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   االعتراف بوجود إسرائيل يحتاج إلى إستفتاء شعبي: الزهار .1

 محمود الزهار  إليهأشار ما :وكاالتوغزة  من 7/4/2006 اسالم أون الين  مراسل مصطفى الصوافذكر
، وإمكانية تعايش دولتين فلسطينية  إمكانية إجراء استفتاء شعبي حول مسألة االعتراف بوجود إسرائيلمن

ن حماس أ ,في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز حيث ورد . اإلسرائيلي–وإسرائيلية كحل للنزاع العربي 
مستعدة لبدء محادثات مع اللجنة الرباعية حول إمكانية تعايش دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في مواجهة 

غير أنه دعا إسرائيل والمفاوضين الدوليين . ها عن الحكومة الفلسطينيةتهديدات البلدان الغربية بقطع مساعدات
. يجب أن نستمع أوال إلى المقترحات قبل أن نجيب عليها, قائالوأضاف  .إلى تقديم مقابل لهذا االعتراف مسبقا

لك يجب أن وإذا لم تكن كذ. تلبي مطالب الفلسطينيين نستطيع آنذاك أن نتخذ قراراوكانت واضحة جدا ما إذا ف
وحول إصرار اللجنة الرباعية على حل يقوم  .فلسطين ليست ملكا لناف. نجري مشاورات ونسأل الناس آراءهم

   وعلى أي أساس سيتم ذلك؟,الحل هذا لها مفهومتسائل عنعلى دولتين، 
الزهار أن : لندن والناصرةو رام اهللا  منأسعد تلحمي ومحمد يونسعن مراسليها  8/4/2006 الحياة وأضافت

 للدخول مباشرة في محادثات مع المجتمع الدولي تتناول مسألة تعايش دولتين فلسطينية حماسأبدى استعداد 
ولم يشر الى  .واسرائيلية في المنطقة لكنه طلب مسبقاً معرفة ماذا سيعطي المجتمع الدولي واسرائيل في المقابل

شدد على ان حكومته لن تتصدى حيث . المجتمع الدوليامكانية نبذ العنف او االعتراف باسرائيل كما يطالب 
 هفسرت تصريحات في حين .للفصائل، مثل الجهاد وكتائب االقصى اذا نفذت عمليات ضد الكيان االسرائيلي

قال نزار عمار حيث .  الذي نادى بإزالة اسرائيل88بانها االشارة االولى الى ان حماس مستعدة لتعديل ميثاق 
ان حماس تحاول اعطاء تنازالت كالمية في مواجهة , يني للدراسات االمنية واالستراتيجيةمن المركز الفلسط

  .الضغوط الدولية لكنني ال اعتقد انها مقنعة للعالم
غيـر     هـذه التقـارير       أن,  إلى تأكيد ناصر الدين الشاعر      :   رام اهللا من   8/4/2006األيام البحرينية   ونوهت  
قـد التأييـد    الفكر وتخاطر بف     التحول الهائل في       فكرها ولن تقدم على مثل هذا      وأن حماس لن تعدل   , صحيحة
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تعهـدت     بإسرائيل التـي      استعداد للحديث حول حل قائم على دولتين اعترافا ضمنيا           وسيعتبر أي  .  لها   الشعبي
  . الحركة رسميا بتدميرها

 إلى أن الصدمة بدت على هنية       :القدس ووكاالت  من   8/4/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  ولفتت
  .عن مصدرهاحيث نفى ذلك متسائال ,  التي أشارت إلى حل الدولتين صحة التقاريرحين سؤاله عن

 انهـا لغـة     , بيريز رفض امس فكرة الزهـار وقـال        إلى أن : لندن من   8/4/2006 الشرق األوسط    وأشارت
.  بشروط حماس وبعدها فقط نكون على استعداد لتنظيم االسـتفتاء          مزدوجة، النه قال ان على اسرائيل ان تقبل       

  .نه امر مفروض وليست مفاوضاتوأعتبر أ
 

 يتفقان على تعزيز التنسيق بين الرئاسة والحكومة   هنّيةوعباس  .2
د محمود عباس، على أنه سيمنح الحكومة كل يأك ت:8/4/2006 48 عرب مراسلة موقعألفت حدادذكرت 

 االجتماع ناقش االعتداءات إنوقال عقب لقائه إسماعيل هنية،  .ينص عليها القانون األساسيالصالحيات التي 
 األمور التي تساعد الحكومة على القيام بأعمالها ةناقشم  كما تمت.اإلسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني

من جهة اخرى انتقد و .احسب القانون االساسي الذي يمنحها الصالحيات الضرورية الالزمة لنجاح عمله
التصريحات والمواقف الخاصة بحجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني مؤكدا انه ال يجب معاقبة الشعب 

من جهته على انه جرى التأكيد على الحرص المتبادل  أما هنية فقد أكد .الفلسطيني على خياره الديمقراطي
تأكيد على التكامل بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة تم الكما , إلنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية

من خالل , نمؤسستيالاالتفاق على تشكيل خلية عمل لدراسة الملفات الخالفية بين و ,وتعزيز التنسيق بينهما
 والتشاور المسبق حول ,اعتماد كل من رئيس ديوان الرئيس وأمين عام مجلس الوزراء قناة اتصال دائمة

 على التعاون بين الرئيس والحكومة إليجاد , أيضا انه تم التأكيد,قائالوتابع  .رات التي تتخذالمراسيم والقرا
 .زمة المالية الراهنة وكيفية التعامل مع التوجهات والسياسات التي تكرس معاناة الشعب الفلسطينيلألالحلول 

انه ال صحة للحديث عن ر مؤكدا إلى  وأشا.تم االتفاق على متابعة العديد من الملفات االدارية والماليةكما 
لفكرة وجود   الفتا إلى تأكيد رفض عباس.حكومة موازية للحكومة الحالية في مكتب الرئاسة كما أشيع أخيرا

  .حكومة ظل
عباس أبلغ هنية ان استعادة الرئاسة الصالحيات أن : رام اهللا والوكاالت من 8/4/2006 النهار وأضافت

وقالت  .دودية وفي ما يتعلق ببعض التعيينات هدفها قطع الطريق على اريحا اخرىاالمنية على المعابر الح
 ان عباس ال يريد استعادة صالحيات من الحكومة، اال اذا اقتضت المصلحة الوطنية العليا , فلسطينيةمصادر

ة، لئال  شرح امس هذه النقطة لرئيس الوزراء ولقادة حماس في غزعباسواضافت ان .  ذلكللشعب الفلسطيني
  .حكومةالتفسر قرارات سريعة ومفاجئة بأنها موجهة ضد 

  
   ال تغيير في رفض حماس االعتراف باسرائيل ونبذ العنف:هنية .3

ألسوشييتدبرس، لوأكد . هنية االعتراف باسرائيل، مطالباً بتفهم الواليات المتحدةإسماعيل  رفض : أ ب ـغزة
 , التحرك على الجبهات السياسية والتفاوض مع من يريدان عباس كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير، يمكنه

قد يعترف باسرائيل، ووعندما سئل عما اذا كان رجالً واقعياً  .والمهم ما سيعرض على الشعب الفلسطيني
 لكنه أضاف أن ال تغيير في رفض حماس االعتراف باسرائيل ونبذ العنف واحترام ,ن هذا سؤال كبيرأ أعتبر

وفي الوقت ذاته، تحدث هنية بنبرة تصالحية لدى حديثه عن الواليات  .لتي وقعتها السلطةجميع االتفاقات ا
 نافيا من جهة . تجاه الواليات المتحدة وال الغربال. ال نريد أن تبقى مشاعر العداء في المنطقة, المتحدة، قائالً

  . أن يكون هناك وجود لتنظيم القاعدة في األراضي الفلسطينيةأخرى
  8/4/2006الحياة 
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  مساحة للتحرك السياسيالحكومة الفلسطينية تدرس برامج تتيح لعباس  .4

ستناقش حكومة حماس، في اجتماعها االثنين او الثلثاء، مشروعاً يقدمه محمود الزهار :  محمد يونس-رام اهللا 
 وقالت مصادر في .لتبني برنامج الحل المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية القائم على أساس دولتين لشعبين

 ان الحكومة تتجه الى تبني هذا البرنامج لتخفيف الضغط الغربي عليها، ومنح محمود عباس مساحة ,الحركة
 ندرك جيداً ان أي موقف تتبناه الحركة والحكومة، مهما أننا ,حماسوقال مسؤول بارز في . للتحرك السياسي

ننا نتجه لتبني هذا الموقف كاستحقاق سياسي دولي، كان سلمياً، لن يلقى أي قبول او ترحيب اسرائيلي لك
  .ولتسهيل مهمة عباس

  8/4/2006الحياة 
  

  حكومتنا لن تبيع مواقفها مقابل المال :غازي حمد .5
الحكومة الفلسطينية أعلنت أمس أن قرار االتحـاد        أن   :وكاالت نقال عن    8/4/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت

ة إليها، يندرج في إطار االبتزاز، وأكدت أن هذا اإلجراء لن يحملهـا علـى               األوروبي تعليق مساعداته المباشر   
ينبغي على األوروبيين أن يفكروا مجددا ويفهموا أن هذه الحكومة لن           أنه   , هاوصرح المتحدث باسم  . الرضوخ

أيـضا   لن يعاقبوا الحكومة وحدها بل       وهم , إن هذا القرار سيئ وغير عادل      ,وأضاف. تخون مواقفها السياسية  
  .الشعب الفلسطيني برمته

لن أنها  أكد, إلى أن الناطق بإسم الحكومة الفلسطينية: رام اهللا من 8/4/2006 الحياة  مراسل محمد يونسونوه
  .تبيع مواقفها مقابل المال

ل اسماعيل هنية ان االجراء يناقض الثقافة االوروبيـة ومـا           وق: نقال عن وكاالت   8/4/2006السفير  وذكرت  
 ، للمواقف المتعجلة ضد الشعب الفلسطيني وضد الحكومة       اهذا استمرار أن  اضاف  و. لعالم الى القيام به   يدعون ا 

هـذا القـرار   إن ,  قـائال وتابع. ومن شأنها أن تفاقم المعاناة وتعطي غطاء لالحتالل ومبرراً الستمرار عدوانه  
 موضـحا أنـه     ,ها تريد ان تحمي حقوق     مستهدفة ألنه  ها ألنه بدأ يشعر بأن    ,سيزيد من احتضان الشعب للحكومة    

 محمود الزهـار،    أما. سيرسل عددا من وزرائه إلى الخارج في محاولة إلقناع الدول األوروبية بتغيير موقفها            
 ان يؤدي وقف المساعدات إلى إضعاف مصداقية االتحاد األوروبي في العـالمين             إلى خشيته من جهته،   فأشار  

  . ه اليوم رسالة خطية لوزراء االتحاد مضيفا انه سيوج,العربي واإلسالمي
  
    في غزة تخفيفا للنفقاتالتشريعي يغلق مكاتبه الفرعية .6

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن المجلس التشريعي قرر اغالق جميع مكاتبه الفرعية في قطاع غزة ونقلهـا                 
  .مدينة، من اجل تخفيف النفقات المالية على السلطةالإلى مقره الرئيسي وسط 

  8/4/2006البيان 
  

 أمريكا وأعوانها يريدون ديمقراطية على مقاسهم الخاص : هنّية .7
 طالب زعامات وال سلطة وهذه الحكومة لم واسي لأنهم ,هنية خالل خطبة الجمعةإسماعيل  قال: الفت حداد

مته وقال ان ما يحدث من تضييق ومحاوالت إلفشال حكو .بل خرجت من رحم الشعب، تنتزع السلطة من احد
ألنهم يريدون ديمقراطية وإصالح وادارة , هو بمثابة مخطط مرسوم تشارك فيه أطراف عدة وتقوده أمريكا

 .على مقاسهم الخاص
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  7/4/2006 48عرب
  
  

  2 نأمل أن يطلق النروجيون أوسلو :سفير فلسطين لدى النروج .8
حل النزاع  ا ل  اختراق ايجابي م   ان النروجيين يسعون الى   قال السفير الفلسطيني لدى النروج نجار،       -جورج علم 

إن المسؤولين مهتمون جدا بعملية السالم، بعدما أخذ حزب العمل في إسرائيل موقعه             و. عن طريق المفاوضات  
فضال عن وجود رغبة أوروبية دولية في ان تكون هنالك بداية حوار مـع الحكومـة اإلسـرائيلية                  . المتوازن
  . الجديدة
كمـا  >> 2أوسلو  << وإذا كان هناك من      .تابعة السفارة األميركية في أوسلو    مبان عملية اوسلو تمت     : ويضيف

 الشهر الحالي، 25وأكد نجار بأن عباس سيزور أوسلو في      . هو مأمول، فهذا يعني انها تحظى بمباركة أميركية       
 الـسالم   سيبحث ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومحاوالتها الدؤوبة لنسف آخر احتمال لعملية    وانه

، لن يكون هنـاك أي احتمـال، ألي   2010في العام اسرائيل  بعد انتهاء الجدار، وترسيم حدود   :وقال. الحقيقية
ونأمل ان يكون هناك تجاوب جاد من قبـل أوروبـا           .  هناك احتماالت  2010 و 2006شيء، ولكن بين عامي     

واعتبر نجـار ان الملـف      . ي إسرائيل يمكن ترجمته الى خطوات فعلية مؤداها الضغط على الحكومة الجديدة ف          
وأشار الى ان معدل مساعدات النـروج الـى         . الثاني الذي سيحمله أبو مازن الى أوسلو هو ملف المساعدات         

 . مليون دوالر سنويا80الفلسطينيين يقدر ب
  8/4/2006السفير 

  
  سطيني اإلسرائيلي لن تحله الحربالصراع الفل: البحرين لدى جديدسفير فلسطيني  .9

 ال أحد بإمكانه التفريط فيما تحقق       :سفير دولة فلسطين الجديد لدى البحرين السيد أحمد رمضان         قال: حافظ إمام 
من انجازات ومكاسب وأن مجيء حماس إلى السلطة أمر ايجابي فمثلما أن لدى اإلسرائيليين متشددين فكـذلك                 

ائيليين تعثرت بسبب مواقفها التي ابتعدت      وخاصة أن المفاوضات مع اإلسر    . يوجد تشدد في الجانب الفلسطيني    
وفي ظل هذه المعطيات فإننا نطالب المجتمع الدولي بدءا بـاألمم المتحـدة الممثلـة               . كثيرا عن عملية السالم   

للشرعية الدولية والدول الكبرى أمريكا وروسيا والصين وأوروبا أن يتدخلوا كـي يجبـروا إسـرائيل علـى                  
دولية وتطبيق ما أتفق عليه للوصول إلى حل عادل وشامل دائم لهـذا الـصراع               االنصياع لقرارات الشرعية ال   

ويعتقد أن حماس ستعيد طرح     . الذي لن يتم إال بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس إلى جانب دولة إسرائيل            
وال يجـوز   . كثير من القضايا األساسية من جديد كونها تتولى مسئولية القيادة اآلن إلى جانب الرئيس عبـاس               

أنه يمكن التوصل    ويقول. دوليا معاقبة الشعب الفلسطيني ألنه مارس حقه بالديمقراطية الحرة في اختيار ممثليه           
إلى حل عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية والسياسية ونحن كشعب متحـضر نتحـدى اإلسـرائيليين اآلن                

  . بالسالم
  8/4/2006أخبار الخليج البحرينية 

  
  ض هدنة غير رسمية على إسرائيلحماس تنفي عر .10

وقالت ان النبأ الذي     نفت حماس انها بعثت برسائل الى اسرائيل عبر وسطاء حول أى قضية،           : غزة والوكاالت 
  .نشرته هآرتس امس بشأن الهدنة، يأتى فى نطاق التشويش والحملة المغرضة للنيل منها من قبل اطراف عدة

  8/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
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    قادة لجان المقاومةأحدبإغتيال  تستكمل المجازر إسرائيل .11
 فلسطينيين بينهم اياد ابـو العينـين        6 ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة، عندما أدت غارة الى استشهاد           :وكاالت

  من جهته وأكد االحتالل .  آخرون 15لجان المقاومة الشعبية في غزة فيما اصيب        في  المسؤول عن صنع القنابل     
طائرات قصفت مجموعة من االرهابين كانوا عائدين مـن         ال ان   ه متحدث باسم  اعتبر و ,لجريمةمسؤوليته عن ا  

  . موقع تدريب في رفح
  8/4/2006السفير 

  
   تحذر االحتالل من المساس بوزراء حماسالقسامكتائب  .12

ـ             حذرت كتائب القسام  : غزة . هاالحتالل اإلسرائيلي من المساس بقيادة الـشعب الفلـسطيني ووزرائـه وممثلي
وأكـد   .موضحة أن أي جريمة أو حماقة من هذا النوع سيدفع الصهاينة ثمنها غالياً وستفجر الموقف بالكامـل                

 كـان   ، حيـث  الناطق اإلعالمي باسم الكتائب أن التهديدات الصهيونية الجديدة تأتي في سياق سياسة لن ترهبنا             
ادتنا مـن جميـع المـستويات العـسكرية          فيها اغتيال ق   واأن يتعلموا من دروس الماضي التي جرب      هم  يجدر ب 

  .والسياسية
  7/04/2006قدس برس

  
   غزةى بتفخيخ سيارات وإرسالها إلإسرائيلفصائل فلسطينية تتهم  .13

 غزة الستهداف ى إسرائيل بتفخيخ سيارات وإرسالها إلىاتهمت سرايا القدس وكتائب األقص: غزة ـ يو بي آي
التين دقة العملية واستخدام نفس الوسائل في تفخيخ السيارتين  األنظار تحيث لفت .النشطاء الفلسطينيين

 . مؤخرا خالد الدحدوح وعبد الكريم القوقااغتيال استخدمتا في
  8/4/2006القدس العربي 

  
  الحتالل يتحدث عن إصاباتو سرايا القدس تعلن قصف المجدل .14

مدينة المجدل المحتلـة، بـصاروخ      أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف المنطقة الصناعية في          : غزة
 حريق في مـصنع     إضافة إلى حيث اعترف االحتالل بأضرار كبيرة في أحد المصانع،         . مطور متوسط المدى  

  .لمفروشات، وإصابة مستوطنينل
  7/04/2006 قدس برس

  
   في لبنانحماس تعول على معالجة سياسية للملف الفلسطيني .15

, ن على عدد من المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم فؤاد السنيورةفي لبنان أسامة حمدا جال ممثل حركة حماس
ل ان تكون الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الى مخيم عين الحلوة ناجحة،  وأِم.والتقى النائب بهية الحريري

ل أن نستطيع كما اِم.  لبنانية صحيحة-وضرورة أن نصل الى قرارات وتفاهمات تؤسس لعالقة فلسطينية 
ل وقوى في مخيم عين الحلوة انجاز الترتيبات لزيارة الوفد بحيث تأخذ الزيارة مسارها بالصورة المثلى كفصائ

وزار حمدان النائب  .والصورة التي تعطي الوزراء الفرصة الكافية لالطالع على حقيقة الوضع في المخيم
ضمن إقرار الحقوق الوطنية أسامة سعد الذي اكد ضرورة معالجة الملف الفلسطيني كقضية سياسية وبما ي

وأشار حمدان الى ان القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني في لبنان هما قضية سياسية وتجب . الفلسطينية
، وكان حمدان استقبل وفداً من بعثة الدولية للصليب األحمر .معالجتها من هذه الزاوية وليس من منظار أمني
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 اللبناني لمعالجة -لمخيمات، آمالً ان ينطلق الحوار الفلسطيني وأطلع حمدان الوفد على األوضاع داخل ا
  .القضايا السياسية واالنسانية والقانونية واألمنية كافة، على قاعدة رفض التوطين

  8/4/2006الحياة 
  
  

  السالح الفلسطيني في لبنان مرهون بتنفيذ قرار العودة: أبو العينين .16
رير في مخيم الرشيدية جنوب صور، للبحث في مـصير الـسالح            قد امس اجتماع عمل في مقر منظمة التح       ع

 حضره رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري والمقدم مصطفى ابو ،الفلسطيني والحوار اللبناني ـ الفلسطيني 
ان الحوار الفلسطيني ـ اللبناني سيكون بوفد فلسطيني موحـد بقيـادة    :  عقب اللقاءقال ابو العينين  و.الفضل

 ولـيس   194 وان السالح الفلسطيني قضية مرهونة بتنفيذ القرار الـدولي الـرقم             ،تحرير الفلسطينية منظمة ال 
ان لبنان الرسـمي مهـتم      : وأكد. ال بديل من الحوار بين اللبنانيين والفلسطينيين      : قال البزري و ،1559بالقرار  

  .بالوصول الى حلول سريعة وأساسية للهموم المشتركة
  8/4/2006الشرق األوسط 

  
   يتعرضون للموت البطيءالمرضىاألسرى  .17

أسير مريض يتعرضون للموت البطـيء فـي        ) 1100( اعلنت وزارة شؤون األسرى أن       - سمر خالد    -غزة
وبدوره، أكد وزير األسرى أن أعداد األسرى المرضـى فـي تزايـد             ،  سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي    

المماطلة في إخـراج    : تتجسد أهم صور اإلهمال الطبي في     مستمر، نتيجة األوضاع المزرية داخل السجون، و      
األسير المريض إلى العيادة أو المستشفى إلجراء تحاليل أو فحوصات إال بعد احتجاجـات شـديدة مـن قبـل                    

   .األسرى
  8/4/2006الرأي األردنية 

  
  القدسخطيب األقصى يحذّر من خطواٍت متسارعة لتهويد  .18

 سلطات االحتالل بإعادة هيكلة األحياء وقرى في مدينة القـدس المحتلـة   حذّر خطيب المسجد األقصى من قيام     
تمهيداً لزج وإضافة بؤر استيطانية صهيونية فيها بعد عمليات االستيالء على عدٍد مـن المنـازل والعقـارات                  

وقال فـي    .قةالفلسطينية في داخل البلدة القديمة وأحيائها مثل الطور والشيخ جراح وباب الخليل في البلدة العتي              
  .خطبة الجمعة إن هناك هجمة قوية تقوم به سلطات االحتالل لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة على أراضيها

  7/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مستوطنون يحتلون مبنى جديداً في الخليل .19
، دامه في توسيع مـستوطنة  جديدا في الخليل من اجل استخاحتل مستوطنون يهود مبنى: غزة ـ ماهر إبراهيم 

وقال الناطق باسم المستوطنين في الخليل اشترينا مبنى في الخليل وانتقلنا اليه بعد االنتهاء من االمور القانونية                 
ونفى مصدر فلسطيني ان يكون شراء المبنـى        ،  وزعم ان المبنى المشار اليه ظل غير مأهول لسنوات        ،  النهائية

  . ل يخص عائلة فلسطينيةتم بصورة مشروعة وقال انه مازا
  8/4/2006البيان  

  
  قوات االحتالل تطلق ألف قذيفة على غزة .20
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ـ           : رائد محمد  -غزة    ساعة الماضية أكثر    48قالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل أطلقت خالل ال
حربـي قـصف    من ألف قذيفة مدفعية في اتجاه مناطق متعددة من مدينة غزة، في وقت واصل فيه الطيران ال                

  .أهداف مدنية ورسمية في مناطق مختلفة من قطاع غزة
  8/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  

   انتفاضة ثالثةمنالتميمي يحذر  .21
 فى حال استمرت اسرائيل فى تهويـد        ،حذر الشيخ تيسير التميمى من إمكانية اندالع انتفاضة ثالثة اشد واقوى          

 فى القاهرة إلى أن إسرائيل قامت منذ يومين بادخال مواد بنـاء             ونبه،. المقدسات وابتالع االراضى الفلسطينية   
الى داخل الحرم االبراهيمى القامة مبنى داخل الحرم واالستيالء على الحرم خطوة خطوة فى طريق تهويـده                 

ورأى أن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة لجس نبض المسلمين وقياس           .. بالكامل وتحويله الى كنيس يهودى      
فإذا كانت ردة فعلهم فاترة سيستمرون فى تنفيذ مخططاتهم بشأن تهويد المقدسات واالقدام على هدم               . مردة فعله 

  .المسجد االقصى وبناء الهيكل المزعوم
  8/4/2006البيان 

  
  إسرائيل فشلت في إقناع الفاتيكان بمقاطعة حماس .22
 إال   ، الي اقناع الفاتيكان بمقاطعة حماس    أكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن إسرائيل تسعي        :  أ  .  ش  .  أ ،ريسبا

أن الكرسي البابوي يعتزم رغم ذلك االبقاء علي االتصاالت مع السلطة الفلسطينية لحمايـة المـسيحيين فـي                  
إن كاديما بدأ عقب فوزه باالنتخابات في التقرب الي الفاتيكان           وقالت الصحيفة في افتتاحيتها     . األراضي المقدسة 
علي الموقف في منطقة الشرق األوسط في محاولـة  ه أطلعحيث   .  لمدة أربعين دقيقة مع الباباحيث التقي بيريز  

 واعتبـرت لوفيجـارو أن       .  ان اللقاء كان فرصة الدانة اإلرهـاب       ى مشيرة ال   ،القناعه بمقاطعة حكومة حماس   
    . ان اتصاالت غير رسمية معهابيريز لم ينجح في كسب الفاتيكان لرأيه واقناعه بمقاطعة حماس التي يقيم الفاتيك

  8/4/2006األهرام المصرية 
  

   إسرائيلية لإلشراف على المساعدات الدولية لضمان عدم وصولها إلى حكومة حماسجراءاتآ .23
 أوصى مجلس ما يسمى األمن القومي اإلسرائيلي بإنشاء آليات لإلشراف على المـساعدات الدوليـة                :الناصرة

وقال غيورا آيالند رئيس المجلس إنه قدم        .ضمان عدم وصولها إلى حكومة حماس     المقدمة للشعب الفلسطيني، ل   
في حين أوضحت مصادر سياسية في تل أبيب أن         . إلى وزيرة الخارجية ليفني سلسلة من التوصيات بهذا الشأن        

اعدات إلى  إسرائيل ال تريد أن تشهد المناطق الفلسطينية كارثة اقتصادية وإنسانية، كما أنها ترفض وصول المس              
وقد تلقى موفاز ورقة عمل أعدتها مختلف الدوائر الحكومية ومكتب منسق أعمـال الحكومـة                .حكومة حماس 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، بشأن المنظمات الدولية التي سيسمح لها بتحويل األمـوال مباشـرة إلـى        
مة أولمرت ستعارض طلبات من أية جهة دولية        وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن حكو      .السكان الفلسطينيين 

بتحويل مبالغ مالية للحكومة الفلسطينية برئاسة حماس، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ستواجه صعاباً جمـة                
  .لتجنيد األموال في العالم لصرف رواتب مستخدميها وأفراد أجهزتها األمنية

  7/4/2006قدس برس 
  

  لسة االفتتاحية للبرلمان لتزامنه مع عيد الفصحخالف إسرائيلي بشأن موعد الج .24
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 شاس بتأجيل عقد الجلسة االفتتاحية للبرلمان اإلسرائيلي السابع عشر، والمقرر في السابع عشر              ت طالب :القدس
طالبا منـه  . وقد توجه رئيس الحركة يشاي إلى رئيس البرلمان المنتهية واليته ريفلن .إبريل الجاري/من نيسان 

 .لسة االفتتاحية للبرلمان في موعدها المقرر، نظرا ألنه يصادف خالل أيام عيد الفصح اليهـودي              عدم عقد الج  
وهدد عدد من النواب المتدينين بمقاطعة الجلسة االفتتاحية، في حال انعقادها في الموعد المذكور، ال سـيما أن                  

  .عدد المتدينين في البرلمان يبلغ نحو سبعة وعشرين نائباً
  7/4/2006قدس برس 

  
   مريكيإسرائيل ترحب بالموقف األ .25

أعربت إسرائيل عن ارتياحها إلقرار لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس األميركي   : أسعد تلحمي،الناصرة
مشروع قانون يحظر تحويل أموال دعم أميركية بصورة مباشرة الى السلطة الفلسطينية أو اجراء اتصاالت مع 

 سياسية رفيعة إقرار القانون انجازاً للديبلوماسية اإلسرائيلية وتأكيداً على واعتبرت أوساط. حكومة حماس
  .الحزم الذي تبديه واشنطن في عدم التعاطي مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

  8/4/2006الحياة 
  

  قصف غزة لم يوقف صواريخ القّسام: جيش االحتالل .26
العملية العسكرية األخيرة والمستمرة على قطـاع        اعترف جيش االحتالل أمس بأن       :الناصرة،  برهوم جرايسي 

فقد ذكرت يديعوت احرنوت أمس ان هناك       . غزة لم تنجح في وقف إطالق قذائف القسام باتجاه مواقع اسرائيلية          
شعورا باإلحباط في صفوف قيادة اركان جيش االحتالل من العدوان األخير والمستمر على قطاع غزة، بحجة                

جيش للـصحيفة   الوأكدت مصادر في     . القسام، باتجاه بلدات اسرائيلية    ،ذائف الفلسطينية السعي لوقف اطالق الق   
ودعا رئيس  .  قذيفة اسبوعيا  40قطاع لم يوقف اطالق القذائف، ال بل زاده، واصبح المعدل           الإن القصف على    

طـاع علـى غـرار      قالاللجنة البرلمانية للشؤون األمنية والخارجية شتاينتس الى شن عملية برية واسعة فـي              
  .االجتياحات السابقة

  8/4/2006الغد األردنية 
  

  حماس ال تشارك في العمليات وفتح احتلت محلها في التصعيد: اسرائيل .27
أعربت قيادة األجهزة األمنية في اسرائيل عن قلقها من عودة تنظيم فتح الـى ممارسـة العمليـات                  : تل أبيب 

 الفلسطينيين للعودة الى االنتفاضـة المـسلحة ضـد األهـداف            المسلحة، وقالت ان هناك ارتفاعا في معنويات      
قسام فإن الفلسطينيين يواصلون االعداد لتنفيذ عمليـات تفجيـر          الوأضافوا انه الى جانب صواريخ       .االسرائيلية

. وأن المخابرات تتوقع زيادة عدد هذه االنذارات في األسبوع القادم حيث يصادف عيد الفصح اليهودي              . جديدة
 رئيس المخابرات ديسكين انه في الوقت الذي يبدو فيه ان حماس تنسحب من دائرة العنف وتكف عـم                   والحظ

  .القيام بعمليات، تعود فتح الى هذه الساحة بزخم
  8/4/2006الشرق األوسط 

  
   اتساع رقعة الفقر والجوع واحتداد األزمة يعزز قوة حماس:سرائيلإ .28

رقعة الفقر والجوع واحتداد األزمة في غزة، من شأنه ان يعزز           اعتبرت مصادر في جيش االحتالل ان اتساع        
 على اسرائيل ان ال تمارس ضغوطا تؤدي الى اسقاط حكومة حماس، بل يجب ترك األمـر   :ولهذا. قوة حماس 

لآلخرين ومن بينهم فتح وفقاً ليديعوت احرنوت التي ذكرت ان األجهزة االسرائيلية باتت تتأقلم مع وضعية بقاء                 
  .فترة طويلة في الحكمحماس ل
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  8/4/2006الغد األردنية 
  

  قتل مئات المدنيين الفلسطينيين  بتسيلم يتهم قيادة الجيش اإلسرائيلي بتشجيع .29
، قيـادة جـيش     )بتـسيلم  ( اتهم مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلـسطينية          :القدس

لك من خالل رفضها الكشف عن أوامر إطالق النـار للجنـود،            االحتالل بتشجيع قتل المدنيين الفلسطينيين، وذ     
ـ  .األمر الذي يعطي لهؤالء فسحة واسعة لتفسير هذه األوامر كما يحلوا لهم            منظمـة رئـيس هيئـة      ال توطالب

األركان في الجيش اإلسرائيلي والمدعي العسكري العام بالكشف الفوري عن أوامر إطالق النار في األراضي               
دة أن سياسة التكتم على أوامر إطالق النار تشجع الجنود على اإلسراع في الضغط على الزناد                مؤك. الفلسطينية

   .األمر وإزهاق أرواح األبرياء
  7/4/2006قدس برس 

  
  روس لم يندمجوا في المجتمع اإلسرائيلي الالمهاجرون : مسؤول روسي في حزب العمل .30

 ال  2010د دائمة إلسرائيل من جانب واحد قبل عام         يرى مسؤول في حزب العمل ان برنامج كاديما لرسم حدو         
وقال ليف مالينسكي الذي مثـل الـروس         .يمت بصلة إلى خطط شارون، فهذا هو البرنامج الخاص باولمرت         

اإلسرائيليين في الفريق الذي أدار حملة حزب العمل االنتخابية في حديث له لصحيفة روسيـسكايا غازيتـا إن                  
جانب واحد أمر مستحيل، فخط الحدود ال يتم ترسيمه إال من خـالل التوافـق بـين                 إقامة الحدود الدائمة من     

فطالما بقي عبـاس    .. ،وذكر ان أمير بيريز يرى ضرورة أن تؤيد إسرائيل الرئيس الفلسطيني عباس            .الجانبين
ياسـة  وقال عـن س    .في الحكم بقي األمل في حل البرلمان التابع لحماس وإجراء انتخابات جديدة في فلسطين             

 إن زعماء الشارع الروسي السابقين كـانوا        ،الحكومة اإلسرائيلية تجاه المهاجرين من االتحاد السوفيتي السابق       
يزعمون ان جميع المهاجرين اندمجوا في المجتمع اإلسرائيلي، ولهذا خفضت الحكومـة اإلسـرائيلية تمويـل                

لشارع الروسي لم يتحلل، واآلن يـضطر جميـع         برامج استيعاب المهاجرين الناطقين باللغة الروسية، إال ان ا        
   .الساسة اإلسرائيليين إلى اإلقرار بوجود القطاع الروسي الذي ال يستطيع أحد تجاهله

  7/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  اسرائيل تتجاهل طلب سورية استئناف المفاوضات .31
لب السوري باستئناف المفاوضات مع اسـرائيل،        اعتبرت مصادر سياسية اسرائيلية الط     : امال شحادة  ،الناصرة

وقالت ان سورية مضطرة لالعالن عن موقف كهذا حيث ال يمكنها ان تكون من جهـة فـي                  . احابيل سياسية 
القائمة السوداء العالمية كدولة تشكل ملجأ للمخربين وتسليح منظمات االرهاب في لبنان، ومن جهـة اخـرى                 

ان الشروط التي تضعها سورية للمفاوضات، باالنـسحاب الكامـل مـن            ت اسرائيل   أور. تطالب بالمفاوضات 
واكدت مـصادر اسـرائيلية      . هي شروط غير معقولة ولن تكون مقبولة       67هضبة الجوالن والعودة الى حدود      

تلقي اولمرت، رسائل من سورية عبر مندوبي دول غربية، الستئناف مفاوضات السالم بين الطـرفين وقالـت        
ففي الماضي سمعنا مثل هـذه العـروض        . ن الرد على االعالنات السابقة سيكون هذه المرة        كما كا  :المصادر

 لمنظمات االرهاب والسالح والذخيرة الى حـزب  أالستئناف المفاوضات لكن النظام السوري واصل توفير ملج    
 مصدر سياسي   وزعم .بمثل هذا الوضع ال يمكننا مجرد التفكير باالقتراح السوري        : اهللا بشكل منتظم، واضاف   

اسرائيلي ما سبق واعلنه اسرائيليون بان احد االسباب لالشارات السورية هو لجنة التحقيـق باغتيـال رفيـق                  
  .الحريري

  8/4/2006الرأي األردنية 
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  يهوديات إلى الجيش اإلسرائيلي  لتسهيل انضمام:مؤسسة دينية .32
عليها اسم تسهالي، إلعداد طالبـات يهوديـات        أول مؤسسة دينية في الدولة العبرية، أطلق        تم إنشاء   : الناصرة

 ، عين تسوريم   في ستفتح أبوابها الصيف القادم    .متدينات لالنضمام إلى الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي       
واستناداً إلى إحصاءات عديـدة،     . وسيتولى إدارة هذه المؤسسة مايكل ناجان، أحد الضباط العسكريين السابقين         

من الطالبات المتدينات ينضممن إلى الخدمة العسكرية بعد إنهائهن الدراسة الثانوية، ألنهـن              في المائة    35فإن  
  انتقد رجال الدين اليهود افتتاح مثل هذه  و.يردن االعتماد على أنفسهن واالستقالل عن األهل والتقاليد الدينية

  
  .المؤسسة، مؤكدين رفضهم لمبدأ خدمة المرأة في الجيش اإلسرائيلي

  7/4/2006س برس قد
  

  األحزاب السويسرية ىالسفارة اإلسرائيلية تشن حملة عل .33
صدر السفير اإلسرائيلي لدي سويسرا، إفيف شير أون، بياناً حاد اللهجة ضد             أ :جنيف من روال عبد اهللا األحمد     

ضافة باإل حزب الخضر، والحزب اإلشتراكي السويسري، واتحاد الشباب اليساري،          منهماألحزاب السويسرية،   
 . متهما إياهم باالنسياق وراء إدعاءات تافهة وكاذبة تتعلق بدولـة إسـرائيل            ،زيرة الخارجية السويسرية  إلى و 

 بيان صدر عن جمعيـات      ىلي، إثر توقيع األحزاب السويسرية عل     يوتأتي هذه الحملة التي يشنها السفير اإلسرائ      
 وأنه سيكون حكـراً     حملة ضد ترام األبارتايد   التي نظمت    ،ASSPالسويسرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني      

واختارت هذه المنظمات سويـسرا      .على اإلسرائيليين دون الفلسطينيين وكونه انتهاكاً إلتفاقيات جنيف الرابعة        
إلطالق هذه الحملة، ألن شركة المواصالت كونكس فرنسية ـ سويسرية، وهي إحدي الشركات العاملة علـي   

  . مشروعاللتظاهر ضد ودعت ل. تنفيذ هذا الترام
 عن تأييدها لما قد صادقت عليه       -أبرزها حزب الخضر  -ونتيجة هذه الحملة التأديبية تراجعت بعض األحزاب        

 المشاركة في هـذه الحملـة تجاهـل          األسيرة السابقة سها بشارة     واستغربت .تهم بمعاداة السامية  تُخوفاً من أن    
ـ عت السويسرية المناصرة للقضية الفلسطينية في سويـسرا          المنظما  وتعمل .اإلعالم العربي لهذا الموضوع     ىل

 . إعداد ملف قانوني متكامل عن هذا الموضوع بهدف رفعه إلي محكمة العدل الدولية في الهاي
  8/4/2006القدس العربي 

  
   االردن قريبا يزوروفد وزاري فلسطيني  .34

ا وزاريا سيزور االردن قريبا ممن يـسمح        قال وزير المالية عمر عبدالرازق، ان وفد      :  مها الجيرودي  -عمان  
ان المساعدات العربية التي اقرت في قمة الخرطوم، غير كافية واعـرب عـن              ، وقال   لهم بالسفر من الوزراء   

وحول سياسة التجويع واغـالق المعـابر       ،  امله بأن تولي الدول العربية االزمة التي نمر بها االهتمام المناسب          
  .ان الشعب الفلسطيني تعود على هذه الضغوطات والحصار وما زال صامدا وصابرا :التي تتبعها اسرائيل قال

  8/4/2006الدستور 
  

  حديث جبريل ال اساس له من الصحة: مكاويخليل  .35
رئيس الفريق اللبناني للحوار مع الفلسطينيين خليل مكاوي رد على كـالم أحمـد              أن   8/4/2006 السفير   قالت

 للكالم الذي صدر عنه ألن كل هذا الحديث ال          دهشتُ: وقال . د الرئيس السنيورة  جبريل الذي تناول فيه باالنتقا    
فأنا كنت في االجتماع، ولم يتطرق الـرئيس الـسنيورة الـى موضـوع حـق تملـك                  . اساس له من الصحة   

 أؤكد ان الموضوع لن يتـأثر ألن      : وعن تأثير كالم جبريل على الحوار اللبناني الفلسطيني؟ اجاب        . الفلسطينيين
هل جبريل يمثل كل الفلـسطينيين؟      : وسئل . غالبية االخوة الفلسطينيين يسيرون في الخط الذي نسير نحن فيه         
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وعما إذا كان    . طبعا ال، انا اثق بأن غالبية الفلسطينيين عندما قرأوا هذا التصريح لم يكونوا مسرورين             : اجاب
ة مع الدول العربية للضغط على الجانب الفلسطيني إلنجاح المحادثات اللبنانية الفلـسطينية؟             من اتصاالت لبناني  

طبعا العالم العربي هو في اجواء ما تقوم به الحكومة اللبنانية وفي النتيجة الموضوع ال يخـص لبنـان                   : اجاب
  .فقط

ن سعد الحريري بأنه سينفذ كل      مكاوي توقف عند قول جبريل انه أخذ وعداً م        أن   8/4/2006 الحياة   وجاء في 
 نحن نعرف ما هي المطالب الفلسطينية ونبذل جهدنا لتحقيق القسم االكبر منهـا، واذا لـم                 وأضاف،. المطالب

يتوحدوا سيرى الفلسطيني في المخيمات نقلة نوعية بالنسبة الى مشاريع سـتنفذ فـي البنيـة التحتيـة داخـل                    
  .المخيمات

  
  لحريري فلسطينياًنحّيي جهود ا: السفير المصري .36

عرضنا المواقف االيجابيـة    : استقبل سعد الحريري، امس، السفير المصري حسين ضرار الذي قال بعد اللقاء           
المسؤولة التي اتخذها النائب الحريري بالنسبة إلى االخـوة الفلـسطينيين واالهتمـام بأوضـاعهم المعيـشية                 

ن مسؤولية ووعي األبعاد المهمة سواء بالنـسبة إلـى          واالجتماعية، والتصدي لهذه المسؤوليات في شكل ينم ع       
الداخل اللبناني او بالنسبة إلى القضية الفلسطينية على المستوى العربي، فنحن نحيي جهوده، وننظر اليها فـي                 

  . مصر بتقدير كبير، واعتقد أنها تلقى تقديراً كبيراً من كل االطراف والقوى الموجودة على الساحة اللبنانية
  8/4/2006 السفير

  
  اتحاد العلماء المسلمين يعلن ميثاقه من بيروت .37

عقد مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ القرضاوي مؤتمراً صحافياً في بيروت أمس، 
أقر فيه ميثاق المجلس الذي تضمن موقفه في عدد من القضايا منها الشأن الفلسطيني واعتبر الميثاق أن 

 التي توضع أمام الحكومة الشرعية الفلسطينية هدفها معاقبة الشعب الفلسطيني لتصديقه دعاوى العراقيل
الديموقراطية، وأنه من واجب الفصائل الفلسطينية االخرى، وخصوصاً حركة فتح، أن يدعموا الحكومة 

ود عباس فخراً أنه أجرى كذلك جاء في الميثاق يكفي الرئيس محم. المنتخبة وأن يكونوا عوناً لها ال يداً عليها
  .انتخابات شهد العالم كله بنزاهتها

  8/4/2006الحياة 
  

  الجزائر والمغرب وإسرائيل في عملية بحرية لألطلسي .38
اعلن االمين العام المساعد لحلف شمال االطلسي أمس ان الحلف اعطـى موافقتـه المبدئيـة         : اف ب  ،الرباط

وتتمثل العملية في القيـام     ،  ة بحرية اطلق عليها اسم التزام نشط      لمشاركة المغرب والجزائر واسرائيل في عملي     
  .بدوريات بحرية لمراقبة سير السفن التجارية ال سيما التي تعبر مضيق جبل طارق

 8/4/2006عكاظ 
  

  دول الخليج العربية تحسن عالقاتها بهدوء مع تل ابيب .39
 بناء جسر تجاري ىول العربية تعمل بهدوء علبريطانية ان الدالقالت صحيفة التايمز : لندن ـ القدس العربي

جاء ذلك في تقرير قال ان عالقات اسرائيل قد تكون مجمدة مع الفلسطينيين اال انها ، بين دول الخليج واسرائيل
في اتجاه آخر تتحسن مع الدول العربية، خاصة دول الخليج، ولكن العالقات هذه غير علنية والبوابة لن تشرع 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول  . حالة تحقيق تقدم او اقامة عالقات شبه رسمية مع الدول العربيةابوابها اال في
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اسرائيلي قوله نريد اقامة عالقات طبيعية مع العالم العربي، ودول الخليج هي المكان الطبيعي لبناء هذه 
 . العالقات النه ال يوجد بيننا وبينها عداء

 8/4/2006القدس العربي 
  

   إسرائيلى دولي عللضغطهرة تدعو ندوة بالقا .40
أكدت ندوة اإلنسان الفلسطيني ومناصرة حقوقه المشروعة أن القوة والعدوان ال يمكن أن             :  محمد جمال أبوزيد  

 وأن السالم العادل والـشامل هـو         , يوفرا األمن واالستقرار لمواطني إسرائيل مهما كانت موازين القوة مختلة         
طالبت الندوة ـ التي أقامتها منظمة الكتاب االفريقيين واآلسيويين بـالجيزة المجتمـع    و  . السبيل الوحيد لتحقيقه

الدولي أن يتدخل بفاعلية وبصورة متوازنة التقتصر فقط علي الضغط علي الجانـب الفلـسطيني بـل أيـضا                   
  . إسرائيلىممارسة ضغوط حقيقية عل

  8/4/2006األهرام المصرية 
  

  2006رهاب الفلسطيني  معاداة اإلنقانويقر  الكونغرس .41
أحكمت الواليات المتحدة الحصار االقتصادي على الـشعب  :  حنان البدري- واشنطن - القدس المحتلة  -غزة  

فقد أعلنت الخارجية األمريكية أمس حزمة قرارات بـشأن المـساعدات           ،  الفلسطيني في ما يشبه إعالن حرب     
ق االتحاد األوروبي مساعداته للحكومـة الفلـسطينية،        المباشرة المقدمة الى الفلسطينيين عقب ساعات من تعلي       

وقال ،  وتزامن ذلك مع تمرير الكونجرس األمريكي قانوناً جديداً وصف بأنه متشدد ومتطرف ضد الفلسطينيين             
 مليـون دوالر وذكـر أن       240مسؤول في الخارجية األمريكية إن الواليات المتحدة ستلغي أو تعلق أكثر من             

ومررت لجنة العالقـات الدوليـة        مليون دوالر،  287 في المائة الى     57 اإلنساني بنسبة    واشنطن ستزيد العون  
بمجلس النواب األمريكي قانوناً جديداً مشدداً ضد الفلسطينيين حمل اسم قانون معـاداة اإلرهـاب الفلـسطيني                 

  :تضمنت بنود القانون بنود عديدة وهي ، 2006
لسلطة الفلسطينية وحث المجتمع الدولي لتفادي االتصال مع الـسلطة          تحديد القيود األمريكية على المساعدات ل     

الفلسطينية واالمتناع عن تأييد حماس ودعم السلطة الفلسطينية بقيادة حماس مالياً حتى توافـق الحركـة علـى           
  .االعتراف ب إسرائيل ونبذ العنف ونزع سالحها والقبول باالتفاقيات السابقة بما فيها خريطة الطريق

تشجع الواليات المتحدة ظهور حكم فلسطيني ديمقراطي ويشترط في السلطة الفلسطينية أن تنبذ وتحـارب                أن  
اإلرهاب وتوافق وتتخذ خطوات لنزع سالح وتفكيك أي هيئة أو شبكة أو وسيلة إرهابية، وأن تعمل على إزالة                  

المقـصود بتلـك الفقـرة       .ع الدولي التحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية أو االحتفاء باإلرهابيين في المجتم         
  ).الخليج(مظاهر االحتفاء بالشهداء أو استخدام هذا الوصف أو مظاهر تشييعهم أو أقوال معادية لـ إسرائيل 

أيضاً أن توافق السلطة الفلسطينية على احترام سيادة جيرانها وتطبق حكم القانون والديمقراطية بما فيها إجراء                
، الشفافية والقضاء على الفساد، وان تكـون الـسلطة          (!)افة ضمن المعايير الدولية     انتخابات حرة وعادلة وشف   

  .الفلسطينية وافقت على االعتراف ب إسرائيل كدولة مستقلة ذات سيادة يهودية وديمقراطية
 وفي البند المتعلق باستمرار الواليات المتحدة، يلزم الرئيس األمريكي بإبالغ الكونجرس بموافقته بعـدم مـنح               
السلطة الفلسطينية أي مساعدات وكذلك عدم تقديم مساعدات ألي وزارة أو هيئـة أو أي جهـة فـي الـسلطة            

المنظمـات  والمقصود بذلك كل من على الالئحة األمريكية للدول          .الفلسطينية تتحكم فيها منظمة ارهابية أجنبية     
  .ل في الوجود كدولة يهوديةاالرهابية، وان على السلطة الفلسطينية االعتراف عالنية بحق إسرائي

وعلى الفلسطينيين أن يؤكدوا اتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات ذات فاعلية وانها أحرزت تقدماً ملموسـاً نحـو                 
عملية تطهير األجهزة األمنية من األفراد الذين لهم عالقة باالرهاب، وان تنهي تفكيك البنية التحتية لإلرهـاب                 

ها واعتقال االرهابيين وتقديمهم للعدالة، وتدمير مـصانع األسـلحة ومنـع            ومصادرة األسلحة غير المرخص ب    



 

 15

الهجمات اإلرهابية وتنفيذ ضربات استباقية ضد هذه الهجمات وان تتعاون بالكامل مع أجهزة األمن اإلسرائيلية               
 كانـت   وأن توقف السلطة الفلسطينية كل التحريضات ضد إسرائيل في األجهزة التي تتحكم فيها السلطة سواء              

الكترونية أو مطبوعة وفي المدارس والمساجد والمؤسسات األخرى وأن تستبدل هذه المواد بما فيهـا الكتـب                 
الدراسية بمواد تحث على التسامح والسالم والتعايش مع إسرائيل، وان تلتزم السلطة الفلسطينية بالديمقراطيـة               

  .وحكم القانون والشفافية
لسلطة الفلسطينية بأنها االدارة الفلسطينية المؤقتة التي تحكم جزءاً من الضفة           وعرف القانون األمريكي الجديد ا    

هذا  .الغربية وقطاع غزة، أو أي جهة فلسطينية حاكمة تأتي بدالً من السلطة الحالية بما فيها المجلس التشريعي                
ة وبالتـالي فوجـود     البند الخطير يدخل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ضمن التعريف األمريكي للسلط          

أعضاء من حماس والذين حصلوا على األغلبية في االنتخابات األخيرة يعني استمرار اعتبار السلطة الفلسطينية               
أيضا تتضمن بنود القانون والمتعلقة بالضفة      ). الخليج(مجموعة ارهابية تسري عليهم بنود هذا القانون المتشدد،         

ات األمريكية انها هدية من حكومة الواليـات المتحـدة إال إذا رأت             الغربية وقطاع غزة أن يكتب في المساعد      
وهذه المعونات تشمل الطعـام والميـاه       . الجهات األمريكية المعنية أن هذا األمر يعرض حياة موظفيها للخطر         

  .وغيرها.. واألدوية وما يتعلق بمساعدات تأهيل الصرف الصحي
كما  .مساعدات لعائالت األشخاص الذين قاموا بعمليات ارهابية      أيضا شدد القانون على التأكد من عدم منح أي          

يطالب القانون األمم المتحدة ووكاالتها وبرامجها بااللتزام بمراجعة األهداف والبرامج المتعلقة بالفلـسطينيين،             
ي ويشدد هذا البند على ضرورة تصفية هذه البرامج أو ارسال األمم المتحدة لمقترحات تتضمن وجود توازن ف                

هذه البرامج تجاه االسرائيليين والفلسطينيين ومن ضمن هذه البرامج التي ذكرت في القانون وتتبع األمم المتحدة            
  :بغرض تصفيتها

  . قسم الحقوق الفلسطينية في األمم المتحدة
  . لجنة تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

  .شرق األوسط المنسق الخاص لألمم المتحدة إلى عملية السالم في ال
  . المندوب الشخصي لألمم المتحدة لدى السلطة الفلسطينية

  . شبكة المنظمات غير الحكومية حول الفلسطينيين
 اللجنة الخاصة بالتحقيق في التصرفات اإلسرائيلية التي تؤثر في حقوق االنـسان لـدى الـشعب الفلـسطيني                

  .والعرب اآلخرين في األراضي المحتلة
  .ديها توازن مواقف في المواضيع اإلسرائيلية  الفلسطينية أي جهة ال يكون ل

ويهدد أعضاء الكونجرس في هذا البند بقطع مبالغ من االشتراك المالي األمريكي السنوي في موازنـة األمـم                  
ولم يحدد القانون ما إذا كانت وكالـة        . المتحدة تساوي أي مبالغ تمنحها األمم المتحدة مباشرة للسلطة الفلسطينية         

  .ضمن هذه الجهات) أونروا(
االخطر أن هذا القانون اعتبر ان األراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ملجأ لإلرهـابيين                

  .وان غزة والضفة الغربية مالذ لالرهابيين
ذا لم يحدث   كما تضمن القانون منع منح المسؤولين بالسلطة الفلسطينية تأشيرات الدخول الى الواليات المتحدة ا             

الخضوع الفلسطيني لكل الشروط مع منح الرئيس األمريكي استثناء في حالة أقر الرئيس األمريكي بـأن مـن                  
مصلحة الواليات المتحدة منح تأشيرة دخول ألمريكا ألشخاص بدافع ان ذلك يأتي ضمن مصلحة األمن القومي                

ؤولي وممثلي السلطة الفلسطينية سـواء لـدى        األمريكي ووضع القانون الجديد المزيد من قيود السفر على مس         
 ميالً  25األمم المتحدة أو لدى الواليات المتحدة بحيث يتم فرض دائرة تحرك مسموح بها قطرها ال يزيد على                  

من مقر األمم المتحدة لدبلوماسيي السلطة الفلسطينية كما يتم اغالق جميع مكاتب الـسلطة الفلـسطينية ومنـع                  
  .او التعامل معهماالتصال بكل ممثليها 
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وفي هذا البند وضع حالة استثناء تمنح الرئيس األمريكي القدرة على التعامل مـع هـؤالء شـريطة ان يقـدم                
  للكونجرس األمريكي طلباً بهذا وفي اطار مصلحة األمن القومي األمريكي

  8/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  
  

  أكاديميو أمريكا ينتقدون اللوبي اإلسرائيلي .42
تطالع للرأي أجراه معهد أبحاث الشرق األوسط في واشنطن فضيحة جديدة للـوبي اإلسـرائيلي فـي                 فجر اس 

 أكاديمي أمريكي لمعرفة آرائهم في تقرير ألستاذي جـامعتي          2300أجري االستطالع على     .الواليات المتحدة 
ـ             اءت آراء هـؤالء    هارفارد وشيكاجو، وحمل عنوان اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجيـة األمريكيـة، وج

. حاصلون على درجة الماجستير، مثيرة للغايـة      % 27منهم درجة الدكتوراه، و   % 61األكاديميين الذين يحمل    
منهم عن اعتقادهم بأن التقرير دقيق تماماً، وأن تكتيكات اللوبي اإلسرائيلي تعـرض الواليـات       % 91فقد عبر   

أن اللوبي اإلسـرائيلي يقـوم      % 86ورأى   .كن تجنبه المتحدة الى وجود شعور معاد لها في الشرق األوسط يم         
أن اللوبي اإلسرائيلي حـسب     % 85كما رأى    .بوضع مصالح إسرائيل فوق المصالح القومية للواليات المتحدة       
عن اعتقادهم بأن أكبر تكتيك يقوم      % 65وعبر   .التقرير سلبي الى سلبي جداً بالنسبة لمصالح الواليات المتحدة        

ئيلي للتحرش بأي شخص ينتقدهم هو وصف هذا الشخص بأنه معـاٍد للـسامية، وبينمـا رأى               به اللوبي اإلسرا  
من المشاركين أن التكتيك اآلخر الذي يتبعه اللوبي تجاه منتقديه هو الدفع بالمتعاطفين معـه، ال سـيما                  % 59

  .العاملين بوسائل اإلعالم، إلى القيام بمهاجمة منتقدي إسرائيل
  8/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الفروف يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي .43

دعا وزير الخارجية الروسية، الفروف، اليوم، اللجنة الرباعية إلى مساعدة الفلسطينيين واإلسـرائيليين علـى               
 أساس الحـوار بـين   وقال إنه يتوجب إيجاد تسوية للنزاع في الشرق األوسط على ،  استئناف العملية التفاوضية  

  .األطراف المعنية، وليس عن طريق عزلها
  7/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   خراطيم المياه من اسرائيلتروسيا تشتري اسطوال من مركبا .44

اشترت روسيا امس اسطوال من مركبات خراطيم المياه االسـرائيلية السـتخدامها ضـد              :   رويترز –موسكو  
ين للعولمة عندما تستضيف سان بطرسبرج ثاني اكبر مدن روسيا قمة مجموعة الثماني هذا              المحتجين المناهض 

  .الصيف
  8/4/2006الدستور 

  
  فيفا يهدد بطرد إسرائيل .45

أمس برقية احتجاج إلى االتحاد اإلسرائيلي بسبب تدمير        '' فيفا''أرسل االتحاد الدولي لكرة القدم        :أحمد إبراهيم 
 وهـددت البرقيـة     ،ئيل لعدد من مالعب كرة القدم في قطاع غزة والضفة الغربيـة           القوات العسكرية في إسرا   
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إسرائيل بحرمانها من المشاركة في األنشطة التي ينظمها االتحاد بداية من تصفيات كأس العالم أو كأس األمـم                  
  .متكررةاألوروبية بل وفحص إمكانية تجميد نشاطها الرياضي عموماً عقاباً لها على هذه االعتداءات ال

 8/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  بي نقل وتعذيب معتقلين. آي.  دولة عربية في معاونة سي11تورط  .46
 في فضيحة التواطـؤ     ى دول عربية اخر   10كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تورط مصر و         :السيد سعيد 

 .تعذيبهم بطرق غير قانونيـة     العتقالهم و  ى دول اخر  ىإيه في اختطاف مواطنين ونقلهم إل     . آي. مع جهاز سي  
كشف التقرير عن استخدام المخابرات االمريكية لمطاري القاهرة وشرم الشيخ في رحالت نقـل المختطفـين                و

أكد التقرير ان رئيس الوزراء المصري احمـد نظيـف قـد             . رحلة 1600عبر انحاء العالم والتي بلغ عددها       
  .  معتقال إلي االراضي المصرية70ل اعترف العام الماضي بقيام الواليات المتحدة بنق

  8/4/2006الوفد المصرية 
 

   سوف يقاتلون االسرائيليون لتحقيق إتفاق عادل أبناءنا: الرئيس الفلسطيني .47
  ترجمة الزيتونة

أجري هذا الحديث في مدينة غزة بينما كانت القذائف تتساقط داخـل وحـول              : حوار كريس ماغريل    أجرى ال 
بأن رئيس الحكومة االسرائيلية المنتخب حـديثاً الـسيد إيهـودا           : اس قائالً للغارديان  أضاف السيد عب  . المدينة

أولمرت سوف يعرض للخطر محادثات السالم وإمكانية تحقيق سالم طويل االجل إذا رفـض مناقـشة إتفـاق                  
  .يفترضه المواطنين الفلسطينيين العاديين عادالً

 مما يعني أنهم سـيؤخرون أو       – هذا على االقل ما يقولونه       –االسرائيلييون سيفرضون إتفاقاً من طرٍف واحد       
ولكن بعد ذلك فإن أوالدنا سوف يشعرون       . يؤجلون الصراع ربما لمدة عشرسنوات ولكنهم لن يعالجوا المشكلة        
  . بأن هذا غير عادل وغير منصف وسيعاودون الصراع من جديد

ة سيرسمون الحدود مـن جانـب واحـد وسـتحدد           لقد إنسحب االسرائيليون من غزة ولكنهم في الضفة الغربي        
  .الجدران العازلة حدود دولتنا الفلسطينية، وهذا ما لن يقبله أحد وبالتالي سيعاود الفلسطينييون الصراع

ويظن الرئيس عباس بأن إسرائيل قد تقدم على عزله عن العالم الخارجي في خطوة مماثلة لما قامت بـه مـع                     
فبدايةً المقاطعة، ثم التوقف عن التعاطي معي مما يمنعنـي  .( ة لوقف التفاوضالرئيس الراحل عرفات في مقدم 

إنه أمر منوط بهم بإمكانهم القيام بذلك فلهم اليد العليا النهم االقوى هذا ما يقوله الـرئيس                 . من القيام بأي شيء   
بقون مـصرين علـى     عباس ثم يضيف محذراً االسرائيليين من عدم القيام بخطوة مماثلة الن الفلسطينيين سـي             

  ).الوصول الى إتفاق مع االسرائيليين
يقول السيد عباس إن الضغوط على حركة حماس التي أستلمت الحكومة الفلسطينية االسبوع الماضـي، بـدأت       

فقد الحظ السيد عباس بعض التباين في مواقف بعض وزراء حماس مـن مـسألة االعتـراف                 . تعطي ثمارها 
  .  عن بعض المواقف المتصلبة السابقة للحركةوالتراجع تدريجياً. بإسرائيل

من المالحظ أن هناك غموض وفوضى في المواقف السياسية لحماس وهذا واضح من             : يقول السيد عباس أيضاً   
  . ويضيف أيضاً، لقد فهمت حماس أنها إن لم تتغير لن يتعاطى معها أحد. رسالة الزهار للسيد كوفي انان

لى االرجح سيؤكد وزراء خارجيـة االتحـاد االوروبـي وقـف مـساعداتهم              يوم االثنين المقبل ع   : واضاف
ومساهماتهم المباشرة للسلطة الفلسطينية بشكل مؤقت بينما سيبقى الجهد مركزاً على المساهمة ببعض الدعم من               

  .والتي تشمل المعلمين والممرضات واالطباء والعناية الصحية) المساعدة االنسانية(خالل ما يسمى 
من غير المقبول معاقبة الشعب الفلسطيني واليمكن أن نطالبه بممارسة الديمقراطيـة ثـم              : السيد عباس ويقول  

. إن على االتحاد االوروبي أن يجد آلية لتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني          . نعاقبه على ذلك في نفس الوقت     
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ولكن لالن لـيس    . ل البنك الدولي  البعض يقترح ذلك عبر الرئاسة الفلسطينية والبعض االخر يقترحها من خال          
  .هناك من خيار واضح

يقول السيد عباس أيضاً بأن إسرائيل عليها أن تواجه الحقيقة أيضاً وتبدأ بالمفاوضات النـستطيع أن نجبـرهم                  
فهـذا  .. إذا أتفقنا على حل المشاكل العالقة بيننـا         ... ولكن مصالحهم وإهتماماتهم تفرض عليهم التفاوض معنا      

  . السرائيليين أنفسهم ومصلحتنا نحن أيضاً الفلسطينيين، إذا أخذنا حقوقنا وأخذوا حقوقهم لما ال ؟؟؟لمصلحة ا
   8/4/2006الغارديان 

  
 
 ية حماس سدبلوما .48

  احمد عمرابي  
المجاالت المحتملة للصدام بين حكومة حماس ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية متعددة، لكن أقربها احتمـاالً هـو                

فبينما يحصر الـرئيس أبـو      . حتمية هذا الصدام واضحة بما يكفي     .  لسياسي على الساحة الدولية   مجال العمل ا  
مازن توجه سياسته الخارجية في رهان ثابت على الواليات المتحدة فإن حكومة حماس تعتمد نهجـاً للتحـرك                  

ي للدولـة اإلسـرائيلية     االستقاللي في مجال التعامل الدولي على اعتبار أن الواليات المتحدة شريك اسـتراتيج            
كتدشـين  .  وليست وسيطاً حيادياً نزيهاً بين طرفي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كما يحب أبو مازن أن يعتقد              

لنضالها الدبلوماسي أعلنت الحكومة الجديدة على لسان وزير الخارجية محمود الزهار عن خطـوة اسـتهاللية                
جاء اإلعالن بعد أن اجتمع الزهار مع دبلوماسي صيني رفيع        . ياإلنشاء عالقة استراتيجية مع الصين وشرق آس      

أعرب بعد االجتماع عن احترام الحكومة الصينية للخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني  وأكد علـى الموقـف                 
. المساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة من أجل استرجاع حقوقه المشروعة واسترجاع أرضه المغتصبة             

 الخلفية سيقوم وزير الخارجية الفلسطينية بزيارة إلى الصين الشهر المقبل تتبعها زيارات إلـى دول                وعلى هذه 
  . أخرى في منطقة آسيا الشرقية

ومما هو جدير بالتسجيل في هذا الصدد أن قطب حماس خالد مشعل قام بزيارة رسمية إلى روسيا حتى قبل أن                    
  . حكومة حماس تريد االستفادة من التجربة اإليرانيةويبدو أن . يستكمل تشكيل الحكومة الحماسية

فبعد أن واجهت مقاطعة شاملة من الواليات المتحدة انتهجت إيران سياسة انفتاحية على كل من روسيا والصين                 
. وهو توجه ثبت نجاحه عملياً في المجاالت الدبلوماسية والتجارية واالقتـصادية          . والهند وبقية دول شرق آسيا    

وفي هذا السياق يالحـظ  .  هران أبواب أوروبا فوجدت تجاوباً من عدد من دول االتحاد األوروبي  بل طرقت ط  
الزهار أن موقف كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا تجاه حماس يختلف نسبياً عن موقـف بريطانيـا وإيطاليـا،                   

  . بيةبمعنى أن من المتاح لحكومة حماس أن تطور عالقات إيجابية مع عدد من الدول األورو
  هل ينطبق النموذج الدبلوماسي اإليراني الناجح على حكومة حماس؟  : مع ذلك يبقى السؤال

علينا أن نستعيد إلى األذهان أوالً أنه بينما تقوم على إدارة الدولة اإليرانية مؤسسة سلطة موحدة فـإن النظـام                    
.  الرئاسة والحكومـة  : لتناقض الكامل الحاكم في األرض الفلسطينية يتكون من مؤسستين متنافستين إلى درجة ا          

ومن أخطر أوجه هذا التناقض أن حكومة إسماعيل هنية تجد نفسها معتمدة في مجال السياسة الخارجية علـى                  
بيروقراطية دبلوماسية تدين بالوالء الكامل لرئيس السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن كبار المسؤولين فـي وزارة               

خارج في موقف يمكنهم من إحباط المبادرات والتحركـات الدبلوماسـية لحكومـة             الخارجية مع السفراء في ال    
أجل، لحكومة  . حماس،  خاصة عندما يقع صدام في مجال العمل الخارجي بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء              

اء حماس توجه لسياسة خارجية طموحة وديناميكية، لكن تطبيق هذه السياسة بنجاح لن يكون ممكناً إال بعد إجر                
  . حركة تطهير واسعة النطاق في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني

  8/4/2006البيان 
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 إلخراج حماس من حاالت الالمباالة .49

  عاموس هرئيل
هذه المواجهة ستجري   : تحددت حلبة المواجهة بين اسرائيل وبين حكومة حماس الجديدة في السلطة الفلسطينية           

ففـي ظـل افتقـاد الجـيش        . الق صواريخ القسام على النقـب     على حدود قطاع غزة على خلفية استمرار اط       
االسرائيلي اليوم إلى رد عمالني وفعال في مقابل القسام، يندفع الجيش الستخدام سلة أعمق بكثير من وسـائل                  

إسرائيل ستشدد من ردودها بشكل مقصود، مع أخذها فـي          : هذا ما سيحصل في االيام القريبة القادمة      . العقاب
أسلوبها هذا سيؤدي إلى تصاعد عمليات اطالق النار الفلسطينية وسيسرع االمور نحـو مواجهـة               االعتبار أن   

 ويبدو أنهم يعتقدون في إسرائيل بأن       .والهدف غير المضمر كثيراً هو اخراج حماس من حالة الالمباالة         . أوسع
 تطلـق الـصواريخ   فاذا ما قررت حماس كبح جماح نشطاء التنظيمات التـي         . كل رد من حماس سيكون جيداً     

، سيبدأ الهدوء؛ واذا ما أرسلت رجالها إلـى المعركـة فـسينزع             )رجال حماس ال يشاركون في اطالق النار      (
وبذلك، تحاول هيئة االركان العامة زعزعة القواعد التي في اطارهـا           . الجيش االسرائيلي قفازاته في مواجهتها    

ن وقوع إصابات في الجانب الفلـسطيني؟ لـيس بـشكل           لكن هل تتوقع هيئة االركا    . تدور المعركة في القطاع   
بيد أن إصابة المدنيين ستكون نتيجـة حتميـة لقـرار      . فكل هدف يسمح للمدفعية بقصفه يتم تحليله بدقة       . معلن

ويكفي اآلن وقوع خطـأ     . تقليص مجال االمن عند حدود البلدات الفلسطينية والذي حدد لرجال سالح المدفعية           
هذا الصباح انتشرت بطاريـة مدفعيـة       . ف القذيفة عن مسارها وتصيب بيتاً فيه مدنيين       حسابي بسيط كي تنحر   

ثمة نية باطالق أكثر من ألفي قذيفة علـى القطـاع         . جديدة على الحدود الجنوبية للقطاع، هي الثانية من نوعها        
صـاروخ منهـا    فكل منطقة يتحـدد اطـالق       : ويتم التشديد على سرعة الرد    . منذ اآلن وحتى ليلة عيد الفصح     

وفي هذه االثناء يعرقـل وزيـر   . ستتعرض بسرعة الى سقوط قذائف وصواريخ من سالح الجو وسالح البحر      
الدفاع شاؤول موفاز توصية تلقاها تفيد بادراج مكاتب االجهزة االمنية في السلطة ضمن االهـداف المعرضـة    

عمال حتى االن، ألن العمليات المماثلة التي       للهجوم، أما العمليات البرية الواسعة فغير مطروحة على جدول اال         
حصلت قبل فك االرتباط لم تؤد إلى وقف عمليات القصف، وألن العودة إلى داخل القطاع سيكون لها تداعيات                  

  .سياسية اشكالية بالنسبة لحكومة أيهود أولمرت قيد التشكل
 السلطة لتكون هدفاً معلناً للمس،      فمع تشكيل حكومة حماس، عادت    . بيد أنه ثمة تغيير واحد جوهري قد حصل       

والتبرير اإلسرائيلي لذلك هو أن القطاع موجود تحت سيطرة السلطة الكاملـة ولـذلك              . على االقل في القطاع   
وبناء عليه، فان السياسة المتبعة     . يجب اعتبار هذه السلطة هي المسؤولة عن االرهاب الذي ينطلق من ارضها           

ومن شأن اسـتمرار التـصعيد ان       .  درجة وضع القطاع على حافة أزمة انسانية       هنا تفتقر إلى الصبر كلياً إلى     
ويبدو . يتضمن خطوات أكثر افراطاً، من بينها محاولة إبعاد سكان من المناطق القريبة من أماكن اطالق النار               

ائيلي مـن   ، ال تمنع الجيش اإلسـر     )عملية عناقيد الغضب  (ان حقيقة كون هذه المناورة لم تنجح فعال في لبنان           
  .إعادة استخدامها

وثمـة سـبب    . منذ فك االرتبـاط   . جميع هذه الخطوات تتخذ ضد تهديد لم يؤد حتى اآلن إلى مقتل إسرائيليين            
األول هو شعور االمن المتقوض لدى سكان المستوطنات تجاه القطاع؛ والثاني           : مزدوج لهذه السياسة المتصلبة   

ففي كل يوم تقريباً من االسبوع الماضي تم اعتقال اشخاص من           . ةهو االرتفاع الملموس في االرهاب من الضف      
فعناصر الكبح التي عملت على األرض الى حين تشكيل حكومة          . الضفة جرى تجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية     

لكن الفرضية السائدة في اسرائيل هي انـه مـن االفـضل            . حماس، مثل جزء من أجهزة االمن، تفقد تأثيرها       
  .غط على حكومة السلطة في القطاع وليس في الضفة حيث سيطرتها شبه وهميةممارسة الض

  2006/ 4 /7هآرتس 
    8/4/2006المستقبل
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  لمصلحة من تتفادى حماس المجتمع الدولي؟  .50

  محمد جالل عناية
أظهرت الوقائع التي حصلت بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي انها غير مؤهلة بدرجـة كافيـة                  

وزاد من تعقيد موقفها السياسي     .  في العملية السياسية بالبراعة نفسها التي حققت بها انتصارها االنتخابي          للسير
  تشكيل الحكومة التي نظرت اليها على أنها ثمرة النتصارها االنتخابي

ا أن تأمين األصوات في المجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومتها هو كل م           ) والمقصود قادتها (وتصورت حماس   
  .في األمر، غير مدركة ان كل حركة لها ما بعدها من تداعيات، على المستويين الداخلي والخارجي

في المرحلة التي سبقت قرارها بالمشاركة في االنتخابات التشريعية تجنبت حمـاس المـشاركة فـي العمليـة                  
وربما كانت الظروف المحيطة    السياسية ألن هذه العملية بحكم رؤيتها كانت رجساً من عمل الشيطان فاجتنبته،             

بها قد دفعتها فيما بعد الى هذا الخيار الضيق، وهو خيار المشاركة في عملية االنتخابات التشريعية كمخرج من                  
فقد كان المجتمع الدولي ممثال في اللجنة الرباعية، وبشكل أكثر تحديـدا  . بين خيارات أشد قسوة وأكثر صعوبة  

وروبي يطالبون بتجريد حماس من سالحها، ويواصلون الـضغط عليهـا وعلـى            الواليات المتحدة واالتحاد األ   
كمـا  . واستغل قادة اسرائيل هذا الموقف الستهداف قادة حماس باالغتيـال         . السلطة الوطنية لتنفيذ هذا المطلب    

ـ                 ادر ضيقت إسرائيل الخناق على السلطة الفلسطينية وأوقفت العملية السياسية ألن الرئيس محمود عباس لـم يب
  .الى تجريد حماس وغيرها من المنظمات من السالح

وعلى صعيد الجبهة الوطنية الفلسطينية، ظل التوتر األمني والسياسي واحتماالت الحرب األهلية تتلبد غيومهـا               
، لـذلك جـاءت     )المقاومـة المـسلحة   (وحركة حماس   ) الحل السياسي (في سماء العالقة بين السلطة الوطنية       

ساحة حرب بين فتح وحماس بدال مـن االشـتباك المـسلح بـين              بمثابة   ،يعية لتشكل مخرجا  االنتخابات التشر 
  .الطرفين

كل الدالئل تشير الى أن حماس لم تتوقع الفوز الكاسح في االنتخابات والسيطرة الكاملة على المجلس التشريعي                 
ي التواصل مـع كافـة القـوى        والحكومة، هذا الفوز الذي أوقعها في حالة ارتباك من أبرز مظاهرها الفشل ف            

الوطنية لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة الشراكة ال التبعية، وفشلها في االتصال بأبرز أركان المجتمع                
والواقع أو حماس تعاني من أزمة مستعصية ناشئة عن عدم قدرتها، ألسباب متعددة، على جسر الهوة                . الدولي

فلقد أجادت في أداء دورها فـي البِّـِر         . قبلها كحركة وطنية سياسية   بين ماضيها كحركة إسالمية جهادية ومست     
أما بالنسبة لدورها كحركة وطنيـة      . والجهاد ألنها أهلت نفسها ثقافيا ألداء هذا الدور السهل ألنه محدد اآلليات           

سياسية تشرع وتحكم، فإنها عجزت عن طرح مشروع سياسي يصلح للعرض على المجتمع الدولي، واختارت               
ال يداخلها الشك بأن أهم القضايا التي تواجه حماس في المرحلـة             .نفسها مهمة ظنت أنها سهلة للوهلة األولى      ل

  . الراهنة هي قضية إنهاء االحتالل االسرائيلي
وعنـدما  . يتشكل مفهوم مقاومة االحتالل عند التطبيق من طيف واسع من الخيارات والبدائل وآليات تنفيـذها              

وإننـا نتـساءل    . بل الحكم عن المقاومة فإنها كانت تعني المقاومة المسلحة من دون لبس           كانت تتحدث حماس ق   
ما هي الفائدة المتوخاة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في الطرح التلفزيوني من قبـل بعـض قـادة                  : اآلن

ير مشكالت عـسكرية    حماس بأن المقاومة المسلحة خيار قائم، مع أن الدوائر االسرائيلية تعلن أن حماس ال تث              
  في الوقت الراهن، وأن الهدنة التي أعلنت حماس انتهاء أجلها ال تزال حية؟

على الرغم من مرور أكثر من شهرين على فوز حماس االنتخابي إال أنها ما زالت تتحدث مع نفـسها، أي ان                     
فهي كحركـة   قادة حماس يوجهون حديثهم الى عناصر حماس، فإن الحركة تقف على ابواب مخاض صعب،               

علمت أفرادها الثبات على المبدئ وعلى تعميق االيديولوجيا، وإن الخروج على هذه المواقف يستوجب اللعنـة                
وهذه الثقافة هي التي تعيق حركة قادة حماس في مجال العمل السياسي الذي مـن سـماته                 . في أهون األحوال  
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 لم تتحرك فسوف تسبقها األحـداث، فإمـا أن           فإن حماس إذا   وعلى كلٍ . المساومة والتوافق وتحريك المواقف   
تنغمس في العملية السياسية على درب منظمة التحرير الفلسطينية، أو تقدم للشعب الفلسطيني خيـاراً مرحليـاً                 

وال وقت لالنتظار، فكلما انتظرنا فاجأتنا اسـرائيل    . آخر من خالل رؤية محددة بوضوح، وآليات جاهزة للتنفيذ        
  .بفاجعة

  8/4/2006ماراتية الخليج اإل
  
  
  

  حكم لوازم ال .51
  سحر بعاصيري

اذا ال رسالة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الى االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان كانت خطـأ                  
  . وال نفي حماس لمضمونها كان دقيقا

العيش جنبا الـى     داخل حماس نحو ذلك المضمون المتعلق ب       - خطأ مقصودا جدا     -فثمة ما يعكس توجها جديا    
  . جنب مع جيراننا في هذا الجزء المقدس من العالم وبتسوية نهائية قائمة على حل الدولتين

: الزهار أعاد روح الكالم نفسه في مقابلة مع صحيفة التايمس البريطانية، بل قال ما يظهر اسـتعدادات أكبـر                  
ي اساس يتم، ثم تريد مناقشته وقـد تحتـاج    حماس تريد ان تعرف مفهوم اللجنة الرباعية لحل الدولتين وعلى ا          

الى استشارة الشعب الفلسطيني ليس في هذا المفهوم فحسب، بل في االتفاقات اذ كيف لنا ان نقنع الشعب بادانة                   
  . موجز الكالم انه ال نملك ردا نهائيا االن. هذه االتفاقات او التخلي عنها او القبول بها؟

لكنه يبـدو تمهيـدا     . البعض يسمي هذا النوع من الكالم بالونات اختبار       . سال بأ . مع هذا تواصل حماس النفي    
والمضمون يعني استعدادا لالعتراف باسرائيل ولقبول المبادرة العربية للسالم         . لبلوغ مضمونه اكثر منه اختبارا    

  . ا اراد الشعب ذلكثم يعني انفتاحا على االتفاقات الموقعة، اذ. 1967القائمة على تسوية نهائية لدولتين بحدود 
. لكن الواقع فرض نفسه سـريعا     . ليس سهال على حماس تغيير مواقفها سريعا      ،  فهل الكالم لكسب الوقت فقط؟    

الخزينـة  : فالحكومة في اجتماعها االول وجدت نفسها امام مسلسل أزمات. وموقع السلطة ليس كموقع المقاومة    
ال مواد غذائية بسبب اقفـال اسـرائيل المعـابر    .  موظففارغة اي ال رواتب نهاية الشهر الكثر من مئة الف    

الوضع االمني الى مزيد من التفلت بـسبب مـسلحين          . واالمم المتحدة تحذر من كارثة انسانية في غزة تحديدا        
تضاف اليها مؤشرات الزمة محتملـة بـين الحكومـة          . معارضين للحكومة واالعتداءات االسرائيلية متواصلة    

كل . الرئيس محمود عباس المعابر تحت سلطته المباشرة وعين مسؤولين أمنيين من فتح           والرئاسة بعدما وضع    
. هذا والغرب يحاصر حماس بوقف كل المساعدات المالية المباشرة للسلطة في ما عدا المـساعدات االنـسانية                

والهـدف  . ومين أوقفتها وكذلك المفوضية االوروبية في انتظار قرار نهائي من وزراء الخارجية بعد ي             ،اميركا
  . ان تستجيب لشروط اللجنة الرباعية باالعتراف باسرائيل ونبذ العنف والتزام االتفاقات السابقة

الغـرب  . حماس تعرف ذلك والعالم يعرف ذلك ولو كانت بطيئة جدا وهكذا ستكون           . طريق االنفتاحات حتمية  
مواقف المعلنة للطرفين، ال احـد يريـد        فعلى رغم ال  . يضغط لكنه ايضا مستعد للتجاوب ربما بمزيد من البطء        
ويكفي ان الحكومة االسرائيلية تنوي تغييرا محـدودا        . تعقيد المأزق  وان يكن العنوان اليوم منع كارثة انسانية         

في  توجهها حيال حماس ربما بفتح المعابر لمنع الكارثة واستجابة، كما تقول، لتصريحات ايجابية من بعـض                  
زهار الى انان وقرار رئيس الوزراء اسماعيل هنية الـسماح لوزرائـه باالتـصال              قادتها وخصوصا رسالة ال   

  . باسرائيل في القضايا الضرورية والحيوية
فيوم أوصلها الفلسطينيون الى السلطة     .  ما يقوله الزهار هذه االيام يجب أال يكون مصدر خجل لحركة حماس           

وهذا يعني في ما يعنيه أمنا وسلما وربمـا ثقـة           . ضلكانوا يبحثون عن بديل آخر يراهنون على انه سيكون أف         
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أما . انه ببساطة من لوازم الحكم    . هذا ليس تنازال  . أكبر بأنها أقدر على التفاوض مع اسرائيل واستعادة الحقوق        
  . النتيجة فأمر آخر

  8/4/2006النهار 
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             عريب الرنتاوي

غالبية واضحة، وحكومة منتخبة بغالبية ال تقل وضوحا ، وكالهما يمتلك برنامجا مغايرا لآلخر،              رئيس منتخب ب  
وكالهما يتمتع وفقا للنظام األساسي بصالحيات من شأنها تحويل التعـارض فـي المواقـف والتـوازن فـي                   

لذي شكل أول حكومة    محمود عباس، ا  . الصالحيات، إلى ما يشبه حالة الشلل الكامل للنظام السياسي الفلسطيني         
فلسطينية سحبت من رصيد الصالحيات الرئاسية، لم يتمكن وهو رئيس للـوزراء مـن ممارسـة صـالحياته           
فاستقال، يومها كان الرئيس عرفات يمسك بتالبيب السلطة والمال واألمن، كان يجري التعيينات والمناقالت من               

الداخلية وصالحياتها يسترجع من دون عنـاء، بعـض    دون تشاور مع الرئاسة الثانية، ومن يذكر حكاية حقيبة          
  .فصول التجربة المرة لرئيس الوزراء أبو مازن

اليوم، تبدو الصورة مختلفة، فمحمود عباس، الرئيس المنتخب ذو الصالحيات الواسعة، يجد نفسه محاطا بنوع               
، تتشكل من الحركة ذاتهـا      آخر من األطواق، فالحكومة التي يفترض أن تنفذ سياسته التي انتخب على أساسها            

  .التي ناصبته المعارضة كرئيس للوزراء وكأبرز مهندس فلسطيني لعملية أوسلو
ما يفعله الرئيس عباس مع حكومة حماس، ال يختلف في جوهره بشيء عما كان يفعله الرئيس الراحل بحكومة                  

ختلف بشيء عما كانـت تفعلـه       عباس وما أعقبها من حكومات، وما تفعله حماس اليوم وهي في الحكومة ال ي             
وهي في خنادق المعارضة، عباس يجمع بين يديه بصالحيات أوسع، سبق له وان طالـب بتجريـد الرئاسـة                   
األولى منها، وحركة حماس التي أبقت في يديها زمن المعارضة قرار الحرب والهدنة، تكرر المـشهد ذاتـه،                  

  .د أن اختلفت األدوار وتبدلت المواقعولكن في حقل السياسة والديبلوماسية هذه األيام، بع
مثل هذه الثنائية ستقود حتما إلى إبقاء جذوة األزمة متّقدة بين جناحي السلطة والحكومة، وحكم الرأسين الذي لم                  
ينجح في أي مكان، لن يكتب له النجاح باألخص في الحالة الفلسطينية، واألمر من قبل ومن بعد، يدعو للقلـق                    

الباب مفتوحا أمام شتى االحتماالت والسيناريوهات، بما فيها خطر الجزأرة المتدرجة التـي             والتحسب، إذ يبقي    
  .حذرنا منها

لكن حماس بدورها ال تجعل األمر أكثر سهولة، وهي ال تكف عن إطالق اإلشارات والمتناقضات، من الرسالة                 
جتمع الدولي، وأخـرى للـرأي العـام        التي وجهها الزهار إلى كوفي عنان بنسختين، واحدة لألمم المتحدة والم          

الفلسطيني والعربي واإلسالمي، إلى إصرارها على إدارة المعابر، وهي التي تدرك تمام اإلدراك أن مثل هـذا                 
الموقف ال يعني شيئا سوى االستمرار في إغالقها، ووفق اتفاق سبق لها وأن وصفته بالمذل، وغير المنـسجم                  

  !). ؟(اومة في غزة مع النصر الكبير الذي حققته المق
والراهن أن حماس ال تستطيع االستمرار على هذا النحو، ترفض التفاوض من جهة، وتشعل الضوء األخـضر     
لوزرائها باالتصال مع نظرائهم اإلسرائيليين، تندد باتفاق المعابر وال تحتفظ بعالقات واتصاالت مباشرة ال مع               

لك تصر على الزج بنفسها في إدارة هذا المرفق الحيوي، تجلـس  اإلسرائيليين وال مع األوروبيين، ولكنها مع ذ  
  . وحدها على جميع مقاعد الحكومة، ولكنها في المقابل، ال تريد ان تغادر خنادق المعارضة

كنا من قبل نتكهن بأن حماس ستدفع ثمن فوزها المفاجئ في االنتخابات، أما وقد حصل ما حـصل، وانتقلـت                    
ى حماس، فإن هذه الحركة مرشحة لتدفع ثمنا أكثر كلفة لشهيتها المفتوحـة علـى    إل- بعض السلطة -السلطة  

السلطة والياقات المنشاة، وهذا أيضا حقها وتلكم هي مسؤوليتها، لكن لكل حق استحقاقات يتعين دفعها، فإن لـم                
حق على أقـل    تكن الحركة قادرة على الوفاء بهذه االستحقاقات، فليس أمامها سوى التخلي عن الحق، بعض ال              
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التخلي كليـا عـن     : تقدير، وهذا ما أسميناه الطريق الثالث أمام حماس، وهو خيار وسط بين خيارين متطرفين             
السلطة بعد الظفر بها، او االستيالء بالكامل على هذه السلطة، مع كل ما يترتب عليها من تحوالت وتبدالت ال                   

  تجابة لها، فهل هذا ما تريده حماس؟تبدو الحركة قادرة من دون أن تخلع ثوبها، على االس
  8/4/2006الدستور 
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