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  مقابل حق العودةلالجئين الفلسطينيين  مالية كبيرة تعويضاتعرض إسرائيل ت .1

 في اآلونة األخيـرة  أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الحكومة اإلسرائيلية باشرت: لناصرة ـ حسن مواسي ا
في تنفيذ مخططها الرامي إلى تصفية حق العودة لالجئين الفلسطينيين من خالل التوجه إلى العائالت الفلسطينية                

شريطة أن تتنازل عن أمالكها وأراضيها المتواجدة علـى  ، واالقتراح عليهم تعويضات مالية كبيرة ،  في الشتات 
مكتب رئيس الحكومـة ووزارة     ويشرف على هذا المخطط     . اليهوديةوجه التحديد في المدن المختلطة والمدن       

وفي سبيل  .  يهدف باألساس إلى تقليص أكبر عدد من ملفات الالجئين         ، حيث   الخارجية ودائرة أراضي إسرائيل   
ـ          وتجنيدهم في إخراج المخطط إلى حيز التنفيـذ         48هذه الغاية يتم االستعانة ببعض المحامين من فلسطينيي ال

فـي  ذكر أنـه     و .ويشار هنا إلى أنه تم الشروع في تنفيذ وإتمام صفقات في عشرات الملفات             . الصفقات وإتمام
حال وجود عائلة ترفض التعويضات المالية، يقترح عليها تعويضات أراٍض بديلة تابعة لدائرة أراضي إسرائيل               

 .في القرى والمدن العربية، وكذلك أراٍض بديلة في الضفة الغربية
  29/4/2006ل المستقب

  
   الدماء الفلسطينيةلن تسمح باراقةالحكومة : هنية .2

ـ غزة  أكد اسماعيل هنية أن الحكومة ستعمل قريبا على صرف رواتب شهرين معـا لمـوظفي   : سمير حمتو 
 والتي قام وزراؤه بجمعها من دول عربية، مضيفا ان الحكومة           ،مشيرا الى توفر االموال الالزمة لذلك     ،  السلطة

على ان حكومته ستعمل على منـع حـدوث أى           من ناحية أخرى     وشدد . إدخال هذه األموال للبنوك    تسعى الى 
 مضيفا  ،وأنها ستعمل على حل مشكالتها الداخلية بالحوار وتعزيز الوحدة الوطنية         ،   فلسطيني -صراع فلسطيني 

ـ  و .ان الحكومة ستبقى أمينة على الثوابت ولن تغرق في الفرعيات وصغائر األمور            اعلـن  ة أخـرى    من جه
  .اعتزامه تعيين مستشار مسيحي لرئاسة الوزراء على غرار المستشار المسيحي الذي عين للرئاسة
  29/4/2006الحياة الجديدة 

  
  بدأ مشاورات بين قياداتها لبحث العقبات التي تعترض الحكومةتحماس  .3

ي تعترض الحكومة الفلـسطينية  بدأت حماس مشاورات بين قياداتها لبحث العقبات الت: غزة ـ  عبدالقادر فارس
واكدت مصادر مقربة من    . على اكثر من صعيد والتداعيات المترتبة على ذلك خاصة مع تزايد أشكال الحصار            

 قد تساهم فـي تخفيـف حـدة         ،قيادات لتبني ورقة عمل وصفت بالمرنة     الالحركة أن هناك توجها لدى بعض       
رضه الحكومة على الرئاسة خالل األسبوع القـادم، وأن         وذكرت أن البرنامج ستع    .وتداعيات الحصار والعزلة  

 من جهة  و . إجابات لبعض االشتراطات الدولية    حيث يتضمن  يه بعض العواصم العربية عل    سيطلعون اموفدين له 
 كشفت المصادر أن حماس تسعى التخاذ خطوات هامة على صعيد تـشكيلها الحكومـة فـي الـساحة                   أخرى،

كرته المصادر عن اتصاالت تجريها مع بعض الجهات وعناصـر مـستقلة            الفلسطينية، خاصة في ضوء ما ذ     
لم تستبعد أن تنجح العديد من االتصاالت من جانب جهات عربية وإقليمية في إقناع الحركـة                حيث  الشراكها،  

نفى حسن خريشة    وفي نفس السياق،     .بتشكيل حكومة ائتالفية يتفق فيها المشاركون على برنامج محدد وواضح         
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كانت وسائل إعالم قد    ، حيث   يته أن يكون على علم بأي اتصاالت جرت لترشيحه لتولي رئاسة الحكومة           من ناح 
ذكرت بان اتصاالت سياسية بدأت بين مسؤولين في مكتب عباس وبين خريشة بشان شكل الحكومـة القادمـة                  

  .التي قد يلجأ أبو مازن لتشكيلها في حال تواصل الحصار على حكومة هنية
  29/4/2006عكاظ 

  
  نفي تهديد هنية باالستقالة يالبردويل  .4

 ان لـم    ، بشأن تهديد اسماعيل هنية باالستقالة من منصبه       ،ب صالح البردويل ما نشرته هآرتس امس       كذّ :و ا م  
ر الى ان مشعل لم يخرج عن سياق الحقيقة فـي           اشأو. يتراجع خالد مشعل عن تصريحاته ضد محمود عباس       

  نما جاءت في سياق الوقائع واالحداث والضغوط التـي يتعـرض لهـا الـشعب               ن أحدا وا  تصريحاته ولم يخو
  .الفلسطيني 

  29/4/2006البيان 
  

  على الحكومة ان تنسجم مع الشرعية الدولية: عباس .5
 ان   الفلـسطينية  على الحكومة : بقوله عباس عقب محادثاته مع شيراك       أشار محمود :  رندة تقي الدين   -باريس  

 ألن هذا هو الموقف الفلسطيني الـذي تـم تبنيـه فـي     ً، تنازال ذلكيعتبرحيث ال   ية،  تنسجم مع الشرعية الدول   
وعن انشاء حكومة حمـاس لقـوة أمنيـة          . ويستند الى اتفاقات دولية واقليمية من غير الممكن تجاهلها         ،السابق

واضـاف ان   . واضحوال بد ان يصدر في شأنها قانون جديد         يراد إنشائها،     أمنية  ان أي قوة   أوضحفلسطينية،  
ـ    ه لم ينشئ قوة جديدة وانما       حيث أن  تحدث عنه سعيد صيام،      ماهناك لبساً في     بعض هـي عمليـة اسـتيعاب ل

   .الكوادر الموجودة خارج األطر في داخل األطر
رفض أي دعم من أي جهة كان، مشيراً الى عدم معرفتـه بمـا اذا      أكد عدم    ،حكومةل التمويل االيراني ل   حولو

عن غياب وزير الخارجية الفلسطيني عن الوفـد         أما   .ل أخذت مجراها الطبيعي نحو التطبيق     كانت هذه األموا  
ان الزهار وزير خارجيتنا، والحكومة الفلسطينية حكومتنا، ويجب ان نتعامل معها على            أشار قائال،   المرافق له،   

 ذلك لن يكون هناك ما يمنـع         بعد إال أنه  معنا،   همعقد حالياً قد يحول دون وجود     ال الظرف   إال أن هذا األساس،   
وعما إذا كانت مبادرة بيروت ستمكن حماس في حال قبولها من الخروج من المأزق الـدولي،                 .اطالقاً وجوده 

 عن امنيته بـأن يـسمع الـشعب          معربا . وضعت أساساً لم يكن معروفاً سابقاً التزمته الدول العربية         اعتبر أنها 
  .جزيرة العداء الى واحة السالماإلسرائيلي ذلك ويتصور كيف سينتقل من 

  29/4/2006الحياة 
  

  الدول األوربية لم توافقْ على اعتماد فكرة تشكيل صندوٍق ائتماني :عريقات .6
 إن الدول األوربية لم توافقْ على اعتماد فكرة تشكيل صندوٍق ائتماني تُقدم             ،قال صائب عريقات  : القدس المحتلة 

 استئناف تقـديم    ونيشترطهم  وأوضح أنّ  .ألوربي المساعدات المالية للسلطة   من خالله الدول المانحة واالتحاد ا     
 ،ومن جانبه قال ناصر الدين الشاعر      .الدعم للفلسطينيين باستجابة الحكومة لقرارات ما يسمى باللجنة الرباعية        

إلـى تنـازل    إن االشتراطات الدولية الستئناف الدعم المالي للفلسطينيين هي إمالءات مرفوضة ولـن تـؤدي               
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى فتح حواراٍت مع المجتمع الـدولي إال أن               .الحكومة الفلسطينية عن برنامجها   

 مبادرة أبو مازن إلى عقد مؤتمر دولي للسالم بخطوة           من جهة أخرى   ووصف. كافة األبواب توصد في وجهها    
  .دوليإيجابية تستهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى المجتمع ال

  28/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   للخروج من االزمة داخلي  فلسطينيحوارأنباء عن إنطالق  .7
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن جولة من الحوار الفلسطيني الداخلي ستبدأ الثالثاء  : غزة ـ  عبدالقادر فارس

وقـال   .لسطينية وممثلين عن الحكومة   بمشاركة جميع الفصائل والمؤسسات الف    والمقبل، برعاية محمود عباس     
. جولة ستتضمن البحث في السبل الكفيلة بالخروج من األزمتين السياسية والماليـة           الن  أ  من جهته  صالح زيدان 

 تم وضع جدول أعمالها، وجاءت نتيجة دعوات مختلف الفصائل، وجهات أخرى متعددة، إضـافة إلـى                 حيث
جلسات قضية إعادة تشكيل الحكومة الحالية بمـا        الد أن تطرح خالل     لم يستبع  كما أنه    .دعوة المجلس التشريعي  
بحث إعادة تفعيل منظمة التحرير استنادا لما تم        يواشار إلى انه من المتوقع أيضا أن         .يضمن تمثيل كافة القوى   

   .االتفاق عليه في حوار القاهرة
  29/4/2006عكاظ 

  
  عالقة لحماس وحكومتها بالقاعدة   ال:حمدغازي  .8

حكومة الفلسطينية صحة ما أعلنه مسؤول أمريكـي عـن عالقـة            ال نفت   : الدكتور حسن مي النوراني    - غزة
 وإشارة إلى اتهامات منـسوبة      .بأنها سخيفة وترمي للتضليل   ها غازي حمد    وصفحيت   ،الحركة بتنظيم القاعدة  

مسيء للشعب  إلى أنه   إضافة   بحق حماس وحكومتها،     ا ومجحف امؤسفأعتبر أن ذلك     ،تصريحاتاللدحالن تؤيد   
ن حركة وحكومة حماس ال عالقة لهما مطلقا ببيان يحمل توقيعا يشير لوالئه             أ  من جهة أخرى   وقال. الفلسطيني

  .لتنظيم القاعدة، يهدد باغتيال قيادات من فتح
  29/4/2006الدستور 

  
  سناد ستة فصائل فلسطينية أعلنت استعدادها االنضمام إلى قوة اإل: الناطق باسم الداخلية .9

ن ستة فصائل أبدت موافقتها حتى اآلن على االنضمام إلى القوة األمنيـة             أ ،قال خالد أبو هالل   : القدس المحتلة 
وهي كتائب شهداء األقصى وكتائب القسام وأحد أجنحة كتائب أبو الريش           ،  الجديدة التي شكّلتها وزارة الداخلية    

وأكد أن هذه القوة ستكون قوة إسناد        . وكتائب جهاد جبريل   ولجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صالح الدين      
  .احتياطية للشرطة في حال تعرضها العتداء أو مواجهة مسلحة أو عدم قدرتها على تنفيذ المهام

  28/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الغربية تسعي لزيادة نفوذ الحرس الرئاسي الفلسطينيىالقو: تقرير .10
 ان عرض القوة من ،نين االوروبييقول المراقب : رويترزنقال عنرفح  من 29/4/2006ي  القدس العربنشرت

 تعزيز االمن والحد من عمليات التهريب وزيادة عدد المسافرين ى الىجانب حرس الرئاسة عند معبر رفح اد
 الدور ىء عل وسلط االضواىهذا التحرك اثار ايضا توترات مع حماس واجهزة امنية اخرإال أن . عبر المعبر

قال دبلوماسي غربي مشارك في مشاورات حيث .  الغربية اسناده للحرس الرئاسيىالموسع الذي تريد القو
 تحولت الواليات المتحدة واوروبا الي دعم ، بجهاز االمن الوقائيىبعد اعوام من تعزيز ما يسم، انه غربية

ويقول . يتبع وزارة الداخليةالذي لوقائي االمن ا، بخالف  يخضع فقط لسيطرة عباسالذيالحرس الرئاسي 
 وأن ،دبلوماسيون اوروبيون وامريكيون انه يتعين ان يقود الحرس الرئاسي حراسة جميع المعابر في غزة

وذكر مسؤولون أن لجنة الوساطة الرباعية تبحث تقديم .  في نهاية المطاف االمن عند جسر الملك حسينىيتول
يستخدم التمويل الغربي ، حيث  والف فرد500بين ه ف الياراح مبدئي سيضوفي اطار اقت. هتمويل لتوسيع

وذكر مصدر اخر مطلع أن الهدف هو تشكيل قوة يعتد بها لمحاربة  .لتدريبات وشراء المعداتاالجراء 
 فانه سيضاهي 3500 ىوفي حال زاد عدد افراد الحرس الرئاسي ال .االرهاب في حال امتناع حماس عن ذلك

أن  ،قال محلل اسرائيلي متخصص في الشؤون الفلسطينيةفي حين . قوة شرطة جديدة تشكلها حماسفي الحجم 
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 من شأن االحتماالت  إال أنه هون.المستقبلفي  مما يدفع لحدوث مواجهة ،الكل يسارع لتعزيز هذه الوحدات
. ى القوات االخرىتو مسى لن يصل الحيث ،بأن يكون للحرس الرئاسي اي نفوذ كبير بعد زيادة عدد افراده

 فانها استثنت ،ورغم أن الواليات المتحدة اصدرت اوامر بحظر معظم التعامالت مع قوات االمن الفلسطينية
وصف مسؤول اوروبي من جهته و. من ذلك عباس وحرسه الرئاسي وجهاز المخابرات الذي يسيطر عليه

 ان ى مشيرا ال،ن هذه القوة هي شر اهون من شربانه زواج مصلحة وبا، لحرسهذا ااالهتمام الغربي المتزايد ب
جبريل إال أن .  اسرائيل بالضلوع في االرهابهااتهمتالتي  17 كانوا اعضاء سابقين في القوة هبعض افراد

 ان ى مضيفا بأن الغرب يريد جهة تكون قادرة عل، يكتسب تأييدا النه معروف باالنضباطه انأشار إلىالرجوب 
  . تؤدي المهمة

 مصادر اسرائيلية   هزعمت إلى ما    :القدس المحتلة من   29/4/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  ولفتت
ان واشنطن ولندن تقدمان الدعم المالي والتدريبات بواسطة جهازي االستخبارات االمريكي  والبريطـاني              من  

 احتمـال قيـام نـشطاء       بب زيادة  بس يقف على رأسها توفيق الطيراوي،    حيث   التابعة لعباس،    17-لتعزيز قوة   
القاعدة وحماس والجهاد االسالمي في الضفة الغربية باغتيال محمود عباس في أعقاب الكشف عن خلية حماس                

  . في االردن
  

  إسرائيل تعتقل والدة قيادي في كتائب االقصى .11
وذكـرت  . انفـسهم واصل جيش االحتالل اعتقال امهات المقاومين الذين يطاردهم الجبارهم على تسليم            : غزة

. مصادر فلسطينية أن وحدة اسرائيلية خاصة اعتقلت فجر امس والدة امين لبادة القيادي في كتائـب االقـصى                 
يذكر أن قوات   .  أن جنود االحتالل الذين كانوا اطلقوا السيدة لبادة قبل ايام عدة، عاودوا اعتقالها أمس              ،واضافت

هات وزوجات وشقيقات وآباء المقاومين الذين تطاردهم وذلـك         االحتالل اعتقلت خالل االسبوعين الماضيين ام     
  .من اجل ابتزاز المطلوبين واجبارهم على تسليم انفسهم

  29/4/2006الشرق األوسط 
  

  فتح وحماس تطالبان بالدخول فوراً في حوار وطني شامل .12
خول فوراً في حوار وطنـي      حماس قيادة الحركتين وكافة القوى السياسية الفلسطينية، بالد         طالبت فتح و   :الخليل

 الداخلية وحالة الشراكة الوطنيـة فـي مواجهـة          هجبهالشامل، مسؤول ومنتج، وصوالً لبرنامج كفاحي يعزز        
ودعت الحركتان في بيان مشترك، الى هذا الحوار من أجل قطع الطريـق علـى عـدوان                  .التحديات الراهنة 

 الداخلية، ومـن أجـل      ةحدالوب والحصار والعبث ب   ومؤامرات االحتالل بما في ذلك خطة الفصل أحادي الجان        
ـ االتفاق على حكومة ائتالف وطني شاملة، وخطاب سياسي موحد تحكمه ظروف وكل مصالح               شعب بكـل   ال

أبعادها، بما يحافظ على ثوابت اإلجماع الوطني، وبناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلـسطينية، لتكـون                
كما طالبتا قيادة وكوادر وأبناء الحـركتين وكافـة القـوى            .لشعبلعياً ووحيداً   إطاراً وطنياً جامعاً وممثالً شر    

السياسية، بضرورة وأهمية إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية واحترام دور ومكانة ورأي اآلخر، واتخاذ ما يلزم من                
تا جميع أصحاب   ودع .إجراءات داخلية ومبادرات لتعزيزها وااللتزام بها في كافة المجاالت وعلى كل األصعدة           

العالقة، بما في وسائل األعالم وخطباء المساجد ومنابر الجامعات وغيرها، إلى احترام وتعزيز ذلك واعتمـاد                
وشـددتا   . الداخلية ويحافظ على متانة وقوة النسيج الوطني الفلسطيني        ةحم الُُل خطاب وحدوي مسؤول يزيد من    

ب الشأن في الحركتين، باالحتكام للقانون األساسي وكافـة         على التزام الجميع دون استثناء، بما في ذلك أصحا        
القوانين الفلسطينية، وللحوار ولآلليات الديمقراطية، في حل أي تنازعـات فـي الـصالحية وأي تباينـات أو                  

وتعهدت الحركتان بالعمل على ما أتفق عليه أعاله، وهو اتفاق ملزم لكافة قيـادات وأطـر وأبنـاء                   .خالفات
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شعب بضرورة تجنب كل ما من شانه أن يؤثر سـلبا علـى             الوناشدتا كل أبناء     .حافظة الخليل الحركتين في م  
  .السلم الداخلي والوحدة الوطنية

  28/4/2006 وكالة األنباء الفلسطينية وفا
  

  أولمرت يحّرض برلين ضد حماس  .13
يين لالسـتمرار فـي      دعا اولمرت أمس الحكومة األلمانية الى ممارسة نفوذها لدى شركائها األوروب           :أ ف ب  

واعتبر ان العالم كان عموما شديد التسامح مع المنظمات اإلرهابية، وحان الوقت للتفكير فـي               . مقاطعة حماس 
واضاف ان فوز حماس في االنتخابات يشكل في الوقت نفـسه           . كيفية العمل معا وبفاعلية ضد هذه المجموعات      

فوز يدفع الـى مواجهـة      الئيل، لكنه اوضح ان واقع      كون حماس منظمة إرهابية ترغب في تدمير اسرا       لخطرا  
  .الحقيقة في الشرق األوسط

  29/4/2006البيان 
  

  كلما وجهنا ضربة لحماس يزداد اإللتفاف حولها وتنتشر أكثر: أيالون .14
 شريك في الجانـب      الفلسطينيين نه ال يوجد بنظر   أ كان بسبب حماس إلى السلطة    ذكر عامي أيالون أن صعود      

يجب : وأضاف. أن السلطة كانت فاسدة بشكل مطلق     إضافة إلى   وليس من المؤكد أنهم على خطأ،       اإلسرائيلي،  
 فشعبيتها تزداد في الـرأي العـام        ،أن ندرك أنه كلما وجهنا ضربة لحماس سيزيد اإللتفاف حولها وتنتشر أكثر           

 ما يقلق حماس هو نشوء       فإن  أقواله وبحسب . أكثر مما كان يوم انتخابها     هاالفلسطيني، وهناك اآلن مصوتون ل    
واقع جديد يعتقد فيه الفلسطينيون أنه يوجد عملية سياسية، وأن هناك من يمكن التفاوض معـه فـي الجانـب                    

  .اإلسرائيلي
  29/4/2006 48عرب

  
  مقربون من بيرس يخشون اجباره على اعتزال السياسة .15

ية في أعقاب نشر مراقب الدولـة،  أعرب مقربون من بيرس عن خشيتهم من اجباره على اعتزال الحياة السياس          
شبهات بتورطه في قضايا جنائية نتيجة حصوله على تبرعات من أثرياء يهود لتمويل حملته االنتخابية داخـل                 

ن التبرعات التي حصل عليها كانت      أ أعتبر و ،االتهاماتهذه   الناطق بلسان بيرس     ىنفومن جهته   . حزب العمل 
  .قانونية

  28/4/2006 48عرب
  

  لعريضة لحكومة أولمرت تتحدث عن ترسيم الحدود عبر التفاوضالخطوط ا .16
 مسودة الخطوط   ما ذكرته معاريف من أن    : الناصرة مراسلها من     أسعد تلحمي   عن 29/4/2006 الحياة   نشرت

 كدولـة   سـرائيل  على رسـم الحـدود النهائيـة إل        تشمل العمل ،   االسرائيلية المقبلة  العريضة لسياسة الحكومة  
 عـن طريـق      بحيث يتم ذلـك    .تحد من اتساع االستيطان في الضفة الغربية      ، و البية يهودية ديموقراطية ذات غ  

المفاوضات مع الفلسطينيين واالتفاق معهم على أساس خريطة الطريق الدولية وقبول حكومة حماس الـشروط               
لقريب، فـإن  وتضيف أنه في حال لم يسلك الفلسطينيون وفق المطلوب منهم في الوقت ا. الدولية للتفاوض معها 

 في غياب مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين على أسـاس توافـق       القيام بذلك، الحكومة اإلسرائيلية ستعمل على     
يذكر أن إضافة بند التفاوض تم بناء علـى طلـب            .دولي واسع وتفهم عميق بين إسرائيل وأصدقائها في العالم        
نفيذها بعد استنفاد المفاوضات مع محمود عباس وليس        حزب العمل الذي يؤيد مبدئياً خطة االنطواء، لكنه يؤيد ت         

 المـسبق تفكيـك      الحكومـة  مع ذلك، فإن الالفت في فحوى الخطوط العريـضة التـزام           .مع حكومة حماس  
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ألوف بن الى اعتبار الحكومة الجديدة أكثـر        بما دفع   ممستوطنات، وهو بند لم يتبنه أي من الحكومات السابقة،          
 مثل ضم الكتـل االسـتيطانية       ، إذ تغيب عن خطوطها العريضة المركبات اليمينية       ،اعتداالً من حكومة شارون   

 أو تجميع المستوطنات الكبرى ونقل المستوطنين إليها أو البناء المختلف عليه مع واشنطن في المنطقة                ،الكبرى
 الـسيطرة   كما لم تأت على االلتزام  بإبقاء مستوطنات غوش عتسيون وغور األردن تحـت             . 1المعروفة بـ أ  

في المقابل، لم    . من أجل ضمان أمن المستوطنين في الضفة الغربية        ،العمل بإصرار حزب  اإلسرائيلية أو التزام    
 .يتضمن الفصل السياسي اخالء البؤر االستيطانية العشوائية، بل تم تذييل هذا البند للبند المتعلق ببسط القـانون                

حترام حقوق أبناء األقليات المدنية وعدم نـزع المواطنـة           بناء على طلب العمل، الى وجوب ا       أيضاوتطرقت  
  .عنهم

 عامي ايـالون هـاجم خطـة      إلى أن   : الناصرة من   29/4/2006 الغد األردنية     مراسل برهوم جرايسي ولفت  
ن اسرائيل لن يكون    أ حيث نسوا ن الحكومة القادمة منسلخة عن الجمهور حتى قبل اقامتها،          أ أعتبر، و االنطواء

  . تكون دولة آمنة للشعب اليهودي إذا لم تقم دولة فلسطينيةبامكانها ان
  

  مئات اإلسرائيليين من أصل إيراني يزورون موطنهم األصلي   :معاريف .17
 ذكرت معاريف أمس ان يهودا من اإلسرائيليين من أصل إيراني يتبادلون الزيارات كل عام لرؤويـة                 :وكاالت
 علـى  ونيحـصل ، حيـث   اإليراني القديم للدخول عبر تركيـا       يستخدمون جواز سفرهم   هموأفادت أن  . اقاربهم

فـإن مئـات    وبالمقابـل   .  وبعد أن يصرحوا بأنهم جاؤوا من إسرائيل       ،تأشيرة من السفارة اإليرانية في تركيا     ال
 دون خـتم     تركيـا   من أيضاتأشيرة  ال ويحصلون على    ،اإليرانيين اليهود يزورون أقاربهم في إسرائيل كل عام       

  .اإليرانيةجوازات سفرهم 
  29/4/2006البيان 

  
  نذر باتساع نفوذ أركان المؤسسة العسكريةيتشكيك في قدرات بيرتس ال: تحقيق .18

 بيريتس،عاود معلقون إسرائيليون بارزون في الشؤون العسكرية التشكيك في قدرات           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
واشار أحد  .  خلفية افتقاره الى الخبرة    على إدارة شؤون المؤسسة العسكرية وفرض هيبته على جنراالتها، على         

للمرة األولى في تاريخ الدولة العبرية سيقودها ثالثي يكاد ال يفقه شيئاً في المسائل األمنية التي                المعلقين الى أنه    
، ما ينـذر باتـساع نفـوذ أركـان          يوليها اإلسرائيليون أهمية قصوى، في اشارة الى بيرتس وأولمرت وليفني         

ة  أن ال أحد يعرف اليوم ماذا ستكون مساهم        ،وكتب زئيف شيف   .ة، وفي مقدمهم قائد الجيش    المؤسسة العسكري 
 في الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة أو في االستراتيجية النووية واالسلحة غير التقليدية أو في                بيريتس

 مـن جهتـه     .الرباعية الدولية العالقات العسكرية المعقدة مع الهند والصين وحلف ناتو أو في المفاوضات مع             
 سياسية مهنيـة    - سوى اقامة هيئات أمنية      ،فيشمان انه لن يكون بد أمام بيرتس وأولمرت وليفني        أعتبر أليكس   

ذات صالحيات واسعة تعمل الى جانبهم أو ان يمنح أولمرت صالحيات واسعة لمجلس األمن القومي يـشرف                 
 ،نه في غياب جنراالت عن قبة الحكم في اسرائيل        تت إلى أ  فلف سيما كدمون     أما .عليه وزير ذو ماض عسكري    

 في المئة   76أعرب ومن جهة أخرى     . من الضفة الغربية    لما حدث في غزة    لن يكون سهالً تنفيذ انسحاب مماثل     
 فـي   56وقـال   .  في المئة  21 بأن تعيين بيرتس ليس خطوة صحيحة، فيما أيده          معن اعتقاده   االسرائيليين من

 في  .عكس ذلك  في المئة قالوا     44يديعوت أحرونوت إنهم قلقون من هذا التعيين في مقابل          لع  المئة في استطال  
 في  51وأعرب  . عنها في المئة    39  رضا  في المئة إنهم غير راضين عن تشكيلة الحكومة مقابل         55قال  حين  

ون، وارتفعـت    راض  أنهم  في المئة  37في  المئة عن عدم رضاهم عن أداء أولمرت في عملية تشكيل الحكومة            
 في المئة أن مصلحة الدولة لـم تكـن االعتبـار            69 في المئة، ورأى     63نسبة غير الراضين عن بيرتس الى       
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 في المئة إنه ليس مناسباً أن يكـون عـدد الـوزراء فـي               76قال  في حين   الحاسم في المفاوضات االئتالفية،     
  .27الحكومة 

  29/4/2006الحياة 
  

   دور عبادة 76س يهودية وتهدم  مسجدا الى كن18اسرائيل تحول  .19
قالت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية في فلسطين أن إسرائيل اعتدت علـى             :   ردينة فارس  ،غزة
 مسجدا ومصلى بالهدم واإلغالق واإلهمال وحولت مساجد ومصليات لكنس ومعابد يهودية وأخرى صرفت              76

ورصـدت المؤسـسة     . قار ومخازن وحانات وما شابه ذلك     عن الغاية والهدف الذي بنيت من اجله كحظائر أب        
وقالت المؤسـسة ان المـساجد التـي        ،    41المساجد والمصليات المستهدفة بالهدم واإلغالق واإلهمال وعددها        

أما المساجد التي حولت حظائر لألبقار ومتـاحف ومعـارض          ،  18تحولت الى كنس ومعابد لليهود بلغ عددها        
  .17عددها 

 29/4/2006عكاظ 
  

  هلة في غزةاآلمناطق القصف تستأنف قوات االحتالل  .20
استأنفت قوات االحتالل امس، قصفها المدفعي لمناطق قطاع غزة وخاصة المناطق           :  عالء المشهراوي  -غزة  

المأهولة في بلدتي بيت الهيا وبيت حانون شماالً، وحي الشجاعية شرقاً، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فـي                   
وتزامن هذا القصف مع تحليق مكثّـف       ،    ازل والممتلكات القريبة من األماكن التي استهدفها القصف       بعض المن 

  .لطائرات االستطالع الحربية في سماء القطاع
 29/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 

  
  توقعات دولية بازدياد المحتاجين الفلسطينيين إلى المساعدة الغذائية .21

 أن البرنامج يتوقع ازدياد     ، أمس ،مج الغذاء العالمي في جنيف كريستيان بيرتيوم      أعلنت المتحدثة باسم برنا   : دبا
، في األشهر المقبلـة   % 25عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية في األراضي الفلسطينية بنسبة            

يطر عليهـا   وعزت بيرتيوم هذه الزيادة إلى نقل المواد الغذائية بشكل غير منتظم عبر نقاط الحدود التـي تـس                 
وخلصت إلى أن برنامج الغذاء ال يثق بقدرتـه علـى           ،  إسرائيل ووقف تحويل األموال إلى الحكومة الفلسطينية      

  . ألف في حال واصلت الدول المانحة عدم تقديم المساعدات600مساعدة جميع المحتاجين الذين سيبلغ عددهم 
  29/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  المية فـي القدسفلسطينيون يرممون مقبرة اس .22

شارك حوالي الف متطوع لصيانة وترميم مقبرة مأمن اهللا في القدس  بتنظـيم  : القدس المحتلة ـ كامل ابراهيم 
  . صالح ان الهدف من وجودنا هنا ان نثبت حقنا قوال وعمالرائدواكد ، من مؤسسة األقصى ألعمار المقدسات

  29/4/2006الرأي األردنية 
  

  تسهيل الوصول إلى األلماكن المقدسة  فتوى فلسطينية بضرورة .23
 بضرورة تسهيل الوصول إلـى األمـاكن         فتوى  العام للقدس والديار الفلسطينية،      المفتي   اصدر عكرمة صبري،   

ولـيس مـن حـق سـلطات االحـتالل             مؤكدا على أن المواطنة حق شرعي،        المقدسة إلقامة الشعائر الدينية،   
 واستنكر إجـراءات االحـتالل       . هذه المدينة المباركة     من حق اإلقامة في      لمقدسيحرمان المواطن ا     اإلسرائيلي



 

 10

وزيادة معاناتـه      وتقطيع أواصر الشعب الفلسطيني،      إلى تقسيم الضفة الغربية،      تؤدي   يالتعسفية الت    اإلسرائيلي
  .الجتياز الحواجز العسكرية المقامة

 29/4/2006األيام البحرينية 
  

   حزبي يبحث قضايا أبناء غزة أردنيلمانيلقاء بر .24
 الجهات المسؤولة النظر    ، خالل لقاء برلماني حزبي بحضور نواب      األردنناشد أهالي قطاع غزة المقيمون في       

في اوضاعهم ومحاولة وضع الحلول للعديد من القضايا التي يعانون منها خاصة وانهم يقيمون في االردن منذ                 
  .جزءا ال يتجزأ من مكونات المجتمع االردني  ويعتبرون انفسهم 1967عام 

  29/4/2006الرأي األردنية 
  

  نادي األسير يحّمل االحتالل المسؤولية عن استشهاد طفلة .25
حمل نادي األسير الحكومة الصهيونية المسؤولية عن استشهاد طفلة على حاجز عسكري غرب بيت سيرا أثناء                

نادي مؤسسات حقوق اإلنسان التدخل للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في          الوطالب  ،  توجهها لزيارة والدها األسير   
  .هذه الجريمة التي ترتكب بحق أهالي األسرى أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في السجون

  28/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 ..أزمة توقف المشاريع التطويرية والبنيوية لن تطول : وزير النقل .26
زير النقل والمواصالت أن ال تستمر فترة توقف عجلة العمل في مشاريع البنيـة التحتيـة                توقع و :  حامد جاد 

والمشاريع التطويرية مدة زمنية طويلة، مؤكداً أن العديد من الدول العربية واإلسالمية رصدت فعلياً التمويـل                
  .الالزم لتنفيذ عدد من هذه المشاريع

  29/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  دوية المهمة من مخزون وزارة الصحةنفاد بعض األ .27
 من أن مخزون الوزارة من بعض األدوية المهمة قد نفد وال يوجد حاليا منهـا                ، أمس ، حذر وزير الصحة   :دبا

وقال إن الوزارة ستضطر خالل األيام القليلة المقبلة إلى إيقـاف بعـض             ،  أي شيء بسبب اإلغالق المفروض    
م وجود األدوية والمستلزمات الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن النقص اآلن           العمليات الجراحية العاجلة نظرا لعد    

وكشف أحد األطباء العاملين في مستشفى الشفاء بغزة أن هناك نحـو      .يتركز في أمراض القلب والفشل الكلوي     
  .          ة بالفشل الكلوي مهددة بالموت في أي لحظةيستمائة وخمسين حالة مرض

  29/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  نشطاء اسالميون يدعون العرب لمساعدة الفلسطينيين ماليا .28
الدول العربيـة   ،   معظمهم من السعوديين   ، دعا سبعون جامعيا وناشطا اسالميا     ، في بيان نشر في الرياض     :دبي

الى تحرير الفلسطينيين من غل المساعدة الغربية بتقديم االموال التي حرموا منها منذ تـسلم حكومـة حمـاس                 
   .ماتهامه

 منظمة المؤتمر االسالمي وجامعة الدول العربية       ، وبينهم مصريون وكويتيون   ،ودعا بيان دعاة المجتمع المدني    
   .الى اتخاذ قرارات ملزمة بذلك

  29/4/2006الغد األردنية 
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   مصرية تبحث في استئناف مفاوضات متعددة األطراف-قمة أردنية  .29

مان ان لقاء قمة سيجمع اليوم الملك عبداهللا الثاني والـرئيس حـسني             أعلن الديوان الملكي في ع    : نبيل غيشان 
وقال مسؤول في الديوان إن المحادثات ستتناول التطورات المتالحقـة فـي            . مبارك في منتجع العقبة االردني    

باتجاه  والدفع   ،االراضي الفلسطينية المحتلة وسبل التعامل معها بعد تشكيل الحكومة االسرائيلية برئاسة اولمرت           
واكدت مصادر مطلعة ان الجانبين االردني والمـصري         .استئناف عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين     

سيخرجان بموقف موحد يدعو الى مواصلة التمسك بالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي رسـالة               
  . حماسالى السلطة الفلسطينية عموما من دون اقتصار ذلك على حكومة 

  29/4/2006الحياة 
  

  ثالثة مهندسين إسرائيليين إليرانسفارة طهران في دمشق تنفي زيارة  .30
 وصف مصدر مسؤول في السفارة اإليرانية في دمشق ما ذكرتـه صـحيفة يـديعوت أحرونـوت                  :شام برس 
لندية كخبـراء    عن زيارة ثالثة مهندسين إسرائيليين إلى طهران، تحت تغطية إحدى الشركات الهو            ،اإلسرائيلية

 بأنه خبر   ،زالزل من اجل تقديم المشورة في مجال ترميم البنى التحتية، بعد الهزة األرضية التي ضربت إيران               
معتبرا أن نشر مثل هذا االدعاءات يأتي في وقت ال يخفى على احد مدى عـداء الكيـان الـصهيوني                    ،  كاذب

راف بإسرائيل لم تتغير قيد انملة، مؤكدا قطع كـل          وأوضح أن مواقف بالده تجاه االعت      .إليران بسبب مواقفها  
  .العالقات بين إيران وإسرائيل، أكانت اقتصادية أم زراعية أم تقنية هندسية

  28/4/2006 48عرب
  

  الكويت تسخر من مزاعم إسرائيلية في شأن التجسس على مصر   .31
يعوت أحرونوت علـى لـسان      سخرت الكويت من مزاعم إسرائيلية نشرتها صحيفة يد        : محمد العجمي  ،الكويت

 الذي توفي منذ ثالثة أيام، ويدعي فيهـا أن االسـتخبارات            ،رئيس هيئة االستخبارات العسكرية بالوكالة نئمان     
اإلسرائيلية أنشأت الخطوط الجوية الكويتية في بداية الخمسينات لتتجسس من خاللها على مصر، عن طريـق                

وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن هذه الكذبة الـصهيونية          .ةتوظيف طيارين يهود يحملون الجنسية األمريكي     
  .المفضوحة ال تستحق الرد بقدر ما تستحق السخرية

  29/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  براز االنتهاكات اإلسرائيلية في البرامج التعليمية إل :لجنة البرامج التعليمية .32
 خـالل حفـل اختتـام       ،فلسطينية وجيه العزايزة  استعرض مدير عام دائرة الشؤون ال     : وصفي خوشمان ،  عمان

ـ   التـي عقـدت    ، للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في األراضي العربيـة المحتلـة            73الدورة ال
علـى ضـرورة إبـراز      التي أكدت   توصيات اللجنة   ،  في مبنى دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان      اجتماعاتها  

  .237 و194راضي المحتلة، وحق العودة استنادا لقراري الشرعية الدولية االنتهاكات اإلسرائيلية في األ
 على أهمية تكثيف البحوث االستقصائية لدراسة مواضيع التحريض والعنصرية في المناهج            ،ركزت اللجنة كما  

اتها األجهزة  دعت في توصي   و .اإلسرائيلية، وتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية واللغوية واألدبية والدينية فيها        
التربوية واإلعالمية العربية إلى الكشف عن األخطار الناجمة عن استمرار بناء جدار الفصل العنصري وآثاره               

ودعت الدول العربية إلى إبراز موضوع األسرى الفلـسطينيين والعـرب فـي             ،  السلبية على العملية التربوية   
 خصوصا اإلعالم التربوي، وكشف ما يتعرضون لـه         سجون االحتالل اإلسرائيلي في وسائل اإلعالم العربية،      

  .من أوضاع غير إنسانية
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وناشدت اللجنة منظمة األمم المتحدة للطفولة بفضح االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل العربي في فلـسطين               
ات التعلـيم   والجوالن، استنادا إلى الوثائق واالتفاقيات الدولية ودعم جهود المنظمة الرامية إلى توفير مـستلزم             

  .للطلبة الذين ال يستطيعون الوصول إلى مدارسهم
وأكدت اللجنة على دعمها الستمرار وكالة األونروا في تقديم خدماتها التعليمية للطلبة الفلسطينيين في منـاطق                

  .عملياتها
ييـز بـين    وطالبت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بإبراز حق الشعوب في مقاومة االحتالل والتم            

  .المقاومة واإلرهاب بأشكاله كافة، وبخاصة إرهاب الدولة
  29/4/2006الغد األردنية 

  
  تورط اسرائيل غير مستبعد في تفجيرات سيناء .33

اكد السفير محمود شكري مساعد وزير الخارجية السابق ان كل االحتماالت قائمة في             :   سيد عبد العال   ،القاهرة
 الذين نفذوا هذه العمليات حتى االن يبدو انهم من المصريين إال ان المؤكد              أحداث دهب والجورة وقال رغم ان     

ان هذه العملية وراءها تنظيم خارجي وهذا التنظيم ال يخلو من القاعدة أو اسرائيل مؤكدا ان احتمـال تـورط                    
مـصر  اسرائيل في هذه العملية بشكل غير مباشر أمر وارد للغاية ألنه ليس من صالح اسـرائيل ان تكـون                    

وقال ان اسرائيل تدعي دائما بأن مصر غير        ،  مستقرة حيث ان اسرائيل تريد اختراق المشرق والمغرب العربي        
جديرة بحماية سيناء كما ان هناك تحذيرات صدرت من اسرائيل قبل تفجيرات دهب وكل ذلك عالمات استفهام                 

  .حول الدور االسرائيلي
  29/4/2006عكاظ 

  
   الساميةواشنطن تتهم حماس بمعاداة

مريكيـة حمـاس بكراهيـة اليهـود        اتهمت الواليات المتحدة األ   :  الوكاالت  عواصم، –  محمد المداح  واشنطن،
مريكية روبرت زوليك بمناسبة ذكرى     وقال مساعد وزيرة الخارجية األ    . والتحريض على معاداة السامية مجدداً    

لى تأسـيس اسـرائيل عنـدما       إتخابات يعيدنا   نن فوز حماس في اإل    أمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية       
قامة نظام ديموقراطي   إ من مواجهة تحديات     بدالًزوليك  ضاف  أو !عتراف بحقها في الوجود   رفضت جاراتها اإل  

  . لقت حماس بمسؤولية مشاكل الفلسطينيين على اسرائيلأ
  29/4/2006عكاظ 

  
   نهاية الشهر الجاريمهام عمله فيينهي ون سوولفن .34

 الرباعية الدولية لموضوع إطالة مدة عمل مبعوثها إلى الشرق األوسط جيمس وولفنـسون، قالـت   رغم مناقشة 
بعد  وعدم تجديده والذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري         قرر إنهاء مهام عمله    مصارد إسرارئيلية أن وولفنسون   

، وذلك نقالً عن مصادر في مكتبه فـي          الثالثة الرباعية تشكيل حكومة حماس، التي ترفض اإلستجابة لمطالب      
 ان ولفنسون قرر التنحي عن منصبه بسبب االنقسامات داخل الرباعيـة حـول              فادت وكاالت األنباء  أو .القدس

  .ن بعد سيطرة حماس على السلطة الفلسطينيةدوره اآل
  28/4/2006 48عرب

  
  لخارجية األميركيةالتقرير السنوي حول اإلرهاب ل .35

ت الخارجية األميركية في تقريرها السنوي حول اإلرهاب في العالم، والذي نشر أمـس،              اعتبر :ا ف ب، ا ب    
إلرهابيـة،  ابخطوات صغيرة لكن حاسمة للحد من حرية عدد من المنظمـات            قامت  أن حكومة فؤاد السنيورة     
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سوريا لمنـع    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح االنتفاضة، وشدد مراقبة حدوده مع              خصوصاً
جـل الحـد مـن تحكـم        أ على العمل من     تدفق األسلحة، وأشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت أخيراً         

أن نشاطات الجماعات اإلرهابيـة فـي        وأضاف التقرير    . اشهر 6الفلسطينيين خارج المخيمات بالسالح خالل      
والجماعة الـسلفية   قصى والجبهة الشعبيةء األالمنطقة تشمل حماس وحزب اهللا والجهاد اإلسالمي وكتائب شهدا 

ويـضيف التقريـر إن     . نصار السنة وتنظيم القاعدة في بالد الرافدين      أللدعوة والقتال وأنصار اإلسالم وفرعها      
حماس وحزب اهللا ومنظمات إرهابية فلسطينية أخرى تدير مكاتب في دمشق وقد قامـت الحكومـة الـسورية                  

 . تعتبر سوريا دولة راعية لإلرهاب إلى أن واشنطنة لكبح هذا النشاط، مشيراًبالقليل من التصرفات الفعال
  29/4/2006السفير 

  
   مصانع عسكرية امريكية9االمارات تشتري  .36

 مـصانع امريكيـة   9ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان جورج بوش وافـق علـى بيـع       : ترجمة محمد بشير  
عسكرية االمريكية لشركة تملكها دولة االمارات العربية       متخصصة في صناعة قطع غيار العربات والطائرات ال       

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين اشتركوا في المفاوضـات حـول صـفقة البيـع قـولهم ان                   .المتحدة
المحادثات جارية لوضع التفاصيل والشروط النهائية للصفقة وان بوش اشترط على الجانب االمـاراتي بقـاء                

واكد المسؤولون انهم ابلغوا الكـونجرس ان لجنـة االسـتثمارات           . ي الواليات المتحدة  التكنولوجيا العسكرية ف  
االجنبية في الواليات المتحدة التابعة للكونجرس ستراجع بنود الصفقة لتفادي الضجة الكبرى التي رافقت صفقة               

ع العسكرية االمريكية   واوضح احد المسؤولين االمريكيين المطلع على صفقة المصان        الموانئ االماراتية مؤخرا،  
 1.2ان االتفاق يضم بنودا تحمي االسرار العسكرية االمريكية وان الشركة االماراتية اشترت المصانع بمبلـغ                

 .مليار دوالر ومقرها موجود في واليتي جورجيا وكنتاكي
  29/4/2006عكاظ 

  
  مليار دوالر320تكاليف الحرب االمريكية ضد العراق تبلغ  .37

من المتوقع ان تزيد كلفة الحرب في العراق عن كلفة الحرب في فيتنام وقال تقرير  :عربيلندن ـ القدس ال
 مليار دوالر في الشهر القادم بعد اقرار الكونغرس ميزانية 320 ىتحليلي ان كلفة الحرب االجمالية ستصل ال

حرب في العراق وتكلف ال، وجاءت التقديرات االخيرة من مركز خدمات البحث التابع للكونغرس. طارئة
 مليون دوالر يوميا، بينما ال تلوح في األفق بوادر علي قرب 200امريكا شهريا ست مليارات دوالر، اي 

  .انتهائها
 29/4/2006القدس العربي 

  
  ة حماسابو مازن يملك حق حل حكوم :بحرأحمد  .38

  فهيم الحامد 
د بحر ان الرئيس محمـود عبـاس يملـك          اكد النائب االول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور احم        

صالحية حل الحكومة وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة ولكنه سيفشل في تمريرها عبر المجلـس                
  :وفيما يلي نص الحوار. التشريعي الن حماس تمتلك االغلبية البرلمانية في المجلس

  الحكومة؟الى اي مدى يمكن ايجاد نوع من التناغم بين مؤسستي الرئاسة و*
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 نحن نعمل في المجلس على اصدار تشريع لتعميم مفهوم الوحدة الوطنية بين االطياف الفلسطينية ومن اجـل                  -
ذلك دخلنا مع كل االطراف المعنية وكل الكتل البرلمانية في تفاهمات على ترسيخ مفهـوم وتعميـق الوحـدة                   

  .الوطنية
تلفة لفتح وحماس باعتبار ان االختالف في البرنامجين هو         وكيف يمكن ايجاد توافق بين البرامج السياسية المخ       *

  صلب المشكلة؟
ال شك ان فتح لديها برنامج سياسي مختلف عن برنامج حركة حماس ولكن هناك قواسم مشتركة نجتمع عليها                  -

ن جميعاً وهي الثوابت الفلسطينية مثل القدس والالجئين وتحرير االرض والبد ان تكون هناك قواسم مشتركة م               
  .اجل الخروج من هذه االزمة

  كيف يمكن تحقيق ذلك؟*
ال يمكن تحقيق ذلك اال بوحدة ابناء الشعب الفلسطيني نحاول جميعا ان نتجاوز هذه التحديات الن المستهدف                 -

  .اوالً واخيرا هو الشعب الفلسطيني
  اذن هل يملك دستورياً الرئيس ابو مازن حل الحكومة او حل البرلمان؟*
ستطيع كما هو محدد في القانون ويمكن ان يكلف احداً بتشكيل الحكومة لكن اليس ذلك يحتاج الـى                   نعم هو ي   -

ثقة من البرلمان واذا تعطل ذلك سيكون محاولة غير صحيحة ولن تنجح النها في النهاية لن تنال ثقة المجلـس                    
  .التشريعي والتي تملك حماس االغلبية فيه

  جهة لحماس بتهريب اسلحة الى االردن؟وما هو ردكم على االتهامات المو*
هذا غير صحيح على االطالق والجميع يعلم ان حركة حماس في صراع مع العدو الـصهيوني والـصراع                  -

داخل االرض المحتلة ومهما حاول الصهاينة ان ينقلوا الصراع خارج فلسطين فان استراتيجية حماس سـتظل                
  .داخل فلسطين من اجل تحرير االرض

  تكم للمستقبل في ظل ما حصل في الداخل الفلسطيني؟ما هي رؤي*
 ورؤيتنا واضحة في االصـرار علـى        ،من خالل البرنامج السياسي الذي اختارنا الشعب الفلسطيني من اجله         -

الثوابت الفلسطينية وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية وفي تعزيز وحماية ايضاً المقاومة الفلسطينية مـن اجـل                 
  .تحرير كل فلسطين

  هل يمكن فى سبيل ذلك ان يقدم الرئيس ابو مازن بعض التنازالت لكي يكون هناك قاسم مشترك؟*
 التنازالت على حساب القضية الفلسطينية ال يمكن ان تكون وهناك خطـوط حمـراء فمـسألة االعتـراف                   -

وابـت  باسرائيل ونبذ العنف هذه كلها خطوط حمراء لحركة حماس وبالتالي فان حمـاس سـتحافظ علـى الث                 
الفلسطينية وستعمل على تعزيز المقاومة ولقد جرب الشعب الفلسطيني هذه المفاوضات والمعاهدات ولم تجـد               
نفعاً وكانت في النهاية ان شارون انسحب بشكل احادى الجانب وكما يخطط اولمرت ايضاً باالنـسحاب مـن                  

 .الضفة الغربية
 29/4/2006عكاظ 

  
  أي مخرج لتفادي حرب أهلية؟ .39

   امماجد عز
 اسـرائيلية   –أثارت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول وجود مؤامرة أميركية              

وقد . الفشال حكومة حماس بتواطؤ من بعض األطراف داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح ردود فعل عنيفة              
 الرئيس المقاوم في فتح والـذي       يكمن االعتراض األساس على اللهجة الحادة لمشعل في عدم تمييزه بين الجسم           

يضم الشخصية األكثر شعبية مروان البرغوثي اضافة الى كتائب شهداء األقصى وكتائب الشهيد أحمـد أبـو                 
الريش، والقلة المتساوقة مع المشاريع األميركية واالسرائيلية، والتي فشل معظمها في االنتخابـات التـشريعية               
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على جوهر الخطاب، والمتعلق بوجود مثل هـذه الخطـة الفـشال            غير أن من الصعب االعتراض      . الماضية
حكومة حماس واظهارها عاجزة عن تلبية حاجات الشعب الفلسطيني وتطبيق البرنامج االنتخابي الذي اختيرت              

  .على أساسه، تمهيداً السقاطها
حكومـة صـالحياتها    منذ صباح اليوم التالي لالنتخابات بدأ التفكير في بعض أوساط السلطة وفتح في سلب ال              

والتحايل على التفويض الشعبي الساحق الذي نالته حماس في االنتخابات، فأصدر الـرئيس محمـود عبـاس                 
مراسيم وقرارات تتناقض مع ما طلبه هو شخصيا، لدى تشكيله حكومته األولى، من الرئيس الراحـل ياسـر                  

زيون من وزارة االعالم الى رئاسة السلطة،       ومن هذه القرارات نقل االشراف على هيئة االذاعة والتلف        . عرفات
واخضاع سلطة المعابر لسيطرة الرئيس، وافراغ وزارة الداخلية من صالحياتها بتعيين رشيد أبو شباك مـديراً                
لألمن الداخلي ومسؤوالً عن فروع األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، ما حول وزارة الداخليـة هـيكالً                 

وما لم يرغب في فعله الرئيس محمود عباس تكفـل          . حيات فعلية على األجهزة األمنية    ادارياً من دون أي صال    
به المجلس التشريعي السابق في جلسته األخيرة عشية انتهاء واليته باصداره قرارات عدة من بينهـا اعطـاء                  

تنفيذية، بعدما كان   الرئيس حق تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا المنوط بها حل الخالفات بين المؤسسات ال             
  .ذلك من حق وزير العدل

وفي السياق نفسه، أقدم وزراء الحكومة السابقة قبل تبيمهم السلطة الى حماس على ملء كـل الـشواغر فـي                    
 يناير  / كانون الثاني  25الوزارات واالدارات على رغم األزمة المادية الخانقة التي تمر فيها السلطة، فعين بين              

 ألف موظف في أجهزة السلطة المختلفة، ناهيك عن ترفيعـات مـشبوهة             20اضيين نحو    مارس الم  / آذار 31و
وتزامنـت هـذه    . داخل الوزارات لملء الشواغر في المناصب المرموقة من درجة وكيل وزارة أو مدير عام             

التصرفات مع حملة اعالمية وتصريحات حادة عن فشل حكومة حماس وعجزها عن ادارة األوضاع والتقليـل                
  .شأن المجلس التشريعي منذ اليوم التالي لالنتخابات التشريعيةمن 

وال يحتاج المتابع الى جهد لتلمس الجهود المستمرة على الصعيدين السياسي واالداري الفشال الحكومة، منـذ                
اليوم األول لتشكيلها، عبر خطاب التكليف الملغوم الذي أوكل الى اسماعيل هنية تـشكيل الحكومـة، وعبـر                  

يحات المتكررة التي تطالب حماس باالعتراف باسرائيل وباالتفاقات التي وقعتهـا الـسلطة أو منظمـة                التصر
كما سجلت خطوات انقالبية بامتياز من قبيل تقوية الحرس الرئاسي و استجالب الدعم لمكتـب               . التحرير معها 

ها وصالحياتها وصـوال الـى      الرئاسة حصريا بما يكفل الهيمنة على مناحي الحياة وافراغ الحكومة من محتوا           
  .اظهارها عاجزة عن تطبيق برنامجها االصالحي

عمـا  ) 2006-4-24(في ضوء هذه المعطيات لم يكن مسغرباً ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية            
سمته خطة عمل سرية نسجت بين محافل رفيعة المستوى في االدارة األميركية وأخرى عربيـة واسـرائيلية                 

نية، تتضمن اقالة رئيس السلطة الفلسطينية بحلول حكومة حماس بدعوى عجزها عن تلبيـة حاجـات                وفلسطي
وبحسب الصحيفة االسرائيلية، تقضي الخطة بأن يستخدم أبو مازن صالحياته للدعوة الـى             . الشعب الفلسطيني 

 الحكومـة األميركيـة      فيما تمنـع   ،اجراء انتخابات جديدة في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية         
تحويل مئات الماليين من الدوالرات الى السلطة وتهدد المصارف العربية والدولية بعواقب وخيمة فـي حـال                 

ولفتت الى أن االنتخابات الفلسطينية المبكـرة سـتجرى فـي           . تحويل األموال الى الحسابات الخاصة بالسلطة     
  . أغسطس المقبلين/ يوليو أو آب/تموز

 الخطة صحيحة، وهي تبدو منطقية في ضوء تسلسل التطورات اخيراً على الساحة الفلـسطينية،               اذا كانت هذه  
فما الذي تستطيع حكومة حماس فعله، وما هي الوسائل الكفيلة بافشالها من دون التورط في حرب أهليـة مـع                    

  بعض األجنحة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية؟
  :المطلوب من حماس كثير، ومنه
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االجتهاد لتفعيل قناة الحوار بين رئاسة الوزراء ورئاسة السلطة واللجوء الى النقاش المباشر وغير العلني               : أوالً
مع الرئيس عباس في شأن النقاط محل الخالف، وليس على صفحات الجرائد أو فـي الفـضائيات و المنـابر                    

  .االعالمية المختلفة
جازه باالمكانات المتاحة، بخاصة في مجال مكافحـة الهـدر          أن تعمل الحكومة بجد النجاز ما تستطيع ان       : ثانياً

والفساد وضبط حال الفلتان األمني والفوضى والتعديات على المؤسسات واألمالك الرسمية، واتبـاع الـشفافية               
  .لكشف الحقائق أو ما تيسر منها أمام الرأي العام الفلسطيني كلما اتيحت الفرصة لذلك

ينبغي على الحكومة عدم الخضوع لالبتزاز الخارجي ومقايضة المواقف السياسية          على المستوى السياسي    : ثالثا
ولكن في الوقت نفسه، ينبغي تأكيد حق الرئيس أبو مازن بالحركة الـسياسية،            . بالمساعدات المالية واالقتصادية  

وصل اليه على   وحتى بالتفاوض مع اسرائيل اذا كانت هذه األخيرة جادة في ذلك، وطرح أي اتفاق أو تفاهم يت                
  .االستفتاء العام ليقول الشعب الفلسطيني كلمته بوضوح

على حماس عدم الخوف من خيار االنتخابات المبكرة، ويمكنها الذهاب الى انتخابات كهذه مـع كـشف                 : رابعاً
حساب واضح بما استطاعت انجازه، وبالعراقيل التي وضعت امامها لمنعها من تطبيق برنامجها الذي حـازت                

  .ة على أساسهالثق
ـ  حماس أن تنال دفعة معنوية هائلة من االستطالع األخير الذي أجراه المركز الفلـسطيني للبحـوث                 ويمكن ل

المسحية القريب من السلطة، والذي أشار الى تأييد فلسطيني واسع للحركة وصل الى أعلـى مـستوياته منـذ                   
 االنتخابات، في مقابل تراجع شعية حركة فـتح         ، وفاق نسبة التأييد الذي حصلت عليه في       1987تأسيسها نهاية   

 في المئة انهم سيصوتون لمصلحة حماس في حال اجراء انتخابـات  47اذ أكد . عما كانت عليه قبل االنتخابات    
  .فتح  في المئة لـ39جديدة في مقابل 

ت رئاسية مبكـرة    غير أن الموافقة على انتخابات مبكرة ينبغي أن تكون مشروطة بالموافقة على اجراء انتخابا             
وبما أن ثمة اختالفات في الرؤى والبرامج السياسية فان الحكم ينبغي ان يكون للشعب الفلسطيني للفصل                . أيضاً

  . الذي يعتقد بأنه أقرب الى تطلعاته وأحالمه وآماله الوطنيةفي الخالفات واختيار البرنامج
  29/04/2006 - الحياة

  
  !لثورةحماس حسم خيارها بين الدولة واعلى  .40

   سليم نصار
ان الشارع الفلسطيني   : عقب اعالن فوز حماس في االنتخابات األخيرة، علق ايهود أولمرت على النتائج بالقول            

  .خلق نظاماً برأسين مكونين من فتح وحماس
وكان بهذا الوصف الساخر يدلل على مخاطر انشطار الحكم المركزي لدى القيادة الفلـسطينية، ألن انتـصار                 

كما جعل من فتح قوة     . ي االنتخابات التشريعية جعلها عنصراً مؤثراً في مستقبل العالقات مع اسرائيل          حماس ف 
مهمشة في أعقاب وفاة ياسر عرفات وتقدم التيار االسالمي ليمأل الفراغ السياسي الذي خلفه تخبط فـتح بـين                   

ته السلطة الفلسطينية بعد انتقـال      ويبدو ان اسلوب الحكم االزدواجي الذي مارس      . منطق السلطة ومنطق الثورة   
عرفات من تونس الى الضفة الغربية، سيبقى هو االسلوب المتحكم بمعادلة المشاركة بين الرئيس محمود عباس                

ويرى المراقبون في غزة ان حماس باشرت نشاطها االداري بابعاد الفتحاويين           . ورئيس الوزراء اسماعيل هنية   
دولة، ومن ثم تعيين عناصر حزبية تابعة للحركة مكانهم، وكان من الطبيعي            عن المراكز الحساسة في اجهزة ال     

ان تخلق عملية مصادرة المواقع الرسمية خالفاً مع الرئيس محمود عباس الذي بادر هو ايضاً الى تعيين رشيد                  
ض اسماعيل  وبما ان هذه االجهزة تقع تحت وصاية الحكومة، فقد اعتر         . ابو شباك قائداً ألجهزة االمن الداخلي     

ولمـا هـدد    . هنية على التعيين، ثم دخل في معركة صامتة مع محمود عباس حول حدود صالحيات أي منهما               
الرئيس عباس باالستقالة شعرت حماس بخطورة الفراغ السياسي الذي سيتركه الخالف على وضـع حكومـة                
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 تشكيل لجنة خاصة تنحـصر      لذلك سارعت مصر الى التدخل، واقترحت     . ترفض األسرة الدولية االعتراف بها    
  .مهمتها في منع تحول الخالفات الى أزمات

وسط هذا المناخ السياسي المضطرب، طلب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت من رؤسـاء األجهـزة                
وتفاوتت االجوبة بـين  . األمنية مساعدته على رسم الخيارات المطلوبة من اجل إضعاف حماس وتفشيل مهمتها  

م التيار المعتدل الذي يقوده محمود عباس، وبين مؤيد لعرقلة عمل حكومة حماس والـسعي الـى                 مطالب بدع 
واقترح جهاز الشاباك المراهنة على الوقت ألن حركة المقاومة االسالمية لن تلغـي ميثاقهـا ولـن                 . اسقاطها

كنها على الصعيد العملي    ول. تعترف باسرائيل ولن تتبنى االتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير في اوسلو           
ولكنها هدنة مـشروطة  . مضطرة الى حماية هدنة طويلة كان مؤسس الحركة الشيخ احمد ياسين قد وافق عليها           

وفي حديثه الى صـحيفة واشـنطن       .  وتثبيت حق العودة واطالق االسرى     1967بانسحاب اسرائيل الى حدود     
  .هذه الشروط التي اعتبرها مقدمة لسالم مرحليبوست أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الى 

الصحف اإلسرائيلية تحدثت عن خيارات أخرى يقضي بعضها بالتضييق على حماس بحيث تتعاظم في وجهها               
ولكن أولمرت حذر من الرهان على األزمة االقتصادية الخانقة خوفـاً           . النقمة الشعبية وتشتد الضائقة المعيشية    

إضـافة الـى هـذه      .  الى نقيض الرد المتوقع، أو الى ارتهان حماس الى إيـران           من أن يؤدي سالح التجويع    
المخاطر، فإن العسكريين االسرائيليين، رفضوا فكرة إعادة احتالل غزة، ألن التخلص من حماس يتطلب عمالً               

ية ال علـى    لذلك قرر أولمرت االعتماد على ما تفعله حكومة إسماعيل هن         . أمنياً صارماً قد يشعل انتفاضة ثالثة     
  .ما تقوله

رئيس وزراء بريطانيا توني بلير طلب من األسرة الدولية احترام إرادة الشعب الفلـسطيني وعـدم التـشكيك                  
ولكنه في الوقت ذاته طلب من حماس القبول بمبدأ دولتين لشعبين، األمر الذي يقوده الى               . بموقفه الديموقراطي 

وبسبب هذا الموقف الغربـي المتميـز شـكره رئـيس           . قعة سابقاً االعتراف بإسرائيل وباحترام االتفاقات المو    
ولكن مبادرة إسماعيل هنية لم     . الوزراء هنية وأعرب عن رغبته في االجتماع به من أجل عرض وجهة نظره            

تجد الصدى المستحب لدى الفريق المتصلب داخل حماس الذي يرى ان االعتراف بإسـرائيل أمـر ينـاقض                  
 االسرائيلي هو صراع سياسي وليس دينياً،       – هذا التبرير بالقول إن الصراع العربي        وردت لندن على  . اإليمان

إضافة الى هذا الواقع، فإن إعالن هدنة طويلة من قبل حماس يمثل            . وأن دوالً إسالمية كثيرة اعترفت بإسرائيل     
  .صيغة مرنة لاللتفاف على اعتراف غير معلن
سريعة لمواقف الحكومة على اعتبار ان صمودها االقتصادي لـن          الجناح المعتدل في حماس يطالب بمراجعة       

ويرى هذا الجناح الذي ينتمي إليه اسماعيل هنية، ان المساعدات العاجلة           . يستطيع التغلب على المقاطعة الدولية    
إضـافة الـى    )  مليون دوالر  50(وإيران  )  مليون دوالر  50(وقطر  )  مليون دوالر  90(التي قدمتها السعودية    

هذه كلها ال تعطي الحكومة فرصة التغلب علـى المـشكالت الماليـة             ... دات الجامعة العربية والنروج   مساع
ويعترف الخبراء أن هذه المساعدات ستسدد رواتب الموظفين، في حين تعاني السلطة من عجز يزيـد                . العالقة
سلع االنسانية والخدمات التـي  والسبب ان إقفال نقاط العبور حرم الالجئين من تسلم ال.  مليون دوالر 120على  

كما فرض على وزير المال عمر عبدالرزاق االلتفاف على القيـود           . تقدمها وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة     
  .المصرفية األميركية من طريق تحويل األموال عبر حساب السلطة الفلسطينية

مناخ السياسي في المنطقة يخدم الحكومة      االدارة األميركية ترى في وصول حماس الى السلطة فرصة لتغيير ال          
وكانت مصر أول دولة تشعر بوطأة هذا التغيير عبر التيارات األصولية المتناميـة داخـل               . الفلسطينية الجديدة 

لذلك حافظت على المراقبة الصارمة عند الحدود مع غزة خوفاً من تـسلل عناصـر خارجيـة                . المدن والقرى 
  .بهدف القيام بعمليات إرهابية

وواضح ان األحداث األخيرة التي وقعت في مصر جاءت لتؤكد صحة هذه المخاوف، علماً بأن التحقيقات لـم                  
ويبدو ان التفجيرات التي هزت منتجع دهب عشية االحتفال بذكرى تحريـر            . تكشف عن هوية الفاعل الحقيقي    
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ى استهدفت ضابطاً مصرياً واثنين     األول. سيناء، لم تكن سوى مقدمة لعمليتين نفذهما انتحاريان في شمال سيناء          
. والثانية استهدفت ضباط شرطة كانوا متوجهين الى مكـان الحـادث األول           . من أفراد القوة المتعددة الجنسية    

وتشير هذه العمليات المتزامنة والمترابطة الى وجود قوة مجهولة تشرف على اختيار أماكن التنفيذ، وتبـرمج                
زير داخلية مصر لم يستبعد ارتباطها بمخططي تفجيرات مدينتي طابا وشرم           األحداث بطريقة مربكة، ومع أن و     

الشيخ في العامين الماضيين، اال ان توزيعها هذه المرة يدل على إدخال أبعاد جديدة لـم تكـن ملحوظـة فـي           
 وتتمثل هذه األبعاد باإلصرار على إشاعة الخوف داخل المدن السياحية المنتشرة على سـاحل البحـر               . السابق

كما تتمثل في استهداف رجال األمن والشرطة كمـا يحـدث فـي             . األحمر بحيث تتأذى هذه المرافق الحيوية     
والهدف من كل هذا تحقيق غايات سياسية، بينها دفع الرئيس حسني مبارك الـى مـضاعفة ضـغوط                  . العراق

ومن ثـم   . دائه الديموقراطي األمن وتضييق مساحات الحرية، األمر الذي يزيد من انتقادات اإلدارة األميركية أل           
تشجيع المعارضة المصرية على االنتقال من مرحلة الصدام اإلعالمي الى مرحلة استخدام العنف، مثلما يحدث               

ويرى المراقبون ان استئناف الضربات على ايقاع أشرطة بـن الدن والظـواهري والزرقـاوي،               . في العراق 
ية بالشؤون الداخلية بعيداً عن وساطاتها المتواصلة في العراق         سيزيد حتماً من حدة العنف ويشغل الدولة المصر       

  .ولبنان وفلسطين
السؤال الذي تطرحه األجهزة األمنية في العواصم العربية يركز على محاولة اكتشاف العالقة بـين األعمـال                 

اقليمية تـسعى   وترى عمان أن هناك قوى      . اإلرهابية في العراق واألعمال اإلرهابية التي شهدتها مصر أخيراً        
الى ضرب االستقرار في األردن ومصر بهدف إجهاض مشروع السالم ودفع هـاتين الـدولتين الـى قطـع                   

كما يرى بعض السياسيين األردنيين ان حماس جربت اختبار مناعة المملكة وقـدرتها             . عالقاتهما مع اسرائيل  
ولقد أنكرت قيـادة حمـاس فـي        . 1970على التصدي لتجربة ثانية على غرار ما فعلته منظمة التحرير سنة            

دمشق وغزة االتهامات التي وجهها اليها رئيس وزراء األردن معروف البخيت، وقالت ان همومهـا منـصبة                 
وطلبت من األجهزة األمنية فـي األردن مراقبـة         . على تأمين أجور الموظفين وتوفير العيش الكريم للمواطنين       

وهي ترى أن القوى    . حماس والمملكة ال تستفيد منه سوى اسرائيل      القوى المهزومة التي تريد إحداث شرخ بين        
المتهمة بعمليات تهريب األسلحة، هي القوى نفسها التي حاولت يوم األربعاء الماضي تفجير معبـر المنطـار                 

ولقد سارعت القوات االسرائيلية الى اغالق المعبر، األمر الذي أثار غضب التجار            . التجاري شرق مدينة غزة   
واطنين، على اعتبار ان هذا المنفذ يؤمن نقل المواد الغذائية األساسية لمليون ونـصف مليـون فلـسطيني                  والم

  .يعيشون في القطاع المحاصر
ويتوقع المراقبون في غزة أن تضطر قيادة حماس الى اعالن طالقها مع فتح، بهدف مراقبة كل المعابر وإبعاد                  

 !المهيأ لتفجير انتفاضة ثالثةكل األجهزة المسلحة من الشارع الفلسطيني 
  29/4/2006الحياة 

  
  ! خلخلة محيط إسرائيل .41

   طلعت رميح 
يجد انه    الصهيونى حاليا،  -من يبحث عن الملخص االستراتيجى لتطور األحداث فى الصراع العربى االسالمى          

حمـل مقومـات   أمام استنتاج رئيسى مهم، هو أن محيط إسرائيل تجرى خلخلته وتحويله إلى حالة رخـوة ال ت             
االستقرار أو الصمود أو التطور أو التقدم بل وحتى لجعلها منطقة ال تنعم باى قدر مـن األمـان واالسـتقرار           
المجتمعى أو االنسانى المعتاد، حيث يجرى إثارة االضطراب وإشعال الفتن وإحداث كل أشكال التفتيت فى كل                

سيناء والحدود األردنية واللبنانية، إضافة إلى عمليات       المناطق الجغرافية التى تشكل الجوار فى غزة والضفة و        
كما يجد فى الجهة المقابلة بناء ألسيجة محيطة بالحدود          .إفراغها من السكان بجعل الحياة الطبيعية فيها مستحيلة       

التى حددتها إسرائيل لنفسها وفق أنماط وأشكال متعددة من استخدام آلة القوة العسكرية إلـى عقـد االتفاقـات                   
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والمعاهدات تحت اإلكراه، وذلك كله بهدف أن تكون إسرائيل هى القلعة المتمتعة باألمان واالستقرار والقابلـة                
  !. للنمو والتطور والتقدم وسط محيط مضطرب وغير مستقر ال يفكر الفرد فيه إال فى إنقاذ نفسه مما هو فيه 

ور الفصل والضم العنصرى، ومع غزة يجرى       فى العالقة مع الضفة الغربية يجرى تسييج إسرائيل من خالل س          
تسييج إسرائيل بالسور الكهربائى ومن خالل المنطقة العازلة داخل حدود غزة التى يجرى لها قصف منهجـى                 
إلبعاد السكان منها لتحويلها إلى سياج فاصل، ومع لبنان يجرى تسييج إسرائيل من خالل اإللحاح علـى نـشر         

 الخط األزرق مع األمم المتحدة ال مع لبنان ووضعه تحت حماية قوات مـن               الجيش اللبنانى ومن خالل تحديد    
 .األمم المتحدة ومع مصر يجرى نفس األمر من خالل اتفاقية كامب ديفيد والقوات متعددة الجنسيات فى سيناء                

ل إسرائيل  وفى كل ذلك فان المهم فى الرؤية االستراتيجية لتحليل هذه األوضاع، هو انه إذا كان مفهوما أن تفع                 
ما تفعل من أعمال تفريغ وخلخلة فى المحيط وباستخدام الحديد والنار أو من خالل استخدام األمم المتحـدة أو                   
بإكراه دول المحيط تحت الضغط العسكرى على التوقيع على اتفاقيات مجحفة تحقق أهدافها هى، فان ما لـيس                  

ة من عوامل الخلخلة وإثارة االضطراب فـى كـل          مفهوما أو ربما ما ليس مقبوال هو أن تجرى جوانب رئيسي          
  !مناطق المحيط بايدى غير إسرائيلية فى الفعل المباشر على األرض

فى جانب خلخلة المناطق المحيطة بالحدود اإلسرائيلية بإثارة االضطراب فيها، فان سيناء هى الشاهد األخيـر                
إلـى  ) مع احتفـاالت نـصر أكتـوبر      (فندق طابا   الملتهب، حيث لم تهدأ أحداث سيناء منذ العملية األولى فى           

 ومـا   -)مع احتفاالت جالء اإلسرائيليين عنها    (إلى تفجيرات دهب    )  يوليو 23فى مناسبة   (تفجيرات شرم الشيخ    
فى حالة يبدو القصد منها إثـارة       -تبعها من أحداث التفجيرات فى أماكن اقرب إلى الحدود مع فلسطين المحتلة             

الخلخلة للمكونات التى جرى تجميعها وتشييدها ألول مرة فى التاريخ المصرى الـذى             اكبر حالة من الفوضى و    
كان كله شاهدا على أن سيناء كانت دوما البوابة الممر، ال المقر ال لساكنى مصر وال للقادمين إليهـا عـدوانا                     

  . واحتالال
هجى بالمدفعية والـدبابات    كما أن غزة شاهد آخر حيث منذ االنسحاب االسرائيلى وحتى اآلن يجرى قصف من             

 لخلخلة المكون السكانى فى هذا الـشريط وجعـل          48للشريط الحدودى بين غزة وجنوب األرض المحتلة عام         
الحياة فيه ال تطاق إنسانيا، كما يجرى قصف ممنهج بالطائرات الغتيال القيادات والنشطاء إلثارة اكبر قدر من                 

ت الطبيعية القادرة على تشكيل نسيج سكانى متماسك نـضاليا أو           االضطراب السكانى ولتفريغ غزة من القيادا     
حتى مجتمعيا واالهم أن هناك عملية خلخلة داخلية أخرى موازية تجرى بطرق متعددة ومتنوعة أخرى بإثـارة             

  . الفتن واالضطراب، سواء عن طريق العمالء أو عن طريق الضغط على بعض الضعفاء
لتحويل المجتمع الفلسطينى إلى حالة مخلخلة علـى كـل المـستويات           وفى الضفة جرت وتجرى أضخم عملية       

السياسية واالجتماعية، فقد كان الهدف من إعادة احتالل الضفة هو إفقاد المجتمع الفلسطينى تماسكه وتـراص                
صفوفه والتكوين الجنينى لمؤسساته، حيث جرى توجيه ضربات ممنهجة ألجهزة السلطة الفلسطينية إلفقادهـا              

ها أمام المواطن وإضعاف دورها فى األمن االجتماعى أو فى تسيير أحوال الناس ولتـسهيل الخـروج                 احترام
عليها سياسيا واجتماعيا، كما جرت وتجرى عمليات االحتالل واالنسحاب المستمرة لتحويل المجتمع الفلسطينى             

اء بشكل الفعل المباشر أو بإحالة      إلى حالة غير مستقرة دوما، كما يجرى إثارة الفتن بين الفرقاء السياسيين سو            
الحياة الفلسطينية إلى جحيم ضاغط حتى تحدث عمليات فرز داخلى خالل المواجهة معه، كما تجـرى عمليـة                  
تقسيم للتكوين الديموجرافى للشعب الفلسطينى جغرافيا وسكانيا بإقامة الحواجز بين المدن والبلدات بمـا يمنـع                

  . الخ.. ية واالقتصادية والسياسيةالتواصل على جميع الصعيد اإلنسان
وفى لبنان جرت أعمق حالة خلخلة فى حالة الصمود والتجميع التى تحلقت حول المقاومة فى مواجهة إسرائيل                 

 الذى جـرى    -، إذ بعد اغتيال الحريرى    2000 وحتى عام    1882خالل فترة المواجهة التى استمرت منذ عام        
 كما أشار محقق المانى أصدر كتابه مؤخرا مستندا إلى تعطيـل أجهـزة              اغتياله على يد المخابرات اإلسرائيلية    

جرت وتجرى أعمـق عمليـة      -كشف المتفجرات عن طريق خبراء اسرائيليين من نفس الشركة الموردة لها            
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بدأت بإخراج القوة التى سـاهمت       تفتيت لما هو تشكل من وحدة وطنية ومن مساندة عربية وإسالمية للمقاومة،           
ثم تطور األمر بتحويـل لبنـان إلـى         ) القوات السورية (ة التوحد حول المقاومة وكانت سندا لها        فى صنع حال  

وهكذا يجرى الحال علـى     .جبهات ومتفرقات متناحرة إلفقاد المجتمع اللبنانى تماسكه الذى أدى لنجاح المقاومة          
  . الخ.. األقل ظاهرا فى سوريا، أما العراق فال يحتاج األمر إلى ذكر

ذلك فان المشكلة لم تكن أبدا فى الفعل االسرائيلى ذاته، إذ مهما قوى التخطيط والفعـل االسـرائيلى                  وفى كل   
ظاهرا أو وحتى مختفيا، فهو على األقل واضح ومكشوف ويستنفر الناس للمواجهة كما هو يوحد وال يفـرق،                  

وعوامل الصمود إلـى عوامـل      وإنما المشكلة هى أن الفتن الداخلية وتحويل المناطق الصلبة إلى حالة رخوة             
ضعف، هى أمور تجرى بايدى من هم عرب أيضا وهذا هو سر النجاح فى كل النشاطات التى تجرى والتى ال                    

  ! تحقق إال أهداف إسرائيل
  تفكيك الحالة الفلسطينية 

 لتحويل حالة الصمود إلى حالة تفكـك وحالـة        ما يجرى فى المرحلة األخيرة ضد حماس هو النموذج األخطر           
المقاومة ضد إسرائيل إلى حالة اقتتال داخلى وحالة القوة والتماسك إلى حالة تناحر بما ينذر بـأوخم العواقـب                   

وفى ذلك فان الخطير فى النمط الذى يجرى أمامنا هـو            .على مستقبل الشعب الفلسطينى لسنوات طوال قادمة      
كانى للشعب الفلسطينى ولسنا فقط أمام قلق من        أننا أمام حالة خلخلة استراتيجية للمكون السياسى والنضالى والس        

نحن أمام حالة تضييق للخنـاق علـى         .موت هذه المجموعة من األشخاص أو تلك خالل أحداث عنف داخلية          
حماس تمهيدا إلسقاط التجربة الديمقراطية فى فلسطين التى تضمن تماسك الـشعب الفلـسطينى فـى تعـدده                  

 المكون الوطنى المؤسسى الفلسطينى والدفع به إلى االنهيار فى حالـة            المعقد،كما نحن أمام محاولة لضرب كل     
ابعد حتى من إسقاط حماس وتجربتها ومن ضرب التجربة الديمقراطية فى فلسطين بل نحـن أمـام محاولـة                   

هكذا تسير األحداث فى فلسطين بمساهمة من        .لضرب إمكانية تبلور وضع فلسطينى قادر على الحياة والمقاومة        
 ومن بعض الدول حولها فى الجوار العربى باالرتباط طبعا مع المواقف األوروبية واألمريكية وبطبيعة               داخلها

إذ األول   الحال اإلسرائيلية، إذ هى جميعا تجرى نحو واحد من االحتمالين اللذين كالهما مر وكالهما خطيـر،               
 والنموذج الديموقراطى الحقيقى    يحاول من خالل إجهاض تجربة حماس فى الحكم وضرب التجربة الديمقراطية          

االمثل فى المنطقة واإلطاحة بأهم حركة مقاومة وبخط ونهج المقاومة العربية اإلسالمية بدفعها إلى الـضعف                
واالنزواء أو إلى نقل طاقة مواجهتها للعدو إلى الجبهة الداخلية،والثانى يسير نحو إجهـاض تجربـة الـشعب                  

الل أحداث فوضى عارمة فى صفوفه وبإسقاط كل تجربته المؤسسية، كما           الفلسطينى فى البناء المؤسسى من خ     
هو بطبيعة الحال يمنح اولمرت كل الوقت والغطاء السياسى النفاذ مشروعة فى إنهاء الوضع الفلسطينى علـى                 

  . الضفة وإنهاء حتى فكرة الدولة أو الدويلة الفلسطينية
 وهى لم تجر ضد وصف محمود عبـاس         -خطاب مشعل فى الداخل الفلسطينى جرت التظاهرات المسلحة ضد        

 كما جرت اشتباكات بين أنصار فتح وحماس من الطالب وخرج مسلحون إلـى              -للعملية االستشهادية بالحقيرة  
 -الشوارع يحتلون المقار كما صارت الشرطة تخرج فى مظاهرات المارشات العسكرية منددة بمشعل وخطابه             

ن ينتهى المشهد إلى التئام لفتنة مدبرة، أدلى محمود عباس بتصريحات المح             ثم وقبل أ   -وكأنه أخطا فى القرآن   
فيها إلى سلطاته وصالحياته التى تمكنه من إقالة الحكومة، فى وضع مهما جـرى التـذرع فيـه بالـسلطات                    

ر والصالحيات لن ينتج عنه إال إدخال المجتمع الفلسطينى فى اخطر حالة تفكك وانقسام ربما كان أهم من أشـا                  
إلى احتمال حدوثها هو محمد دحالن عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح،الذى أعرب في ابـوظبي عـن                  
مخاوفه من انهيار محتمل لحكومة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار                  

 نسى انه هو من حاول فعل ذلك        تام للسلطة الفلسطينية وإحالل الفوضي بدال من الديمقراطية،وان كان هو نفسه          
  . خالل وجود الرئيس عرفات فى السلطة
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وفى المحيط العربى فان كثيرا من التصرفات باتت تصب فى نفس الطاحونة، وإذ اكتفت مصر بعدم اسـتقبال                  
ولو حدث العكس لساهمت مصر فى لجم الكثير         -وزير خارجيتها لمحمود الزهار وزير الخارجية الفلسطينى        

 فان األردن صعد فعله إلى درجة القصوى بان اتهم حمـاس بتهريـب الـسالح عبـر                  -خل الفلسطينى فى الدا 
أراضيه ورصد مواقع أردنية لمهاجمتها والقبض على عناصر من حماس، ثم زاد عليها أن سوريا هى مصدر                 

ماس فى سوريا،   السالح وان التعليمات لمهربى السالح والقائمين بعمليات الرصد جاءت من قيادات عسكرية لح            
حتى تكون عملية ضرب حماس غير مشتملة على ضرب أهم حليف لها فى المنطقة ومحدثة حالة عربية مـن                   

  . الخلخلة والتفتيت واالنقسام وكان العرب فى حاجة إلى انقسامات جديدة
  لكم سوريا من خالل حماس 

 أمـا حكايـة القـبض       - رية أو سياسية  المتابع للعبة األردنية ضد حماس يلحظ أنها جاءت بال مصداقية جماهي          
واإلمساك والدالئل فى العالم العربى فهى أعمال ساقطة شرعيتها بحكم ما هو معروف مـن عـدم مـصداقية                   

حيث حماس لم يعرف عنها من قبل طوال تاريخ نشاطها حتى وهـى علـى                - أجهزة األمن لكثرة ما فبركت    
بية أو أنها ناصبت العداء ألى من النظم العربية إذ هى           األرض األردنية أنها مارست عمال على بأى ارض عر        

كانت تعذر الكل وال تطلب من الكل إال أن يعذروا لها مواقفها، كما هى وجـدت علـى االراضـى األردنيـة                      
كما يلحظ أن العملية جاءت موجهة ضد        .والسورية واللبنانية وفى اعقد اللحظات دون أن يثار بشأنها أية مشكلة          

صحيح أن الحكم فى األردن كان قد فعل نفس اللعبة التى يلعبها ضد حماس مـن                .  فى أن واحد   حماس وسوريا 
قبل مع حزب اهللا اللبنانى بنفس التفاصيل بما فى ذلك ذكر سوريا االراضى السورية، إال أن اللعبة ضد حماس                   

ا الذى عرى الموقـف     فيما يتعلق بسوريا فان األردن يرد على قرار سوري         .شملت سوريا اآلن ألسباب أخرى    
لكن األهـم أن     .االردنى بشأن الفلسطينيين العالقين على الحدود األردنية منذ وقت طويل فى ظروف مأساوية            

القرار االردنى جاء مساندا وداعما للفئات المتطلعة فى داخل فلسطين إلحداث االنقالب على حماس والمؤسسية               
  . حالة خلخلة داخلية منذ بداية نضاله وحتى اآلنالفلسطينية وإدخال الشعب الفلسطينى فى اخطر 

  تفجيرات سيناء 
فى تفجيرات سيناء، فان األمر االساسى هو أن مصر نجحت فى تحويل سيناء وألول مرة عبر تاريخهـا مـن            
صحراء قاحلة بال سكان إال من عاش على أرضها منذ األجداد، إلى منطقة يتزايد فيها النمو العمرانى وعـدد                   

حتى ولو كانوا مرتبطين بعمل السياحة الذى هو فى األغلب نمط من االقتصاد الهش المتقلـب بفعـل                  السكان  
صحيح أن التنمية فى سيناء كان يمكن أن تكون وفق أنماط أكثر ثباتـا   .عوامل السياسة أكثر من سلعة البترول   

 يصنع حاجزا بشريا يغير وضـع       فى المكون السكانى واهم ايجابية فى عوامل استقرار هذه المنطقة سكانيا بما           
سيناء من أن تكون مجرد الممر للوادى والمرصد لمصر لمعرفة كل غاٍز قادم، لكن ما جرى هو فـى البدايـة        
والنهاية ترسيخ ألقدام اإلنسان المصرى على ارض منطقة كانت دوما ال يلقى الغازى فيها باى تجمع سـكانى                  

وهو أمر بالتأكيد ال يريح إسرائيل ال عسكريا وال          .األرض المصرية صاد له أو داعم لقوات بالده المدافعة عن         
فعلى المستوى العسكرى بات تزايد النمو العمرانى والسكانى منهيا بالتدريج اللعبة التى جرت فى               .حتى سياحيا 

الـسياح  كامب ديفيد بتحديد إعداد القوات المصرية فى سيناء إذ أصبح هناك الماليين من المواطنين العاديين و               
فى تلك المنطقة بما يشكل سياجا بشريا ينهى المعادلة القديمة،وسياحيا فمع التطور السياحى فى سيناء من ناحية                 
واالضطراب الحادث فى إسرائيل بفعل العمليات االستشهادية من ناحية أخرى جرى تحويل الكثير من الوفـود                

  .السياحية من إسرائيل إلى مصر
 للتجمع العمرانى الذى تشكل ليكون سياجا بشريا حاميا لمصر ومغيرا للنمط التقليدى             هنا تجرى عملية الخلخلة   

 على ارض سيناء، حين كانت القوات اإلسرائيلية وعن طريـق           73 و 67 و 56للصراع الذى جرى فى أعوام      
جرى كما ي .تفوقها فى مجال الطيران خاصة تعتبر أن سيناء هى مكان نموذجى لخوض حروبها واالنتصار فيها              

خلخلة هذا المكان لكى تنتهى المنافسة الخطيرة التى أحدثتها السياحة فى مصر مع السياحة فى إسرائيل والتـى                  
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جعلت الجنيه المصرى يسترد عافيته وقوته أمام العمالت األجنبية بفعل عوائد النقد االجنبـى مـن الـسياحة                  
  . المصرية

  الخطة تتحول للضد 
دوما هو أن كل فعل له إنما يخلق رد فعل ربما يكون انكى واشد تأثيرا علـى                 غير أن ما ال يدركه المستعمر       

فإذا كان هناك مخطط اآلن لتفكيك وخلخلة مناطق الحدود المجاورة وتفكيك البنى المؤسـسية               .المستعمر نفسه 
س الوقت  لضمان السيطرة على المحيط من قبل القوة المنظمة والمدججة بالسالح والتكنولوجيا، فان ذلك فى نف              

إنما يوجد ظرفا نموذجيا لتشكل جماعات مقاومة ال يعوقها باى بناء مؤسسى فى زمن تجرى السيطرة فيه على                  
  .المجتمعات عن طريق دفعها أو إكراهها على االمتثال لما يسمى بقرارات الشرعية الدولية
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