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   ليسوا إرهابيين االسرائيليينمنفذو العمليات ضد الجنود: ليفني .1
ليفني ان االستشهاديين الفلسطينيين الذين يـستهدفون جنـودا ال            اعتبرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية    :ب.ف.أ

 ان الذي يقاتل جنودا إسرائيليين هـو عـدو          :وقالت.  مدنيين يمكن وصفهم باالرهابيين بخالف الذين يستهدفون     
 في مقابلة أجرتها معها محطة      هاوجاء كالم  .وسنقاتله، اال انني اعتقد ان الذي يستهدف جنديا ال يصنف ارهابيا          

  عندما تكون هناك   :واضافت. بأقوالها وردا على اسئلة اإلذاعة تمسكت ليفني     . سي التلفزيونية األمريكية  .بي.اي



 

 4

لكن عنـدما يتوجـب علينـا ان نواجـه          . حرب واجبنا يقضي بالعمل على اال يقتل جنودنا فهؤالء هم أوالدنا          
 يجب ان نكون قادرين     :وتابعت .الشرعية التي يعطيها قسم من المجتمع الدولي لإلرهابيين، علينا ان نقيم الفرق           

هم إرهابيون ال يمكن فهم دوافعهم، امـا فـي   على القول للمجتمع الدولي ان االرهابيين الذين يهاجمون مدنيين  
  . اطار حرب فان الذين يقاتلون هم جنود

  12/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حماس تنزل الى الشارع لتوفير رواتب الموظفين .2
نظمت حماس أمس، مسيرة جماهيرية في رام اهللا، رفعت فيها شعارات ترفض :  محمد يونس–رام اهللا 

 ان هذه المسيرة هي الخطوة ,وقال فرحات أسعد . الشعوب العربية بتوفير البديلالحصار الغربي وتطالب
األولى في سلسلة طويلة من االحتجاجات التي قررت الحركة اللجوء اليها للتعبير عن رفضها للحصار الغربي 

ة في  مع الحركات االسالميحماسوكشف عن اتصاالت تجريها  .ولمطالبة الشعوب العربية بالتضامن معها
العالم العربي لتنظيم مسيرات وأنشطة ضاغطة على حكومات بلدانها لفتح خزائنها أمام الشعب الفلسطيني 

عمقها وامتدادها العربي واالسالمي، وهذا أمر لم تدركه الحكومات الغربية عندما  حماسإن ل ,وقال .المحاصر
شهد احتجاجات مماثلة في العالم تقادمة سقررت فرض الحصار على الحكومة، مؤكداً أن األسابيع القليلة ال

لى امكانية ان تلجأ الحركة الى جمع التبرعات لتوفير رواتب إ ,لمح عزيز الدويكمن جهته و .العربي
 ان تحصل الحكومة في األشهر األولى على دعم محدود ونيتوقع نيمراقب في حين يشار هنا إلى أن .الموظفين

حكومة عن االيفاء اليتضاءل في األشهر التالية الى درجة تعجز فيها س نهإال أمن بعض دول الخليج العربي، 
حتى أولئك المقربين من الحركة، و، ونال يستبعد حيث .المصاريف الجاريةإضافة إلى برواتب الموظفين 

  . في غضون أشهر قليلة نتيجة لهذه التطوراتةحكومالسقوط 
  12/4/2006الحياة 

  
  طر على معبر رفحأمن الرئاسة الفلسطينية يسي .3

 جندي وشرطي من قوات أمن الرئاسة في محيط         200 إنتشر أمس ما يقارب من       : سمر خالد ورويترز   -غزة  
وقالـت   .وداخل اروقة معبر رفح تنفيذا لتعليمات محمود عباس بنقل صالحيات المعابر إلى مؤسسة الرئاسـة              

ل جهاز األمن الوقائي والمخابرات العامـة       ه تم التسليم بشكل رسمي من قب      أنمصادر شرطية تعمل في المعبر      
 على الناحية اإلداريـة فـي   وا أبقهمأشارت إلى أن إال أنها .قواتالاللذين كانا يعمالن داخل المعبر إلى مسؤول      

 حيـث   , شوهدت مجموعة مسلحة من كتائب الياسر تتواجد على بوابة المعبر الخارجية            حين  في .أيدي الشرطة 
عرب مراقبو االتحـاد االوروبـي      من جهتهم أ  و . في الهواء أحتجاجا على هذه الخطوة      أطلقت عدة أعيرة نارية   

 يتفق مع الخطـوط     أن هذا   , هموقال المتحدث باسم   .عن سعادتهم لنشر قوات تتبع عباس مباشرة على الحدود        
ن هـذا  قالت حمـاس ا    في حين    .التي وضعها االتحاد االوروبي بعدم التعامل سياسيا مع حكومة تقودها حماس          

 ويمثل انتهاكا لتفاهمات اقتسام السلطة التـي        ,حكومةال هو محاولة للنيل من صالحيات       ,عباسالتحرك من قبل    
  .اسماعيل هنيةمع توصل اليها 

  12/4/2006الرأي األردنية 
  
    للتصعيد االسرائيلي إطالق الصواريخ ال يمكن أن يكون مبررا :عباس .4

 األهداف ىإطالق الصواريخ من قبل النشطاء الفلسطينيين عل ان استمرار محمود عباسقال : الرباط
 أن األمور تتطور بشكل ىوأشار إل .اإلسرائيلية ال يعتبر مبرراً للتصعيد العسكري اإلسرائيلي األخير

 سيتسلم عباس ,من جهة أخرىو.  أن الوضع في األراضي الفلسطينية مأساويىدراماتيكي ومزعج، مؤكدا عل
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أثناء زيارة العمل التي سيبدأها اليوم , المغربية المقر الجديد للسفارة الفلسطينية في الرباطمن رئيس الحكومة 
 .بلقائه محمد السادس

  12/4/2006القدس العربي 
  

   الفلسطينيةالخارجيةبوادر أزمة في الشؤون  .5
 ,ر الى االمم المتحدة كادت الخارجية الفلسطينية تشهد أزمة اثر رسالة محمود الزها:ا ف ب ـ  رام اهللا المحتلة

 ان ينـسق اي     ى الـوزير   وان عل  , تم احتواؤها بتأكيد محمود عباس تبعية الشؤون الخارجية له مباشرة          إال أنه 
 للزهـار    ذلك ذكر مصدر فلسطيني، ان عباس اوضح      حيث   . مسبقا هاتصال مع اي جهات خارجية ودولية مع      

، ان   الفلـسطينية  قال مـساعد وزيـر الخارجيـة      ن   في حي  .خالل لقاء جمعهما مع اسماعيل هنية وسعيد صيام       
السياسة التي تعبر عنها حماس هي التي ادخلت السلطة وحكومتها في هذه االزمة في العالقات مـع المجتمـع                   

وانتقد من جهة ثانية موقـف       . الفلسطيني شعبال وادت الى هذه االزمة المالية الخانقة التي يعاني منها           ,الدولي
 لم يطلب حتى    في حين . هاحاول تضليل الراي العام عندما انكر انه مسؤول عن        ه  نأة، قائال   الزهار بشأن الرسال  

   .اآلن شطب اي عبارات منها
  12/4/2006الغد األردنية 

  
  تها قرارات مقاطعحول رسميصدر موقف ست الحكومة :الشاعر .6

 بعد جلـسة الحكومـة اليـوم     اعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أمس انه سيتم:ا ف ب ـ  رام اهللا المحتلة
اكد ان المشكلة ليست االعتراف بمنظمـة التحريـر          و .حكومةالاصدار موقف رسمي يتعلق بقرارات مقاطعة       

حيـث   , هناك قرارا من بعض االطراف الدولية باجهاض ومنع نجاح تجربة الحكومة الجديدة            إنما ,وبرنامجها
  .ضح متخذ مسبقا وال رجعة عنه فهم لديهم قرار وا, فلسطينيةمهما اتخذ من قرارات

  12/4/2006الغد األردنية 
  
   حماس يدها مفتوحة لمحاورة أميركا والعالم الغربي:يوسف رزقه .7

 قال وزير اإلعالم أن الحكومة الفلسطينية يدها مفتوحة للتحاور مع أمريكا والعالم الغربـي               : سمر خالد  -غزة  
 مضيفا أن األمر ازداد تعقيدا بعد التـضييق الـذي           ,لوطنية وثوابته ا   الفلسطيني شعبالدون التنازل عن حقوق     

طالـب الحكومـات    من جهة أخرى    و . باإلضافة إلى إسرائيل   ,فرضته الدول األوربية على الشعب الفلسطيني     
 .والشعوب العربية بالتكاتف حول الحكومة الفلسطينية لمساعدتها في الخروج من المأزق المالي الذي تمر فيـه               

موضحا أن الديمقراطية في فلسطين هي نفسها الديمقراطية        , ن يحترم خيار الشعب الفلسطيني    بأطالب الجميع   و
  .في العالم اجمع وليس ديمقراطية وفق مسار أميركي

  12/4/2006الرأي األردنية 
  

   وشيك بسبب التصعيد االسرائيلي والضغوط الدوليةانفجار من ات فلسطينيةريحذت .8
وطالب  .امس الضغوط الدولية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية        رفض عزام االحمد،    : رام اهللا 

 عن استغرابه من الصمت      معربا المجتمع الدولي، بعدم السكوت على السياسة االسرائيلية العدوانية والتوسعية،        
لمفاوضات دور منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في ا          على  كما أكد     . الدولي
ان زيادة التأزم في الوضع االقتصادي      : حنان عشراوي ومن جانبها قالت     . قيادة في هذه المرحلة الدقيقة    الوفي  

  .ؤدي الى مزيد من التطرفمما سيوالسياسي الفلسطيني، ستزيد من االحتقان في اوساط الشعب الفلسطيني، 
  12/4/2006األيام الفلسطينية 
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   في مواجهة حملة التجويع اإلسرائيليةالفلسطيني خطاب بتوحيد المطالبة نيابية .9

اكد اعضاء اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، امس، اهمية ايجاد وتفعيل المـصادر             : كتب فايز أبو عون   
 ايجاد خطاب سياسي    ضرورة وابحث كما   .المالية الفلسطينية، بهدف مواجهة الضغوط التي تمارس على السلطة        

على صعيد آخـر،     و . العالم عبر المحافل الدولية    لمخاطبةموحد يتصف بالشمولية والواقعية،     اعالمي فلسطيني   
قررت لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان والحريات العامة، توجيه دعوة إلى وزير الداخلية لحضور االجتماع               

ت في ختام اجتماع عقدته     وقال .المقبل لها، الطالعها على خطة عمل الوزارة الخاصة بمواجهة الوضع الحالي          
  .  من اجل تقديم تصور واضح لخطة الوزارة في الجلسة المقبلة للمجلس التشريعي,هامس، انها ستناقش

  12/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  مكتبه تنصت زرعت في ةجهزأكتشف وزير الصحة الفلسطيني ي .10
، نحو  في الوزارة في غزة مكتبهاعلنت مصادر صحفية فلسطينية ان وزير الصحة اكتشف في: ألفت حداد

ثالثين جهاز تنصت زرعت في عدة مواقع، وحسب المصادر ذاتها، فان أجهزة األمن الفلسطينية باشرت 
 .بإزالتها والتعامل معها بالطرق الفنية، كما باشرت التحقيق في الموضوع

  11/4/2006 48عرب 
  

  عراق  لمتابعة شؤون الفلسطينيين في ال خاصة لجنةعباس يكلف  .11
متابعة قضية  ل عليا امس لجنة     شكل محمود عباس قالت مصادر فلسطينية أن     : عبد الرؤوف أرناؤوط   –رام اهللا   
 االتصال الفوري بالجهـات الحكوميـة والـشعبية       على   عملست حيث   . الالجئين الفلسطينيين في العراق    معاناة

  .المقيمين هناك  لضمان امن الالجئينالعراقية
  12/4/2006الوطن السعودية 

  
   يقتحمون مقر محكمة في خانيونس فلسطينيونمسلحون .12
اقتحم مسلحون مجهولون مقر محكمة عبسان، وأطلقوا النار على مكاتب القضاة والمحـامين وأخرجـوا               : غزة

 بحجة إجبار المسؤولين على عدم نقلها من مكانها         هاكافة الموظفين والعاملين إلى الشارع، ومن ثم أغلقوا أبواب        
  .ان آخر، حسب ادعائهمإلى مك

  11/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بالتحرك في كل الميادين لدعم حكومة حماسني أبومازن فوض:عباس زكي .13
أعلن عباس زكي عن أن محمود عباس فوضه بالتحرك في كل الميادين لدعم حكومة حماس كونهـا حكومـة                   

تح هي صاحبة المشروع الديمقراطي وحريـصة علـى          إن ف  ,وقال. للشعب الفلسطيني، وعدم السماح بإفشالها    
 على أن حركتـه لـن تـسمح         اشددم . وال يهمها من يجلس على الكرسي      ,استمراره وحامية المشروع الوطني   

من جانب آخر، حذر من أن الهجوم اإلسرائيلي ضد كـوادر فـتح العـسكريين بالقتـل أو                  و. بإسقاط الحكومة 
  .مة التحرير ألن فتح هي عمودها الفقرياالعتقال يهدف إلى االنقضاض على منظ

  12/4/2006البيان 
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  وفد من حماس إلى إيران لطلب دعم مالي   .14
أرسلت حماس وفدا إلى ايران أمس على أمل الحصول على دعم مادي للحكومة بعد أن قطع كبـار المـانحين                    

 على االنفتاح على جميـع       إن الحركة حريصة   ,وقال مشير المصري المشارك في الوفد     . الغربيين المساعدات 
  .في مواجهة المقاطعة الغربية  جانبها الدول العربية واإلسالمية لحثها على الوقوف إلى

  12/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

   قصف االهداف االسرائيليةمواصلةالمقاومة تؤكد  .15
ف اسرائيلية حتى   اعلنت كتائب شهداء االقصى وحركة الجهاد امس مواصلة اطالق الصواريخ على اهدا           : غزة

 إدعى متحدث باسم قوات االحتالل إن القصف استهدف منطقة يستخدمها            في حين  .تتوقف اسرائيل عن العدوان   
  . النشطاء الفلسطينيون إلطالق الصواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية

  12/4/2006الرأي األردنية 
  

  القصف اإلسرائيلي يستهدف مقراًً لفتح في غزة  .16
 فجـر   غـزة استهدف مقراً لفتح في منطقة السدرة وسط         شهود عيان، أن القصف الجوي اإلسرائيلي     أفاد  : غزة
  .مما أسفر عن تدميره، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المباني والممتلكات المجاورة, اليوم

  12/4/2006وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ة الغربية في الضفنفلسطينيال  من الناشطين عدداعتقل ياالحتالل  .17
 أنه تم اعتقال أحد نشطاء حماس في قرية زعترة جنوب بيت لحـم  فيمـا             ت االذاعة االسرائيلية  ذكر: الناصرة

 اعتقل عشرة فلسطينيين، بينهم خمـسة        كما . ناشطين من فتح في بلدة دورا جنوب الخليل        اسرائيليةاعتقلت قوة   
  .جبهة الشعبية، في مدينة نابلسمن فتح وثالثة من الجهاد اإلسالمي والباقي من نشطاء ال

  11/04/2006قدس برس 
  

  تأجيل زيارة اللجنة الوزارية إلى عين الحلوة : قرار فلسطيني باإلجماع .18
أعلنت األطر السياسية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة عن قرار اتخذ باإلجماع بتأجيل زيـارة               : محمد صالح 

 الحلوة، والتي كانت مقررة اليوم االربعاء الى وقـت آخـر يحـدد              وفد اللجنة الوزارية اللبنانية الى مخيم عين      
في مخيم عين الحلـوة،     >> عصبة األنصار <<قرار التأجيل اتخذ بعد اجتماع عقد مساء امس في مقر            . الحقاً

شارك فيه ممثلون عن منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني والقوى اإلسالمية والجيش الشعبي وأنـصار               
وبعد بحث الموضوع من كافة     . >>التدارس في ترتيب زيارة الوفد الى مخيم عين الحلوة        <<ى خالله   اهللا، وجر 

  : جوانبه تم التوافق بين المجتمعين على التالي
  .  يرحب المجتمعون بزيارة الوفد الى مخيم عين الحلوة1
. أجل إنجاحها وتحقيق اهـدافها     يعلن المجتمعون ان الزيارة بحاجة إلى مزيد من المشاورات والترتيبات من             2

  . لذلك يتمنى المجتمعون تأجيل الزيارة الى وقت يحدد الحقاً بالتوافق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني
    . التأكيد على استمرار التواصل والحوار بين الحكومة اللبنانية والفصائل والقوى االسالمية3

 السفير خليل مكاوي مساء في اجواء قرارهـا إعـالن تأجيـل             وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية قد وضعت     
  . الزيارة، وقام بدوره بإبالغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالقرار الفلسطيني بالتأجيل

  12/4/2006السفير 
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 .. بدأ العد التنازلي فعالً ألزمة إنسانية طاحنة في قطاع غزة: األنروا .19
 االونروا من ان العد التنازلي ألزمة انسانية طاحنة سيـشهدها قطـاع             حذرت:   عبد الرازق أبو جزر      -  غزة

وقال جون  . غزة قد بدأ فعال في ظل إغالق معبر كارني ومظاهر القلق من عدم تسلم رواتب موظفي السلطة
جنج مدير عمليات االونروا في غزة ان االغالق االسرائيلي لمعبر كارني، والمتواصل منذ اكثر من اسـبوع،                 

 الف الجئ فلـسطيني     765مشيرا الى ان مخازن االونروا ستغلق مرة اخرى في وجه أكثر من             .  محتمل غير
 . في فترة أقل من شهر، والذي يعني عمليا تجدد األزمة اإلنسانية الطاحنة مرة أخرى

12/4/2006األيام البحرينية   
 

  الحصار يشتد والجيوب خاوية : فلسطين  .20
 شبه خالية من المواد االساسية، حركة شرائية شبه معدومـة، موظفـون ال               اسواق :ا ف ب، رويترز، د ب ا      

هي نتاج الحصار الدولي واالسرائيلي على الفلسطينيين، والتقاعس العربي         . يملكون اجرة حافلة، جيوب خاوية    
لنجدتهم، والذي يدفع بالمدن الفلسطينية، وخاصة غزة، نحو مجاعة وافالس وتقشف، وموت ال تزال ترفـضه                

وفي ظل قطع المساعدات االوروبية واالميركية، وفرض حصار اسرائيلي، وعـدم تقـديم الـدول                . وتقاومه
العربية للمساعدات الضرورية، يشهد قطاع غزة فقدان بعض المواد االساسـية وخـصوصا الـدقيق واالرز                

بهم عن شـهر اذار      الف موظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية لم يتسلموا روات         140كما ان نحو    . والسكر
  . الماضي، بسبب عدم تمكن الحكومة من توفير االموال الالزمة

رصدنا فئة  <<ويحذر مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ارنولد فيركين من ازمة انسانية خطيرة، ويقول               
ئـك الـذين    من الفلسطينيين ال يزال وضعها االقتصادي مقبوال، لكن حالتها قد تسوء تدريجا وتصبح مـن اول               

انهم تحديدا االشخاص الذين يتقاضون راتبا من السلطة الفلسطينية والذين سيصبحون           <<، موضحا   >>نساعدهم
وفي موازاة االزمة االجتماعية الخانقة، اعلن دبلوماسيون إن عدم رغبة المـصارف             . >>قريبا من دون دخل   

عاوى قانونية اميركيـة، يـدفع بالـسلطة        في المخاطرة بالتعامل مع حكومة حماس خشية تعرضها لعقوبات ود         
 معتبرين ان االزمة المصرفية قـد تولـد ازمـة           .الفلسطينية لحافة انهيار اقتصادي، اسرع مما توقعه مانحون       

وقال دبلوماسيون غربيون وخبراء من القطاع الخاص، ان مـشكلة   . انسانية لم يتأهب المانحون لمواجهتها بعد     
 اصبحت تمثل أكبر تهديد     .>>البنك العربي << بعد الضغط االميركي على      ،سعدم وجود بنك تتعامل معه حما     

ويوضح رئيس معهد رويت االسرائيلي المستقل جيـدي جرينـشتاين   . مباشر لممارسة الحكومة الجديدة مهامها    
، >>قد يكون لها اثار عميقة بعيدة المـدى       . انها أكبر مشكلة تواجه السلطة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني       <<

  . >>من المفارقة ان تكون الواليات المتحدة وليس اسرائيل هي السبب<<مضيفا 
  12/4/2006السفير 

  
  متاخمة للسياج الحدودي قصفها المدفعي للمناطق التواصلقوات االحتالل  .21

هددت قوات االحتالل بتكثيف عدوانها على الـمواطنين وممتلكاتهم فـي حـال اسـتمرار إطـالق القـذائف                  
وألقت طائرات حربية إسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان، بأنها         .ة باتجاه البلدات اإلسرائيلية، أمس    الصاروخي

وادعـت الـمنـشورات أن الــمقاومين        .ستقوم بقصف الـمناطق السكنية التي تنطلق منها هـذه القـذائف          
 يـاة وسـالمة الــمدنيين،      الفلسطينيين يتسترون داخل هذه الـمناطق، وأنه سيتم استهدافهم دون النظر إلى ح           

 متر إلـى    300وأعلنت قيادة االحتالل أنه اتخذ قرار بتقليص الـمسافة بين سقوط القذائف ومنازل السكان من               
 متر، فيما رفضت هذه القيادة االعتراف بأن ذلك يشكل خطراً جسيماً على حياة الــمدنيين واألبريـاء،                  100
  .قذائف الصاروخية باتجاه البلدات اإلسرائيليةاألمر يبدو مجدياً لـمنع إطالق ال: قائلة
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  12/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  تحرك عالمي إلنقاذ بيوت القدس من االستيالء الصهيوني  .22
 شخصيةً 70 بخطاب إلى أكثر من -بعث األمين العام للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة: سمير سعيد

واإلسالمي عارضا عليهم دراسة اقتراح الشيخ رائد صالح بإنشاء صندوق إسالميةً مسئولةً في العالم العربي 
عربي إسالمي إلنقاذ بيوت القدس والمساهمة بدعم هذا الصندوق بما يرونه مناسبا، وذلك في سبيِل إنقاذ بيوت 

 .القدس من خطِر االستيالء عليها من ِقبل مؤسسات وجمعيات صهيونية
 11/4/2006اخوان أون الين 

  
 سيس رابطة الجالية الفلسطينية في الدول االسكندنافيةتأ .23

في ختام اللقاء التي عقدته الجاليات الفلسطينية في الدول اإلسكندنافية، يوم السبت الماضي، تم اإلتفاق على 
وقد  .تشكيل رابطة الجالية الفلسطينية في الدول اإلسكندنافية والتي تضم السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا

اتفق المجتمعون على زيادة مستوى التشاور والتنسيق والتعاون بين الجاليات الفلسطينية في الدول االسكندنافية، 
وبلورة رؤيا سياسية، وخطاب سياسي مشترك يستند إلى الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، كما تم 

كما أكد المجتمعون على التمسك  .يات المعنيةاإلتفاق على هيكلية تنظيمية تحقق التنسيق والوحدة بين الجال
 .بقضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  11/4/2006 48عرب
  

   مفاوضات إال بعد وضع جدول زمني إلطالق سراح األسرىأيـةالدعوة إلى عدم استئناف  .24
وطني لنصرة األسرى واألسيرات أمس، المجلـس التـشريعي         دعا البيان الختامي للمؤتمر ال      :سائد أبو فرحة  

والحكومة الفلسطينية، ورئاسة السلطة الوطنية وكافة القوى والهيئات، إلى تفعيل دورها على كافة الصعد، من               
وحث البيان، على    .أجل احتضان قضية األسرى، وتبنيها من مختلف النواحي، وإعطاء المزيد من االهتمام لها            

ف أية مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، إال بعد وضع جدول زمني إلطالق سراح األسرى، مؤكدا               عدم استئنا 
  .بالمقابل الرفض الفلسطيني للمعايير اإلسرائيلية في التمييز بينهم

  12/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  إسرائيل تزعم وجود اتصاالت غير مباشرة مع حماس   .25
تخباراتي اسرائيلي وجود اتصاالت سرية غير مباشـرة بـين حمـاس             زعم مصدر اس   : امال شحادة  ،الناصرة

وقال المصدر ان اخر هـذه االتـصاالت         .واسرائيل حذرت خاللها الحركة من خطورة تصعيد الوضع االمني        
كانت رسالة وصلت الى تل ابيب عبرت فيها حماس عن موقفها من التصعيد االمني وجاء في رسالة حمـاس                   

الضغط على قطاع غزة يعني ان اسرائيل تريد عودة حماس الى دائـرة النـار كـون                 ان مواصلة العمليات و   
الوضع الحالي سيؤدي الى تصعيد لالوضاع وسيدفع بالتالي الحركة الى التصعيد المقابل بما يفـوق التـصعيد                 

يل وتتوقـع اسـرائ    .االسرائيلي والذي سيشمل مشاركة حماس في اطالق الصواريخ وتنفيذ عمليات استشهادية          
استعانة حماس بطرف ثالث كمصر او اوروبا لتكثيف ضغوطاتها على اسرائيل والتوصل الى هدنـة طويلـة                 

 .االمد وترى اسرائيل ان هذه الهدنة ستساعد الحركة في السيطرة على سدة الحكم بل نجاحها فـي الحكومـة                  
ابية قالت مصادر امنيـة     االره وخالفا للموقف التحريضي الذي تروجه اسرائيل ضد حماس ووصفها بالحركة         

وزعم المصدر ان الجهـود      .اسرائيلية ان حماس ترغب فعال بالتهدئة لمواصلة تمسكها في الحكومة الفلسطينية          
 لكـن   ،التفاوضية التي بذلتها حماس للتوصل الى اتفاق مع حركة الجهاد لوقف اطالق الصواريخ قد اثمـرت               
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ة عبر رسالة واضحة نفي االتفاق على وقـف اطـالق           ايران تدخلت عن طريق حزب اهللا وطالبت من الحرك        
  .الصواريخ

  12/4/2006الرأي 
  

  االحتالل يعتزم تصعيد عدوانه ويتفاخر بدقة قصفه  .26
اعلن موفـاز امـس، تكثيـف العمليـات          : الوكاالت نقالً عن غزة   من 12/4/2006 اإلتحاد اإلماراتية    نشرت

ذلك رغم مقتل طفلين فلسطينيين خالل االيـام الثالثـة          العسكرية على شمال قطاع غزة لمنع اطالق القذائف و        
 طالما لم يستتب الهدوء في الجانب االسرائيلي لن يـستتب           :وصرح موفاز لالذاعة االسرائيلية العامة    . الماضية

  .سنكثف عملياتناو ،في الجانب الفلسطيني
موفاز زعم أن    أن   ف ب ا   و يالناصرة برهوم جرايس  نقالً عن مراسلها في      12/4/2006الغد األردنية   وذكرت  

 ال تعمل ضد التنظيمات التي يصفها االحتالل باالرهابية، وان األمر يحتم علـى إسـرائيل أن                 :حكومة حماس 
  .تتخذ كافة الوسائل وحتى تصعيد عملياتها

من جهة أخرى اعترف ضباط كبار في جيش االحتالل، في تصريحات لهآرتس، ان جيش االحـتالل عـرف                  
لشروع بالعملية العسكرية ضد قطاع غزة ان هذه العملية ستوقع عددا من المدنيين الفلـسطينيين،               مسبقا، وقبل ا  

   .وليس فقط في صفوف المقاتلين
قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي حالوتس إنه يأسف على مقتل : 11/4/2006 48عربوأضاف موقع 

 هم الذين يختارون أماكن نشاطهم في إشارة إلى الطفلة الفلسطينية أمس لكنه أضاف أن المسلحين الفلسطينيين
 .اإلدعاء اإلسرائيلي بأنه يتم إطالق صواريخ القسام من مناطق مأهولة

حالوتس تفاخر بنجاح وحدات الجيش العسكرية أن غزة والقدس من  12/4/2006الخليج اإلماراتيـة  وجاء في  
  .اففي تنفيذ العمليات وقال انها تنفذ بدرجة عالية من االحتر

وقالـت إن وظيفـة     . قطاعالمن جهتها بررت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني عمليات القصف على شمال            
الجيش هي الدفاع عن المدنيين اإلسرائيليين ومقاتلة ما أسمته اإلرهاب ومنع إطالق صواريخ، وبالتالي عنـدما                

 لسوء الحظ من الصعب جدا القيـام        :ضافتوأ. يطلق فلسطينيون النار من أحياء آهلة، يتحتم على الجيش الرد         
  .بهذا التمييز ما بين إرهابيين ومدنيين بين الفلسطينيين

  
  أولمرت يطلق يد القوات الخاصة والمستعربين في غزة  .27

أعلنت مصادر إسرائيلية عن أن أولمرت صادق على توصية لقيادة الجيش تقضي بنشر القوات الخاصة للعمل                
وأضافت أنه في المشاورات األولية حيال الموضوع يوم األحد تقرر تكثيف           . الفصحفي القطاع رغم عطلة عيد      

وأن قرار السماح يشمل تكليف وحدات الكوماندوس والمستعربين بمهـام          . الهجوم على ناشطي وقادة االنتفاضة    
وكـشفت  . هجومية لضرب واغتيال ناشطي االنتفاضة مثل تلك العمليات التي تشنها إسرائيل على مدن الضفة             

المصادر اإلسرائيلية عن أن اولمرت أجرى اتصاالت سريعة مع واشنطن ولندن وبـاريس وبروكـسل فـي                 
خصوص الهجوم المرتقب وأنه وفي أعقاب ذلك قرر اولمرت إعطاء إذن الموافقة رغم أن ذلـك يعنـي مـن                    

  . فقطالناحية الرسمية إعالن أراضي السلطة أراضي جهة معادية وليس االكتفاء بمقاطعتها 
 12/4/2006البيان 

  
   مستوطنة في الضفة 60خطة االنطواء ستشمل االنسحاب من : مصادر صهيونية .28

 ذكرت مصادر سياسية مقربة من حكومة الكيان الصهيوني، أن خطة االنطواء التي عرضها أولمرت،               :الخليل
 التـي تقـع فيهـا هـذه          مغتصبة، وخروج مطلق للجيش من المناطق      60ستتضمن اإلخالء الكامل ألكثر من      
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فقد قال أولمرت في مقابلة مع مجلة التـايم         . ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه هي النهاية         .المغتصبات اليوم 
البريطانية أن خطة االنطواء لن تقرر بالضرورة الحدود الدائمة للكيان، وأنّه يحتمل أن يكون بعدها تنـازالت                 

وأضاف أن حدود االنطواء ستكون جد قريبة لما سـتكون          . فلسطينيين أيضاً إضافية في إطار المفاوضات مع ال     
  .عليه في النهاية الحدود

  11/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تفاهم في المواضيع السياسية واألمنية، وخالف في اإلقتصادية : العمل وكديما .29
ين طواقم حزبي العمل وكديما، وخاصة في قالت مصادر إسرائيلية أن تقدماً ملموساً حصل في المفاوضات ب

القضايا السياسية، ومن المتوقع التوصل إلى المسودة األولية للخطوط األساسية للحكومة القادمة، والتي تلخص 
وأشارت المصادر إلى أن الخالفات األساسية في المفاوضات بين الطرفين  .التفاهمات التي تم التوصل إليها

وقال رئيس طاقم المفاوضات للعمل، أن كديما  .نيات لمطالب العمل اإلجتماعيةتتركز في تخصيص الميزا
أوضح أنه لن يلجأ إلى إجراء استفتاء عام قبل إجراء الخطوات السياسية، وإنما سيسعى للحصول على مصادقة 

ومن جهته فإن  .كما أشار إلى أنه لم تتم مناقشة تفاصيل الخطوات السياسية. الحكومة والكنيست بغالبية عادية
كديما يقول أنه لم يحصل تقدم ملموس في المفاوضات، بينما يقول أعضاء طاقم العمل أنهم يشعرون بتقدم كبير 

وبحسب كديما فإن الخالف يكمن في المسائل المالية واإلقتصادية ويصل إلى عشرات . في المفاوضات
مجموعات عمل مقلصة في محاولة للتوصل وبشكل مواز لطاقم المفاوضات، تعمل  .الملياردات من الشواقل

وكان قد التقى أولمرت مساء الثالثاء، مع وزراء كديما وأبلغهم بأنه لن  .إلى التفاهم خالل يومين أو ثالثة أيام
كما طلب من . يعارض منح وزارة األمن الداخلي للعنصري ليبرمان، في حال لم يكن هناك أي مانع قضائي

وأشار إلى أنه يريد إبقاء . ل توزيع الوزارات ألنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأنالوزراء تجاهل ما ينشر حو
أما  !وزارة الداخلية في يد كديما ألن الكثير من رؤساء السلطات المحلية انضموا إلى الحزب قبل اإلنتخابات

ومن المتوقع بخصوص مفاوضات كديما مع شاس فإن الخالفات األساسية تمحورت حول مخصصات األوالد، 
 . أن يعقد لقاء آخر بينهما األحد القادم

  12/4/2006 48عرب
  

   بالتهدئةةملتزمال ةهي الوحيدحماس  :وسائل االعالم االسرائيلية .30
حرصت وسائل االعالم االسرائيلية على االشارة الى أن حماس تلتزم بالهدنة طول الوقت وال تستحق التعامـل               

ت نشرتها أمس معاريف فإن هذه الحركة هي التنظيم الفلـسطيني الوحيـد             وحسب احصاءا . االسرائيلي الحالي 
ولذلك فال بد من احترام     . الذي ما زال ملتزما بالتهدئة، وحتى قبل االنتخابات الفلسطينية لم يطلق أي رصاصة            

  . توجهه وتشجيعه على االستمرار في هذا النهج
  12/4/2006الشرق األوسط 

  
 نعتز بحماس وبكل مؤيديها : الشيخ عباس زكورالنائب الجديد في الكنيست  .31

اعلن حزب العمل رسميا ان طاقما قضائيا خاصا يعكف في هذه االيام علي تقديم  :الناصرة من زهير اندراوس
التماس الي المحكمة العليا االسرائيلية، بزعم ان العديد من صناديق االقتراع في البلدات والمجمعات العربية في 

وكان عضو العمل شكيب شنان ابن الطائفة الدرزية قد قال لموقع  .هدت عمليات تزوير كبيرة ش48مناطق الـ
 خارج الكنيست لصالح الشيخ عباس زكور من الحركة ىيديعوت احرونوت بعد ان فرز النتائج انه سيبق

ية وحماس، ولكن االسالمية، وان حركة المقاومة االسالمية سرقت الدولة في محاولة للربط بين الحركة االسالم
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شنان قال في تصريحات لصحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة ان ما صرح به هو تصريح غير جدي ورد 
 .  لسانه في لحظة غضبىعل

 اقوال شنان حول المقارنة بين الموحدة وحماس بالقول نحن ىوعقب الشيخ زكور في حديث لكل العرب عل
 . لسنا حماس، لكن نعتز بحماس وبكل من يؤيدها. ة ولنا خصوصيتناحركة اسالمية مستقلة نعيش في هذه الدول

فقد . ووفق معاريف فقد اثارت تصريحات الشيخ زكور ردود فعل غاضبة من نواب الكنيست اليهود المتطرفين
صرح النائب ارييه الداد، من االتحاد الوطني والمفدال للصحيفة بانه يجب تقديم الشيخ زكور للمحاكمة الن 

 المستشار القضائي للحكومة ليطلب منه ىله ثتبت انه يؤيد منظمة ارهابية واضاف انه بصدد التوجه الاقوا
من ناحيته، قال النائب غلعاد اردان، من الليكود لمعاريف . هااليعاز للشرطة االسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد

انها تؤيد اقامة دولة خالفة اسالمية في ان هذه التصريحات كانت متوقعة من الحركة االسالمية، فقد اعلنت ب
فلسطين، ولم تتورع عن التماثل مع منظمة حماس االرهابية وتابع قائال انه من المؤسف ان لجنة االنتخابات 

 .المركزية االسرائيلية لم تشطب القائمة الموحدة من خوض االنتخابات البرلمانية
 12/4/2006القدس العربي 

  
  لب بوقف حمام الدم الفلسطينيمظاهرة في تل أبيب تطا .32

 نظمت في تل أبيب، مساء أمس، مظاهرة لتجمع حركات السالم في اسرائيل، تحتج فيها               : نظير مجلي  ،تل أبيب 
يقـصدون عيـد     (في عيد الحرية  : ومن بين الشعارات التي رفعت    . على العدوان االسرائيلي على قطاع غزة     

   . سجن كبير وتسكب دماء الفلسطينيين، تضع اسرائيل قطاع غزة في)الفصح لدى اليهود
  12/4/2006الشرق األوسط 

  
   2006 عملية أجهضت منذ بداية 90 .33
 صرحت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن قوات االحتالل اعتقلت منذ مطلع العام الحالي في الضفة الغربيـة                 :قنا

 إن هذا العدد يـشكل ارتفاعـا        وقالت المصادر  .48 فلسطينيا كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات داخل فلسطين         90
 في المئة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هؤالء المعتقلين ينتمون إلـى جميـع                   125بنسبة  

  . الفصائل الفلسطينية
 12/4/2006البيان 

  
  تكلفة القصف على قطاع غزة تستنزف ماليين الشواكل يومياً .34

ة القذائف التي يطلقها الجيش يومياً على قطاع غزة يكلّف الكيـان            كشفت مصادر صهيونية عن أن تكلف     : نابلس
 آالف شيكل، وفي 3 ملم تُقدر بأكثر من     155وحسب هذه المصادر فإن كلفة قذيفة عيار         .ماليين الشواكل يومياً  

قها  ليبلغ متوسط عدد القذائف من هذا الصنف التي يطل         القصفاأليام األخيرة صعد الجيش الصهيوني عمليات       
   . قذيفة، وهكذا فإن الكلفة اإلجمالية لنار المدفعية فقط هو نحو مليون شيكل في اليوم300الجيش في اليوم 

  11/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 دبلوماسيان إسرائيليان يزوران أندونيسيا بشكل رسمي  .35
ة، عاموس نداي، وسفيرة إسـرائيل      جيارنائب المدير العام لقارة أسيا في وزارة الخ        قالت مصادر إسرائيلية أن   

في تايلند ياعيل روبنشطاين، قد دعيا إلى جاكرتا بمناسبة عقد مؤتمر إقتصادي نظمته إحدى منظمـات األمـم                  
 الدبلوماسيين الفرصة وأجريا محادثات مع عناصر في السلطات األندونيـسية بـشأن إقامـة                فاستغل .المتحدة
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المصادر أن أندونيـسيا تـرفض إقامـة عالقـات          هذه  وأضافت   !دونيسياعالقات دبلوماسية بين إسرائيل وأن    
 -ن أندونيسيا تتلهف على إجـراء عالقـات إقتـصادية          أ  نداي في حين صرح   ،دبلوماسية رسمية مع إسرائيل   

  !تجارية مع إسرائيل
  12/4/2006 48عرب

  
   يدعو لمقاطعة إسرائيل  بريطانينائب يهودي .36
، اذا مـا    )مقاطعة إقتصادية ( ، جيرالد كوفمان، الى فرض عقوبة على اسرائيل        يهودي دعا نائب بريطاني  : لندن

 بمثول قتلة البريطانيين المصور     كوفمانوطالب  . رفضت تسليم جنود يشتبه في مسؤوليتهم عن مقتل بريطانيين        
ام محكمـة    والناشط في لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولية، توم هارندال، أم           ، جيمس ميلر  ،التلفزيوني
  .و دوليةأبريطانية 

  12/4/2006الشرق األوسط 
  

  متحدث رسمي ينفي اعتذار قناة الجزيرة للخارجية اإلسرائيلية .37
تلقت قناة الجزيرة الفضائية شكوى رسمية من وزارة الخارجيـة          : أ.ب.دنقالً عن    12/4/2006السفير  نشرت  

 فلسطيني من حكومة حماس بمواجهـة دبلوماسـي   اإلسرائيلية بعدما تجاهلت اتفاق تفاهم سابق وسمحت لوزير 
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن نائب مـدير وزارة الخارجيـة           . إسرائيلي خالل مقابلة على الهواء مباشرة     

... جدعون مير قوله رداً على هذا الموقف إن معظم وسائل اإلعالم العربية ال تعمل وفق المعايير الـصحافية                 
وكانت الجزيرة قد دعت ميـر إلجـراء        .  ال يسألون الساسة العرب أسئلة صعبة      فالمحاورون في هذه الوسائل   

وأوضح مير أن المقابلة كانت ستكون      . مقابلة معه في أعقاب قرار الحكومة االسرائيلية بمقاطعة حكومة حماس         
ه معه وحده من دون مشاركة ممثل فلسطيني، لكنه فوجئ بأنضمام وزير التخطيط الفلسطيني سمير أبو عيـش                

  .  لقد قدمنا احتجاجاً إلى شبكة الجزيرة:وأضاف. إلى المقابلة
نفى رئيس تحرير قناة الجزيرة بـشدة، صـحة         : الدوحة والقدس  من 11/4/2006 قدس برس وأضافت وكالة   

األنباء التي تناقلتها مصادر عبرية حول اعتذار القناة إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية، بعد استضافتها مسؤوال               
أكذب هذا  : وقال أحمد الشيخ، في اتصال مع وكالة قدس برس        . يا مع وزير في الحكومة الفلسطينية الجديدة      عبر

الخبر جملة وتفصيال، نحن لم نقدم أي اعتذار، وإن كنا قدمناه فليعطوا لنا مذكرة أو رسـالة االعتـذار التـي                     
اعتذاراً إلى وزارة الخارجية اإلسـرائيلية،      وكانت اإلذاعة العبرية قالت إن قناة الجزيرة قدمت         . يتحدثون عنها 

كما نفى الشيخ بشدة، وجود     . بعد أن احتجت تل أبيب على إشراك مدير عام الوزارة لشؤون اإلعالم واالتصال            
أي اتفاق بين القناة والحكومة العبرية ينص على عدم اشتراك مسؤولين إسرائيليين رسميين في برامج إخبارية،                

إن هذا االتفاق كـذب،     :  الحكومة الفلسطينية الجديدة، كما أشارت اإلذاعة العبرية، وقال        إلى جانب ممثلين عن   
وتساءل الشيخ حول أسباب قبول جـدعون بـالظهور         . ونحن ننفيه نفيا قاطعا، ونحن ال نوقع معهم أي اتفاقات         

كانوا ال يريـدون،    لماذا قبل الظهور أصال، إن      : مسبقا، وهو يعلم أن متحدثا من حماس كان موجودا، وأضاف         
نحن ال نجبر أحدا على أن يخرج مع جهة أو مسؤول ال يرغب في الظهور معه، وكان من حقـه أن يـرفض                       

  !.الظهور قبل البث
  

  إسرائيل تحول غينيا االستوائية لمستعمرة نفطية  .38
ي التغلغل في   حولت إسرائيل غينيا االستوائية إلى مستعمرة نفطية، بعد أن نجحت ف          :  أحمد عبدالهادي  ،واشنطن

إفريقيا منذ فترة التسعينات، وأسست محطة نشطة للموساد في تلك البالد، حسبما قال تقرير أعدتـه مجموعـة                  
وقالت التقارير األمريكية إن قوات إسرائيلية شـوهدت         .دراسات استراتيجية تابعة لوزارة الخارجية األمريكية     



 

 14

 قارب سريع لحماية    200دولتين تتفاوضان على عقد بيع      تدرب الحرس الخاص برئيس غينيا االستوائية، وإن ال       
ويسعى اإلسرائيليون إلى إقناع البنتـاجون       .منصات حفر واستخراج النفط في البحر وأنابيب نقله إلى الساحل         

بوضع مقر قيادة عسكرية أمريكية إقليمية في واحدة من جزر غينيا االستوائية لتوفير الحماية األمريكية للوجود                
  .ئيلي هناكاإلسرا

  12/4/2006الوطن السعودية 
  

  عالم اثار اسرائيلي يشكك في اسطورتي داوود وسليمان  .39
شكك عالم اآلثار اسرائيل فينكلشتاين في اسطورتي الملك داوود وسليمان الحكيم موردا قراءة             :  اف ب  ،باريس

سليمان الحكيم كان حاكمـا     جديدة لهما على ضوء ابحاث علمية مفادها ان داوود كان ربما مجرد قاطع طرق و              
افاد فينكلشتاين في مقابلة اجرتها معـه وكالـة          و .على القدس في زمن لم يكن عدد سكانها يتعدى بضعة االف          

فرانس برس بمناسبة صدور كتابه الجديد بعنوان ملوك الكتاب المقدس في الواليات المتحدة وفرنـسا والمانيـا              
وقـال   .ثار والتاريخ لم يؤكد حتى االن ان هذين الملكين عاشا حقا          واسرائيل، ان اي اكتشاف في مجال علم اال       

وكتب في ملوك الكتاب المقـدس       .ان اسمي داوود وسليمان لم يردا في اي نص معاصر خارج الكتب المقدسة            
ان معظم المحطات الشهيرة في حكاية داوود وسليمان اما وهمية واما مشكوك بصحتها من منظـار تـاريخي،        

وينطلق الكتاب من تحديد تواريخ ملكي داوود وسليمان، وهي تواريخ موضع جدل كبير،              .بالغ بها واما ايضا م  
 ليحدد بداية ملك داوود في القـرن        14فيستند فينكلشتاين الى ادلة علمية وعلى االخص التحاليل بمادة الكربون           

ينكلشتاين مشددا ان الفارق قـرن،      وقال ف  .العاشر قبل الميالد، في حين كان حتى االن محددا في القرن التاسع           
واوضح ان مملكة يهودا في القرن التاسع كان يعمها االزدهار والنظام وتتقن الكتابة في ظـل                 .لكنه قرن حاسم  

ما يبعث على التشكيك في امكانية      ادارة جديرة تركت اثارا كثيرة، في حين لم يكن هذا التطور سائدا قبل قرن،               
وفي ما يتعلق بالمعركة بين داوود       . هيكل اورشليم الوارد ذكره في الكتاب المقدس       وجود مملكة قادرة على بناء    

وغوليات، يوضح انه من غير الممكن ان تكون وقعت في القرن التاسع قبل الميالد، مشيرا الـى ان الجبـار                    
ين ايـضا   وذكر فينكلشتا  .الفلسطيني يعرف عنه على انه من مدينة غات التي دمرت قبل عقود من ذلك الوقت              

ان غوليات كان يرتدي مالبس مرتزق يوناني وان حكايته مروية باسلوب يذكر باسلوب مالحم هوميروس وال                
وبحسب عالم االثار، فان الكتاب المقدس يذهب الى حد كشف           .يمكن بالتالي اال ان يكون وضع في وقت الحق        

يات التنقيب عن االثار التي يـديرها فـي         وقال فينكلشتاين ان عمل    .اسم كاتب حكاية داوود وهو يدعى الحنان      
 اختصاصيا كبيرا واتاحت جمع ادلة علمية ال يمكـن          43موقع مجيدو االثري شمال اسرائيل جمعت فريقا من         

 لم تحصل ثورة مماثلة في الدراسات التي تتناول حقبة يسوع المسيح وقد بقيـت متوقفـة فـي                   :وقال .دحضها
  .هذه الثورة ضرورية وستحصل حتماو. مرحلة بدائية جدا من علم االثار

  12/4/2006الدستور 
  

  جذور أولمرت الصينية تفتح أبواب بكين أمام الشركات اإلسرائيلية : تقرير .40
 فـي نفـوس     ى قد صادف هو   ، يبدو أن تولي أولمرت رئاسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة         : عادل شهبون    كتب

 وهو  فئات استفادة من صعود نجم أولمرت،     ؤالء هم أكثر ال    فه ،غالبية أصحاب الشركات ورجال األعمال هناك     
 مصراعيها أمام الشركات اإلسرائيلية لتصبح أسواق هـذه الدولـة           ى فتح أبواب الصين عل    ىالوحيد القادر عل  

 حينمـا وقـف     ،وقد ظهر هذا منذ عدة أشـهر        . العمالقة في متناول اإلسرائيليين اعتمادا علي جذوره الصينية       
سرائيليين وعلي رأسهم أولمرت في منطقة المقابر اليهودية بمدينة حربين بالـصين فـي أول               مجموعة من اإل  

 لقد جئـت     :  حيث التفت إلي عشرات المرافقين له قائال       ،زيارة يقوم بها أولمرت لمقبرة أجداده المدفونين هناك       
 ثم أخذ   ،قق وأقمنا دولة يهودية   كقائم بأعمال رئيس وزراء إسرائيل كي أطمئن كل المدفونين هنا أن الحلم قد تح             
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 شاهد القبر ذي اللون األسود الذي يحمل اسم يوسف عولمرت وهو جده لوالده الذي دفن فـي                  ىيطيل النظر إل  
 يمين أولمرت وقفت زوجتـه      ى عل ،مقابر هذه المدينة الكبيرة التي تقع شمال الصين بجوار الحدود مع روسيا           

   .  يساره وقف شقيقه عميرام أولمرتى عل،عليزا تبدو عليها عالمات التأثر
 حيث انتشر في المكان العشرات من رجال األمـن والحراسـة            ،منطقة المقابر هذه لم تر طقوسا كهذه من قبل        

  63  وغالبيتهم رجال أعمال لالحتفال بذكري يهودي توفي منـذ         ،وعشرات آخرون من أعضاء الوفد اإلسرائيلي     
 بعـد انـدالع    1917  ألفا من يهود روسيا الذين هربوا عام 20  قصةى عل الضوءى وقصة جد أولمرت تلق    . عاما

 يوسف عولمرت وابنه موتكا عمال في        .  حيث أقاموا في مدينة حربين     ، شمال الصين  ىالثورة هناك وتوجهوا إل   
ا  والد أولمرت كان عضوا ناشـط      ، وفيما بعد أنجب موتكا أبناءه إيهود وعميرام ويوسي ويرمي         ،مجال التجارة 

  .  التي افتتحت لها فرعا في هذه المدينة الصينية البعيدة          )  منظمة شباب الصهيونيين اإلصالحيين     ( في حركة بيتار  
 نعم لقد تربينا ونشأنا في أحضان هذه الحركة فجدي وأبي كانا من كبار الصهاينة الذين أقـاموا                   : يقول أولمرت 

 جدة إيهود وتدعي بابوشكا كينويا هاجرت إلـي       .  إسرائيل ىفي حربين وبعد فترة هاجرت جدتي ووالدي فقط إل        
 في حين هاجر عدد كبير      ، واختارت إسرائيل  ، وكانت من أواخر من غادروا حربين بالصين        1950 إسرائيل عام 

   . من جيرانها إلي الواليات المتحدة وكندا واستراليا
 إنه لم يأت لزيارتهم لكونـه حفيـد يوسـف            : ن قال أولمرت لمضيفيه الصينيي    ،وبعد انتهاء زيارته لمقبرة جده    

   .  أراضيهى لكن كي يشكر الشعب الصيني الذي استضاف الجالية اليهودية التي هربت من روسيا عل،عولمرت
ـ         )  يعمل كملحق في سفارة إسرائيل بالصين       ( عميرام أولمرت شقيق إيهود     ى يتفاخر بكونه وشقيقه قد وصـال إل

   . شقيقه كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء خاصة أن ، المناصبىأعل
 فراش المرض وجه األب موتكا عدة نصائح البنه إيهـود باللغـة             ىالغريب أنه قبل وفاته في إسرائيل وهو عل       

   !  لكن إيهود لم يفهم شيئا ألنه ال يجيد الصينية،الصينية
 وتحرص الصين    .  وعدة معابد  ىار مسنين ومستشف  الطائفة اليهودية في مدينة حربين كان لها فريق كرة قدم ود          

 وقبل وصـول الوفـد اإلسـرائيلي تـم          ، االهتمام بالحي اليهودي وترميم مبانيه ومنشآته      ى آخر عل  ىمن آن إل  
  . س األشجار وطالء الجدران    الحي اليهودي وغر   ى عامل صيني برصف وتجميل الشارع المؤدي إل        300 تكليف

 من رجال األعمال وأصـحاب       200  اصطحاب ما ال يقل عن     ى الصين عل  ىه إل أولمرت حرص في أثناء زيارت    
الشركات اإلسرائيليين بهدف تمهيد الطريق أمام العشرات من الشركات اإلسرائيلية إلقامة عالقات تجارية مـع               

رائيل  وتخطط إس  ، وفي تلك الزيارة تم توقيع عدة صفقات بلغت قيمتها نحو ربع مليار دوالر             ،الشركات الصينية 
 موعد الدورة األوليمبيـة     ىلزيادة حجم التبادل التجاري مع الصين ليصل إلي خمسة مليارات دوالر سنويا حت            

    .  هو حجم التبادل بينهما اليوم، بدال من مليار ونصف المليار،2008 عام
  12/4/2006األهرام المصرية 

  
  عن أموال السلطةنبحث اللجوء إلى القضاء اإلسرائيلي لإلفراج : وزير المالية .41

أعرب وزير الـمالية، عن شعوره باستفحال األزمة الـمالية في السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى عـدم تفاؤلـه                 
وقال إن األمل الوحيد لصرف الرواتب هو وصـول الـمـساعدات           ،    بإمكانية إيجاد حلول عاجلة لهذه األزمة     
أن الحكومة تبحث عن مخارج لهذه األزمة، بما فـي          وأضاف الوزير    . العربية، التي قررت في قمة الخرطوم     

ذلك دراسة خيار رفع قضية على الحكومة اإلسرائيلية أمام القضاء اإلسرائيلي، محكمة العدل العليا، لإلفـراج                
  . عن األموال الـمحتجزة التي هي حق للشعب الفلسطيني

  12/4/2006األيام الفلسطينية 
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   الفلسطينياإلعالن عن انطالق مجلس الشاحنين .42
أعلن في األراضي الفلسطينية، عن انطالق مجلس الشاحنين الفلسطيني، والمتوقع أن تـستفيد              :سائد أبو فرحة  

وتم اإلعالن عـن     .من خدماته، آالف الشركات العاملة في مجال االستيراد والتصدير في االراضي الفلسطينية           
حدة للتجارة والتنمية أونكتاد بالتعـاون مـع وزارة         انطالق المجلس، خالل ورشة عمل نظمها مؤتمر األمم المت        

  .برام اهللا، أمس االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد
  12/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  علماء إسرائيليون يكتشفون آثارا إسالمية من العهد الفاطمي .43

اكتشف علماء اآلثار اإلسرائيليون في منطقة مدينتي اللد والرملة، هذا األسبوع، عدة آثار إسالمية قيمة تعـود                 
ـ     وقالت رئيسة الدائرة   .  الميالدي، تتضمن آثار مبان وقالئد ذهبية ونقد وغيرها        11للعهد الفاطمي في القرن ال

 هذا االكتشاف ينطوي على أهمية علمية وتاريخية بالغة،         اإلسالمية في سلطة اآلثار اإلسرائيلية، أيال الستر، إن       
حيـث أن اآلثـار      .إذ يبين مدى التطور الحضاري واالزدهار االقتصادي الذي ساد في فلسطين في تلك الفترة             

كما أن النقود سكت مـن الـذهب الـصافي          . التي اكتشفت تتضمن عددا من البيوت الفخمة والحوانيت الرحبة        
  . من القرآن الكريم ووجدت معها الحلي والجواهر في حالة ممتازةونقشت عليها كلمات

  12/4/2006الشرق األوسط 
  

  الالجئون الفلسطينيون على الحدود شأن دولي:  األردنيوزير الداخلية .44
 عيد الفايز طلب منظمة هيومن رايتس وتـش مـن االردن             األردني انتقد وزير الداخلية  :   موفق كمال  -عمان

 . ف من الفلسطنيين من حملة الوثائق العراقية المتواجدين حاليا على الحدود االردنية العراقية            أدخال عشرات آال  
وحسب الفايز فأنه لم يسبق الي جهة رسمية تناقشت مع االردن بشأن فلسطينيي العراق او بشأن استـضافتهم،                  

تعامل معهم كباقي الالجئين الذين     معتبرا ان قضيتهم شأن دولي يجب ان تتم مناقشته في هيئة االمم المتحدة، وال             
  .هجروا بسبب االوضاع في العراق

  12/4/2006الغد األردنية 
  

  مقاطعة حكومة حماس ال يمت لإلنسانية بصلة : عاكف .45
أن مقاطعة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والكيان  أكد المرشد العام لإلخوان المسلمين :منير أديب

 .لة من ِقبل حركة حماس أسلوب غير حضاري وال يمت لإلنسانية والحق بصلةالصهيوني للحكومة المشكَّ
وقال إن االتحاد األوروبي وأمريكا كان أولى بهما وهما اللذان ساعدا على تدمير بيوت الفلسطينيين وتجريف 

 .بدالً من موقفهما الغريب من حماس, أرضه وحرقها وسلب حقوقه أن يقفا بجوار الحق
 11/4/2006ن اخوان أون الي

  
  تقديم العون للشعب والسلطة الفلسطينيةلناشد يعمرو موسى  .46

 وكاالت ـ  ناشد عمرو موسى كافة الحكومات والمؤسـسات والهيئـات والـشعوب     - سمر خالد -عواصم 
العربية االسراع بتقديم العون المالي وتقديم التبرعات للشعب والسلطة الفلسطينية لمواجهة المأزق الخطير الذي              

وقال إنه تقرر فتح حساب خاص لتلقي تبرعات المـواطنين والمؤسـسات لـصالح               .يواجه الشعب الفلسطيني  
  .السلطة الفلسطينية كما ناشد البنوك العربية فتح حسابات لتلقي التبرعات وذلك تنفيذا لقرار قمة الخرطوم

  12/4/2006الرأي األردنية 
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  سطينالخيرية اإلمارات تكفل عشرة آالف يتيم في فل .47

تحت عنوان اليتيم الفلسطيني أصدرت الدائرة اإلعالمية في هيئة األعمال الخيرية في             : أمين أبو وردة   -نابلس  
فلسطين وبمناسبة يوم اليتيم العالمي، نشرة ذكرت فيها ان هيئة األعمال الخيرية في اإلمارات العربية المتحـدة                 

  .سطينيين وبواقع أربعة ماليين دوالر سنوياًاستطاعت تأمين أكثر من عشرة آالف كفالة أليتام فل
  12/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  رفسنجاني يلتقي مسؤولين فلسطينيين خالل زيارته لسوريا  .48

يبدأ هاشمي رفسنجاني زيارة رسمية إلى دمشق اليوم يجري خاللهـا محادثـات مـع               :   بارعة ياغي  ،دمشق
وقالت مصادر إيرانية في دمشق إن      . األوضاع في المنطقة  الرئيس السوري ومسؤولين آخرين تتناول تطورات       

  . رفسنجاني سيلتقي على هامش الزيارة مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين
  12/4/2006الوطن السعودية 

  
   قيودا على االتصاالت مع حكومة حماستفرضاألمم المتحدة  .49
العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة     صرح متحدث باسم االمم المتحدة ان اتصاالت        :   عبد القادر فارس   ،غزة

واعتبرت الحكومة الفلـسطينية ان      .»ستستمر ولكن االتصاالت السياسية ستحدد على اساس كل حالة بمفردها         
وقال الناطق باسـم الحكومـة       .»قرار سيىء و يفتـقـد الى المنــطق والى العقل       «قرار االمم المتحدة هذا     

بدورها دانـت الجامعـة   .  قرار سيئ ويفتقد الى المنطق والعقل ،  مم المتحدة الفلسطينية غازي حمد ان قرار اال     
  .العربية قرار االتحاد االوروبي تعليق مساعداته للحكومة الفلسطينية

 12/4/2006عكاظ 
  

  1967 رئيس المجلس التشريعي يعترف بحدود :لويزا مورغانتيني .50
مورغانتيني عقب اجتماعها أمس مع عزيز الدويك انه قالت رئيسة لجنة التنمية في البرلمان األوروبي لويزا 

. ، وبالتالي فهم يعترفون باسرائيل1967صرح لها بأنه وأعضاء كتلته في المجلس يعترفون بحدود عام 
وأعربت عن دعمها لخيار الشعب  .وتترأس مورغانتيني وفداً برلمانياً أوروبياً يزور األراضي الفلسطينية

وفي رد على ما قالته مروغانتيني بشأن اعترافه  . مطالبةً بانهاء االحتالل والجدارالفلسطيني الديموقراطي،
المشكلة ليست في اقرارنا بل في االحتالل الذي حول الضفة الغربية «: »الحياة« قال الدويك لـ 67بحدود عام 

  .» معزالً وحول قطاع غزة الى سجن كبير64الى 
  12/4/2006الحياة 

  
  !مرت باإلسراع في تنفيذ خطة الفصلواشنطن تنصح أول .51

تشهد واشنطن مشاورات ولقاءات مكثّفة منذ أيام بين مستشارين من الخارجية وأجهزة االستخبارات ومجلـس               
يهود أولمرت ومعهم عدد من كبار القادة العسكريين واألمنيين فـي           إلاألمن القومي األمريكي، مع مستشارين      

 الدوائر المختلفة حثّت ونصحت أولمرت باإلسراع          أكّدت مصادر     .الكيان الصهيوني في العاصمة األمريكية أن
وفي نفس الوقت قالـت هـذه المـصادر إن          . في رسم الحدود لكيانه الصهيوني قبل انتهاء والية جورج بوش         

وأشارت المـصادر إلـى أن       .تشكيل أولمرت للحكومة القادمة هي نصر ونجاح للخطط األمريكية في المنطقة          



 

 18

إلدارة األمريكية ال تشجع في هذه المرحلة فكرة إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وأن اإلدارة األمريكية ترى                ا
  .أن ال مستقبل ألي مفاوضات أو مشاركة فلسطينية إليجاد مثل هذا الحل، على حد تعبيرها

  11/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  طينيين موقفاً خاطئاً مساعدات للفلستقديمالفروف يرى رفض  .52
 الروسي رفض تقديم المساعدات للفلـسطينيين بأنـه موقـف            الخارجية وصف وزير   :كريم المظفر ،  موسكو

خاطئ، وشدد على ضرورة العمل مع حماس وليس مقاطعتها، وقال إنه يجب علـى حمـاس تنفيـذ شـروط                    
 ولكن يجب العمل مع حماس من أجـل  الرباعية الدولية واالعتراف بإسرائيل والجلوس إلى طاولة المفاوضات،   

وأكد الفروف أن بالده ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين، مشيرا في الوقت نفـسه إلـى ضـرورة                  .ذلك
البحث عن سبل لتقديم المساعدات للفلسطينيين بشكل شفاف، وعن إمكانية إيجاد تلك الـسبل مـن دون تعقيـد                   

  .قديم مثل هذه المساعدات للفلسطينيين، بهذا الشكل بالذاتالوضع في فلسطين، وأضاف أن روسيا تخطط لت
  12/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  وزير خارجية هولندا يؤيد قطع المعونة عن الفلسطينيين .53

قال دبلوماسي أوروبي ببروكسل ان قرار االتحاد بتعليق المعونات وقطـع التعـاون             :   فكرية أحمد  ،بروكسل
مارسة الضغوط علي محمود عباس، وذلك للقيام بدور ضد الجناح العـسكري          السياسي مع حماس هدفه ايضا م     

 .لحركة حماس، مؤكداً أن قرار االتحاد سيحدث فجوة وصراعاً متأججاً بين حماس وفتح في المرحلة المقبلـة                
كشف المصدر أن بن بوت وزير خارجية هولندا قد أيد بقوة قطع المعونات بصفة نهائية دون وقـت محـدد،          و

علـي  »ك جاك سترو وزير خارجية بريطانيا، في حين أعلن بوت في تصريحات له وفي لهجة شـامتة                  وكذل
الشعب الفلسطيني أن يتحمل نتيجة اختياره لحركة حماس، وان يتحمل تبعات الموقف بقطع المعونـات عنـه،                 

  .العنف واالرهابفحماس التي اختارها الفلسطينيون ال تزال تريد محو اسرائيل من خارطة العالم وتستخدم 
  12/4/2006الوفد المصرية 

  
  مجلس أوروبا مستعد لتوفير ساحة للمفاوضات بين برلمانيي فلسطين وإسرائيل .54

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف أثناء تقديمه التقرير حول الشرق               
ة لتوفير ساحة للمفاوضات الثالثية بينها وبـين برلمـانيي          األوسط بأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مستعد      

وتوجه مارغيلوف الـى     . فلسطين وإسرائيل برعاية اللجنة الفرعية المعنية بالشرق األوسط للجمعية البرلمانية         
مكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بطلب دراسة إمكانية عقد اتفاقية حول التعاون بين الجمعية والبرلمـان             

  . لفلسطينيا
  11/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  لن نتوقف عن مساعدة الفلسطينيين: اليابان .55

 أعمال العنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والسيما الهجمات الصاروخية التـي           اليابانية دانت الخارجية 
واكد الناطق باسـم الخارجيـة أن        .اتشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين ودعت اإلسرائيليين إلى وقف العنف فور         

  .اليابان لن تتوقف عن تقديم المساعدات اإلنسانية للمناطق الفلسطينية
  12/4/2006الرأي األردنية 

  
   نائبين من حماسىفرنسا تنفي أنباء عن رفضها إعطاء تأشيرة دخول إل .56
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نائبين من حركة حماس  ىنفت فرنسا امس انباء عن رفضها إعطاء تأشيرة دخول ال: باريس ـ يو بي آي
وقال مصدر ديبلوماسي  .للمشاركة في الجمعية العمومية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ أمس االول

وأضاف  . النائبينىفرنسي إن مجلس أوروبا لم يقدم رسميا طلبا في هذا الخصوص إلعطاء تأشيرات دخول ال
 .اعتبار ان األمر لم يكن مطروحا إننا في هذه الحال لم نرفض ولم نوافق علي ذلك ب

 12/4/2006القدس العربي 
  

  لمنع إشراك ليبرمان في حكومته نواب أوروبيون يتوجهون إلى أولمرت .57
قرر أعضاء وفد برلماني أوروبي، من ثماني دول، التوجه إلى إيهود أولمرت، لمنع إشراك حـزب يـسرائيل                  

وعقـد الوفـد     .48العنصرية والداعية إلى طرد فلسطينيي      بيتنا اليميني المتطرف، في حكومته، بسبب أفكاره        
األوروبي اجتماعاً مع ممثلي مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في الدولة العبرية، حيث أعرب الوفد عن                

  . الجديدةةاستيائه من احتمال دخول ليبرمان في الحكومة اإلسرائيلي
11/4/2006قدس برس   

  
  ر اإلرهاب اإلسالمي معجم لغوي أوروبي يرفض تعبي .58
نقلت وكالة رويترز من برلين ان االتحاد االوروبي يضع الصياغات اللغوية التي يستخدمها في وصف  :لندن

 ايلول 11لتوضيح انه ليس في الدين ما يبرر أعماال مثل هجمات  ارهابيين يزعمون انهم يعملون باسم االسالم
إن مسألة التدقيق في استخدام اللغة تهدف الى عدم الوقوع في   االتحاد مسؤول وقال.أو تفجيرات مدريد ولندن

نحن نتحدث عن ، االرهاب االسالمي) تعبير (بالتأكيد لن نستخدم. مصيدة االساءة الى المواطنين وتنفيرهم
  .  الجهاد، االصوليين،  االسالميين:ويناقش االتحاد تعبيرات أخرى مثل. ارهابيين يسيئون استغالل االسالم

  12/4/2006ياة الح
 

  مكة ىالقذافي يدعو اليهود والمسيحيين للحج ال .59
 حق اتباع الديانتين بالحج     ى مكة، وشدد عل   ىدعا الزعيم الليبي اليهود والمسيحيين للحج ال      :  يو بي آي   ،طرابلس

  العرب ىأن هذا الحق ليس مقتصرا عل     و .والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بجبل عرفات        
ن يسمحوا للرئيس   أ ىفقد تحد  ، لكل الناس باستثناء المشركين واألنجاس     ىأو المسلمين فقط، معتبرا أن مكة ملتق      

ذا كانوا يعتبرونه نجسا لماذا يصادقونه      إو مشركا متسائال    أمريكي بالطواف حول الكعبة وعدم اعتباره نجسا        األ
 .ويأكلون معه

  12/4/2006القدس العربي 
  

  أبومازن لم يحقق ما وعد به الشعب الفلسطيني   : حالنحوار، د .60
  :  هاني بدر الدين - أجري الحديث
 ليس مجرد رئيس سابق لجهاز األمن الوقائي بقطاع غزة أو وزير داخليـة وللـشئون                  أبو فادي   محمد دحالن 
ينية وخاصة قطاع    بل إنه رجل تتجمع بيديه العديد من خيوط اللعبة السياسية في األراضي الفلسط              , المدنية سابق 

  ,  وقدرته علي الحديث بحرية تكون أكثر بكثير وهو خارج المسئولية الحكومية عنـه وهـو بالمنـصب                  , غزة
   . األهرام العربي التقت دحالن خالل زيارته للقاهرة أوائل إبريل الجاري

   فماذا تم باللقاء؟ ,  التقيت خالل زيارتك للقاهرة بالوزير عمر سليمان ** 
ل اللقاء بحث الوضع بإسرائيل بعد االنتخابات األخيرة والتي كانت أيضا بمثابة زلزال حيث تراجعـت                تم خال 

 وال يوجـد     ,  وهو ما سيؤثر علي األوضاع خالل األعوام األربعة القادمة          , أحزاب كبيرة وبرزت أحزاب جديدة    
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ألحادية الجانب بزعم عدم وجود شريك   لدي إسرائيل اتجاه سياسي في التعامل مع الفلسطينيين غير اإلجراءات ا          
 واسـتمرت حتـي بعـد         أبو عمار   فلسطيني وهي المزاعم التي بدأت أواخر عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات          

 وبعد فوز حماس أعلنت إسرائيل عـدم وجـود            أبو مازن   رحيله ولم تقدم إسرائيل شيئا للرئيس محمود عباس       
 فحماس وصلت للحكم من خـالل        , اسبة ال تتحمل حماس مسئوليته    شريك فلسطيني وهو أمر غير صحيح وبالمن      

   . انتخابات ديمقراطية شفافة تعتبر نموذجا ونتيجة االنتخابات يجب أن تحترم حتي ولو ضحينا بالحكم كله
   ما صحة أنك كنت متزعما اتجاه عدم المشاركة في فتح بحكومة حماس؟ ** 

 حماس ال السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي ألنه برنامج غيبـي            نحن لم نكن نستطيع الموافقة علي برنامج      
 وأنا ال    , يتحدث عن شعارات وخطب مساجد وال يمس واقع الحكم وبعيد كل البعد عن البرنامج السياسي الجدي               

نحـن   ثانيا    ,  درجة  180 أستطيع أن ألزمها ببرنامجي وبالتالي ال أستطيع أن أكون بحكومة يختلف برنامجها عنا            
 وعلينا احترام خيار شعبنا الـذي        ,  سنة من النضال والجهد بالعمل الحكومي ولنا نجاحاتنا وفشلنا          12 بفتح قضينا 
   .  ونتفرغ إلعادة تنظيم فتح , اختار حماس

   وما صحة طلب مصر منكم المشاركة بحكومة حماس؟ ** 
   .  فهذا شأن فتحاوي ,  عدم مشاركتنا فلم يطلب منا أحد ولم يعترض أحد علي , هذا ليس صحيحا نهائيا

 التي   -  أبو مازن اعتبر أن فتح ارتكبت أخطاء عديدة أسفرت عن هزيمتها باالنتخابات ومنها قائمة المستقبل                ** 
   التي كانت منافسة لقائمة فتح قبل توحيدها؟ - كنت شخصيا أحد رموزها

   أطعمهم من جوع وآمـنهم مـن خـوف          باآلية القرآنية  واألخ أبو مازن كان يعد الفلسطينيين         , هذا أمر صحيح  
 ففتح لم تختر كوادرها بديمقراطية وإنما        , وأعتقد أن األخ أبو مازن لم يحقق هذا وال ذاك علي مدي سنة كاملة             

 ولكن السبب الرئيسي بخـسارة فـتح هـو     , بمزاجية من بعض المسئولين مما دفعني للمشاركة بقائمة المستقبل   
 باإلضافة إلي أن وجود فتح بالـسلطة         ,  لم يره أحد    )  نبيل شعث   ( تقلون إضافة لرئيس حملة انتخابية    النواب المس 

   . أنقص من رصيدها وزاد من رصيد حماس التي كانت تقوم بعملية المعارضة وهي عملية سهلة
   هل طلبت مصر من فتح شيئا فيما يتعلق بالتعامل مع حكومة حماس؟ ** 

ن أكد علي تعميق الوحدة والتحالف بين أبناء الشعب الفلسطيني والتأكيد علي أال تكون فـتح                الوزير عمر سليما  
 فبإمكان فتح أن تدمر كل شئ ولكـن لـيس هـذا              ,  ونحن لدينا توجه بأن نكون معارضة بناءة        , معارضة سلبية 

   . موضع افتخار أن يكون لديك قدرة تدميرية
  فلسطينية مبكرة؟ هل من الممكن أن نشهد انتخابات  ** 

 وأتمني أن تظل حكومة حماس بالحكم فترة األربع سنوات التي حددها الدسـتور وعليهـا أن                  , أنا ال أتمني ذلك   
 وإن كانـت   , تتحمل المسئولية برجولة كما تحملناها وأن تنجز ما فشلنا به وأن تتجاوز ما وقعنا به من أخطـاء   

   . الصورة ال تبشر بخير
   واليوم تعارضه وآخرون بالنسبة للضفة فلماذا؟ , النسحاب األحادي من غزة قديما أيدت ا ** 

أي خطوات بدون توافق سياسي كمنهج سياسي بحيث يفرض طرف ما رؤيته علي الطرف اآلخر فهـذا أمـر                   
 بالنسبة لغزة كان مبدأ انسحاب إسرائيل خطـأ ولكـن قلنـا إذا أرادت         ,  ألنه يتضمن فرض رؤية األقوي      , خطأ
 وكذلك بالضفة سيكون نفس الموقف ولن نتمسك باستمرار وجود إسـرائيل ولكـن               , ائيل أن تغادر فلتغادر   إسر

  , الموقف مختلف لحد ما في الضفة فإسرائيل تريد الضفة الغربية ولم تكن تريد غزة وليس لها أي أطماع بهـا                   
 أي أن إسرائيل لها أطماع       ,  قلب نابلس  في الضفة قلب التوراة التي تحدثت عن إقامة دولة يهوذا في السامرة في            

 وبالتالي هناك مخاوف من فرض إسرائيل رؤيتها للضفة وتقسمها           , جغرافية وسياسية واقتصادية ودينية بالضفة    
   . لكنتونات في ظل الجدار الفاصل وتقطيع الضفة وعدم تواصلها وهذا هو الخطر

   هل أنت ضد إعالن الدولة في غزة؟ ** 
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 ولذلك فإن خريطة الطريق أثناء إعدادها كانـت          , ن الدولة في غزة وضد إعالنها في حدود مؤقتة        أنا ضد إعال  
تتضمن دولة في حدود مؤقتة كخيار وحيد ونحن اعترضنا علي ذلك خالل الصياغة وتبنينا مصطلح أن تكون                 

   . خيارا
   ما رأيك بقطع إسرائيل لالتصاالت مع السلطة؟ ** 

 وهناك أمر خطير هو أن إسرائيل بدأت         , تصاالت مع السلطة باستثناء الرئيس أبو مازن      إسرائيل أعلنت قطع اال   
 قديما أي مواطن كـان       , في الضفة بالتعامل بشكل مباشر مع الجمهور وهذا يعني أنها تتجاوز السلطة بشكل تام             

اشـرة إلسـرائيل أي أن       اليوم المواطن يتوجـه مب      , يحتاج شيئا يتقدم للسلطة والتي تقضي حاجته مع إسرائيل        
   . االحتالل قد عاد من جديد بصورته القديمة

   هل هناك جديد فيما يتعلق بالمساعدات؟ ,  من خالل عالقاتك باألمريكان واألوروبيين واإلسرائيليين ** 
 ولكن   ,  وفي هذه الحالة ال يحق لي أن أتصل بالجانب األمريكي أو اإلسرائيلي             , أوال أنا اآلن خارج موقع السلطة     

 وأعتقـد أننـا وصـلنا        , من جهة أخري يحق لي االتصال بهم بحكم عضويتي بلجنة المفاوضات لمتابعة العمل            
  , ألزمة مع الجانب األمريكي وهذه األزمة تخدم الجانب األمريكي ألنه ال توجد لديه إستراتيجية سالم بالمنطقـة   

ا منذ نحو عامين ونصف العام بسبب دعاوي مقامة ضدي           وأنا لم أزر أمريك     , وسيستمر الحال علي ما هو عليه     
 وأوضح أن عالقتي باإلسرائيليين هو أمـر مـن           , بوجود عالقة بيني وبين استهداف إسرائيليين في االنتفاضة       

 فأبو عمار كان صـديق كـل قـادة إسـرائيل ولكـن       , صميم واجبي فأنا مفاوض ومن واجبي التفاوض معهم       
بل إنني تعرضت إلطالق نار من قبل إسرائيل ضـدي أنـا وأمـين الهنـدي رئـيس                    , االنتفاضة أفسدت ذلك  

 وأنـا رهـن بالوضـع        ,  طلقـة   112 المخابرات الفلسطيني السابق في حاجز إيريز وأصاب سيارتي المصفحة        
   . الفلسطيني فعند المفاوضات أفاوض وفي االنتفاضة قلت لرجال األمن الوقائي قاوموا بطريقتكم الخاصة

   فما ردك؟ ,  وجهت لك العديد من االتهامات آخرها مسئوليتك عن اختطاف الدبلوماسي المصري بغزة ** 
   . لم يقل ذلك إال موقع حماس علي اإلنترنت وبعض الصحفيين يقولونها

   هناك شخصيات فضلت عدم ذكر نفسها أكدت ذلك لـ األهرام العربي؟ ** 
 خطفـت    1997  فإسرائيل فـي عـام      , به يكون معروفا دائما وأعلنه    أنا ال أخجل من أي عمل أقوم به وما أقوم           
 وأقول بصراحة من لديه عالقات مثلي مع مصر ويغامر ليرتكـب             , ضابطا من قواتي فخطفت اثنين من لديها      

 وأقول إنني علي خصومة سياسية مـع حمـاس       ,  ثانيا ليس من البطولة االستقواء علي قنصل        , مثل هذه الحماقة  
اس تمر بأزمة وأعبر عن موقفي الوطني وأقول إنني لن أعيقها وسأساعدها وبالتالي هذه االتهام غير                ولكن حم 
   . صحيح

   أي أنه ال توجد أزمة بينك وبين مصر؟ ** 
 أنا تربيت بمصر ولي عالقـات ال حـدود لهـا مـع               , ال يوجد فلسطيني متخلف يخلق أزمة بينه وبين مصر        

صرية ثم إن سلوك الخطف هذا يفعله البلطجية وأنا مناضل وطني سجنت تـسع              المسئولين بمصر والسفارة الم   
   . مرات

   برأيك هل ستكون هناك مفاوضات خلفية أو علنية مع إسرائيل؟ ** 
 فإسرائيل ال تريده وآمل أن ينجح أبو مـازن بـذلك وإن كنـت أعتقـد أن إسـرائيل ال تريـد                        , ال أعتقد ذلك  
 والشعب الفلسطيني عاني من الـشكوك بـسبب المفاوضـات            , ي العمل األحادي   فإستراتيجيتها ه   , المفاوضات

   . السرية
   ما دور مروان البرغوثي في المستقبل؟ ** 

  , مروان شخصية لها ثقلها ودورها الوطني وله ماض مشرف وبالتأكيد سيكون له مستقبل ونأمل اإلفراج عنـه                
 وأنا أزوره دائما وعالقتي جيدة جدا معه وال أعمل شيئا بدون      , وأعتقد أنه لن يتم اإلفراج عنه بدون حل سياسي        

   . التوافق معه ومع أبو مازن
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   وماذا بشأن منظمة التحرير وإعادة تفعيلها؟ ** 
منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحتاج إلي إعـادة تنظـيم فأعـضاء اللجنـة                  

 المجلس الوطني بحاجة إلعـادة صـياغة وكـذلك المجلـس             , هم من ينتظر  التنفيذية منهم من قضي نحبه ومن     
 فالمنظمة كيان سياسي وليست      ,  ولكن هذا ال يعطي أي مبرر لحماس بأال تعترف بها           , المركزي واللجنة التنفيذية  

ألخ أبـو    وا  ,  فنحن لسنا علي شط البحر ونتحدث عن مظلة         , مظلة كما يقول األخ إسماعيل هنية رئيس الوزراء       
مازن دوره إعادة تفعيل المنظمة وترتيبها ولكنه لديه العديد من الملفات كالتعامل مع إسرائيل واألجهزة األمنية                

   . وغيرها ولم يمض عليه بالحكم سوي عام
   كيف تري مستقبل حكومة حماس وعالقتها بفتح؟ ** 

حماس اليوم بالحكم ستجد فرقا كبيرا بينهـا         و  , أقول إن حماس ستكون أكثر عقالنية وفتح ستصبح أكثر تماسكا         
 وبالتالي أري أن الشعب الفلسطيني ال ينقصه خالفات والمرحلة الجديـدة يجـب أن                , وبين وجودها بالمعارضة  

 ولذلك أقدمنا علي االنتخابات بصدر رحب رغم أننا          , تشهد بشكل إجباري حكومة وحدة وطنية والبد من التفاهم        
 فقد صرح الزهار بأنه إما االنتخابات أو الحـرب           , ن ولكن أجريناها حتي ال نقع بمشاكل      كنا نعرف أننا خاسرو   

   .  وهمنا عدم وقوع حرب أهلية فلسطينية ,  ثم سلمنا السلطة سلميا ,  ففضلنا االنتخابات , األهلية
   كم ثروتك تقريبا؟ ** 

 وعندي مبلغ أعلنته للمجلس التـشريعي        , ابق متر بكل ط    200  ألف دينار أردني مساحته     380 ثروتي منزل قيمته  
 وال أملك سيارة وسيارتي المصفحة من السلطة رغم أنها كانت هدية لـي               , وللحكومة السابقة موجود ببنك بغزة    

   * ولكنها باسم السلطة
  8/4/2006األهرام العربي 

 
   تصريحات التفافية .61

  رشاد أبو شاور
  !عضو لجنة مركزية من فتح، يقول فيها بأن مالية فتح مفلسةهي تصريحات التفافية، تلك التي أطلقها 

، تعرضنا لعملية تجويع مفتعلة،     )أوسلو(عندما كنا في تونس، مستغفلين عما يدور في عتمة العاصمة النرويجية            
  !ترافقت معها حملة دعاوية مفادها أن المنظمة أفلست

، 83الذي وقع عام    ) فتح(، ومن رحلوا بعد اقتتال      82تونس، الذين غادروا بيروت عام      ) فلسطينيو(ستة أشهر و  
  !بدون رواتب.. ومن ضاقت بهم السبل من المناضلين الفلسطينيين، فقر بهم المقام في تونس

 - يا حـرام   -الفلسطينيين الذين باتوا عاجزين   ) ضيوفهم(ستة أشهر من تفهم أصحاب البيوت التوانسة ألوضاع         
  ...يها مع أسرهم عن دفع أجور البيوت التي يقيمون ف

حمـام  (، قرب مقبرة شـهداء      )الزاهرة(في تلك الشهور العجفاء المدبرة، تسولت نساء فلسطينيات أمام مسجد           
  !، بعد أن عجزن عن تدبر أمور عيش أسرهن، خاصة زوجات الشهداء)الشط

 - وهي تعـرف أن المنظمـة غيـر مفلـسة          -لما علمت الجهات الرسمية التونسية غضبت من هكذا تصرف        
   ...واعتبرت أن هذا األمر يمس بكرامتها، فهي ال ترضي لسمعتها أن تتسول النسوة الفلسطينيات في تونس

، تصديت شخصياً للكذب والصفاقة، وكتبت في صحيفة الشروق التونسية مفنداً كذبة أن             )المهينة(في تلك الفترة    
  ...المنظمة أفلست، بعد أن عرفنا خبايا ما يحدث، ومراميه

ت آنذاك عن عدد الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من المنظمة، ناهيك عـن الـسفارات، والمنظمـات                 تساءل
  .الشعبية، وقلت بأنهم جميعاً، تقريباً، من فتح

أنفقت أموال منظمة التحرير الفلسطينية علـي عناصـرها، وكوادرهـا، ومتفرغيهـا،             ) فتح(كتبت يومها بأن    
، وإذا ما كانت المنظمة قد أفلست حقاً، وبما أن األكثرية الساحقة من             )الهاأمو(وقياداتها، ومشاريعها، وادخرت    
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من المـال   ) فتح(، فالحق، والمنطق، واألخالق، والوطنية، واألخوة، تقتضي أن تنفق          )فتح  (المتفرغين هم من    
  ...سطينيالذي تكنزه ألنه مال الشعب الفلسطيني، وألنها بددت أموال المنظمة التي هي منظمة الشعب الفل
لم تكـن   ) فتح(عضو اللجنة المركزية الذي صرح بأن فتح مفلسة مالياً، يدين نفسه ومن ينطق باسمهم، فمالية                

لفتح، فـأين   ) الخاوة(من رواتب العاملين في األمن الوطني كنوع من         % 7تنفق علي السلطة، بل كانت تقتطع       
ال ينفق منها علي رجال األمن الـوطني الفقـراء،          ؟ ولماذا   )أوسلو(ذهبت هذه األموال علي مدي سنين ما بعد         

  ! وعلي ألوف الموظفين المنضوين تحت اسم فتح؟
هذا التصريح التفافي، استباقي، وهو يوظف للتحريض، هدفه أن ال يطالب ألـوف المـوظفين فـي الـسلطة                   

، ولكن من الـوزارة     بوزاراتها، وأجهزتها، وجيش السفراء وموظفي السفارات، برواتبهم من قيادتهم الفتحاوية         
  !الحمساوية

مر شهران بدون رواتب، وها هو الشهر الثالث يمضي بطيئاً، ومالية السلطة مفلسة ومديونة بمليار ونـصف،                 
  !  ألف موظف بدأوا يجوعون 140والـ

إنه يصب فـي حملـة      ! فتح وتحجبه ) قيادة(هذا التصريح يرمي إلي قطع الطريق علي من يتساءل عما تملكه            
إنه جـزء   . ، وتحميلها أوزار حقبة السلطة    )حماس(لشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن خطة إفشال وزارة        تيئيس ا 

اإلدارة األمريكية، والكيـان الـصهيوني، خطـة     ) أصحابه(من حرب معلنة عقابية للشعب الفلسطيني، يشارك        
تحكم بالسلطة، واستئناف رحلة    أوسلو، لل ) أبطال(مصادرة نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، تمهيداً لعودة        

 مليون التي قرأنـا عـن سـرقة         700وماذا عن فضيحة الـ     : وهل لنا أن نسأل   ...!الفساد السياسي، والمالي    
  !الفاسدين لها؟

  !باريس؟.. ماذا عن القصور في ضواحي عمان الفخمة، والقاهرة، ومدريد، و
 منه يتاجر باإلسمنت؟ هل ترك بطل القسطل عبد         تملك الماليين؟ هل كان هوشي    ) مانديال(هل سمعتم أن أسرة     

ـ ماليين الدوالرات ألبنائه؟ هل ترك الشيخ أحمـد  ) ابريل( نيسان 8القادر الحسيني ـ ذكري استشهاده يوم  
  !؟)غزة(ياسين والدكتور الرنتيسي قصوراً في 

 إمعانهم في خداعه وإهانته،     من عبثوا بقضية شعبنا، ولقمة خبزه، وكرامته، شعبنا يزداد حقداً عليهم وهو يري            
  ...أوزار فسادهم) حماس(ولن يحمل 

  ...لقد أضاعوا الماليين، وماليين الفلسطينيين لن يسامحوهم، وغضبهم سينزل عليهم
  12/4/2006القدس العربي 

  
  ! السياسة والمقاومة ال يلتقيان: حماس .62

   د أحمد أبو مطر 
  :تبدو من البديهيات، كي ال يساء فهم المقصود من هذه المقالةفي البداية من الضروري التأكيد على عدة أمور 

إن فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية نتج عن الخيار الديمقراطي الحر للشعب الفلسطيني، مما               : أوال
 مـن  أهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة القيادي في الحركة إسماعيل هنية، وفي هذا المجال ال بد              

اإلشادة بشجاعة و صدق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أصر على إجراء االنتخابـات فـي موعـدها                  
وضمان الحد األقصى لنزاهتها، الذي أشادت به البعثات األوربية واألمريكية التي راقبت االنتخابات، ثم قام بما                

  .يستدعيه فوز حماس فكلفها بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
في السياسات الدولية، ألننا ال نعيش في جمهورية أفالطون الفاضلة، بل في صراع دولي تحاول كل دولة                 : ثانيا

إدارة سياستها وعالقاتها خالله بما يحقق الحد األقصى من مصالحها الخاصة، بما فيها حكومة حماس الحاليـة                 
  .يالتي تحاول تحقيق الحد األقصى من المكتسبات لشعبها الفلسطين
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 أي بعد   2005 دولة، وقد بلغ هذا العدد عام        52 يبلغ   1992كان عدد الدول المعترفة بدولة إسرائيل عام        : ثالثا
  . دولة153اثنتي عشر عاما من توقيع اتفاقية أوسلو عدد 

 أعقبها  إن كافة االتفاقيات التي وقعتها السلطة والحكومات الفلسطينية السابقة بدءا من اتفاقية أوسلو، وما             : رابعا
من تفاهمات وصوال إلى ما عرف باسم خارطة الطريق، لم يقدم للشعب الفلسطيني ميدانيا خطـوات ملموسـة                  

  .2005على طريق إقامة الدولة الفلسطينية التي كان ينبغي إعالنها عام 
مواجهة بعد تقرير هذه المالحظات والحقائق، يصبح من المنطقي التساؤل حول إمكانية حكومة حماس الحالية،               

الضغوطات الدولية شبه الجماعية التي تبلورت حول مقاطعة حكومتها، و وقف المساعدات المالية المقدمة من               
هذه الدول للشعب الفلسطيني طالما حكومة حماس ال تعترف صراحة بدولة إسرائيل وكافة االتفاقيات الموقعـة                

ومن المهم فـي    . جية راعية وطابخة اتفاقية أوسلو    مع السلطة الفلسطينية، وكان آخر هذه الدول المملكة النروي        
  :هذا السياق توضيح بعض الظواهر حول الخطاب السياسي لحكومة حماس

 ضبابية هذا الخطاب وتغيره من مسئول إلى آخر، ففي خالل األسابيع القليلة التي أعقبت تشكيل حمـاس                  :أوال
.  الفلسطيني نفسه ال يعرف ماذا تريد الحركـة ؟         للحكومة الفلسطينية، يتغير خطاب حماس بشكل ربما المواطن       

فمرة ال لالعتراف بدولة إسرائيل، وفجأة نعم لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، و حينا ال للمفاوضات مع إسـرائيل                 
و نعم للمفاوضات معها من خالل اللجنة الرباعية، وفجأة اإلعالن الحماسي األخيـر حـول وقـف العمليـات                   

من وسائل مقاومة دولة إسرائيل، وكان إسماعيل هنية قد صرح في مقابلة بثتها محطة سي               االنتحارية كوسيلة   
نحن لسنا شعبا متعطشا للـدماء و       ( بي اس األمريكية يوم الخميس الموافق السادس عشر من مارس الماضي            

، وهـذا  )أباركـه إن جاء احد أبنائي ليقول لي إنه يريد أن يصبح شـهيدا، ال يمكننـي أن   . نريد وقف االقتتال 
لماذا إذن مباركة أبناء اآلخرين وتشجيعهم وتكليفهم ليصبحوا شهداء طوال السنوات الماضية،            : يستدعي السؤال 

و تستمر ضبابية خطاب حماس السياسي، فهي تعلن ال للمفاوضات مـع            . وتصويرهم في أفالم فيديو مسبقا ؟؟     
ياة الفلسطيني اليومية، وكأن دولة إسرائيل غبية لهـذا         إسرائيل، و نعم للمفاوضات بشأن المسائل التي تسهل ح        

الحد كي تفاوض حكومة حماس التي ال تعترف بها من أجل تسهيل حياة الفلسطيني، وحماس تعرف أن من أهم                   
مسائل تسهيل هذه الحياة هي عودة حوالي مئة وخمسين ألفا من العمال الفلسطينيين للعمل اليومي فـي داخـل                   

، ومن المعروف أن حماس وكافة الفصائل الفلسطينية لم تعتبر عملهم           2000 الحال قبل عام     إسرائيل، كما كان  
هذا في دولة إسرائيل خطأ ولم تطالبهم بوقفه، رغم أن نسبة منهم كانت تعمل في قطاع البناء في المستوطنات                   

  .اإلسرائيلية التي يطالب المفاوض الفلسطيني بإزالتها
 رسالة خطيرة لدول العالم من خالل قيام قيادتها بزيارة دمشق و طهـران فـور                 أعتقد أن حماس وجهت    :ثانيا

السوري بسبب اتهامه في    : تكليفها بتشكيل الحكومة الفلسطينية ، متجاهلة الضغوط الدولية على هذين النظامين          
لة الخطيـرة   وصعد خالد مشعل تحديدا هذه الرسا     . قضية اغتيال رفيق الحريري، واإليراني بسبب ملفه النووي       

من خالل تردده الدائم على العاصمة السورية وإطالقه تصريحات نارية ثأرية منهـا، وإعالنـه أن الحكومـة                  
ومن حق المواطن الفلسطيني أن     . اإليرانية وعدت بتعويض حكومة حماس األموال التي أوقفتها الدول المانحة         

األوربية واألمريكية واإلسرائيلية لحكومـة حمـاس       أين هي األموال اإليرانية وقد دخلت المقاطعة        : يسأل اآلن 
حيز التنفيذ إلى درجة أن هذه الحكومة عاجزة حتى كتابة هذا المقال عن دفع رواتب المـوظفين عـن شـهر                     

  .مارس الماضي
، في الوقت الذي تسعى الدول اإلسالمية ذاتهـا إلـى           )أسلمة المجتمع الفلسطيني  (  إعطاء إشارات حول     :ثالثا

طاب اإلسالمي، وتخوف غالبية الدول األوربية واألمريكية من صعود التيارات اإلسالمية المتطرفة،            تجديد الخ 
فما لزوم تصريح الشيخ ماهر أبو طير عضو حماس في المجلس التشريعي عن مدينة القدس، حول ضـرورة                  

رحات عـضو   قرار خاص بفرض الحجاب على المرأة الفلسطينية، وسبق أن صرحت بذلك السيدة أم نضال ف              
حماس في التشريعي عن غزة، التي زارت القاهرة لتجتمع باألمين العام لجماعة اإلخوان المسلمين المصريين،               
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وفي نفس السياق أعلن وزير الثقافة في حكومة حماس عطا اهللا أبو السبح في مقابلة مع الجارديان البريطانيـة                   
، وكان تعليـق مراسـل      )ومته ستمنع الرقص الشرقي   أن حك ( يوم الخميس الموافق السادس من إبريل الحالي        

وال أعتقد أن   ). إن الحكومة التي شكلتها حماس تنوي تنظيف المجتمع، وتلك هي مهمة وزير الثقافة            ( الجريدة  
هناك من ال يريد تنظيف المجتمع، ولكن هل أصبح منع الرقص الشرقي أولوية من أولوياتنا، والحكومة عاجزة                 

وماذا عن المجتمع المصري    . وهل تنظيف المجتمع يعني منع الرقص الشرقي؟      . موظفين ؟ عن تأمين رواتب ال   
!!. حيث الرقص الشرقي متوفر أكثر من الخبز، دون أن نسمع عن أية دعوة أو فكرة لألزهر لوقفه أو منعـه                   

  .وهل هذا يعني أن حماس أكثر غيرة من األزهر على نظافة المجتمع ؟؟
  ا تريد حكومة حماس؟المطلوب اآلن تحديد ماذ 

إزاء ما سبق من مواقف وخطابات، أصبحت الطريق أمام حكومة حمـاس واضـحة ومحـددة دوليـا، فإمـا                    
االعتراف العلني الصريح بدولة إسرائيل على وضعها الحالي، ثم االستمرار في المفاوضات السياسية رغم عدم             

 الوضع الجامد حيث المقاطعة الدولية تطبق علـى         معرفة ما ستأتي به هذه المفاوضات مسبقا، أو البقاء في هذا          
رقبة الشعب الفلسطيني في لقمة خبزه اليومية، مع اإلشارة إلى أنه ما عاد يجلب رغيف خبز وال راتب موظف                   
اإلدانة اليومية لكافة وزراء حكومة حماس وغيرهم لمواقف الدول التي قاطعت و أوقفت مـساعداتها الماليـة،                 

الدول المعترفة بإسرائيل ال يمكن أن تقدم المساعدة أو تعترف بحكومة ال تعترف بدولـة               ألنه من منظور هذه     
ومن المهم اإلشارات التي راجت في القاهرة قبل        . إسرائيل التي تعترف بها مئة وثالثة وخمسين دولة في العالم         

من أنه لن يجتمع مع أي    أيام عند الحديث عن زيارة محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة حماس للقاهرة،              
  .وزير مصري، وأن الوحيد الذي من الممكن أن يلتقيه هو األمين العام للجامعة العربية

، أي بقاء الوضع الحالي حيث ال خبز وال وقود وال رواتب، ال أحـد يعـرف مـاذا                   وفي حالة الخيار الثاني    
لذلك فالمطلوب من حمـاس     !!.ر بخير سيحدث، رغم أن بعض المؤشرات المحلية في قطاع غزة تحديدا ال تبش           

وضمن سياق التساؤالت من الطبيعي التذكير بأنـه        . أن تحدد خياراتها السياسية بوضوح، سياسة أم مقاومة ؟؟        
من يوم نجاح حماس باألغلبية في المجلس التشريعي وحتى تشكيلها الحكومة الفلسطينية الجديدة، سقط ماال يقل                

ن أن تطلق حماس رصاصة أو صاروخا على إسرائيل، فهل ذلك مؤشر علـى              عن أربعين شهيدا فلسطينيا، دو    
إمكانية تغيير برنامجها والتوجه للعمل السياسي واالعتراف بدولة إسرائيل، ولكنها تحتاج إلى وقت لتمرير هذا               

غـم  لماذا كان في السابق إطالق الصواريخ مقـررا يوميـا ر          . التغيير الجذري أم ما هو تفسير هذا الهدوء ؟؟        
المعرفة المسبقة بعدم فعاليتها في إحداث أية خسائر في الجانب اإلسرائيلي ، وفقط تقدم الشعب الفلسطيني على                 

ولمـاذا  . أنه قوة عسكرية في نفس مستوى القوة العسكرية اإلسرائيلية، وهذا ما أفقدنا الكثير من الدعم الدولي               
  .تشكيل حماس الحكومة الفلسطينية؟ما الذي استجد سوى . الهدوء والحكمة والتريث اآلن ؟

، ال أفرض رؤية سياسية على حكومة حماس أم على غيرها، ولكنني أقرأ المشهد الـدولي                 أنا في هذه المقالة   
المحيط بها وبالشعب الفلسطيني ، الذي يطرح هذه التساؤالت بحدة أكثر مما ورد في المقالة، مؤكدا أن الوقت                  

لي طالما حماس على مواقفها الحالية، وفي النهاية وكما قلت فور نجاح حماس             ضيق وال تغيير في الموقف الدو     
أن نحترم خيار الشعب الفلـسطيني، وإذا جلبـت حمـاس     ( بأغلبية األصوات في االنتخابات الفلسطينية، علينا       

، فعلى  )الخسائر والمصائب فحسابها على الشعب الذي انتخبها، ألنه هو الذي سيتحمل هذه الخسائر والمصائب             
  !!!.نعم أم ال: حركة حماس أن تقرر السياسة أم المقاومة، والشعب الفلسطيني هو صاحب الحق أن يقول لها

   11/4/2006 –موقع إيالف االلكتروني 
  

  الصمت العربي  .63
تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بتصعيد عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، قتال في قطاع غزة واعتقاال فـي                

ففي الوقت الذي وصل فيه عدد الشهداء خالل األيام القليلة الماضية إلي ثمانية عـشر شـهيدا                 . فة الغربية الض
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ليس آخرها استشهاد طفلة عمرها اثنا عشر عاما أمس أصيب معها اثنا عشر غالبيتهم من األطفـال بقـصف                   
لدولي الذي يزيد في ضغوطه     إسرائيلي عشوائي في بيت الهيا بقطاع غزة، يصدم المرء من الصمت العربي وا            

  .علي الحكومة الفلسطينية متجاهال العدوان اإلسرائيلي
ورغم أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واللجنة الرباعية باتت علي علم بنوايا حكومة رئيس الـوزراء                

ع االتفاقات السابقة مع    اإلسرائيلي ايهود اولمرت القائمة علي فك االرتباط مع الجانب الفلسطيني، والتنكر لجمي           
السلطة الفلسطينية، وفرض حدود أبدية إلسرائيل بدون مفاوضات، إال أنها بالمقابل تقوم بتضييق الخناق علـي                

  .حكومة حماس والشعب الفلسطيني وتقطع عنه المساعدات المباشرة
ة اإلسـرائيلية تحـت     كما أن وضع المسجد األقصي ومدينة القدس خطير جدا، فالحفريات التي تنفذها الحكوم            

أساسات المسجد المبارك تستهدف تقويض بناء المسجد، كخطوة في المخطط اإلسرائيلي الـذي بـات الجميـع      
، مـستغلة بـذلك الـضعف    1967يدركه وهو إحداث خلل ديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين منذ عام            

مريكية لها، فيمـا تـزداد عمليـات العـزل          العربي واإلسالمي تجاه القدس، والدعم الالمحدود من اإلدارة األ        
  .والتعذيب ضد األسري والمعتقلين لدرجة باتت منظمات حقوقية تحذر من خطورة الموقف

علي صانعي القرار في الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية أن يخجلوا من أنفسهم لما يمارسونه مـن    
  .سياسة فضائحية، تقوم علي الكيل بمكيالين

حكومة الفلسطينية اآلن باتت مضطرة إلي تغيير لغتها لتتعامل مع المجتمع الدولي، خاصة بعد أن أدركت أن                 ال
المواءمة بين السلطة والمقاومة شيء صعب، وعليها أن تلجأ إلي الشعب الفلسطيني الذي بإمكانه وحده مواجهة                

لمتحدة األمريكية وأوروبا وإسرائيل من خالل      التحدي السياسي المتمثل في حالة العزلة التي فرضتها الواليات ا         
  .موقف فلسطيني موحد

المخجل حقا هو الموقف العربي الرسمي الصامت، فحتي الشجب واالستنكار الذي تعود عليه الشعب الفلسطيني               
من األنظمة العربية لم نعد نراه، وكأن هناك ردة في الخطاب السياسي الذي كـان يدغـدغ مـشاعر الـشعب           

ي لعقود طويلة، ولذلك علي الشعوب العربية وقواها من أحزاب ومنظمات وهيئات نقابية وشعبية تنظيم               الفلسطين
  .حمالت لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحكومته الوطنية في هذه اللحظة الحرجة

  11/4/2006 الراية القطرية 
  

       وقريب ... الخطر زاحف .64
   رأي البيان 

اءات، التي تؤشر إلى أن األوضاع في الضفة الغربية المحتلة قادمـة علـى              تتسارع الخطى والمقدمات واإلجر   
حكومة كاديما، التي تحمل سياسة الحل األحادي الجانب المفروض،         .  تحديات غير مسبوقة وقد تكون مصيرية     

لـيس  .  في طريقها إلى كرسي الحكم، التحضيرات لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ، جارية على قدم وساق              
أوركـسترا تعمـل بتنـاغم      .  أوروبية ال تخطئ مقاصدها    - من جانب إسرائيل؛ بل أيضاً بمساعدة أميركية       فقط

  . لوضع الساحة الفلسطينية بين فكي كماشة ضاغطة بكل ما تملكه من زخم
 مـن خـالل     -هجمة أو باألحرى انقضاض، متعدد الجبهات واألهداف؛ التي تتراوح بين تركيع الفلـسطينيين            

  .  وبين فرض األمر الواقع الكاديمي عليهم-لقصف المكثفالتجويع وا
األخطر من ذلـك أن     . مروراً بمحاولة جرهم إلى اقتتال أهلي؛ طالما سعت إليه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة           

  .  غير جاهزة بعد المتالك شروط التصدي لهذه الهجمة الكاسحة- ناهيك بالعربية-هذه الساحة
الداخلية حال، حتى اآلن، دون ذلك؛ على الرغم من سرعة زحف هذا االستحقاق، الـذي               انشغالها بصراعاتها   

  . يتحكم أولمرت بشروطه وتوقيته؛ والذي يحظى بمؤازرة أميركية ـ أوروبية فعالة
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االتحاد األوروبي كما واشنطن، قرر تعليق الدعم الوازن الـذي          . الثنائي األخير تكفل بالشقين المالي والسياسي     
  . قدمه للسلطة الفلسطينية كما قطع التعامل مع حكومة حماسكان ي

ويحصل ذلك في وقت يتعذر علـى الحكومـة         . كذلك قطعت االتصاالت مع السفارات الفلسطينية في عواصمه       
  . الفلسطينية دفع رواتب الموظفين؛ ألن الخزينة خاوية، كما تقول

ت االغتيال والقصف، خاصة في غـزة، أعلنـت أن          إسرائيل من جهتها تكفلت بالباقي، رفعت من وتيرة عمليا        
ليس ذلك فحسب، بل هي عادت للعمل والتعامل مع الضفة الغربية مـن             . السلطة الفلسطينية باتت كياناً معادياً    

  . خالل إحياء اإلدارة المدنية
ـ         . حيث فتحت مراكزها السابقة، التي كانت مهجورة منذ ما بعد أوسلو           ل بموجب هذا النظـام صـار علـى ك

  . فلسطيني الحصول على تصاريح، كي يمكنه التنقل في الضفة
وعمالً بذلك أوقفت السلطات اإلسرائيلية التنسيق مع مكاتب االرتباط الفلسطينية، التي طلبـت إسـرائيل مـن                 
أفرادها مغادرة مكاتبهم فوراً، بل أوقفت التنسيق مع مكتب رئيس السلطة أبومازن، في ما يتعلق بتنقـل كبـار                   

عودة كاملة إلى النظام الذي كان قد اعتمد إلدارة األراضي المحتلة؛           . ؤولين الفلسطينيين بين الضفة وغزة    المس
وكان أولمرت أمس واضحاً، في أن هذه اإلجراءات هي المقدمة لمشروعه األحادي،         .   وحتى أوسلو  1982منذ  

  . يس بوشالذي قال انه ينوي عند زيارته لواشنطن التداول بشأنه مع إدارة الرئ
 بقضم  -ولم يخف استعجاله في هذا الصدد، عندما كشف عن نيته بإنجاز الفصل وترسيم حدود إسرائيل النهائية               

.  إلتمام مشروع الحدود   2010وكان قد سبق له أن حدد عام        . 2008جزء كبير من أراضي الضفة خالل عام        
  . عاد واختصر المدة الستكماله في عهد بوش؛ على ما يبدو

وإدارة الرئيس بوش بلعت خريطة طريقها والرباعية ال أثر لها؛ ولـو            . يطة أولمرت اكتملت مالمحها   إذن خر 
بالصوت، الجانب الفلسطيني استنكر ورأى في ذلك خرقاً لالتفاقيات كما للقانون الدولي، لكـن ال حيـاة لمـن                   

كار؛ باعتبارها الخيار الوحيـد     هل آن األوان العتماد خريطة وطنية فلسطينية أبعد من الشجب واالستن          . تنادي
  المتبقي باليد؟

  12/4/2006البيان 
  

  حماس والتجربتان التركية والماليزية .65
  اسعد عبد الرحمن
. فشلت اوساط في اميركا والغرب عموماً في منع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة              

غربية بعزلها رغم الضغوط الهائلة التي مارستها الواليـات         وعندما حققت حماس الفوز الكبير، فشلت الجهود ال       
المتحدة، ونجحت حماس في تشكيل حكومتها الجديدة، وبدأت دول المنطقة، رويداً رويداً، بتقبل حماس كـأمر                

فهذه اول مرة يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وديموقراطي في المنطقـة العربيـة،    . واقع جديد في المنطقة   
 اول مرة تصل فيها حركة اسالمية إلى السلطة بواسطة صناديق االقتراع بعد التجربة الجزائرية التـي         كما انها 

ان الدولة الوحيدة التي وصل فيها االسالميون الى الحكم بواسطة صناديق االقتراع هي             . انتهت بطريقة مأسوية  
 اال ان تجربة هذا الحزب فـي الحكـم   .تركيا والمقصود هنا هو حزب الرفاه السابق بزعامة نجم الدين اربكان          

وحين بدأ هذا الحزب بتشريع بعض القوانين الدينية في الدولة العلمانيـة، تـدخل              . كانت قصيرة وغير ناجحة   
إال ان هذه النكسة لم تحبط تطلع االسـالميين الـى           . الجيش وأسقط الحزب بعد فترة قليلة من استالمه للسلطة        

هـو حـزب    ) تعلم من تجربة الحزب السابق    (، فاز حزب اسالمي آخر معتدل       ففي االنتخابات االخيرة  . الحكم
  .العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان الذي يجدد خطابه بحذر

خسرت السياسات االميركية الداعية للديموقراطية في المنطقة رهانها اذ لم تحترم نتائج االنتخابات الفلـسطينية               
لقد بدا واضحا أن صناديق االقتراع تأتي بمن ال         . س االميركي األسبق جيمي كارتر    النزيهة والشفافة وفقاً للرئي   
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تريدهم اميركا الى الحكم، كما حدث في فلسطين وتركيا، وكما كاد ان يحدث في الجزائر ومصر لوال التـدخل                   
طوق عزلة حماس   وكانت روسيا الدولة األولى غير العربية وغير االسالمية التي تكسر           . الفظ ألجهزة الدولتين  

الدولية، فزار وفدها موسكو، مثلما قام وفد من الحركة بزيارة تركيا انسجاما مع السياسة التركية في المنطقـة                  
التي تقوم على التقارب مع دول الجوار وبلورة سياسة خاصة ومستقلة بالمنطقة، وتظهر هذه الزيارة بأن تركيا                 

 فتصريحات أردوغان في دافوس التي ربط فيهـا بـين مطالـب             اخذت زمام المبادرة في القضية الفلسطينية،     
الرباعية الدولية واالنسحاب االسرائيلي من األراضي المحتلة واعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية قابلـة للحيـاة               
كانت افضل لحماس من تصريحات اوروبية كثيرة تعتبر صديقة اكتفت بالحديث عما يجب على الحركة فعلـه                 

  .لى الدولة العبرية بكلمةدون االشارة ا
وفي تركيا تجربة اسالمية ناجحة قد تكون مصدر الهام او خارطة طريق لحركة حماس حيث استطاع حـزب                  

فالحزب انشق عن حزب الرفاه     . العدالة والتنمية الخروج من اطار الجماعة الى الحزبية والوصول الى السلطة          
وقام المنشقون بتكوين حـزب العدالـة       . مه مع الواقع التركي   السابق الذي انتهى إلى فشل ذريع بسبب عدم تأقل        

وسبب نجاح هذا الحزب لآلن ـ فيما يقال ـ اسقاطه للعامل االيديولوجي مـن    . والتنمية الذي يحكم تركيا اآلن
وقدم الحزب تنازالت في اطار التفاوض والتصالح مع        . حساباته لمصلحة انتقاء األصلح واألقدر واألكثر خبرة      

ففي هـذين   . ان على االسالميين العرب دراسة التجربة السياسية لنظرائهم في تركيا وماليزيا          . م العلماني النظا
البلدين لم يتردد االسالميون في القبول بالنظام السياسي المدني ما دام يتيح فرصا متساوية للجميع، االسالميين                

إلسالميين ضيقاً، لكنهم جاهدوا حتـى اسـتطاعوا        وفي التجربة التركية بالذات، كان المجال المتاح ل       . وغيرهم
وهناك تجربة إسالمية ناجحة أخرى هي تجربة الحكـم  . توسيعه فتحقق ما هو متاح لغيرهم من فرص متساوية  

ففي كال التجربتين الماليزية والتركية كان هناك من يدعي ان حزباً إسالمياً ال يستطيع قيادة دولـة                 . في ماليزيا 
 ألن ذلك يعني التعهد بحماية هذا الدستور والدفاع عنه كما يقتضي ايضاً القبول بالكثير من                ذات دستور مدني،  

. واالسالميون ال يستطيعون تنصيب أنفسهم بديالً عن الشعب كلـه         . السياسات وقواعد العمل المخالفة للشريعة    
ما في فلسطين طبعاً هي دولة      فالدولة في كل من تركيا وماليزيا ك      . وحتى لو استطاعوا، فان ذلك ليس من حقهم       

  .الشعب أوالً وأخيراً وليست دولة الجماعة االسالمية
ففي ماليزيا مثال، يمثل المسلمون اقل من ثلثي السكان وكان التفكير في اقامة نظام اسالمي مـدعاة السـتثارة                   

 البرامج التـي يـسعى      لهذا، ركزت المجموعات االسالمية على    . المخاوف العرقية والدينية وربما تفكيك البالد     
. اليها جميع الناس، فأوضحت منذ البداية انها مع الحريات العامة، والتزمت بحماية التعددية الدينيـة والثقافيـة                

فمنذ وصول االسالميين إلى السلطة فيها كان اقتصاد الـبالد علـى         . والتجربة التركية هي ايضا جديرة بالتأمل     
جة، لم يضع الحكام الجدد وقتاً في الخطب حول فضائل االلتزام بالـدين             ففي تلك اللحظات الحر   . وشك االنهيار 

بل انهمكوا في عملية اصالح شاملة لجميع مرافق االقتصاد الن من اعلى القيم الدينية توفير فرص العيش لكافة                
فـي الحكـم    وفي هذا السياق، ثمة مسائل تستطيع حماس االستفادة منها بالتجربتين السابقتين لكي تنجح              . الناس

. فلغة خطاب ما قبل تسلم السلطة تختلف عن لغة ما بعد تسلم السلطة            . وتقدم نموذجا تحتذي به شعوب المنطقة     
  !فحماس امامها مهمات تنوء من حملها الجبال

  12/4/2006المستقبل 
  

  ليس بالشعارات وحدها يحيا الشعب الفلسطيني  .66
  عريب الرنتاوي

 أن مقارباتها التبسيطية لمشكالت السلطة وتحديات الواقع الفلـسطيني،  ستكتشف حماس، آجال واألفضل عاجال،    
ال تجلب نفعا ولن تدرأ ضررا، بل أن كلفة اإلصرار على تبني مثل هذه المقاربات، تتخطـى قـدرة الـشعب                     
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الفلسطيني على االحتمال، وأن أطواق العزلة التي تشتد حول الشعب الفلسطيني ال تتهدد حقـوق الفلـسطينين                 
  .لعاتهم الوطنية، بل أخذت تقترب شيئا فشيئا من لقمة عيشهم وحبة دواء أطفالهموتط

الحصار االقتصادي والمالي والنفطي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، الصناديق الخالية ورواتب الموظفين            
االتصاالت السياسية،  التي لم تدفع منذ عدة أشهر، عودة اإلدارة المدنية االحتاللية، الحصار الديبلوماسي ووقف              

مشروع أولمرت المنسق أمريكيا، التصعيد العسكري اإلسرائيلي اليومي، التخاذل العربي وشـروط الرباعيـة              
الدولية، ليست سوى بعض أوجه المأزق الفلسطيني الذي لم تعد تنفع معه العبارات الفضفاضة والشعاراتية التي                

اركة، ووصلت إلى السلطة عبر صناديق االقتراع، تعبيرا عن         لقد اختارت حماس طريق المش     .لم تقدم أو تؤخر   
ثقة الشعب الفلسطيني بها، لكن هذه الثقة لن تستمر إلى األبد، وهي قابلة للتآكل مع كل إخفاق تقارفه حمـاس،                    
سواء لجهة تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني أو لجهة ضـبط الفوضـى والفلتـان                

لشعب الفلسطيني اختار حماس رغبة منه في تخليص السلطة من فسادها، ال التخلص مـن الـسلطة                 ا. والفساد
  .ذاتها، والعودة مباشرة لعهد االحتالل المباشر واإلدارة المدنية

الشعب الفلسطيني اختار حماس لتحسين أوضاعه االقتصادية واالجتماعية، ال للغـرق فـي العـوز والفاقـة،                 
  .ار حماس لضبط الفوضى والفلتان، فإذا بهما يتفشيان أكثر من أي وقت مضىوالشعب الفلسطيني اخت

الشعب الفلسطيني اختار مقاومة حماس بعد فشل عملية السالم، فإذا به يواجه احتمال خسارة مساري التفاوض                
والمقاومة على حد سواء، ليس لدى حماس بعد أن وصلت إلى السلطة، سوى أن تتصرف كسلطة، وأن تفـتح                   

حة كاملة من التعاون مع الرئيس محمود عباس للخروج بالشعب الفلسطيني من مأزق العزلة والحـصار،                صف
ليس أمامها من خيار إن هي ظلت مستمسكة بالسلطة، سوى تسريع خطوات تكيفها مـع مقتـضيات الـسلطة                   

وقضيته الوطنية،  وشروطها، فالوقت ال يعمل في صالح حماس وهو بالتأكيد ال يعمل لصالح الشعب الفلسطيني               
وستكتشف حماس، آجال واألفضل عاجال، أن البقاء في السلطة، أصعب من الوصول إليها، ستكتشف مع كـل                 
يوم يمر، أنها استعجلت كثيرا إذ استسلمت لشهيتها المفتوحة للسلطة من دون أن تكون جاهزة لدفع استحقاقاتها،                 

قبل  .األفضل للحركة برغم فوزها الساحق في االنتخابات      وأن خيار اإلبقاء على مسافة من السلطة كان الخيار          
ثالثة أعوام دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من العزلة والحصارات التي فرضت على رئيسه الراحل، وهـا                 

والتوسـع يحظـى بفهـم العـالم        هو اليوم يدفع ثمنا أشد قسوة وكلفة، وفي التجربتين كان االحتالل والعدوان             
  !.؟وتفهمه

  12/4/2006تور الدس
 

  :كاريكاتير .67

  



 

 30

  12/4/2006الوطن العمانية 


