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  اإلحتالل يواصل إرتكاب المجازر الدموية والفصائل تتوعد .1
ـ   24عدد الشهداء ارتفع خالل     أن  :  ألفت حداد  عن مراسلته   9/4/2006 48 عرب   ذكر موقع   14ى   ساعة إل

وقالـت مـصادر امنيـة       . آخرين بجروح، جراح بعضهم وصفت بأنها خطيرة       20شهيداً كما أصيب أكثر من      
فلسطينية ان طائرة احتاللية أطلقت ثالثة صواريخ تجاه أحد مواقع التدريب التابعة لكتائب احمد ابـو الـريش                  
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وتوعـدت فـصائل      . بجـروح     آخرين 3قرب مدينة خانيونس، ما ادى الى استشهاد ستة فلسطينين واصابة           
فصائل ان التهدئة   الواكدت  ،  المقاومة الفلسطينية مجتمعة اسرائيل بالرد العنيف على استهدافها للقادة الفلسطينيين         

 على ذات الصعيد أدان وزير الداخلية سعيد صيام بشدة مواصلة إسرائيل جـرائم االغتيـال و                 .ال تجدي نفعا  
وطالب كافة فصائل المقاومة الوطنية و اإلسـالمية اخـذ أقـصى             .ةتصعيد العدوان خصوصا على قطاع غز     

الى ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية،     . درجات الحيطة و الحذر داعيا الى إخالء مواقع التدريب وعدم التردد عليها           
أنها ستتوجه إلى مجلس األمن الدولي خالل الساعات القادمة الستصدار قرار لوقف مـا وصـفته بالتـصعيد                  

  .سرائيلي الخطيراإل
قصف أدى إلى استشهاد قائـد       الى أن ال   : لينا رضوان عن   ،غزة من    9/4/2006 الخليج اإلماراتية    وأشارت

وبرفقتهمـا شـخص    ،   في العشرينات من العمر    وآخرالوحدة الصاروخية لكتيبة المجاهدين التابعة لحركة فتح،        
مصطفى الحكومة بتفعيل المقاومة وعدم االكتفاء      وطالبت كتائب الشهيد أبو علي       .ثالث أصيب بجروح خطيرة   

نطلب من إسماعيل هنية أن يدرس جيدا تيسير المقاومة الفلسطينية وأال نكتفـي             ''بها إعالميا، وقال أحد قادتها      
  .بما يشاع إعالميا ببرامجنا السياسية

 قـال ان    ،خالد ابـوهالل  الناطق باسم الداخلية    أن  :   كمال زكارنة  عن المراسل  9/4/2006 الدستور   وجاء في 
مسألة التصعيد العسكري بيد االحتالل وليس امامنا اال خيار الصمود والتمسك بخيار المقاومة واجبـار العـدو                 

  .على التسليم بحقوقنا المشروعة
  
  خيارات اسرائيلية للتعامل مع حماس بينها الحرب او الهدنةأربعة  .2

 أولمرت سيعقد اليوم جلـسة مـشاورات مـع عـدد مـن              قالت مصادر اسرائيلية أن   :  عبدالقادر فارس  ،غزة
المسؤولين لبحث سبل التعامل مع الحكومة الفلسطينية وسبل تقديم المساعدات للفلسطينيين بواسـطة منظمـات               

  :االغاثة الدولية وذكرت أن اسرائيل تفكر في عدة خيارات للتعامل مع الفلسطينيين وهي
األقوال وأنه على اسرائيل أن تفصل بين ما تقوله وتعلنه حماس وبين            وهو الفصل بين األفعال و    : الخيار األول 

ما تفعله ضدها، حماس حسب رأيهم ستبقى متطرفة ومهددة اسرائيل، ولن تلغي ميثاقها، ولن تعترف باسرائيل                
 فـي   بل ستدعي بأن من حقها انتهاج العنف، وبالمقابل،       . ولن تتبنى االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير معها       

الحياة اليومية ستمتنع حماس عن أعمال العنف ضد اسرائيل، وحسب المؤيدين لهذا الخيار فان هذا األمر هـو                  
المقرر، وحسب المصادر فان هذا الخيار يؤيده عرب وأوروبيون، فالعرب المؤيدون لهذا الخيار يقولون انـه                

اقي المنظمات مثل الجهـاد االسـالمي       مجد السرائيل الن حماس لن توقف فقط المقاومة، بل ستفرضه على ب           
  . وذلك لمنع رد شديد من جانب اسرائيل على أعمال العنف ضدها

 فهو استبدال الحكم، وستتركز الجهود االسرائيلية من أجل افشال حكومة حماس ودفعها نحـو               الخيار الثاني أما  
 السكان الفلسطينيين بأنه كـان      من خالل الحصار والضغط على الفلسطينيين في كل المجاالت واقناع          السقوط،

  .من الخطأ انتخاب حكومة متطرفة، و ستؤدي هذه الخطة الى حرب ضروس
أطلق عليه مصطلح غريب السبت يدور حديث في األوساط السياسية والعسكرية االسرائيلية عن             : الخيار الثالث 

ل وحماس على الـرغم مـن أن        الحاجة الى البحث عن وسطاء صامتين في مواضيع الحياة اليومية بين اسرائي           
القيادة السياسية أمرت بعدم االتصال مع حكومة حماس، اال أن اسرائيل تسعى اليجاد سبل لمواصلة االتصاالت                
معها من أجل المصالح االسرائيلية، وحسب المصادر فان رئيس االركان حلوتس رفض هذا الخيـار ألن فيـه                  

  . تآكل للموقف المبدئي االسرائيلي
هذا الخيار العسكري، األكثر تطرفا، وهو يقوم على        . اعالن الحرب فورا وأسموه بالحرب اآلن      :لرابعالخيار ا 

. أساس تقدير للوضع يفيد بأن ال مجال وال أمل في التوصل الى اتفاق او حلول وسط مـع حمـاس وأهـدافها                     
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تار حماس خيارا خاصا    وحسب المصادر االسرائيلية، سيتم عرض سيناريوهات أخرى، من بينها احتمال أن تخ           
  . بها يسمى الهدنة من طرف واحد

 9/4/2006عكاظ 
  
  هنية يستنكر قطع المساعدات من أوروبا واميركا عن الحكومة  .3

 اسماعيل هنية قطع المساعدات الدوليـة عـن الـشعب           ء الفلسطيني وزراالاستنكر رئيس    : فتحي صباح  ،غزة
حه معرض تربية الطفل السادس تحت شعار بحبك يا وطنـي فـي             وانتقد في كلمة ألقاها أثناء افتتا     . الفلسطيني

واعتبر أن الحـصار والقـرارات      . كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية في مدينة غزة أمس قطع المساعدات          
. الجائرة والتضييق ومحاوالت الخنق لها هدف واحد، هو أن ينتزعوا من الحكومة األوراق وأن تسقط القـالع                

ان القالع لن تسقط ولن يسقط حلمنا ولن يخطفوا منا األوراق ولن يبتزوا منا األوراق الـسياسية                  :وتعهد هنية 
اننا ال نملك أن نتنازل او نوقع على اي شيء يمس ثوابت وحقوق             : وقال. التي تمس الثوابت والحقوق الوطنية    

واالسرى الـذين هـم ورقـة       شعبنا، هذه الثوابت هي ملك لكل طفل فلسطيني وللشهداء والجرحى والمعتقلين            
وكان هنية وصف في حديث للصحافيين في اعقاب اللقـاء مـع الـرئيس               .األمانة وسنكون أوفياء لهذه األمانة    

عباس قرارات قطع المساعدات او تعليقها بأنها متسرعة وفيها اجحاف للشعب الفلسطيني وعقاب للشعب علـى            
واعتبـر هنيـة ان هـذه       . ي تطالب بها المجتمعات الغربية    خياره الديموقراطي، وفيها تناقض مع األدبيات الت      

القرارات فيها تجاوز لقواعد اللعبة الديموقراطية ومحاوالت لعرقلة عمل الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيـل              
  . أمامها وهذا لن يكون مفيداً للمنطقة برمتها

  9/4/2006الحياة 
  
  اتهنية يشدد على أهمية تمتع حكومته بكامل الصالحي .4

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، أهمية تمتع الحكومة الحالية بكامل الصالحيات التـي              :كتبت أسماء الغول  
تمتعت بها الحكومات السابقة، موضحاً أنها ال تسعى إلى انتزاع صالحيات أحد، أو التفرد بها، لكنها في الوقت                  

ن حولها وبعيداً عـن المؤسـسات وعـن األدبيـات           ذاته لن تقبل بانتزاع صالحياتها، أو أن تتحرك القضايا م         
الحكومة التي تعمل اليوم لم تأت على ظهر دبابة أو انقالب عسكري ولم تزاحم أحـداً                : وقال. المتعارف عليها 

وشدد خالل كلمة ألقاها لمناسبة افتتاح معرض تربية الطفل السادس على وجـود       .من موقع االستئثار أو التفرد    
تفاق والرؤية بين الحكومة وبين مؤسسة الرئاسة، موضحاً انه تم التباحث مـع الـرئيس               مساحة واسعة من اال   

خالل اللقاء األخير بكل وضوح وشفافية، وتأكيد الحرص على العالقة التكاملية والتعـاون والحـوار لخدمـة                 
لحكومـة الجديـدة    وحول اهتمام الحكومة بالطفل لفت هنية إلى التزام ا         .أهداف الشعب، واحترام موقع الرئاسة    

بحماية الطفل وآماله وتطلعاته وطموحاته وحقه في األرض والحرية والدولة والقدس وعودة الالجئين واإلفراج              
  .عن أقاربه وذويه من األسرى

  9/4/2006األيام الفلسطينية 
  
  حماس مضطربة وستقبل حق إسرائيل في الوجود: عباس .5

توقع الرئيس الفلسطيني محمـود      :غزة رائد محمد  مراسلها في   نقالً عن    9/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
واكد في مقابلـة مـع عـدد مـن الـصحف       .عباس ان تتغير حماس، معتبرا موقفها من إسرائيل غير مقبول        

في البداية كانت للحركـة آمـال       : وقال. االوروبية ان حماس ستغير مواقفها، ويجب ان نترك لها الوقت لذلك          
 .ن بإمكانها المضي قدما غير آبهة بالعالم اجمع لكنها اآلن أدركـت أن ذلـك مـستحيل                واهمة وكانت تعتقد ا   



 

 5

عندما تتحول حركة مثل حماس من المعارضة إلى السلطة فإنها تحتاج الى وقت القنـاع انـصارها                 : وأضاف
  . ال يمكننا ان نقول إن حماس فشلت في غضون أسبوع. وسنترك لها الوقت

قال عباس أن حماس بدأت تظهر عليها إشارات االضـطراب          : غزةمن   9/4/2006الشرق االوسط   وأضافت  
  .بعد أسبوع من إدارة السلطة، وتكهن بأن قادتها سيخففون من موقفهم تجاه إسرائيل ويقبلون بحقها في الوجود

  
  االمن الوقائي يمنع مرور موكب هنية أمام مقره  .6

فلسطيني موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية من قطع        منعت عناصر من األمن الوقائي ال      : فتحي صباح  ،غزة
وقالـت  . مسافة ال تزيد عن مئة متر من امام المقر الرئيسي لالمن الوقائي في مدينة غزة قبل ظهـر أمـس                   

مصادر قريبة الى هنية ان عناصر االمن الوقائي منعوا موكب هنية عندما حاول المرور متوجهاً الـى منـزل               
واضافت المصادر ان هنية كسر الشر وطلب من         .طة في سابقة هي االولى من نوعها      السفير الصيني لدى السل   

مرافقيه وموكبه تغيير المسار والتوجه الى منزل السفير الصيني من شارع آخر، بعدما رفض عناصر االمـن                 
 فـي ظـل     الوقائي بشدة فتح الطريق أمام رئيس الوزراء الذي ال تبدو طريقه السياسية والمالية سالكة ايـضاً               

ويبدو ان عناصر االمن الوقائي لديهم تعليمات مشددة بعدم فتح           .الحصار وقطع المساعدات الدولية عن حكومته     
الطريق تحت أي ظرف من الظروف حتى لو مر موكب رئيس الوزراء، وذلك في اعقاب الصدامات المسلحة                 

واعتبر مدير األمـن   .معة قبل الماضي  التي وقعت بين عناصر الجهاز وعناصر من لجان المقاومة الشعبية الج          
وأجرى أبو شباك اتصاالً مع هنية أعرب لـه خاللـه عـن             . الداخلي أبو شباك الحادث عرضياً وغير مقصود      

  .استيائه مما جرى، مؤكداً له انه تم اتخاذ اجراءات انضباطية بحق العناصر الذين منعوا موكبه من المرور
  9/4/2006الحياة 

  
  عطاء دور جديد لمنظمة التحرير قبل إصالحها  الزهار يحذر من إ .7

أدواراً جديـدة قبـل      حذر وزير الخارجية محمود الزهار، أمس من محاولة اعطاء منظمـة التحريـر             :غزة
إن أي رساله توجه لألمم المتحده يجب ان تكـون          : وقال ردا على تصريحات دحالن والتي قال فيها        .اصالحها

التقينا بالرئيس عباس في غزة وقال كالماً يختلف عـن          :  الخارجية، وأضاف  باسم منظمة التحرير وليس وزارة    
هذا فمن يرد ان يفرق بين مؤسسة الرئاسة والحكومة فهو مخطئ ومن يرد إعطـاء منظمـة التحريـر ادواراً              

  .جديدة قبل إعادة صياغتها وترتيبها فإنه سيفشل
  9/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
   سي في غزةالزهار يلتقي السفير الرو .8

وصـرح  .  محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية أمس مع السفير الروسي لدى الـسلطة            .د  اجتمع : قنا ،غزة
السفير عقب اللقاء بانه تباحث مع الزهار في مجمل قضايا الوضع الراهن وكيفية الخروج من المأزق الحـالي                  

 :واضـاف . القتصادية واتفاق المعابر والحدودومن الحصار على االراضي الفلسطينية ومناقشة اتفاقية باريس ا     
التقينا مع وفد حماس في روسيا ونحن نؤكد اننا نؤيد الحكومة الجديدة فهذا خيار الشعب الفلسطيني وهو خيـار           

وأوضح الزهار من جانبه انه بحث مع السفير سلسلة مطالب لوزير الخارجية الروسـي وينتظـر                . ديمقراطي
مشيرا الى ان لروسـيا دورا      . طالبة بتقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني      االجابات عليها ومنها الم   

وفي رده على سؤال حول المطالب      . فى العالم يتعدى حدودها االقليمية وان حكومته ستحاول استثمار هذا الدور          
.  هو المطلوب منـا     هذا مطلب في منتهى العجب فما      :قال الزهار  .الدولية لحكومته باتخاذ مواقف اكثر مرونه     

  .المطلوب ان نتنازل عن حقوقنا والقبول بقتل الرجال والنساء كما حدث باالمس في رفح لنتحدث عن مرونة
  9/4/2006الوطن القطرية 
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  الدويك يطالب بفصل القضاء عن السياسة  .9

 بالنزاهـة   عزيز الدويك باعادة صياغة جهاز القضاء بحيث يكون قضاء يتـسم           طالب   : وسام الشويكي  ،الخليل
وقال ان ثمة   . بعيدا عن السياسة، كما اكد على سعي الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد بمختلف اصنافه ومسمياته             

ضغوطات تمارس على ما وصفها حكومة فلسطين االسالمية، من بينها مخطط اميركي السقاط الحكومة فـي                
  . فترة زمنية قصيرة

  9/4/2006الحياة الجديدة 
  

  مثلي المنقذين ومبعدي كنيسة المهد بالعمل على حل قضاياهمبحر يعد م. د .10
أحمد بحر، أن التشريعي سـيفعل قـضية   . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، د:  فايز أبو عون   ،غزة

المنقذين العاملين على بند البطالة من خالل تقديمها للجنة المختصة التي سـتقوم بـدورها بمخاطبـة محـافظ                   
   .لعمل على إنصافهم بما يتناسب والمصلحة العامةالوسطى، ل

بحر أن ملـف    . دأكد   و .على صعيد آخر، ناشد وفد من مبعدي كنيسة المهد المجلس التشريعي تفعيل قضيتهم            
هذه القضية سوف يعرض على المجلس إلدراجه على جدول أعماله في جلسته المقبلة، مشيراً إلى نيـة عقـد                   

وصيل صوت المبعدين إلى كافة المحافل، إلى جانب تشكيل لجنة خاصـة لبحـث          مؤتمر صحافي بهذا الشأن لت    
وأضاف إن التشريعي سيعمل أيضاً على مخاطبة مجلس الوزراء لبحـث           . القضية يتم فيها إشراك ممثلين عنهم     

  .الموضوع والمساهمة في حله
  9/4/2006األيام الفلسطينية 

 
  سطينيالتشريعي يعقد جلسة خاصة في يوم األسير الفل .11

عزيز دويك، في اتصال هاتفي مع الغـد نية المجلس         . د أكد رئيس المجلس التشريعي      : يوسف الشايب  ،رام اهللا 
وقـال دويـك ان      .ابريل الحالي، والذي يصادف يوم األسير الفلـسطيني       / من نيسان  17عقد جلسة خاصة في     

العرب فـي سـجون االحـتالل،        ستخصص لبحث ودراسة أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين و        :الجلسة
والبحث في كيفية تعزيز صمودهم وصمود عائالتهم، وبحث السبل الممكنة للضغط علـى حكومـة االحـتالل                 

ووعد بالعمل مع الحكومة على صرف مخصصات األسرى وعائالتهم الماليـة فـي موعـدها                .لإلفراج عنهم 
والسعي لزيادتها بما يكفل حياة كريمة ألطفال       المحدد، وعدم التأخر في صرفها كما حدث في األشهر األخيرة،           

وأشار إلى أن التشريعي سيخاطب البرلمانات العربية والعالمية ليشرح لهم المعانـاة الكبيـرة               .األسرى وذويهم 
 .التي يعيشها األسرى في سجون االحتالل وفضح ممارسات االحتالل ضدهم

  9/4/2006الغد األردنية 
  

   ألف دوالر على حساب وزارة المالية40حي فتوح بـالكشف عن فيال مستأجرة لرو .12
 كشفت الشبكة اإلعالمية الفلسطينية على موقعها على اإلنترنت، عن وثيقة رسمية حـصلت عليهـا، أن                 :غزة

وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة وافقت على استئجار فيال لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح                
وفقاً لما جاء في الوثيقة، والتي هي        . يفوق بكثير متوسط اإليجارات المعمول بها في فلسطين        في رام اهللا بمبلغٍ   

 فقد تم الموافقة    16/3/2006عبارة عن طلب ارتباٍط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ              
 1/1/2006ن الفترة من تاريخ      ألف دوالر أمريكي سنوياً ع     40على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة         

ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتّضح من صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكّدت أنّه توقيـع                .31/12/2006وحتى  
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على النفقات العامة، حيث تم     .. مع الموافقة :  جاء فيه  24/3/2006 جهاد الوزير بتاريخ     .وكيل وزارة المالية د   
مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة خـتم       الموافقة على صرف المبلغ على مركز       

من جهته هدد روحي فتوح بمقاضاة وزير المالية في          .26/3/2006وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ       
  . عمر عبد الرازق واتهمه بأنّه وراء نشر مثل هذه الوثائق. الحكومة الجديدة د

  9/4/2006إلعالم المركز الفلسطيني ل
  

  فتح تعلن أن برنامج حماس وضع الشعب الفلسطيني في مأزق .13
 أعلن أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح امس أن سبب المأزق الراهن الذي                : د ب أ   -رام اهللا   

 .يواجهه الشعب الفلسطيني هو أن برنامج حركة حماس وضع ليكون بديال عن البرنامج الـوطني الفلـسطيني                
 .1988وقال أن الفلسطينيين لم يمروا بهذا المأزق الراهن منذ إعالن االستقالل وقيام الدولة الفلـسطينية عـام                

مضيفا أن المأزق الراهن يكمن في أن حركة حماس لم تدرك أهمية االلتزام ببرنامج القواسم المشتركة الوطنية                 
خطيرة وال ينفع معها عالجات من نوع تـشكيل         وقال عبد الرحمن إن االزمة كبيرة و       .1988الذي صدر عام    

لجنة بين الرئاسة ومجلس الوزراء ، والمطلوب هو ان تعود حماس الى طاولة الحوار الوطني والتوافـق مـع                   
  . القوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على برنامج القواسم المشتركة

  9/4/2006الرأي األردنية 
  

  مع منظمة التحرير ربه يطالب الزهار بالتنسيق  عبد .14
طالب ياسر عبد ربه امس محمود الزهار بالتنسيق مع الهيئات القيادية في منظمة التحريـر               :  د ب ا   -رام اهللا   

وقال عبدربه تعليقا على الرسالة التي وجهها الزهار الى كوفي انان إنه في قضايا سياسية               . ومع محمود عباس  
  . الحكومة وحدها أن تقرر ما هي السياسة التي يجب إتباعهـا           وجوهرية ال يملك ال وزير الخارجية وحده وال       

مـن جهـة    . وأضاف إن هذا االمر ينبغي أن يتم بالتنسيق مع عباس ومع الهيئات القيادية في منظمة التحرير               
أخرى انتقد عبدربه سياسة الحكومة التي شكلها هنية مضيفا ال يوجد أحد فـي العـالم يـرفض أن يعتـرف                      

وأشار إلـى أن كـل هـذا        . ية وال يوجد أحد في العالم يرفض أن يعترف بميثاق االمم المتحدة           بالشرعية الدول 
  .الفلسطيني يستخدم كذرائع وحجج من أجل مواصلة السياسة االجرامية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب

  9/4/2006الدستور 
  

  حركة فتح تعاني من أزمة مالية خانقة: االفرنجي .15
 تعاني من أزمة مالية خانقة ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن              فتح داهللا االفرنجي أن حركة   أكد عب :  د ب أ   -غزة  

وقال هناك مخطـط مـن جهـات         .تواصل حصر أعضائها وإعادة بناء التنظيم وحصر العضوية فيها        الحركة  
اء علـى   المطلوب هو القض  ''وأضاف بالقول   .''معادية تريد أن تدمر وتشطب حركة فتح من الخريطة السياسية         

  . الرأس االساسي لهذه الحركة واالتيان بحركة جديدة
  9/4/2006الدستور 

  
 مساع فلسطينية لتطويق اختالفات قبل التفاوض مع الحكومة اللبنانية .16

 تتكثف االتصاالت واللقاءات اللبنانية ـ الفلسطينية والفلسطينية ـ الفلسطينية :  خالد الغربي،صيدا جنوب لبنان
ويعود تكثيف االتصاالت عشية . رة اللجنة الوزارية اللبنانية لمخيم عين الحلوة األربعاء المقبلبهدف إنجاح زيا

الزيارة المرتقبة الى ضرورة ازالة الخالفات التي برزت اخيرا حول المرجعية الفلسطينية ومدى تمثيل القوى 
طينية تجاوزت انقساماتها وخالفاتها وإذ تشير المعلومات الى ان القوى الفلس .الفلسطينية وبمن تجتمع اللجنة
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 حيث تبدي ، فان ما يقلق الشارع الفلسطيني هو مسألة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني المرتقب،إلنجاح الزيارة
  .قوى التحالف الفلسطيني تخوفها من صفقة ما تعقدها الدولة اللبنانية مع منظمة التحرير الفلسطينية

  9/4/2006الشرق االوسط 
  

   قدوميم يحتجزون في ظروف سيئةمعتقلو .17
أوضح األسرى والـمعتقلون في مركز تحقيق قدوميم، امس، أنهم يحتجزون في ظل ظروف اعتقاليـة بالغـة                 

 أسيراً، إنهم يعانون    45وقال األسرى البالغ عددهم      .السوء، ويعانون من اعتداءات السجانين اإلسرائيليين عليهم      
وأفاد األسرى،   .إن هناك نقصاً حاداً في الـمواد التموينية ومواد التنظيف        من االكتظاظ الشديد داخل غرفهم، و     

  .بأنهم يتعرضون لإلهانات ، حيث يتعرضون خالل نقلهم إلى الـمحكمة للشتائم والضرب
  9/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  كتلة السالم تطالب بالتحقيق بالتنكيل باألسرى الفلسطينيين  .18

 أسيرا فلسطينيا من سجن النقب إلى       260السالم اإلسرائيلية التحقيق في مالبسات نقل       طالبت كتلة   : ياسر العقبي 
 .سجن الرملة األسبوع الماضي، رافقها عملية تنكيل من جانب رجال الشرطة والسجانين خالل النقـل وبعـده                

هم وتم رشهم بالغـاز     وحسب الشهادات التي جمعتها كتلة السالم، أنه قبل نقلهم تم تكبيل األسرى بايديهم وأرجل             
وفي سجن الرملة يقبعون في اكتظاظ كبير ويتلقون غذاء رديء للغاية، ويوميا يتم أخذ بعـض                . المسيل للدموع 

   .األسرى إلى غرف جانبية ويتم ضربهم بصورة مبرحة
  8/4/2006 48عرب 

  
  على االردن فتح حدوده امام الفلسطينيين الفارين من العراق: هيومان رايتس .19
ت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أن على األردن أن يعيد فتح حدوده أمام الالجئين الفلسطينيين الـذين                  قال

يفرون من العنف في العراق و على المجتمع الدولي مساعدة األردن عن طريق عرض إعادة توطين هـؤالء                  
وقـال مـدير سياسـات       .الـيهم الالجئين الفلسطينيين القادمين من العراق فـي بلد آخر يكون مقبوالً بالنسبة            

الالجئين على األردن أن يمتنع عن معاملة فلسطينيي العراق الهاربين من االضطهاد بأسوأ مما يعامل العراقيين                
  .الذين يفرون من العنف والذين يسمح لهم بدخول األردن بشكل عام

  9/4/2006الحياة 
  

  مصرع فلسطينيين بانهيـار نفق في رفح .20
يان مصرعهما امس جراء انهيار نفق يربط بين األراضي الفلسطينية فـي رفـح جنـوب            لقي مواطنان فلسطين  

وذكر مسعفون أن اربعة اشخاص اخرين على االقل اصيبوا عنـدما انهـار              .قطاع غزة واألراضي المصرية   
 من جهة اخرى، ذكرت مصادر فلسطينية وفي الجيش االسرائيلي ان ثالثة فلسطينيين جرحوا في حادث                 .النفق

وقال الجيش االسـرائيلي ان     ،  يبدو انه ناتج عن انفجار مختبر لتصنيع االسلحة في حي ابو سنينة بمدينة الخليل             
  .قوة عسكرية قامت بعمليات بحث في المنطقة في اعقاب االنفجار واكتشفت مختبرا لتصنيع المتفجرات''

  9/4/2006الدستور 
  

  االحتالل يخطط لقصف المسجد األقصى بالطائرات .21
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وفـق مـا    -كشف تيسير التميمي عن سيناريو جديد لالحتالل االسـرائيلي          :   يوسف الشايب  -م اهللا المحتلة  را
 لهدم المسجد االقصى عن طريق قصفه بالمتفجرات والقنابـل بواسـطة            -كشفت عنه أجهزة األمن اإلسرائيلية    
ريوهات لهـدم المـسجد     وقال التميمي أن حكومة االحتالل أعدت سـينا        . طائرات حربية أو قصفه بصواريخ    

أن أحد هذه السيناريوهات هو ما يقوم به االحتالل من حفريات والتي تنفذ في هـذه اآلونـة، أمـا                    واالقصى،  
 قصف المسجد بالمتفجرات والقنابل بواسطة طـائرات        -بحسب أجهزة األمن اإلسرائيلية   -السيناريو الثاني فهو    

أما السيناريو األخير فهو تلك المخططات المعلنة من قبـل       .حربية  أو عن طريق قصفه بصواريخ وفقاً للتميمي        
  .الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة والتي تستهدف المسجد األقصى إلقامة هيكلهم المزعوم في مكانه
  9/3/2006الغد األردنية 

  
  أولمرت مصمم على تنفيذ خطة التجميع أحادية الجانب  .22

م إخالؤها سوف تنقل إلى الكتل اإلستيطانية التي ستبقى تحت الـسيادة             المستوطنات التي سيت   :قال أولمرت، إن  
وتأتي أقوال أولمرت هذه في مقابلة مع        !!اإلسرائيلية، وبإمكان الفلسطينيين أن يقيموا دولة في المساحة المتبقية        

ة التجميع، قال   أسبوعية نيوزويك سيتم نشرها غد، يرسم فيها للمرة األولى بعد اإلنتخابات الخطوط العامة لخط             
فيها أنه سيتم نقل المستوطنات إلى الكتل اإلستيطانية، وأن مسار جدار الفصل والضم العنصري سيتغير بشكل                

 لن يتبقى إسرائيلي واحد خلف الجدار، لسببين، األول         :وأضاف .يتناسب مع الخارطة الجديدة للكتل اإلستيطانية     
لقد حان الوقت، وأنا مـصمم      ..  جغرافياً إلقامة دولتهم المستقلة    أمني والثاني من أجل منح الفلسطينيين تواصالً      

بعد أن تحدثت بالتفصيل عن الخطة، تـم         .على تنفيذ الخطة، وأعتقد أن الناخب اإلسرائيلي على استعداد أيضاَ         
. لى األمام أعتقد أن ذلك يشير إلى نية الناخب اإلسرائيلي في التقدم إ          . انتخابنا لنكون الحزب األكبر، وهذه حقيقة     

لدينا فرصة للمرة األولى تنبع من الدمج بين الرأي العام اإلسـرائيلي، والتزامـاتي والتفاهمـات والمـساندة                  
إذا كنا متفقين على    : ولدى سؤاله عن أية مساعدة يتوقعها من األمريكيين، أجاب         .المستقبلية المتوقعة من بوش   

قيقية والملموسة، سأحاول التوصل إلى تفـاهم مـع اإلدارة          أن الفلسطينيين ليسوا على استعداد للمفاوضات الح      
األمريكية بالنسبة للخطوات التي يتوجب على إسرائيل اتخاذها بالنسبة لمسألة الحدود، وذلك للتقليل قدر اإلمكان               

ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن الدعم األمريكي لمـسألة الحـدود،             .من مستوى اإلحتكاك مع الفلسطينيين    
كل ما يمكن أن يساعد الستكمال هذا التحدي العظيم، سيكون على جدول األعمال، وهذه ليـست فقـط                  : ليقو

 –من المهم أن ندرك أنه في حال الوصول إلى النتيجة بأن الفلسطينيين بقيادة حكومة حمـاس                .مسألة اقتصادية 
رطة الطريـق، فلـن نـستطيع        لن يكونوا على استعداد لإلستجابة للشروط المسبقة لخا        -وهي منظمة إرهابية  

من الممكن التحرك إلى األمام وخلق واقـع جديـد علـى األرض             . علينا أال نبدد الفرص   . اإلنتظار إلى األبد  
تتماشى مع اإلتفاق على أن الدولتين يجب أن تعيشا إلى جانب بعضهما البعض، وأن الفلسطينيين بحاجة إلـى                  

 سؤاله عن الوقت الذي سيمنحه أولمرت للحكومة الفلـسطينية          ولدى !!تواصل جغرافي ليستطيعوا إقامة دولتهم    
لن أعطيهم موعدا أقصى، إذا توصلنا إلـى النتيجـة بـأن            : ريثما يقرر تنفيذ خطته بشكل أحادي الجانب، قال       

الفلسطينيين ليسوا على استعداد لإلعتراف بالمطالب التي ستقود إلى المفاوضات، سوف نتقدم إلى األمام بدون                
ويأمل أولمرت بأن تتأسس جبهة دولية ضد حكومة حماس، ويوضح أن إسرائيل لن تقوم بتحويـل                 .مفاوضات

   .أموال للحكومة الفلسطينية، وإنما ستحاول البحث عن طرق لتحويل األموال مباشرة للحاجات اإلنسانية
  8/4/2006 48عرب 

  
  غتياالت إسرائيل ترفع حالة االستنفار تحسبا من هجمات فلسطينية ردا على اال .23

قررت الشرطة اإلسرائيلية في ختام مداوالت رفع حالة االستنفار في صفوفها إلى أقصى درجـة ابتـداء مـن                 
. صباح اليوم األحد تحسبا من هجمات فلسطينية ردا على سلسلة عمليات االغتيال التي نفذتها إسرائيل مـؤخرا                
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ونقلـت  . تراب حلول عيد الفصح العبري أيـضا      وعقدت قيادة الشرطة اإلسرائيلية المداوالت مساء امس مع اق        
 تحـذيرا حـول نيـة       75وسائل إعالم إسرائيلية عن مسئولين في جهاز األمن اإلسرائيلي قولهم إن بحوزتهم             

  .فلسطينيين تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية داخل الخط االخضر
  9/4/2006 48عرب 

  
  لواقع الديمغرافي تالئم ايجب أن إجراء التعديالت الحدودية : ليبرمان .24

في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، لم ينف رئيس يسرائيل بيتينو العنصري ليبرمان، إمكانية انضمامه إلـى                 
كما قال أنه يؤيد ترسيم الحدود الدائمة      !الحكومة، وال ينوي في حال انضمامه التنازل عن وزارة األمن الداخلي          

رئيس الحكومة المستقبلي السياسية تشتمل على ترسيم الحدود فسوف نؤيد          إذا كانت خطة    : إلسرائيل، وأضاف 
أما إذا كانت مجرد انسحاب من المستوطنات المعزولة بدون أي هدف أو مقابـل أو بـدون تحـسين                   . الخطة

وقال إن المواضيع السياسية، األكثـر إلحاحـاً علـى جـدول             .الوضع األمني، فلن نكون شركاء في الحكومة      
  !ليوم، هي تحديد الحدود الدائمة وإجراء التعديالت الحدودية لتالئم الواقع الديمغرافياألعمال ا

  8/4/2006 48عرب 
 

  !وأية صفقة بين الشاباك واالخوان المسلمين؟.. ديختر وصرصور .25
نيا ويمثل حتى قبل سنوات قليلة، كان الشيخ إبراهيم صرصور مجرد شخص مشبوه أم: كتب أسامة العيسة

 ولكن االثنين اصبحا اآلن زميلين في ، لديختر الرئيس السابق لجهاز الشاباكلنسبة باخطرا على دولة إسرائيل
والتقى االثنان أمس في الكنيست، خالل مشاركتهما، في يوم إرشادي نظم في البرلمان اإلسرائيلي  .الكنيست

 البرلماني وظروف عملهم تمهيدا لبدء الكنيست السابعة للنواب الجدد وعددهم أربعون نائبا، حول طبيعة العمل
وعقد صرصور وديختر اجتماعا ثنائيا، قال صرصور بعده انه ليس األول الذي يجمعه مع  .عشرة عملها

وأضاف انه بسبب النظر األمني إلى الحركة اإلسالمية التي يمثلها، فانه كانت هنالك لقاءات عديدة مع . ديختر
 كان يجب أن نتوصل إلى صيغ للتعايش، بين كوني ملتزماً :وقال. ما سماها تسوياتديختر للبحث عن 

 .عقائديا، وبين مواطنتي في دولة إسرائيل، بحيث أمارس قناعاتي وفي الوقت ذاته ال اخرق قوانين الدولة
ل التي ويكشف حديث صرصور عن التطور الذي قطعه الجناح الذي يمثله داخل الحركة اإلسالمية في إسرائي

ولم تعرف تفاصيل اللقاء بين صرصور وديختر، وهل كان استكماال للقاءات  .تتبنى فكر اإلخوان المسلمين
السابقة التي أدت إلى ما وصفها صرصور تسويات جعلت الحركة اإلسالمية جسما شرعيا في إسرائيل، وهل 

   .ن هذه األسئلة وغيرهاوليس من المتوقع أن يجيب أي جانب ع توصل االثنان إلى صفقات جديدة؟
  8/4/2006الحياة الجديدة 

  
  فلسطين المحدود يقلل من أهمية قرارهبوعليم وقف معامالته .26

قلل مساعد المدير العام للعالقات الخارجية في بنك فلسطين المحدود أمس، من اهمية قـرار بنـك هبـوعليم                   
وقال ان بنك فلسطين المحدود قام، مؤخرا،        .االسرائيلي األسبوع الماضي، وقف تعامالته مع البنوك الفلسطينية       

بافتتاح حسابات بالشيكل في بنوك أوروبية تربطها ببنك فلسطين المحدود عالقات وطيدة، مستبقا بـذلك قـرار      
  .بنك هبوعليم والبنوك اإلسرائيلية االخرى بقطع العالقات مع الجهاز المصرفي الفلسطيني

  9/4/2006األيام الفلسطينية 
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  مساندة الفلسطينيين فريضة على المسلمين : اوىالقرض .27

يوسف القرضاوي أحدث فتوى له حيث أعلـن أمـس أن مـساندة الـشعب               . أطلق فضيلة العالمة د   : الدوحة
الفلسطيني فريضة على كل من الحكومات والشعوب وقال انه يصدر هذه الفتوى الـشرعية باسـمه شخـصياً                  

  . لمسلمينوباسمه كرئيس لالتحاد العالمى لعلماء ا
  9/4/2006الشرق القطرية 

  
  البخيت يؤكد ضرورة تنفيذ مشروع تأهيل مساكن المخيمات .28

 بتحسين مستوى الخدمات وبما يكفل تحسين الظروف المعيشية في           األردني  وجه رئيس الوزراء   :  بترا –عمان  
ي المخيمات بحيث يـتم     واكد على ضرورة االستمرار في تنفيذ مشروع تأهيل المساكن ف         . المخيمات الفلسطينية 

العمل على استبدال غرفة الصفيح ببناء من غرفة واحدة وكذلك البدء بتنفيذ مشروع مدخل ومخرج مخيم البقعة                 
  .واتخاذ االجراءات الالزمة لبدء انشاء مشروع مستشفى البقعه

  9/4/2006الرأي األردنية 
  

  رئيس حزب موريتاني يطالب بمراجعة العالقات مع اسرائيل .29
 الملياردير الموريتاني محمد يحظيه ولد المختار الحسن، ورئيس حزب البديل الذي تأسس حديثاً واألمين               طالب

العام السابق للحزب الجمهوري  بمراجعة العالقات مع اسرائيل  واتخاذ قرار نهائي بـشأنها، بالتـشاور مـع                   
  .قتها تلك العالقات لفلسطين وموريتانياالفلسطينيين وجامعة الدول العربية وقال انه يجب جرد النتائج التي حق

  9/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   يشارك في موتمر لنصرة فلسطين البحرينيالنواب .30
يشارك وفد    ،في إطار جهود مجلس النواب البحريني لمناصرة القضية الفسطينية في المحافل الدولية والمحلية            

  .الذي سيعقد في طهران ابريل الجارينيابي في المؤتمر الثالث لنصرة الشعب الفلسطيني و
  8/4/2006أخبار الخليج البحرينية 

  
  المساعدات األميركية ألبو مازن لم يحسم أمرها  .31

أعلن ديفيد وولش عن أن الواليات المتحدة، لم تحزم أمرها حيال المساعدة المالية التي تقـدمها إلـى محمـود                    
ر واشنطن مساعدتها، عـدد وولـش بعـض البلـديات           ومن المؤسسات الفلسطينية التي يمكن أن تقر      . عباس

   . والمحافظات واللجنة االنتخابية والنظام القضائي
 9/4/2006البيان 

  
  اجتماع اوروبي غداً لبحث الموقف النهائي من حكومة حماس .32

من المقرر ان يبحث وزراء خارجيـة االتحـاد         أنه  '' التايمز''قالت صحيفة    : فيصل حيالي والوكاالت     -لندن  
'' حماس''وما إذا كانت ستكون لهم اتصاالت مع حكومة         '' حماس''األوروبي غدا القرار النهائي لالوروبيين من       

لزهار اكد فيه إن الحركة ستناقش حال يقوم على دولتين إذا حدد المجتمـع الـدولي         لالجديدة واوردت تصريحا    
ت ان هذا موقف جديد من الحركة قد يساعد في          االلتزامات الواجبة على كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين وقال       

  .كسر الجمود الدولي في المواقف
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  9/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  حماس والخزينة الخاوية وشروط اللعبة .33
  ياسر الزعاترة 

لفوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية بعض الحسنات بصرف النظر عن مآل التجربة، لعل أبرزها               
ق التي يكشفها بين يوم وآخر مما يتعلق بالحالة الفلسطينية وتعقيداتها على مختلف األصعدة، وهـي                تلك الحقائ 

  .حقائق لم تكن لتكشف على هذا النحو لو بقيت اللعبة ماضية ضمن نسقها القديم
نـت  خريطة القوى في الساحة الفلسطينية كانت من الحقائق األساسية التي كشفتها االنتخابات، وهي خريطة كا              

مخبأة تحت سيل هائل من استطالعات الرأي؛ كان بعضها مفبركا، فيما يتجاهل بعضها اآلخر نمـط التفكيـر                  
والتعبير عند اإلنسان الفلسطيني والعربي عموماً، وهو ما دفعنا غير مرة إلى رفض االستناد إليها في أي مـن                   

  . التحليالت، وبخاصة في الساحة الفلسطينية
نسبة التي حصلت عليها حماس في االنتخابات األخيرة هـي ذاتهـا نـسبتها فـي مختلـف      وبالمناسبة، فهذه ال  

 بذات الطريقة لما اختلفت النتيجة، أقلـه        96القطاعات الشعبية منذ سنوات طويلة، ولو تكررت اللعبة في العام           
على أن الحقيقة   . يهابالنسبة للجزء المتعلق بالقائمة، فيما ستعتمد الدوائر على مدى تماسك فتح وضبطها لمرشح            

األهم هي تلك المتعلقة ببنيان السلطة وطريقة إدارتها ومصادر تمويلها، وكيف يؤثر ذلك كلـه علـى قرارهـا        
  . السياسي واألمني، بل كيف أسفر ذلك عن اإلبقاء عليها على رغم سنوات التصعيد خالل انتفاضة األقصى

والسياسية واالقتصادية في بقاء السلطة، ونردد مـا يقولـه          عندما كنا نتحدث عن مصلحة اإلسرائيليين األمنية        
محللوهم حول االحتالل الديلوكس، ونقيضه السيناريو الكابوس ممثالً في حلها، لم يكن يسمعنا أحد، حتى جـاء                 

يذكرنا ذلك بأن مشروع االنفـصال أحـادي        . بعض أركان السلطة وعلى خلفية فوز حماس ليفتحوا هذا الملف         
فلسطينيين الذي بدأ في قطاع غزة وسيتكرر في الضفة الغربية، وهو النكبة الجديدة للفلسطينيين،              الجانب عن ال  

ما كان له أن يمر، بل ما كان له أن يخطر ببال اإلسرائيليين لوال وجود السلطة وتحملها لألعباء التي عليهم أن                     
  . ت االحتالليتحملوها بناء على معاهدات جنيف المعروفة بشأن السكان الواقعين تح

في ذات السياق تتبدى الحقيقة الفضيحة في مسألة تمويل السلطة، وهي التي كشفت مؤخراً، بعدما تبين أننا إزاء                  
سلطة يتحكم االحتالل بمصادر دخلها؛ مباشرة ومن خالل عالقته بالواليات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي،                

اإلبقاء على السلطة لكونها مصلحة إسرائيلية، مع الـضغط         وبالطبع في سياق ذات المعادلة السالفة الذكر، أي         
عليها من خالل التمويل كي تدفع االستحقاقات السياسية، من دون دفعها نحو الهاوية، فيما تـستمد المـساومة                  
قوتها من حقيقة أن قادة تلك السلطة كانوا وما زالوا يرونها إنجازاً عظيما ال بد من المحافظة عليـه، ال سـيما              

 التي يتمتعون بها وتمكـنهم مـن الـسفر          VIP كل أشكال التصعيد لم تفقدهم امتيازاتهم وال بطاقات الـ           وأن
  . والتحرك من دون التعرض لما يتعرض له المواطن الفلسطيني من إذالل على الحواجز والمعابر

قت يشاء ويصرفها   هكذا كانت تمضي اللعبة، فالستون مليون دوالر حصيلة الضرائب هي بيد المحتل يمسكها و             
وقت يشاء، وكذلك حال المعونات األمريكية واألوروبية، وهي معونات تحولت إلى عنصر ضغط رهيب خالل               

  . انتفاضة األقصى وقدمت على أساسها اشتراطات قبل الراحل عرفات بعضها مما يتعلق باستفراده بالسلطة
ضهم ليس كذلك، فيما يعـيش بعـضهم         ألف شخص يتقاضون رواتبهم من السلطة، بعضهم له عمل وبع          140

خارج فلسطين، وكانت رواتبهم من الصندوق القومي وتحولت الحقاً إلى ميزانية السلطة، وهكذا باتت القـضية               
األهم بالنسبة للمعنيين هي توفير الرواتب واإلبقاء على امتيازات القادة، وعندما رفـض عرفـات دفـع كـل                   

إنها لعبة بالغة الخطورة تستر عليها قـادة        . ة إلى أن قتل مسموماً    المطلوب، وليس بعضه، حوصر في المقاطع     
السلطة عنوانها أن علينا كفلسطينيين أن ندفع من ثوابتنا ومواقفنا كي نحصل على القـوت والرواتـب، وكـي                   
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يواصل قادتنا األشاوس تمتعهم بمختلف االمتيازات، ال سيما الصفقات والسرقات التي كانت تـستهلك جـزءا                
  !!  من الموازنة العتيدةكبيراً

9/4/2006الدستور   
  

  اوكازيون للوثائق العابرة  .34
 خيري منصور

ترددت طويالً قبل الكتابة عن سعر وثيقة وقع عليها عرفات ورابين وكلينتون، ليس فقط ألن ذلك االتفـاق لـم    
 التي يوقع بها الزعمـاء      يعش، وقد ال تكتب له الحياة، بل ألن السعر أدنى من ثمن قلم حبر فاخر كتلك األقالم                

  .على وثائق تاريخية وفي مناسبات من هذا الطراز
 جلدته،  أبناءأحدهما يشك في كونه مات مسموماً واآلخر اغتاله يهودي من           ..  التواقيع رحال    أصحاباثنان من   

ـ                ة علـى   أما الثالث فقد تحول شأن الرؤساء األمريكيين المتقاعدين إلى رحالة وواعظ، يتقاضى أجـوراً باهظ
وكانت السيدة المتخصصة في عرض مثل       .مهماته، والتي هي في نهاية المطاف بروتوكولية خالصة أو رمزية         

هذه الوثائق والتواقيع للبيع قد حددت خمسين ألف دوالر ثمنا للوثيقة ثم تراجعت بسبب عدم االقبال إلى خمسة                  
تفاقية أوسلو من األرشيف، وعلـق الـبعض        وقبل شهرين فقط نشر خبر عن اختفاء وثائق ا         .آالف دوالر فقط  

على ذلك قائلين إن فوز حماس هو السبب في هذا االخفاء للوثائق، لكن التـاريخ ال يعامـل بهـذه الـصورة                      
ويبدو ان مفهوم الوثيقة لم تعد لـه         .خصوصاً عندما يكون طازجاً، والحبر فيه مثل الدم ما يزال نيئاً ولم يجف            

خـصوصاً   .ن وثائق عصرنا حبر على ورق واحيانا مجرد كتابة على الماء أو الرمل    تلك القيمة الكالسيكية، أل   
عندما تكون الدولة العبرية هي الطرف اآلخر في مثل هذه الوثائق، فهي لم تتقيد لمرة واحدة باتفاق، وغالبا ما                   

هـا أو بمعنـى أدق      سارعت إلى نكث االتفاقيات قبل الفراغ من صياغتها الختامية، ألنها احترفت منـذ ميالد             
استيالدها كولونياليا وباألنبوب االمبراطوري التنكر لما تقول، ألن ما تقوله هو مجرد اسـتدراج للـضحية، أو                 

خمسة آالف دوالر قد يبدو ثمنا مبالغاً فيه لتواقيع عصف بها التاريخ،             .بهدف تدويخها قبل االطباق على عنقها     
لهذا، لم يأخذ زبائن الموقع االلكتروني إبـي مثـل           !ن طرف واحد  وحولتها تل ابيب إلى مجرد استحقاقات، وم      

 أجهـزت هذه المعروضات للبيع على محمل الجدية، ومعظمهم كانوا قد سمعوا أو رأوا بالعين المجردة كيـف                 
 تأهيل كي يـصبح     أعادةسلطات االحتالل على شريكها في التفاوض، كي تقول للعالم بعد ذلك إنه بحاجة إلى               

راكة، وكان حصار ياسر عرفات قبيل رحيله تعبيرا بالعبرية الفصحى عن رفض شارون للتعامـل               جديرا بالش 
.. معه كشريك في عملية السالم، تماماً كما أن التعامل مع حماس اآلن رغم فوزها الشرعي يتم باألسلوب ذاته                 

رية بوضع تعريـف جديـد      وال ندري لماذا ال يطالب العالم جنراالت الدولة العب         .وهو نفي صفة الشريك عنها    
لمفردة شريك ربما ألن المطالبة بمثل هذا التعريف تقتضي سلسلة من التعريفـات األخـرى لمفـردات مثـل                   

  .الديمقراطية واالنتخابات واالحتالل واالستقالل والتفاوض
 وببساطة فإن استخدام عبارة تُحشد فيها صفات الشريك المؤهل يتطلب توضيحاً من الطـرف الـرافض لهـذه                 

وعندئذ لن يجد لديه ما يقوله للعالم غير أنه يريد التفاوض مع نفسه أو مع ظله، كذلك االمبراطور                  .. الشراكة  
لكنه وضعها فـي الجيـب األيـسر      .. األخرق الذي أراد ان يبرهن للناس على عدالته فأخذ الضريبة من ماله             

وقد نحتاج في هـذا      .اس بال جيوب كاألكفان   لسترته ذات الجيوب العديدة، في الوقت الذي بقيت فيه سترات الن          
الزمن الذي ال تعيش فيه الوثائق غير بضعة أيام أو أسابيع إلى وثائق مضادة أو ما يمكن تسميته وثيقة الوثيقة                    

  .انسجاماً مع مصطلح تاريخ التاريخ
9/4/2006الخليج اإلماراتية   

  
  ين الخيط األسود والخيط األبيضبحماس  .35
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 خيراهللا خيراهللا
  من غير الطبيعي أن يعاقب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على االنتصار الـذي حقّقتـه                   

كّل ما في األمر أن الشعب الفلـسطيني مـارس          . حماس في االنتخابات األخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني      
راء االنتخابات ومارست ضغوطاً شديدة   ال بد من االعتراف بأن االدارة األميركية أصرت على اج         . الديمقراطية

كانت اإلدارة محقّة في ذلك، لكن عليها تحمل نتائج القـرارات           . من أجل أالّ يكون هناك أي تأخير في موعدها        
هل كانت اإلدارة األميركيـة     . التي تتخذها وذيول هذه القرارات بما في ذلك وصول حماس الى تشكيل حكومة            

...  النتصار تحققه حماس يؤدي الى استكمال عملية تعطيل القرار الفلسطيني          تخطط عن سابق تصور وتصميم    
  أم أنها كانت تجهل تماماً مزاج الشارع في الضفة والقطاع في تلك األيام؟

في كّل األحوال ما هو أكيد أن عدداً ال بأس به من القياديين الفلـسطينيين توقّـع انتـصاراً  لــحماس فـي                        
مازن  وحده أبو . لك أن جميع اعضاء اللجنة المركزية لـفتح كانوا مع تأجيل االنتخابات          وما يؤكد ذ  . االنتخابات

أصر على أجرائها في موعدها اليمانه بأن على الشعب الفلسطيني تحمل مسؤولياته من جهة وبسبب اإلصرار                
  .األميركي على احترام  موعد االنتخابات من جهة أخرى

يتمثل بوجود حكومة لــحماس يـرفض العـالم         . ين ال يمكن التهرب منه       هناك اآلن واقع جديد في فلسط     
والمعني بالعالم الواليات المتحدة وأوروبا الغربية وحتى دولة كبيرة مثل الصين تتـردد حاليـاً               . التعاطي معها 

ا عدا  حيال استقبال وزير الخارجية الفلسطيني الجديد الدكتور محمود الزهار الذي يمكن أن يصلح ألي شيء م               
كيف التعاطي مع هذا الواقع؟ هل يمكن لحكومة حماس خدمة القضية الفلسطينية أم أن              . للمهمات الديبلوماسية 

هذه الحكومة ستستخدم في خدمة المشروع االستعماري االسرائيلي الجديد الذي يستهدف رسم حدود دولـة               
ذه األيام، بدليل أنه أوصل أولمرت الـى        إنه المشروع الوحيد الذي يؤمنون به في ه       . اسرائيل من جانب واحد   

ومـا  .  من الزاوية الفلسطينية والعربية إنّه مشروع في غايـة الخطـورة           .موقع رئيس الوزراء خلفاً لشارون    
يفترض أن تتنبه إليه حماس هو أنه يمكن أن تُستخدم في عملية تنفيذ هذا المشروع نظراً إلى أنها ال تزال ترفع                     

  .  إسرائيلشعار أن ال مفاوضات مع
 أو مع إسرائيل    1967هل مع اسرائيل    . نعم حماس على حقّ عندما تقول مع أي إسرائيل تريدون أن نتفاوض           

 أو مع إسرائيل أرييل شارون التي ترفض، أي شكل من األشكال، العودة إلى حدود مـا قبـل حـرب                     1973
. قف عند عرض مـوازين القـوى      ؟ نعم هناك منطق فيما تطالب به حماس، لكن حدود هذا المنطق تتو            1967

األكيد أن الجيش الفلسطيني ال يطوق تل أبيب، بل إن االحتالل اإلسرائيلي هو الذي يطوق نابلس ومدن الضفة                  
هذه هي موازين القـوى     . وقراها ويدخل اي بيت يشاء في أحدى كبريات مدن الضفة الغربية ساعة يشاء ذلك             

تعاطي معها من دون مواربة ومن دون أي نوع مـن التحفّظـات             القائمة التي يفترض في حركة مثل حماس ال       
  . التي ال تقدم وال تؤخر

هل يمكن ازالة هذا الواقع بالقوة، أم ال بد مـن           . هناك واقع ال مفر من التعاطي معه اسمه االحتالل اإلسرائيلي         
ها لحظة الحقيقة بالنسبة الى     إنّ. اآلن باتت حماس في السلطة، وباتت أمام خيارات واضحة        . اعتماد الدبلوماسية 

لكن لحظة الحقيقة ال تغني عن اتخاذ مواقف حقيقيـة          . الحركة التي استطاعت تحقيق انتصاٍر انتخابي على فتح       
إضافة الى ذلك، لحظة الحقيقة تفرض على الحركة القول هل هي مع            . ذات عالقة بمصلحة الشعب الفلسطيني    
الستمرار في النضال من أجل إقامة دولة واحدة على أرض فلسطين، أي            حّل يقوم على فكرة الدولتين أم على ا       

ان العالم يريد أجوبة واضحة من حكومـة حمـاس           تحرير فلسطين من البحر الى النهر ومن النهر الى البحر؟         
بكّل بساطة، اقتربت حماس مـن      . وليس أجوبة بعضها لالستهالك الخارجي والبعض اآلخر لالستهالك الداخلي        

وبكالم واضح كّل الوضوح، هل تمتلك الحركة، التي استطاعت للمرة األولى في التاريخ العربي              . لحقيقةلحظة ا 
ايصال حركة األخوان المسلمين الى تشكيل حكومة عبر الطرق الديمقراطية، وليس عبر االنقالبات العـسكرية               
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خاصة بها، أجندة ال عالقة لهـا        ، أجندة خاصة بها؟ ومعنى األجندة ال       1989كما حصل في السودان في العام       
  سوى بمصلحة الشعب الفلسطيني؟

   في حال كانت حماس قادرة على ذلك، ليس أمامها سوى السعي الى فهم ما يجري في العالم بدل البقاء فـي                     
 السوري، ذلك أنه ليس صدفة أن تتردد دولة مثل الصين في استقبال وزير الخارجيـة                -أسر المحور األيراني  

وليس صدفة أن تصدر عن وزير الخارجية الجديد إشارات متناقضة في شأن اعتماد خيـار               . ي الجديد الفلسطين
  . الدولتين على أرض فلسطين

 أكثر من ذلك، ليس من حقّ رئيس الوزراء الفلسطيني، في حال كان يريد أن يكون بالفعل مسؤوالً عن مصير                   
ر الرئيس الفلسطيني القاضي بتولي السلطة الفلسطينية       الشعب، تسهيل مهمة االحتالل عبر االعتراض على قرا       

  . مسؤولية األمن عند نقاط العبور في غزة
 األمن عنـد نقـاط العبـور،        - ممثلة بالرئاسة  -إما أن تتولى السلطة الوطنية      :  الخيار في هذا المجال واضح    

ئيل المعبـر بموافقـة     خصوصاً عند معبر رفح الذي يشرف عليه مراقبون أوروبيون، وإما أن تغلـق إسـرا              
هل هذا ما تريده حماس وهل تمتلك خياراً آخر         . عندئٍذ ستتحول غزة إلى سجن كبير ال أكثر وال أقلّ         . أوروبية

  غير خيار االشراف األوروبي على معبر رفح؟
في النهاية؛ األكيد أنه ال يحق ألي طرف معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسته حقّه الـديمقراطي بإيـصال                  
حماس الى حيث وصلت، لكن ليس من حق الحركة اإلسالمية تجاهل طبيعة الظروف التي أوصلتها الى حيث                 

على رأس هذه الظروف النقمة الشعبية على ممارسات فتح وقيادييها في السنوات العشر األخيرة من عمر                . هي
، وعلى الحركة اإلسالمية أالّ     هذه الممارسات هي التي أوصلت حماس الى السلطة       . السلطة الوطنية الفلسطينية  

عليها في النهاية أن تمتلـك أجنـدة        . تنسى ذلك في أي وقت من األوقات، وال حتى في أي لحظة من اللحظات             
  . فلسطينية كي تقول للفلسطينيين الى أين هم ذاهبون

 الـسلطة    وإلى إشعار آخر، ال وجود لبرنامج سياسي واقعي سوى ذلك الذي أوصل ابومازن الى موقع رئيس               
إنه برنامج يأخذ في االعتبار المعطيات الفلسطينية واإلقليمية والدولية بغض النظر عن شـخص أبـو            . الوطنية

الخوف اآلن من أن يؤدي تردد حماس في قبول هذا البرنامج الى إضاعة مزيد مـن                 . مازن وما له وما عليه    
لي، وفي مصلحة الذين يستخدمون الـشعب       الوقت ال يصب لألسف الشديد سوى في مصلحة االحتالل اإلسرائي         

هل تفيق حماس من الغيبوبة التي دخلت فيها بعد انتصارها االنتخابي           . الفلسطيني في معارك ال مصلحة له فيها      
قبل فوات األوان؟ أم تلعب الدور المرسوم لها في تجويع الشعب الفلسطيني من أجـل تطويعـه فـي خدمـة                     

هل حماس حركة فلسطينية تمتلك قرارها المستقل، أم أنهـا          . الخيار واضح  المشروع االستعماري اإلسرائيلي؟    
هـل  . األسود من الخيط األبيض قريباً    ط  سيتبين الخي . الجواب خالل أسابيع  . جزء من محور أقليمي وامتداد له     

  في استطاعة حماس الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل أم ال؟
9/4/2006الغد األردنية   

  
  لماذا ال نعيد قراءة مذكرة الزعنون؟: لطة والمنظمةما بين الس .36

 بالل الحسن
عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس اجتماعها األول موزعا بين الضفة وقطاع غزة، بسبب 
القرارات التعسفية اإلسرائيلية التي تمنع وزراء حماس من الحركة خارج القطاع، ولم يكن من الممكن تجاوز 

وتجري في الوقت نفسه مشاورات مكثفة . وزع القسري إال عبر تكنولوجيا اإلنترنت وشبكات المؤتمراتهذا الت
 .لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بزعامة حزب كاديما

رسالة الزهار إلى عنان، (وبالمقارنة بين الحكومتين نالحظ أن حكومة حماس تصدر إشارات اعتدال متالحقة 
، بينما تصدر أحزاب إسرائيل التي ستشكل )الفلسطينيين االتصال بنظرائهم اإلسرائيليينوالسماح للوزراء 
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، ويتم بالرغم )ترفض التفاوض، وتطرح حال منفردا تقرره إسرائيل وحدها(الحكومة إشارات تطرف متالحقة 
 .المرونةمن ذلك قلب الموازين فتتهم حماس بالتطرف، بينما توصف أحزاب حكومة إسرائيل باالعتدال و

وينعكس هذا التقييم المقلوب، إسرائيليا ودوليا، على الوضع الفلسطيني الداخلي، فيبرز اتجاه يدعو إلى تشكيل 
، وتتلقى )؟؟(باس تتولى المفاوضات حول التسوية محمود علرئيسفي مكتب ا) حكومة ظل(حكومة ثانية 

لس شيوخ فلسطيني يكون، في الوضع الراهن، المساعدات الخارجية، كما يبرز اتجاه ثان يدعو إلى تشكيل مج
 .وبهذا يصبح لدى الفلسطينيين حكومتان ومجلسان تشريعيان. موازيا للمجلس التشريعي، وقد ينوب عنه

وتغيب في هذه المساجلة الواقعية، قضية إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي برزت خالل 
ومن الغرائب هنا أيضا أن . ية األبرز واألهم في الخالف الفلسطيني الداخليالشهر الماضي على أنها القض

حركة فتح التي أثارت هذه القضية في وجه حركة حماس، صمتت عنها، ولم تعد تبحث بها، بينما تضمن 
 .خطاب اسماعيل هنية لنيل الثقة إشارة محددة إلى ضرورة بدء الحوار من أجل إنجاز ذلك

فهناك سابقة لفتح، ولمجلسها . ، ليس أمرا عرضيااللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن صمت فتح، ومعها
التشريعي الذي انتهى أجله، تنسف أسس العالقة مع منظمة التحرير، ويحتاج إحياء هذه العالقة إلى موقف 

 .سيادي حاسم ال يملك اتخاذه سوى الرئيس محمود عباس
ية ومنظمة التحرير، يرويها سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني قصة نسف العالقة بين السلطة الفلسطين

في الثاني للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، في مذكرة رسمية وجهها إلى محمود عباس بصفته رئيسا 
 :من شهر آذار الماضي، وجاء فيها

، 2005ادر في شهر حزيران  الص9/2005إن المجلس التشريعي عندما وضع قانون االنتخابات الجديد رقم 
أسقط المواد التي تتحدث عن اعتبار أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، 

علما )... 1995 لسنة 13قانون رقم (حسبما ورد في القانون السيادي الصادر عن الرئيس الشهيد ياسر عرفات
 .القانون خوفا من إسقاط أي بند من بنودهبأنه ـ رحمه اهللا ـ وقع على كل صفحة من صفحات 

وتقول مذكرة الزعنون يبدو أن الذي حدث، أنه طُلب من المجلس التشريعي إضافة مواد جديدة إلى القانون 
 132وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى %) 50(وأهمها التمثيل النسبي ... لمعالجة المستجدات) القديم(

 اتهاما خطيرا فيقول يبدو أن البعض ممن يؤمنون بفصل الخارج عن الداخل، وهنا يوجه الزعنون. عضوا
وإذا أجريتم المقارنة بين القانون القديم ... وفصل المجلس التشريعي عن المجلس الوطني، قد استغل الفرصة

:  نصها كالتاليمن المادة الثالثة والتي جاء) 1(السيادي والقانون الجديد، تجدون أن اليد اآلثمة أسقطت الفقرة 
وكذلك أسقطت الفقرة . يكون أعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني

ال يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني أن يرشح نفسه لعضوية : والتي تنص على أنه) 12(من المادة ) 7(
 .المجلس إال إذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج

مذكرة سليم الزعنون أيضا، انه تم إسقاط المذكرة االيضاحية والتي جاء فيها إن إجراء االنتخابات وتقول 
لرئيس السلطة الوطنية، وأعضاء المجلس الفلسطيني، باعتبارهم أعضاء في المجلس الوطني، جاء مؤكدا على 

 مذكرته، بأن يبادر الرئيس ويقترح سليم الزعنون في ختام. وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده
محمود عباس وبصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى معالجة هذا الخلل، وذلك بإصدار 

، والذي هو في )ياسر عرفات(مرسوم يفيد بعدم دستورية إلغاء قانون سيادي صادر عن رئيس اللجنة التنفيذية 
لك أخذا بمبدأ عدم جواز إلغاء سلطة تشريعية أدنى لقوانين سلطة تشريعية الوقت نفسه رئيس دولة فلسطين، وذ

... وإعادة تثبيت المذكرة االيضاحية... على أن يؤكد المرسوم على إعادة تثبيت المواد التي أسقطت. أعلى
 .13/8/2005وتعتبر هذه المواد والمذكرة التوضيحية جزءا أساسيا مكمال لقانون االنتخابات الصادر بتاريخ 

وجنبا إلى جنب مع هذه المسألة األساسية التي غابت عن قانون االنتخابات، برزت مسألة أخرى أساسية قابلة 
 150يتكون من ) 65المادة (نص هذا النظام على إنشاء مجلس نيابي ). الدستور(للتفسير في النظام األساسي 
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 150يتكون بدوره من ) 109المادة (تشاري كما نص على إنشاء مجلس اس. نائبا يمثلون الشعب الفلسطيني
عضوا، ويكون له شخصية مستقلة، ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين 

 .وينظم القانون شروط وطريقة انتخاب أعضائه أو تعيينهم حسب البلدان المقيمين فيها. وخارجها
، هي نفس مواصفات المجلس الوطني الفلسطيني، )لس الشيوخأو مج(إن مواصفات هذا المجلس االستشاري 

كذلك فإن . وكأن النظام األساسي يقترح إلغاء المجلس الوطني الفلسطيني أي إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية
هما جسم تشريعي واحد، بل يقيم فصال ) النيابي واالستشاري(النظام األساسي هذا، ال يتحدث عن أن المجلسين 

وهذا المجلس االستشاري هو بحكم التعريف والتسمية استشاري وليس مقررا، وما يصدر عنه هو . ابينهم
 .توصيات وليس قرارات، وهي تنشر حتى في الجريدة الرسمية كتوصيات

وقد بدأت تظهر أخيرا في الصحف الفلسطينية، مقاالت تدعو إلى انتخاب مجلس للشيوخ يعمل كهيئة استشارية، 
ونأمل أال يخشى اعضاء المجلس ... جلس الشيوخ دعم المجلس التشريعي بأفكار متجددة معمقةحيث بإمكان م

يوسف القزاز، . (التشريعي من احتمالية أن يكون لدى الشعب الفلسطيني مجلس للشيوخ وهيئة استشارية عليا
 .2006/4/5الحياة الجديدة، 

وإذا .  ما نريد التنبيه إلى ضرورة معالجة هذا الوضعال نريد من وراء ايراد هذه الوقائع توجيه اتهامات بقدر
كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قد لوحت بورقة االعتراف بمنظمة التحرير في وجه حركة حماس، فإن المسألة 

وهي مطالبة بأن ترفع الصوت . مردودة عليها، حين لم تبادر إلى الدفاع عن نفسها وعن المنظمة التي تقودها
تكمال القوانين التي تضمن وحدة الشعب، وحتى ال يقال بأن السلطة الفلسطينية لم تعد تعترف لكي يتم اس

 .بمنظمة التحرير الفلسطينية أو بالمجلس الوطني الفلسطيني
وإذا كان استكمال القوانين خطوة ضرورية مطلوبة، فإن المطلوب أيضا هو المبادرة إلى بدء جولة واسعة من 

نقول إعادة بناء وليس التفعيل فقط، وذلك ألن أمورا . عادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيةالحوار لبحث كيفية إ
 :وتعني إعادة البناء أمورا عدة. كثيرة جدت بحيث لم يعد مجرد التفعيل هو القرار المناسب

س، الجهاد حما(ضرورة التحاور مع الفصائل غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية : تعني أوال
لكي تصبح جزءا منها إن أرادت، وبعد أن ثبت باالنتخابات أنها تمثل جزءا أساسيا من الشعب ) اإلسالمي
 .الفلسطيني
البحث في األسس السياسية التي سيقوم عليها بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وبخاصة بعد أن تم : وتعني ثانيا

 .بعد وضع ميثاق وطني جديدإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني ولم يتم 
أن المضمون السابق لبناء المنظمة، القائم على تحالف الفصائل الفدائية، والنقابات المسيطر عليها : وتعني ثالثا

من الفصائل الفدائية، والمستقلين المتحالفين مع الفصائل الفدائية، لم هو المضمون الصحيح والمقبول إلعادة 
المضمون الجديد المطلوب هو تمثيل القوى االجتماعية الفلسطينية، وبخاصة داخل إن . بناء المنظمة من جديد

المخيمات، وفي اإلطار الفعال للجان حق العودة التي أصبحت منتشرة على امتداد العالم، داخل المجلس 
 .الوطني، ليعبر عن الشعب ال عن الفصائل وحدها

اب الختيار أعضاء المجلس الوطني، حيث المناخ مهيأ عالميا البحث جديا في اعتماد قاعدة االنتخ: وتعني رابعا
 .لتحقيق هذه الصيغة

ونخشى أنها إذا لم تبادر ولم تفعل، أن . إن اللجنة التنفيذية هي المؤهلة للمبادرة من أجل بحث كل هذه األمور
 . الشعبية الفلسطينيةيبادر إلى ذلك سواها من القوى االجتماعية التي نمت واصبحت موجودة بقوة داخل الساحة

 9/4/2006الشرق االوسط 
  

  ال لخطف السلطة من حماس .37
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 ليس سراً وال تجنياً القول بالفم المآلن إن الرئاسة الفلسطينية تخطف السلطة والصالحيات من حكومة حمـاس                 
لمعـابر  مـدير ل   و   ورغم أن للرئيس الفلسطيني الحق في تعيين مدير عام لجهاز األمن الداخلي           . باسم القانون 

ت اللواء عبدالقادر مهنا، لم يتـشاور مـع رئـيس           يثبت أبو شباك و    تعيين الحدودية ، فإنه عندما أصدر مرسوم     
خطورة ما يجري تكمن في التفاف فتح على حماس وتجريدها من صالحياتها             ف .الحكومة وال مع وزير الداخلية    

وفي الشهر الماضي وضع    . ليس بالحوار والتفاهم  بالمراسيم الرئاسية حيناً وبسلطة منظمة التحرير حيناً آخر، و        
 أصبحت خـارج     أنها الرئيس أبو مازن اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع تحت سيطرته المباشرة مما يعني           

وإذا أضفنا إلى ذلك وغيره بياناً لمنظمة التحرير ينتقد بلهجـة حـادة              .مسؤولية وزير اإلعالم الذي عينه هنية     
كومة هنية ويطالبهم بالتقيد باالتفاقيات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل، سرعان مـا             تصريحات وزراء في ح   

  .ندرك أن ما يتشكل في رام اهللا وغزة اآلن هو سلطة برأسين وحكومتين ونهجين
مصلحة الـشعب   ف. برنامجها النضالي في إطار الدولتين يجعلها تلتقي مع فتح        لبصراحة نقول إن حصر حماس      

وعنـدما تطالـب    . يس االيديولوجيات هي التي يجب أن يسترشد بها الفتحاويون والحمـساويون          الفلسطيني ول 
، فإنهما تتفقان على الهدف االستراتيجي، وهذا يكفـي إلعـداد           1967الحركتان إسرائيل باالنسحاب إلى حدود      

ادل االتهامات وخوض   أما نصب الكمائن السياسية والقانونية وتب     . ورقة نضالية موحدة وتشكيل حكومة ائتالفية     
  .المنافسات الحزبية، فلن يؤدي إال إلى الصدام المفترض أن يكون محرماً، كما يؤكد الطرفان

8/4/2006الوطن القطرية   
 

 : كاريكاتير .38
  

  
9/4/2006الغد األردنية   


