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  جلسة عاصفة للتشريعي تنذر بعالقة متوترة بين فتح وحماس .1

لغى امس كل  أالمجلس التشريعي الجديدن أ: رام اهللا من محمد يونس عن مراسلها 7/3/2006اة  الحينشرت
القرارات التي اتخذها المجلس السابق والتي توسع من صالحيات الرئاسة، في جلسة شهدت جدال حاميا 

دل حد ووصل الج.  على اعتبار ان ما جرى محاولة الطاحة عباس،وانسحب خاللها نواب فتح احتجاجاً
 من خالل قراراتالنواب  حماس على الغاء كما أن تصميم التالسن بين عزام األحمد ورئيس المجلس، 

 ةشاركيمكنهم المال وتصويت غير قانوني، ال أن األحمد حيث اعتبر ,دفع بنواب فتح إلى اإلنسحاب ,التصويت
غاء أي قرار سابق بطريقة قانونية،  يمكنهم ال كان نواب حماسأنعقب خروجه اعتبر و. في جلسة غير قانونية

 ستلجأ الى محكمة العدل ته ان كتلاعلنم. الى هذا األسلوب غير القانونيوء لجدفعهم ل تعطشهم للسلطة إال أن
  .العليا للطعن في قرارات حماس

حـا   اقترا  كان قد قدم   جميل مجدالوي إلى أن   : رام اهللا  من   7/3/2006 الحياة الجديدة     مراسل  نائل موسى  ونوه
اداريا رأى فيه مخرجا من المنزلق الذي تدفع اليه الجلسة يقضي برفعها لمزيد من التـشاور اال ان االقتـراح                    

سار والمستقلين وامتناع آخر عن التصويت ما فتح الباب         لي من نواب ا   9 نائبا ولم يؤيده سوى      26قوبل برفض   
  .على مصراعيه الستمرار النقاش

 واعودي لن   أنهم, عزام االحمد قول  : رام اهللا  مراسلها من     وليد عوض   عن 7/3/2006 القدس العربي    وأضافت
 حالة االحتقان   ىجلسة تشير ال  ال ان   ى كافة نقاط الخالف، في حين اشارت حنان عشراوي ال         ىاال بعد االتفاق عل   

ـ          أن  وذكرت  . نحركتيالبين  ماوعدم التوافق    ات رئيس المجلس لجأ الي التصويت منعا لتطور الجـدل والنقاش
 زياد أبو عمـرو   أما  .  لجوء االغلبية للتصويت قبل أن ينتهي النقاش        محمد دحالن  ستنكر ومن جهته ا   .الساخنة
تخلل الجلسة نقاط نظـام      وجدير بالذكر أنه     . اللجنة القانونية للمجلس إلبداء رأيها     ى تحويل الخالف ال   ى ال فدعا

يما تلك التي وردت من عريقات، دحالن، وانتـصار     متعددة تناول بعضها نقداً لطريقة اداء رئيس المجلس ال س         
 نواب فتح بمحاولـة      الدويك  اتهم بينما.  انه رئيس الجميع وليس رئيساً لفئة      ى ال هالوزير الذين حاولوا لفت نظر    

وبحسب المتابعين للشأن الفلسطيني    . همتخريب اعمال المجلس وهو ما اثار ردود فعل ومداخالت نقدية حادة من           
ـ     ىلتشريعي سيواجه العديد من التحديات والقضايا المعقدة عل       فإن المجلس ا    ن الصعيدين الداخلي والخارجي، م

 ملفات الفساد المالي واإلداري، والفوضي األمنية، والوضع االقتصادي المتأزم والبطالـة المـستفحلة،              هاأبرز
ومؤسـسة التـشريعي    باإلضافة الي ضبابية الصالحيات وتداخلها بين مؤسسة الرئاسـة ومنظمـة التحريـر              

  .والحكومة، فضال عن االتفاقيات المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني
ل رئيس المجلس التشريعي ان مسألة تغيير او تعديل و ق:جدةمن  7/3/2006 عكاظ  مراسلفهيم الحامدوذكر 

س حريص القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس السابق ليست مطروحة في المرحلة الحالية، لكن المجل
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 مكافحة الفساد والمسحوبية ومراقبة اداء علىواشار الى ان اولويات المجلس تتركز  .هاعلى اعادة النظر في
  .الحكومة وتعزيز الوحدة الوطنية وضبط االمن

 صائب عريقات، اعتبر ان الجلسة تؤشر       أن:  وكاالت نقال عن رام اهللا    من   7/3/2006 الرأي األردنية    وأوردت
  .قراطية حقيقية وعلى الجميع ان يعتادوا ذلكعلى وجود ديمو

 الطيب عبـدالرحيم اتهـم نـواب         إلى أن  :غزة من   7/3/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وأشار
 محاولة انقالبيـة    ا بأنه ه إلغاء بعض الصالحيات التي منحت ل      اصفاحماس بمحاولة اإلطاحة بمحمود عباس، و     

  .لتغيير النظام
 إنوقـال    .سامي ابو زهري رفض اتهام الطيب عبد الـرحيم للحركـة          أن  : 7/3/2006 48ب عر وبين موقع 

 يعلـم   هوهذه التصريحات ألنها تتعارض مع مواقف عباس، وال عالقة لها بمؤسسة الرئاسة، ف            تستغرب  حماس  
هدف بها  أن العالقة بين الرئيس وحماس هي أسمى من هذه التصريحات التي يتفوه بها بين الحين واآلخر ويست                

  .حركة وقادتهاال
أولى ثمرات قرار حماس كان     إلى أن   : رام اهللا  من   7/3/2006 المستقبل اللبنانية     مراسل  أحمد رمضان  ولفت

توتير ميداني تمثل باقتحام مسلحين تابعين لفتح مقر المجلس في غزة وإطالق النار في داخله، االمر الذي دفع                  
 ومـن جهـة     . المبنى وسط حالة من االستنفار بين أعضاء الحركـة         النواب، وغالبيتهم من حماس، إلى اخالء     

هي في سابقة    الجلسة لمدة نصف ساعة إلتاحة المجال امام النواب ألداء الصالة،            الدويك  الفتا رفع  كانأخرى  
  .االولى منذ ان تأسس المجلس

 أسيراً وضعت علـى  با نائشهدت صوراً الثني عشر الجلسة أن :7/3/2006 األيام الفلـسطينية   كتب مندوبو و
  .مقاعدهم في مقر المجلس برام اهللا

  
   عاماً العتراف حماس باسرائيل  فلسطينياًالدويك يشترط استفتاء  .2

ستدرس االعتراف باسرائيل فقط إذا طلب منها القيام بذلك من          حماس   قال رئيس المجلس التشريعي ان       :ا.ب.د
مضيفاً  انه يمكن تصور تصويت باإليجـاب        . ء بأصواتهم خالل استفتاء يعطي لجميع الفلسطينيين فرصة لإلدال      

غير انه أكد ان اسرائيل سيتعين عليها أوالً ان توضـح حـدودها             . في هذا الصدد إذا غيرت اسرائيل األجواء      
  .النهائية

  7/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  عريقات يحمل على الزهار قبوله بخطة أولمرت .3
ـ    : غزةرام اهللا المحتلة ـ من رشيد هالل   ةحمل صائب عريقات على ترحيب الزهار بخطـة اولمـرت احادي

وقال ان   .وقبوالً بالجدار وبالمستعمرات  ,  مبديا استغرابه من هذا الموقف الذي يعني تنازالً عن القدس          ,الجانب
 صـالح البردويـل      إال أن  .تفاوض عشر سنوات دون نتائج خير من ان تتنازل في عشر دقائق بال مفاوضات             

,  فرط وتنازل عن كل شيء      الزهار  عريقات ان  اضرافت يةكيفعن   ,وتسائلمعربا عن اسفه الشديد     , لكذرفض  
موقف حماس هو ان لشعبنا حقوقا واهدافا واضحة        ف, ان ما قاله عريقات ال يعدو كونه مزايدات كالمية        اعتبر  و

ائيل حدودها من طرف واحد على      كما لن نقبل ان تحدد اسر     , ولن نتنازل او نساوم عليها    , ومحددة لن نفرط بها   
احترام حقوق الـشعب    , وعلى المجتمع الدولي  , وسنقاوم حتى تحصيل هذه الحقوق كاملة     , حساب حقوق شعبنا  

ألن ,  هذه الخطة خطأ تـاريخي      حماس  قبول اعتبراما حاتم عبد القادر فقد       .غير المنقوصة , الفلسطيني الكاملة 
 التي تكمن خطة  لرفض فتح ل  في نفس السياق    واكد   .ق هذه الخطة   ذريعة من اجل تسوي    هاولمرت سوف يتخذ من   

  .وفرضها كأمر واقع على المجتمع الدولي, خطورتها في امكانية تسويقها دوليا
  7/3/2006الوطن العمانية 
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  لحكومةبالنسبة لقضية االسرى تحتل االولوية : هنية .4

 قضية األسرى الفلسطينيين ستكون على      نأل إسماعيل هنية،    وق: غزة   من   7/3/2006 الشرق األوسط    ذكرت
وأكد خالل مشاركته، مع عدد من قادة حماس في اعتصام نظمه ذوو األسـرى        . رأس أولويات الحكومة المقبلة   

ـ هم ان الحكومة القادمة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تأمين االفراج عن   ,والمعتقلين في غزة   مـن   و.ا جميع
 لن تتردد في اختطاف جنود لالحتالل لمبادلتهم باالسرى في حال توفرت            سمان ح أناحيته، قال محمود الزهار     

  .هذه الفرصة
اللجنة الدولية للصليب األحمر، أجرت محادثات مع إسماعيل إلى أن : غزةمن  6/3/2006قدس برس ولفتت 
 ةجددمسطينية،  سلّطت الضوء على األنشطة اإلنسانية التي تقوم اللجنة بتنفيذها في األراضي الفلحيثهنية، 

وبدوره؛ أكد هنية على تقديره لدور  .التزامها بتنفيذ مهامها، واحترام المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني
اللجنة، وحرصه على توفير األجواء المناسبة لتسهيل عملها، حاثاً إياها على بذل دور أكبر في التخفيف من 

  . منهاون الجهات الدولية، على حل المشكالت التي يعانمعاناة األسرى والمعتقلين، والعمل عبر
  

  تكليفالرئيس الحكومة المكلف غير ملزم قانونيا بالرد على كتاب : خريشة .5
 . قال حسن خريشه أن إسماعيل هنية غير ملزم قانونيا بالرد علـى كتـاب التكليـف                : أنور الخطيب  -الدوحة  

أن من ناحيـة أخـرى       وأضاف   .لمانية وليست حكومة عباس   فالحكومة التي سيشكلها هي حكومة األغلبية البر      
 وبرنامج حماس ممكنة خاصة أن البرنامجان يتفقان فـي معالجـة قـضايا              عباسإمكانية التعايش بين برنامج     

 ,وهموم أبناء الشعب الفلسطيني المعيشية و يتحدثان عن مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وسـيادة القـانون                
 واعتبر في هذا الـصدد      .جدية للتعاطي مع الوضع الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية         هناك رغبة    مادامت

أن هناك مؤامرة تستهدف منظمة التحرير وتستهدف بالتالي حق العودة للشعب الفلسطيني وتستهدف الثوابـت               
م صغير مقابل   الفلسطينية وان هذه المؤامرة ليست خارجية فحسب بل داخلية أصبحت معها منظمة التحرير رق             

واعتبر أن منظمة التحرير هي المسؤولة عن اتفاقيات السالم ومسؤولة عن التفاوض مـع              . السلطة الفلسطينية 
 وفي رده حول قدرة حماس على ضـبط مـا           .ذلكإسرائيل وبالتالي ال ضرورة للضغط على حماس من اجل          

 ئهاإنهاو ,ست مسؤولية حماس وحدها   يإنهائها ل أن قضية الفلتان األمني ليست جديدة و      , يسمى بالفلتان األمني قال   
حتاج إلى قرار سياسي وإرادة سياسية على اعتبار أن من يقوم بإخالل األمن هم جزء من السلطة وموجودون                  ي

 لم يستبعد إمكانية قيام إسرائيل باغتيال رئيس الحكومة أو رئيس المجلـس             وعلى صعيد آخر   .باألجهزة األمنية 
 وإسرائيل ال تحتاج لذرائع وبالتالي علينا أن نتوقع         , يوجد فلسطيني واحد آمن على نفسه       انه ال  حيث ،التشريعي

  . كل شئ هامن
  7/3/2006الرأي األردنية 

  
  توجه لعقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام اهللا   .6

 رام اهللا   ذكرت مصادر فلسطينية ان هناك توجها لعقد المجلس المركزي الفلسطيني في          : كمال زكارنة  -عمان  
لبحث اخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية وكل ما يتصل بالقضية الفلسطينية وبـشكل خـاص        

. نعقاد لم يتحدد بعد   ال موعد ا   إال أن  .تفعيل مؤسسات منظمة التحرير واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني        
  .جتماعاتال ا هذه للمشاركة فيهاية ممثليكما ان المجلس الوطني خاطب االمناء العامين للفصائل لتسم

  7/3/2006الدستور 
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  منظمة التحرير تطالب القمة العربية بتحذير اسرائيل من خطوات عربية احادية  .7
 .اعدت منظمة التحرير قائمة مطالب سترفعها للقمة العربية التي ستعقد في الخرطوم: رام اهللا ـ  وليد عوض 

طالب الدول العربية باتخاذ موقف رافض وموحد من االنفـصال االسـرائيلي            واوضح تيسير خالد ان الورقة ت     
هـا   ان  أيـضا  واكد .احادي الجانب من الضفة الغربية، ووضع آليات الزامية بشأن المساعدات العربية للسلطة           

 تحرك عربي   ى، اضافة ال  تهاتتعلق بضرورة تحذير اسرائيل من خطوات عربية احادية اذا نفذت تل ابيب خط            
  .اه المجتمع الدولي لتبيان مخاطر الخطةتج

  7/3/2006القدس العربي 
  

  الحكومة الفلسطينية تمنح القنطار وعجلوني الجنسية الفلسطينية .8
 الفلسطيني قـرر     مجلس الوزراء  أن   :رام اهللا  من   وليد عوض  عن مراسلها    7/3/2006 القدس العربي    نشرت
اطنة شرف والجنسية الفلسطينية وفاء لنضالهما ونصرتهما        سمير القنطار، وسلطان العجلوني مو      األسيرين منح

 إلصدار  عباس ى أن يتم عرض القرار عل     ىومعاناتهما الطويلة في السجون اإلسرائيلية، عل     . للقضية الفلسطينية 
  .المرسوم الرئاسي بشأنه

فلسطينية منظمة أنصار األسرى الأن : غزة من حامد جاد عن مراسلها 7/3/2006 الغد األردنية وأضافت
طالبت المجلس التشريعي ومجلس الوزراء باعتماد كل األسرى العرب كأسرى فلسطينيين وذلك للتأكيد على 

  .البعد العربي والقومي للقضية الفلسطينية
  

   نحن أصحاب القول الفصل   في التشريعيحماس رسالة :تحليل .9
 المجلس التشريعي تابعها غالبية أبناء      ست ساعات من النقاش العاصف داخل أولى جلسات       : غزة  طاهر النونو   
وتحمل هذه الجلسة الكثير من معالم مرحلة مقبلة لم يعتد عليها أحد من أبطالهـا، فبعـدما                  .الشعب الفلسطيني 

 نجحت أمس وبقـوة     ,سيطرت حماس على غالبية مقاعد المجلس واستأثرت بالمناصب القيادية في هيئة رئاسته           
التي حازتها في فرض ارادتها ورغبتها في أول معركة برلمانية تتعلق بـاقرار او              القانون والتشريع واالغلبية    

وال يمكن الوقوف عند قرار تعيين خريشة الـذي اتخـذه           . عدم اقرار قرارات الجلسة االخيرة للمجلس السابق      
اخـل  نها قضية شكلية بقدر ما شكلت الى جانب كل ما دار أمـس د             ال .المجلس السابق ونجحت حماس بإلغائه    

. اشارة واضحة الى رغبة حركتي فتح وحماس تحديدا في التحكم بقواعد اللعبة وفـرض االرادات              من  المجلس  
فحماس كان يمكن أن تقبل بسهولة قرارات المجلس السابق وتعيد تغييرها بناء علـى الـصالحيات الواسـعة                  

الفصل في المجلس وفي القـرار      لرئيس المجلس غير أنها اختارت االسلوب األصعب لتؤكد انها صاحبة القول            
الفلسطيني برمته وأنها وبلغة القانون وشعار االغلبية واالقلية يمكنها ان تطبق ما تشاء من قرارات في الواقـع                  

فتح التي احتكرت العمل البرلماني خالل السنوات الماضية اصطدمت ايضا برغبة ووعـي مـع               و. الفلسطيني
اضي عن مسألة الخالف ولكنها اختارت التصعيد في لهجة االحتجـاج    مواقف حماس، وكان يمكنها بسهولة التغ     

  .على توجهات السادة الجدد للمجلس التشريعي
  7/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
     ناشطين من سرايا القدستستهدفجريمة اغتيال اسرائيلية  .10

تيال جديدة، أدت إلـى     قوات االحتالل نفذت أمس جريمة اغ      أن   :غزة من   7/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
جرح سبعة  إضافة إلى   اثنان منهم ناشطان في سرايا القدس كانوا في مهمة جهادية،           , استشهاد أربعة فلسطينيين  

أفـادت مـصادر     كما    في غارة استهدفت سيارة وسط غزة      ,اخرين جميعهم فتية من بينهم اثنان في حالة خطر        
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لقدس بالرد على هذه الجريمة والجـرائم األخـرى، التـي           توعدت سرايا ا  ومن جهتها   . امنية وطبية فلسطينية  
  .ارتكبت أخيرا في قلب العمق الصهيوني

إنه من  المتحدث باسم سرايا القدس، هقال حول ما :7/3/2006 األيام الفلسطينية  فيكتب فايز أبوعونو
االقتصادية في مدينة جميع األهداف االستراتيجية والعسكرية وحيث أن عمليات السيكون هناك تصعيد كبير في 

وكرر تهديده بأن السرايا سوف ترد بشكل مزلزل بعملياتها  .صواريخ المطورةلالمجدل ستكون هدفاً ل
  .االستشهادية داخل الخط األخضر

امس انتقد محمود الزهار، أن : ا ف ب، ي ب ا، ا ب نقال عن 7/3/2006 المستقبل اللبنانية وذكرت
التصعيد إن وقال  .كل قطرة دم فلسطيني تراق لن تمر دون ان يكون عليها ردالتصعيد االسرائيلي، وقال ان 

ثمن هو  دم الفلسطيني دائما ألنهو تذكرة الدخول في االنتخابات والكل يعلم انه قبل كل انتخابات تتم جرائم 
  .النجاح

 قاس على جريمة جيش االحتالل قدر قيام الجهاد االسالمي برد فعلإلى أن : 7/3/2006 48 عربونوه موقع
 م بضرب اشكلون سيؤشر على حدوث تطور ملموس في قدراتههموقالت جهات عسكرية ان نجاح. االغتيال

واضافت انها تعرف بأن التنظيم يعمل طوال الوقت على تطوير فاعلية صواريخه او امتالك . الصاروخية
حتالل في تحقيق اولي اجراه جيش اال  سعى من جهة أخرى.صواريخ قسام ذات المستوى األعلى من حماس

مجزرة الى التملص من ارتكاب جريمة حرب بحق مدنيين ابرياء، زاعما ان التحقيق اظهر بان اكتشاف الحول 
وزعم قائد سالح  .المواطنين في الموقع تم في وقت متأخر، ولم يكن بامكان سالح الجو حرف مسار الصاروخ

ولتبرير مزاعمه استعان ,  لتقليص عدد المصابين األبرياءماقته جهودا فوق طون سالح يبذلهمالجو اليوم، ان
في المقابل نقل عن مصادر عسكرية و%. 3.5بمعطيات تشير، حسب ادعائه، الى تقلص عدد القتلى الى 

اسرائيلية تأكيدها ان مقتل االبرياء، لن يغير سياسة االغتياالت التي يزعم جيش االحتالل انها تستهدف خاليا 
  .لقسامصواريخ ا

  
    يبحث اقتراحات لتدعيم مؤسسة الرئاسةثوري فتح  .11

أمـس تمديـد   قـرر  المجلـس الثـوري   أن : رام اهللا من  محمد يونس  عن مراسلها  7/3/2006 الحياة   نشرت
 ان الكثير من    هوذكرت مصادر في  .  ليوم رابع إضافي بعد اتساع رقعة النقاش والخالف بين أعضائه          هاجتماعات

ـ طعن   حيث   .ء المركزية  على اقتراح اعادة توزيع الصالحيات بين اعضا       األعضاء احتجوا بشدة   بعض فـي   ال
 في ادارة بعض الملفات المهمة في الحركة مثل التعبئة والتنظـيم والماليـة واالعـالم                ئهاقدرات وأهلية أعضا  

مجلـس  وطالب عدد كبير من األعضاء بتشكيل هيئة طوارئ لقيادة الحركة تضم عدداً من أعضاء ال               .وغيرها
  .الثوري الى جانب أعضاء المركزية

 مصادر فلسطينية مطلعة في المجلس أمس أن اعضاء فـي           هقالت ما :القدس من   7/3/2006 الدستور   وذكرت
ذلـك   يعارضون   آخرين أعضاء   بخالف .اللجنة المركزية اقترحوا تعيين روحي فتوح نائبا للرئيس الفلسطيني        

 ه جهودها لضمان تعيينه في هذا المنصب الحساس، بحجة أن وجود          الحركةفيما تركز أوساط أخرى في      . بشدة
 في الفترة القادمة سيشكل دعما لمؤسسة الرئاسة في مواجهة مؤسسة الحكومـة الفلـسطينية               عباسإلى جانب   

  .القادمة
تم توزيـع معظـم أعـضاء       إلى أنه   : رام اهللا من    7/3/2006 المستقبل اللبنانية     مراسل  احمد رمضان  ولفت
 وفقا القتراح قدمه عباس ستتولى مهمة اعادة البناء التنظيمي في عـشرين اقليمـا               ,س على عشرين لجنة   المجل

ان تستكمل عضويتها بكوادر من     هم  وطلب من .  في االراضي الفلسطينية   فتحتشكل المناطق الجغرافية التنظيمية ل    
 .الحركة يوما للقيام بحصر عضوية أعضاء 90سيكون امامها مدة حيث خارج المجلس، 
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   الخيار الحقيقي واالستراتيجي لحماسهماالصمود والممانعة : مشعل .12
ـ  قال خالد مشعل إن من يحقق أهداف الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى خيـار الـصمود   : وكاالت دمشق 

وأضـاف فـي كلمـة أمـام        . والممانعة وكل الخيارات األخرى ال توصل أبداً وهي واهمة وخيارات عبثيـة           
 واعتبـر   . هو الخيار الحقيقي واالستراتيجي لحماس     هذافي مؤتمر األحزاب العربية في دمشق أن        المشاركين  

ا إلى تغيير االستراتيجية والتكتيك في الصراع       يعا في االنتخابات التشريعية بداية نهوض حقيقية، د       الحركةفوز  
ي العالم بحدوث تغيير وتحول كبير في       وأشار إلى أن هناك قناعة سائدة ف      . العربي اإلسرائيلي الذي لم يعد مفيداً     

المنطقة بوصول قيادة المقاومة إلى السلطة في الساحة الفلسطينية وأن المسؤولين الروس أقروا بهـذا التحـول                 
إال أنه أشار إلى أن البعض على الساحة العربيـة واإلسـالمية وحتـى               .صراحة في أروقة وزارة الخارجية    

وأضاف أن حماس تسعى إلى إحداث تغيير في المحاور االستراتيجية الدولية            .لكبذيقتنع   الفلسطينية ال يريد أن   
أكـد  من ناحية اخرى     و . أن تلعب دورها في المنطقة     هاأبلغت روسيا أنها تشجع التوازن الدولي وتريد ل       ها  وأن

. التحريـر  هي الوصول الى السلطة كان هدفا والغاية        حيث أن . بيع المقاومة لصالح الحكم   تلن  على أن حماس    
وال حماس ال تريد وطنا بديال وال التهجيـر وال التـوطين،            إن  , وخاطب الفلسطينيين في الداخل والخارج قائال     

  .العودة الى االرض الفلسطينية المحررةإال تريد 
  7/3/2006األيام الفلسطينية 

  
 هاكتائب األقصى تطالب السلطات األردنية بإطالق سراح أحد قياديي .13

الناطق اإلعالمي باسم كتائب األقصى في غزة، أن : 6/3/2006 48 عرب مراسلة موقعدألفت حداذكرت 
, طالب السلطات األردنية باإلفراج الفوري عن أحد مجاهدي الكتائب والمعتقل لدى المخابرات األردنية منذ أيام

قادة الكتائب وقال إن عددا من . ذلك دون أن توضح سبب ,خرج للعالجحيث  , في مطار عمانه اعتقالبعد
في نفس السياق و .نهاء القضيةتجري اتصاالتها بأعلى المسؤولين في السلطة للتواصل مع الحكومة األردنية إل

  .كتائب على اقتحام السفارة األردنية بغزة أو المس بأحد العاملين فيهاالقلل من إمكانية أن تقدم 
 من كتائب،ال باسم أبو قصي  هقال إلى ما :من رام اهللا 7/3/2006 القدس العربي مراسلوليد عوض وأشار 

أما من جهتها فقد . طالب السلطات االردنية بتسليمه للسلطةو .ى العالقة له بكتائب شهداء االقصمعتقلال ان
  . سلطاتهاىالعاصي معتقال لدعماد  السفارة االردنية في غزة ان يكون نفت

  
  

  لم تنتهفلسطينيو لبنان يعتبرون أن مهمة سالح المخيمات  .14
 يترقب الفلسطينيون في لبنان ما ستؤول اليه قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني بشأن              :  خالد الغربي  ،صيدا

واذ يجمع قادة الفصائل الفلسطينية، ومعهم المواطن الفلـسطيني، علـى ان الـسالح فـي                . السالح الفلسطيني 
لـذلك  . لمخيمات ال يستقطب االجماع الفلـسطيني     المخيمات تمليه ضرورات لم تنتف بعد، فان السالح خارج ا         

يتفق الكثيرون على ضرورة معالجة هذا الموضوع بالحوار مع السلطة اللبنانية توصال الى تفاهم على كيفيـة                 
وبمعزل عن اي صيغة قد يخرج بها المتحاورون اللبنانيون فان المشكلة التي تلوح في االفق هي كيفية                  .ازالته

ناني ـ الفلسطيني في ظل عدم تحديد مرجعية للفلـسطينيين فـي لبنـان واشـكالية التمثيـل       ادارة الحوار اللب
ويرى ابو محمود احد قادة حركة فتح في لبنان ان السالح الفلـسطيني فـي المخيمـات مـرتبط                   . الفلسطيني

هذا الملـف   وان اي تفرد في معالجة       .وال يمكن إسقاط وظيفته في هذه المرحلة      . بموضوع التسوية في المنطقة   
اما ابو احمـد احـد       .من جانب الدولة اللبنانية ستكون له انعكاسات خطيرة جداً وتداعيات ال يعرف احد مداها             

مسؤولي الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة المعنية مباشرة بالسالح خارج المخيمات، فيرى ان اي محاولة اللغاء  
وفي مخيم عين الحلوة يجمع الفلسطينيون علـى        . الفلسطينيينالسالح الفلسطيني ستشكل كارثة على اللبنانيين و      
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 ان ال مبـرر     الـبعض عتبـر   يوفي المقابل،     .ان السالح داخل المخيمات هو سالح لحماية الشعب الفلسطيني        
  .لوجود السالح خارج المخيمات

  7/3/2006الشرق األوسط 
  

   يقتل شقيقينالبريج مخيم  فيانفجار .15
مخيم البريج لالجئين وسط قطاع غزة امس مما أسفر عن مقتل شقيقين فلسطينيين             هز انفجار   :  رويترز –غزة  

وقالت متحدثة باسـم الجـيش االسـرائيلي ان          .فيما وصفه شهود العيان الفلسطينيون بأنه حادث على ما يبدو         
للـذين  وقال الشهود الفلسطينيون ان الصبيين الشقيقين هما على االرجـح ا           .الجيش ليس مسؤوال عن االنفجار    

وقال شهود ومسعفون فلسطينيون انه ال يعـرف عـن الـصبيين             .تسببا في انفجار عبوة ناسفة بطريق الخطأ      
  .ضلوعهما في اي نشاط

  7/3/2006الرأي األردنية 
  

  جه الغالق مخيم الرويشد في ايلولتو .16
 أن مكتب المفوضـية     ألمم المتحدة لشؤون الالجئين الفلسطينيين باألردن     ا قالت مفوضية    :  دينا سليمان  -عمان

في األردن مخول بحماية الالجئين الفلسطينيين الذين يقيمون داخل األراضي األردنية بما فيهم الجئي الرويشد،               
وأضافت أن مكتب األردن ال يستطيع تقديم       ،     الجىء عراقي  700 الجىء من بينهم     1200والبالغ عددهم نحو    

  . سباب إدارية وأمنيةالمساعدات إلى الالجئين خارج حدود األردن أل
  7/3/2006الدستور 

  
   دولية لدعم استقاللية اقتصاد الداخلةينحملة فلسطي .17

حملة فلسطينيي الخارج الدولية لدعم اسـتقاللية اقتـصاد         "أطلق مركز العودة الفلسطيني في لندن حملةً بعنوان         
وتحدث مدير مركـز  .  جامعة لندن فيالقادمشهر الوتنطلق الحملة من لندن في الحادي والعشرين من      ". الداخل

أن تتبنى كل جالية فلسطينية مشروعاً من المشاريع في الضفة الغربية وقطـاع             : "العودة عن فكرة الحملة داعياً    
وقد حرص مركز العودة الفلسطيني الـذي يحـضر لعقـد مـؤتمر             . غزة ثم تقوم بالترويج له في بلد اإلقامة       

ون هذا المشروع ممثّالً للوحدة الوطنية حيث سيشارك فـي حفـل انطـالق              فلسطينيي أوروبا الرابع في أن يك     
  .الحملة كّل من السفارة الفلسطينية وشخصيات فلسطينية من عدة أطياف وخلفيات سياسية مختلفة

   2006لندن فبراير -مرآز العودة الفلسطيني
  

  االحتالل يرفض إطالق سراح رئيس بلدية قلقيلية   .18
لباً قدمه محامي األسير وجيه نزال المعتقل إدارياً، والذي ما زال معتقالً منـذ مـا                رفضت محكمة صهيونية ط   

  .يزيد عن أربعة أعوام، دون أن توجه له أية تهمة
  7/3/2006الدستور 

  
  االحتالل يخطط لعزل قطاع غزة والسيطرة على مناطق في الضفة   .19

أوصى جهاز األمن اإلسرائيلي     :دس آمال شحادة  الق نقالً عن مراسلتها في    7/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
المستوى السياسي بضرورة قطع العالقات مع الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالحياة اليومية، مـن بنـى تحتيـة     

 بحيث يتم عزل غزة عـن الـضفة         1967واقتصاد ومنظومات حياتية، على غرار  الوضع قبل احتالل العام           
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وتنتظر هـذه    .اع حدودا دولية واالنتشار في خط دفاعي جديد داخل الضفة         قطالوجعل الخطوط بين إسرائيل و    
 تطبيقها فور تشكيل الحكومـة الفلـسطينية برئاسـة          يةالتوصيات مصادقة اولمرت والقيادة السياسة لتتاح إمكان      

وعقد جهاز االمن  سلسلة اجتماعات للبحث في طبيعة العالقة التي يستحـسن للحكومـة اإلسـرائيلية                 . حماس
وأعد توصيات يقترح فيها اتخـاذ خطـوات        . التعامل بها مع الفلسطينيين في اعقاب فوز حماس في االنتخابات         

كما يـرى منـسق شـؤون       . تؤدي إلى فصل وقطع عالقة في مختلف المجاالت بما فيها عدم تزويدهم بالوقود            
شأنه مساعدة حكومـة حمـاس      االراضي الفلسطينية السابق عاموس جلعاد فإن تزويد الفلسطينيين بالوقود من           

ويوصي الجهاز بضرورة مواصلة تزويد الفلسطينيين بالمياه والكهرباء وكذلك بالخدمات الصحية،           . واالرهاب
. خوفا من انعكاسات سلبية على اإلسرائيليين اثر نشر  صور في العالم ألطفال فلسطينيين عطشى او مرضـى                 

ء، شرط ان يوفروا كل الخدمات ويـديروا تجـارتهم الخارجيـة            والسماح للفلسطينيين باستخدام المطار والمينا    
وعسكرياً يقترح الجهاز استكمال فك االرتباط عن غزة واالنتشار في خط دفاعي جديد داخل الضفة،                .بأنفسهم

منع دخول العمال الفلسطينيين إلى     : ومن هذه التوصيات ايضا   . يمتد من البحر الميت ويصل حتى غور االردن       
دم السماح بالعبور بين الضفة والقطاع عبر إسرائيل والحفاظ بحق الرد اإلسـرائيلي بـشدة علـى                 إسرائيل وع 

  .عمليات تنفذ ضد أهداف إسرائيلية وفي مقدمتها صواريخ القسام
قالت هآرتس إن موفاز اقترح أن تتوقف       : وكاالتال  نقالً عن  القدس من 7/3/2006األيام الفلسطينية   وأضافت  

من جهة أخرى، يتـرك القـادة        و . الضرائب على البضائع المخصصة لألراضي الفلسطينية      إسرائيل عن جباية  
العسكريون بيد الحكومة اإلسرائيلية قرار التفكيك المحتمل للمستوطنات في الضفة، لكنهم يعتبـرون أن هـذه                

ومـن   .ايتهـا المستوطنات ال تساهم مباشرة في أمن إسرائيل وتتطلب أعداداً كبيرة من القوات المـسلحة لحم              
  .الخيارات المطروحة دعوة األردن إلى لعب دور في الضفة

  
 موفاز يهدد باغتيال اسماعيل هنية  .20

لن يكون في مأمن ) هنية(هدد موفاز اليوم باغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية، قائال انه
تصريحات ادلى بها إلذاعة الجيش وقال في  .من عملية تصفية إذا واصلت حركته نشاطاتها اإلرهابية

اإلسرائيلي أنه في اللحظة التي تختار فيها حماس طريق اإلرهاب لن يكون هناك اعتبار لزعامة سياسية أو 
 .غير سياسية، ستكون زعامة إرهابية ولهذا لن يكون أحد من أعضائها محصنا وال حتى إسماعيل هنية

  7/3/2006 48عرب
  

  ا لوصفه خريطة الطريق بأنها عفا عليها الزمناستياء من ديختر داخل كديم .21
 أثارت تصريحات آفي ديختر حول نية الحكومة المقبلة بزعامة كديما تنفيذ انسحابات : اسعد تلحمي،الناصرة

أحادية من مستوطنات في الضفة عاصفة داخل الحزب، لم تهدأ مع ما أضافه ديختر الحدى الصحف 
ونقلت  .يق الدولية عفا عليها الزمن ألنها تحتاج الى طرفين لتطبيقهااالسرائيلية أمس من أن خريطة الطر

وسائل اإلعالم العبرية عن أوساط في كديما استياءها من اطالق عيارات نحو جميع االتجاهات على نحو 
يوحي للناخب االسرائيلي ان ليس للحزب الجديد برنامج سياسي واضح ما قد تستغله األحزاب المنافسة للنيل 

وكان شمعون بيريز أول من انتقد تصريحات ديختر ودعا الى عدم التسرع والدعوة الى مزيد  . شعبية كديمامن
وقال لالذاعة العامة انه يجب االنتظار ورؤية ما إذا كان الفلسطينيون يرغبون في  .من االنسحابات االحادية

ن بيريز معارضته المبدئية لعملية ونقلت معاريف ع .التوصل الى سالم على أساس خريطة الطريق الدولية
وزاد ان الشعب . انسحاب أحادي آخر وقوله انه ال ينتمي الى المجموعة المتسرعة الداعية الى انسحاب كهذا

الفلسطيني ال يريد أن يكون تابعاً اليران االمبراطورية المتعصبة المتطرفة التي يقودها رئيس نصف مجنون 
وأبدى وزير النقل شيتريت عدم  .ارضة قوية من مصر واألردن والسعوديةألن من شأن ذلك ان يؤدي الى مع
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ترسيم حدود اسرائيل وفقاً لخريطة  ارتياحه لتصريحات ديختر، وقال ان البرنامج السياسي للحزب يقوم على
 الطريق وان تصريحاً هنا وهناك ال يلزم الحزب، مضيفاً انه ليس صحيحاً اآلن ان نحصل على دولة فلسطينية

وفيما لم يصدر تعقيب رسمي من اولمرت نقلت االذاعة عن رسالة تلقاها الوزراء جاء فيها ان  .من دون سالم
من جهتها  .الحكومة االسرائيلية تؤكد مطالبها من الفلسطينيين االيفاء بالتزاماتهم الواردة في خريطة الطريق

ن البرلمانية، أمس ان خطة خريطة الطريق ال قالت وزيرة الخارجية ليفني أمام أعضاء لجنة الخارجية واألم
واضافت ان السياسة األحادية الجانب ال تشكل . تزال الخطة السالمية الملزمة للطرفين الفلسطيني واالسرائيلي

ايديولوجية بالنسبة الى الحكومة، لكنها اضافت محذرة ان الجمود السياسي وانتظار التغيير في الجانب 
 .مصلحة اسرائيل لذا يحتمل ان تضطر اسرائيل الى اتخاذ القرارات من جانب واحدالفلسطيني ال يخدمان 

وتوقعت ان تلف حماس برنامجها السياسي بنوع من الغموض، خصوصاً في ما يتعلق باالعتراف باسرائيل 
  . وباالتفاقات الموقعة لتتفادى الضغوط الدولية عليها

  7/3/2006الحياة 
  

 طة الفلسطينية  ل بتحويل اموال مباشرة للساسرائيل تعلن رفضها السماح .22
اعلنت سلطات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم انها لن تسمح بأي شكل من األشكال بوصول دعم مالي دولي 
مباشر الى السلطة الفلسطينية، متحدية كل األصوات الدولية التي تحذر من حدوث كوارث انسانية وتفشي 

طينية في ظل االغالق المتواصل وقطع المعونات واحتجاز اسرائيل للعائدات العنف في اراضي السلطة الفلس
 .الضرائبية المستحقة للفلسطينيين

  7/3/2006 48عرب
  

  قائد سجن إسرائيلي يمتدح قادة حماس ويدعو للتفاوض معهم .23
س بدا أن   في حين تحاول الحكومة االسرائيلية تشكيل جبهة دولية صلبة ضد إجراء أي حوار مع حما              : تل أبيب 

جاءت الدعوة لفتح حوار مباشر بين إسرائيل وحماس، من طرف          . التصدع قائم في الجبهة الداخلية االسرائيلية     
وقال انه من خالل تجربتـه       . أكثر السجون االسرائيلية قسوة وأشدها حراسة      ،)قرب بيسان (قائد سجن الجلبوع  

باطا والتزامـا وقـدرة علـى التنظـيم وضـمان           الطويلة في التعامل مع سجناء حماس يشهد أنهم األكثر انض         
اسرائيل تحتاج الى شريك مثل حماس في المسيرة السلمية، فهي حركـة قويـة، كلمتهـا                : واضاف. االنضباط

وأكد انه أدار عدة أحاديث جادة مع قـادة حمـاس فـي             . وال تتعامل بالمواربة واالحتيال   . كلمة، ووعدها وعد  
انهـم معنيـون بفـتح      : وأضاف. حوار مع اسرائيل على أسس وقواعد ثابتة      السجن فوجد لديهم استعدادا لفتح      

وقد أحـدثت هـذه     . ومستعدون إلحداث تغييرات عديدة في مواقفهم لمصلحة الحوار       . صفحة جديدة في العالقة   
 وتلبك. التصريحات، التي أدلى بها إلحدى قنوات التلفزيون االسرائيلي، صدمة في الساحة السياسية االسرائيلية            

ثـم أكـد ان     . الناطق بلسان الحكومة ازاءها، وقال ان عليه ان يفحص مع المسؤولين الظروف التي قيلت فيها              
موقف الحكومة لم يتغير وهو ان ال حوار وال اتصال مع السلطة الفلسطينية إال اذا اعترفت حماس باسـرائيل                   

  . دة اسرائيلوقبلت باالتفاقات الموقعة معها وألغت ميثاقها الوطني الداعي إلبا
  7/3/2006الشرق األوسط 

  
  االحتالل يعاود تسليم المحروقات للسلطة الفلسطينية .24

الون االسرائيلية وهـي الـشركة الرئيـسية التـي تـزود الفلـسطينيين              - اعلنت شركة دور   : اف ب  ،القدس
 . مليون دوالر  22ها   انها استأنفت اعمال التسليم للسلطة الفلسطينية بعد تسديد متأخرات تبلغ قيمت           ،المحروقاتب

  . شباط وعاودنا التسليم في اليوم التالي28وقال مسؤول في الشركة لوكالة فرانس برس قبضنا الشيك في 
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  7/3/2006الرأي األردنية 
  

  إسرائيل عّرفت المناطق المجاورة للجدار حول غزة، بمناطق موت: بتسيلم .25
 فك االرتباط عن غزة قتل جنود الجيش اإلسـرائيلي          أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أنه منذ إتمام خطة       : القدس

تسعة مواطنين فلسطينيين عزل بالقرب من الجدار المحيط بغزة، مشيرة إلى أن مـن بـين الـشهداء خمـسة                    
قاصرون، بينهم طفلة في الثامنة من عمرها، مشددة على اعتقادها بإقامة الجيش اإلسـرائيلي منـاطق مـوت                  

 بشأنها أمر يلزم الجنود بإطالق النار الفوري على كـل مـن يـدخل هـذه                 بالقرب من الجدار في غزة صدر     
وقد توجهت بتسيلم بطلب إلى النائب العسكري الرئيـسي مطالبـة            .المناطق، بصرف النظر عن سبب الدخول     

  .بإصدار تعليماته بالشروع في تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بخصوص هذه الحاالت
  7/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  سعي إسرائيلي إللغاء تقرير أممي يتهم الجيش بالتحرش بالنساء الفلسطينيات على الحواجز  .26

 عن جهود تبذلها وزارة الخارجية اإلسرائيلية إللغاء تقريـر          اإلثنين كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية      :تل أبيب 
ادت يديعوت أحرونـوت بـأن      وأف .أممي يتهم الجيش اإلسرائيلي بالتحرش بالنساء الفلسطينيات على الحواجز        

الوزارة أصدرت تعليماتها لسفيرها في األمم المتحدة من أجل التوجه الفوري لقيادة المنظمة الدولية ومطالبتهـا                
وأكدت الصحيفة، أن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهوداً حثيثةً وكبيرةً من أجل إلغاء أو تعـديل                .بتعديل التقرير 

  .التقرير الذي يدين االحتالل
  5/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  لكن التعاون االستراتيجي مستمر ... قطيعة: إهانة الملك تخلق فتوراً أردنياً إسرائيلياً .27

برغم الجهد الذي بذلته الحكومة اإلسرائيلية من أجـل    : 7/3/2006السفير   في   كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
أعقاب تكهنات الجنرال نافيه بمصير قاتم للنظام الهاشمي، هناك قطيعة شبه           تهدئة خواطر الحكومة األردنية في      

حكومتين؛ إذ ال تزال الحكومة األردنية، وفق تقرير نشر أمس، في يديعوت أحرنـوت              تامة في العالقات بين ال    
لكن هآرتس نقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى        . تطالب بإقالة الضابط الوقح الذي أساء إلى العرش الملكي        

 فـإن التعـاون   قوله إنه، برغم المطالبة األردنية بإقالة نافيه، وبرغم عدد من الخطوات االحتجاجية األخـرى،             
 وأقر المصدر اإلسرائيلي بأن األردن بعث برسائل فظة إلسرائيل بينهـا أن             .االستراتيجي بين الدولتين مستمر   

. في الجيش يتصرفون وفق تعليمـات وأوامـر       . أموراً من هذا القبيل ال يمكن أن تحدث عندنا لقائد في الجيش           
وشدد المصدر نفسه على عدم وجود أزمة حـول         .  لقاءين وأكد المصدر أن األردنيين ألغوا لقاء عمل أمني أو        

هذه القضية وبالتأكيد ليست هناك أزمة استراتيجية، وليس هناك جهد إسرائيلي خاص لترضية األردنيين، كمـا                
وأشارت الصحيفة إلى أن العالقـات      . وهي تتملّص من االتصاالت الجارية    .  ال توجد نية إلقالة الجنرال نافيه     

وتم كذلك تجميد خطط مـستقبلية للتعـاون،        . المنطقة الوسطى األردنية واإلسرائيلية باتت مقطوعة     بين قيادتي   
وتفيد تقارير الخارجية اإلسرائيلية إلى أن العديد من األردنيين يمتنعون عن طلـب اإلذن الـالزم ويؤجلـون                  

ن تجميد التعاون بين الطرفين     وثمة خشية في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية م      . خططهم في الوصول إلى إسرائيل    
وأفاد مصدر أمني في إسرائيل ليديعوت بان التعاون االستخباراتي تقلص إلى           . بما ينطوي عليه ذلك من أخطار     

 .وهذه الحاالت الحيوية تجسد للجميع كم هو تبادل المعلومات هام وذي شأن. الحاالت الحيوية فقط
المتحدث باسم الخارجية االسـرائيلية      أن   صرة زهير اندراوس  النا في 6/3/2006القدس العربي   وذكر مراسل   

  .قال ليونايتد برس انترناشينال ان اسرائيل تقر بوجود خالف مع االردن
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 اولمرت يؤكد نيته ترسيخ تهويد الجليل والنقب واحتالل القدس  .28

 والبنى التحتية، خارج  ان حكومة برئاسته ستقلص االستثمار في البناء، الثالثاء،ادعى اولمرت صباح اليوم
خالل السنوات القريبة، موضحا ان جل االستثمار سيركز للبناء في النقب ) اي في المستوطنات( الخط االخضر
وكان اولمرت يتحدث في مؤتمر لقاء قطارات اسرائيل في تل ابيب، مضيفا ان قرارا كهذا . والجليل والقدس

 .اسرائيل واحداث طفرة كبيرةسيتيح زيادة الميزانيات للبنى التحتية داخل 
  7/3/2006 48عرب

  
  تنظيم القاعدة يخطط لقتل إسرائيليين في األردن: مصادر إسرائيلية  .29

أفادت تقارير استخباراتية إسرائيلية بأن شبكة القاعدة تخطط الختطـاف وإعـدام مـواطنين              : أ.ب. د ،القاهرة
 أمس، عن بعض الوثائق، أن شـبكة        ،أحرونوتونقلت يديعوت    .إسرائيليين في األردن ثم نشر صور إعدامهم      

وذكرت أن معلومات سـرية وصـلت    .القاعدة تخطط لشن هجوم كبير بالقرب من الحدود األردنية اإلسرائيلية   
إلى إسرائيل مطلع األسبوع الجاري تحذر من المخطط وتشير إلى أن أبو مصعب الزرقاوي يقف وراءه بهدف                 

وأضافت أن إسرائيل تلقت تحذيراً آخر يشير إلى هجوم كبير يخطط            .تحسين صورته في نظر أسامة بن الدن      
  .تنظيم القاعدة في العراق لشنه على المصانع في إربد األردنية

إن نجاح مثل هذا الهجوم اإلرهـابي سـيؤثر علـى         : ونسبت يديعوت إلى مسؤول دفاعي بارز في عمان قوله        
  .األردنيين واإلسرائيليين واألميركيين

  7/3/2006فلسطينية األيام ال
  

    اإلسرائيليةبدء بث الدعاية االنتخابية .30
بدأت االذاعة االسرائيلية العامة، صباح اليوم الثالثاء، بث الدعاية االنتخابية لالحزاب المنافسة في انتخابات 

المركزية وقامت رئيسة لجنة االنتخابات  .الكنيست القادمة، فيما سيبدأ البث التلفزيوني للدعاية مساء اليوم
بشطب فقرة من اللقاء االذاعي الذي اجري في اطار الدعاية االنتخابية لحركة حيروت مع رئيس الحركة لما 
تضمنته من تحريض على المواطنين العرب في الداخل، لكن القاضية اجازت بقية تصريحات كالينر التي 

عا كالينر الى دفع تعويضات ود. تنضح بالتحريض على الفلسطينيين والدعوة الى طردهم من ديارهم
وزعم ان استطالعا لمآغار موحوت ومركز فلسطيني . للفلسطينيين وترحيلهم، قائال انه سيرتب هذه المسألة

ولم تخل  .من الفلسطينيين على استعداد للرحيل عن ديارهم اذا تم دفع تعويضات لهم% 50يبين ان اكثر من 
الدعوة الى ضرب الفلسطينيين وترسيخ احتالل اراضيهم، كدعاية دعاية بقية االحزاب اليمينة المتطرفة من 

الليكود برئاسة نتنياهو الذي تعهد بابعاد مسار جدار الفصل العنصري عميقا داخل االراضي الفلسطينية 
ودعا ايفي ايتام ويسرائيل الداد في دعاية المفدال . والسيطرة على االغوار والقدس ومنع قيام دولة فلسطينية

  .تحاد القومي الى ترسيخ االستيطان في الضفة الغربية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أرض اسرائيلواال
  7/3/2006 48عرب

  
  فضيحة فساد جديدة في عائلة شارون .31

بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم بالسجن على عمري شارون أثيرت أمس فضيحة جديدة تتعلق                : تل أبيب 
في قيامه باستخدام موقعه كنائب وكنجل لرئيس الحكومة ومنح وظائف عليـا            به يتضح منها ان الشرطة تحقق       

ويتبـين ان مـصدر     . مما يعتبر في القانون رشـوة     . وتخصيص أموال من ميزانية الدولة للمقربين له ولوالده       
ويبدو ان هذا الـصديق تمكـن مـن         . الشبهات ضد شارون االبن هو أحد أصدقائه السابقين الذي اختلف معه          
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لقاء مدير عـام وزارة     : ل على دفتر يوميات شارون، وبينما كان يكتب مواعيده ومهماته بالتفصيل مثل           الحصو
المالية لتعيين فالن مديرا عاما لشركة اليانصيب، واالهتمام بتخصيص ميزانية لمشروع خيري تابع للـصديق               

تحقيق حول مـضمونه وجمـع أدلـة        بدأوا ال الذين  . وقد تم تسليم هذا الدفتر الى محققي الشرطة       . فالن، وهكذا 
  . المذكور وأصدقاء سابقين آخرين لههأخرى من صديق

  7/3/2006الشرق األوسط 
  

  المستعربون يتسببون بإصابة فلسطيني ومقتل أحد جنود اإلحتالل  .32
 في حادث طرق وقع أثناء إحدى حمالت اإلحتالل العسكرية اإلثنينلقي أحد جنود اإلحتالل مصرعه مساء 

وجاء  ! جنود آخرين بجروح، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة6ة على نابلس، في حين أصيب المتواصل
وكانت وحدة مشاة إحتاللية قد نصبت . أن الحادث وقع في الشارع اإللتفافي الذي يقع إلى الجنوب من نابلس

سطة جيب هامر، ولدى وقام الجنود بإغالق الشارع بوا .حاجزاً طياراً في المكان لفحص المركبات الفلسطينية
ووقف أحد الجنود والسائق . وصول إحدى الشاحنات الفلسطينية أوقفها جنود اإلحتالل للتدقيق في هوية السائق

وكانت السيارة العسكرية تقل جنوداً من  .الفلسطيني بين الجيب وبين الشاحنة، وفجأة صدمتهم سيارة عسكرية
ية إلقاء القبض على أحد المطلوبين من حماس في المدينة، سعيد ، أنهوا لتوهم عمل)مستعربين(وحدة دوفدوفان

وتبين أن سيارة المستعربين دهست الجندي الذي توفي على الفور، في حين أصيب السائق الفلسطيني  .ياسين
  . بجروح وصفت بأنها خطيرة

  6/3/2006 48عرب
  

  تحديات جديدة تواجه حكومة حماس : خبير اقتصادي .33
فلسطيني أن هناك تحديات كبيرة تواجه السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى تزايد نسب الفقر في              أكد خبير اقتصادي    

ورأى الخبير عمر شعبان أن التمويل الدولي للفلسطينيين لم يكن           .المجتمع الفلسطيني إلى مستويات خطيرة جدا     
ع بنود الصرف في الموازنة     بهدف مساعدتهم بقدر ما هو جعلهم أكثر اعتمادية على الخارج منوها إلى أن توزي             

  .العامة ال يعكس أي نهج تنموي مستدام
  7/3/2006الوطن العمانية 

  
  وضع المعابر لم يتغير واتفاق رايس لم ينفذ منه اال القليل: البنك الدولي .34

أكد البنك الدولي في تقرير ملخص لوضع المعابر والتجارة في االراضي الفلسطينية، :   فاتنة الدجاني-لندن 
ن نظام المعابر لم يتغير عملياً، وان االتفاق الذي توصلت اليه كونداليزا رايس بين السلطة واسرائيل العام ا

تقرير ان معبر كارني يمثل عائقاً جديا امام التجارة الفلسطينية الواضاف  .الماضي لم يشهد اال تقدما طفيفا
ويلحق الضرر بها، كما يمثل عائقاً مهماً امام ) في حركة البضائع(ويعتمد نمطاً يسبب تأخيراً غير ضروري 

ويرى البنك الدولي ان المعابر الجديدة التي . التجارة غير متعلق بالرسوم المالية وناجماً عن القيود واالجراءات
تخطط اسرائيل إلقامتها في الضفة تبدو كأنها تعزز نظام من ظهر الى ظهر يشكل عائقاً امام حركة البضائع 

  .لتنافسيةوقدرتها ا
  7/3/2006الحياة 

  
   إنسانية في غزة  كارثةوزير االقتصاد يحذر من  .35

حذر وزير االقتصاد الفلسطيني من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، إذا استمرت               :أمين أبو وردة  ،  نابلس
وأكد ان   يوماً، 35وأشار إلى أنه خالل الخمسين يوما الماضية اغلق المعبر           بإغالق معبر المنطار،    ” إسرائيل“
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وزارة االقتصاد اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة األزمة، كدعوة كبار التجار والمستوردين إلى عدم احتكـار               
  .المواد االساسية وضرورة إعالم الوزارة بمخزونهم من المواد االساسية يوماً بيوم

  7/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  الدولياقتراح بتقديم األموال للسلطة عبر البنك  .36
 ان اسرائيل والدول المانحة تناقش ، امس،نقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن دبلوماسيين اوروبيين واسرائيليين

ونقل عن مصادر اعدت االقتراح ان  .اقتراحا بتقديم الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية عبر البنك الدولي
لفلسطيني ويجنب الدول المانحة التعامل مع توسيع دور البنك الدولي يضمن وصول المساعدات للشعب ا

مصادر دبلوماسية غربية ذكرت ان هذا االقتراح تقدمت به اسرائيل دون ان   .حكومة تشكلها حركة حماس
  .يتضح اذا ما كانت الدول المانحة ستقبل به أم ال

  7/3/2006الحياة الجديدة 
  

  مفاجأة األوسكار استبعاد الجنة اآلن وفلسطين .37
فلسطين، السلطة الفلسطينية أم األراضي الفلسطينية؟ هوليوود حسمت األمر، ولو : براهيم العريس ا-بيروت 

هاني ابو اسعد لالجنة اآلن فيلموكانت النتيجة ان خرج ... حلت المشكلة بإلغاء طرحها: على طريقتها الخاصة
  .من األوسكار

  7/3/2006الحياة 
  

   مجزرة العامة تحذر منادةوالقيمذكرة ايجابية الى الحوار اللبناني  .38
 ان قيـادة منظمـة      : وليد ومحمد شقير وناجية الحصري      عن مراسليها  بيروت من    7/3/2006الحياة   ذكرت

التحرير في لبنان بعثت امس بمذكرة خطية الى مؤتمر الحوار الوطني بواسطة نبيه بري، وتفيد معلومـات أن                  
قالت مـصادر فلـسطينية     و ،  الفقرات الواردة في المذكرة   بري تال امام المؤتمرين في الجلسة الصباحية بعض         

 الفلسطينية وأنها تمحورت حول الحقوق المدنيـة        –انها تنطلق من مقاربة دقيقة وموضوعية للعالقات اللبنانية         
واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتتناول موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمـات وداخلهـا،              

 مبدية استعداد المنظمة للتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية         ،لمصلحة تعزيز العالقات الثنائية وتوثيقها    بإيجابية و 
  .جمع السالح خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه في داخلها

مسؤول الجبهة الشعبية ـ  أن :   أمين مصطفى عن مراسلهابيروت من  7/3/2006 الوطن القطرية وأوردت
نان انور رجا تمنى النجاح للمؤتمر الوطني للحوار، مشددا على ضرورة اال يكون النجـاح               القيادة العامة في لب   

على حساب الملف الفلسطيني، ودعا القوى السياسية المشاركة في الحوار الى التعاطي مع هذا الملف كقـضية                 
ة في وجه الحوار    عربية، وليس مجرد مسألة تتعلق بنزع سالحه، الفتا الى ان هذا السالح لن يكون حجر عثر               

ال تعملوا سكين السياسة في عنق الملف الفلسطيني الذي هو ملف سياسـي             : واننا نتوجه الى المتحاورين بالقول    
 لنبحث معا عن لغة واحـدة       .بامتياز، ال تدفعوا الفلسطيني الى ان يشعر بأنه بات محاصرا من كل االتجاهات            

ات والقواعد الفلسطينية، يدع الى ارتكاب مجـزرة، هـذا          تجمع وال تفرق، وان من يدع الى مهاجمة المعسكر        
 وهناك من يريد ان يشرعن قتل الفلسطينيين ويريد من يلغي           1970االمر تعرضنا له ذات يوم في سبتمبر عام         

 1559ماذا يعني ذلك؟ هل هي االسـتجابة الملحـة للقـرار            : الملف الفلسطيني من الواجهة الحقيقية، وتساءل     
، وان 194ان نقول ان من اولويات طاولة الحوار اللبناني ـ اللبناني، ان تتحدث عن القرار  من حقنا : واضاف

 من حق الفلسطيني ان يتوقف امام ما يجري ويقول ان هذا يعني في نهايـة المطـاف                  ،تعيد لهذا القرار معانيه   
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م اللبنـاني الـى مجـزرة       عملية ابادة ممنهجة وتدريجية الخراجنا من قضيتنا ومن حقوقنا وتهيئة الرأي العـا            
  .يتعرض لها الفلسطيني ويظهر الفلسطيني في هذه الحالة انه الممانع للحرية وللسيادة ولالستقالل الحقيقي للبنان

  
  

  حماس تفكر في اعتماد موقف يدعم خارطة الطريق: الفروف .39
روسية ستبقى علـى  قال وزير الخارجية الروسي الفروف ان الحكومة ال:  رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت 

ـ  . كان مفيدا للغايـة   ) الذي عقده وفد حماس في موسكو اخيرا      ( اعتقد ان هذا االجتماع      :وقال. حماس اتصال ب
المهم ان حمـاس لـم تـستبعد    " ان حماس تفكر في اعتماد موقف يدعم خارطة الطريق، مشددا على ان             :واكد

ن اسرائيل ابدت عددا من التحفظات على خارطـة         ة أل قلق"، مشيرا الى ان الحركة      "استئناف العملية التفاوضية  
اال ان حماس لم تستبعد احتمال استئناف المفاوضات على         ... الطريق التي تستبق المراحل النهائية للمفاوضات     

  ".اساس خارطة الطريق كما وضعتها اللجنة الرباعية
  7/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  وفد حماس إلى السعودية بال شروط  .40

أن وزير الخارجية السعودي اعلن امس ان بـالده  :  وكاالت، اف ب  عن  7/3/2006 الرأي األردنية     في جاء
واكد ان بالده ال تضع اي شروط على حماس بما في ذلك     . ستستقبل قياديي حركة حماس قريبا دون اي شروط       

برمة بـين اسـرائيل والـسلطة       مسالة االعتراف باسرائيل والتخلي عن العمل المسلح وااللتزام باالتفاقيات الم         
وقال نحن ال نضع اي شروط اال اننا نامل ان يتمكنوا كحكومة من تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني                 . الفلسطينية

 .وان يظهروا كيف سيقودون هذه الحركة الفلسطينية
عربيـة  مصادر ديبلوماسية   أن  :  رندة تقي الدين وسليمان نمر     عن   الرياض من  7/3/2006 الحياة   وأضافت

ذكرت ان هناك افكاراً عربية تجرى مناقشتها مع قيادة حماس إلقناعها باعالن قبول المبادرة العربية للـسالم،                 
  .على االقل، من اجل ابداء حسن النوايا امام المجتمع الدولي

  
  نعارض فرض عقوبات على حماس : شيراك .41

اعد القانون واالتفاقيـات مبـديا آملـه ان         دعا جاك شيراك حركة حماس الى احترام قو       :  خالد الفرم  ،الرياض
تتواصل االتصاالت الجارية بين حماس وعدد من االطراف الدولية رافضا في الوقت ذاتـه فـرض عقوبـات          

  .يتحملها الشعب الفلسطيني مؤيدا كل المبادرات التي تسمح بتطبيع العالقات وتحقيق السالم
  7/3/2006عكاظ 

  
  ل الفلسطينيةلقاء لألحزاب اللبنانية والفصائ .42

عقد في صيدا لقاء لألحزاب اللبنانية والفصائل الفلـسطينية فـي مقـر التنظـيم                 :ـ من سعد الياس    بيروت
الناصري، ودعا اللقاء كل الدول الصديقة واالحزاب العربية المناصرة للشعب الفلسطيني الـي تقـديم الـدعم                 

ومـن  . شديداً حرق كنيـسة البـشارة فـي فلـسطين         المعنوي والمادي للفلسطينيين، واستنكر اللقاء استنكاراً       
ولكنـه  . مطالبته حركة حماس باالعتراف باسرائيل   بانتقد سليم الحص، في بيان كالم جاك شيراك         ناحيةأخرى،  

  .في المقابل لم يطلب شيئاً من اسرائيل
  7/3/2006القدس العربي 
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    باإلفراج عن األموال الفلسطينية اسرائيلمفوضة أوروبية تطالب  .43
يجب ان تفرج عن رسوم جمارك      ” اسرائيل“ان  :  قالت مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد األوروبي      : رويترز

أمواالً ” االسرائيليون“وأضافت من المهم ان يدفع       . مليون يورو شهرياً للحكومة الفلسطينية المؤقتة      60مقدارها  
ألوروبي لن يواصل دفع أموال للـسلطة الفلـسطينية         وأكدت مجدداً ان االتحاد ا     .”..هي بالفعل أموال فلسطينية   

ان االتحاد األوروبي قـد     : وأضافت. زمام األمور ما لم تلتزم الحركة بمبادئنا الثالثة       ” حماس“فور ان تتولى      
يتعـين علينـا    “وقالت في المقابلة    . إذا لبت هذه المطالب   ” المنظمات االرهابية “من قائمة   ” حماس“يدرس رفع   
  .ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا ان نقول انه تم الوفاء بمبادئنا الثالثة. نفكر في ذلك داخلياًبالتأكيد ان 

  7/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ألول مرة في تاريخ القضاء األميركي شين بيت تشهد ضد عربي في جلسة سرية .44
 محكمة أميركية جلسة سرية      عقدت امس، ألول مرة في تاريخ القضاء األميركي،        :  محمد علي صالح   ،واشنطن

 قدم مساعدات مالية الى حركة حماس، وانه         متهم بأنه  بيت ضد اميركي عربي   الشين  اللالستماع الى شاهد من     
وطلب ممثل االتهام ذلك بحجة ان معلومات سرية ستقدم           .اعترف بذلك عندما اعتقله االسرائيليون وحققوا معه      

  .ن القومي االميركيخالل الجلسة، وان كشفها سيؤثر في األم
  7/3/2006الشرق األوسط 

  
  الفاتيكان يصفح عن يهود اعتدوا على كنيسة البشارة  .45

 امس، مع افراد عائلة حبيبي الذين اعتدوا الجمعة الماضي علـى            ، التقى ممثل الفاتيكان في اسرائيل     :يو بي آي  
أضاف أن االعتداء على الكنيسة مسنا      و . كنيسة البشارة في الناصرة، وأبلغهم أن الكنيسة ترغب بالصفح عنهم         

وأكد أنه ال يوجد     . وأنا كرجل دين علي أن أبعث رسالة سالم، وال سالم من دون الصفح            . كثيراً لكننا ال نحقد   
  .أي دافع يمكن أن يبرر ما فعلوا، لكنه اضاف أن هذه عائلة بائسة

7/3/2006السفير   
  

  لفلسطيني للواقع ا  تتوقع آلية سياسيةديبلوماسيةمصادر  .46
كثفت إدارة مؤتمر الحوار الوطني في الساعات االخيرة تحركها لتجميع كل المعطيات الرسـمية              :  ثريا شاهين 

حول الواقع الفلسطيني في لبنان، تمهيداً لمناقشة مسألة السالح خارج المخيمات الفلسطينية وداخلها، في اطـار                
وتؤكد مـصادر ديبلوماسـية      .متعلق بنزع سالح الميليشيات   ، وال سيما البند ال    1559بحث بنود القرار الدولي     

وتتوقـع ان   . بارزة، ان الحوار اللبناني حول السالح الفلسطيني ستنبثق منه آلية محددة للتعامل مع هذا الملف              
  :تحدد اآللية المفهوم السياسي لحل المعضالت التي يشملها هذا الملف، عبر مقاربة جملة مسائل، هي

نة المطلوبة لعدم حصول التوطين، وما اذا كانت هذه الضمانة قانونية ودسـتورية لبنانيـة، او                ـ تحديد الضما  
مع ما يتضمن ذلك، من تحديد تعريف التوطين، وتحديد مفهومه بمنح الجنـسية اللبنانيـة               ،  ضمانة دولية ايضاً  

ة، فـإن اعطـاءهم حقـوقهم       في حين ان اوساطاً سياسية تعتبر انه ولو لم يمنح الفلسطينيون الجنسي           . لالجئين
االنسانية الكاملة هو بمثابة تمهيد للتوطين، فضالً عن انه ال تجوزالمقارنة بين الحقوق التي تمنح لالجانب فـي                  

  .لبنان، وما اذا كان الالجئون الفلسطينيون يحظون بمثلها
مح لهم بالحياة الكريمة وفقـاً      ـ تفسير التعامل المطلوب مع الالجئين الفلسطينيين من الناحية االنسانية التي تس           

وفي ذلك هل يحدد لبنان ما اذا كان سيقدم الخدمات االنسانية، وفقاً للقانون اللبنـاني، او                . لقرار مجلس الوزراء  
للقوانين الدولية ومعاييرها التي تمنح هؤالء مستوى عاليا من الخدمات؟ وهل وفقاً للتحديد المرتقب سيعمد لبنان                

لى قوانينه ليتمكن من معالجة المتطلبات الفلسطينية التي قدمت الى الحكومة اللبنانية والتـي              الى اجراء تعديل ع   
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والعديد من هذه المطالب التي يـستلزم، اذا        . وصفت بأنها مطالب كاملة وشاملة ال ينقصها سوى طلب الجنسية         
لتملك، وحق ممارسة المهن الحـرة،      حق ا : ما قرر لبنان الموافقة على تقديمها، تغييراً في قوانينه تشمل ما يلي           

وتوفير الضمان االجتماعي واالستشفائي لالجئين، وتحسين فرص التعليم التي تسمح بتلقي ابنائهم العلـم فـي                
اال ان المطالب الفلسطينية، التي ال تحتاج الى تعديالت في القوانين اللبنانية، بل لقـرارات               . المدارس الرسمية 

   .ك المتصلة بحق العمل، وبمطلب إعمار المخيماتعن الوزير المختص فهي، تل
ـ النظر في ما هو مطلوب من الفلسطينيين من تعاون في مسألة تنفيذ بند نزع سالح الميليشيات فـي القـرار                     

، ووضع آلية وبرنامج زمني في هذا الشأن مع تشجيع كل االطراف السياسية اللبنانية على المساهمة في                 1559
الفلسطيني بغية ايجاد حل للسالح، وفي إطار اآللية التي ستعتمد، بحيـث يتـوافر الغطـاء    الحوار اللبناني ـ  

الداخلي الشامل للحوار، ويستفاد من االيجابيات التي تمتلكها بعض األطراف على الساحة في الـسعي لتـذليل                 
مجال لمبادرات عربية ودولية    كما يمكن لآللية ان تتيح ال     . العراقيل السياسية ذات البعد اإلقليمي في هذه المسألة       

  .للمساهمة في الحل
ـ ان اي آلية جديدة ستنبثق عن المؤتمر، ستنعكس حتماً على مهمة وصالحيات فريق العمل اللبنـاني الـذي                   
شكله مجلس الوزراء أخيراً، للتفاوض مع الجانب الفلسطيني الذي لم يشكل وفده بعد، لدرس موضوع الـسالح                 

وفي هذا اإلطار ثمة عالمات استفهام حول ما إذا كان          .  وحاجات الالجئين االنسانية   داخل المخيمات وخارجها،  
سيوسع هذا الفريق وتزاد صالحياته، ويعزز بعناصر سياسية، قد تكون على مستوى وزاري، أو يوفر له إطار                 

هل يستمر لبنـان    و .سياسي محدد لعمل اللجنة من دون توسيعها، أو إنشاء لجنة اخرى موازية للجنة الموجودة             
في مطلبه بوفد فلسطيني موحد للحوار معه، وهو مسألة أسهل للبنان لكنها ليست أسرع في التوصل اليها مـن                   
الجانب الفلسطيني، أم سيبرز موقف ال يمانع بوفدين لتعجيل خطى الحوار، مع ان الصعوبات تبقى واردة فـي                  

 .هذا التوجه أمام لبنان في سرعة النتائج
7/3/2006للبنانية المستقبل ا  

  
   االنتخاباتالظواهري ومشاركة حماس في  .47

  ياسر الزعاترة 
قدم الظواهري النصح لحركة حماس ونبههم إلى ما يراه هو صواباً، في رسالته األخيرة التـي دارت ضـمن                   

يهـا  محورين؛ بالنسبة للمحور األول، من الطبيعي القول إن حماس ال تنتمي إلى ذات المدرسة التي ينتمـي إل                 
الظواهري، والقائلة أن األوضاع القائمة في العالم العربي هي أوضاع جاهلية أو كافرة، ال مجال للتعامل معها                 
بغير العنف واالنقالب، وليس من العسير القول إن القائلين بحرمة االنتخابات والمشاركة السياسية، قـد بـاتوا                 

ا يمكن القول إن الموقف الفكري والشرعي لدى حمـاس          من هن . أقلية في التيارات اإلسالمية بمختلف مشاربها     
واضح في هذا المجال، من دون أن تتملكها أية أوهام حول قدرة المسارات الديمقراطية القائمة في األوضـاع                  

  .العربية على تحقيق المطلوب، لكنها أداة من أدوات التغيير واإلصالح
النتخابات كي تحمي برنامج المقاومة مـن تغـول مـسار           بالنسبة لمسار الجهاد والمقاومة، فقد دخلت حماس ا       

خريطة الطريق، وليس ثمة أوهام أيضاً لدى الحركة بشأن الوضع الذي تعيـشه الـسلطة تحـت االحـتالل،                   
وضرورة استمرار برنامج التحرير الذي لن يتحقق بغير المقاومة، والنتيجة هي أنها تدخل االنتخابات من أجل                

 ومستوى نضالهم في مواجهة االحتالل، وليس طمعاً في الـسلطة أو تنـازالً عـن                تحسين شروط حياة الناس   
في المالحظات التي قـدمها     . البرنامج اإلسالمي الذي سيبقى مطلباً أساسياً ال بد أن يتحقق عندما تتوفر ظروفه            

 الغربي  الظواهري، ال يبدو ثمة خالف كبير وبين حماس على دور المشروع الصهيوني كرأس حربة للمشروع              
في مواجهة األمة، وليس ثمة خالف حول عبثية النضال من منطلق وطني علماني أو ضرورة إشراك األمـة                  
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في المواجهة مع العدو، وحماس في أدبياتها األولى تحدثت صراحة عن كونها رأس حربة لألمة في مواجهـة                  
  .مشروع صهيوني يستهدفها جمعاء وال يستهدف فلسطين وحدها

االعتراف بالسلطة اعترافاً باالتفاقات التي وقعتها فليس صحيحاً بحال، وحماس لم تقـل ذلـك، إذ                أما أن يعني    
أنها تصر بشكل واضح على رفض االعتراف بدولة العدو، وجل ما تتحدث عنه هو نوع من الـسياسة عبـر                    

طبيق حق العودة    وت 67الحديث عن هدنة لمدة عشر سنوات مقابل االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة عام              
واإلفراج عن األسرى، مع أنها تدرك أن هدنة كهذه وإن بدت مقبولة من الناحية الشرعية، إال أنها غير ممكنة                   
من الناحية الواقعية، ما يعني أنها محض إلقاء للكرة في ملعب الطرف اآلخر، ومن ثم االنقـالب علـى لعبـة       

  . التسوية برمتها بعد فضح عبثيتها
تيك سياسي، وقد عرض أسامة بن الدن الهدنة على األمريكان مقابل االنـسحاب مـن العـراق                 إنها مجرد تك  

وأفغانستان، ولم يذكر فلسطين على سبيل المثال، رغم محوريتها في خطابه، كما تحول الظواهري نفسه مـن                 
ب السياسة والممكـن    وكل ذلك من با   ) الواليات المتحدة (إلى العدو البعيد    ) النظام المصري (قتال العدو القريب    

   .والمتاح كما هو معروف
المحاذير التي يضعها الظواهري على اللعبة السياسية األمريكية واردة في ذهن قادة حماس وهم يأخذونها بعين                
االعتبار، كما أنهم لن يستدرجوا إلى ما استدرج إليه اآلخرون، وهم يؤمنون أن المعركة هي معركة األمة، أما                  

لقد قدمت حماس نموذجاً رائعاً في المقاومة       . سائل فهي قابلة للتغيير من دون التخلي عن الثوابت        التكتيكات والو 
وهي حركة ما زالت    . كان له أثره الكبير في إنهاض األمة ودفعها نحو التمرد في مواجهة الغطرسة األمريكية             

 المعركة لـصالح الفلـسطينيين    في مرحلة الجهاد والمقاومة لم تغادرها، وما يجري هو محاولة لتحسين شروط           
  . الذين قدموا الكثير وما زالوا يقدمون، ولن يكفوا عن الجهاد من أجل وطنهم ودينهم وأمتهم

  7/3/2006الدستور 
  

 وفتح نحو المنزلق الخطر... تاريخيةحماس أمام فرصة  .48
 ماجد عزام      

ن سياسيا بامتياز في النظام النسبي، اذ يجري يجمع المراقبون والمهتمون باألنظمة االنتخابية أن االقتراع يكو
ولذلك يعزى التفوق النسبي . التصويت تعبيراً عن قناعة سياسية لمصلحة قائمة أو حزب و ليس لشخص

 :الى أسباب عدة أبرزها%) 41.4في مقابل % 44.4(لـحماس 
 معبراً عن مزاج قطاعات البرنامج االنتخابي الواضح للحركة والذي حمل عنوان االصالح والتغيير،: أوال

واسعة من الجمهور الفلسطيني الذي يضع ملف االصالح ومحاربة الفساد وتحسين األوضاع المعيشية في مقدم 
 .اهتماماته

اذ تبدو عملية السالم في حال موت . معاقبة فتح على فشل الخيارات السياسية التي اتبعتها منذ عقدين: ثانيا
ى خطوات أحادية يعزوها الجمهور الى خيار المقاومة الذي خاضت حماس سريري، فيما تلجأ اسرائيل ال

 .االنتخابات على أساسه
اظهرت النتائج أن الشارع الفلسطيني يحمل فتح مسؤولية األوضاع المزرية في المؤسسات الفلسطينية من : ثالثا

 .فساد ومحسوبية وهدر للمال العام، اضافة الى الفوضى والفلتان األمني
ثمة عوامل تنظيمية داخلية في كل من حماس وفتح اثرت في نتيجة االنتخابات على رغم أن هذا التأثير : رابعا

في شكل أكبر وأوضح من النظام النسبي، وكان ال بد أن ينتصر ) نظام الدوائر(ظهر في النظام الجغرافي 
لمنقسم والمشتت الذي يحمل أكثر من الحزب الذي ذهب الى االنتخابات متماسكاً سياسياً وتنظيمياً على الحزب ا

 .توجه وبرنامج سياسي وتنظيمي
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 في 41.4 مقعدا و45هذا التفوق النسبي الطفيف يتحول تقدماً شاسعاً في النظام الجغرافي الذي نالت فيه حماس 
لى ويعزى هذا الفارق الكبير ا. فتح  في المئة من األصوات لـ33.3 مقعدا و17المئة من األصوات في مقابل 

ولو أضيفت األصوات التي نالها المستقلون الى . االنقسام داخل فتح وترشح عدد كبير من الفتحاويين مستقلين
 في المئة تقريبا من االصوات في مقابل 39اصوات مرشحي الحركة الرسميين كانت فتح ستنال مجتمعة نحو 

ومة بالتحالف مع القوائم والفصائل حماس، ما يعني شبه توازن يمكن فتح من تشكيل الحك  في المئة لـ41
 .اليسارية والمستقلة

غير أن السؤال المهم الذي ينبغي طرحه يتعلق بقدرة حماس على التصدي لمسؤولية السلطة وحاجات الجمهور 
الفلسطيني، وقدرة فتح على التخلص من مشاكلها وتوحيد صفوفها وتنظيم بيتها الداخلي ما يسهل العمل للذهاب 

 .بات مبكرة تدخلها فتح موحدةالى انتخا
 في المئة 54.9بالنسبة الى الشق األول، أظهر استطالع الرأي أجراه المركز الفلسطيني الستطالع الرأي أن 

وبحسب االستطالع، رتب الفلسطينيون . من الفلسطينيين يعتقدون بأن الوضع بعد فوز حماس سيكون أفضل
الفلسطينيين والحد من البطالة ومحاربة الفساد واجراء االصالحات تحسين أوضاع : أولوياتهم على النحو اآلتي

و تغيير االداء الحكومي ووضع حد لظاهرة االنفالت األمني وفرض األمن وسحب األسلحة غير المرخصة 
وفرض سيادة القانون وأخيرا االستمرار في التهدئة مع اسرائيل واستئناف عملية السالم ومنع اطالق 

 .الصواريخ
تثناء البند األخير، فان هذه المطالب احتلت حيزا مهما في برنامج حماس االنتخابي، وتبدو الحركة قادرة وباس

على تحقيق انجازات مهمة، بخاصة أن ثمة اجماعاً في الساحة السياسية على تحقيق هذه األمور من األطياف 
ما توقع الجميع، اذ لوحظ التزام العاملين وحتى اآلن يبدو أن االنجازات بدأت بالتحقق وأسرع م. السياسية كافة

في المؤسسات بالدوام الكامل والحرص في المواضيع المالية، فيما باشر النائب العام الجديد متابعة ملفات 
الفساد العالقة وتوقيف المتهمين ومالحقة الفارين، وهذا ما سيسهل من مهمة حماس شرط أال تكون المالحقات 

 .ة وأن تطال يد العدالة الجميع بصرف النظر عن الخلفيات الحزبية والمعتقدات السياسيةفئوية أو لدوافع حزبي
وتلقت حماس دفعة أخرى من نتائج استطالع للرأي الذي أجراه مركز القدس لالتصال منتصف الشهر الماضي 

نون األول  في المئة في كا18.5حماس في مقابل   في المئة من الفلسطينين يثقون بـ38.7أشار الى أن 
واذا ما نجحت حماس في تأجيل الملف السياسي أو التوافق عليه مع بقية الفصائل عبر اعادة . ديسمبر الماضي

 السياسية وانكبت على الملفات -بناء منظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا تتولى الشؤون االستراتيجية 
 سيزيد حتما من شعبيتها في الشارع الفلسطيني الداخلية االصالحية والقضاء على الفوضى األمنية، فان هذا

ويعطيها الثقة الالزمة لمواجهة الملف السياسي على قاعدة عدم التنازل وخيار المقاومة وحشد أكبر قدر ممكن 
 .من الطاقات الشعبية والجماهيرية

 ترديا ويبدو أنها واذا كانت المهمة صعبة أمام حماس فانها أكثر صعوبة أمام حركة فتح التي تزداد أوضاعها
اذ أشار استطالع لـمركز . دخلت المنحدر الزلق الذي يؤدي الى مزيد من التدهور والتردي يوما بعد يوم

حماس فيما لو جرت   في المئة من الفلسطينيين أجابوا بأنهم سيصوتون لـ41.4القدس لالتصال واالعالم ان 
 في المئة فيما 11.5فتح، أي أن الفارق يصل الى  ئة لـ في الم31االنتخابات التشريعية مرة أخرى في مقابل 

وعلى رغم ذلك، ال يبدو أن ثمة تعاطياً واقعياً من . لم يتجاوز هذا الفارق ثالثة في المئة في االنتخابات األخيرة
فتح مع نتائج االنتخابات، اذ لم نشهد استقالة أي مسؤول و لم يعلن أحد تحمله مسؤولية الهزيمة ولم نشهد 
تحركات جدية لعقد المؤتمر السادس للحركة الذي يمثل الخطوة األساس والمركزية لتحسين أوضاعها ووضعها 
على طريق الخروج من األزمة، حتى ولو أدى ذلك الى انشقاقات داخلها، ألن بقاء الوضع على ما هو عليه 

 .سيؤدي حتما الى مزيد من الضعف والتدهور في مكانة الحركة التاريخية
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ام هذا الواقع تبدو الفرصة مواتية أمام حماس لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني في الفترة المقبلة، اذ من ام
الواضح أننا أمام فترة مشابهة لنهاية الستينات من القرن الماضي والتي شهدت انتقال المشعل من يد الى أخرى 

 تجربة فتح والمسيرة الوطنية بعمق وتأن وعلى حماس استغالل الفرصة ودرس. في مسيرة الشعب الفلسطيني
والضمانة تتمثل في الوحدة الوطنية وفي التقاط المزاج الشعبي والجماهيري واالبتعاد عن . واستخالص العبر

األحادية، واشراك أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين في اتخاذ القرارات االستراتيجية التي يجب أن تخضع 
  . حساب المصلحة الفئوية والحزبية الضيقةللمصلحة الوطنية العليا على
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  ! عن فلسطين وحماسبعيدينابقوا ...  الظواهري والقاعدة .49
  خالد الحروب      

فعلى مدار . ال يحق للظواهري تمنطق موقع التنظير على الفلسطينين وحركة حماس بما يفعلون وما ال يفعلون
، وعندما كان الفلسطينيون، بحماسييهم 1987نذ تاريخ اإلنتفاضة األولى عام العشرين سنة األخيرة تقريباً، أي م

تياره "وعلمانييهم، يضحون بأنفسهم وزهرات شبابهم في مواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي كان الظواهري و
وبعد النصر .  منخرطين في حرب أدارتها الواليات المتحدة ضد اإلتحاد السوفياتي في أفغانستان"الجهادي

المظفر الذي حققته الواليات المتحدة بإنهيار اإلتحاد السوفياتي بدا أن دول العالم الضعيفة، ومنها الدول 
المسلمة، كانت الخاسر األكبر من ذلك اإلنهيار، اذ أنفردت أميركا بالسيطرة على العالم وغابت هوامش عديدة 

  .للمناورة والتحرك، وبسببه دفعت قضية فلسطين ثمناً باهظاً
وفي كل غزوة كان الظواهري وأميره بن الدن يقومان بها، من نيويورك وواشنطن، إلى مدريد ولندن، مروراً 
بجرائم بالي والدار البيضاء والرياض والدم البريء المسفوح فيها، كانت فلسطين وكان الفلسطينيون هم من 

. زوات الظواهرية والبن الدنيةيدفعون الثمن األغلى ألن قضيتهم صارت مهملة وتطغى عليها أخبار الغ
وعندما نجح الظواهري وسيده في تسليم العراق لإلحتالل األميركي عبر تقديم المسوغ الذي كانت تنتظره إدارة 
المحافظين الجدد المتصهينة، كانت فلسطين أول الخاسرين، فقد صار العراق هو القضية األولى في المنطقة، 

  .ونسيت فلسطين
إلرهاب اإلسالمي الذي صنعه الظواهري ونشره في كل مكان، من دون تفريق بين جندي وعندما ذاع صيت ا

ومدني، وبين متهم وبريء، دفعت فلسطين، وحماس تحديداً هذه المرة، ثمناً باهظاً ألن إسرائيل نجحت في 
والحصار . متعميم صفة اإلرهاب األعمى على النضال الفلسطيني وربطه بما تقوم به القاعدة في انحاء العال

  .العالمي المضروب على حماس اآلن يعود في جزئه األكبر لذلك الربط
المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون ال تحتاج إلى محام فاشل مثل الظواهري كي يدافع عنها، لم يبدع في 

أراد الظواهري إذا . شيء قدر إبداعه في تقديم مسوغات للغطرسة األميركية إلحتالل هذا البلد المسلم أو ذاك
 من ورائه خدمة فلسطين حقاً، فعليهم أن ال يتدخلوا في شأنها وأن يتركوها ألهلها، ويستمروا في "القاعدة"و

  .سياستهم األولية عندما لم تكن فلسطين في أذهانهم وال في خطابهم
ي ال تحتاج لصك فه. "قاعدته"وفي الوقت نفسه على حماس أن ال تنجر الى سجال ال معنى له مع الظواهري و

وهو إذ . شرعية منه، وال لفتوى إستحسان لما تقوم به، وال ألن تبرر تسيسها بـ خصوصية الوضع الفلسطيني
يصدر التنظيرات اإلطالقية من مخبئه وال يعبأ بحسابات الواقع، فإن حماس تتحرك في واقع معقد كل قرار فيه 

إسرائيل وجيشها وإستمرار : ت أخفها بالغ الوطأةحماس أمام معضال. يناظر صوغ معادلة كيمياء دقيقة
إحتاللها، جماهيرها التي صوتت لها وتطالبها بترجمة شعار يد تبني ويد تقاوم، وشعبها الذي ينتظر منها أن 
تقدم الملف الوطني على الملف األيديولوجي، والعواصم الغربية التي تتربص بها وتشكك فيها، وقائمة لها أول 
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آخر ما تحلم به حماس في الوقت الراهن أن يخرج عليها الظواهري وينظر عليها .  من إشكاالتوليس لها آخر
  .بفوقية وأستاذية مؤذية

وأسوأ ما قد تواجهه حماس على األرض هو أن تقوم القاعدة فعالً بتنظيم خاليا عسكرية تابعة لها في فلسطين 
وهنا ال نعرف . من دون تخطيط ومن وراء ظهر حماسوتبدأ بتنفيذ عمليات كتلك التي تقوم بها في العراق، 

وهل سيكون من ضمن تلك األهداف العلمانيون . ماذا ستكون األهداف التي ستضعها القاعدة على أجندتها
المجرمون الذين تحدث عنهم الظواهري، كما هم الشيعة المجرمون كما تصفهم القاعدة هدفاً دائماً للظواهريين 

اق؟ وعندما صرحت تنظيمات القاعدة بأنها تقترب خطوة خطوة من أرض المعركة في والزرقاويين في العر
فلسطين وتنفذ عمليات على طريق اإلقتراب، فإن ما رأيناه هو تفجير فنادق في عمان سقط ضحيتها نساء 

 ال تريد فلسطين وال الفلسطينيون أن يتشوه نضالهم التاريخي. ورجال أبرياء كانوا يحضرون حفلة زفاف
بعمليات من هذا النوع، وال أن يخرج على أرضهم من يبايع الظواهري أو الزرقاوي أو شيخهم بن الدن، ويبدأ 

  .بنحر الرقاب يمنة ويسرة
على حماس، مرة أخرى، أن ال تتأثر بخطاب الظواهري الذي تجاوزته الحركة اإلسالمية المعتدلة العريضة 

فمفردات جاهلية المجتمع وتكفير حكامه، والتعميمات الفكرية التي . التي تنتمي إليها الحركة منذ سنوات طويلة
ال أصل شرعياً وال فقهياً وال أخالقياً لها، قادت مجتمعات عربية إلى نتائج كارثية، من مصر إلى سورية إلى 

 الذي يستند )تبعاً لسيد قطب(وحماس لم ينتخبها الفلسطينيون ألنها تريد تبني منهج الحاكمية القطبية . الجزائر
إليه خطاب الظواهري، بل ألنها تحمل مشروعاً وطنيا له عالقة بالظرف األكثر ضغطاً وإلحاحاً على واقع 

وبعض األصوات النافرة التي تصدر من رجاالت حماسية . الفلسطينين، وهو اإلحتالل اإلسرائيلي المتوحش
حكوم بالشريعة وتطبق فيه الحدود وما الى وتركز على أن غاية حماس هي إقامة مجتمع إسالمي في فلسطين م

وتدرك حماس . ذلك، هي أصوات ال تمثل الوجهة األساسية لحماس، وهي وجهة المشروع الوطني التحرري
أنها كلما قدمت الوطني والسياسي فيها على األيديولوجي فإنها توسع دائرة أنصارها وتعبر أكثر عن شرائح 

غراء توسيع خطابها األيديولوجي على حساب التسيس والنظرة الوطنية وكلما وقعت تحت إ. فلسطينية أوسع
  .العامة فإنها تخسر

ستظل هناك أصوات داخل حماس وفي محيطها تطالبها بتطبيق الشريعة وتنفيذ أسلمة هذا المجال أو ذاك 
 لكن يظل األمر مناط. بكونها صارت في السلطة، وتطرب لخطاب الظواهري عن الحاكمية وسوى ذلك

بحماس نفسها وعمق إدراكها لتعقيدات الوضع الذي هي فيه، واألولويات الضاغطة عليها، وبالتالي إهمال 
واألصوات التي تطالب من حماس بجرعات أيديولوجية هي أصوات قصيرة النظر . وتهميش تلك الدعوات

ترة القصيرة تنتصب كل فحماس أمامها أربع سنوات هي عمر المجلس التشريعي المنتخب، وفي هذه الف. فعالً
من إجتياح إسرائيلي للضفة والقطاع مرة ثانية وتدمير المجلس مادياً، حتى ال نقول مجرد حله، : اإلحتماالت

إلى صدام فتح وحماس، إلى إستقالة أبو مازن، إلى تشديد الحصار المادي، وصوالً إلى إنفجار المنطقة بأسرها 
إزاء كل هذه اإلحتماالت والمخاطر يبدو من السذاجة التامة . تبعدة أميركية ليست مس-عبر مواجهة إيرانية 

  .اإلنخراط في أي سجال حول تطبيق الشريعة، أو أسلمة القوانين وسوى ذلك
األمر األخير الذي ال يحق للظواهري اإلفتاء فيه هو فوز حماس باإلنتخاب الديموقراطي وإعتباره ذلك الفوز 

 بالترشح كانت خطوة مقدامة وفيها مواجهة شجاعة للواقع، ومغايرة لإلختباء خطوة حماس. تفريطاً بشرع اهللا
وشرع اهللا يقوم على رعاية مصالح . وراء الشعارات والكمون في دفء المخابىء وإصدار الفتاوى واإلنتقادات

 في وفي سياق نظام عالمي شبه مغلق تكون الحكمة هي. الناس وقضاياهم والتصدي لها، وليس التهرب منها
  . تفادي محاصرة هذا النظام وإكراهاته بإستخدام أدواته نفسها بما يشل قدرة الخصم على الحركة
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وهذا ما فعلته حماس عندما أحرجت بالخيار الديموقراطي ذلك النظام الذي لم يرحب بها أصالً، لكنه يقبلها 
  .باألسلوب الصحيحاآلن مكرهاً ألنها استخدمت بذكاء ما يجب أستخدامه في الوقت الصحيح و
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