفّة الغربية أهمية وطنية اسـتراتيجية،               
بالنسبة إلى إسرائيل، يطرح فوز     . لوبي المؤيد إلسرائيل فهي مناسبة للمماطلة وزرع اإلرباك       أما بالنسبة إلى ال   

حماس في االنتخابات تحديات معقَّدة وصعبة، أما بالنسبة إلى اللوبي فهو ضربة ناجحة في العالقـات العامـة                  
  . ومناسبة لعرض العضالت في المجلس التشريعي

كانت لتنقذ أرواحاً إسرائيلية وتقلّـص      ... اللوبي منَع إسرائيل من انتهاز فرص     كتب وولت ومرشيمر أن تأثير      
وتابعا من شأن استعمال النفوذ األميركي لتحقيق سـالم عـادل بـين إسـرائيل               . عدد المتطرفين الفلسطينيين  

الديموقراطية في  والفلسطينيين أن يساعد على تطبيق األهداف األوسع نطاقاً المتمثِّلة بمكافحة التطرف وترويج             
  . الشرق األوسط

ليست مسألة استرضاء بل إنّها مسألة خيارات ذكية، ولو صعبة، في السياسات، تأخذ أيضاً في االعتبار حاجات                 
  . إسرائيل وأمنها

باختصار، إذا كانت إسرائيل في صدد ولوج حقبة جديدة من السالمة الوطنية والتخلّي عن االحتالل، يجب إذن                 
 اإلسرائيلية، وإصالحه من الـداخل أو       -ظر في دور اللوبي المؤيد إلسرائيل في العالقات األميركية          إعادة الن 

  . االعتراض عليه من الخارج
وكـان فـي رأس   .  إيهود باراك  ،مستشار سابق لشؤون السياسات في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق         

  ة جنيف قائمة اإلسرائيليين الذين عملوا على إعداد مبادر
  عن إنترناشونال هيرالد تريبيون 

  7/4/2006النهار 
  

  : كاريكاتير .52
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