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   أعتاب الشرعية الدولية  علىحماس اليوم في موسكو .1

 في زيارة لمدة يـومين      يوموفد حماس وصل إلى موسكو ال     أن  : موسكو من   3/3/2006 سي ان ان     ذكر موقع 
 .لعزلة الدولية المفروضة على الحركـة إلجراء محادثات مع كبار المسؤولين الروس، في محاولة لكسر طوق ا     

 أبرز اجتماع سياسي خارجي تعقده حمـاس        فيخالد مشعل،   بومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي،        
 في قدرة موسكو على إقناع حماس بتغيير مواقفهـا،          ونن روس يشكك  يمحللتجدر اإلشارة إلى أن     . في تاريخها 

  . الشئيتوقعون أن تنتهي المباحثات إلىحيث 
خالد مشعل يأمل في بلوغ     إلى أن   :  ورام اهللا  موسكومن   3/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي     ونوهت  

الوفاق مع المجتمع الدولي في الرؤية العامة والمفهوم العام للمسألة الفلسطينية انطالقـا مـن إدراك ضـرورة                  
ال يروق لنا أن     من جهته فقد قال عزيز الدويك أننا          أما .ايقاف االحتالل اإلسرائيلي وإحالل السالم في المنطقة      

عتقد شار إلى أنه ي   وأ. ويجب أن يكون هناك توازن ما     . تكون الواليات المتحدة القطب السياسي الوحيد في العالم       
وأضاف أن الفلسطينيين ال ينتظرون من روسيا دعمـا  . أن روسيا قادرة على تحمل هذه المهمة وتنفيذها بنجاح 

  .قط بل واقتصاديا أيضاسياسيا ف
 تفتح آفاقا جديدة للسالم في الـشرق         هذه زيارتناإن  قال مشعل   :  نقال عن وكاالت   3/3/2006 السفير   ونشرت
. كل ذلك مستحيل من دون إنهاء االحـتالل       و.  مضيفا ان شعبنا يريد ان يكون حرا وان يتمتع بالسيادة          ،األوسط

ياسية واالقتصادية في مناطق السلطة، ستكون بين المواضـيع          إن االوضاع الس   ،هنية قوله إسماعيل  ونقل عن   
 فـي   ة الفلـسطينية  كوادر العسكري الفي استئناف برنامج تدريب     هنية  مل  كما ا . وفد في موسكو  الالتي سيبحثها   

غير أن المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق األوسط، قال من جهته إنه من الـسابق ألوانـه بحـث                   . روسيا
 الحركـة بطريرك موسكو وعموم روسيا لالرثوذكس سيلتقي االحـد وفـد           ذكر أن   و. وضوعهذا الم استئناف  

  . للبحث في وضع المسيحيين في االراضي المقدسة
حركـة الـى    الان زيـارة    من   محللون   هقالإلى ما    : ا ف ب    نقال عن  موسكو 3/3/2006الغد األردنية   ولفتت  

على البـدء   ها  الم في الشرق االوسط، لكنها قد تساعد      موسكو لن تحقق على االرجح اي خرق حاسم بعملية الس         
قال السفير الفلسطيني في روسيا، ان بامكان حماس تغيير موقفها تجـاه            من جهته   و .بحوار مع االسرة الدولية   

فقد المحلل السياسي الكسي ماالتشينكو      أما   .لكن هذا االحتمال ضئيل   . اسرائيل تلبية لمصالح الشعب الفلسطيني    
نها المرة االولـى    ال ، بالنسبة لحماس انه خرق    , قائال واضاف .جرد انعقاد هذا اللقاء هو نتيجة اصال       ان م  ،قال

اوضح  بينما   .التي يجرون فيها اتصاالت على هذا المستوى الدبلوماسي العالي مع احد اعضاء اللجنة الرباعية             
 .سوية في الشرق االوسطان االمر بالنسبة لموسكو يتعلق بالعودة الى مشاركة فاعلة في ايجاد ت

 
  جيش الجهاد وردع الفساد في غزة حمل على المنادين بالديموقراطية .2

 مصادر امنية فلسطينية عن وجود معلومات       هكشفت ما   :غزةمن   3/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس ذكر
.  لتنظيم القاعـدة   استخباراتية اولية عن محاوالت لبعض الجماعات الدينية المتطرفة اليجاد مجموعات صغيرة          

وقالت انه يجري مراقبة هذه المجموعات المنبثقة اصال عن جماعات سلفية تحاول ايجـاد موقـع لهـا علـى                    
وافاد مصدر  . الخارطة السياسية من خالل حمل السالح والتسويق بأن هناك ارضية لتنظيم القاعدة في فلسطين             

تشكل خطرا حتى االن وال تزال المراقبة مستمرة لحين          اي من هذه العناصر النها لم         اعتقال امني بأنه لم يجر   
 في تصريح أبو مـازن عـن        ،يرى المراقبون والمحللون  في حين   . التأكد من المعلومات االستخباراتية بشأنهم    

 فـي   ،وجود للقاعدة محاولة منه إلقناع الشارع الفلسطيني بوصول حماس التي تمثل اإلسالم السياسي للـسلطة              
 بما في ذلك مجموعات من حركة الجهاد وجزء من كتائـب األقـصى ولجـان                ،الراديكاليةمواجهة الجماعات   

 . وال تلتزم بأوامر القيادة لهذه الحركات فـي الـداخل          ، التي تتلقى على األغلب دعماً خارجياً      ،المقاومة الشعبية 
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ـ            من جهته،  ويقول المحلل صالح عوض    سألة للتـداول    أن عباس يعمل بذكاء سياسي كبير عندما طرح هذه الم
 .عبر وسائل اإلعالم حتى قبل أن يحدث شيء واقعي على األرض يؤكد وجود حقيقي للقاعدة في فلسطين

صالح البردويل نفى ما تردد عن وجـود        أن   :  ا ش ا    نقال عن     غزة من   3/3/2006 األيام البحرينية    وجاء في 
ان هذه األمر خطيـر   وذكر    .حول ذلك قارير أمنية   وقال ان حماس ليس لديها أية معلومات أو ت         .  لتنظيم القاعدة 

ونبه إلـى ان اسـرائيل تواصـل          .  توعية وتثقيف للتغلب عليه ان وجد      يحتاج الى    الفتا الى ان ذلك    .  اذا صح 
وأضاف قائال، اذا كان ثمة وجود للقاعدة فاسرائيل هى الـسبب وراء مثـل               .   وال تحتاج الى مبررات    ،عدوانها

   . ل ما تقترفه من جرائم وضربها لكل فرص السالممن خالهذه التيارات 
جماعة فلسطينية جديدة تطلق على نفسها اسم إلى أن : 2/3/2006 48 عرب  مراسلة موقع ألفت حدادولفتت

وجهت إنذار حاد اللهجة إلى السفارات األجنبية بدون استثناء، وأمهلتهم مدة شهر  جيش الجهاد وردع الفساد
ل الخروج من األراضي الفلسطينية، كما أنذرت جميع األجانب غير المسلمين على اختالف واحد فقط من أج
 كما .ن الجهاد لن يلهيها عن محاربة الشرك وعدم تطبيق حكم اهللاأ  في بيان لها،وأضافت .جنسياتهم بالرحيل

لمنادين بالديمقراطية هم رؤوس الفساد من داخل السلطة الفلسطينية وخارجها خاصة ات إلى من اسما إنذارتوجه
 .وصل اإلنذار إلى العمالء ودعتهم إلى التوبة كما .كل فتاة تظهر مفاتنهاوالكفرية، وتجار الخمور والمخدرات 

  . أفراد الشرطة إلى عدم اعتراض طريقهموا محذرينكما دع
  

  عباس يلتقي بيرتس قبل االنتخابات لتعزيز معسكر اليسار االسرائيلي .3
اجرى محادثات مع بيـريتس امـس       محمود عباس  أن: ب. ف.  ا  نقال عن  3/3/2006  الشرق األوسط  نشرت

، منذ فوز حمـاس فـي االنتخابـات         ه لقاء لزعيم سياسي اسرائيلي مع     أول فيعند جسر الكرامة قرب اريحا،      
  .التشريعية
حاولـة  فُسرت على أنهـا م    اللقاء  خطوة  أن  : أريحا من    محمد يونس   عن مراسلها  3/3/2006 الحياة   واضافت

وعلى رغم ان حزب العمل خارج الحكومـة، اال ان          . القادمةلتعزيز معسكر اليسار االسرائيلي في االنتخابات       
 آمالً ان يسهم ذلك في اعادة احياء فكرة المفاوضات والتسوية السياسية في نفـوس النـاخبين                 ، لبى طلبه  عباس

 ونريد التهدئة الستئناف مفاوضـات الوضـع        ،ضد العنف نحن   , قائال بذلكاعرب عن امله     حيث   .االسرائيليين
  أمـا  . يهمنا هو كيف ننطلق مرة اخرى الى السالم الذي يبنى على العدل ويرضي الطـرفين               ألن ما  ،النهائي

ادلى من جانبه بتصريحات متشددة بعض الشيء الرضاء الناخب االسرائيلي، مؤكدا ان حكومـة              فقد  بيرتس،  
. لقاء جاء بهدف تعزيز معسكر المعتدلين في الجانبين       ال الى ان    ومشيرا،  اسرائيل لن تتعامل مع حكومة حماس     

  . في اللقاءواشارك، قد  افراييم سنيهإضافة إلىابو ردينة، وعريقات يذكر أن 
سلسلة اللقاءات مع زعماء عرب التي بـادر        من أن    موقع هآرتس    هذكرما   3/3/2006 48عرب  وأورد موقع   

حيـث  . محور سياسي لتجاوز حماس وتعزيز مكانة الجهات المعتدلة في السلطة         انشاء  إلى  اليها بيرتس تهدف    
ال حرب لدينا مع العالم االسالمي وال مع العالم العربي وال مع الشعب الفلسطيني وانما حربنا هي ضد                  أن  قال  

يق لمواصلة  انه يتوجب منع نقل اموال الى االرهاب لكن يتوجب ايجاد طر          , قائالواضاف  . التنظيمات االرهابية 
الجدير بالذكر ان حزب العمل يأمل بان ينظر االسرائيليون الى هذه اللقاءات             .المساعدات االنسانية للفلسطينيين  

  . السياسية على ان بيرتس يعالج قضايا سياسية وليس قضايا اجتماعية واقتصادية فحسب
 والفلـسطينيين أن ينظـروا إلـى        نه يتعين على اإلسرائيليين   أ عباس   قول 2/3/2006سي ان ان    ونقل موقع   

موقف الـرافض للتعامـل مـع       ال س من جهته  كرر بيريت في حين   . اإلرهاب على أنّه أكبر تهديد في المستقبل      
  .حماس
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 مـن   ين الفلـسطيني  الصحافيينسلطات االحتالل منعت    إلى أن   : اريحا من   3/3/2006 الحياة الجديدة    ونوهت
إلى  ،قرارال شملهم   بمندعا   مما   . بيت الصحافة الحكومي اإلسرائيلي     حيازة بطاقة  يهملقاء، مشترطة عل  التغطية  
أن علـى   المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الصحفية العالمية الى التدخل لوقف هذه السياسة، مؤكدين             دعوة  

 .الصحفيين اإلسرائيليين ال يعاملون بمثل هذه المعاملة من قبل السلطة الفلسطينية
  

  ة إسرائيلية مماثلة فـي حال اعترفت حماس بهاعباس يستبعد خطو .4
استبعد محمود عباس أن تقابل إسرائيل احتمال اعتراف حماس بهـا           : وصفي خوشمان و ماجد األمير    -عمان  

وشدد، خالل لقائه أمس أعـضاء المجلـس         . أكد أهمية االعتراف بإسرائيل    ورغم ذلك فقد  . أي خطوة مماثلة  ب
 خصوصا وان الوضع الفلسطيني معقد      ، ضرورة إيجاد حل لمسألة االعتراف     الوطني المقيمين في األردن على    

على حماس القبـول    إن  وقال   .وان الحكومة الفلسطينية ال بد لها أن تجري اتصاالت ولقاءات مع اإلسرائيليين           
  .بخارطة الطريق من اجل أن نطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل

  3/3/2006الرأي األردنية 
  

  مسلحون يطلقون النار قرب مبنى التشريعي: رام اهللا .5
دفعت قوات االمن والشرطة باعداد كبيرة من افرادها ظهر امس، الى محيط مقر المجلس التـشريعي                : رام اهللا 
وحـسب   .، حيث كان رئيس المجلس في مكتبهه وذلك اثر قيام مسلحين باطالق النار بكثافة في محيط    ،برام اهللا 

 بفصل خمسة مدراء عامين     الدويكلمسلحين قدموا للتعبير عن احتجاجهم ضد تهديد        موظفين في المجلس، فان ا    
 كمـا  مجموعة من كتائب األقصى،به قام  ما  أكد محمود الرمحي، أن أبو مازن استنكر         من جهته    .من وظائفهم 

مـن  انه وعندما أوعز لعدد      بينما أوضح الدويك من جهته،       . وضع حرس الرئاسة في خدمة رئيس المجلس       أنه
، ما دفعه التخـاذ  هم قوبلت تعليماته بالرفض من قبل بعض     ،الموظفين بالتحضير ألجندة االجتماع القادم للمجلس     
 قيامه بفصل أي من الموظفين أو تعيين آخرين مشيرا          يافان .إجراءات وصفها بالصارمة لوضع حد لهذا التمرد      
تعداده لالجتماع مع قادة الكتائب ليـضعهم       وأعرب عن اس   .إلى أن هذه القضية من صالحيات ديوان الموظفين       

  .في صورة اإلجراءات التي اتخذها
  3/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  عد ورقة عمل للقمة العربية المقبلة   تالفلسطينيةلقيادة ا: ابو ردينة .6

قبـة لتحديـد    قال نبيل ابو ردينة ان القيادة الفلسطينية بصدد اعداد ورقة فلسطينية للقمة العربيـة المرت              : عمان
 خاصة واننا امام مفترق طـرق لـيس         .القادة العرب مع  مالمح التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، بالتنسيق        

 نحن نعول على موقف عربـي موحـد الن التهديـدات            أضاف قائال، و .كفلسطينيين فقط وانما المنطقة عموما    
  .واقف تتخذها بعض الدولاالسرائيلية مستمرة وال نريد ان ندخل في عزلة دولية نتيجة م

  3/3/2006الدستور 
  

  رحيل مندوب فلسطين السابق لدى األمم المتحدة .7
يعتبر من مؤسسي منظمة التحرير، وأول رئيس لبعثة فلسطين         الذي  نعى محمود عباس، زهدي ترزي      : رام اهللا 

  . في عمانتوفي الذي ،في األمم المتحدة
  2/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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   تصحيح اخطاء سياسة الواليات المتحدةيمكنهاروسيا  :أبو مرزوق .8
 ان روسيا يمكنها تصحيح اخطاء سياسة الواليات المتحـدة          ، امس ،اعلن موسى ابو مرزوق   :  اف ب  -موسكو  

 تستطيع روسيا ان تظهر للعالم رؤيـة اكثـر صـحة وشـفافية للمـشكلة                 قائال، واضاف .في الشرق االوسط  
  . من يستندون في مواقفهم فقط الى مصالح اسرائيلالفلسطينية، بخالف

  
  3/3/2006الرأي األردنية 

  
   في عملياتنااألساسحق المقاومة كان : الجهاد .9

للتصريحات المنسوبة الى محمود عباس حول العمليـات الجهاديـة          في بيان لها،     حركة الجهاد    سفتأ: بيروت
نفذت العمليات االستشهادية في كل مـن       ها   ان  وأكدت .رائيليةالتي نفذتها سرايا القدس رداً على االعتداءات االس       

تل ابيب والخضيرة انطالقاً من حقها في مقاومة المحتل والرد على االعتداءات االسرائيلية التي تواصلت على                
لم تتنكر من تلك العمليات أمام أي طرف كـان،       وأضافت أنها    .رغم اتفاق التهدئة المعلن ولم تتوقف حتى اآلن       

  . في أي وسيلة اعالميةوال
  3/3/2006الحياة 

  
  سرايا القدس تؤكد أن الدحدوح اغتيل بسيارة مفخخة .10

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي النقاب عن أن خالد            : الوكاالت, وائل بنات , غزة
معلومات توفرت لديها مـن      بناء على الدحدوح استشهد إثر عملية اغتيال تمت من خالل تفجير سيارة مفخخة            

 تم عن بعد بواسطة أحد العمالء أو عن طريق طائرات           ذلكقادت إلى أن    حيث   ،جهاز األمن الخاص التابع لها    
  .هاالستطالع التي كانت تحلق بكثافة في سماء المنطقة لحظة مرور

  3/3/2006الوطن السعودية 
  

   ناشط في حماس منزل في غامضانفجار  .11
 أن انفجاراً غامضاً وقع داخل منزل أحد نشطاء حماس فـي خـان              ، فلسطينية وشهود  ذكرت مصادر : ا.ب. د

  . لم تعرف بعده أسبابإال أن. يونس
  3/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  منشأة استراتيجية في عسقالنفي  يوقوع أضرار  قسامصاروخ .12

سـتراتيجية جنـوب مدينـة      قالت مصادر إسرائيلية أن صاروخ قسام قد سقط ظهر اليوم، بالقرب من منشأة إ             
كما جاء أن صاروخي قـسام قـد         . وقع ضرر بسيط للمنشأة    ماعسقالن، مما تسبب بإصابة شخص بجروح، في      

وفـي  . غزة، إال أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضـرار            سقطا بالقرب من المستوطنات الواقعة شمال     
 إلى   هنا تجدر اإلشارة  فيما   .ليوم باتجاه إسرائيل  السياق ذاته، قال موقع هآرتس أن خمسة صواريخ قد أطلقت ا          

أن المنطقة الصناعية الجنوبية في عسقالن تحوي عدداً من المنشآت التي تعتبر استراتيجية من بينهـا محطـة                  
  .توليد الطاقة، وانبوب نفط ومنشأة لتحلية مياه البحر

3/3/2006 48عرب  
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 يمية في فلسطينتقرير لألمم المتحدة يحذر من كارثة صحية وتعل .13
 حذر تقرير صادر عن مكاتب األمم المتحدة في القدس المحتلة امس من حدوث كوارث           :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

وحمل . في قطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد الفلسطيني من جراء حجب أموال الدعم عن السلطة الفلسطينية             
ا انها ما زالت مسؤولة عـن هـذه المنـاطق بحكـم             التقرير اسرائيل مسؤولية أساسية عن هذه األخطار مؤكد       

  : ويستعرض التقرير هذه األخطار على النحو التالي. احتاللها
  . الف فلسطيني، اي حوالي ربع السكان، يعيشون على الرواتب التي تدفعها السلطة942ـ هناك 

  .من السكان الفلسطينيين في حالة حجب تلك األموال% 64ـ نسبة الفقر سترتفع الى 
  . ـ جهاز التعليم الفلسطيني يعتمد بالكامل على الموازنة العامة

ـ الجهاز الصحي، حيث ستنعدم األموال لألدوية والتطعيم ورعاية األم والطفل وغيرها من سبل الوقاية مـن                 
  .األمراض، كما سيهدد جودة المياه ونظام جمع النفايات والصرف الصحي

  .ما يعني ارتفاع نسبة الجريمةة،  األمنيـ انخفاض مستوى عمل األجهزة
  3/3/2006الشرق األوسط 

  
 اإلعالن عن انطالق تنظيم شيعي ألول مرة في فلسطين .14

أعلن في رام اهللا امس عن تأسيس تنظيم شيعي جديد هو االول من نوعه في فلسطين التي تخلو مـن الـشيعة                      
سالمي الشيعي األعلى في فلـسطين بيانـاً     وأصدر التنظيم الجديد الذي يطلق على نفسه اسم المجلس اإل         . اصال

إننا وباسم اإلسالم العظيم ومن قلـب       : وجاء في البيان  . يحمل اسم محمد غوانمة الذي ادعى انه رئيس التنظيم        
وامتدح البيان   . فلسطين نعلن عن تأسيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في فلسطين امتدادا لالسالم العظيم            

يم امتداد للجمهورية االسالمية في إيران التي وصفها بـركيزة المشروع االسالمي العالمي            ايران، معتبراً التنظ  
وأضاف البيان، أن مشروع التنظـيم هـو        . على طريق اقامة خالفة اسالمية راشدة وعاصمتها القدس الشريف        

  . مشروع اسالمي دعوي في كل انحاء فلسطين
  3/3/2006الشرق األوسط 

  
  القرآن خالل ثمانية أشهرطفلة فلسطينية تحفظ  .15

 عاما حفظ القرآن الكريم، خالل ثمانية أشهر، ضمن مشروع ترعاه مؤسسة كويتيـة،              11أتمت طفلة فلسطينية    
وكانت الطفلة ريهام، وهي من سكان حي النصر بغزة، التحقت بإحدى حلقـات              .وتنفذه جمعية في مدينة غزة    

: الشبكة اإلعالمية الفلسطينية، عن ريهام قولها     "ونقلت    .ينهدف إلى زيادة عدد حفظة القرآن الكريم في فلسط        ت
إنها تستيقظ لصالة الفجر يومياً لحفظ صفحتين من القرآن، ثم تتجه لمراجعة دروسها، وبعد االنتهاء من ذلـك                  

بعد االنتهاء من الدوام المدرسي، أذهب مباشـرة        : وتابعت ".تساعد والدتها بعمل البيت قبل أن تتوجه للمدرسة       
وأكدت المحفِّظة  .  إلى دار القرآن الكريم، وأقوم بحفظ ثالث صفحات أخرى من القرآن، بعد ذلك أذهب للبيت              

  .إن الطالبة ريهام من المتفوقات في المدرسة، وتحصل كل عام على أعلى الدرجات"في دار القرآن الكريم، 
  2/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يسنجر قمة العنصرية والالسامية   كدعوة يعتبرون 48فلسطينيو  .16

 علـى دعـوة كيـسنجر       48عقب رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي          :وديع عواودة ،  القدس المحتلة 
لتعديل الحدود بالتأكيد على ان المواطنين العرب الذين تشبثوا بأرض آبائهم اتخذوا قرارا استراتيجيا للمحافظة               

 أصابتنا النكبـة بالقلـب ولـن        48وأضاف في العام    ،  ربي والفلسطيني وبالبقاء  على أرضهم وعلى انتمائهم الع    
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كثمن للبقـاء علـى     ” االسرائيلي“قال قدمنا تنازال كبيرا بحملنا جواز السفر        و. نسمح بتكرارها مهما كان الثمن    
ـ        ” االسرائيلية“أرضنا وال نزال نحمل بطاقة الهوية        سطينية علـى   ونتمسك بالمواطنة من اجل ان تقوم دولة فل

 تـشكل    لكيسنجر من جهته، اعتبر رئيس بلدية ام الفحم ان التصريحات المذكورة          .67االراضي المحتلة العام    
تكفينا نكبة واحدة وستة عقود من التهميش والتمييز ولن نـسمح بتكـرار             “قمة الالسامية والعنصرية، وأضاف     

  .”48نكبة ثانية لفلسطينيي 
  3/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   ألف معاق فلسطيني65االحتالل يخلف  .17

 ألف معاق فـي  130كشف دكتور في جامعة النجاح بنابلس عن وجود ما يزيد على        : أمين أبو وردة   -نابلس  
  ناتجة عن ممارسات االحتالل خـالل أحـداث          ، ألف حالة  65المجتمع الفلسطيني، وأن نصف هذه اإلعاقات         

  .االنتفاضة الثانية
  3/3/2006 الخليج اإلماراتية

  
  االحتالل يعتقل رئيس غرفة تجارة رام اهللا والبيرة  .18

 ذكرت مصادر امنية فلسطينية امس ان الجيش االسرائيلي اعتقل رئيس غرفة تجـارة رام               :  اف ب  -رام اهللا   
واوضحت هذه المصادر ان الجيش كـان       ،  اهللا والبيرة في الضفة الغربية محمد امين المقرب من حركة حماس          

  . رئيس الغرفة التجارية قبل عشرين يومااعتقل ابن
  3/3/2006الدستور 

  حماس وحزب اهللا وإيران تهدد العالم : لفني .19
 شددت وزيرة خارجية اسـرائيل      :لندن عمار الجندي   نقالً عن مراسلها في    3/3/2006الشرق األوسط   نشرت  

ة المكلـف بملـف الـشرق       هاولز وزير الدولة للشؤون الخارجي    . امس في مؤتمر صحافي في لندن مع د        يلفن
وقالت لفني، التي بدا عليها بعـض االرتبـاك فـي مـستهل             . االوسط، على ضرورة االستمرار بعزل حماس     

المؤتمر إن حماس تشكل الى جانب القيادة اإليرانية الجديدة وحزب اهللا موجة تطرف ال تهدد اسرائيل فحسب،                 
واعتبـرت فـي    . ان يصبح من الممكن التحدث اليها     وطالبت حماس بقبول شروط ثالثة قبل       . بل العالم بأسره  

من جهة اخرى قال دبلوماسـي بريطـاني         .تصريح ادلت به بادئ األمر أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة حالياً          
 ماليين جنيه كانت قـد رصـدتها كمـساعدات للـسلطة            10رفيع المستوى امس إن بالده قررت اإلفراج عن         

وعة من الصحافيين العرب، إن لندن عمدت الى ذلك بناء على قناعتها بان             واشار في لقاء مع مجم    . الفلسطينية
واشار الى  . السلطة قامت بعمل جيد لجهة التقيد بالمعايير التي حددت سابقاً في اطار المعامالت المالية وغيرها              

 معها ينحصر فـي     ان ثمة فارقا بين االدارة الفلسطينية الحالية، والذي كان خالف بريطانيا واالتحاد االوروبي            
مسائل تقنية، وبين االدارة التي تشكلها حماس، موضحاً ان موقف بالده حيال االخيرة يمكن تلخيصه باالنتظار                

وأضاف أن بريطانيا ستتعامل مع حكومة تقودها حماس على اساس مـا تقـرره              . ريثما تقول الحركة ما تريد    
  . االلتزام بهابشأن النقاط الثالث التي طالبتها لندن وجهات اخرى ب

 ليفني - اإلسرائيلي والبريطاني  نيالمسؤول أن   لندن سمير ناصيف   في 3/3/2006القدس العربي   وذكر مراسل   
رارهما لقاء توني بلير، ولكـن مواقفهمـا وردت فـي لقـاء             ط اسئلة الصحافيين الض   ى عل ا لم يرد  -هاولز.دو

التفصيل عن الموضوع، واكد بـان المـوقفين        للصحافة العربية مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية تحدث ب         
 االوروبي واالسرائيلي بالنسبة للتعامل مع حكومة بقيادة حماس هما متوافقـان، اال بالنـسبة الـي                 -البريطاني

بريطانيا اعلنت مرارا انها ال تؤيـد االغتيـاالت التـي            ف .سياسة االغتياالت المستهدفة التي تمارسها اسرائيل     
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ـ          ىورأ. لسطينيةتستهدف القيادات الف    ى بان الفلسطينيين صوتوا لحماس في كتصويت احتجاجي واعتراضي عل
. تصرف القيادة الفلسطينية السابقة وحكومتها الفتحاوية التوجه، وان الفلسطيني العادي يرغب باالمن والرخـاء             

تطبيـق خريطـة   وقال انه يشعر بتفاؤل بالنسبة الي نشوء الدولة الفلسطينية في المستقبل وخـصوصا اذا تـم                 
 .الطريق من جانب الجهتين

  
  دعوة قادة حماس إلى موسكو تشكل ضربة لمحاوالت إسرائيل عزل حماس : إسرائيل .20

قال الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن دعوة روسيا لقادة حماس تشكل ضـربة أخـرى                : الوكاالت
ن أن إعطاء الشرعية لحماس قبل أن يحصل         إن إسرائيل قلقة م    :وأضاف .لمحاوالت إسرائيل في عزل حماس    

   !تغيير لديها تغيير سياسي سيفشل إمكانية تحولها من منظمة إرهابية إلى حزب سياسي
  3/3/2006 48عرب 

  
  إسرائيل تستأنف التصدير العسكري للصين  .21

معـدات  سمحت وزارة الدفاع االسرائيلية للشركات االسرائيلية، أمس، باستئناف صـادراتها مـن ال            : أ ف ب  
ونقلت الصحف االسرائيلية عن مدير الوزارة تورين قولـه انـه تـم اصـدار بعـض                 . العسكرية الى الصين  

 الشركات ستاتي لرؤيتنا في وزارة الدفاع وسنحكم        :أضاف. تصريحات التصدير بالتعاون مع الواليات المتحدة     
نحن بلدان مستقالن نحترم    ... ر معها على كل قضية على حدة بالتشاور مع الواليات المتحدة او من دون التشاو            

وأكد ان واشنطن طلبت فرض ضوابط أشد، للتحقق من عدم تصدير المعدات العسكرية التـي               . مصالح كل منا  
تحتوي على مكونات اميركية من دون موافقة واشنطن المسبقة، في وقت تنوي فيه الوزارة انشاء قسم خاص،                 

  . ية للشركات الراغبة بتصدير االسلحةمكلف باالشراف على منح التصاريح الضرور
 3/3/2006السفير 

  
   يتحقق بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر  السالم: ناطوري كارتا .22

نؤمن بأن الطريق الوحيد للسالم يمر من خالل إقامة دولة فلسطينية على كل أراضـي                : وديع عواودة  ،القدس
لح الناطق بلسان حركة ناطوري كارتا اليهوديـة فـي بيـان            هذا ما قاله الحاخام داود صا     . فلسطين التاريخية 

أصدره في القدس المحتلة أمس، أوصى فيه باسم الدين اليهودي بالتفكيك السلمي والكامل للدولـة الـصهيونية،        
 :واضـاف . على أن تستبدل بها دولة واحدة من نهر األردن إلى البحر األبيض المتوسط، وهي دولة فلـسطين           

و المجتمع الدولي بأن يوقف مساعداته للدولة الصهيونية الشريرة، وأن يفرض جميـع بنـود   نحن نطالب ونرج  
وبذلك ترد الحقوق غير القابلة للتغيير للفلسطينيين بانشاء سـيادة علـى جميـع              . القانون الدولي على الصهاينة   

دهم أو الذين هربوا نتيجة     اراضي فلسطين التاريخية، وإعادة جميع الالجئين، بما في ذلك أحفادهم الذين تم طر            
وشدد أن هذا هو الحل الوحيد الذي من خالله نستطيع إنهاء المعاناة في فلسطين التاريخيـة،                 .للغزو الصهيوني 

وهو حل بسيط ووحيد، الفتا إلى ان العقيدة اليهودية ال يمكن أن تقبل الحل الذي يدعو إلنشاء دولتين، ألن أي                    
 ونحيـي رغبـة جميـع الحركـات         :واضـاف . طقة بغيضة ضد التوراة   دولة صهيونية في أي مكان هي هر      

واألحزاب الفلسطينية في العمل معا وبوحدة أخوية من أجل إعادة الحقوق الكاملة لجميع الفلسطينيين، بما فـي                 
ذلك الحق السائد في تحديد من يحق له الهجرة ألي جزء من فلسطين التاريخية، ومن يحق له أن يبقى مقيمـا                     

  . فيها
  3/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل هي الوحيدة التي يمكنها لعن من يمس أراضيها: حاخام إسرائيلي .23
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زعم الحاخام اإلسرائيلي الرئيسي السابق مردخاي الياهو أن كل رئيس وزراء في إسـرائيل              :  وائل بنات  ،غزة
ونقلـت   . ارتباطه عن العـالم    يتجرأ على المس بأرض إسرائيل أو يفك ارتباطه عن أجزاء أخرى منها سيفك            

 زعمه أنه ال يوجد أحد في العالم يمكنه أن يجري طقوس اللعنة علـى أحـد، وأن                  همجلة مشبحا األصولية عن   
وأضاف محذرا أن أرض إسرائيل تدفع لمـن         .الوحيدة التي يمكنها أن تجري طقوس اللعنة هي أرض إسرائيل         

نازالت في أرض إسرائيل أصيب بأذى، فما بالك بمـن لـم            يمس بها في هذا العالم نقدا، فكل من تحدث عن ت          
  .يكتف بأقوال بل أصابها بأذى حقيقي؟ والقائمة طويلة

  3/3/2006الوطن السعودية 
  

   غير العسكريأولمرتكديما يتراجع بسبب  .24
جع أبدت أوساط في كديما قلقاً في تراجع شعبية الحزب في استطالعات الرأي وعزا بعضها هذا الترا               : الناصرة

إلى غياب شارون عن الحياة السياسية وإلى حقيقة أن اإلسرائيليين ال يرون في أولمرت خير خلف لخير سلف،                  
فشارون في نظرهم سيد األمن وصاحب الخبرة، فيما سجل أولمرت العسكري غير حافل، وهذه الحقائق تقضم                

لو جرت اإلنتخابات اليوم لحـصل      من شعبيته وتصب في مصلحة اليمين، وطبقاً الستطالع هآرتس أمس، فإنه            
 للتحالف اليميني المتطرف، واختلفت األرقـام فـي         11 لليكود و  15 مقعداً للعمل و   19 مقعداً، و  37كديما على   

 واإلتحاد القـومي    18 مقعداً والليكود على       31 مقعداً والعمل على     39استطالع معاريف إذ حصل كديما على       
 أن تشهد األسابيع األربعة المتبقية على موعد اإلنتخابات انقالبـاً فـي             مع ذلك، استبعد معلقون   .  مقاعد 9على  

النتائج يؤدي إلى خسارة كديما الريادة، لكنهم أشاروا إلى أن من شأن حدث أمني كبير مثل عملية استـشهادية،                   
  .أن يؤثر فعالً على النتائج، ويفيد الليكود وأحزاب اليمين المتشدد

  3/3/2006الحياة 
  

  تحذر رعاياها من السفر الى مصر واالردناسرائيل  .25
حذرت وزارة الخارجية االسرائيلية امس مواطنيها من السفر للسياحة في سـيناء حفاظـا    :كتب إسالم الشافعي 

كشفت معاريف عن تقرير خاص للموساد زعم فيه استعداد خلية فلسطينية مـسلحة متواجـدة               و.  سالمتهم ىعل
 فلسطينيين أو   ىدد من السياح االسرائيليين في سيناء بهدف استبدالهم بأسر        حاليا في سيناء مهاجمة واختطاف ع     

وفي نفس الوقت حذرت وحـدة مكافحـة االرهـاب الـسياح             .القيام بعمل تفجير يستهدف السياح اإلسرائيليين     
االسرائيليين من السفر إلي الدول العربية ومصر واالردن بشكل خاص بعد تزايـد اشـارات وقـوع عمليـة                   

  .ف السياح االسرائيليينتستهد
  3/3/2006الوفد المصرية 

  
  مخول يؤسس شبكة برلمانيين ضد التسلح النووي .26

 الكنيست عصام مخول مع مجموعة من البرلمانيين البارزين في شتى انحاء العـالم، الـى                عضو بادر   :القدس
تسلّح النووي وانتشار األسـلحة     تأسيس شبكة البرلمانيين المناهضين للتسلّح النووي التي تنظر بقلق بالغ الى ال           

النووية، وترى انه ليس مصدرا لألمن والهدوء في العالم بل الى التهديد األكبر للبشرية، وخصوصا في منطقة                 
  .الشرق األوسط بسبب الضجة المثارة حول السياسات النووية في هذه المنطقة

  3/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

   إلى خارج البالد خشية اإلعتقال رالسفضباط اإلحتالل مترددون في  .27
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قالت مصادر إسرائيلية أن كبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي انتقدوا قرار الجيش بعدم إرسال الضابط أفيـف                 
وجاء أن القرار كان له أصـداء        .كوخافي إلى بريطانيا وذلك خشية تعرضه لإلعتقال لدوره في جرائم الحرب          

 المخاوف من نتائج بعيدة المدى بالنسبة لمن يقوم بـدور مركـزي فـي               كبيرة في وسط ضباط الجيش، وأثار     
ونقلت هآرتس تصريحات عناصر في الجيش، في ظل زيارة قـادة حمـاس              .الحرب في األراضي الفلسطينية   

كبار قادة حماس، مشعل، وعما قريب هنية، بإمكانهم التجول في العالم حسب رغبـاتهم، أمـا                : لموسكو، تقول 
  !البقاء في البيت خشية اإلعتقالكوخافي فعليه 

  3/3/2006 48عرب 
  

  التفوق العسكري لم يحقق انتصارات سياسية : كتاب إسرائيلي عن مسيرة الحماقة .28
  النقاب عن أن أسـطورة     قلة مقابل كثرة؟  كشف كتاب إسرائيلي جديد بعنوان      : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

إلحاق الجيش اإلسرائيلي الهزيمة بجيوش أكبر، وأقوى منه، ال تعتمد علـى أي أسـاس، وأن العكـس هـو                    
، أن  1958وينقل الكتاب عن وثيقة سرية أعدتها غرفة العمليات في الجيش اإلسرائيلي، فـي العـام                . الصحيح

ش عربيـة، ومقـاتلين      كانوا ضعف عدد الجنود من أربعـة جيـو         1948جنود الدولة العبرية في حرب العام       
وحسب الوثيقة السرية بلغ عدد جنود الجيش اإلسرائيلي في حرب االسـتقالل            . فلسطينيين شاركوا في الحرب   

 توفر إلسرائيل تفوق كمـي فـي        1948وكتب زئيف تساحور، في يديعوت أحرنوت أنه منذ حرب          .  ألفاً 117
توى التدريب، ونوعية القيادة والتنظيم، فـسنجد أن        وأشار إلى أنه إذا أضيف إلى ذلك الحافز مس        . ميادين القتال 

وبين أنه إذا كانت الحرب مجرد مرحلة عسكرية تهدف إلـى تحقيـق             . التفوق كان عظيماً، وآخذاً في االزدياد     
هدف سياسي، فإن نتائج حروب إسرائيل تدل على فرق كبير بين االنتصارات العسكرية، وبـين اإلنجـازات                 

 لم يمنع انـسحاب إسـرائيل الـسريع         1956ور فإن النصر الكبير في حرب سيناء        وفي نظر تساح  . السياسية
وكذلك الحال في حرب لبنان، وفي االنتفاضـتين،        . والتام، ما جعل جمال عبد الناصر يخرج من الحرب بطالً         

 حيث كان التفوق النوعي والكمي إلسرائيل كبيراً جداً، غير أن النصر السياسي على وجه الخصوص كان من                
فنتائج االنتفاضة األولـى والثانيـة هـي التـي منحـت            . نصيب من لم تكن لديه الفرصة النتصار عسكري       

أن : ويعتبر تساحور أن الخالصة من كل حروب إسرائيل هي        . الفلسطينيين االعتراف العالمي بحقهم في الدولة     
هو غير مزعزع، وهو ذو معنى      تفوق القوة العسكرية إلسرائيل له معنى واحد، صارم، وفي المستقبل المنظور            

وأن المنهج، الذي وجه القيادة اإلسرائيلية على امتداد السنين، القائل          . استراتيجي، ولكن هذا التفوق محدود جداً     
غير أن مسيرة القوة مـستمرة بـال        . بأن ما ال يحدث بالقوة يمكن أن يحدث بمزيد من القوة تم دحضه مراراً             

  . ان الجميع محشور في الحلقة المفرغة لمسيرة الحماقةغايات، ومن دون نهاية، حيث
  3/3/2006السفير 

  
 السلطة تطالب مصر بالسماح بتصدير محاصيل عبر رفح .29

. طالبت السلطة الفلسطينية مصر بالسماح للمزارعين الفلسطينيين بتصدير محاصيلهم من خالل معبـر رفـح              
لى نظيره المصري حثه على اتخاذ قرار بهذا الـصدد          وبعث وزير الزراعة الفلسطيني وليد عبد ربه برسالة ا        

بسبب ما يتكبده المزارعون الفلسطينيون من خسائر بسبب رفض اسرائيل السماح بتصدير المحاصيل الزراعية              
  . ألف دوالر330واشار الى ان المزارعين الفلسطينيين يخسرون يومياً حوالي . عبر موانئها

  3/3/2006الشرق األوسط 
  

   رواتب الفلسطينيين ارجاء دفع .30
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 ان السلطة الفلسطينية ستتأخر في دفع رواتـب         ، أمس الخميس  ، قال مسؤول فلسطيني كبير    :رام اهللا ، رويترز   
 ألفا من الموظفين وافراد االمن لنحو أسبوعين بسبب امتناع اسرائيل عن تحويل عوائد الـضرائب                140قرابة  
 انهم يتوقعون أن يحصل الموظفون على رواتبهم في غضون          ، لرويترز ،وقال وزير االقتصاد الفلسطيني    .اليها

وقـال سـنقرط ان االمـر        .وأضاف أنهم ال يزالون يطالبون اسرائيل برد أمـوالهم        . نحو أسبوعين من االن   
سيستغرق من السلطة الفلسطينية حتى منتصف اذار على االرجح للحصول على االموال التي تعهد بها االتحاد                

  .لعربيةاالوروبي والدول ا
  3/3/2006الدستور 

  
 التحضير لمهرجانات ثقافية فلسطينية رغم التحديات .31

على الرغم من التحديات والمشاكل فإن بعض المؤسسات الثقافية في مدينة رام اهللا مصممة على تنفيذ عدد من                  
حصيل تـصاريح   وقالت منسقة مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر لدينا مشاكل بت         . المهرجانات الفنية هذه السنة   
 . لكننا لم نواجه أي مشاكل داخلية رغم بعض التخوفات بعد فتـرة االنتخابـات             ... ولم نحصل عليها حتى االن    

وقالت مديرة مركز الفن الشعبي ومهرجان فلسطين الدولي بأن هذه السنة تشهد تحديا أكبر، وتـضيف هنـاك                  
ه هذه المهرجانات تحديا داخليا أمام تغييـر        وتواج . تخوف سياسي من اجتياح اسرائيلي وأيضا تخوف داخلي       
  .متوقع للسياسة الفلسطينية بعد فوز حماس وتسلمها للحكم

  3/3/2006الشرق األوسط 
  

  واشنطن ستضغط على قمة الخرطوم لالمتناع عن تقديم مساعدات لـحماس .32
ة التـي سـتنعقد فـي       أكد ديفيد ويلش أن االدارة األميركية ستطلب من القمة العربي         :   جويس كرم  -واشنطن  

الخرطوم، ممارسة ضغوط على حركة حماس واالمتناع عن تقديم أي مساعدات لحكومتها اذا واصلت رفـض                
محمود عباس، مؤكدا أن المسؤولية اليوم تقع في مربـع          لوجدد دعمه   . تنفيذ مطالب اللجنة الرباعية وواشنطن    

أمام لجنة العالقات الدولية في الكونغرس عدم       تعهد ويلش   و .حماس الموضوعة بين خياري السالم أو االرهاب      
 مؤكدا أن واشنطن استردت من السلطة الفلسطينية أول         .تقديم أي دوالر للحركة ما لم تلتزم الشروط المطروحة        

  . ألف دوالر كانت مخصصة العادة اعمار غزة بعد االنسحاب76 مليون و30من أمس مبلغ 
  3/3/2006الحياة 

  
 ربون عن أسفهم لزيارة حماسالمقاتلون الشيشان يع .33

 نقلت المصادر الروسية ما اعلنه موالدي اودوغوف احد قادة المقاتلين الشيشان عن ان              :  سامي عمارة  ،موسكو
واعتبر اودوغـوف ان موافقـة      .  وفد حماس الى موسكو    زعماء المقاتلين يعربون عن اسفهم تجاه اتمام زيارة       

اطئ الذي اختارته قيادة حماس، واشار الـى ان حمـاس طالمـا     حماس على زيارة موسكو استمرار للنهج الخ      
  . في ما تبدو هذه المشاركة اليوم خطوة نحو االعتراف باسرائيل،تجنبت المشاركة في االنتخابات الفلسطينية

  3/3/2006الشرق األوسط 
  

  االتحاد االوروبي يلقي بثقله خلف عباس .34
االتحاد األوروبي سيستضيف محمود عبـاس إلجـراء         قال مسؤولون اوروبيون أمس ان       : رويترز ،بروكسل

وقال مسؤول اوروبي بشأن الزيارة المقررة فـي         .محادثات في وقت الحق هذا الشهر في لفتة واضحة لتأييده         
سيكون هناك تبادل لوجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة ونعم بالطبع سـنظهر دعمنـا              " آذار الحالي    15حدود  
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تفاصيل كاملة عن برنامج زيارة عباس، لكن مسؤولين قالوا إنه سيلقى خطابا مهمـا              ولم تتوفرعلى الفور     ".له
  .أمام البرلمان األوروبي في ستراسبورج ويلتقي خافيير سوالنا

  3/3/2006الغد األردنية 
  
  

  تعاملنا مع موانئ دبي العالمية وال خوف منها : شركة إسرائيلية .35
 تربطها عالقات شراكة متينة مع أكبر شركة شـحن بحـري فـي             كشفت وثيقة أن شركة موانئ دبي العالمية،      

" إيدون أوفـر  " على نسخة من رسالة كتبها رئيس الشركة         CNNوحصلت   .إسرائيل، وهي شركة زيم للمالحة    
ووجهها للسيناتور هيالري كلينتون، التي تعارض المصادقة على الصفقة، عبر فيها عـن مـساندته المطلقـة                 

أثناء شراكتنا الطويلـة مـع      " فبراير، قال أوفر     22وفي الرسالة التي تحمل تاريخ       .لميةلشركة موانئ دبي العا   
وأكّد أوفر في    ."موانئ دبي العالمية، لم نلحظ ولو مشكلة أمنية واحدة في هذه الموانئ، وال في أي ميناء تديره                

ـ  ول فـي دولـة     مـصدر مـسؤ    . ما ورد في الرسالة التي وجهها من مكتبه في تل أبيب           CNNتصريحات ل
 عدة بالعـالم، وبالتـالي عليهـا        عركة موانىء دبي العالمية، لها فرو     شاإلمارات علق على الرسالة بالقول إن       

شركة احترام المقاطعة   الوبالتالي فعلى   "واضاف المصدر،    ."أحترام العقود والصفقات المطبقة في تلك الموانىء      
  ."   إلماراتاإلسرائيلية من الدرجة األولى المطبقة في دولة ا

  3/3/2006سي ان ان 
  

   األوسط تعيد لروسيا دورها في المنطقةالشرقاضطرابات  .36
 يقول محللون إن محاوالت روسيا للتوسط في الشرق األوسط وإيران تعكس رغبة الكـرملين فـي                 : رويترز

وقـال   .الـسوفييتي استعادة دور مؤثر فعليا في الشؤون العالمية بعد أن انتهى هذا الدور مع انهيار االتحـاد                 
الكل يبدو سعيدا بقيام روسيا بـدور ال يجـرؤ          “كازينوف المحلل في معهد االقتصاد العالمي والعالقات الدولية         

حتى جغرافيا فإننا نقع بـين      “ومن جانبه قال دلياجين مدير معهد مشكالت العولمة          .”أحد غيرها على القيام به    
يتعين أن نوازن بينها لنتمكن     “وأضاف  ” . اإلسالمي والصين  الغرب والجنوب ... ثالث حضارات تتوسع بسرعة   

ويعتقد العديد من المحللين أن جهود موسكو تأتي كذلك في إطار سياسة أشـمل ينتهجهـا بـوتين                   .”من البقاء 
لالبتعاد عن السياسات الموالية للغرب لسلفه بوريس يلتسن ومحاولة جعل روسيا فـي وضـع أكثـر توازنـا                   

  .دبلوماسيا
  3/3/2006ج اإلماراتية الخلي

  
  تجربة حماس فريدة  :عّباس .37

  ما هو حجم األزمة المالية لدى السلطة؟:  غسان شربل–صنعاء 
  . إذا لم نرتب حالنا شهرياً لتأمين الرواتب سنواجه مشكلة كبرى-
   هل صارت حماس مطالبة بضبط الفلتان األمني؟*
  .الفوضى والسالح.  نعم، بعد تشكيل الحكومة-
   حماس تسلمت من الناخبين الفلسطينيين كمية كبيرة من المصاعب؟ إذاً*
هل تعرف معنى . كل من يأتي الى السلطة عليه ان يتوقع أال تكون نزهة.  نعم حماس مقبلة على مصاعب-

وزير المال يريد . لكل وزير عالقات يومية مع اسرائيل. 24 وزيراً أو 20مجيء حماس الى السلطة؟ لديهم 
هناك : ال بد من اتصاالت باالسرائيليين. هناك وزراء االقتصاد والمياه والكهرباء والشؤون األمنيةالعائدات و
  .ويفترض بمن يأتي الى السلطة ان يكون عارفاً بمستلزماتها وتعقيداتها. تداخل يومي
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   هل هناك صيغة يمكن أن تضمن لوزراء حماس عدم التعاطي مع اسرائيل؟*
  ذلك، كيف ستمشي مصالح الناس؟ لنفترض انهم اختاروا -
   كأن تتحمل منظمة التحرير مسؤولية التفاوض مع اسرائيل؟*
 المنظمة تتحمل هذه المسؤولية، لكن لجنة المفاوضات تضم رئيس المجلس التشريعي ورئيس الوزراء -

. سطينيووزيري الخارجية والمال، فضالً عن رئيس لجنة المفاوضات وهو صائب عريقات وأنا الرئيس الفل
قد ال يذهب رئيس الوزراء الى جلسات التفاوض، لكن . واللجنة تفاوض باسم منظمة التحرير وتوقّع باسمها

. والحقيقة ان المفاوضات هي جزء واحد وصغير ومؤجل من عالقاتنا مع اسرائيل. التفاوض يتم باسم الجميع
أنا شخصياً . شكالت تحتاج حلوالً أو تنسيقاًالمفاوضات مجمدة عملياً منذ سنوات، لكن الحياة اليومية تطرح م

 ساعة على األقل انني 24كلما أردت مغادرة الضفة الى غزة يتصل مرافقي بالسلطات االسرائيلية ويبلغها قبل 
  .سأغادر في الساعة الفالنية وبصحبتي فالن وفالن وفالن وأرقام هوياتهم

  لضفة، هل سيضطر الى التزام االجراءات نفسها؟ إذا أراد اسماعيل هنية غداً االنتقال بين غزة وا*
  . نعم-
في لبنان جدل حول السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وعلى سبيل المثال السالح الموجود في الناعمة * 

  ما هو موقفكم؟. جنوب بيروت
طيني نريد إذا كنا في الداخل الفلس. قلت هذا بصراحة وأكرره اآلن.  هذا السالح يجب أال يكون موجوداً-

  .ال ضرورة لهذا السالح. سالحاً شرعياً وحيداً، فعلينا ان نتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية
  لماذا؟. يبدو رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان منشغالً بالمتاعب الفلسطينية* 
ه في الساحة صارت كبيرة عالقات. حواراتنا في غالبيتها أمنية.  انه وزير األمن، وغالب قضايانا أمنية-

انه . انه رجل عاقل يعي تماماً مصالح بالده ومصالح شعبنا ويسعى الى مساعدتنا. وواسعة وشبكتها تشمل الكل
  . يقوم على الوضوح وأسلوبه في التفاوض .رجل واضح ال يجامل

   هل يشارك حالياً في إنضاج موقف حماس؟*
ها للتطورات وتصورها لما تفترض أن يكون عليه الموقف  انه بال شك يبلِّغ حماس موقف مصر وقراءت-

فما يجرى في فلسطين . ال يجاملني إذا كان رأيه مختلفاً. نتحاور. يبلغني األشياء نفسها في لقاءاتنا. الفلسطيني
  .يؤثر أيضاً في مصر

  د حماس؟ هل يشجع أي نجاح لـ حماس في الحكومة االسالميين في المنطقة، وهل تلعب هذه المخاوف ض*
طبعاً إذا نجحت . التجربة الجزائرية لم تحصل. التجربة التركية مختلفة.  أعتقد بأن تجربة حماس فريدة-

  .األمر نفسه بالنسبة الى الفشل. تجربة حماس ستكون لها انعكاسات
   هل لديكم كسلطة عالقات مع حزب اهللا في لبنان؟*
ال أعرف اذا كانت هناك من قبل عالقات أو .  بالخصومةهذا ال يعني ان العالقات عدائية أو تمتاز.  ال-

  .في عهدي ال علم لي بوجود اتصاالت. اتصاالت
هل لديكم كسلطة معلومات عن دور ما للحزب .  هناك من يتهم حزب اهللا بتدريب عناصر أو تقديم مساعدات*

  في األراضي الفلسطينية؟
  .القة سلبية وال توجد عالقة ايجابيةمع حزب اهللا ال توجد ع. ليست لدينا معلومات.  ال-
   كيف تتوقع نتائج االنتخابات االسرائيلية؟*
يتقدم حزب كاديما على اآلخرين ويأتي بعده حزب العمل ثم ليكود ثالثاً :  يمكن أن تكون على الشكل اآلتي-

  .وبعدهم شاس وشينوي
   ماذا يفعل انتصار كاديما بالمفاوضات؟*
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اآلن ال يتكلم قادة هذا الحزب على . كار شارون مع احتمال حصول بعض التعديالت كاديما حالياً هي كل اف-
  .يتحدثون بلغة متشددة لكسب األصوات. المفاوضات لئال يخسروا االنتخابات

   هل أثر غياب آرييل شارون في كاديما وعملية السالم؟*
ال أستطيع اآلن أن . سحق رابينالتسويات معه أصعب بكثير منها مع إ.  شارون رجل صعب جداً عقائدياً-

بمعنى أنه إذا قال فعل، ولكن هيهات ان . في الوقت نفسه شارون صاحب قرار. أحكم على إيهود أولمرت
  .يقول

   كم مرة التقيت شارون؟*
أعتقد بأن ذلك كان . حدث نوع من التسريب من جهتهم. كان سرياً. اللقاء األول معه كان في مزرعته.  نعم-

  .نت مسؤوالً عن المفاوضات وك1998في 
   كيف كان اللقاء وبماذا شعرت؟*
هذه : يأتي شارون الى اللقاء وقد كتب نقاطاً ويقرأها ويقول.  كان اللقاء واضحاً جداً ومحدداً جداً وبال نتائج-

 .في المقابل أقول له قناعات الجانب الفلسطيني. قناعاتي، أنا أعرف انك ال توافق عليها ولكن هذا رأيي
  .التفاوض مع شارون عملية صعبة جداً جداً

   هل كانت لديه كراهية خاصة للرئيس ياسر عرفات؟*
  .نعم كان يكرهه ويرفض ان يصافحه. األسباب كثيرة. هذه احدى النقاط . نعم-
   لم يصافحه على اإلطالق؟*
 أيام كانا خاللها وجهاً التقينا في مفاوضات واي ريفر لمدة تسعة. نعم غاب الرجالن بال مصافحة؟ . أبداً-

  .1997كان شارون وزيراً للخارجية في . وكان شارون يدخل االجتماع وال يصافح أبو عمار. لوجه
   هل تجزم بأنه لم تحدث أي مصافحة بين الرجلين؟*
في آخر لقاء في إيريز مع الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون رفض خالل .  نعم لم تحدث أي مصافحة-

  .ان يصافح أبو عمار الذي رفض أن يصافحه خالل الخروجالدخول 
   هل كان عرفات يكره شارون بالدرجة نفسها؟*
  . كانت المشاعر متبادلة-
   هل كان سهالً عليك أن تصافح شارون؟*
-أنا . من يرفض أن يصافحني أرفض أن أصافحه، لكنني ال أتخذ موقفاً مسبقاً.  أنا أسلّم على من يسلّم علي

صافحنا إيهود باراك الذي قتل كمال عدوان . لقد صافحنا إسحق رابين كاسر عظام الفلسطينيين. تائجأريد ن
إذا كنت تبحث عن حقوقك عبر المفاوضات، فهناك ). 1973في بيروت في (وأبو يوسف النجار وكمال ناصر 

  .مسائل ال بد منها
  طينيين الثالثة؟ ألم يكن ياسر عرفات يشعر بصعوبة مصافحة قاتل القادة الفلس*
لكن ياسر عرفات كان يعرف اننا في مرحلة أخرى وأن .  طبعاً كان يشعر بذلك، وكلنا كنا نشعر باألمر نفسه-

  .لدينا حقوقاً يجب أن نحصل عليها وأن السالم يبرم مع األعداء
زالت يفرضها  هل لديك شعور بأن ياسر عرفات كان يفضل في داخله الذهاب الى التاريخ من دون تقديم تنا*

  الحل النهائي؟
أستطيع القول انه الرجل البراغماتي األول في . انه رجل براغماتي.  هذه ليست شخصية ياسر عرفات-

الطرف . اقتنع بخيار أوسلو وسار فيه. إذا اقتنع بأمر مشى فيه. الشرق االوسط، وهو بالتأكيد رجل شجاع
ياسر عرفات ليس من أصحاب . سنوات األربع األخيرةاآلخر هو الذي حشر ياسر عرفات في الزاوية في ال

وضعوه في الزاوية فبدا وكأنه رفضاوي ولم يكن . يستمع ويناقش ويأخذ ويعطي. الرفض المتواصل والمطلق
في مسألة القدس مثالً ال يتنازل . يوماً كذلك، وبدا انه متصلب ولم يكن يوماً متصلباً إال في األمور األساسية
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أنا مثل ياسر عرفات . الحدود ومسألة الالجئين. هناك مسائل ال يقبل بها وال نقبل بها نحن. هولو قطعت رقبت
. في قضايا المرحلة االنتقالية كنا نتجادل ثم أقبل بما يعرضه االسرائيليون. سأعطيك مثاالً .من المدرسة نفسها

نطلب نحن . لمئة من الضفة في ا10يقولون سننسحب من . السبب انني لم أكن أوقع على الحل النهائي
. يمكن أن تكون مرناً حين ال يكون هناك توقيع.  في المئة فنوافق12يقبلون بـ.  في المئة20االنسحاب من 

في المسار النهائي طالبوا الجانب الفلسطيني بالتنازل عن واحد في المئة من الحدود فرفضت وقلت لهم ال 
أنا ال أقول بإعادة . يحتاج الى الحل والجانب االسرائيلي مسؤولموضوع الالجئين . نتنازل عن سنتيمتر واحد

لكنني ال أقبل . بدأنا نناقش مع كلينتون من يحق له العودة. خمسة ماليين، لكنني أطالب بالبحث في المبدأ
  .تغييب المبدأ أو التخلي عنه مقابل وقف االستيطان

   هل تفتقد ياسر عرفات أحياناً؟*
  . وكان قادراً ان يلم الشعب الفلسطيني. ن ياسر عرفات بتاريخيته يشكل لنا مظلةكا.  أفتقده دائماً-
   كيف كانت عالقته بـ حماس؟*
  .وكان خالد مشعل على اتصال دائم معه ويكاد يكون يومياً.  كانت مليحة-
   هل يمكن القول ان مشعل براغماتي؟*
  . خالد مشعل رجل عاقل-
  .بو عمار استوقفتني كلمة استشهاد األخ أ*
أنا لي أفكاري الخاصة وقناعاتي الخاصة : طلب األخوان مني ان أترشح للرئاسة، فأجبت.  نعم وسأجيبك-

نزلت الى الجمهور وقلت رأيي بصراحة، والحقيقة انني . تمسكوا بموقفهم. التي قد ال تصادف هوى جماهيرياً
وأنا مع االعتذار  سلو وضد االنتفاضة المسلحة،قلت لهم أنا مع السالم ومع أو. ما كنت ألزعل لو لم ينتخبوني

أنا شخصياً كنت من األساس ضد انزالق . كثيرون لم يكونوا في وارد قبول النقطة األخيرة. من الكويت
بعض االخوان كانوا يقولون لي دعك من هذه التصريحات، . الفلسطينيين الى سياسة المحاور أو التمحور

لب مني أن أؤجل هذه التصريحات فقلت ال أستطيع، حين اعتذرت من أحدهم شخص تعرفه انت جيداً، ط
أجبته انني لست . واهللا لو كان عبدالناصر مرشحاً واعتذر لسقط في االنتخابات: الكويتيين قال لي أحد اخواننا

  .باحثاً عن النجاح بل عن الحقيقة وأريد ألي نجاح أن يكون مستنداً اليها
  لتي تأخذ الجماهير الى مواقف غير واقعية؟ هل تخشى من هذه الحماسة ا*
حين ينطلق . هنا لعبة التضليل. أحياناً تأخذ الحماسة الجماهير الى مواقف غير واقعية على االطالق.  نعم-

. أنا حين كان علي أن أواجه الجماهير، قلت ما اعتبره صحيحاً. الخطباء في العنتريات وإثارة مشاعر الناس
ال يريد أن يسير في تظاهرة ال . الشعب يريد الحقيقة وال يريد أن يضلَّل. زيادة أو نقصانقلت قناعتي من دون 
  .الشعب يصبح أقوى حين يعرف الحقائق. يعرف الى أين تؤدي

   قلتَ أن الرئيس ياسر عرفات استشهد، لماذا استخدمت كلمة استشهد؟*
لذلك قلت ان الملف سيبقى . ينا اية براهينليست لد.  لدينا شبهات بأن ياسر عرفات قد يكون قتل بالسم-

هل صحيح انه مات بفعل تكسر الصفائح؟ وهل جاء التكسر طبيعياً ويتعلق . مفتوحاً الى ان نعرف الحقيقة
  .يجب ان نعرف الحقيقة. بالشيخوخة أم ان شيئاً آخر حصل

   كيف يبقى الملف مفتوحاً، هل تتابعونه؟*
ربما تأتينا من شخص ال نعرفه، ربما . بكل الناس بحــثاً عن الحقيقةالملف مفتوح ونحن نتصل .  طبعاً-

  .هذا ما حصل: يقول
   الرئيس بشار األسد اتهم اسرائيل بقتل عرفات؟*
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قال لنا . أنا أقول هناك شبهة.  أنا احتاج الى براهين كي أوجه إصبع االتهام الى هذه الجهة أو تلك-
. وهم صادقون. إذاً هناك سموم ال يعرفونها. دمه من السموم التي نعرفهالم يثبت ان هناك سماً في : الفرنسيون

  .هذه حدود عملي: الطبيب الصادق يقول
   كيف تنظرون الى الوضع في العراق في ضوء التطورات األخيرة؟*
خط  بال شك، الوضع العراقي ظهر أخيراً وكأنه يشهد حرباً طائفية، وأنا متأكد من ان كثيرين دخلوا على ال-

  .نأمل بأن يتنبه األخوة العراقيون لألمر، ألن هذه الفتنة تهدد المنطقة كلها. إلشعال نار الفتنة بين السنّة والشيعة
   السعودية؟– كيف تصف العالقات الفلسطينية *
وهي في طليعة من ساعدوا الشعب . والسعودية تقدم كل ما التزمت تقديمه.  عالقات ممتازة بكل وجوهها-

  .ني وفي طليعة من التزموا تقديم مساعداتالفلسطي
   اللبناني الحالي؟– هل يقلقكم االشتباك السوري *
نتمنى ان تحل هذه .  يقلقنا أي اشتباك بين دولتين عربيتين، ألنه يضر بمصالحنا ومصالح شعوب المنطقة-

  .المشكالت بحكمة العاقلين
  3/3/2006الحياة 

  
   نجاح حماس له أبعاد سياسية وفكرية .38

 حمادة فراعنة
حركة حماس بعد انتصارها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية وقبلها االنتخابات البلدية ال تـستطيع وحـدها                
على الرغم من الهامش االستقاللي الممنوح لها من حركة االخوان المسلمين العالمية ال تستطيع تقديم اجابـات                 

ن قرار حركة االخوان المسلمين العالمية، فهذا قرار ذات طابع          من جانبها تتعلق باالعتراف باسرائيل بمعزل ع      
استراتيجي له استحقاقات فكرية وسياسية بعيدة المدى والتأثير، ونجاح أو فشل حركة حماس في ادارة الـسلطة                 
الوطنية الفلسطينية له ايضا انعكاسات على مجمل االوضاع المحيطة في فلسطين ولذلك لـن تتـرك جماعـة                  

لمسلمين حركة حماس وحدها تواجه الفشل او تحقق النجـاح فـي مواجهـة االحـتالل ومـشروعه              االخوان ا 
  .االستعماري التوسعي المتفوق عسكريا وماليا وتكنولوجيا واستخباريا

ضعف االحزاب والفصائل اليسارية والقومية في العالم العربي يعود الى هزيمة الـشيوعية اوال والـى فـشل                  
 ان نجاح او فشل حركة حماس الفلسطينية كحركة سياسية مرتبطـة بجماعـة االخـوان      الحركة القومية ولذلك  

المسلمين، في ادارتها للسلطة الوطنية سينعكس على موقع ومكانة احزاب االخوان المسلمين المحلية ومن هنـا                
ركة حماس لن   تكمن االهمية السياسية الفكرية لمدى نجاح او اخفاق حركة حماس فلسطينيا ومن هنا يبدو ان مع               

تكون وحدها بل سيضع االخوان المسلمين بكل ثقلههم الى جانب حركة حماس حتى ال يـصيبها الفـشل بعـد                    
  .النجاح الذي حققته لنفسها في مواجهة االحتالل اوال وفي صناديق االقتراع ثانيا

  3/3/2006الرأي األردنية 
  

  كيف يمكن مواجهة إسرائيل بجبهة ثنائية؟ .39
  جواد البشيتي 

إنما تضرب جذورها عميقا    ‚ أي التي في مقدورها أن تشق الطريق إلى تغيير في الواقع يعتد به            ‚ لسياسة القوية ا
فإذا أردتَ تغيير مواقف الناس فال مفر لك من أن تبدأ هذا العمـل              ‚ وتمتثل للضرورات ‚ في الحاجات األساسية  

هو ما قامت وتقوم به     ‚ له ووسائله وأدواته المختلفة   بأشكا‚ وهذا العمل ‚ بتغيير سلَّم الحاجات والضرورات لديهم    
فهذا ‚ إلى حل نهائي لمشكلته القومية    ‚ وما زال يحتاج  ‚ الذي احتاج ‚ إسرائيل في صراعها مع الشعب الفلسطيني     

إنما يستهدف تغيير سلَّم الحاجات والـضرورات       ‚ الذي تقف فيه الواليات المتحدة إلى جانب إسرائيل       ‚ الصراع
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وال شك في أن الهدنة طويلة األجل هي الهدف الكامن في كل ما يتعرض له الفلسطينيون من                 ‚ سطينيينلدى الفل 
  ‚ضغوط

مـع  ‚ وليس إلى اتفاق سـالم    ‚ الرئيس السابق للموساد افراييم هاليفي أوضح ذلك إذ قال إن التوصل إلى هدنة            
يـدعو  ‚ اتفاقات مؤقتة طويلـة األجـل     ويدِرج الهدنة في    ‚ حماس هو األمر الممكن واقعيا في الوقت الحاضر       

تحتاج إلى أن تلبي حركة حماس شروطا       ‚ فاالتفاق النهائي يحتاج إلى مفاوضات    ‚ إسرائيل إلى السعي من أجلها    
  ‚ ومطالب إسرائيلية ال يمكنها تلبيتها في الوقت الحاضر

 أكان مـن فـتح أم مـن       إلى مفاوض فلسطيني سواء   ‚ في الوقت الحاضر  ‚ ال تحتاج إسرائيل  ‚ وفي رأي هاليفي  
الـشروط  ‚ أو تـستطيع اسـتيفاء    ‚ ألن ال فتح وال حمـاس تـستوفي       ‚ ثم ان هذا المفاوض ال وجود له      ‚ حماس

  ‚ اإلسرائيلية لتحولها إلى شريك فلسطيني في مفاوضات السالم
طيني وبعدما انتهى هاليفي من شرح األسباب التي تجعل إسرائيل مصرة على أن ال وجود لهذا الشريك الفلـس                 

  ‚كحركة حماس‚ يتقن لعبة األمم‚ تحدث عن أهمية وجود عدو ذكي
وإلى أن تجري رياح التغييـر      ‚ هاليفي إنما يريد أن يقول إن الحل الذي تحتاج إليه إسرائيل في الوقت الحاضر             

جـل  هو الحـل االنتقـالي طويـل األ       ‚ في الموقف الفلسطيني العام بما تشتهي سفينة الحل النهائي اإلسرائيلية         
  ‚ والمقترن بهدنة طويلة األجل

ألنه ال يحتاج ال إلى مفاوضات سياسـية وال         ‚ وهذا الحل ال يحتاج إلى وجود شريك فلسطيني تفاوضه إسرائيل         
أي يملك من القدرات ما يسمح لـه        ‚ يتقن لعبة األمم  ‚ إنه يحتاج فحسب إلى عدو فلسطيني ذكي      ‚ إلى اتفاق سالم  

  ‚إلسرائيلية في الحل والتي تؤسس لما تسميه إسرائيل الحل االنتقالي طويل األجلبجعل الهدنة توأما لألحادية ا
تمتزج فيه الوقـائع التـي تخلقهـا        ‚ وإلى أن يصبح ممكنا أن يقبل الفلسطينيون حال نهائيا        ‚ في الوقت الحاضر  

‚ بـر المفاوضـات   ليس من أفق لحل ع    ‚ األحادية اإلسرائيلية في الحل بالمبادئ التي تضمنتها رسالة الضمانات        
  ‚ وليس من مفاوض فلسطيني يستطيع تحمل عواقبه‚ فاألقصى من التنازل اإلسرائيلي غير مقبول فلسطينيا

لقد سدت إسرائيل والواليات المتحدة أفق الحل عبر المفاوضات إذ أصرتا على أن يلبي الفلسطينيون شـروطا                 
ثم شرعتا تحاوالن سد أفق الحل      ‚  وأهم حقوقهم القومية   ومطالب ال يمكنهم تلبيتها من غير أن يتخلوا عن معظم         

معتقدتين أن مضاعفة عواقب هذا النمط من المقاومة ستجعل للفلسطينيين مصلحة في            ‚ عبر المقاومة العسكرية  
  ‚تفوق مصلحة إسرائيل فيها‚ هدنة طويلة األجل

ولن يفتح ولو أعلنـت     ‚ ائيليا بالكامل حماس ال تجانب الحقيقة في قولها بأن أفق الحل عبر التفاوض مسدود إسر            
والتزامها لكل االتفاقات السابقة بين الفلسطينيين      ‚ ونبذها لما يسمى اإلرهاب   ‚ اعترافها بحق إسرائيل في الوجود    

  ‚ ولو فُتح فلن يفتح إال لحل نهائي يتخلى فيه الفلسطينيون عن معظم وأهم حقوقهم القومية‚ واإلسرائيليين
ينيين مصلحة حقيقية في أن تظل حماس مستمسكة برفـضها تلبيـة الـشروط والمطالـب                وأحسب أن للفلسط  

  ‚التي يظهرونها بين الفينة والفينة على أنها شروط ومطالب دولية‚ اإلسرائيلية
بـ تصويب لـسياستها بـصفة      ‚ عبر الحكومة التي تسعى في تأليفها     ‚ وإذا جاز القول بضرورة أن تقوم حماس      

من قبيل أن تعلن حماس     ‚ ويجب أال يكون  ‚ لتصويب الذي يحتاج إليه الفلسطينيون لن يكون       فإن ا  ،كونها حكومة 
  ‚ قبولها لتلك الشروط والمطالب

هذا التصويب إنما يكمن في أن تُضمن حماس البرنامج السياسي لحكومتها مواقف تُعبر من خاللها عن موافقتها                 
ض الفلسطينيين مع إسرائيل يجرى باسم منظمـة التحريـر          على قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تفاو       

  ‚ الفلسطينية التي أمثلها أنا
وأحسب أن موقفا لحماس كهذا يمكنه تذليل كثير من العقبات من طريق قيام حكومة تشارك فيها فتح وتقودهـا                   

ؤسساتها وهيئاتهـا   وبنيل تمثيل في م   ‚ ومن طريق إعادة بناء المنظمة بما يسمح لحماس باالنضمام إليها         ‚ حماس
  ‚تراعى فيه نتائج انتخابات المجلس التشريعي
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تتمكن حماس من أن تظـل فـي موقـع          ‚ الذي تكمن فيه مصلحة فلسطينية عليا     ‚ وبفضل هذا التقاسم الوظيفي   
وهذه المزاوجة بـين المعارضـة والحكومـة        ‚ المعارضة على الرغم من تأليفها أو قيادتها للحكومة الفلسطينية        

س مزيدا من القدرة على خوض معركة في منتهى األهمية هي معركة اإلصالح الداخلي الفلسطيني               تُكسب حما 
وبالتعـاون مـع    ‚ تستطيع حماس ‚ أيضا‚ وبفضله‚ وفي مجال مكافحة الفساد على وجه الخصوص      ‚ بكل أوجهه 

ل فيها التهدئة مهمـا     أن تؤسس لبنية تحتية لمقاومة فلسطينية شعبية شاملة ال تتحو         ‚ سائر المنظمات الفلسطينية  
إلى تلك الهدنة طويلة األجل التي دعا إليهـا         ‚ والتي ما زالت حماس تُظهر اهتماما ببقائها والحفاظ عليها        ‚ طالت
فإذا كانت الهدنة طويلة األجل التي اقترحتها حماس مستحيلة إسرائيليا فإن مثيلتها المقترحة إسـرائيليا               ‚ هاليفي

  ‚ايجب أن تكون مستحيلة فلسطيني
ألن ال  ‚ فإسرائيل لن تفاوض رئيس السلطة الفلسطينية     ‚ وحماس لن تخسر شيئا إذا هي قبلت تقاسما وظيفيا كهذا         

وألن الرئيس عباس لن يقف مـن       ‚ يحتاج إلى مفاوضات مع أي شريك فلسطيني      ‚ في الوقت الحاضر  ‚ حل لديها 
  ‚  غير أن يفيد السالم بشيءوالذي يضر الفلسطينيين من‚ حماس الموقف الذي تدعوه إسرائيل إليه

إجراء المفاوضات فإن حماس لن تجد مشقة في التوصـل إلـى            ‚ ومفيدا فلسطينيا ‚ أما إذا أصبح ممكنا وواقعيا    
  ‚إجماع فلسطيني على ضرورة أن يحظى كل اتفاق تتمخض عنه المفاوضات بقبول ممثلي الشعب الفلسطيني

ومي في قضايا اإلصالح الداخلي الذي يأتي بنتائج تؤسس         إن حماس تحسن صنعا إذا هي ركزت برنامجها الحك        
من الهدوء األمني إال مـا      ‚ بصفة كونها قوة احتالل   ‚ لبنية تحتية لمقاومة شعبية طويلة األجل ال تعطي إسرائيل        

فاإلصالح الداخلي بأوجهه كافة إنما هـو مهمـة فلـسطينية           ‚ يستمد شرعيته من مصالح عليا فلسطينية حقيقية      
مـع أن   ‚ ال يستحق أن تنازع حماس غيرها فيه      ‚ أكان مفاوضات أم اتفاقات   ‚ بينما السالم ‚  يشوبها وهم  حقيقية ال 

يستلزم استمرار اإلجماع الفلسطيني على ضرورة أن تبقى المنظمـة          ‚ أو إبقاءها فيه  ‚ وضع األمور في نصابها   
 ذلك لن يفضي إال إلى حلول هـي         فعدا‚ هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كل ما يخص عملية السالم          

  ‚المقبرة بعينها بالنسبة إلى الحقوق القومية للشعب الفلسطيني
  3/3/2006الوطن القطرية 

 
  قادة فتح ال يملكون بديال عن المقاومة .40

  أحمد عمرابي
بينما ينهمك قادة فتح في وضع خطط لكيفية عرقلة األمور في وجه حكومة حماس المرتقبة والكيد لها بهـدف                   

  ‚إفشالها يجدد قادة اسرائيل لضم اجزاء كبيرة من اراضي الضفة الغربية الى السيادة االسرائيلية نهائيا
أحدث االعالنات االسرائيلية في هذا الصدد صدر عن وزير الحرب الجنرال شاؤول موفـاز حيـث قـال ان                   

رى باالضـافة الـى وادي      مطالب اسرائيل من االراضي في الضفة الغربية تغطي ستة مجمعات استيطانية كب           
وحدد موفاز مواقع هذه المجمعات باالسم بما في ذلك المستوطنة الكبرى معاليه أودوميم التي تقع شرق                ‚ االردن
كان موفاز يتحدث الى اجتماع انتخابي لحزب كاديما الحاكم بما يعني انه كان يعرض برنامجا انتخابيـا            ‚القدس
  ‚جادا 

ائيل قضايا الوضع النهائي دون تفاوض مع الطرف الفلسطيني والشواهد على           هكذا وبصورة أحادية تحسم اسر    
االرض تتحدث عن نفسها بنفسها فبناء الجدار الفاصل الذي يمثل في الحقيقة حدودا توسعية جديدة يكاد يكتمـل                  

  ‚ وتهويد القدس كعاصمة موحدة وأبدية السرائيل اكتمل تقريبا1967بما يلغي عمليا حدود 
أال يدرك قادة فتح ان الجانب االسرائيلي أدار ظهره نهائيا لنهج التفاوض وبالتالي لم              : لذي يطرح هو  والسؤال ا 

  يعد هناك امام الفلسطينيين سوى خيار المقاومة المسلحة الذي تتبناه حماس؟
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ئرة شؤون   فالسيد صائب عريقات رئيس دا     ،الغريب حقا ان القيادات الفتحاوية تدرك هذه الحقيقة تماما وتقر بها          
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين على الجانب الفلسطيني يقول صراحة وعلنـا ان               

  ‚اسرائيل ال تريد مفاوضات وأنها تريد االمر الواقع
  لماذا إذن يتخذ قادة فتح موقف خصام تجاه حماس كفصيل للمقاومة وكتشكيل حكومي الحقا؟

ين في التعامل مع القادة االسرائيليين مثل صائب عريقات يعلمون علم اليقين ان لدى              إن قادة فلسطينيين متمرس   
اسرائيل ذرائع ال تنتهي لرفض التفاوض ولذا فإنها تجاهلت الرئيس عرفات وتتجاهل اآلن خلفه الرئيس محمود                

  ‚عباس وتعلن مقدما رفضها التعامل مع حكومة حماس المرتقبة
ح بمراهنتهم على المجتمع الدولي ولكن على صعيد الواقع يحجم المجتمع الـدولي             من حين آلخر يتذرع قادة فت     

حتى عن انتقاد الهجمات العسكرية االسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المصحوبة بعمليـات              
ت التي اجرتها   وال نذهب بعيدا فقد أعلن صائب عريقات نفسه قبل بضعة ايام فقط ان االتصاال              ‚اغتيال واعتقال 

: السلطة الفلسطينية مؤخرا مع دول العالم بغية وقف الهجمات االسرائيلية االخيرة لم تؤد الى أية نتيجة وقـال                 
  ‚هذا شيء مؤسف للغاية ان يراق دم الفلسطينيين ويسمع العالم هذه الحرب المفتوحة

 وعلى أي اساس    -لها تماما فكيف    واذا كانت هي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يتجاه          
 يتوقع قادة فتح ان هذا المجتمع الدولي سوف يمارس ضغوطا قوية على قادة اسرائيل إلجبارهم على الدخول                  -

  ‚في تفاوض مع الفلسطينيين
قادة فتح ال يريدون ممارسة المقاومة وال يريدون لغيرهم ان يواصـل المقاومـة              : ويبقى االستخالص النهائي  

 السياسية تنحصر فقط في كيفية اسقاط حكومة حماس السترداد سلطة سلبها منهم جمهـور النـاخبين                 فأجندتهم
  ‚الفلسطينيين

  3/3/2006الوطن القطرية 
 

  كاريكاتير .41
  

  
  3/3/2006المستقبل اللبنانية 

  


