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   بشأن إطالق سعداتعباسالجبهة الشعبية تنتظر رسالة  .1
الة يؤكد تنتظر من محمود عباس رس  الجبهة الشعبية،أن: 7/3/2006 48 عرب مراسلة موقعألفت حدادذكرت 

، للقيام بذلك اكد على استعداده قدكان  حيث .فيها استعداده الطالق سراح احمد سعدات من سجنه في أريحا
شرط حصوله على كتاب خطي من المكتب السياسي للجبهة يعفيه من تحمل أي مسؤولية في حال تعرض 

جاهزون للقاء عباس من أجل من جهته أنهم وقال جميل المجدالوي  .!سعدات الي مكروه من قبل اسرائيل
وأشار الى  .ترتيب عملية االفراج الفوري عن سعدات ورفاقه ونقاش الترتيبات واآلليات التي تضمن سالمتهم

 م وضمان سالمتهتهم، قد تم بقرار من رئاسة السلطة، األمر الذي يحملها مسؤولية خاصة في حمايهمان سجن
  .ةمغادرالعند 

تهديده بتصفية كرر  وزير االمن الداخلي االسرائيلي إلى أن: رام اهللامن  8/3/2006األيام الفلسطينية ولفتت 
  .سعدات في حال االفراج عنه

  
 نرفض حلوالً منفردة ودولة ذات حدود موقتة: عباس .2

كرر محمود عباس أمس رفضه انسحاباً اسرائيلياً احادي الجانب من الضفة الغربية  : محمد يونس-رام اهللا 
 . أي حل يجب أن يأتي عبر طاولة المفاوضاتواعتبر ان. شروع الدولة ذات الحدود الموقتةوجدد رفضه م

  8/3/2006الحياة 
  

  سلطة فاسدة ال تجري انتخابات نزيهة: عباس .3
اختار محمود عباس ان يرد على اتهامات حماس لفتح بالفساد بقوله امس، إن سلطة : رام اهللا ـ احمد رمضان 

ن ان يجري انتخابات تشريعية حرة ونزيهة شهد عليها العالم، وجميع االصـوات التـي               او حزباً فاسداً ال يمك    
 ، حتى ولو حـسنت النوايـا      ،تتطاير من هنا وهناك بالصاق تهمة الفساد في السلطة والنضال الفلسطيني تقصد           

  .االساءة للشعب الفلسطيني ومناضليه
  8/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
  أن قرار فتح اعرجعزام اعترف لي ب: الدويك .4
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. الدويك ان انسحاب نواب فتح تأكيد على ضـعف مـوقفهم القـانوني   عزيز اعتبر : غزةـ عبدالقادر فارس  
 ودافع عن قرار    ,وكشف النقاب عن ان عزام االحمد ابلغه بان قرار فتح خالل المجلس السابق هو قرار اعرج               

 مشيرا الى ان حماس التريد االنقالب او الـصدام          , دستوريا واعتبر أنه  القضائية   عباسالغاء توسيع صالحيات    
واكد انه ليس من حـق المحكمـة         .همع ابومازن بدليل ان المجلس وافق على ستة مشاريع قرارات جاءت من           

 وحذر من   . هذا شأن داخلي وسيادي، عبرت عنه االغلبية       ألنالفلسطينية العليا ابطال او الغاء قرارات المجلس        
مـن جانبـه اتهـم      . نه يعتبر تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقره الدسـتور           انه في حال التدخل فإ    

اساءت استخدام صالحياتها لـصالح انحيازهـا       حيث  , عبدالعزيز شاهين حماس بممارسة الهيمنة والديكتاتورية     
خالفـات  تم في جلسة التشريعي مـن م       واعتبر ان ما  . لموقف حزبي وسياسي مخالف للقانون والنظام الداخلي      

  .قانونية واسلوب ادارة ينسف اسس الحوار والشراكة في اي مستوى او مؤسسة
  8/3/2006عكاظ 

  
  طالب النواب بتقديم كشف بذممهم الماليةي فتح تقاطع الجلسات والدويك .5

أكد عزام األحمد ان كتلته ستعود للمشاركة في جلسات المجلس التـشريعي بعـد    :رام اهللا ـ من وليد عوض 
نحن رفعنا هذه   , قال و .ر المحكمة العليا الفلسطينية مهما كان القرار سواء قبل االعتراض او لم يقبل            صدور قرا 

ومن جهتـه   . الدعوة من اجل افهام الشعب الفلسطيني والرئاسة التشريعية ما هو القانون وكيف يجري االحترام             
 ىومـن جهـة اخـر      .صدوراليثلج  اعتبر رئيس المجلس لجوء نواب فتح الي المحكمة بانه اجراء ديمقراطي            

طالب نواب المجلس بتقديم كشف بذممهم المالية وممتلكاتهم خالل اسبوعين، عمال بما يـنص عليـه القـانون                  
  . منصبال الشفافية وعدم استغالل ى حرصا عل,الفلسطيني

  8/3/2006القدس العربي 
  

 نواب حماس يسعون لتلطيف األجواء مع نواب فتح .6
 أمس تلطيف األجواء وانواب حماس حاولأن : رام اهللا من 8/3/2006 الحياة  مراسل محمد يونسذكر

 فتح، نواب للقاء ونعيسس إلى أنهم  محمود الزهارأشارو.  بعد الجلسة الصاخبة,المشحونة مع نواب فتح
  .مع سياسة االقصاءمؤكدا أنهم ليسوا عمل على اعادتهم الى اجتماعات المجلس، الو
من المتوقع ان يلتقي عزام االحمد ومحمود  أنه :8/3/2006 األيام الفلسطينية ي فكتب حسام عز الدينو

 النقاشات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، اضافة الى امكانية بحث االشكاليات لمواصلةالزهار، اليوم في غزة، 
تلة عن الطعن الذي لقاء لن يؤدي الى تراجع الكالن أكد أ األحمد  إال أن.البرلمانية التي جرت بين الكتلتين

  قدمته
عزيز الدويك توقع، أن يتم عقد إلى أن : رام اهللا من 7/3/2006 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وأشارت

اجتماع في مدينة رام اهللا، بين كتلتي فتح وحماس في التشريعي، للتوصل إلى تفاهمات معينة حول القرارات 
ل إن التشريعي اتخذ قراراً بتأجيل البحث في تشكيل اللجان العاملة وقا .التي اتخذها المجلس التشريعي السابق

  .و المنبثقة عن التشريعي لمدة أسبوعين، من أجل إجراء مباحثات مع كتلة فتح في هذا السياق
  
   العمل السياسي لديها القوة لكنها تحتاج إلى الخبرةفيحماس : زياد أبو زياد .7

شاركة في االنتخابات الفلسطينية، ودخول مجال العمل الرسمي شكل أن قرار حماس الم, قال زياد أبو زياد
واعتبر ما . دليالً على وجود قرار لديها باالنتقال من العمل الذي تمارسه إلى مجال النشاط الرسمي والسياسي

ال يوجد هناك ضمن , وأضاف قائال. الجددنواب اليدل على افتقار للتجربة لدى , جرى في المجلس التشريعي
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النشاط البرلماني ما يسمى بإلغاء قانون، فحماس لديها أغلبية في المجلس التشريعي، وكان بإمكان نوابها اقتراح 
  تعديله، بالطرق الطبيعية العادية، ولو فعلت ذلك ما كان هناك مجال لالعتراض، فهي لديها القوة، إال أنها ال 

  
  .هاتعرف كيفية استخدام

  7/3/2006دراسات الشرق االوسط مركز 
  

  حماس تعتزم اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة : الزهار .8
ـ لتعتزم حماس اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة فلسطينية : رام اهللا ـ من وليد عوض  ى رفع الظلم الواقع عل

الستماع لهموم المواطنين ومـشاكلهم     لديوان  هذا ال  الزهار علي ضرورة انشاء       محمود شدد حيث   .أي مواطن 
  .مل علي عالجهاوالع

  8/3/2006القدس العربي 
  

  يزور مكتب التمثيل االردني الستنكار التهديدات باقتحامههنية  .9
اسماعيل هنية يرافقه وفد قيادي من حماس قام بزيـارة  أن   :7/3/2006 بتـرا    –وكالة األنباء األردنية     ذكرت

هديدات التـي اثيـرت مـؤخرا ضـد         مساء امس الى منزل رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة اثر الت           
 عن تضامنه واستنكاره وشـجبه      معربا. الدبلوماسيين االردنيين من قبل بعض المجموعات الفلسطينية المسلحة       

واعرب عـن املـه بزيـارة       . الشديدين لهذه المظاهر السلبية والتصرفات التي تسيء للشعب الفلسطيني وقيمه         
  .فلسطينية للتشاور والتنسيق بعد االنتهاء من تشكيل الحكومة الاالردن
السلطات االردنية افرجت عن عنصر كتائب إلى أن : عمان من 8/3/2006 الحياة  مراسل نبيل غيشانوأشار

.  غادر الى جهة لم يجر تحديدهاهواكد مصدر رسمي ان . لمدة يومينالذي كانت قد اعتقلتهشهداء االقصى 
 شقيق له التوجه الى مكتب التمثيل االردني في غزة ومحاولة  امتدت ليومين بعد محاولةهوعلم ان مدة احتجاز

مشيرة الى , عتقالال تحديد سبب ا من جهتهاورفضت المصادر االردنية .الدخول اليه عنوة بسالحه الشخصي
  .ان قضيته بسيطة كان يمكن ان تنتهي بسرعة

  
  دةالسلطة الفلسطينية تطالب مجلس األمن برفض تعريف اسرائيل حدودها منفر .10

طالب مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة، مجلس األمن واألسرة الدولية برفض :  راغدة درغام-نيويورك 
وقال ان مثل هذه المواقف . القيام انفرادياً بتعريف حدودها النهائية بنفسهاحول موقف سلطة االحتالل 

وطالب  .ق التي دعمها المجلسواالعالنات تشكل خرقاً فاضحاً لقرارات مجلس األمن وتفّوض خريطة الطري
  .بأن تعالج فوراً هذه المسألة إذا كانت هناك فرصة إلنقاذ آمال السالم

  8/3/2006الحياة 
  

  التصعيد االسرائيلي يهدف لعرقلة عمل حكومة حماس: محللون فلسطينيون .11
لي على مدن رأى خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون أن التصعيد اإلسرائيلي الحا:  عال عطااهللا-غزة 

الضفة الغربية وقطاع غزة وما تخلله من اغتياالت وقصف يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها عرقلة عمل 
.  أن تكون دماء الشعب الفلسطيني مزاداً للدعاية االنتخابية اإلسرائيليةاستبعاد إضافة إلى عدم. الحكومة القادمة

 36منذ األول من شباط الماضي وحتى نهايته غزة فإن قوات االحتالل قتلت ت في وبحسب إحصائية رصد
  .مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة
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  7/3/2006السبيل االردنية 
  
  
  

   جماعة شيعية فلسطينية في خلفيات األجهزة األمنية تحقق: جيروزاليم بوست .12
لسطينية تحقق فيمـا اذا     زعمت جيروزاليم بوست امس ان االجهزة االمنية الف        :ـ من زهير اندراوس    الناصرة

عمل فـي الـضفة الغربيـة       الذي ي  ىكانت ايران وحزب اهللا او تنظيم القاعدة تقف وراء المجلس الشيعي االعل           
واضافت ان مسؤولين في حماس اعربوا عن خشيتهم العميقة من نشاطات هذه الجماعـة التـي                 .وقطاع غزة 

 حل محل   ى ال ى قوله انه يبدو ان هناك جهات تسع       الحركةونقلت عن مسؤول كبير في       .يتزعمها محمد غوانمة  
  .ان توقيت بدء عمل هذه الجماعة مثير للشبهاتحيث  ,حماس او التنافس معها

  8/3/2006القدس العربي  
  

   الكازينو الذي حماه شقيقه الفتحاويإغالقالرجوب الحماسي ينوي  .13
 لكثير ا مصدرالذي اعتبره كازينو أريحا أعلن نايف الرجوب نيته العمل على اغالق:  محمد يونس–رام اهللا 

 شعبية  كان أحد أسباب تراجع أنهواضاف .الفلسطينيشعب لمن الشرور االخالقية واالقتصادية واألمنية ل
 للمصلحة العامة وتحويله الى مركز شبابي أو تعليمي اهواقترح استخدام مبن. جبريله الراعين له بمن فيهم شقيق

  . في وقت الحق لتناقضه مع تعالم اإلسالمهي كتلة حماس اغالقورجح مسؤولون ف .او صحي
  8/3/2006الحياة 

  
  نصائحل للتشاور واالستماع لللسعودية زيارتنا: مشعل .14

 . االحد المقبل  السعودية برئاسة خالد مشعل سيصل الى       الحركةاكدت مصادر حماس ان وفد      : فهيم الحامد جدة  
 هواضاف ان وفد الحركة سيضع     .اهللا يعتبر فرصة تاريخية    ملك عبد  ان اللقاء مع ال    مشعل من جانبه  قال  حيث  

واشار الى ان الفلـسطينيين      .في اجواء ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، وطبيعة التحرك خالل المرحلة المقبلة            
 حمـاس   واكد ان  .يعولون كثيرا على مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على الساحة االقليمية والدولية           

  فقـد  اسماعيل هنيـة   أما .حريصة كل الحرص على االستماع الى رؤية ونصائح خادم الحرمين خالل الزيارة           
  . ستكون اول دولة يزورها بعد االنتهاء من تشكيل الحكومةالسعودية ان  من جهتهاعلن

  8/3/2006عكاظ 
  

  تصريحات موفاز باغتيال هنية إرهاب رسمي: أبو زهري .15
 باغتيال التهديدات اإلسرائيلية ،سامي أبو زهري اعتبرأن : من غزة 07/03/2006  قدس برسأوردت
يأتي في سياق حملة ذلك ن أ  وأكد.قوف أمام مسؤولياتهللو، داعيا المجتمع الدولي ا رسميا إرهاب،هنية

ك مس االستمرار بالتع لالبتزاز، ووخضال التهديد، وية خشعلى عدم  مردفا بالتأكيد،, سالضغوط على حما
  .ف ذلك من ثمن ومصالحه مهما كلّ الفلسطينيشعبالبحقوق 
د إسماعيل هنية، ان التهديدات االسرائيلية يأكإلى ت: 7/3/2006 48 عرب مراسلة موقعالفت حدادولفتت 

باغتيال واستهداف القيادات الفلسطينية ليست جديدة، وهي تكريس للعقلية العدوانية االسرائيلية، ومحاولة 
 يهدف الى إراقة مزيد من الدماء الذيمن جهة اخرى أدان التصعيد اإلسرائيلي  و.رعية الفلسطينيةللمساس بالش

 .الفلسطينية وخلط االوراق ووضع العراقيل أمام ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما في ذلك تشكيل الحكومة
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سطيني النموذج الحضاري  سنعمل على تجاوز كل هذه المحطات الصعبة وسنقدم للشعب الفل,وأضاف قائال
  .والديمقراطي والحكومة التي يتطلع اليها

  
  
  

   لم يتغير من خريطة الطريق حماسموقف: فرحات .16
ردا ,  لم تغير موقفها الرافض لخطة خريطة الطريـق        حماس ان   ، أمس ، اكد فرحات اسعد   :ـ وكاالت  رام اهللا 

  .ساس خريطة الطريقعلى ما قاله الفروف بان حماس لم تستبعد اجراء مفاوضات على أ
  8/3/2006الوطن القطرية 

  
  يصادق على اعادة تقسيم الصالحياتلفتحالمجلس الثوري  .17

 على اعادة تقسيم الصالحيات بين أعضاء اللجنة المركزية  الثوري لفتحصادق المجلس:  محمد يونس-رام اهللا 
لتعبئة والتنظيم واعتراضات بعد صراع بين كل من الطيب عبدالرحيم وهاني الحسن حول من يتولى ملف ا

وقرر دعوة المركزية لعقد اجتماع لها في الخارج نظراً الى وجود ثالثة  .على تولي نبيل شعث ملف اإلعالم
 عضواً من 250تراجع عن فصل من جهة أخرى  و. اللجنة في الخارج لحل االشكاالت الداخليةئهامن أعضا

 لكنه أحالهم على لجنة تنظيمية التخاذ اجراءات تأديبية ,نافسةالحركة شاركوا في الحمالت االنتخابية لكتل م
 .بحقهم وفق النظام الداخلي

  8/3/2006الحياة 
  

   االحتالل التوسعية ال عالقة لها بفوز حماسإجراءات: تيسير خالد .18
ي كل كشف تيسير خالد، النقاب عن أّن الخطوات أحادية الجانب التي تنوي حكومة تل أبيب تنفيذها ف: طولكرم

من الضفة والقطاع؛ قد جرى تعميمها في قسم التخطيط في جيش االحتالل قبل عدة أشهر، وال عالقة لذلك 
وشّدد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة . بفوز حماس في االنتخابات التشريعية، وفق تقديره

اسي إلى وثيقة إعالن االستقالل هذه السياسة، واإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية يستند برنامجها السي
  .وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

  07/03/2006قدس برس 
  

  سرايا القدس طالبت السلطة بفتح ملف العمالء .19
مجدداً تأكيده أن  دعا الناطق باسم سرايا القدس، فصائل المقاومة لالستمرار في ضرب االحتالل،: طولكرم

ودعا إلى فتح ملف العمالء بجدية من . لخيار الوحيد القادر على طرد العدو وزوال كيانهخيار المقاومة هو ا
  .قبل السلطة الفلسطينية

  07/03/2006قدس برس 
  

 ألوية الناصر تقصف كيرم شالوم .20
اعلنت ألوية الناصر صالح الدين مسؤوليتها عن قصف معبر كيرم شالوم بثالثة صواريخ، : ألفت حداد

إطالق صاروخين إضافة إلى لى موقع عسكري داخل األراضي المحتلة شرق بلدة عبسان، وإطالق صاروخ ع
  .على مهبط للطائرات الصهيونية شرق مخيم البريج وسط غزة
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  7/3/2006 48عرب
 

  حركة فتح تحذر من سحب سالح الفلسطينيين في لبنان .21
، معتبرا ان هذا االمر في حال حذر سلطان ابو العينين امس من سحب سالح الفلسطينيين: صور ـ يو بي آي 

وقال ان السالح الفلسطيني لن يقبل من اي جهـة كانـت ان              .حصوله هو مقدمة للوصول الي سالح المقاومة      
تحدد له مدة زمنية للتخلص منه، مضيفا ان سحب السالح الفلسطيني هو دعوة واضحة الي قبول الفلـسطينيين                  

عب الفلسطيني بكل اطيافه السياسية، وليعلم من يطالب بهذا االمر          بالتوطين او تهجيرهم االمر الذي يرفضه الش      
ـ   ى في مؤتمر الحوار اللبناني امس انه ال يستطيع فرض رؤيته االمريكية عل      طلبـه  ىشعبنا الـذي يـصر عل

 لو نجح الحوار اللبناني فانـه ال  ىواضاف انه حت   .المقدس وهو العودة الي ارض فلسطين والقدس دون غيرها        
وقال ابو العينين صحيح ان الفلسطيني غائب عن طاولة الحوار لكن هنـاك             .  بحوار لبناني فلسطيني   يكتمل اال 

 الطاولة يمثلوننا وان لنا ثقة كبيرة بهم رغم ان من طرح موضوع سحب السالح من المخيمـات                  ىاشقاء لنا عل  
سيا مجحفا ويتناول الـشعب     خالل ستة أشهر طرحه من زاوية سلبية ولدينا شكوك في نواياه ويحمل خطابا سيا             

  .الفلسطيني امنيا
  8/3/2006القدس العربي 

  
   يتعرضون للقتل   في العراقالبلدياتحي فلسطينيو  .22

القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في العراق طالب       أن  : ب. ف.أ-بغداد   من  8/3/2006 الرأي األردنية    ذكرت
واوضـح  . المقيمين في بغداد بعد سلسلة اعتداءات استهدفتهمأمس جالل طالباني بحماية المواطنين الفلسطينيين      

  . القسوس ان طالباني ابلغني ان مكتبه مفتوح وهو على استعداد لتقديم المساعدة
مصادر رسمية عراقية أكدت ان وزارتي الدفاع والداخلية        أن   : ا.ن.ق  8/3/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت

اية لمئات من األسر الفلسطينية المقيمة في العراق خاصة المقيمين في حي            اتخذتا اجراءات خاصة لتوفير الحم    
وفي الوقت الذي زودت الداخلية الفلسطينيين بهويات اقامة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد نفى مـصدر                 .البلديات

  .في الوزارة االنباء التى اشارت الى تعرض الفلسطينيين لعمليات تهجير
  

  ة من أفضل المؤسسات العربية الوزار: وزير التربية .23
قال وزير التربية ُأحطنا علماً أن وزارة التربية والتعليم العالي هي من أفـضل              :  شادي أبو عياش وبالل غيث    

وأشار إلـى    .المؤسسات العربية ترتيباً بالمقياس الدولي، مؤكداً أن هذا األمر قد ساعدنا على اإلنجاز والتفّوق             
لى عدد طلبة المدارس ال سيما اإلناث، وكـذلك علـى عـدد المـدارس واألبنيـة                 التطور الكبير الذي طرأ ع    

المدرسية، وعدد المعلمين، موضحاً أن التعليم برّمته قد تعّرض للتهميش المتعّمد من قبل سـلطات االحـتالل،                 
  .حيث لم يحدث فيه أي نمو أو تطّور

  7/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  في الضفة ..  عائقاً ماديا471ً: منظمة أممية  .24
بعدد العوائق المادية، التي    % 25 لالمم المتحدة وجود ارتفاع بنسبة       ةتابع اكدت منظمة   :عبد الرؤوف ارناؤوط  

يضعها الجيش االسرائيلي على الحواجز في الضفة الغربية مقارنة مع العام الماضي مـشيرة الـى ان نظـام                   
واشـار   .2005 عائقا تم رصدها في العـام        376 عائقا مقارنة مع     471االغالق في الضفة الغربية يتألف من       
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 مناطق منفـصلة ـــ شـمال، وسـط     3التقرير الى ان الصورة المتبلورة االن هي ضفة غربية مقسمة الى  
  .وجنوب ــ الحركة في داخل كل واحدة منها سهلة اال ان الحركة فيما بينها مقيدة

  8/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  ة الفلسطينيين يرفضون الدعم مقابل اعتراف حماس بالكيان غالبّي .25
 بالمائة من الفلسطينيين في أحدث استطالٍع للرأي إنهم يعارضون استمرار الدعم المالي الخارجي مـن                51قال  

وذات . الدول الغربية مقابل موافقة حركة حماس على االعتراف بالكيان الصهيونّي ونـزع سـالح المقاومـة               
وجاء في استطالع أجراه بيت القـدس        . الدعم ونوقف األوروبيي أوا إنهم لن ينتقدوا الحركة في حال        النسبة قال 

أّن و .حماس قادرة على توفير مصادر تمويل حال توقّفه         بالمائة يعتقدون أّن حكومة    53للدراسات والبحوث أّن    
أوضح االسـتطالع   و .ادمة في المائة يتوقعون حصول إصالح اقتصادي وإداري في ظل حكومة حماس الق            76
  . بالمائة ال يعتقدون ذلـك     44 بالمائة يتوقّعون دعماً عربّياً وإسالمّياً يغطّي حاجات الشعب الفلسطيني و          55أّن  

 بالمائة يعتقدون أّن الحكومـة      67 بالمائة تمّسك حماس بمواقفها أياً كانت انعكاسات هذه المواقف، و          58كما أّيد   
 بالمائة أنّه من الممكن لحركة فتح مـساعدة حركـة           51لنسبة لحركة فتح، فقد توقع      وبا .القادمة ستضبط األمن  

  . بالمائة ال يتوقّعون59حماس للخروج من أزمتها المالية، و
)07/03/06(خدمة قدس برس   

  
   في سجون االحتاللاتأسير .26

ت اإلسرائيلية منذ بداية    يستدل من معطيات نادي األسير الفلسطيني أنه دخل المعتقال          : أمين أبو وردة   -نابلس  
وشهدت أكبر حملة اعتقال للنساء الفلسطينيات الفترة ما         .  امرأة فلسطينية  5500االحتالل حتى اآلن ما يقارب      

 وفترة االنتفاضة األولى، وتفيد شهادات عديدة لألسيرات أنهن تعرضن للضرب والـضغط        1976 -1968بين  
ة األقصى تصاعدت عمليات اعتقال النساء الفلسطينيات بشكل لـم          وخالل انتفاض  .النفسي والتهديد باالغتصاب  

 فتاة وامرأة فلسطينية، بقيت محتجزة مـنهن        450يسبق له مثيل، فقد بلغت حاالت اعتقال النساء ما يزيد على            
  . أسيرة يقبعن في سجن تلموند للنساء116حالياً 

  8/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ضد محامين عرب ىم شكوادارة السجون االسرائيلية تقد .27
 شرطة كفار سـابا ضـد   ى الىتقدمت ادارة مفوضية السجون االسرائيلية بشكو  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

 السجانين واالدعـاء    ى نشر المعلومات الكاذبة والتحريض عل     ىثالثة محامين عرب تزعم المفوضية اقدامهم عل      
وقال   االمنيين،   ى االسالم واستفزاز مشاعر االسر    ىساءة ال  اتالف القران الكريم واال    ىبان السجانين اقدموا عل   

، المعلومات التي بحوزتنا ومفادها تمزيق المصحف واالساءة لالسالم         ىمحام، لم يصلنا اي بالغ رسمي بالشكو      
وال يوجد مـصلحة الي محـام بـاالفتراء او          ،   التي جمعها بعض المحامين    ىتم جمعها وفق افادات من االسر     

  .ر صحيحةادعاءات غي
  8/3/2006القدس العربي 

  
  فلسطينيا في الضفة الغربية  11عتقل ياالحتالل  .28
في إطار حملة اإلعتقاالت المتواصلة منذ أشهر في الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل : حامد حاد-غزة

 .إلحتاللفجر اليوم احد عشر فلسطينيا في مدن وقرى الضفة بذريعة انهم من المطلوبين ألجهزة أمن ا
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  8/3/2006الغد األردنية 
  

   خرائط كبدائل لمستقبل القدس3معهد بحوث إسرائيلي يعد  .29
وضع معهد القدس للبحوث االسرائيلية ثالث خرائط الحتماالت متوقعة قد تحسم في مصير القـدس وجميعهـا                 

رائط قبول الحـزب    ويتوقع معدو الخ   .تضمن اكثرية مطلقة لليهود وضم اكبر مساحة من المدينة الى اسرائيل          
الذي سيشكل الحكومة القادمة باحد االقتراحات بعد ان بات جميع رؤساء االحزاب الكبيرة يتحدثون عن تقـسيم                 

وحسب ما تروج له     .القدس واسقطوا من تصريحاتهم مصطلحات القدس يهودية موحدة او القدس كبيرة وقوية           
 الف فلـسطيني مـن      120حياء عربية يعيش فيها نحو      هذه االحزاب فانها تطمح باخراج ما اليقل عن ثمانية ا         

 وبالمقابل تضم اسرائيل مناطق يهودية قائمة حاليا خارج منطقـة           الفلسطينيةتحت سلطتها وتسليمها الى السلطة    
نفوذ البلدية وهي باالساس الكتل االستيطانية الكبرى مثل معاليه ادوميم، وجفعات زئيف وجـزء مـن غـوش                  

  .ثرية يهودية في المدينةعتصيون لتضمن بذلك اك
    8/3/2006الرأي األردنية 

  
  اسرائيل تقيس القتلى المدنيين الفلسطينيين في غاراتها الجوية بالنسب المئوية .30

 ثالثة استشهاد ه قال قائد سالح الجو في الجيش االسرائيلي امس في معرض تبرير: اسعد تلحمي،الناصرة
من امس ان أجهزة الرصد التي تعقبت السيارة التي أقلت فتيان في القصف الصاروخي لغزة مساء أول 

ناشطين في الجهاد لم تلحظ وجود جمهور قربها لكن فقد بعد اطالق الصاروخ شوهدت السيارة تقترب من 
وادعى ان سالح الجو يبذل جهوداً خارقة  .تجمع المواطنين ولم يعد باالمكان حرف الصاروخ عن مساره

برياء من الفلسطينيين، مضيفاً بتباهي المحتل المتغطرس ان سالح الجو نجح في لتقليص عدد المصابين األ
 12 مخرباً مقابل مصاب واحد من كل 28الوصول الى مستوى أصيب فيه مواطن فلسطيني واحد من كل 

 من مجمل القتلى %54وعزا هذا االنخفاض الى تطوير أداء سالح الجو، مضيفاً ان . 2004مخرباً في العام 
 في %24 و2003 فقط في العام %17خربين الفلسطينيين لقوا مصرعهم في عمليات سالح الجو مقابل الم

وزاد مبرراً قتل األبرياء أن الحديث يدور عن حرب تستعمل فيها .  في العام الماضي%31 و2004العام 
  .االسلحة وقد تحصل فيها أمور أخرى

  8/3/2006الحياة 
  

  ن بالتآمر على وجود الدولة إسرائيل تتهم منظمتين حقوقيتي .31
 ذكرت هآرتس أمس أن النيابة العامة اإلسرائيلية اتهمت، في وثيقة قّدمتها إلى محكمة الصلح فـي                 :يو بي أي  

القدس المحتلة، منظمتين إسرائيليتين لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية بانهما تعمالن من أجل مـصالح               
دت الصحيفة أن منظمتي بتسيلم والمركز لحماية الفرد كانتا تقدمتا بدعوى           وأفا. تتآمر على وجود دولة إسرائيل    

قضائية لتعويض الفلسطيني عالء علي من القدس الشرقية عن أضرار لحقت به، جـراء ممارسـات جهـاز                  
واعتبرت النيابـة أن المركـز لحمايـة        . 1999 و 1996الشاباك والشرطة اإلسرائيلية أثناء اعتقاله بين عامي        

 ال يعمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان كما يّدعي في دعواه، وإنمـا فـي الـدفاع عـن حقـوق                       الفرد،
إن نشاط هذه المنظمة أحادي الجانب، وتنشط من أجل مصالح مجموعة أشخاص تتواجـد              . الفلسطينيين فحسب 

وذكرت .  وجودها في هذه األيام في صراع خطير مع دولة إسرائيل، وتتآمر على          ) أي حماس ( قيادتها المنتخبة 
النيابة العامة أن هذه المنظمة تتعاون مع منظمة بتسيلم التي تصدر كتيبات دورية تشّوه صورة دولة إسـرائيل،          

 . وقوات أمنها في أنحاء العالم، وتلحق بهما األضرار



 

 11

  8/3/2006السفير 
  

  هسفير إسرائيل في تركيا يصف العالقات الثنائية بأنها تشهد ازدهاراً ال مثيل ل .32
إن العالقات بين إسرائيل    : قال السفير اإلسرائيلي في أنقرة يتسحاق أفيفي      : التلفزيون اإلسرائيلي، القناة العاشرة   

 وزيراً تركياً على رأسهم رئيس الوزراء أردوغـان قـد           24وتركيا تشهد ازدهاراً ال مثيل له، مشيراً إلى أن          
 االستراتيجية والسياسية واالقتـصادية بـين إسـرائيل         وأكد أن العالقات  . زاروا إسرائيل خالل العام الماضي    

 أن المديرين العامين في وزارتي خارجية البلدين سيترأسان فـي القـدس   ىويشير مراسلنا إل. وتركيا قوية جداً 
   . المجاالت كافةيغداً جولة أخرى من الحوار السياسي بين البلدين، لمناقشة طرق تعزيز العالقات بينهما ف

  7/3/2006ت الشرق األوسط مركز دراسا
  

  كاديما يتراجع في اليوم األول من حملة االنتخابات .33
 أشار استطالع للرأي إلى أن كاديما سجل تراجعا طفيفا أمس فـي اليـوم األول مـن حملـة     : أ ف ب  ،القدس

سـتطالع   مقعدا، بحسب هذا اال 37وأفاد االستطالع أن كاديما سيحصل على        .يةسرائيلاإلاالنتخابات التشريعية   
 .الذي أجراه معهد كارتوجيوغرافيا ونشرت نتائجه مساء أمس القناة األولى في التلفزيـون اإلسـرائيلي العـام                

أما بالنـسبة إلـى     .  مقعدا على التوالي   15 و 18وبحسب هذا االستطالع، فإن العمل والليكود سيحصالن على         
حزب إسرائيل بيتنا   : ا ستكون على الوجه التالي    التشكيالت السياسية األخرى، فأشارت نتائج االستطالع إلى أنه       

 مقاعد، وحزب اليهودية الموحدة للتـوراة ثمانيـة         10 حزب قومي ديني     - مقعدا، وحزب االتحاد الوطني      11
  . ستة مقاعد- يحد خمسة-مقاعد، وحزب شاس ثمانية مقاعد واللوائح العربية ثمانية مقاعد وحزب ميريتس

  8/3/2006الوطن السعودية 
  

  فضائح كديما تسابق االنتخابات : حقيقت .34
اشتدت المعركة االنتخابية في إسرائيل بالكشف عن المزيد من الفضائح التـي         : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   

وحظي كديما، أكثـر مـن غيـره،        . تطال قيادات األحزاب مع اقتراب موعد االقتراع في نهاية الشهر الحالي          
ي طالت، ليس فقط رئيس الحزب بالوكالة أولمرت، وإنما كذلك ابن الـزعيم             بحصة كبيرة من هذه الفضائح الت     

ومع اليوم األول لبدء الحملة االنتخابية رسمياً، أعربت محافل في قيادة االنتخابات            . الروحي له عومري شارون   
.  الحـزب  لكديما عن قلقها الشديد في ضوء نشر قضايا الفساد التي ترتبط بعائلة شارون ومسؤولين آخرين في               

وبحسب تقديرات معاريف، فإنه إذا لم يتوقف هبوط كديما في االستطالعات هذا األسبوع، فإن هـذا الحـزب                  
وإذا استمر تقلص كديما بهذه الوتيرة فإنـه قـد          .  من قوته خالل أقل شهر     % 10سيكون قد خسر ما يزيد عن       

م األخيرة التركيز على البعدين االجتمـاعي       وقد حاول كديما في األيا    .  مقعداً 35يصل يوم االنتخابات إلى نحو      
ويعتقد مراسـل   . واألخالقي في تصريحات قادته، مشدداً على أنه سيقف في الجبهة األولى من محاربة الفساد             

الشؤون الحزبية في هآرتس فيرتر، أن قوة كديما تآكلت مع مرور الوقت برغم أنها ال تزال ماركة مرغوبة في              
أن في وسع كديما حتى اآلن كسب عدد كاف من المقاعد البرلمانية يتيح لها تـشكيل                وكتب  . السوق االنتخابي 
غير أن الخطر األبرز الذي يواجهه كديما اآلن، يتمثل في أنه بدل أن يبقـى األمـل والقـوة                   . الحكومة المقبلة 

 . الدافعة للتخلص من األحزاب الفاسدة تحول إلى مضرب عصا الجميع
  8/3/2006السفير 

  
  الكيانع حاد في نسبة اإلعتداءات الجنسية في إرتفا .35
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 قد شهد ارتفاعاً 2005تشير معطيات مراكز مساعدة ضحايا اإلعتداءات الجنسية في إسرائيل إلى أن العام 
حاداً في حاالت، وبموجب المعطيات فقد ارتفع عدد حاالت اإلغتصاب الجماعي واإلعتداء الجنسي الجماعي 

، في حين ارتفع عدد حاالت اإلعتداء الجنسي داخل 2004ضي، بالمقارنة مع العام في العام الما% 28بنسبة 
 عاماً، 12للمعتدين في جيل أقل من % 26كما تشير المعطيات إلى ارتفاع حاد بنسبة  %!25العائلة بنسبة 

حيث وفي المقابل حصل هبوط في جيل الضحايا، .  عاما18ً-13في جيل المعتدين بين % 42وارتفاع بنسبة 
 عاماً فقد ارتفعت نسبتهم 18-13، أما الضحايا في جيل %13 عاماً بنسبة 12ارتفع عدد الضحايا دون سن 

ونقلت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية عن المدير العام إلتحاد مراكز مساعدة ضحايا اإلعتداءات  %!17بـ 
ر جاهز لمواجهة ظاهرة العنف الجنسي الجنسية، قولها إن المعطيات تشير إلى أن المجتمع اإلسرائيلي غي

 شخصاً، منها ما يقارب 33.424 لجأ إلى مراكز المساعدة 2005جاء أنه في العام كما . بشكل شجاع وحقيقي
في حاالت % 14في حاالت اإلغتصاب ومحاولة اإلغتصاب، و% 16 جدد، سجل فيها زيادة بنسبة 9000

وعالوة على االرتفاع في نسبة جيل المعتدين  ! الجنسيةفي حاالت المالحقة% 11ممارسة أعمال مشينة، و
، كما ارتفع 2004بالمقارنة مع العام % 57 عاماً قد ارتفع بنسبة 25-19القاصرين فإن عدد المعتدين في جيل 

 ! 2005وتشير معطيات الشرطة في العام  %!22عدد الضحايا في الجيل نفسه بنسبة 
  8/3/2006 48عرب

 
  ! لى للمجاعةالمالمح األو: غزة .36

كمـا أن   . والعثور على الفواكه، اضحى أمـرا صـعبا       .  األلبان واألجبان في غزة، أصبحت شبه مفقودة       :أ ب 
 أما السبب االسرائيلي    .وسياسة التجويع االسرائيلية هذه، مستمرة    . الحبوب الالزمة لصناعة الخبز، بدأت بالنفاد     

لسبب الغير معلن، هو عقاب جماعي على فوز حركة حماس          المعلن وراء هذه الكارثة االنسانية، فهو أمني، وا       
وفي وقت لم تتـسلم       .في االنتخابات، واستغالل لفكرة التشدد مع الفلسطينيين في االنتخابات االسرائيلية المقبلة          

 مليـون   1,3حماس القيادة الفعلية للسلطة بعد، فإن سياسة التجويع االسرائيلية هذه، قد تشكل ضربة قاضـية ل               
يني يعيشون في غزة، وسط تهديد بإقفال كل المعابر بعد تشكيل حماس الحكومة، مما ينذر بكارثة انسانية                 فلسط

  . تلوح في االفق
  8/3/2006السفير 

  
  مليون دوالر 42البنك الدولي يصادق على معونات بقيمة  .37
ون دوالر لمـساعدة     ملي 42البنك الدولي وافق على تقديم معونات قيمتها        أن   7/3/2006 48 عرب موقع أورد

غزة في البنك الدولي، أن هذه المعونـات        ووقال المسؤول عن الضفة       .السلطة الفلسطينية على تسيير شؤونها    
وبحسب البنك الـدولي فـإن الممثليـة     .لتمويل المصروفات الجارية المستعجلة مثل راوتب موظفي الجمهور

 .ند سيساهمون في تمويل المعونات الماليةاألوروبية فرنسا ونيوزيالند وإسبانيا وبريطانيا واله
مصادر سياسية اسرائيلية ذكرت ان اسرائيل ستعارض طلبات مـن          أن   8/3/2006 الوطن القطرية    وجاء في 

  . اي جهة دولية تحويل مبالغ مالية للحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس
  

  زراعة غزة تتكّبد خسائر فادحة : تقرير أميركي .38
تقرير حكومي أميركي كشف أن أكثـر    أن : ادم انتوسعنالقدس ـ    من 8/3/2006ربي  القدس العنشرت

معبـر  ل طن من محاصيل الصوب الزراعية في غزة أعدمت األسبوع الماضي بسبب إغالق إسرائيل               500من  
تمديـد   أن   وأوضح التقرير  .  ألف دوالر يومياً   450المنطار، مشيراً إلى أن الخسائر الزراعية تقدر بأكثر من          
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معبر قد يمثل كارثة مالية لألنشطة الزراعية في غزة، معتبراً انه ما لم يفتح المعبر مرة أخرى فـإن                   الإغالق  
  .  طن من الحاصالت يومياً في األسابيع المقبلة100الشركة الفلسطينية تقّدر أنها قد تضطر إلى إعدام 

أ، عـن  .ب.ونقلـت وكالـة د  . بنك الدوليحركة حماس رحبت بقرار الأن  8/3/2006 الشرق األوسط    وقالت
قرار يؤكد أن كل المخاوف حول احتمالية وقف المساعدات الماليـة واالنـسانية             السامي أبو زهري القول، إن      
وأشار أبو زهري إلى أن مثل هذه القرارات تخلق حالة مـن االرتيـاح الـذي                 .للشعب الفلسطيني غير حقيقية   

ة المقبلة ويفرغها من أجل مواجهة التحديات القادمة والمتعلقـة ببرنـامج            يسهل أداء وعمل الحكومة الفلسطيني    
  .االصالح الداخلي

  
  اللغة العربية تغزو العبرية في المحكية واألدب .39

وهو اختراق ليس سببه صـلة      . اخترقت العربية اللغة العبرية المحكية، ال بل والمكتوبة ايضاً        :  محمد علي طه  
فقـد اسـتعان   . القربى السامية فقط، إنما أيضاً عوز العبرية للمفردات بعد أن أصابها موت دام ألفي عام تقريباً  

باالختالط مع الفلـسطينيين سـّدوا      اللغويون اليهود بمفردات المعجم العربي ليحيوا جزءاً من جثة عبريتهم، و          
  .ثغرات أخرى أملتها الحاجة اليومية، وبالتالي فعبرية اليوم تشهد هجانة تستحق أن ترصد

  8/3/2006الشرق األوسط 
  

   المطالب الغربية من حماس غير عادلة :مصر .40
جانـب واحـد     قال اسامة الباز ان حركة حماس ستكون مخطئة اذا قدمت تنازالت مـن               :  رويترز –القاهرة  

وقال ان الحركـة التـي ستـشكل        . السرائيل وان الدعوات الغربية لها كي تفعل ذلك هي دعوات غير عادلة           
واضاف ان حماس ابلغته بانه ضمن عمليـة        ،  الحكومة الفلسطينية المقبلة ستكون مستعدة للتحدث الى اسرائيل       

 مكتبي تاركين عندي انطباعا بأنهم ليسوا       واشار الى ان قادة حماس غادروا     . تنازل متبادل فان كل شيء ممكن     
  .ملتزمين بمواصلة العنف

  8/3/2006الدستور 
  

  فرنسا تدين عمليات االغتيال االسرائيلية وتطالب بوقفها   .41
القتل المستهدفة النهـا غيـر        حث جاك شيراك إسرائيل امس على وقف ممارستها لعمليات         : د ب أ   -باريس  

وقال المتحدث باسم الخارجية نـدين      . ر الفلسطينية التي وصفها بالمتشددة    شرعية وتقوي فقط من شوكة العناص     
كما ندين العمليـة التـي      . ممارسة أحكام االعدام الخارجة عن نطاق القانون والتي تتناقض مع القانون الدولي           

وطالب إسرائيل بوضع حد لهـذه العمليـات ومـنح          . نفذت في غزة والتي أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين        
  . رصة لمؤيدي الحل التفاوضي الزمة الشرق االوسطف

  8/3/2006الدستور 
  

  حماس لم تطلب عقد لقاء مع الحكومة :البخيت .42
 ان حركة حماس لم تطلب حتى اللحظة عقـد لقـاء مـع              األردني اكد رئيس الوزراء     :  ايهاب مجاهد  -عمان

 اي  ال يوجد  ه ولفت الى ان   ،يمكن اغفالها الحكومة، مشيرا الى ان هناك قواسم مشتركة مع السلطة الفلسطينية ال          
  .تحفظ على استقبال قادة حماس اال انه تحدث عن ضرورة معالجة قضية حملة الجواز االردني منهم
  8/3/2006الدستور 
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  ال أزمة مع إسرائيل : األردن .43
ونقلـت   ة بأزمـة،  نفى القائم بأعمال السفير األردني لدى إسرائيل، أمس، مرور العالقات األردنية اإلسـرائيلي            

اإلذاعة اإلسرائيلية قوله إن العالقات بين األردن وإسرائيل تسير في االتجاه الصحيح، مشيراً إلى أهمية هـذه                 
العالقات وتأثيرها االيجابي على االستقرار والسالم في المنطقة، مؤكداً أن بالده تولي أهمية قـصوى لعمليـة                 

  . ن تستأنف هذه العملية بعد االنتخابات اإلسرائيليةالسالم في المنطقة، ومعرباً عن أمله في أ
 8/3/2006البيان 

  
  الواليات المتحدة وإسرائيل تخوضان حرباً واحدة : تشيني .44

 أن إسرائيل والواليات المتحدة تقودان حرباً واحدة لمنع تشكل إمبراطورية تمتد مـن إسـبانيا                يقال ديك تشين  
في الخطاب الذي ألقاه أمس، في واشنطن، أمـام لجنـة إيبـاك،             وجاء تصريح تشيني هذا      !وحتى جنوب اسيا  

  ال يوجد أي شك في أن إلتزام أنه وأكد في كلمته  . آالف شخص من كافة أرجاء الواليات المتحدة5حضرها 
  

  !أمريكا بأمن إسرائيل هو صلب وأبدي وثابت
  8/3/2006 48عرب 

  
  فوز حماس أبطل لعبة المسارات التفاوضية : األسد .45
اعتبر بشار األسد تفجير مرقد االماميين في مدينة سامراء العراقية           :  شاكر الجوهري وهدى سالمة      -ق  دمش

وقال في كلمة في مؤتمر لمنظمة االحزاب العربية ان فوز حماس في             . تحضيرا وتهيئة لهدم المسجد االقصى    
ـ           صارع محـل التـزامن بـين هـذه         االنتخابات التشريعية ابطل لعبة المسارات التفاوضية التي كانت تحل الت

ال نرى فجوات كبيرة لكن البعض      : المسارات وأشار الى انه طرح على الرئيس عباس توحيد الفلسطينيين قائال          
  حماس واعتبر فوز . يحاول اللعب، واعتبر االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة محاولة للعب بين الفلسطينيين           

  . انتصاراً لنهج المقاومة
  8/3/2006ة الشرق القطري

  
   فلسطيني وشيك-اجتماع لبناني .46

يعقد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي اجتماعا مع وفد قيادة منظمة التحرير خالل الـساعات           
  . القليلة المقبلة لعرض تطورات الملف

  8/3/2006النهار اللبنانية 
  

  ديمقراطية األكثرية؛ دكتاتورية األكثرية .47
  حسن البطل 

ما رأيته ذكاء سياسـياً     ) 2006 ثم كانون الثاني     2005بين موعدي االنتخابات العامة في تموز       (دحتُ مرة   امت
وها أنا أذم التهور البرلماني واالنتهازية ونفاق هـذه         . لحركة حماس، عندما كانت في المعارضة وطالبة سلطة       

  .الحركة، بعدما أضحت صاحبة الغالبية في السلطة التشريعية
.  شباط، كما في جلسة التدشين، أن رئيس البرلمـان، د          19، سواء في جلسة التنصيب للبرلمان الثاني        يبدو لي 

عزيز الدويك، فشل، مرتين متعاقبتين، في التصرف باعتباره رئيس الكل البرلماني، كما ينجح السيد أبو مازن                
  .في التصرف رئيساً لـ الكل الشعبي
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مين عام الرئاسة، السيد الطيب عبد الرحيم، الذي اتهـم نـواب الغالبيـة              هذا ال يعني أنني ال أتحفظ من غلو أ        
  !ربما يحاولون ترويضه. البرلمانية الحمساوية بمحاولة إطاحة انقالبية برئيس السلطة المنتخب

لكن، كيف لنا أن نفهم تهور    . مفهوم أن تنزع كتلة حركة حماس البرلمانية إلى كسر خاطر حركة فتح البرلمانية            
ومعهم ما يفترض أن يتصرف كرئيس الكل البرلماني، بحيث أصّموا آذانهم،           ) قضهم وقضيضهم ( حماس   نواب

، بل وغض النظر عن     )وجميعهم حفنة يدين  (وأصروا، أيضاً، على كسر خاطر نواب الكتل البرلمانية األقلوية          
زياد أبو عمرو، الذي نـصح       المقرب من حماس، النائب      -حكمة أستاذ السياسة، والمحنك برلمانياً، والمستقل       

نواب الغالبية ورئيس الغالبية على السواء بتبريد حمأة رؤوسهم، وإحالة الخـالف القـانوني البرلمـاني إلـى                  
  .كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى. مستشارين قانونيين، أو حتى اللجنة القانونية في المجلس

ايجاد مخرج برلمـاني تـسووي لخـالف        ) ياض، وآخرون الصالحي، مجدالوي، ف  (حاول نواب الكتل األقلوية     
ولكن عبثاً ما حاولوا، وارتفعت أيدي نواب الغالبية،        .. برلماني بين كتلتي الغالبية الحمساوية واألقلية الفتحاوية      

: يـا إخـوان   . جماعياً، كأنهم في حزب قومي شوفيني، أو حزب ماركسي شيوعي، أو حزب يساري شعبوي             
  .د اهللا مع الجماعة شيء؛ والتصويت على غرار وأمرهم شورى بينهم شيء آخرالتصويت على غرار ي

) البرلمانية ال الـشعبية   (وأن تطغى ديمقراطية األكثرية     .. مفهوم، أن يتحول الذكاء السياسي إلى تهور سياسي       
هم عـن   لكن، أليس ضرباً من الغباء السياسي تنفير نواب الكتل الـصغيرة، وصـد            .. إلى دكتاتورية األكثرية  

  .احتمال المشاركة في حكومة ذات غالبية حمساوية
مفهوم، أيضاً، إحراج نواب فتح لدفع مركزية فتح إلى الخروج بقرار حركي باالستنكاف عن دخـول حكومـة                  

لكن ما هي الحكمة من احتقار نواب الكتل الصغيرة، واالستخفاف باقتراحاتهم للخروج من االستقطاب              . شراكة
  اوي؟ الفتح-الحمساوي 

من جهة أخرى، هل نواب حماس جميعهم هم أمّعة، وأنهم جاؤوا إلى المجلس التشريعي بقرار جمـاعي مـن                   
  .مجلس الشورى الحمساوي إللغاء عقولهم البرلمانية لصالح عقولهم الحركية؟ لّسه ما بلّشنا

تالف ميـولهم، مـا كـانوا       قيل، تعسفاً نوعاً ما، إن البرلمان األول كان فتحاوياً، غير أن نواب فتح، على اخ              
وبفضل هذه الديمقراطية الفتحاوية أمكـن      . يصوتون أمّعة، بل كانوا يعارضون رئاسة البرلمان ورئاسة السلطة        

فهل سنندم عليها وعلى    . لـ حماس أن تنتصر في صناديق االقتراع، ألنها كانت ديمقراطية انفالشية وفوضوية           
  !.ا من ديمقراطية البرلمان الحمساوي؟ديمقراطية البرلمان الفتحاوي، بعدما رأين

غير أن التـصويت الجمـاعي ال   .. استبشرنا خيراً عندما تحدث برلمانيو حماس بآراء مختلفة بعد فوز الحركة         
يبشر بالخير، وال، بالذات، الحديث بطالوة لسان عن رئيس السلطة، ثم إلغاء صـالحيات شـّرعها المجلـس                  

  .النظر عن الجدل القانوني حول شرعيتهابصرف .. السابق له في جلسة الوداع
أما كان يمكن لنواب الغالبية الحمساوية االكتفاء بإلغاء قرارات معينة، وترك شعرة معاويـة، الخـالف حـول           

  صالحية الرئيس في تعيين المحكمة الدستورية لقضاة المحكمة العليا، كما فعل نواب فتح في االحتكام إليها؟
ويبدو أن الديمقراطية الفلسطينية    . ينية يقولون إن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة أفضل       كان نقاد الزعامة الفلسط   

لكن، ما هكذا   .. نعرف أن الديمقراطية ليست مجرد وردة، أو أنها وردة كثيرة األشواك          . تستحق برلماناً أفضل  
  .تورد اإلبل

  8/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  الحكومة القادمة ستُقسم مدينة القدس  .48
  داف شرغاي

ايهود اولمرت وعمير بيرتس، وشاؤول     . ما يزال لم يكشف النقاب عن الخطط كشفا تاما، لكن االصطالح تغير           
حلّـت محـل    . موفاز وبنيامين بن اليعازر ايضا، لم يعودوا يتحدثون بالقدس الموحدة التي لن تُقسم الي األبـد               
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يندمج هذا االصطالح اندماجا حسنا في التصور       . ةقدس يهودية، وكبيرة وقوي   : االصطالح القديم كلمات اخري   
السكاني الذي يقول انه ستكون حاجة الي تخطيط حدود القدس من جديد والي أن يقتطع مـن المدينـة ومـن                     

  .اراضي المنطقة السيادية لدولة اسرائيل أحياء ومناطق يعيش فيها اليوم عشرات آالف الفلسطينيين
 سنة،  11ي الماضي، في اتفاق التفاهمات بين يوسي بيلين وأبي مازن قبل            أصبحت مباديء التقسيم قد صيغت ف     

، في مؤتمر كامب ديفيد، بمشاركة ايهود باراك، وبيل كلينتون وياسـر            2000وفي اثناء المباحثات في صيف      
  .عرفات

ـ  120 أحياء عربية علي األقل، يعيش فيها نحـو          8تطمح اسرائيل الي ان تقتطع من مساحة المدينة          ا مـن    ألف
العرب ـ وأن تُسلمها الي السلطة الفلسطينية ـ وأن تزيد بذلك رسوخ الكثرة اليهودية، في منـاطق المدينـة     

بمقابلة ذلك تريد اسرائيل أن تضم الي القدس مناطق وأحياءا يهودية           .  في المئة  80الجديدة وأن تقفها عند نحو      
ل معاليه ادوميم في الشرق، وجفعات زئيف فـي         توجد اليوم خارج المجال البلدي، وخارج الخط االخضر، مث        

الشمال وجزء من غوش عتصيون في الجنوب، وأن تعيد بذلك الي القدس مناطق ستخسرها نتيجـة اقتطـاع                  
  .األحياء الفلسطينية بل أن تقوي الكثرة اليهودية

 أكثـر خطـط     خططها معهد القدس لبحوث اسرائيل، وهو الذي يقف منذ عقدين وراء          . أصبحت الخرائط معدة  
األدراج التي تتصل بالقدس ويجري حوارا متصال فيها مع مستوي اتخاذ القرارات، السياسي والعسكري علـي                

  .عرضت الصيغ السابقة في الماضي علي الفلسطينيين ايضا. السواء
ن علي حسب الخريطة االولي، التي تضم     . الحديث في واقع األمر عن ثالث خرائط رئيسة، تعرض ثالثة بدائل          

 في المئة، ستُخرج من المجال البلدي للمدينة أحياء في جنوب شـرق القـدس، وفيهـا أم       83كثرة يهودية تبلغ    
طوبا، وصور باهر، وعرب السواحرة الغربية، وكذلك مخيم الالجئين عناتا وحيا شعفاط وبيـت حنينـا فـي                  

منطقة تحت سيطرة أمنية اسـرائيلية      () ب(ستضم الي كتلة بيرنباال والجيب الذي يعّرف اليوم كمنطقة          . الشمال
  ).وادارية فلسطينية

ستبقي األحياء الشيخ جراح، ووادي الجوز، ورأس العامود، وسلوان، والعيسوية، والصوانة، والبلـدة القديمـة               
الكثرة الكبيرة من هذه المنطقة كانت في الماضي جزءا مـن القـدس             . كلها وما حولها داخل القدس االسرائيلية     

سيجري علي األحياء العربية التي سـتبقي  .  وكانت ايضا جزءا من القدس في فترة االنتداب البريطاني        االردنية
داخل القدس تسوية خاصة وستتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي في السلطة، لكن السيادة واألمن سيبقيان في يد                  

  .اسرائيل
م، وكذلك منطقة هيشوف أدام شمال شرق نفيـه         بمقابلة ذلك ستضم اسرائيل كتلة معاليه ادوميم وميشور ادومي        

وكل منطقة غوش عتصيون وبيتار عيليت، وكذلك المنـاطق جفعـات           . يعقوب ومستوطنة جيلو جنوبي القدس    
  .زئيف، وجفعون الجديدة وجبل أدار وبيت حورون شمال غرب القدس

في المجاالت البلدية االسـرائيلية     في هذا البديل، الذي يلمح الي المستوي السياسي، سيكون عدد السكان العرب             
 في المئة من عدد العرب الذين يعيشون في القـدس           40 آالف نسمة، وهو نحو      110في القدس وما حولها نحو      

العرب الذين سيبقون داخل القدس سيحصلون علـي        .  ألف نسمة  540اليوم، وسيكون عدد السكان اليهود نحو       
  .مواطنة اسرائيلية

 اسرائيل اليها نفس المناطق علي التقريب، وستتخلي عن مناطق اخري يسكنها العـرب            في البديل الثاني ستضم   
داخل القدس مثل حي العيسوية؛ وستُعطي البلدة القديمة وما حولها مكانة خاصة وستُعّرف أنها منطقـة مجـال                  

وت مطـارا   سيصبح مطار عطر  . مقدس يطمس فيها علي قضية السيادة وستُمنح الطوائف الدينية مكانة معززة          
عدد العرب الذين سيبقون داخل مجال السيادة االسرائيلية في هذه الحالة سيكون . مشتركا اسرائيليا ـ فلسطينيا 

 ألف نسمة، وسيتمتعون في هذا البديل بكثرة كبيرة تبلغ      573أما السكان اليهود فسيبلغون الي نحو       .  ألفا فقط  77
  . في المئة88نحو 
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س الموسعة تحت سيادة اسرائيل، ال يقتطع من القدس أحياءا عربية، لكنه يوسـع              ويوجد بديل آخر، يسمي القد    
المنطقة الجديدة متصلة اتصاال جغرافيا بالقدس، أو بمناطق اخري داخـل           . جدا المناطق التي تسودها اسرائيل    

ا منطقة  إن ضم المناطق الي سيادة اسرائيل ما عد       .  ألف عربي  220اسرائيل، وسيظل يسكن مدينة القدس نحو       
، ولن يتغيـر تقريبـا      )أي منطقة تسيطر اسرائيل عليها سيطرة تامة      ) (ج(الزعيم، تم كله من اراضي المنطقة       

  .تقسيم المنطقة علي حسب االتفاقات المرحلية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
راح هي كتلـة معاليـه      المستوطنات ومجاالت سيادتها التي ستشتمل عليها السيادة االسرائيلية بحسب هذا االقت          

ومن الجنوب جيلو، وبيتار العليا وغـوش       . ادوميم الموسعة، وكتلة جفعات زئيف، وبيت حورون، وجبل أدار        
 في المئة،   29 في المئة و   71(لن تتغير نسبة السكان اليهود الي السكان العرب بحسب هذا االقتراح،            . عتصيون

ة للمستوي السياسي، وستكون صعبة التنفيذ من ناحية دوليـة          ، وربما تكون لهذا السبب أقل جاذبي      )علي الترتيب 
  .ايضا

بحسب ما يري معهد القدس علي األقل، تقوم البدائل كلها علي فرض أنه ستسود في مجال القـدس الموسـعة                    
ظروف سالم وانفتاح تام بين المناطق التي ستكون من مسؤولية أو سيادة السلطة الفلسطينية، وبين مدينة القدس                 

مناطق حولها التي ستكون تحت سيادة اسرائيل، وأنه ستكون حركة حرة للناس، والبضائع واالمـوال فـي                 وال
: المنطقة كلها، وسيكون تعاون وتنسيق تامان في موضوعات مثل اجهزة التخطيط المادي التي تـشتمل علـي                

  .بالحفاظ علي البيئةالبني التحتية، وشق الشوارع، وعالج المجاري، والموارد المائية وموضوعات تتصل 
بمقابلة ذلك، شروط المستوي السياسي لتحقيق هذه البدائل اليوم، ليست واضحة، وليس معلوما هـل ظـروف                 
السالم واالنفتاح التام، هي شروط ال حيدة عنها لتحقيق هذا البديل، أم أنه يوجد هنا محـل للـسياسة أحاديـة                     

  .الجانب ايضا
قسيم الجديد هو التحسين السكاني للتوازن بين اليهود والعرب، ولكن بمنزلة           الربح الذي ستحرزه اسرائيل من الت     

الخسائر والنقد العام والسياسي الذي قد يثور نتيجة كسر حظر القدس الكاملة والموحدة توجد عدة مـواد ثقيلـة           
  .الوزن، أولها المسألة األمنية

الحديث عن مخاطرة أمنية عظيمـة لـسكان        . في الجيش االسرائيلي غير سعداء بخطط تقسيم المدينة من جديد         
المدينة اليوم هي فسيفساء مدمجة مؤتلفة من األحياء اليهودية         : القدس، يقول مسؤول رفيع في هيئة القيادة العامة       

والعربية، التقسيم من جديد كرسم الحدود، واألسوار والجدران، قد يضم الـي حلقـة العـداء عـشرات آالف                   
تعون اليوم باحسانات مادية مختلفة، مثل رسوم التأمين الـوطني، والتـأمين الـصحي،              الفلسطينيين، الذين يتم  

  .والحياة الكريمة والتنقل الحر بين شرقي المدينة وغربيها
هذا التقسيم المجدد خطر ايضا الن هذه ليست حدودا يمكن الدفاع عنها، والن اسرائيل تتخلي عن حريتها غير                  

. ستخبارات الوقائية من عمليات تفجيرية داخل أحياء تُمـاس األحيـاء اليهوديـة   المحدودة في كل ما يتعلق باال  
أصبحت لدينا تجربة اطالق نار من سالح خفيف علي حي جيلو وحي أبو غنيم، وفي حالة التقسيم المجدد قـد                    

الق نتبين أن أحياءا اخري في القدس، مثل راموت، وأرمون هنتسيف، والتلة الفرنسية وغيرها، ستتعرض الط              
  .نار كهذا، بل لقذائف ارضية ايضا

عندما كانت تُلح خطة كلينتون واقتُرح تقسيم تعسفي بين السكان العـرب            . يتعلق الكثير كما يبدو بشكل التقسيم     
لقـد صـوروا    . والسكان اليهود علي امتداد القطاع في القدس، عارض خبراء معهد القدس الخطـة وآثارهـا              

وقدروا ايضا انه بحـسب التقـسيم       .  سيجعل حياة السكان في الجانبين جحيما      اضطرابا شامال تخطيطيا وبلديا،   
وفق مخطط كلينتون ستكون هناك حاجة الي اعداد عشرات المعابر بين غربي المدينة وشرقيها، وهـو شـيء                  

  .سيبتذل حياة السكان أكثر
التي ستمنع االنتقال الحر بين     ان التقسيم المفروض، األحادي الجانب، والمزدحم بالجدران واألسوار والعوائق،          

أما التقسيم المتفق عليه، الذي يحافظ علي التنقل الحـر للبـضائع            . جزئي المدينة، قد يثير اذا معارضة واسعة      
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والناس بين جزئي المدينة، في حين تعمل علي التوازي أنظمة تنسيق مهمتها الحفـاظ علـي التواصـل فـي                    
إن شرك خطـط    . ق التي فُصل بعضها عن بعض، قد يثير معارضة أقل         المجاالت البلدية والمدينية بين المناط    

التقسيم المجدد، في هذه المرحلة علي األقل، هو أن االتفاق يبدو مهمة غير ممكنة في هذه اللحظة، في حين أن                    
  .التقسيم أحادي الجانب، له مساوئ كثيرة، حتي في نظر من يؤيد التقسيم تأييدا مبدئيا

  7/3/2006) هآرتس(
  8/3/2006لقدس العربي ا

 
  أسئلة في تكتيك االنتفاضة الشعبية .49

  علي جرادات
قفزة نوعية في سياق النضال الوطني الفلسطيني الـمديد من جهـة،           ) 1993-1987(مثلت االنتفاضة اُألولى    

تيكهـا  فطابعها الـشعبي الواسـع، وتك     . ومأزقاً حقيقياً الستراتيجية القوة العسكرية اإلسرائيلية، من جهة ُأخرى        
السلـمي باإلسناد الناري الـمحدود، صعب على اإلسرائيليين مواجهتها بخيار تفوق قوتهم العسكرية، وقلـص              

إذ صحيح ان القرار السياسي لهذه القوة العسكرية لـم يقف مكتـوف األيـدي،              . طاقة هذا الخيار الى حد بعيد     
وتكتيكها السلـمي قلل إمكانية استخدام كامـل       وأمـر بممارسة أقصى قـدر ممكن من القمع، غير أن طابعها           

.  كمعتاد على اللجوء لتفوقه العسكري لحسم جوالت مواجهاته مـع الفلـسطينيين            ،طاقة قوته العسكرية، وفاجأه   
فانكشف بذلك كعب أخيل تفوق القوة العسكرية اإلسرائيلية، وأظهر الـمدى الفعلي الـممكن لـممارستها فـي               

  .تكتيك من استراتيجية الـمقاومة الفلسطينيةمواجهة هذا الطابع وال
ولـّما كان اإلسرائيليون ليس في وارد اإلقرار بإنهاء احتاللهم كحل سياسي لتلك االنتفاضة الـمنادية بالحرية               
واالستقالل، وبالتالي عدم تخليهم عن ما يفرضه تمسكهم باستمرار هذا االحتالل من حلـول أمنيـة تنطـوي                  

 الغالب والـمغلوب في الـمواجهة، فإنه لـم يبقَ أمامهم لــمواجهة تفـوق االنتفاضـة               بطبيعتها على نسبية  
الشعبية كتكتيك إال خيار البحث عن استراتيجية الدمج بين األمني والسياسي من الـمعالجة، أي طريقة سياسية                

بليته للتكرار حتى لو تغلبوا     أدركوا قا ) أقدر لـمواجهة االنتفاضة كتكتيك جديد    (وأمنية  ) أقل من إنهاء االحتالل   (
في إطار هذا البحث لعب رابين وبيريس دوراً اساسياً في اسـتنباط هـذا الخيـار                . على الـمشتعل منه، آنذاك   

الـمزاوج بين األمني والسياسي، وتمثل بإعادة انتشار وتموضع الجيش اإلسرائيلي عنـد بوابـات التجمعـات                
إخراج : وبلغة رابين ضابط وأحد مهندسي هذا الخيار      . من نار وسطها  السكانية الفلسطينية الكبيرة بعد خروجه      

وساعد كليهما على البدء بالتنفيذ العملي لهذا الخيار ما         . الجيش من وسط عش الدبابير في نابلس القديمة وجباليا        
سرائيلي وقد كثف رابين االستعجال اإل    . كان قائما من شبه إجماع إسرائيلي على إخراج الجيش من غزة تحديدا           

نعم، لقد شكلت الحاجة لـمعالجة أمنية      . ليتني أصحو وأجد غزة قد غرقت في البحر       : لتنفيذ هذا اإلجماع بالقول   
سياسية لتفوق تكتيك الطابع الشعبي السلـمي من الـمقاومة الفلسطينية، احد األسباب الرئيسية لقبـول رابـين                

ففي إطار هذا   . ا من التجمعات السكانية الفلسطينية الكبيرة     وبيريس باتفاقية أوسلو، وإخراجهـم لجيشهم وفقاً له      
عوضا عن ما خلصها منه من أعباء مالية        (الرد السياسي األمني على تكتيك االنتفاضة وفـر رابين إلسرائيل          

   :الحصانة األمنية النسبية اآلتية) وسياسية كبيرة
  .جات الحارقةعدم بقاء جيشها مجاالً يومياً لرشق الحجارة والزجا: اوالً
وقـد  . إعطاء مركز القرار السياسي اإلسرائيلي فرصة االستخدام األعلى لطاقة القوة العسكرية الـمتفوقة           : ثانياً

، 2000اتضح هذا بجالء خالل الشهرين األولين لتجدد االشتباكات على نطاق واسع على االرض في ايلـول                 
فـفي هذين الشهرين بالتحديد برز للعيان مدى       . مب ديفيد وذلك بعد تجدد هذا االشتباك في سماء السياسة في كا         

فقد لجأت  . فعالية استراتيجية خطوة الخروج العسكري اإلسرائيلي من وسط كبير التجمعات السكانية الفلسطينية           
الجماهير الهائجة بفعل مجزرة زيارة شارون لألقصى لخبرتها الـمختزنة من انتفاضتها اُألولى، وما سبقهــا               
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فات لها كتكتيك أثبت نجاعته، غير أن جيشان هذه الجماهير لـم يجد جيش االحتالل في بحر وسطها،                 من برو 
هنا وبشكل تلقائي وعفوي اندفعت بتظاهراتها ومسيراتها لالشـتباك         . بل على بوابات مدنها وقراها ومخيماتها     

 مـن إدمــاء تلـك الـمـسيرات         األمر الذي مكَّن الجيش الـمتمركز، بعد تعزيز قوته،       . عند هذه البوابات  
أجل، في هذين الشهرين مـن      . والتظاهرات الشعبية السلـمية بصورة موجعة، وبكلفة تكاد ال تذكر في صفوفه          

تجدد االشتباك الفلسطيني ـ اإلسرائيلي علـى نطـاق واسـع، اتـضحت معالــم الــمحددات والكـوابح         
 السياسية اإلسرائيلية في مواجهة تكتيـك االنتفاضـة         الـموضوعية التي أفرزتها استراتيجية الـمعالجة األمنية     

الشعبية السلـمية الفلسطينية، وأظهرت كَم أحرزت عملية إخراج الجيش اإلسرائيلي من نجـاح فـي إبطـال                 
ولقد كان ذلك وما ولّده من خسائر بشرية فلسطينية مفجعـة         . طـاقة ومفعول هذا التكتيك للـمقاومة الفلسطينية     

لدخول الطرف الفلـسطيني موضـوعياً إلـى مربعـات          ) برأينا(ين أحد األسباب األساسية     خالل هذين الشهر  
التكتيكات اإلسرائيلية، خاصة تلك التي لشارون الحقاً، والهادفة لجر الفلسطينيين لخيار الـمواجهة باستراتيجية             

ئيلية، ذلـك لتفـوقهم     يا قاتل يا مقتول، أي إلى خيار الحسم العسكري الـمحبب على قلوب القيـادات اإلسـرا               
وبالتأكيد أن هذا الـموضوعي من أسباب االنجرار الفلسطيني لـم يـك ليكـون بتلـك     . الصارخ على صعيده  

السهولة، وبصورة أدق ما كان له أن يكون بذاك الـمستوى من عدم التدقيق إال بسبب اندغامه مع أسباب ذاتية                   
ت صياغة التكتيك الفلسطيني للـمواجهة، رغم تحوالت حركة        ولقد كان الستمرار تعدد أجندا    . فلسطينية داخلية 

وجـاءت الــمتغيرات اإلقليميـة      . الواقع، الدور األساس في خلق تلك األسباب الذاتية الداخلية لذاك االنجرار          
هنـا  . والدولية بعد النتائج الكارثية لغزوة بـن الدن على الـمنطقة لتزيد طين ذاك االنجرار الفلسطيني بلـة               

ص شارون الفرصة، وصعد بخطوة الجدار الفاصل واستخدم تفوقه العسكري وقام بعملية االجتياح الكامـل               اقتن
. وبدأ تنفيذها في غـزة    . وأخرج خطة الحل اُألحادي من الدرج     . للضفة، وأشبع غزة الـمطوقة قصفاً وتدميراً     

االمنيـة وتحـت الـسياسية،    ويتحفز ورثة غيبوبته اليوم، وعلى ذات منوال خطوات رابين ـ بيريس فـوق   
الستكمال بنود أجندتها في الضفة، ولكن ببصمة شارون األحادية، ولفرض ما عجز باراك عن فرضـه مـن                  

  .2000حدود الرؤية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية بالتفاوض والتوقيع الفلسطيني في كامب ديفيد 
أوساط االمن اإلسرائيلية من تجدد لتفّجر الغـضب        اليوم وبعد كل هذا الجالء للصورة، وعلى ضوء ما تتنبأ به            

وباألحرى على ضوء االحتماالت العالية لتجدد هـذا االنفجار جراء ما تفـرزه سياسـات              . الشعبي الفلسطيني 
االحتالل الـممنهجة لالغتيال واالعتقال والتدمير والحصار والتجويع وفرض الحلول اُألحادية تنتصب أمامنا،            

  : أسئلة صعبة وجادةنحن الفلسطينيين،
كيف نواجه ككل فلسطيني استحقاقات هذا االنفجار الـمتوقع؟ وكيف السبيل لتجاوز ما وضعه اإلسرائيليون من               
كوابح أمام تكتيك االنتفاضة الشعبية الناجع؟ وكيف السبيل لتحويل استراتيجية فرض الحلـول اُألحاديـة إلـى                 

نافذ في السياسة اإلسرائيلية ومن يرعاه دولياً بأن تحـت السياسي          نحـر من ابتدعها؟ أي كيف السبيل إلقناع ال       
واألهم هل اإلجابة على كل األسئلة الـسابقة         وفوق األمني ليس تسوية للصراع، وال يعدو كونه شكالً إلدارته؟         

او دون شطط نحو اليمـين      (بما يستجيب للـمصلحة العليا لشعبنا في مثل هذا الظرف الدولي واإلقليمي واردة             
، بغير إخضاع هذه األسئلة لجدل حوار وطني جاد ومسؤول؟ ثم أليس من شأن التصرف وفق اإلجابات                 )اليسار

الـمتباينة على هذه األسئلة أن يجلب الوبال على دقة وصوابية الـمطلوب رسمه من تكتيكات وطنية جامعـة                 
 وقواه الـمنظمة أحوج مـا تكـون        في مواجهة هذا الظرف القاسي الذي يعيشه شعبنا؟ بلى، إن مصلحة شعبنا           

اليوم إلخضاع هذه األسئلة، وغيرها الكثير من اسئلة تحوالت الواقع الى حوار وطني مسؤول، بل إلى حـوار                  
إن عدم اإلقالع الـسريع عـن       . أبعد ما يكـون عن التنابز بمثالب القصور لدى األطياف السياسية الـمختلفة          

ق أسرع إلى رحابة العام والجماعي من الـمصلحة الوطنيـة سـيكون            ضيق هذا التنابز الفئوي، وعدم االنطال     
وكخالصة، نؤكـد أن عـدم هـذا       . بمثابة عامل ذاتي يمكن تالفيه لـمضاعفة ما يتهددنا من مخاطر وأضرار          

اإلقالع واالنطالق سيضع الجميع، هذا عوضاً عن الـمصلحة العليا لشعبنا، في حالة شبيهة لحال البيـزنطيين                
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كَـم مـن    : هم الرومان ووقفوا على بوابات َأسوارهم، فيما هـم مستغرقون في جدلهم حول سـؤال             حين غزا 
   الشياطين تستطيع الوقوف على رأس الدبوس؟

  8/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  المؤسسة األمنية تبلور خطة لعزل حكومة حماس .50
  بن كسبيت 

 فيما يتعلق بسياسات إسرائيل إزاء حكومـة حمـاس    معايير ومقاييس مفصلة  . تبلور المؤسسة األمنية توصياتها   
هذه التوصيات خاضعة لغاية اآلن لموافقة المستويات العليا في المؤسسة األمنية، ثم لموافقة القـائم               . المستقبلية

وقد حّددت السياسة العامة لتعيد الوضع قدر المستطاع الى ما كان عليه             .بأعمال رئيس الحكومة إيهود أولمرت    
، ولكـن   1967وال يدور الحديث عن عودة مادية لحدود        . 1967لسيطرة على المناطق الفلسطينية عام      عشية ا 

عن عزل واضح وقطع االتصال بكل ما يتعلق بالمؤسسات الموجودة، البنية التحتية والعالقات بـين منـاطق                 
  .إسرائيل، اقتصادها وحكومتها، وبين كل ما يحدث في مناطق السلطة الفلسطينية

الخيار اآلخر، الذي ُأثير في النقاش، فهو إعادة الخيار األردني ـ مبادرة متجددة للتوصل الى تدخل األردن  أما 
لالهتمام بالسلطة الفلسطينية وبعالقة أردنية في كل ما يحدث في الضفة الغربية التابعة لألردن ـ وهو الوضع  

سسة األمنية، في األيام الماضية، أن األردنيين لم        وقالت مصادر في المؤ   . الذي زال من العالم في العقد الماضي      
  .يلغوا نهائياً إمكانية أن يعودوا للتدخل الفعلي في كل ما يتعلق بالوضع في المناطق

أما الهدف من المعايير، التي قُّررت في النقاش، تقليص العالقة بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية قـدر                 
طاع من المسؤولية اإلسرائيلية، التدخل أو المـساعدة الممنوحـان مـن إسـرائيل              اإلمكان، والتقليل قدر المست   

ومن جملة ما حدد أن إسرائيل ستواصل مّد السلطة الفلسطينية بالكهربـاء والميـاه حتـى      . للمناطق الفلسطينية 
ين الحصول علـى    فعلى الفلسطيني . إشعار آخر، أما الوقود فلن يدخل بوساطة إسرائيلية الى السلطة الفلسطينية          

وقد تبنى منسق األعمال السابق في المناطق، اللواء احتياط عاموس غلعاد، هذا الموقف خالل              . الوقود بأنفسهم 
النقاش، والذي بحسبه فإن التزود بالوقود ليس متضمناً في المساعدة اإلنسانية، كونه سيصبح مساعدة لحكومـة                

  .حماس وحتى لإلرهاب
إذ تم القيام بفصل، مشكوك فيه الى حد ما، بين المؤسسة التعليمية الفلـسطينية              . لتعليمكما ألغيت المساعدة في ا    

هـذه  . المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وتعمل من خاللها وليس لديها أي مساعدة ممكنة، وبين المؤسسة الصحية             
ن أن تلحق صور أطفال     وفي النقاش، أثيرت خشية م    . المؤسسة، على ما يبدو، تعمل من قبل السلطة الفلسطينية        

وغالباً ما تستخدم وزيرة الخارجية األميركية      . فلسطينيين جائعين أو مرضى ضرراً جسيماً بإسرائيل في العالم        
كونداليزا رايس مثال تلقيح أطفال فلسطينيين، وعليه اتُخذ في إسرائيل قرار بعدم إدراج الموضـوع الـصحي                 

  .على الئحة المقاطعة المخطط لها
كما حّدد  . نقل أي موازنة، أو مساعدة ستستخدم لدفع أي رواتب في السلطة الفلسطينية           :  موضوع آخر  كما ألغي 

  .في النقاش أن أي شيء يتعلق بأجهزة السلطة، بأي شكل من األشكال، يجب إلغاؤه جملة وتفصيالً
ّصص قسم كبير   وقد خُ . ولم تتبلور حتى اآلن توصية نهائية بشأن موضوع الغالف الجمركي حول قطاع غزة            

وخالفـاً للتوصـية، التـي      . من النقاش بشأن اختالف المنظمات اإلنسانية، التي تنقل مساعدة الى الفلسطينيين          
تبلورت في األسابيع األخيرة، تقرر في النقاش عدم إقامة هيئة مساعدة إنسانية جديـدة، سـتكثّف نقـل كـل                    

وبين هذه الهيئات حّددت التراتبيـة      . هيئات الموجودة المساعدات عبر العنوان نفسه، بل مواصلة العمل عبر ال        
وقـد واجـه    . األونروا، على سبيل المثال أشير إليها كهيئة محل إشكال، يفضل العمل معها بشكل أقل             : اآلتية

  .وكذلك لم يحظ الصليب األحمر بعالمة عالية. توسيع وصاية األونروا، معارضة
 )6/3/2006معاريف (



 

 21

  8/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  مدينة خليل الرحمن تتعرض ألخطر مراحل التهويد : تقرير .51
أبرم جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون في قلب الخليل صـفقة تهـدف الـى              :  من سليم المعاني   ،عمان

اضفاء مراحل جديدة من التهويد للمدينة تتمثل بإخالئهم لسوق الخضار الحسبة الذي استولوا عليه قبـل اربـع                  
على أن يعودوا إليه بعقود إيجار إلضفاء شرعية على وجودهم فيه علما أن األمالك التي كانت تستخدم                 سنوات  

  . 1960كسوق للخضار هي أمالك بلدية الخليل منذ عام 
ويوجد قرار من المحكمة العسكرية االسرائيلية بإخالئها لكن لم ينفذ هذا القرار نظراً لما يدعيه اإلسـرائيليون                 

وقف، وقد سبق أن تم إخالء جزء من السوق ولكن سرعان ما عاد المستوطنون بمساعدة الجـيش                 بحساسية الم 
إليه والسكن فيه بعد أن احدثوا الكثير من التغييرات داخله وحيث ان هذه المحال التي تم إخالؤها هي مستأجرة                   

 لكن الحكومة اإلسـرائيلية     ومؤجرة وبحسب القانون ال يجوز إلغاء العقود على اإلطالق مهما كانت المبررات،           
تخضع لضغط المستوطنين وبالتالي تقوم بإصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من العودة إلى هذه المحـال                

وواقع األمر أن هذه األوامر العسكرية تخدم المستوطنين وبالتالي لم يعد للقانون مجال إال              . بحجة منع االحتكاك  
في الكثير من الحاالت بأن المحكمة العليا اإلسرائيلية تنحاز بالكامل مع مـا             عبر المؤسسات الدولية وقد لوحظ      

. تصدره سلطات االحتالل من أوامر عسكرية ، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية خيار خاسر               
 حولهـا   ان عملية إخالء المستوطنين من سوق الخضار مؤقتة والـضجة         : محافظ الخليل عريف الجعبري قال    

تخدم فقط الحكومة اإلسرائيلية إعالمياً، ولكن ضمن االتفاقيات السرية المعقودة بينها وبين مجلس المستوطنات              
الن المستوطنين سيعودون إلى هذه المناطق وستسمح لهم الحكومة مرة أخرى باالستيالء على هذه المحال ألن                

ة القديمة ولكن عملية التهويد تسير ببطء شديد غيـر أن           هناك خطة إسرائيلية معدة لتهويد المدينة وخاصة البلد       
هنـاك جمعيـة    : أوال: مالمحها واضحة بالنسبة إلى المواطن الفلسطيني وإن البنود الرئيسية لهذه الخطة هـي            

يهودية في الخليل تدعى جمعية تطوير األحياء اليهودية في المدينة تقوم بإضافة كرافانات وأبنية في الكثير من                 
ق ويحصلون على تراخيص لتلك الكرافانات واألبنية من الحكومة اإلسرائيلية كما يحدث في تل الرميـدة      المناط

البلدة القديمة من الخليل تندرج ضمن خطة حكومية لتقسيم الضفة          : ثانيا. وأبراهام أفينو ومدرسة أسامة بن منقذ     
ى الكثير من المحال التجاريـة وإصـدار        الغربية إلى ست كتل استيطانية وبالتالي فإن سيطرة المستوطنين عل         

 كيلـومترا   35وتقع محافظة الخليل على بعـد        .العديد من األوامر العسكرية اإلسرائيلية يخدم تنفيذ هذه الخطة        
 في المائة من مساحتها بعـد       51كيلومترا مربعا بعد أن انسلخ عنها       1060جنوب القدس وتبلغ مساحتها الحالية      

 يضيف الجعبري سعت    1967براهيمي الشريف ومنذ أن احتلت إسرائيل الخليل عام          الحرم اإل  1948نكبة عام   
جاهدة للسيطرة على الحرم الشريف والبلدة القديمة في الخليل وبدأت عملية تهويد حقيقية، من خالل ممارسـة                 

. قـة جيش االحتالل والمستوطنين وعمليات حظر التجول المستمرة وصلت إلى حد التطهير العرقي فـي المنط              
 1994واثر المجزرة التي ارتكبها صهيوني في الحرم اإلبراهيمي الشريف في شهر رمضان المبـارك سـنة                 

قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتقسيم الحرم الشريف بقرار من محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية ومازالـت                
ن حوله ثكنات عسكرية علـى مـدار        االنتهاكات مستمرة حتى تاريخه، ويقيم الجيش اإلسرائيلي في داخله وم         
ومن ثم أقام مؤخراً جيش االحـتالل  . الساعة، مما كان له األثر السلبي في حرية العبادة في هذا المكان المقدس      

البوابات الحديدية وعددها اثنتان تبعد األولى عن الثانية أمتار معدودة وهما على شـكل دوار، يملـك الـتحكم                   
التي تعيق دخول وخروج المصلين في خطوة إلى تضييق الخناق على المـصلين             بفتحها وإغالقها متى شاء، و    

؛ 1967الوضع السياسي استولى الجيش اإلسرائيلي على محافظة الخليل في الخامس من يونيو عام              . المسلمين
منطقة ألف؛ وتخـضع للـسيطرة   : كان للخليل وضع آخر تم بموجبه تقسيم المدينة إلى قسمين         1996وفي سنة   

، وتشمل التجمعات السكانية    باءومنطقة  . دارية واألمنية الفلسطينية وهي التجمعات المدنية في المدن الرئيسية        اإل
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التي تحيط بالمدن والبلدات في المحافظة وتخضع لإلشراف اإلداري الفلسطيني، أما الجانب األمنـي فيـشرف                
ج التجمعات السكانية والتي تخضع للسيطرة      ومنطقة جيم وهي المناطق األميرية خار     . عليه الجانب اإلسرائيلي  

هي المنطقة التي تشرف عليهـا      : 1ب  . على ضوء ذلك تم تقسيم مدينة الخليل إلى قسمين          . اإلسرائيلية كاملة 
هي المنطقة التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية التامة       : 2ب  . السلطة الوطنية الفلسطينية أمنياً وإدارياً في الخليل      

وفيمـا  . والمنطقة الصناعية ) قلب المدينة (، وتضم الحرم اإلبراهيمي الشريف والسوق المركزي        )ةالبلدة القديم (
بعد تم عقد اتفاق بروتوكول الخليل بين الجانب اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني وبضمانة أمريكيـة منـذ عـام                  

سـوق الخـضار المركـزي       لم ينفذ أي بند من بنود االتفاق ويضمن هذا االتفاق فتح شارع الشهداء و              1996
ويضيف الجعبري ان   . االستيطان في الخليل  . والطريق الموصل إلى البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي الشريف       

 فقـد أقيمـت     1967االستيطان اإلسرائيلي في محافظة الخليل يعتبر األول منذ احتالل الضفة الغربيـة سـنة               
 مستوطنة على أراضي محافظة     27بل بداية االنتفاضة    مستوطنة كفار عتصيون شمال غرب الخليل، وأقيمت ق       

 بؤرة استيطانية جديدة باإلضافة إلـى       24الخليل وخالل سنوات انتفاضة األقصى أقدم المستوطنون على إقامة          
ويوجـد  .  مستوطن 16000عمليات توسيع لمعظم المستوطنات القائمة ويقطن في هذه المستوطنات ما يقارب            

 مستوطن ويعمل على حراسة كـل مـستوطن جنـديان           600نات يقطنها ما يقارب      مستوط 5في قلب الخليل    
تل الرميدة أبراهام   /بيت هداسا بيت رومانيو رماي سالي     : والمستوطنات المقامة في قلب المدينة هي     . إسرائيليان

دال عوز  مج: اما المستوطنات في محافظة الخليل فهي     ) مركز جنيك (أفينو االستراحة مقابل الحرم اإلبراهيمي      
، متساد اصفر سعير، متساد شمعون سعير بني حيفر بني نعيم، كرمئيـل يطـا،               أراضي بيت أمر شرق العرو    

الظاهرية والـسموع، طناعمـاريم     شمعه بين    ماعون يطا سوسيا يطا؛ متسادوت يهودا يطا، شاني لفته السموع         
حال نجهوت غرب دورا، تـيلم       نا الرماضينجنوب الظاهرية، اشكليوت جنوب غرب الظاهرية سنسانا جنوب         

 ادورا ترقوميا، كرمي تسور بيت أمر بات عين صوريف خارصينا شرق الخليل كريات أربع شـرق                 ترقوميا
الخليل، حاجاي جنوب الخليل ناحال عنار االرتباط عتنائيل مفرق السموع رامات يشاي تل الرميدة في الخليـل      

جدار الفصل العنـصري    . يل أبرهام أفينو الخليل سوق الخضار     بيتهداسا الدبويا بيت رومانو مدرسة أسامة الخل      
 كيلومترا مع األخذ بعين     135يبلغ طول جدار الفصل العنصري في محافظة الخليل نحو          : ويقول محافظ الخليل  

 ألف دونم من أراضـي      17االعتبار أن مقاطع الجدار لم تستكمل بعد في عدة مناطق، والجدار يلتهم ما يقارب               
 الزراعية على طول امتداده من قريتي بيت أمر وصوريف شماال مرورا بالقرى المحاذية لمنـاطق                المواطنين

 وصوال إلى مدينة يطا جنوبا ونظرا لخطورة الوضع يقول الجعبري فـأن األمـر يتطلـب ضـرورة                   48الـ
ـ                  ون التواصل مع المجتمع الدولي وخاصة من قبل المؤسسات الرسمية وطرح الوضع على حقيقتـه نظـرا لك

اإلعالم اإلسرائيلي يعمل على تشويه الحقائق والتحايل على الرأي العام العالمي كما يتطلب األمـر ضـرورة                 
  . تكثيف الجهود إلنشاء مراكز أبحاث تمول من قبل الدول العربية والدول الصديقة على مستوى العالم
  8/3/2006أخبار الخليج البحرينية 
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