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  بعد إنتخابهحماس بلقبول لبرودي يدعو رومانو  .1

كما دعا   .دعا رومانو برودي األطراف الدولية لقبول فوز حماس باالنتخابات الفلسطينية         : ألفت حداد والوكاالت  
اعلية من داخل االتحـاد     وتعهد بأنه سيعمل بف    .إلى مراجعة المواقف األوروبية من الحكومة الفلسطينية الحالية       

 ومـن جهتـه     .األوروبي لتحديد موقف مستقبلي من مسألة منع المساعدات الذي اتخذه وزراء خارجية االتحاد            
عن أمله في ان ينجح بتصحيح الموقف       وأعرب   ,رحب محمود الزهار، بما وصفه بالموقف االيجابي، لبرودي       

  .ومته المنتخبةبي الخاطئ تجاه الشعب الفلسطيني وحكوالسياسي االور
  13/4/2006 48عرب 

  
  يتعهد بتغيير وجه المنطقة وأولمرت يبدأ تنفيذ الفصل ويسعى إلى دعم دولي  .2

قال اولمرت ان الحكومة الجديدة  :أسعد تلحمي الناصرةنقالً عن مراسلها في  13/4/2006الحياة نشرت 
طة االنطواء وانه يعتزم تنفيذ الخطة في المكلف تشكيلها ستشرع فور نيلها ثقة الكنيست في استكمال بلورة خ

 قوله لصحيفة وول ستريت جورنال االميركية هونقلت االذاعة العبرية الرسمية عن .غضون سنة ونصف السنة
في مقابلة نشرت أمس انه سيعين طواقم عمل من خبراء في المجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية 

نه سيزور واشنطن، الشهر المقبل بهدف ضمان تأييد االدارة االميركية للمساهمة في بلورة الخطة، مضيفاً ا
 ألف 70وقال اولمرت لوول ستريت جورنال ان الخطة تقضي باخالء  .لخطته، ما سيمهد لتأييد دولي واسع

ن حماس مواقفها وأضاف انه في حال لم تلي. باليين دوالر10ستكلف خزينة اسرائيل  مستوطن في عملية
. سرائيل وتنبذ االرهاب فإن اسرائيل لن تنتظر الى ما ال نهاية بل ستقوم بخطوات أحادية الجانبوتعترف با

ورفض اولمرت فكرة إعادة تقسيم القدس اي االنسحاب من القدس الشرقية، معتبراً ان مثل هذه الخطوة لن 
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اء العربية في محيط القدس تؤدي الى السالم، انما ستسفر عن استمرار الحرب لكنه لم يستبعد نقل بعض األحي
وقال ان االنفصال المادي عن الفلسطينيين سيحد من التوتر اليومي وسيخفض العنف  .الى السلطة الفلسطينية

ان دولة اسرائيل ستغير وجه : واضاف .ويترك للفلسطينيين ارضاً اعتبر انها يمكن ان تصبح دولة قابلة للعيش
   .هذه المنطقة
باشر اولمرت، تنفيذ خطة االنسحاب أحادي الجانب مـن          :القدسمن   13/4/2006تية  الخليج اإلمارا وأضافت  

الضفة بتوسيع صالحيات الشرطة وضم مناطق فلسطينية حول القدس تابعة الريحا وبيت لحم الى منطقة نفوذ                
 .م الحـدود  بلدية القدس والتعامل معها كمنطقة اسرائيلية وليست محتلة، ما اعتبرها الفلسطينيون مقدمة لترسـي             
 وينـوي   67والحديث عن مناطق تابعة للخان االحمر، التي كان الجيش االردني يتولى مسؤوليتها قبل احتالل               

اولمرت ضم مناطق الخان االحمر وميشور ادوميم وكفار ادوميم وآلون وعناتا ونوفيه برات وكيدار وكيـدار                
   .هدار

أنه يتوقع أن يبدأ في وضـع خطـة         قال   أولمرت    أن غزةورام اهللا    من 13/4/2006الوطن العمانية   وأوردت  
  . االنسحاب بعد االنتهاء من محادثات تشكيل ائتالف حكومي في إسرائيل

اولمرت رأى في مقابلة    أن   13/4/2006النهار   ذكرت   رام اهللا من محمد هواش والوكاالت     وعن مراسلها في    
 من طريق خطته لالنسحاب من جانب واحـد         مع صحيفة الجيروزاليم بوست ان اسرائيل ستغير وجه المنطقة        
  . من اجزاء من الضفة وضم الكتل االستيطانية الكبرى الى اسرائيل

السفير األميركي في تـل     أن  تل أبيب نظير مجلي     نقالً عن مراسلها في      13/4/2006الشرق األوسط   وذكرت  
 السبيل الوحيد لترسـيم الحـدود       وقال ان  . أبدى تفهما لخطة الفصل االحادية في الضفة       زأبيب، ريتشارد جون  

نحن ما زلنـا   : وأضاف. يكون في المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين وليس بالقرارات األحادية الجانب         
وحسب تقديري فإن أولمـرت     .  وما زلنا نعتقد ان المفوضات المباشرة هي األفضل        ،نؤيد خطة خريطة الطريق   

ولكن إذا أقدم أولمرت على خطوات أحاديـة الجانـب لفتـرة            . اقاتأيضا يفضل المفاوضات والتوصل الى اتف     
وسنرى كيف يمكن لهذه الخطوة     . زمنية محدودة بسبب غياب شريك فلسطيني للسالم، فمن الممكن تفهم خطوته          

  .أن تنسجم مع سياسة الواليات المتحدة
  
  مخاوف من انهيار حكومة حماس تحت ضغط األزمة المالية والحصار .3

بعد مرور حوالي أسبوعين على نهاية أنه و: رام اهللا من  محمد يونس عن مراسلها13/4/2006ة  الحيانشرت
الشهر، من دون ان تتمكن حكومة حماس خاللها من توفير رواتب موظفي السلطة، بدأ كثيرون يخرجون عن 

  . اصمتهم متوقعين األسوأ له
ل بشدة على الحكومات السابقة حمو,  العامانه وزمالءه فوجئوا بحجم العجز والدين, ويقول وزير المال

نه يمكن ألعضاء الحكومة الجديدة ان بأ,  إلى الرد نبيل عمرومما دفع. فراطها في التشغيل وفي الهدرإل
حكومة لتوفير الدعم المالي الويبقى رهان أخير لدى .  هذا لن يحل المشكلةإال أنشتم ليل نهار، اليواصلوا 

وزير  وجود مصلحة للعالم ان يرى صومال ثانية في األراضي الفلسطينية، بحسب قول عدم  هو,الالزم لبقائها
ن تطمينات خالد مشعل في شأن أ من مدير وحدة البحوث البرلمانية في رام اهللا،  ويشار هنا إلى ما قاله.المال

ر العجز المالي على اذا استم,  قائالواضاف. وعود تلقاها من ايران ودول عربية عديدة دفعت للتفاؤل الزائد
ن من يموظف وجدير بالذكر أن .حكومة لن تصمد أكثر من ثالثة اشهر وربما ستة شهورال فإن ,هذا النحو

لم يكن لدينا مشكلة في ان أنه  همقال أحدحيث .  التحضير الحتجاجات على تأخر رواتبهمأوانشطاء فتح بد
  .واتبنامن دون ان توفر لنا رنا ال نقبل ذلك تحكمنا حماس لكن

نقل عن محمود عباس تأكيده رفض السلطة حرمان         رام اهللا المحتلة   من   13/4/2006 الوطن العمانية    وأشارت
هناك قضايا إنسانية كثيرة ومن غير المنطقـي أن تحـول           إن   ,وقال. الشعب الفلسطيني من المساعدة والمعونة    
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النتيجة ستكون كارثة قومية ال يـستطيع       أميركا وأوروبا وغيرها دون وصول هذه المساعدات، محذرا من أن           
  .أحد أن يتحملها

  
  عرض على الفصائل مجدداً االنضمام إلى الحكومة  ي غازي حمد .4

 أن الباب ال يزال مفتوحـا أمـام الفـصائل لالنـضمام             ,أمسالناطق بإسم الحكومة الفلسطينية     أعلن  : وكاالت
 باعتبـار ,  إلى أن الحوار لم يتوقف     مشيرا,  وطني ل حكومة ائتالف  ي تشك هوهدفنا األساسي   إن  وقال  . للحكومة

 الشعب   كل  ألن المؤامرة هي على    للتوحدهناك فرصة   وأضاف بأن   .  مصلحة وطنية بالدرجة االولى    أن القضية 
وأكد أن مسألة اعتراف الحكومة بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ال تمثل              . الفلسطيني
  .قطعت مساحة طويلة ولم يبق إال جزء بسيط باالمكان االتفاق عليهقضية حيث أن ال, مشكلة

  13/4/2006البيان 
  

   مليون دوالر من إحدى الدول200نعمل لتحصيل دين بـ: الزهار .5
ـ       ,محمود الزهار قال   أن   :كتب عيسى سعد اهللا     مليون دوالر علـى     200 إن هناك ديوناً مستحقة للسلطة تقدر ب

ونوه إلى أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على تحصيل هذا المبلغ من             .عن اسمها إحدى الدول، رافضاً الكشف     
أال يستمر الحصار االقتصادي والسياسي طويالً، مشيراً       , من جهة أخرى  وتوقع   .أجل صرف رواتب الموظفين   

اشر إلى أن الحكومة تلقت إشارات إيجابية من بعض الدول وخصوصاً من ماليزيا واندونيسيا للتعامل بشكل مب               
  .هامع

  13/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سياسيالبتزاز إل بهدف ااالقتصادي ال يجوز ألوروبا أْن تمارس الضغط :البردويل .6
 التـي دفعـت االتحـاد     ح البردويل، أنّه فنّد خالل لقائه وفداً من البرلمان األوروبي األسـباب             الأكد ص : غزة

أنه ال يجوز ألوروبـا أن تمـارس        , أكد للوفد إلى أنه    وأشاراألوروبي لقطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين،      
 سـتعداد ال وا ةرغبال عن   وا أعرب أنهموأوضح   .الضغط على الشعب الفلسطيني اقتصادياً بهدف ابتزازه سياسياً       

  .، والضغط من أجل المزيد من االهتمام بالقضية الفلسطينيةالفلسطينيةلنقل وجهة النظر 
  12/4/2006م المركز الفلسطيني لإلعال

  
   تمتدح قرار الجامعة العربية فتح باب التبرعالفلسطينيةحكومة ال .7

 غـازي   هواعتبـر . امتدحت الحكومة الفلسطينية قرار عمرو موسى فتح أبواب التبرع للشعب الفلسطيني          : غزة
ـ          . حمد ترجمة صادقة لألخوة والتالحم العربي      سياسي ودعا الدول والشعوب العربية إلى المزيد من الـدعم ال

األردن، وبـالموقف   واشاد بالمساعدات التي قدمت من مـصر        كما  . والمالي لمواجهة سياسة الحصار الدولية    
الروسي الذي أكد ضرورة استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، ورفض سياسة الحصار والعزلة التي تفرضـها               

  . الدول الغربية
  13/4/2006الشرق األوسط 

  
  ل حكومة جديدةطالب بتشكي عبد الرازقهشام  .8

بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة المرحلة الحالية،          مسؤول ملف األسرى بمنظمة التحرير     طالب: غزة
  .تشارك فيها األغلبية برؤية سياسية جديدة تستطيع إنهاء العزلة التي تحاول إسرائيل فرضها
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  13/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   للدراسة شباك مديراً لألمن الداخلي تعيين أبوتحيل الحكومة الفلسطينية .9
أكّد مجلس الوزراء، رفضه قرار تعيين رشيد أبوشباك مديراً لألمن الداخلي، كون هذا الملف هو محـل                 : غزة

  .تم إحالته إلى خلية العمل المشتركة لدراستهوخالٍف، 
  12/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   رفح تجنباً إلغالقه الحرس الرئاسي سيطر على معبر:أبو شباك .10
ل رشيد أبو شباك ان سيطرة قوات حرس الرئاسة وق: غزة من 13/4/2006 الحياة  مراسل فتحي صباحذكر

واضاف انه ال يوجد . على معبر رفح جاءت لقطع الطريق امام أي ذرائع اسرائيلية الغالق هذا المنفذ الحيوي
وحول احتمال قيام االحتالل باغالقه لمنع قادة  .معبرلاتعارض بين قوات حرس الرئاسة واالجهزة االمنية في 

. حماس والوزراء من التنقل عبره، قال ان الذرائع االسرائيلية كثيرة، ونحن نحاول تفويت الفرصة عليهم
  . ن قرار عباس جاء بعد المالحظات التي أبداها المراقبون االوروبيون في المعبرإ ,أضاف قائالو

مسؤولية عن حادث إطالق الناطق باسم كتائب الياسر نفى  إلى أن ال :وام نقال عن 13/4/2006 البيان ولفتت
 وأشاد. داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية,  اول من أمس بالقرب من بوابة معبر رفح الحدودي الذي وقعالنار

ى مؤسسة معبر وتحويل كل الصالحيات الخاصة بالمعابر إلال بقرار عباس بالسيطرة على من جهة أخرى
  .الرئاسة

  
  إسرائيل تحاول إفساد العالقات بين الحكومة الفلسطينية وعباس : عماد الشعيبي .11

 أن إسـرائيل تحـاول   , يرى رئيس مركز المعطيات والدراسات اإلستراتيجية بدمـشق :نديم زواوي ـ  دمشق
 الفلـسطينيين ليـسوا     أكـد علـى أن     إال أنه    .إحداث شق في العالقات بين الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة        

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة الفلـسطينية         .بالوضع الذي يمكن فيه لتكتيك إسرائيل أن يتكلل بالنجاح        
 استقالة حكومة حمـاس بـسبب األزمـة    من ناحية أخرى استبعد م.تتمثل في عدم السماح بتنفيذ خطة اولمرت  

وأعرب عن قناعته بأن حمـاس كحركـة         .عان تعويض النقص   أن إيران والسعودية تستطي    وأشار إلى . المالية
نفـسهم مـضطرين    أن  و سـيجد  ها واإلسرائيليين أكد على أن  و.  ستنتهج سياسة أكثر اتزانا    ,وصلت إلى السلطة  

  . للجلوس إلى طاولة المفاوضات
  12/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
 الفساد للنائب العاميعلن عن تحويل عدد من ملفات  رئيس ديوان الرقابة .12

 بصدد تحويل عدد من الملفات المتعلقة بقضايا , الرقابة أكد محمود أبو الرب أن ديوان:غزة ـ سمير حمتو
الفساد المالي واإلداري في مؤسسات السلطة الوطنية والمتعلقة بهدر المال العام إلى مؤسسة الرئاسة والمجلس 

وشدد على أنه سيركز خالل فترة عمله  .ات القضائية والقانونية بحقهاالتشريعي والنيابة العامة التخاذ اإلجراء
المقبلة على إيجاد نظام يحكم العمل في المؤسسات بشكل جيد وبشكل سليم قائم على أساس المساءلة 

 حاجة الى تغيير ثقافة ومفهوم الرقابة ألن األمور كانت مبنية على شخصنة  هناكوالمحاسبة، مضيفا أن
 أن المال العام ال يضيع بالتقادم ولدينا ,فيما يتعلق بالملفات القديمة أوضح أن هناك مبدأ عاما يقولو .القضايا

ملفات موثقة سيتم رفعها للجهات المختصة للنظر فيها وهناك قضايا حساسة وسريعة من الممكن تحويلها للنيابة 
  .فورا

  12/4/2006الحياة الجديدة 
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  في حل القضايا الراهنة عباس يؤكد على الدور المغربي  .13

عباس زيارته الى المغرب بأنها تكريس لدور الرباط في حل القضايا محمود وصف :  محمد األشهب-الرباط 
نفت مصادر ديبلوماسية التئام اي لقاء بين المسؤولين  في حين .الراهنة، كون محمد السادس يرأس لجنة القدس
  .رائيليةالفلسطينيين الذين يرافقون عباس وشخصيات اس

  13/4/2006الحياة 
  

   مليون دوالر في دبي100دحالن يوقّع عقداً لشراء برٍج بـ : الفلسطيني لإلعالم .14
 أن محمد دحالن، وقّع خالل زيارته األخيـرة         ,كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي        : غزة

وأشارت إلـى أن هـذا       !.والر في دبي   مليون د  100لدولة اإلمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ         
 بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مـصنعين للمـواد   والتي,  الخاصةهالمشروع يضاف إلى سلسلة مشاريع    

ويسعى حاليا إلى تنظيم مجموعٍة من المنظمـات األهليـة           .الغذائية يديرها شخص مقرب منه من عائلة زيدان       
خارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الواليات المتحدة األمريكية وبعـض          الموالية له في سبيل استقبال الدعم ال      

 مليون دوالر، بحيث يـشكّل قنـاة اقتـصادية موازيـة للحكومـة              42الذي يصل إلى نحو     و ,الدول األوربية 
، باإلضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبـو          ته مستشفى فتى التي تترأسه زوج     هاومن بين , الفلسطينية

  .شباك
  12/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس تعرب عن إرتياحها من موقف القدومي حول االعتراف بإسرائيل .15
اعربت مصادر في حماس عن ارتياحها لتأييد فاروق القدومي، لموقف الحكومة الفلسطينية ازاء رفـض                :غزة

  .االعتراف بالدولة العبرية
  13/4/2006الشرق األوسط 

  
   مواقع اسرائيلية بالصواريخكتائب االقصى تقصف .16

  إسرائيليةقعا على مومجموعة من الصواريخ قالت كتائب االقصى امس انها اطلقت : فتحي صباح-غزة 
  .كيسوفيم العسكريمن ضمنها موقع  ,داخل الخط االخضر في اطار عملية كسر الحصون

  13/4/2006الحياة 
  

  الجهاد تدعو حماس الى االنسحاب من السلطة .17
 بوعماد الرفاعي، يدعو فيها حماس أن تتخذ قرارا       ألتصريحات نسبت     أكد خالد البطش أمس،    - المحتلة رام اهللا 
 .وتشرح للشعب الفلسطيني وللعالم األسباب التي دفعتها التخاذ هذا القرار          تعلن فيه انسحابها من السلطة     ً جريئا

لتي يحاول االحتالل واإلدارة األميركيـة      وأوضح ان هذا القرار هو المخرج األنسب كي ال تفشل هذه التجربة ا            
 تواجه الحكومة وتجعل وضعها في غايـة الـصعوبة           التي أشار إلى جملة من التحديات     حيث كان قد     .إخفاقها
وفي تعليقه على هذه التصريحات، أكد غازي حمد أن االنسحاب من الحكومة أو السلطة لـيس وارداً                  .والتعقيد

 الدعم والمـساندة،     هو  ما نحتاجه اآلن   إنوأضاف  . غوط الداخلية والخارجية  على اإلطالق، مهما تزايدت الض    
بد من منح الحكومة فرصة لتطبيق برنامجها وعدم الضغط          الو, وليس االقتراحات غير المنطقية وغير الواقعية     

  .اهخذل الشعب الذي انتخبو السياسية، ها وثوابتها عن برنامج الحكومةتنازلعدم  مؤكداً .عليها
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  13/4/2006غد األردنية ال
  

  في اشتباك مع جنود اإلحتالل عنصرين من كتائب االقصىإستشهاد  .18
 جنوب غزة خالل اشتباك مسلح ىعن استشهاد اثنين من عناصر كتائب االقص أعلنت مصادر فلسطينية أمس

 كمين  قال مصدر عسكري إسرائيلي أن الناشطين كانا ينويان نصب،من جهة ثانية و.مع جنود االحتالل
لدورية إسرائيلية وإطالق النار على أفرادها أو محاولة إجتياز السياج االمني والوصول إلى إحدى البلدات 

 .اإلسرائيلية المحاذية وتنفيذ عملية فيها
      13/04/2006 48عرب

  
   مخيم عين الحلوة تصطدم بالمنافسة داخل فتح وخالفات الفصائلزيارة .19

ياة أن من االعتبارات التي كانت وراء تأجيل زيارة اللجنة الوزارية اللبنانية علمت الح:  محمد شقير–بيروت 
  :لمخيم عين الحلوة اآلتي

  . عدم وجود مرجعية فلسطينية موحدة في المخيم-
 وجود منافسة حادة داخل منظمة التحرير وبالتالي في حركة فتح حول القيادة التابعة لها والمولجة بالتحدث -

  .منير المقدحوويبدو التباين على أشده بين سلطان أبو العينين باسم المنظمة، 
من جهة أخرى، اضافة الى   اشتداد المبارزة بين المنظمة وفتح من ناحية وبين قوى التحالف الفلسطيني-

المنافسة بين هؤالء والحركات اإلسالمية الفلسطينية في المخيم والممثلة بكل من عصبة األنصار، الحركة 
  .ية المجاهدة وأنصار اهللاإلسالم

 وجود حساسية فلسطينية حيال إبراز دور أحمد جبريل والتعاطي معه وكأنه الممثل الوحيد للفلسطينيين في -
لبنان على رغم ان الفصائل مجتمعة ال تقلل من دوره في ايجاد حل لجمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات 

  .كثر من غيرها بهباعتبار ان الجبهة التي يترأسها معنية ا
 الفلسطيني لما لدمشق من تأثير – السوري بات ينعكس سلباً على الحوار اللبناني - ان تعثر الحوار اللبناني -

 فلسطيني ما لم يحظ بمباركتها، خصوصاً –مباشر في الملف الفلسطيني باستخدامها الفيتو ازاء أي اتفاق لبناني 
 الوجود الفعلي المباشر فإنه في المقابل قادر على عرقلة أي اتفاق في ان الحضور السوري، وان كان يفتقد الى

  .حال استبعاد دمشق منه
فاروق القدومي إذ ان اطرافاً في فتح تدعم تكليف أبو اللطف الملف و  عباس الخالف المستمر بين محمود-

  .الفلسطيني في لبنان فيما يؤيد آخرون إسناد المهمة الى عباس زكي
 فلسطينية لـ الحياة ان ممثل المنظمة في صيدا أصر على أن يلقي كلمة الترحيب في مقابل وقالت مصادر

ونفت المصادر ما أشيع عن ان . معارضة المقدح وآخرين من مسؤولي قوى التحالف والجماعات االسالمية
التي حصلت ألبو بعض الجماعات االسالمية اشترط حالً للملفات القضائية لعدد من المطلوبين أسوة بالتسوية 

والحظت المصادر ان من اسباب تأجيل الزيارة ايضاً عدم التحضير اللبناني الجيد لها ألن مخيم عين  .العينين
الحلوة يتمايز عن المخيمات االخرى بالتعددية السياسية، خالفاً لمخيم الرشيدية حيث السيطرة لـ فتح بقيادة أبو 

  .العينين
  13/4/2006الحياة 

  
  س والديموقراطية يلتقي الحص  حماوفدّي .20

. استقبل الرئيس الحص وفداً من حركة حماس ضم ممثلها في لبنان أسامة حمدان ومسؤول العالقات علي بركة                
عرضنا لألوضاع داخل فلسطين المحتلة في ظل التصعيد الـصهيوني والحـصار            : وقال حمدان بعد االجتماع   
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إلجهاض نتائج العملية الديموقراطية التي جـاءت بحركـة         المفروض على الشعب والسلطة هناك، في محاولة        
إننا نقدر مواقف الرئيس الحص ووقوفه الى جانب الـشعب الفلـسطيني، وإن             : واضاف . حماس الى السلطة  

  . اللقاء كان مناسبة لالستماع الى نصائح دولته، وسننقلها الى قيادة الحركة
برئاسة علي فيصل الذي صرح بأن البحث تنـاول الحـصار           كما التقى الحص وفداً من الجبهة الديموقراطية        

المفروض على شعبنا، ما بات يتطلب بإلحاح استئناف الحوار من أجل تشكيل حكومة ائتالف وطنـي تتبنّـى                  
  .برنامجاً واقعياً

  13/4/2006السفير 
  

  ندعم المقاومة وسالحنا حريص على الثوابت اللبنانية: أبوالعينين .21
لن سلطان ابو العينين ان المنظمة ال تقبل ان يستخدم الفلسطينيون في لبنان لتهديـد الـسلم                 من معتقل الخيام اع   

االهلي واالستقرار الداخلي، مشددا على ان الفلسطينيين هم ضيوف ولهم مصلحة في توافق اللبنانيين بعـضهم                
لمتورطين في محاولة   مع بعض، ولفت الى ان كل القوى الفلسطينية داخل المخيمات ترفض ان تغطي ايا من ا               

  .استهداف االمين العام لحزب اهللا
  13/4/2006النهار 

  
  لم نتهم السنيورة بعرقلة الحوار: القيادة العامة .22

 القيادة العامة في لبنان أنور رجا أن أحمد جبريل لم يتهم فؤاد السنيورة بعرقلة -أكد أمين سر الجبهة الشعبية 
وقال  .بقدر ما هو تصحيح واقع ال أكثر وللرئيس السنيورة احترامه وتقديرهالحوار، معتبراً أن هذا ليس اتهاماً 

ك أننا أوضحنا بعض المسائل التي كان قد تم تسريبها ليس بالدقة التي عبرت عن مناخ لرجا كل ما هنا
  .االجتماع

  13/4/2006الحياة 
  

  انتقائية على وسائل اإلعالم الفلسطينية أن تقوم بمسئوليتها دون : فريد أبو ضهير .23
طالب أستاذ اإلعالم والصحافة في جامعة النجاح وسائل اإلعالم الفلسطينية بضرورة قيامها بمسئوليتها : نابلس

وأعتبر أن المرحلة الحالية مهمة . الوطنية في الوقت الحالي وعدم التعامل مع األحداث والشخصيات بانتقائية
.  اوله ألداء الحكومة، سواء في الخبر أو في الرأيحيث يجد نفسه حرا في تن, جدا لإلعالم الفلسطيني

إن هذا مقدمة لكي يتعامل الجميع مع اإلعالم بسعة صدر وحكمة وأناة، ليتاح لإلعالم أداء واجباته , وأضاف
وهو اختبار أيضا لإلعالم لكي يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة، وبما يدفع . دون ضغوط من أي جهة كانت

وأوضح أن هذا .  المشاكل والعقبات التي تعترض المسيرة الفلسطينية، ويدفع باتجاه حلهااألمور إلى إظهار
وسيتضح أيضا في تعامل . االختبار سيتضح في المستقبل عندما تتشكل حكومات مختلفة من ألوان متعددة

 إلى إعالم حر اإلعالم مع مؤسسة الرئاسة، ودور منظمة التحرير، وغير ذلك من الجهات والقضايا التي تحتاج
وأكد على ضرورة العمل بشكل جماعي على صياغة . ومسؤول لكي يسهم في النهوض بالواقع الفلسطيني

وأن ال يكون اإلعالم طرفا في معادلة التجاذبات . وصيانة قواعد أخالقية فلسطينية في الممارسة المهنية
  .الفلسطينية الداخلية

  12/4/2006الحياة الجديدة 
  

   أيام10 خالل غزة بال طعام .24
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أكدت كارين أبو زيد مفوض عام األنـروا أن األنـروا سـتزيد مـن أنـشطتها                 : '' االتحاد ''- غزة   -رام اهللا 
ومساعداتها للفلسطينيين في المرحلة القادمة وستواصل اتصاالتها مع الحكومة الفلسطينية الحالية كما اعتـادت              

وحـذرت  . تكون أداة سياسية تحقق أهداف أي جهة كان       في السابق وستركز عملها في المجال اإلنساني ولن ت        
من أن المواد الغذائية ستنفذ من قطاع غزة خالل عشرة أيام فقط إذا ما استمرت مشكلة اغالق معبـر كـارني            

وقالت أبو زيد من الواضح أن المجتمع الدولي سيقدم أمواال أكثر           . ومشكلة الحواجز المتنقلة في الضفة الغربية     
  . الفلسطينيين بسبب الظروف الحاليةإلى الالجئين

 13/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
  

  البوارج اإلسرائيلية تُرهب غزة .25
دخلت البوارج الحربية اإلسرائيلية على خط العدوان على قطاع غزة، مع تمركزهـا قبالـة               : رائد محمد ،  غزة

هود عيان فلسطينيون أن عـدداً      شواطئ خان يونس، في إشارة إلى تصعيد مرتقب للعدوان اإلسرائيلي، وأكد ش           
من البوارج الحربية اقتربت بشكل كبير من شاطئ البحر، ما أحدث حالة من الرعب والهلـع الـشديدين بـين     

وأعرب المواطنون عن خوفهم الشديد من إقدام البوارج الحربية على قـصف            . صفوف المواطنين الفلسطينيين  
ى توسيع نطاق العدوان مطالبين المنظمات الحقوقية والـصليب         المنازل السكنية في منطقة المواصي والعمل عل      

  .األحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني
  13/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  شهادات جديدة عن فظائع دير ياسين .26

يـر  كشف مؤرخ إسرائيلي عن شهادات جديدة حول جرائم الـصهيونية فـي د              :وديع عواودة ،  القدس المحتلة 
وفي كتابه الجديد طهارة الـسالح       .ياسين، وهي صادرة عن شهود عيان سجلوا اعترافاتهم بعد سنوات وعقود          

بين األسطورة والواقع، يؤكد المؤرخ دان ياهف، رواية المؤرخ العسكري المشهور مئير بعيل، حول ارتكـاب                
  .المجزرة عن سبق التخطيط بغية تهجير الفلسطينيين

  13/4/2006 الخليج اإلماراتية
  

  نفق سيصبح نقطة عبور بين شمال الضفة وجنوبها .27
حذر خالد ابو عرفة وزير شؤون القدس من خطورة المخططـات اإلسـرائيلية             :   جمال جمال  -القدس المحتلة 

وقـال ان إقـرار   . الرامية الى تقسيم الضفة الغربية الى كانتونات وشطرها الى قسمين مفـصولين جغرافيـاً              
اإلسرائيلية بقانونية الجدار الواقع في مناطق السواحرة وابو ديس والعيزريـة اعطـى ضـوءُأ               المحكمة العليا   

وقال ابو عرفة ان الخطر الداهم يكمن كذلك          . الف دونم من اراضي هذه البلدات      70اخضر لنهب ما يزيد عن      
ية المحتلـة والـذي      كم قرب طريق واد النار، هذا النفق االطول في االراضي الفلسطين           5في حفر نفق بطول     

سيحدد من يصل الى الشمال من الجنوب من الفلسطينيين وبالعكس ويجعلهم تحت رحمـة سـلطات وجـيش                  
  .االحتالل 

  13/4/2006الدستور 
  

   يقررون حملة إغاثة لقطاع غزة48فلسطينيو  .28
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ة اغاثة سريعة    أمس الشروع بحمل   48قررت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي       :   برهوم جرايسي  -الناصرة
ودعت اللجنة، في بيان، االحزاب والقوى السياسية الوطنية الى القيام بحملة اغاثة قطرية، تموينية غذائية                .لغزة

  . وطبية، لدعم ونصرة صمود شعبنا الفلسطيني
  13/4/2006الغد األردنية 

  
 منع المتطرفين االسرائيليين من دخول الحرم القدسي  .29

ة مجموعة من ناشطي اليمين المتطرف من الدخول الى الحرم القدسي بزعم تقديم منعت الشرطة اإلسرائيلي
وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن أعضاء  . قربان بمناسبة حلول عيد الفصح العبري مساء اليوم األربعاء

 .المجموعة هم من ناشطي حركة جبهة يهودية قومية االستيطانية المتطرفة
  12/4/2006 48عرب

  
  فيون في غزة يقاطعون تغطية جلسة الحكومةالصحا .30

الصحافيون الفلسطينيون العـاملون لـدى      أن    : فتحي صباح   عن مراسلها  غزة من    13/4/2006قالت الحياة   
 مقاطعة تغطية جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني في اعقاب ما تعرض           وامؤسسات اعالمية محلية وعالمية قرر    

. ال الشرطة اثناء تغطيتهم جلسة المجلس فـي مدينـة غـزة امـس             له بعض زمالئهم من جانب عدد من رج       
واصدرت نقابة الصحافيين بياناً في اعقاب الحادث، وهو االول من نوعه منذ تشكيل حماس الحكومة الجديـدة،    
قالت فيه ان عددا من الصحافيين تعرضوا لـ اعتداءات وشتائم اثناء القيام بعملهم وطالبت مجلس الوزراء بـ                 

كما طالبت النقابة في بيانها     . لجنة تحقيق رسمية في ما يتعرض له الصحافيون من اعتداءات وتجاوزات          تشكيل  
الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للنقابة ودعت الى وضع آلية لتنظيم العالقة بين الحكومة والصحافيين بما يحفـظ                 

  .كرامتهم واحترامهم
عربت عن أسفها للبيـان الـذي       أالحكومة  ن  أ: غزة من   12/4/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وذكرت

صدر عن نقابة الصحفيين، والذي حمل اشارات واضحة بتحميل مجلس الوزراء المسؤولية عن المشكلة التـي                
وأوضح غازي حمد، أن جميع الصحفيين على علم بأن مجلس الوزراء لم يكن له أي صلة بالموضوع                  .حدثت

 على احترام الحكومـة     اكد مؤ . جذرياً هاشار إلى أنه حال علمه بالمشكلة وعد بحل       وأ .ال من قريب وال من بعيد     
للصحفيين واالعالميين، وتقديرها لدورهم الرائد، معرباً عن حرصها على تثبيت عالقة قائمة علـى االحتـرام               

  .والتعاون، ورفض أي شكل من أشكال المس بهم أو التعرض اليهم من قبل أي جهة
  

   لدعم الفلسطينيين في العراق رام اهللا في تشكيل لجنة .31
ُأعِلن في مدينة رام اهللا، عن تشكيل لجنة لدعم الفلسطينيين الالجئين في العراق، وسط دعوات قويـة للتعامـل                   
السريع مع أوضاعهم كقضية إنسانية بالدرجة األولى والعمل على انتشالهم من الخطر المحدق بهم وإعـادتهم                

جاء ذلك خالل اللقاء الوطني تحت عنوان من أجل حقّ الالجئين الفلـسطينيين فـي                .إلى األراضي الفلسطينية  
  .العراق في الحماية واألمان والعودة إلى الوطن، والذي نظّمه مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان
  12/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عب الفلسطينيبطاركة القدس يؤكدون عدم جواز مقاطعة االسرة الدولية للش .32

شدد  ف . أكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس اليوم على عدم جواز مقاطعة األسرة الدولية للشعب الفلسطيني              
 على األسرة الدولية أن تنتهز هذه اللحظات فـي تـاريخ            : قولهم البطاركة ورؤساء الكنائس في رسالة الفصح     

  .جميع أهلهاالصراع لتسعى جادة لوضع حد لمعاناة األرض المقدسة ب
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  12/4/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  !السلطات السورية تعتقل فلسطينيين بتهمة حيازة عملة إسرائيلية .33
ابن شقيقه، سامر وصديقه،    أن  الكمبيوتر ويعمل في جريدة الحياة الجديدة برام اهللا،          يقول فني  : يوسف الشايب 

حافظ البرغوثي،  ! لشهر الماضي، بتهمة حيازة عملة إسرائيلية     تعتقله السلطات السورية منذ السادس عشر من ا       
. رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة وجه نداء منذ أيام، بضرورة التدخل للسلطات السورية إلطالق سـراحهما               

وحزب الشعب الفلسطيني، وحسب مسؤولين فيه، يبذل جهوداً كبيرة بهذا الصدد، قد تتكلل بالنجـاح، ويجـري               
نهما في اليومين المقبلين، في حين أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في حديث معه، أنه سـيرفع                 اإلفراج ع 

  .األمر إلى محمود الزهار، لمتابعة األمر
  13/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  إسرائيل ال تستبعد عملية عسكرية برية في غزة إذا تواصلت العمليات  .34

جيش اإلسرائيلي حالوتس أمس أن احتمال قيام الجيش بعملية عسكرية برية  أعلن رئيس هيئة أركان ال:الناصرة
 في حال تواصلت العمليات اإلرهابية الفلسطينية، مضيفاً أن على الجيش القيام بمهمة :في قطاع غزة وارد

ى القيام وتابع أنه يأمل بأن ال تضطر إسرائيل ال. توفير األمن واألمان للبلدات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع
 نظراً للثمن الذي ينطوي عليه، لكنه أضاف أن الجيش قادر على تنفيذ مهمة من :بتوغل بري في قطاع غزة
  .هذا النوع إذا اضطررنا لذلك

  13/4/2006الحياة 
  

  استراتيجية حماس في مواجهة المستقبل مدروسة وبعيدة المدى: يدلين .35
ئيس شعبة االستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يدلين،        نشرت يديعوت أحرنوت مقابلة صحافية مع ر       :الخليل

حيث وصف استراتيجية حماس بأنها ليست موجهة إلى الشهر القادم أو إلى السنة القادمة، بل إنها تهدف إلـى                   
وأضاف أن رجالها يعبرون تعبيراً محكّماً ليحظوا بـاعتراٍف    .سنين طويلة، وأن استراتيجيتها محسوبة وواقعية     

حماس حركة منظّمة تعرف كيـف تعـيش           . ، وهذا ما يشكّل خطراً على الكيان الصهيوني       دولي وتابع قوله إن
التوتّر بين اإليديولوجية التي تؤِمن بها وبين التوجه العملي الذي يقتضيه مسؤوليتها عن المجتمع الفلـسطيني،                

وتابع حديثه بأنّه   . لن تستعمل معهم القوة   وفي تقديري ستحاول التوصل إلى اتفاٍق مع المنظمات األخرى وأنها           
وقال إن   . أو بتليين مواقفها من الكيان الصهيوني      ،ال يوجد احتمال أن تصبح حماس مرنة على نحو االعتراف         

حماس تبني قوةً للمواجهة، فهي تقوم اليوم ببناء وحدات عسكرية ذات طابٍع نظامي وتسعى إلى الحصول على                 
ب الوسائل القتالية األكثر تقدماً، ونرى محاوالت إلدخال صواريخ مضادة للطـائرات،            األسلحة من خالل تهري   

وصواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ ذات مدى أطول من مدى صواريخ القسام، وتهريب عشرات األطنـان               
من المواد التفجيرية، وأنهم يستولون على مناطق في غزة ويقيمـون معـسكرات تـدريب، وفـي المـستقبل                   

وأضاف أن الجيش الصهيوني لديه مـشكلة حقيقيـة فـي            .حاولون خلق معادالت جديدة في لعبة المواجهة      سي
  .مواجهة صواريخ القسام وصعوبة تعاطي جيش االحتالل مع هذه الظاهرة

  12/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حركة سالم إسرائيلية تطالب االتحاد األوروبي بفتح حوار مع حماس .36
توجهت كتلة السالم االسرائيلية غوش شالوم، الى االتحاد األوروبي تدعوه الى فتح حوار مع حماس               : تل أبيب 

وقالت ان هذا القرار يلحق ضررا بعمليـة الـسالم ويمـس            . والتراجع عن قرار المقاطعة الذي اتخذته ضدها      
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فـي  :  الى االتحـاد األوروبـي     وجاء في الرسالة التي وجهتها     .بالمسيرة الديمقراطية التي يشقها الفلسطينيون    
لكنكم اآلن، بقراركم مقاطعة حكومة حماس، انما تقولون للفلسطينيين انهم في           . االنتخابات األخيرة فازت حماس   

حالة عدم اسقاط الحكومة التي انتخبوها، لن يكون هناك حليب لألطفال وال دواء للمرضى وال عمـل للعمـال                   
أنتم تعملون وفق المقولة البائسة التي تفوه بها أحد مستشاري          .  والمعلمين العاطلين عن العمل وال أجور لألطباء     
وتـدعو الرسـالة    . سنساعدهم على أن يصبحوا نحيفين ال أن يموتـوا        : رئيس الحكومة االسرائيلية حينما قال    

دولـة  بالتأكيد ينبغي على حماس أن تعترف بحق        و. ابدأوا معها الحوار  . تكلموا مع حكومة حماس   : األوروبيين
اسرائيل في الوجود، مثلما هو واجب اسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في اقامـة دولـة فلـسطين                   

  . المستقلة
  13/4/2006الشرق األوسط 

  
   إسرائيل غير مهتمة بالمباحثات مع الفلسطينيين :خبير لبناني .37

د اهللا في حديث لوكالة نوفوستي بـأن        صرح الخبير في السياسة اإلسرائيلية هاني عب      : بيروت، ماريانا بيلينكايا  
. ويرى أن مجيء حماس الى السلطة يالئم إسرائيل كليا         .إسرائيل غير مهتمة بإجراء مباحثات مع الفلسطينيين      

 أنه ما لم تتخل هذه الحركة عن سياسة اإلرهاب وتعترف بإسرائيل ليس لديهم شريك في                ونفاإلسرائيليون يعلن 
الشريك أنه ال داعي لتقديم تنازالت حساسة وأن بإمكانهم اآلن في ظـل موافقـة               ويعني عدم وجود    . المباحثات

إلسرائيليين لم يرغبوا أبدا فـي رؤيـة        اإذ أن    .المجتمع الدولي الصامتة تنفيذ خطتهم للتسوية من جانب واحد        
تفاقيات الـسالم   الفلسطينيين شركاء لهم مهما كانت الجهة التي في السلطة وحتى في األوقات التي وقعت فيها ا               

 .ولم يتغير الوضع بشكل جذري وظلت فكرة تأسيس الدولة الفلسطينية حلما غير محقق بالنـسبة للفلـسطينيين                
وأشار الخبير الى أنه حتى لو أن فتح كانت قد فازت في االنتخابات وليس حماس ما حدث مع ذلك أي تطـور                      

ير أنه من أجل أن تخرج عملية السالم مـن طريقهـا            ويرى الخب  .ملموس في المباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية    
ولكنه ال توجد أية أدلـة      . المسدود على اإلسرائيليين أن يكونوا مستعدين ألن يسمحوا للفلسطينيين بإقامة دولتهم          

وأضاف عبداهللا أنه ال وقت اآلن من        .على أن إسرائيل تريد حل القضية وأن تلبي ولو أقل طلبات الفلسطينيين           
  .دأ ال لدى اإلسرائيليين وال الفلسطينيين ألنهم مهتمون بحل قضاياهم الداخلية بهدوءحيث المب

وتحل حماس اآلن مهمة الخروج من العزلة الدولية وتدرك أنها لن تحصل على مساعدة من االتحاد األوروبي                 
 ستتحول آنذاك الى فتح     ولكن هذا غير ممكن ألن الحركة     . والواليات المتحدة إذا لم تغير سياستها وأيديولوجيتها      

ولفت الخبير النظر أيضا الى أن حماس اآلن في وضع حرج ليس             .ثانية وأنها لم تأت الى السلطة من أجل ذلك        
  . بسبب األزمة المالية فقط

. فلديهما برنامجان سياسيان مختلفان وأهداف مختلفة     . ويرى عبد اهللا أن فتح وحماس لن يتوصال أبدا الى اتفاق          
ويـرى الخبيـر أن     . فتح الحكومة الجديدة ألنها إذا نجحت لن تتمكن فتح من العودة الى الـسلطة             ولن تساعد   

الوضع في األراضي الفلسطينية سوف يتدهور وسوف يحاول أولمرت تنفيذ خطته لالنفصال عن الفلـسطينيين               
وبهذه الصورة فإن أعمال اإلسرائيليين ستدفع الفلسطينيين الـى          .من جانب واحد ورسم حدود دائمة إلسرائيل      

أن تشديد الضغط على الفلسطينيين سـيتحول ضـد اإلسـرائيليين           و. طريق مسدود والى القيام بانتفاضة جديدة     
  .وليس ضد الفلسطينيين كما يرى الكثيرون

  12/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  يراني حول التخصيب ورقة مساومة إسرائيل تعتبر اإلعالن اإل .38
أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي حلوتس، امـس أن إيـران           : 13/4/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  

تقدمت خطوة أخرى نحو إنتاج سالح نووي بنجاحها في تخصيب اليورانيوم، ولكن الطريق ال تـزال طويلـة                  
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 فـاإليرانيون   :وقال. المشروع اإليراني عمال ناجزاً ونهائياً    وطالب حلوتس الدول الغربية بأال ترى في        . أمامها
 :ليسوا هناك بعد، واألمر يتطلب منهم المزيد من الوقت قبل الحصول على قدرة نووية، مشدداً على اعتقاده بأن             

وأشار إلى احتمال قيـام إسـرائيل       . األمور سوف تتغير مع مرور الوقت وأنه ال ينبغي رؤية ذلك كأمر واقع            
وأعرب يادلين، في مقابلة مع هآرتس عن أمله بأال تقع األسرة الدولية في             . اجمة المنشآت النووية اإليرانية   بمه

فاإليرانيون يريدون  ... الفخ الجديد الذي نصبته لها إيران وأن تسرع الخطوات لكبح المشروع النووي اإليراني            
درة التخصيب بات متأخراً وأن التخصيب يتم علـى         إقناع العالم بأن الحديث عن ق     : وضع العالم أمام أمر واقع    

فإعالن طهران ليس سوى ورقة مساومة في المفاوضات، وقد أعدت من أجل حرف النقاش              . األرض اإليرانية 
وأبدى يادلين اقتناعه بأن إسرائيل والغرب ال يعرفان كل شـيء عـن المـشروع               . نحو نقطة حجم التخصيب   

وفي مقابلة مع يديعوت أحرونوت     . نيين مشروعاً موازياً بعيداً عن أنظار الغرب      اإليراني، معتبراً أن لدى اإليرا    
وأضاف إن  .  خالل ثالث سنوات، وقبل انتهاء العقد الراهن       :قال يادلين إن بوسع إيران إكمال بناء سالح نووي        

هوا من مرحلة التجارب    إعالناً كهذا قد يكون بهدف التضليل، ألن اإليرانيين أرسلوا رسالة للعالم تقول بأنهم انت             
وأشـار ضـابط    . واألبحاث الالزمة للعملية، وأنهم يمتلكون التكنولوجيا، وبإمكانهم إتمام التخـصيب األولـي           

استخبارات إسرائيلي رفيع المستوى، في حديث إلى عدد من الصحافيين اإلسرائيليين، إلى أن الواقع بعد شهور                
بل إن الحديث عن خطوة عسكرية أميركية لن يتحول بـسرعة           . رةفاإليرانيون سيراكمون الخب  . سيكون مختلفاً 

إذ أن اإليرانيين يستعدون لمثل هذا االحتمال، وليس صدفة أنهم يعملون في عـدد مـن المنـشآت                  . إلى واقع 
وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد وصفت إعالن إيران حـول  . الموزعة في جميع أرجاء الدولة، تحت األرض  

.  بأنه خطوة كبيرة إلى األمام، لكنه ال يعني امتالك قدرة مستقرة على إنتاج اليورانيوم المخصب               قدرتها النووية 
فاألمر في نظر إسرائيل يحتاج إلى اختبار زمني طويل لمعرفة مقدار ثبات القدرة اإليرانيـة علـى تخـصيب                   

المشروع النـووي اإليرانـي     ومع ذلك فإنهم في إسرائيل كفوا عن الحديث عن نقطة الالعودة في             . اليورانيوم
وباتوا يتحدثون عن تجاوز حدود تقنية، حيث أن المرحلة التالية هي إكمال اإليرانيين لمشاريع بحثية وتطويرية                

وترى المصادر اإلسرائيلية أن أسباب تغيير      .  جهاز طرد مركزي   164تتيح إنتاج منظومة مستقرة ال تقل عن        
ود تقنية يكمن في حقيقة أنه ليس هناك موضعاً في هذه العملية ال يمكن              مفهوم نقطة الالعودة بمفهوم تجاوز حد     

وهذا يعني أن بالوسع وقف المشروع النووي اإليراني في كل وقت سواء بقرار إيراني مـستقل أو          . العودة منه 
يرانيـة  ودعا ضابط استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى إلى عدم االستهانة بالخطوة اإل          . باستخدام قوة خارجية  

وقال إنهم يرون في ذلك مهمة قومية، مشيراً إلى أن خشية إسرائيل            . وبإصرار طهران على امتالك قنبلة نووية     
 وبحـسب   :وأضـاف . األساسية هي من انتقال اإليرانيين إلى المرحلة الرابعة التي تجري في منشآت سـرية             

فاإلعالن اإليرانـي يعبـر عـن       . 2009 عام   تقديرنا فإن اإليرانيين سوف يمتلكون القنبلة النووية في حوالى        
استراتيجيتهم نحو وتيرة التطوير المكثف، األشد من الوتيرة الدبلوماسية للدول الغربية التـي تنـوي فـرض                 

 .عقوبات على اإليرانيين
أعـرب شـمعون    : نقالً عن اإلذاعة االسرائيلية الثانيـة      12/4/2006الشرق األوسط   مركز دراسات   وأضاف  

تقاده أنه ينبغي على إسرائيل التحلي بالصبر، وعدم التسرع بالرد علـى تـصريحات الـرئيس                بيرس عن اع  
إن الواليات المتحدة وضعت القضية اإليرانيـة       : وأضاف يقول . اإليراني، كي ال تبقى وحدها في هذه المعركة       

إن : وأضـاف . على سلم أولوياتها، وينبغي على إسرائيل عدم التدخل في هذا الموضوع، رغم كونـه مقلقـاً               
اإليرانيين يدلون بمثل هذه التصريحات االستفزازية المرة تلو األخرى، مما يؤدي إلى وقوف العالم كلـه فـي                  

  .مواجهتهم
 مصادر فـي جهـاز األمـن       أن   13/4/2006الخليج اإلماراتية    ذكرت   القدس آمال شحادة  وعن مراسلتها في    

 سيكون تحت مظلة السالح النووي اإليراني حيث سـيعمل          ادعت أن الخطر الحقيقي على إسرائيل     اإلسرائيلي  
حلفاء إيران، وعلى وجه الخصوص حزب اهللا بحرية أكثر لتنفيذ عمليات ضد أهداف فـي الـشرق األوسـط                   
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وفي الوقت نفسه فإن الخطر قد ينجم من ادخال المنطقة فـي سـباق              . والعالم، مما يهدد االستقرار في المنطقة     
  .والسعودية، لرغبة البلدين بفقدان مكانتهما لمصلحة إيرانتسلح نووي من قبل مصر 

  
  
  

  موفاز يصف الوضع الحالي بالمعقد جداً .39
وأن  عناصر مـن إيـران       . إن الواقع الذي نعيشه اآلن في غاية التعقيد       : قال موفاز : إذاعة الجيش االسرائيلي  

الي عـشرة ماليـين دوالر مـن        وسورية وحزب اهللا وحماس تسللت إلى األراضي الفلسطينية، وقد تسلل حو          
تنظيمات تابعة لهذه الجهات خالل األشهر األولى من العام الماضي إلى المنظمـات المـسلحة فـي المنـاطق                   

وأشار إلى أن الحديث يـدور    . وهناك تحركات وتسلالً لمخربين وخبراء من سورية إلى قطاع غزة         . الفلسطينية
وأضاف . ، من أجل تدريب المسلحين على صناعة العبوات       عن خبير في المتفجرات وصل مؤخراً إلى القطاع       

موفاز إلى أن هناك تنقالت ما بين القطاع والخارج، السيما إلى دول مثل سورية ولبنان، للتدرب في مخيمات                  
ولفت الوزير إلى أن الجيش يعمل من خالل نشاطه العسكري المكثف في القطاع حالياً              . الفصائل المسلحة هناك  

وأكد على أن جيش الدفاع ينبغـي       . عدة، كالقتل المستهدف للمسلحين، ومنع إطالق قذائف القسام       على مسارات   
  .عليه أن يكون مستعداً ألي تصعيد في القطاع، وإلى توسيع نشاطاته كلما اقتضت الضرورة ذلك

  12/4/2006الشرق األوسط مركز دراسات 
  

  تأهب بمناسبة عيد الفصحت يةسرائيلالشرطة اإل .40
 قبل   ,  حالة تأهب أمس   ىن الشرطة االسرائيلية وضعت في أقص     أسرائيل  إ ذكر راديو     : أشرف أبوالهول غزة من   

إلى   ،حيث بدأ آالف من أفراد الشرطة االنتشار في متاجر التسوق ومراكز المدينة والحدائق              . عطلة عيد الفصح  
سرائيلية لديها معلومات استخباراتية بـأن      وأضاف الراديو أن السلطات اال      . جانب الحدود االسرائيلية مع الضفة    

  .عطلةالفلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمات خالل 
  13/4/2006األهرام المصرية 

  
  إسرائيل تحذر مواطنيها من تفجيرات في سيناء .41

وجهت السلطات االسرائيلية تحذيرا شديدا لمواطنيها الذين يخططون لتمضية عطلة عيد الفصح فـي              : تل أبيب 
في المنطقة التي يتواجـد      نوي تنفيذ عملية تفجير   تالت ان لديها معلومات شبه موثوقة تفيد بأن القاعدة          سيناء، فق 

ورغم أن هذا التحذير تسبب في تراجع بضعة ألوف من االسرائيليين عن الـسفر الـى                 .فيها سياح اسرائيليون  
 انـذارا حـول   77كومة فإن هنـاك  وحسب الناطق بلسان الح . ألفا خالل األسبوع األخير22سيناء، فقد سافر    

  . عملية محددة بشكل عيني13عمليات مخططة، بينها 
  13/4/2006الشرق األوسط 

  
  اللوبي الصهيوني يشن حملة تعبئة للتنديد بأحداث دارفور   .42

في الوقت الذي تغاضت فيه وسائل االعالم األمريكية عـن االسـتهداف االسـرائيلي               :واشنطن حنان البدري  
اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، والمنظمات اليهوديـة        طفال، بدأت معظم منظمات اللوبي    األقتل  و للفلسطينيين

األمريكية حملة تعبئة للقيام بمظاهرة ضخمة في واشنطن نهاية الشهر الجاري للتنديد بما سموه التصفية العرقية                
يدة تدعى المنظمة اليهوديـة األمريكيـة       ويقوم بالعمل األساسي في هذه التعبئة منظمة جد        .الحادثة في دارفور  
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الواليات المتحدة   في   إحدى كبريات منظمات اللوبي االسرائيلي     ستفتتح   وعلى صعيد متصل،   .للخدمات الدولية 
  .معهد للدراسات األفريقية الشهر المقبل

  13/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

   يؤيدون تصعيد العدوانمن اإلسرائيليين% 72 .43
يؤيـدون  من اليهود اإلسـرائليين     % 72ستطالع للرأي بثه التلفزيون الرسمي نتائجه أمس بأن          أفاد ا  :ب.ف.أ

  . ، أما الباقون فلم يعبروا عن آرائهم%16 في مقابل  على غزةتشديد الردود
  13/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مخاوف من تسلل إسرائيلي لدارفور .44

ف النـاتو  لداني دهشته لمشاركة إسرائيل في اجتماعات لحأبدى الشارع السو :ـ وكاالت) الوطن(الخرطوم ـ  
فيما تطرق البعض   , مؤخراً لبحث إمكانية إرسال قوات من الحلف إلى إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان            

إلى مخاوف عكستها بعض الصحف السودانية من تسلل قوات إسرائيلية ضمن القوات المقترحـة فـي وقـت                  
ن وجود قوات أجنبية مجهولة الهوية شوهدت بشمال دارفور وأن هذه القـوات ال              كشفت فيه بعض التقارير ع    

  . عالقة لها بقوات االتحاد األفريقي أو األمم المتحدة
  13/4/2006الوطن العمانية 

  
  األمير طالل يتبرع بمليون دوالر للشعب الفلسطيني .45

ر أمريكي دعمـا للـشعب الفلـسطيني        أعلن طالل بن عبدالعزيز عن التبرع بمبلغ مليون دوال        : الرياض واس 
  .لتخفيف معاناته جراء الظروف القاسية التي يعيشها في ظل الحصار المالي المضروب عليه

 13/4/2006عكاظ 
  

  امير قطر يحذر من تأجيج مشاعر لدى الفلسطينيين  .46
ليـأس وتوليـد   تأجيج مشاعر ا''حذر امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني من  :   ينال البرماوي واف ب    -الدوحة  

ودعا حمـد    .لدى الفلسطينيين بعد تعليق المساعدات ووقف االتصاالت مع السلطة الفلسطينية         '' موجات الغضب 
دعم هذه التجربة العربية الهامـة      ''و'' انصار الديموقراطية في العالم بأسره الى احترام قرار الشعب الفلسطيني         

اصحابها في اختيار قيادتهم او التهديد بقطـع المعونـات          وتشجيعها بدال من الضغط عليها او التدخل في حق          
  .عنهم

  13/4/2006الدستور 
  

  لشعب الفلسطيني اسيزار واردوغان يؤكدان دعم بالدهما لحقوق  .47
بدأت صباح امس في اسطنبول اجتماعات الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد المجالس البرلمانية :  اسطنبول ـ بترا  

 دعـم بـالده      فيهـا  وألقى رئيس الجمهورية التركية كلمة أكد     ،  المؤتمر االسالمي بالدول االعضاء في منظمة     
للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والجهود الرامية الى تحقيق السالم وإقامة دولتين دولـة فلـسطينية الـى                 

 لشعبلن  وألقى رئيس الوزراء اردوغان كلمة مطالبا بمد يد العو         .جانب دولة اسرائيل ضمن حدود معترف بها      
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 وقال يجب ان ال نعاقب هذا الشعب النه سلك المسلك الديمقراطي مشيرا الى عدم اعتقـاده بتغيـر                   الفلسطيني
  .رغبة الفلسطينيين في حل القضية عن طريق المفاوضات 

  13/4/2006الدستور 
  
  
  
  

  موسى يجتمع مع الزهار السبت .48
. مود الزهار للمرة األولى منذ توليه مهام منـصبه يعقد عمرو موسى السبت المقبل في القاهرة، اجتماعا مع مح        

وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان موسى سيجري مباحثات مع الزهار حول تطورات ومستجدات الوضـع                
  . على الساحة الفلسطينية في ظل تزايد الضغوط الدولية على الشعب الفلسطيني

 13/4/2006البيان  
  

  ريباً عمر سليمان إلى األراضي الفلسطينية ق .49
 قالت مصادر فلسطينية إن مدير المخابرات العامة المصرية سيقوم بزيـارة قريبـة إلـى االراضـي                  : د ب ا  

ولم تحدد المصادر موعد الزيارة غير       . الفلسطينية ستكون االولى منذ تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية        
 بأن تقوم    في اتصال هاتفي   مان وعد هنية  وقالت المصادر إن سلي    . أنها رجحت أن تكون خالل الشهر الجاري      

  .الحكومة المصرية بتحركات عاجلة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
 13/4/2006البيان 

  
  تقرير ولفنسون يؤكد ازدياد العوائق اإلسرائيلية في الضفة الغربية .50

ر عـن مكتـب المبعـوث        أكد تقرير صاد   :عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات   : رام اهللا ، القدس المحتلة، غزة     
الخاص للجنة الرباعية جيمس ولفنسون على أن هناك تزايداً في عدد العوائق اإلسرائيلية في الـضفة الغربيـة                  

 يتواجد جنـود    63 مشيرا إلى أن من بين هذه العوائق         2005 في أغسطس    376 مقارنة مع    505وصلت إلى   
 مارس الماضي ويـشير     31-18ير الفترة ما بين     ويغطي التقر  . عائقا غير محروسة   442 و ،إسرائيليون عليها 

  . فيه إلى أن معبر رفح كان مفتوحا طوال هذه الفترة 
  13/4/2006الوطن السعودية 

  
  البنك الدولي يقيد اتصاالته بحكومة حماس .51

 لعزل الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة       ،فرضت مساعي الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين      -رويترز
 معضلة مربكة على البنك الدولي الذي يلعب دورا كبيرا في توزيع المـساعدات للـسلطة الفلـسطينية                  ،اسحم

قال مسؤولون من البنك طلبوا عدم نشر أسمائهم ان االتصاالت مع الحكومة الجديدة قيدت              و. وتقديم النصح لها  
  . حتى يقرر رئيس البنك كيفية المضي قدما

وعلى الرغم من    .لذلك فإنها معضلة  ،  مي لصرف المنح لكنها ال تصرف     وأضاف مسؤول ليس هناك وقف رس     
عدم صدور أوامر مباشرة بتعليق االتصاالت مع مسؤولي حكومة حماس فان مسؤولي البنـك يقولـون انهـم                  
يطلبون كذلك مشورة قانونية بشأن ما اذا كان يمكن اتهام عامليهم بمقتضى القانون األميركي أو غيره بالتواطؤ                 

  . ماعة إرهابيةمع ج
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  13/4/2006البيان 
  

  مسؤولون ألمان ينتقدون حرب التجويع  .52
 انتقد عدد من المسؤولين األلمان قرار االتحاد االوروبي قطع مساعداته عن السلطة الفلسطينية عقب نجاح             -وام

مطالبـة  ن ال أمن جانبه قال نائب رئيس الكتلة النيابية عن تجمـع الخـضر              . حركة حماس وتشكيلها الحكومة   
   وعدم ،وحرية الرأي في منطقة الشرق االوسط من جانب الواليات المتحدة االميركية بإحالل الديمقراطية

  
قبولها واالتحاد االوروبي حرية اختيار الشعب الفلسطيني لحماس يتنافى مع مبادئ الحرية تماما والقبول باألمر               

  . الواقع
  13/4/2006البيان 

  
  ار استاد فلسطين ومقر االتحاد الفيفا يتعهد باعادة اعم .53

تلقى اللواء أحمد العفيفي، رئيس اتحاد الكرة رسالة من جوزيف بالتر رئـيس االتحـاد               :  أشرف مطر  -غزة  
الدولي لكرة القدم الفيفا أعرب خاللها عن تضامنه مع اتحاد الكرة الفلسطيني بعد تعرض مقره وملعب فلسطين                 

ن بالتر عن تحمل االتحاد لكافة تكاليف اصالح مقر االتحاد وملعـب            وأعل .للقصف من قبل طائرات االحتالل    
  . اضافة إلى مشروع تعشيب ثالثة مالعب في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية،فلسطين

  13/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  برلمانيون اوروبيون يتحدون بالدهم ويلتقون نوابا من حماس  .54
 االتحاد االوروبي الذي علق مساعداته المباشرة لحكومة حماس، انهم اعلن برلمانيون من: غزة ـ اف ب

واعلنت مورغنتيني العضو في  .التقوا نوابا من هذه الحركة، داعين بروكسل الي اعادة النظر في موقفها منها
الحزب الشيوعي االيطالي ان الوفد المؤلف من عشرة برلمانيين يساريين التقي رئيس المجلس التشريعي 

  .دويك في رام اهللا ونوابا من حماس في غزةال
 13/4/2006القدس العربي 

 
  رفض حماس مناف للديمقراطية: الفريدو ميلوزي .55

 لألمـن   وزير الخارجية المفوض لشؤون الشرق األوسط في البرلمـان الـدولي           طالب -أيمن أبوعبيد  -روما
بة الوقت والفرصة، حتى تتضح الـصورة        الفريدو ميلوزي المجتمع الدولي بمنح حكومة حماس المنتخ        والسالم

إعالن الواليات المتحـدة عـن وقـف العالقـات      وقال أن .ليقرر العالم إجراءاته، بدال من الحكم مسبقا عليهم      
الدبلوماسية مع حكومة تترأسها حماس، يعبر عن ازدواجية الديمقراطية األمريكية، وأنـا أخـالف الواليـات                

االعتراف بإسرائيل عفا عليها الزمن، ويمكن وصفها بالمطلـب الـسخيف،           ن مسألة   أ وأضاف. المتحدة الرأي 
اآلن يجب علينا التركيز على الحقوق المنقوصة للشعب الفلسطيني وكذلك الطرف اآلخر، وأن نرسـي دعـائم                 

  .السالم الحقيقي متجاوزين لعبة األلفاظ
 13/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ه على المنطقةالصراع األمريكي اإليراني وتداعيات .56

   ياسر الزعاترة 
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من العبث اعتبار كل تلك التصريحات التي تصدر عن الدوائر األمريكية بشأن إيران شكالً من أشكال التضليل                 
اإلعالمي، فالمعركة كبيرة بالفعل، وستزداد حدة بعد إعالن إيران نفسها رسمياً ثامن دولة نووية فـي العـالم،                  

  . راتها المقبلة وتأثيراتها على المشهد السياسي في المنطقة معلقاً إلى حينوإن بقي السؤال المتعلق بتطو
علينا أن نتذكر ابتداء أن األجندة الصهيونية هي التي تحكم الواليات المتحدة هذه األيام، وهو ما أكدته دراسـة                   

وحين يكون  .  أنها دقيقة   في المئة من األكاديميين األمريكيين في استطالع للرأي        91هارفارد األخيرة التي قال     
األمر على هذا النحو، فإن استهداف حلم إيران النووي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، بما في ذلـك احتمـال                   

  . اللجوء إلى القوة العسكرية
لو كان بوسعنا الجزم بكافة تحوالت المعركة، لكان مشهد المنطقة أكثر وضوحاً خالل المرحلة المقبلـة، لكـن                  

و ممكناً؛ فما نحن متأكدون منه هو أن واشنطن لن تتوقف عن مطاردة برنـامج إيـران النـووي،                   ذلك ال يبد  
وصوالً إلى شطبه أو تحويله إلى هيكل فارغ المضمون، لكن الجانب اآلخر من الصورة يبقى غامضاً في واقع                  

ن، ال تبدو كافية    الحال، ذلك أن جميع التصريحات القوية التي صدرت وتصدر عن أعلى المستويات في طهرا             
لتأكيد ماهية القرار الذي سيتخذ في اللحظة الحرجة، وبخاصة في ظل الجدل الداخلي حول الموقف الذي ينبغي                 

حتى اللحظة األخيرة قبل الضربة     . اتخاذه، وتوفر من ينادي بالتهدئة مقابل من يعلنون رفض الخضوع لالبتزاز          
بقة حول العقوبات والحصار، ال يمكن الجزم بإمكانية الصمود         أو الضربات العسكرية، بل حتى المساومات السا      

القيادة اإليرانية السم وتقبـل الـشروط       '' تتجرع''اإليراني، ما يعني أن الموقف سيبقى غامضاً، وال يستبعد أن           
نطقة قد  إذا خضع اإليرانيون لالبتزاز وتراجعوا، فإن المراوحة القائمة في الم         . الدولية لمراقبة برنامجها النووي   

تستمر لفترة أطول؛ تحديداً فيما يتعلق بالملف العراقي، مع استمرار الحرب المتعددة األشكال في سياق آخر له                 
  . عالقة بحزب اهللا وسوريا والملف الفلسطيني

وفي العموم، فإن تراجع إيران عن برنامجها النووي في اللحظة األخيرة، ال يعني لجم طموحاتهـا اإلقليميـة،                  
وحات تتطلب إفشال المشروع األمريكي في العراق مع ترتيب معادلة فيه تنسجم مع مصالحها، إلـى                وهي طم 

المـسار  . جانب استمرار التحالف مع حزب اهللا وسوريا، مع اإلبقاء على حضور معقول في الملف الفلسطيني              
 معركـة عـسكرية     اآلخر هو أن تواصل إيران إصرارها على برنامجها النووي من دون تراجع، وصوالً إلى             

حقيقية مع واشنطن ال تعني االحتالل بالضرورة، بل تكتفي بـضربات جويـة متواصـلة وحـصار متعـدد                   
المستويات، كما كان الحال مع العراق خالل سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية، وإذا حدث ذلك فإن ردة الفعل                   

توقعاً، ال سيما أن أوراق القوة اإليرانية ما تزال         اإليرانية قد تكون كبيرة، وسيكون التصعيد في سائر المنطقة م         
كثيرة، ليس داخل العراق الذي تخترقه األجهزة اإليرانية على نحو رهيب، بل حتـى بـين شـيعة الـسعودية                    
والخليج، فضالً عن إمكانية التحالف مع كل القوى المناهضة لواشنطن والدولة العبرية، بما فيها القاعدة، إضافة                

  .لجهاد وسواهماإلى حماس وا
ال شك أن هذا النوع من الردود على الهجمة األمريكية، سيغدو صعباً في حال جرى تصعيد العداء المذهبي في                   
المنطقة، وهو ما تدركه القيادة اإليرانية، وما دعوتها للقيادات العربية السنية لزيارة طهران، سوى نـوع مـن                  

 للقادم، وخوفاً من انقالب المشهد العراقي نحو تشبث عربي سني           الخروج من أسر التناقضات المذهبية استعداداً     
لعل الجانب األسوأ في كل السيناريوهات التي نتحدث عنها هو هـذا            . وكردي باالحتالل مقابل رفض شيعي له     

الغياب العربي، بل هذا االرتهان لعقدة الخوف من واشنطن، وما تلك التصريحات المثيـرة لمـشاعر للـشيعة                  
إال نوع من العبث الذي تمارسه الدبلوماسية العربية بدل الحوار مع إيران على أسس أفضل للتعـايش                 عموماً،  

  .في المرحلة المقبلة
13/4/2006الدستور   

  
  الدور اإلسرائيلي في العراق .57



 

 20

  أحمد سعيد نوفل
. واالنهيـار يتجه العراق بعد ثالث سنوات من االحتالل األميركي، نحو المزيد من التفكك وعـدم االسـتقرار                 

ويبدو أن جميع األطراف التي لها عالقة بما يدور في هذا البلد العربي، قد لعبت دورا في الوصـول للحالـة                     
ومع أن معظم الالعبين في الصراع في العراق يلعبون أدوارهم بشكل مباشر وعلني،             . المؤلمة التي وصل إليها   

ا من أكثر المستفيدين مما يحدث مـن أجـل إضـعاف            إال أن إسرائيل تلعب دورها من وراء الستار، علما أنه         
  .العراق وتجزئته

وإلسرائيل استراتيجية معروفة في الوطن العربي، قائمة على أساس تجزئتـه وإضـعافه، واسـتغالل بعـض             
ويلخـص أحـد البـاحثين اإلسـرائيليين        . التناقضات الموجودة في الدول العربية لزعزعة أمنها واستقرارها       

الشرق األوسط ليس سـوى موزاييـك شـعوب         : سرائيلية في تعاملها مع العالم العربي بقوله      االستراتيجية اإل 
وثقافات وأنظمة تحكم شعوباً ومجموعات غير راضية، إذا استطاعت إسرائيل االتصال بهذه المجموعات كافة،              

  .المعادية للعروبة فإنها ستتمكن من تفتيت العالم العربي
كمـا  . ذ قيامها، باعتباره مصدر تهديد فعلي بالغ الخطورة على األمن اإلسرائيليوتنظر إسرائيل إلى العراق من 

من دون اعتبار لطبيعـة نظـام       ) 1973،  1948،1967( اإلسرائيلية   -أن العراق شارك في الحروب العربية     
 في  -وحاول أن يطور قدراته العسكرية باستمرار، واضعا في مقدمة أهداف هذا التطوير ما سمي               . الحكم فيه 

ولهذا فقد استغلت إسرائيل األكراد في شمال العراق،        .  بمواجهة الخطر اإلسرائيلي   -الخطاب السياسي العراقي  
فعمـدت إلـى    . على اساس أنهم شعب يبحث عن وطن قومي، في خططها الرامية إلى تجزئته وتدمير قوتـه               

عراق إضـعافاً لقدراتـه الـسياسية       تشجيع االتجاهات االنفصالية في الحركة الكردية، كي تستمر الحرب في ال          
كما أن االضطراب في العراق يفسح المجال لزعزعة المنطقة بكاملها، ووجود صراع إثني يشكل              . والعسكرية

  .حجة قوية تسوغ وجود الكيان الصهيوني وتدعم استمراره
 وأقدمت في شهر    وركزت إسرائيل منذ أوائل الثمانينيات بصفة خاصة على التصدي للبرنامج النووي العراقي،           

وزادت مخـاوف   .  على ضرب وتدمير المفاعل النووي العراقي بـالقرب مـن بغـداد            1981يونيو  / حزيران
، وخروج الجيش العراقي كثالث أكبر جيش في        1988إسرائيل من العراق، بعد انتهاء حربه مع إيران في عام           

  .ت العسكرية العراقيةالعالم من حيث العدد والعتاد، وسعت بكل الطرق إلى تحجيم القدرا
، بقيام العراق بقصف إسرائيل     1991يناير  / وتحققت المخاوف اإلسرائيلية خالل حرب الخليج في كانون الثاني        

ما جعل اإلسرائيليين يتأكدون بأن الدول التي ال تمتلـك حـدودا            ). سكود بي (بالصواريخ الباليستية من طراز     
عليا بالغ الخطورة على األمن اإلسرائيلي من خالل امتالكها القـدرة           مباشرة مع إسرائيل يمكن أن تمثل تهديدا ف       

  .على ضرب العمق اإلسرائيلي
ووجدت إسرائيل باالستعداد األميركي لضرب العراق، فرصتها الذهبية في المشاركة في تنفيذ مخططاتها ضد              

دة لم تتحمس لمشاركة إسـرائيل      إال أن الواليات المتح   . العراق من أجل إضعافه وتدمير قوته العسكرية وتفتيته       
  . بشكل مباشر في الحرب حتى ال تثير الدول العربية ضدها

وساهم التحالف االستراتيجي الوثيق بين المحافظين الجدد في الواليات المتحدة، ومراكز البحوث المرتبطة بهم              
  .التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، بتهيئة الظروف للعدوان على العراق

أستاذ العلوم السياسية في جامعـة      ( السياق ويؤكد التقرير الذي كتبه االكاديميان االميركيان ستيفن وولت         في هذا 
على دور اللـوبي االسـرائيلي فـي        ) أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو     (وجون مير شايمر    ) هارفارد

ن الجـدد فـي الواليـات المتحـدة         السياسية الخارجية االميركية، وعلى العالقة الخاصة بين صقور المحافظي        
والمنادين بضرورة انفراد أميركا بقيادة العالم لجعل القرن الواحد والعشرين قرنا أميركيا بال منازع، ويرتبطون               
بالمصلحة المادية وبالتوجه العقيدي الديني األصولي المغطى بغطاء أيدولوجي، ويطلق علـى هـؤالء بحـق                

 مستشارا هم من اليهود المتطرفين المؤيدين       25 أن غالبيتهم البالغ عددهم      عصابة إسرائيل في واشنطن، ويتبين    
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لليكود اإلسرائيلي، وهم أعضاء في منظمة ايباك الصهيونية، ومن المحافظين الجدد الـذين دعمـوا وصـول                 
  .الرئيس بوش االبن للبيت األبيض، وعلى رأسهم ريتشارد بيرل

عراق تهدف إلى تغيير الخريطة السياسية لهذا البلد العربـي وتفتيتـه            ال شك أن االستراتيجية اإلسرائيلية في ال      
وال يمكن فصل االستراتيجية اإلسرائيلية في العراق عـن         . بالتعاون مع الواليات المتحدة األميركية في المنطقة      

  .بقية االستراتيجيات اإلسرائيلية في مناطق مختلفة أخرى في الوطن العربي
رائيل وجدت نفسها أخيرا، بعد االحتالل األميركي للعراق، أنها لم تعد محور الصراع              لكن ما الشك فيه أن اس     

وأن العرب والمسلمين أصبحوا أكثر قبوال      . أو هاجس الخطر الذي كانت تشكله الدول العربية واإلسالمية عليها         
ـ             - باعتقادها - راق، وأن الظـروف     باالعتراف بها في الشرق األوسط مما كانت عليه األمور قبل احتالل الع

ولهذا فإن المراقبين يربطون بين ما يحدث اآلن في العـراق،           . مؤاتية لها لتنفيذ استراتيجيتها في تفتيت العراق      
من تفجير للمساجد وهجوم على رجال الدين من كال الطائفتين، وبين الدور الذي تلعبه المخابرات اإلسـرائيلية                 

  .أهلية لتقسيم العراقفي العراق، تمهيدا القتتال طائفي وحرب 
من جهة أخرى، وعلى الرغم من نفي اإلدارة األميركية الرسمي نيتها تجزئة العراق، إال أن ممارساتها الفعلية                 

كما أكد ليزلي غلب، الرئيس الـسابق لمجلـس العالقـات           . في بث الخالفات بين العراقيين تظهر عكس ذلك       
نشرها في نيويورك تايمز قبل مدة بعنوانالحل القائم على ثالث          الخارجية في الكونجرس األميركي، في مقالة له        

دول ويتحدث فيه عن مستقبل العراق من خالل إقامة ثالث دويالت، األكراد في الشمال والسنة فـي الوسـط                   
ويتحدث بـصراحة علـى ان      . والشيعة في الجنوب، وترسم حدود الدويالت الثالث على أساس اثني ومذهبي          

ويقول إن على أميركا أن تمنح معظم األموال إلـى          . دعم األكراد والشيعة وإضعاف السنة    الهدف من ذلك هو     
أن تجزئة العراق سوف تؤدي إلى الفوضـى والخطـورة، ولكنـه            : ويعترف غلب . الطرفين الكردي والشيعي  

 آلخر، حسب   يطالب حكومته بإجراء تعديالت في إقامة المواطنين العراقيين، وأن يتم توزيعهم ونقلهم من مكان             
  .توزيعهم االثني والمذهبي، حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة من أجل فرض التقسيم والتجزئة في العراق

 إسرائيلية تم   -وهذا المخطط يلتقي مع ما نشرهالمؤتمر الوطني العراقي من معلومات عن وجود خطة أميركية             
ر الخارطة السياسية والحدوديـة فـي منطقـه         وضع تفاصيلها وتسربت إلى االتحاد األوروبي، تهدف إلى تغيي        
 اإلسـرائيلية علـى     -وتعتمد الخطة األميركية  . الشرق األوسط وإزالة دولة العراق من النظام اإلقليمي العربي        

إنهاء النظام العراقي، وعدم المجيء بقيادة بديلة تحت زعم عدم تسبب ذلك في قيام حرب أهليـة بـين الـسنة                     
 أن قيام أية حرب أهلية من شأنه تهديد الوجود األميركي نفسه في العـراق حيـث                 والشيعة واألكراد، بخاصة  

ستكون القوات األميركية هدفا في صراع هذه الفصائل في حال تنافسها لالستيالء على مصادر النفط والثـروة                 
  . العراقية التي تعد هدفا ألميركا

لواليات المتحدة، إلى المجيء بحكومـة عراقيـة        ويدعو المخطط، الذي تلعب إسرائيل دورا مهما فيه وتؤيده ا         
ويبدو أن هذا المخطط يضع في اعتباره عدة احتمـاالت          . موالية لها كما حدث مع حكومة طالبان في أفغانستان        

من بينها إمكانية استقالل األكراد في دولة لهم، على الرغم مما تسببه من تخوفات لحليفتها تركيا، وإقامة دولـة      
  .وب وما يسبب ذلك من حساسية لبعض دول الخليج العربي، ودولة سنية في وسط العراقشيعية في الجن

الدور اإلسرائيلي في العراق يزداد يوما عن يوم، وتأثيره أصبح واضحا بعد السنوات الثالث علـى احـتالل                  
ر والـصراع فيمـا     بغداد، وعلى العراقيين بجميع طوائفهم أن يوقفوا هذا الدور التآمري عليهم، بدال من التناح             

  . بينهم، ألنهم الخاسرين جميعا إذا نجحت مخططات تفتيت وطنهم
13/4/2006الغد األردنية   

  
  حماس والوضوح وال شيء غير الوضوح .58

  خيراهللا خيراهللا
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. ما الذي تحتاج له حماس للخروج من المأزق الذي بلغه الوضع الفلسطيني؟، تحتاج إلى الوضوح أوالً وأخيراً                
وح ستستفيد السياسة االسرائيلية إلى حد كبير مما يدور حالياً في فلسطين، خصوصاً من لعبـة                من دون الوض  

كان العنف واإلرهـاب اللعبتـين المفـضلتين        . العنف التي تمارسها حكومة ايهود أولمرت التي لم تتشكل بعد         
 يخلف شـارون وأن     وليس ما يدعو حالياً إلى قول شيء مختلف عن أولمرت الذي استطاع ان            . آلرييل شارون 

يجسد في شخصه كل مساوئ الرجل الذي رفض في شكل مستمر الدخول في مفاوضات حقيقية مـع الجانـب                   
  .الفلسطيني بغية التوصل إلى تسوية يمكن القول انها تعيد للشعب الفلسطيني بعضاً من حقوقه

ل من االشـكال، ال لـشيء       من هذا المنطلق، من مصلحة الشعب الفلسطيني العودة إلى المفاوضات في أي شك            
يمكن إطالق صـاروخ أو صـاروخين أو ألـف          . سوى ألنه ال يستطيع االستفادة من لعبة العنف في أي حال          

لكن هذا العمل لن يؤدي سوى إلى إطالق العنان آللة          . صاروخ في اتجاه األراضي االسرائيلية من قطاع غزة       
قة على كل الدول العربية، حتى لو استطاعت هذه الـدول           اإلرهاب االسرائيلية التي تمتلك ترسانة تجعلها متفو      

  .جمع كل ما لديها من أسلحة
ليس مطلوباً زرع اليأس في نفوس الفلسطينيين واالستسالم للرغبات االسرائيلية وللمشروع االستعماري الجديد             

 واقـع جديـد     الذي وضع أرييل شارون أسسه والذي يبدو أولمرت على استعداد لتطويره في اتجاه فرض أمر              
انه يريد بكل بساطة    . ان خطة أولمرت باتت واضحة كل الوضوح      . على األرض توافق عليه اإلدارة األميركية     

الحصول على موافقة اميركية على مشروع شارون مستنداً إلى رفض حماس الدخول فـي مفاوضـات مـع                  
. ول فـي مفاوضـات مـع اسـرائيل        والحقيقة انه ليس معروفاً ما اذا كانت موافقة حماس على الدخ          . اسرائيل

والحقيقة انه ليس معروفاً ما اذا كانت موافقة حماس على الدخول في مثل هذه المفاوضات سـيؤدي إلـى رد                    
ايجابي اسرائيلي، لكن األكيد ان تغييراً في موقف حماس سيؤدي إلى الحد من العزلة الدولية التي تعاني منهـا                   

ان تقف أوروبا مثل هذا الموقف السلبي من مساعدة الـشعب الفلـسطيني             هل طبيعي   . القضية الفلسطينية حالياً  
  .ومن الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

في النهاية، ال بد لـحماس ان تفهم قبل فوات األوان ان لعبة العنف واإلرهاب التي تمارسها اسرائيل ليست في                   
ت على الصعيد االقليمي تـصب فـي        واألهم من ذلك، على حماس التوقف عن الرهان على تغييرا         . مصلحتها

وبكالم أوضح ليس من مصلحة حماس الرهان على النظـام الـسوري أو علـى               . مصلحة الشعب الفلسطيني  
انه رهان على ان الشعب الفلسطينية      . مثل هذا الرهان أقرب إلى األوهام من أي شيء آخر         . القدرات االيرانية 

تصار شديد، ان الشعب الفلسطيني لم يستطيع الوصول إلـى          وباخ. ليس قادراً على التعلم من تجارب الماضي      
استعادة قسم صغير من أرضه بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو إال ألن ياسر عرفات، الـزعيم التـاريخي لهـذا                    
الشعب، راهن دائماً على القرار الفلسطيني المستقل وليس على األوهام التي كانت ستجعله يدفن فـي تـونس                  

  .نوليس في أرض فلسطي
هناك جانب صحيح في هـذا      . هناك مدرسة سياسية تصر على ان المفاوضات لم تأت بشيء للشعب الفلسطيني           

الكالم، لكن ال شيء يحول دون التساؤل هل كانت اسرائيل ستتراجع عن مـشروع اسـرائيل الكبـرى لـوال                    
  .ت في انتفاضة أطفال الحجارة؟النجاحات التي حققتها الديبلوماسية الفلسطينية مستندة إلى المقاومة التي تمثل

. يوجد إجماع في اسرائيل على دفن مشروع اسرائيل الكبرى الذي كان يحلم به شارون واليمـين االسـرائيلي                 
وهذا يعنـي ضـم     . ولكن، هناك حالياً إصرار على إقامة الجدار األمني ورسم حدود اسرائيل من جانب واحد             

مثل هذا المشروع ال يواجه عـن طريـق         . ى القدس، كل القدس   جزء من الضفة الغربية بشكل نهائي إضافة إل       
الغموض في التصريحات التي يطلقها المسؤولون في حماس وال يواجه بواسطة الخطاب المزدوج الذي يفـرق                

بالنسبة إلى العالم المتحضر، يعكس هـذا       . بين ما هو لالستهالك الداخلي وبين ما هو موجه إلى األمم المتحدة           
مثل هذا المشروع االسرائيلي الخطير الذي ينفذ في وقت لم تعد           .  من التخبط داخل الحركة نفسها     الخطاب حاالً 

فلسطين قضية العرب األولى والوحيدة بعد كل ما نشهده في العراق، ال يواجه اال عبر إحياء ديبلوماسية نشطة                  
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حرير الفلسطينية من اعتراف دولي     ديبلوماسية تتسلح بما حققته منظمة الت     . بعيدة عن أي نوع من اعمال العنف      
بها وبما تمثله بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، ديبلوماسية تبني على البرنامج الذي انتخب على أساسه أبو مازن                 

كل ما عدا ذلك مضيعة للوقـت وتـسهيل         . رئيساً للسلطة الوطنية وهو برنامج يبدأ برفض عسكرة االنتفاضة        
 لتسويق فكرة ان اسرائيل هي الضحية وأن الشعب الفلسطيني هو الجالد في             لمشروع ايهود أولمرت الذي يعمل    

  .حين ان العكس هو الصحيح وأن اإلرهابي هو من يغتصب أرض الغير وحقوقه
حرام ان تتعرض القضية    . يفترض في حماس االقدام قبل فوات األوان على عملية مراجعة في العمق لمواقفها            

ا كان الشعب الفلسطيني على قاب قوس أو أدنى من تحقيق حلم الدولة المـستقلة،               الفلسطينية لكارثة جديدة بعدم   
  !.بسبب رفض حماس اعتماد سياسة الوضوح وال شيء غير الوضوح في خطابها السياسي

  13/4/2006المستقبل 
  

  ..حتى األمم المتحدة .59
 رأي البيان  

 حصار ومقاطعـة وتجويـع، علـى        جبهة طويلة عريضة وقوى دولية وازنة، تصطف وتحتشد، لتعلن حرب         
أو كأنها تمتلك أسـلحة دمـار وتقـف     . وكأن هذه األخيرة قوة ضاربة تهدد السلم العالمي       . الحكومة الفلسطينية 

  .عاصية بوجه المجتمع الدولي
أو كأنها هي قوة االحتالل وإسرائيل هي المغلوبة على أمرها، لكن في عالم السياسة، خاصة في هذا الزمـان،                   

  .  فيه التوازنات والقيم والمعايير، ناهيك بالضوابط، ليس ذلك بمستغربالمختلة
خاصة إذا كان المطلوب تركيع الشعب الفلسطيني مع قيادته وإجباره على رفع األعالم البيضاء خدمة وإكراماً                

!! »ثيق الدولية الديمقراطية والسلم وااللتزام بالقوانين والموا    «إلسرائيل وخططها، التي تقدم نموذجاً يحتذى في        
  . فذلك مفهوم ليس بجديد

المستغرب وغير المفهوم أن تنضم األمم المتحدة إلى جوقة المحاصـرين والمقـاطعين، بـزعم أن الحكومـة                  
وال يحمل ذلك على الدهشة والخيبة فقط، بل هو ينطوي على مؤشر جديد             . »حماس«الفلسطينية ترأسها حركة    

  . صورتها للتآكل وصدقيتها للنخربأن المنظمة الدولية تمعن في تعريض
واألخطر أنها تبدو من خالل هذا االنحياز ـ وهو كذلك مهما جرى تلميعه وتسويغه ـ وكأنها تقوم بتـسخير    

وبالتحديـد فـي    . موقعها، وبالتنازل عن دورها، لصالح سياسات ومواقف ال تخدم السلم وال العدالة في العالم             
ين، التي عانت وتحملت ما ال يحتمل من الظلـم واالنتهاكـات وكـوابيس    منطقتنا وقضيتها المركزية في فلسط  

  . االحتالل اإلسرائيلي
األمم المتحدة أوعزت لموظفيها في األراضي الفلسطينية المحتلة بتقلـيص عالقـاتهم مـع الحكومـة هنـاك،                  

  . اللقاء مع حماس»بتجنّب«كما نصحتهم . »المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية» االتصاالت العملية«وحصرها ب
، األمر الذي بات يقتضي على      »الموقف تغير منذ انتخاب حماس للحكومة     «الناطق باسم األمين العام زعم بأن       

وحتى تكون الرسالة واضحة، قال إن مثـل هـذا          . قبل االتصال بالحكومة  » اإلذن«ممثلي األمم المتحدة طلب     
  . وفة وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل، من جانب حماسالمعر» لغاية تلبية الشروط الثالثة«اإلجراء باٍق 

أليس هذا هو الموقف نفسه إلسرائيل وواشنطن؟ ثم أليس ذلك متناقضاً مع تعليق األمين العام، عنان، الذي سبق                
  ال يجب معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي؟«وجاء فيه بأنه 

واألسوأ من ذلك   .  إعالن شبه مقاطعة كاملة مع الحكومة الفلسطينية       كيف يستقيم التوفيق بين هذا التصريح وبين      
  . أن انضمام األمم المتحدة إلى قافلة المهاجمين 
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يأتي في وقت ترتفع فيه وتيرة العدوان بكل األسلحة على قطاع غزة ـ وهناك حديث عن احتمال القيام بهجوم  
الضفة وغيرها والتي لـم يـسلم حتـى الـصغار     بري واسع على غزة ـ، كما تتواصل عمليات االغتيال في  

  . واألطفال من نيرانها
وازدواجية المعايير هي القاعدة المعمول بها في التعامل مع منطقتنا          . إلسرائيل وإلدارة الرئيس بوش حساباتهما    

لكن المنظمة الدولية، المفترض فيها أن تكون المرجـع والحكـم فـي             . عموماً والقضية الفلسطينية خصوصاً   
النزاعات، كان حريا بها أن ال تعمل بنفس هذه المعايير، وأن ال تجاري مثل هذه السياسات التي ينضح منهـا                    

  الخبث والظلم؟ 
إذا عجزت أن تنتصر للقضايا العادلة، فعلى األقل مطلوب منها أن ال            . األمم المتحدة وجدت لتكون صمام أمان     

  .  خلفها نوايا وسياسات ملتوية ومعروفة مقاصدهاتنحاز ضدها وأن ال تشكل الغطاء لمزاعم تتلطّى
جـاءت باالنتخـاب    . حماس ذريعة وشرط اعترافها بإسرائيل تعجيز، بغض النظر عن الخلفية وااليديولوجية          

واألفضل، كما قال الرئيس كارتر، منحها الفرصة لتحكم، وكان على األمم المتحدة أن تتصرف على البيان هذا                 
  .األساس

 13/4/2006البيان 
  

  الرباعية األمريكية .60
   افتتاحية الخليج 
تأمل اإلدارة األمريكية من موسكو أن تحترم مبادئ اللجنة الرباعية في مساعدتها للفلسطينيين، بعـد تـصريح                 
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف بأن تعليق المساعدة الدولية لحكومة حماس خطأ، وهو أمل أقـرب                

األمم . ألن أمريكا تريد من الكل أن يتصرف على هواها وبما يخدم اإلرهاب الصهيوني            الى االنتقاد أو األمر،     
المتحدة عضو أساسي في اللجنة العربية، ويفترض أن مبادئها وقوانينها هي التي تقود عمل اللجنة، فهل أصبح                 

اإلسرائيلية المتحللـة   تجويع الشعوب من عمل اللجنة الرباعية؟ إن ما يجري للفلسطينيين حاليا يجمع البربرية              
من أي مبدأ أخالقي في تدميرها لألحياء الفلسطينية وفي قتلها للفلسطينيين، إلى الالإنسانية الغربية التي تعاقبهم                

ما يجري يؤكد أن اإلدارة األمريكية ال تقيم وزناً للمبادئ التـي تقـوم              . ألنهم مارسوا حقهم في اختيار قياداتهم     
التي أرستها وخرقتها حينما شنت حربها على العراق رغماً عن األمم المتحـدة، ومـا               عليها الشرعية الدولية،    

  . زالت تمارس انتهاكها في مواصلة احتاللها، وفي أساليب معاملتها العراقيين
فتـصريحات  . وواشنطن نفسها تحمي وتشجع إسرائيل على استهتارها بالقانون الدولي، وعلى رفضها قراراته           

ة تؤكد إصرارها على أن تستبدل بالشرعية الدولية قانون الغاب الذي تعمل على فرضـه فـي                 اإلدارة األمريكي 
ولهذا يبدو للرائي عن بعد أنها تتخـبط فـي          . عالم اليوم، وهو يقوم على مصالحها ومصالح حلفائها في الكيان         

فأن تقتل إسرائيل   .  أو تخبطاً  سياساتها وتتناقض في تعاملها مع اآلخرين، لكن هذا ال يبدو للقائمين عليها تناقضاً            
الفلسطينيين في بيوتهم فهو دفاع عن النفس ألنها حليفتها، أما أن يدافع الفلسطينيون عن حياتهم فهـو إرهـاب                   

  .يستحق اإلدانة والعقاب
لذلك ال تعدو مبادئ اللجنة الرباعية في نظر واشنطن أن تكون بين حدين، حد القبول بحل األمر الواقع الـذي                    

  . ته إسرائيل باإلرهاب والحديد والنار، وحد إنهاء المقاومة لتطبيق هذا الحل من جانب واحدفرض
إنها تخير الفلسطينيين بين ما يثبت االحتالل وما يكرس االحتالل، وتريد من أطـراف اللجنـة الرباعيـة أن                   

.  واإلرهاب من الكيان الصهيوني    يسهروا على تنفيذ ذلك، والنتيجة واحدة طبعاً، وهي دوام االحتالل والغطرسة          
  .وليست المبادئ األخالقية هنا إال ورقة توت تغطي مقاصدها، وإن لم تحصل عليها فال تأسف عليها كثيراً

. هذه هي شرعة اإلدارة األمريكية، وعلى العرب أن يدركوها، وإن فعلوا فعليهم أن يتبعوا قناعـاتهم بأفعـالهم                 
  . دون نصير، ألن نتائج التقصير ستطال كل العربوجوهرها عدم ترك الفلسطينيين من
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2006-4-13الخليج   
 
 
 
 

  كاريكاتير .61
  

  
12/4/2006الحياة الجديدة   


