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  هنية سلّم عباس جواباً لما جاء في كتاب التكليف  .1
اب حماس لّم عباس جوساسماعيل هنية أن : رام اهللا من  محمد يونس عن مراسلها11/3/2006 الحياة نشرت

جواب ال ان الحركةوكشفت مصادر في . على كتاب التكليف، خالل اجتماع عقداه في مقر الرئاسة في غزة
 واستعدادا تاماً للتعاون مع مؤسسة الرئاسة لحل كل االشكاالت التي قد تواجهها ,هتضمن قبوال عاما لما جاء في
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ب مهلة اضافية لتشكيل الحكومة وانه وافق على وفي ختام اللقاء، قال عباس ان هنية طل .الحكومة مستقبالً
 طلب الرد على طلبه قبول اتفاقات عباسمن جانبه، نفى هنية ان يكون  و.ذلك، مضيفا ان المشاورات ستستمر

 امل في والتي تم تثبيتها في الرد، التيالسالم المرحلية مع اسرائيل، موضحاً ان للحكومة الفلسطينية رؤيتها، 
وفي اشارة الى ان تشكيل الحكومة قد يتأخر الى  . وعباس الحركة مشتركاً وارضية للتفاهم بينان تشكل قاسماً

 وفق القانون  الرئيسيقدرس هابعد والمدة القانونية خمسة أسابيع،إن ما بعد االنتخابات االسرائيلية، قال 
 أخرى اعباس وأطراف أن  جدير بالذكر.األساسي متى يتم ترسيم الحكومة وتقديمها الى المجلس التشريعي

 الى هاما يرجح تأخير تقديممعلى نتائج االنتخابات االسرائيلية،  حكومةال من ان يؤثر تشكيل ونيخش
  .التشريعي
أن خطاب من  عزام األحمد أمس هأكدما إلى : غزة  من 11/3/2006 عكاظ  مراسلعبدالقادرفارسوأشار 

 االستمرار في ى أن أبو مازن حث هنية عل,بالقول اتابعم. قبلةالرد جاء متأخرا ولم يوضح برنامج الحكومة الم
  .الحوار مع جميع الفصائل حتى يكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة ائتالف وطني

 مصادر مطلعة في حماس، ان هقالتإلى ما  :غزة من 11/3/2006 الشرق األوسط مراسلصالح النعامي ونوه 
وفد فوجئ عندما اعتبر ال ان أوضحتو. ربع األول في اعقاب االجتماعكل ما يتعلق بتشكيل الحكومة عاد للم

ابو مازن في بداية اللقاء أن موافقة الحركة على بند احترام الحكومة كل التزامات السلطة واتفاقياتها مع 
وزراء أن ال ان على جميع مضيفا. هااسرائيل في كتاب التكليف شرط أساسي يجب أن يسبق االعالن عن تشكيل

وازاء هذه  .يأخذوا بعين االعتبار أنهم مجبرون على لقاء وزارء اسرائيليين لتنسيق ظروف الناس الحياتية
. أنه سيضع قيادات حماس واطرها في ضوء ما عرضه عليهم، للرد عليهب هنية هالموقف المفاجئ، أبلغ

رة الحالية، على أمل ان وأشارت المصادر الى أن حماس قررت عدم توجيه انتقادات ألبو مازن خالل الفت
، فإنه لم يعد من الممكن أن توافق فتح  عباسوشددت على أنه في ضوء موقف. تحدث تغييرات في الموقف
  .على المشاركة في الحكومة

أكدت أنها حيث  حماس اقتربت من لحظة الحسم، إلى أن: غزة والوكاالت من 11/3/2006 البيان ولفتت
أكد نايف الرجوب كما رسم مالمح مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني،  أيام، لت3 بعد  الحكومةستعلن

تشكيلة جاهزة منذ أسابيع عدة، مشيراً إلى أن حركته أخذت بعين االعتبار كافة الخيارات الأن , الذي قال
اء عليه ما سيتمخض عنه اللقاء في غزة وبن وأرجأنا إعالنها في انتظار رد فتح لقد  ,أضاف قائالو .الممكنة

  .تعلنسنقرر تشكيلة الحكومة التي س
 المشاورات المكثفة بين أن:  غزة منكامل إبراهيم نقال عن مراسلها 11/3/2006 الرأي األردنية وجاء في

 عن اصرار فتحاوي على هماوسط تسريبات من قبل انصار, حكومة فشلتالحركتي حماس وفتح لتشكيل 
الت مع إسرائيل والواليات المتحدة بانتظار مدة ستة اشهر حتى يتم االتصاأن  و,افشال الحكومة الحمساوية

 وزارة رئيسية إضافة الى االعتراف 14فيما تقول تسريبات حماس ان فتح تريد ان تحصل على . هااالنتهاء من
باالتفاقيات التي فشلت هي في إلزام إسرائيل بتنفيذها واالستمرار في مسلسل المفاوضات دون وبإسرائيل 

قال صالح البردويل انه ال يمكن لحماس ان تلتزم بكل ما جاء في االتفاقات التي وقعتها من جهته و .ايةنه
 حماس بينما ,تها ان فتح تنطلق من االتفاقات والزامي,افيضم . تحتوي على مجموعة من االلغامألنها ,السلطة

  .تنطلق من النتيجة وما افضت اليها
  

 قيق مع أي موظف في المجلس التشريعيالنيابة العامة تنفي اجراء تح .2
 نفت مصادر رسمية في النيابة العامة ما اشيع من انباء تحدثت عن قيام ممثليها الذين : منتصر حمدان-رام اهللا

 هم ابقاء كافة الموظفين للتحقيق معهم حول اتهامات بقيام بعض,هزاروا المجلس امس االول بالطلب من رئيس
واضافت ان زيارة ممثلي النيابة العامة هدفت  .علقة بالجلسة االخيرة للمجلس السابقبتزوير بعض الملفات المت
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وقالت  .لالطالع على اجهزة وشبكة الحاسوب داخل المجلس فقط، مؤكدة عدم اجراء اي تحقيق مع أي موظف
 احتجازه انه في حال أرادت اجراء تحقيق مع أي موظف فانه سيتم ذلك وفق القانون وسيجري استدعاؤه وليس

 .داخل المجلس
  11/3/2006الحياة الجديدة 

  
  مشعل يتعهد بنزاهة مالية كاملة للمانحين  .3

 مؤكدا على أن األموال لن تكون فـي     . تضمن نزاهة مالية كاملة للدول المانحة      حماسن  أقال خالد مشعل أمس     
انة للدول المانحة ان هـذا      ان حركته تعطي ضم   على   كد مجددا وأ. قنوات فساد وإنما للشعب الفلسطيني مباشرة     

 ان نسبة الفساد العالية التي كانت فـي         , قائال وأضاف. المال لن يذهب الى الحركة وإنما إلى الحكومة والشعب        
ـ  وأشـار إلـى أن      ،  عنهاعبء  ال على هذا الفساد سيخفف      وبقضائنا, هاميزانية الحكومة كانت مرهقة ل      ا أطراف

وعن تلقي مساعدات من ايران،     . لمشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني     أنها لن تتوقف عن دعم ا      ,أوروبية تخبر 
.  أي دعم مشروط   مؤكدا عدم قبول   ,حقألنه   الدعم للشعب الفلسطيني من اي دولة في العالم          ونقبليسقال أنهم   

هنالك بعض االطراف في المجتمع الدولي تحاول ان تضع الشروط وتقـايض مـن              أن  , لكنه استدرك موضحا  
 بقيام إسـرائيل بحجـب      ا من جهة أخرى   نددم. كومة حماس على الموقف السياسي وهذا غير مقبول       خاللها ح 

حيث تظن مع بعض األطراف انها قادرة على تحريض الفلـسطينيين           ب, حقوق الشعب الفلسطيني من الضرائب    
  . فشال برنامجها او الضغط عليها لتغير مواقفهاإعلى حكومة حماس او 

  11/3/2006البيان  
  

  حماس مطالبة بتشكيل الحكومة بأفق واسع: بو شريفا .4
 طالب بسام ابو شريف المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالتدخل السريع لوضع حد لخطط الحكومة :رام اهللا

وحذر من ان تنفيذ هذه  . في هذه الخطط يتناقض تماما مع االتفاقات الموقعةها ان مضي,وقال .االسرائيلية
 االدارة االميركية مسؤولية حمالم. نتفاضه جديدة في الضفة دفاعا عن الحقوق الفلسطينيةالخطط سوف يشعل ا

دعا حماس لالسراع بتشكيل حكومة  ومن جهة أخرى . واحدوضع حد لخطط ترسيم حدود اسرائيل من طرف
 الذي اقره  قائال ان برنامج منظمة التحرير,فلسطينية للتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة

 كما دعاها للتفكير بافق واسع . هو البرنامج الذي يجب ان تهتدي به الحكومة الجديدة88المجلس الوطني عام 
  .عند تشكيل الحكومة لتضم شخصيات وطنية وكفاءات متوفره من ابناء شعبنا

  11/3/2006الحياة الجديدة 
  

  للتشاور وطلب الدعم,وفد حماس في السعودية .5
. وفد حماس برئاسة خالد مشعل وصل إلى الرياض مساء أمسأن :  من الرياض11/3/2006 الحياة ذكرت
وقالت مصادر  .الملك عبداهللا من المقرر ان يلتقي صباحاً كبار المسؤولين السعوديين، في مقدمهمحيث 

 ما أنهمك. ن الوفد يتطلع الى الدعم السعودي قبل أسبوعين من القمة العربيةأ ,أمس ديبلوماسية فلسطينية
عرض أمام يسحيث .  على الموقف السعودي الداعم للحق الفلسطيني والدفاع عنه في المحافل الدوليةونيعول

ويتطلع وفد حماس إلى . المسؤولين السعوديين تفاصيل المحادثات في لقاءاته الدولية، خصوصاً موسكو
 فرصة وزن مواقفها تها لمنح حكوماالستفادة من النفوذ السعودي لدى واشنطن والعواصم الدولية األخرى

  .المعلنة ومقارنتها بمقتضيات االتفاقات الموقعة سابقاً مع إسرائيل
زيارة ذات السعيد صيام بأن قول : جدة من عبداهللا آل هتيلة نقال عن مراسلها 11/3/2006 عكاظ وأوردت

ا العربية واالسالمية وفي مقدمتها أهمية خاصة لما للمملكة من ثقل سياسي دولي دائما ما توظفه لخدمة القضاي
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 بأن حماس ستشرح للقيادة السعودية سياستها المستقبلية في هذه المحنة الصعبة التي شاروا .القضية الفلسطينية
، عندما اكد بأن حماس رايسالرسالة القوية التي نقلها سعود الفيصل ل معتبرا .يتعرض لها الشعب الفلسطيني

  . اكبر دعم تشكلالفلسطيني وعلى الجميع التعامل معها احتراما الرادة شعبهاهي الممثل الشرعي للشعب 
د المـصادر ان الـدعوة      يكإلى تأ :  القدس المحتلة   من 11/3/2006 الرأي األردنية     مراسل كامل إبراهيم ونوه  

 جاءت شخصية من خادم الحرمين للبحث مع قيادة الحركة سبل العمل المشترك في ظل الحصار الذي تتعرض                
 الخوض في نوع الضغوط التي قد تتعرض لها المملكة جراء دعوتهـا ودعمهـا                من جهة أخرى   ورفضت .له

  .لحماس وتحدي الحظر األميركي واإلسرائيلي
  

  خطة أولمرت إعالن حرب على الشعب الفلسطيني  : مشعل .6
 الشعب الفلسطيني    قال خالد مشعل أن خطة اولمرت لرسم الحدود النهائية إلسرائيل إعالن حرب على             :ب.ف.ا

بالبقاء في مساحة كبيرة مـن الـضفة          تؤدي إلى استمرار إسرائيل    هاورأى أن  . يكرر أخطاء شارون   همؤكدا أن 
الغربية مع وجود جدار الفصل، واستمرار االستيطان مع رفض التنازل عن القدس الشرقية والـرفض بحـق                 

 , من مراعاة االعتبارات والمصالح األمنية إلسرائيل       وضعت انطالقا  ها إن , قائال وتابع .العودة للشعب الفلسطيني  
وال تراعي متطلبات صنع سالم حقيقي قائم على انسحاب حقيقي واعتـراف بـالحقوق الوطنيـة الفلـسطينية                  

يجب أال يطلب المجتمع الدولي مـن       حيث   ,قال إنها تعتمد على التزام طرفين     فقد  الهدنة،   أما عن      .المشروعة
  .بل يجب الذهاب الى إسرائيل إللزامها, ه ألنه يستضعفلتزامي االلفلسطينالطرف ا

  11/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حريصون على عالقات دافئة وحقيقية مع االردن : مشعل .7
مس خصوصية العالقات مـع     أكد  أخالد مشعل   أن  : دمشق ووكاالت االنباء   من   11/3/2006 الدستور   نشرت

. رة ان ال تكون هذه العالقات الوثيقة على حساب اي من الطـرفين            االردن، مشددا في نفس الوقت على ضرو      
 الن حماس دخلت مرحلـة جديـدة        ,وقال ان قضية العالقات تجاوزت الحديث عن مجرد العودة وجواز السفر          

حماس اليوم ليست مجـرد حركـة، فهـي تمثـل الـشرعية               ان ,واضاف .باتت معها هي التشريع والحكومة    
 ينبغي ان تتغير وال     هاواسع وبديمقراطية شهد عليها العالم، وبالتالي فان فلسفة التعامل مع         الفلسطينية من بابها ال   

الحرص  اكدمؤ , نحن نمد ايدينا الى االردن والى كل دولة عربية واسالمية          ,قائالوتابع  . تنحصر في ثقب ضيق   
مشيرافي نفس الوقـت    . ادلةعلى التشاور والتواصل وعلى عالقات دافئة وحقيقية وعلى مراعاة المصالح المتب          

 وتناقضه مع المطالبـة     88وحول قرار فك االرتباط االداري والقانوني عام        . الردنل ان ال ترتيب لزيارة      إلى
 والحديث عن الواقع والخيـارات      ,ان الفرق كبير بين الحديث عن قيم ومبادئ        بقيام دولة فلسطينية مستقلة، قال    

بادئ ال يتخلى عنها احد، لكن ال يستطيع احد ان يقفزعن حقيقـة ان هنـاك     العملية التي يمكن ان تتم، وهذه الم      
المهم ان ال يكون الحديث عن الواقع الفلسطيني او الواقـع االردنـي             و. شيئا اسمه فلسطين وشيئا اسمه االردن     

  .على حساب االخر وبانكار الخصوصيات والعالقات الوثيقة والتاريخية
ال على أنهم حول العالقات مع اإلخوان المسلمين في األردن، تأكيد مشعل إلى : 11/3/2006 البيان ونوهت
,  تنظيم قائم بنفسه ال نتدخل في شؤونه ال من قريب وال من بعيدالفتا إلى أنهم في شؤون اآلخرين، يتدخلون

  .هذه االقاويل ال اساس لهاواعتبر أن 
  

  إنشاء جهاز عسكري فلسطيني لتصفية العمالء: معاريف .8
 أن  ,موقع معـاريف ذكـر امـس      أن   :غزة مراسلتها من     سمر خالد   عن 11/3/2006الرأي األردنية    نشرت

الجماعات الفلسطينية المسلحة شكلت في غزة جناحا عسكريا خاصا للقضاء على العمالء الفلـسطينيين الـذين                
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قرار جـاء بعـد     ال وأضاف نقال عن مصادر أمنية إسرائيلية أن      . يعملون لدى أجهزة االستخبارات االسرائيلية    
وأشارت . سلسلة التصفيات واالغتياالت التي نفذها الطيران االسرائيلي بحق قادة االجنحة العسكرية الفلسطينية           

إلى أنه تم االعالن عن تشكيل هذا الجهاز خالل مسيرة في غزة شارك فيها عناصر من سرايا القدس ولجـان                    
  .المقاومة الشعبية وكتائب االقصى

مسيرة حكومة النافذ عزام دعا خالل أن  :غزة من حامد جاد عن مراسلها 11/3/2006األردنية  الغد وأضافت
حركة الجهاد  في وقت طالبت فيه .حماس المقبلة الى تبني سياسة واضحة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي

  .الحكومة الفلسطينية المقبلة بمالحقة عمالء االحتالل ومحاكمتهم
  

  نفي حصولها على دعم من ايران او حزب اهللا ييا القدس سرالالناطق اإلعالمي  .9
سرايا القدس حصولها على أي مساعدات إيرانية أو تمويل مـن حـزب اهللا              ل ى الناطق االعالمي  نف: الفت حداد 

 ان هـذا التـرويج      الئ على ما ذكرته صحف اسرائيلية أمس، قا       وذلك في تعقيب  . لتنفيذ عمليات داخل اسرائيل   
  .حركةالملة العسكرية التي تشنها اسرائيل ضد يأتي لتبرير الح

  11/3/2006 48عرب 
  

 كتائب االقصى تتوعد بإمطار المستوطنات بحملة االبابيل .10
 التي ستقوم خاللها بإطالق نحو ,االبابيلحملة  أعلنت كتائب االقصى أنها ستقوم بتنفيذ : يوسف فياض-غزة 
 نحو المستوطنات ردا على ارتكاب االحتالل للمجازر ,شهداء انتفاضة االقصىمن  صاروخ تحمل أسماء 200

وفي اإلطار ذاته  .وأعلنت عن بداية الحملة ظهر امس بإطالق ثالثة صواريخ نحو اسديروت .في الضفة وغزة
 أطلقت النار على موقع عسكري إسرائيلي شرق بيت  منهماسرايا القدس أن مجموعة مشتركةمع أعلنت 

في السياق ذاته أعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن  و.نين من جنود االحتاللحانون ما أدى إلى إصابة اث
 . سابقاقصف مدينة المجدل مواصلة لعملية الزلزلة التي أعلنتها

  11/3/2006الحياة الجديدة 
  

  اعتصام في عين الحلوة استنكاراً للتعرض للمقامات الدينية .11
عتصاماً جماهيرياً فـي مخـيم عـين الحلـوة اسـتنكاراً            نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا ا       

لالعتداءات على المقامات الدينية والتهديدات التي تتعرض لها الجالية الفلسطينية في العراق ورفضاً لمحاولـة               
ورفع المعتصمون صور عرفـات      . اإلساءة للرسول الكريم، وشجباً للعدوان الذي تعرضت له كنيسة البشارة         

  .باالعتداءات االسرائيليةوالفتات منددة 
  11/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   خوض اضراب عن الطعام االسرىانباء عن استعداد  .12

قالت لجنة اهالى االسرى والمعتقلين في مدينة نابلس بـان معلومـات لـديها تفيـد أن األسـرى       :  الفت حداد 
تجاجـاً علـى تـردي أوضـاعهم        والمعتقلين الفلسطينيين والعرب يستعدون لخوض إضراب عن الطعام، اح        

المعيشية، واستمرار إدارة السجون بممارسة سياسة انتهاك حقوق األسرى وحرمـانهم مـن أبـسط حقـوقهم                 
اإلنسانية وممارسة التفتيش العاري والحرمان من الفورة، ومصادرة االحتياجـات األساسـية مـن الغـرف،                

أبنائهم داخل السجون، حيث يجبرون السيدات على خلع        واستمرارها أيضاً بإهانة األهالي أثناء توجههم لزيارة        
   .الحجاب خالل التفتيش على الحواجز العسكرية أمام المتواجدين على تلك الحواجز
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جاء ذلك خالل بيان تسرب من داخل السجون مؤكداً على أن إدارة السجون اإلسرائيلية تواصل سياسة العـزل                  
  . ، وأن بعضهم ما زال في أقسام العزل منذ عدة سنواتوالعزل االنفرادي بحق العديد من األسرى

  11/3/2006 48عرب 
  

  انتصار حماس وتطبيق خطة الفصل رفعا من مكانة إسرائيل في العالم: أولمرت .13
 حركة حماس   فوز أعلن ايهود اولمرت، أن التطورات األخيرة في المنطقة، وخصوصا           :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

ب من قطاع غزة وازالة مستوطناته أدت الى رفع مكانة اسرائيل في العالم وتفهم              في التشريعي وتطبيق االنسحا   
ان العالم يبدي تفهما للسياسة االسرائيلية اليوم أكثر مـن أي            وقال .اجراءاتها السياسية والعسكرية واالستيطانية   

ـ       «: ولكي يثبت صحة ما يقول، أضاف     . وقت مضى في تاريخها    ي نـابلس   ها نحن ندخل بيت زعيم حماس ف
ونعتقله في سجن اسرائيلي، وقمنا بتنفيذ عشر عمليات اغتيال في قطاع غزة، بما في ذلـك العمليـة األخيـرة                    

وال حتى  . والعمليات العسكرية اليومية التي نقوم بها، لكننا لم نسمع كلمة انتقاد واحدة من أي مصدر في العالم                
   .»السرائيليةمالحظة، فماذا يكون هذا إن لم يكن تفهما للسياسة ا

  11/3/2006الشرق األوسط 
  

   هنية ليس بمأمن من عملية تصفية:يهدداولمرت  .14
 اعلن ايهود اولمرت امس ان اسماعيل هنية ليس بمأمن من عملية تـصفية              : سمر خالد  - القدس المحتلة  -غزة  

ون اهدافا مشروعة   كل الذين يتورطون في عمليات ارهابية يمثل      «وقال ان   . »عمليات ارهابية «اذا ما تورط في     
وقـال اولمـرت    . »الرنتيسي اللذين كانا قياديين اهم من هنية      وتذكروا ما حصل الحمد ياسين      . لعمليات تصفية 

وقال آمـل    .»اذا اهتم بالسياسة ولو كانت سياسة اعارضها بدون ان يكون ضالعا في االرهاب، فلن يستهدف              «
  .»اال يفعل ذلك

  11/3/2006الرأي األردنية 
  

  !في فيلم وثائقيأولمرت عائلة  .15
تشرف معدة أفالم وثائقية، اإلسرائيلية المقيمة في نيويورك، على االنتهاء من فيلم :   أسعد تلحمي-الناصرة 

وتروي عليزا زوجة أولمرت، وهي فنانة إسرائيلية وعضو ناشط في حركة ، جديد عن عائلة ايهود أولمرت
ويعرف عن نجل  ها السياسية على مدار سنوات طويلة، اليسارية، كيف عارضت خطوات زوج» سالم اآلن«

» يوجد حد«أولمرت البكر أنه رافض لخدمة عسكرية في الجيش اإلسرائيلي وعضو ناشط في حركة 
اما االبن . اإلسرائيلية التي تدعو الشباب اإلسرائيليين الى رفض الخدمة في المناطق الفلسطينية المحتلة

وتبقى قصة االبنة األكثر إثارة، وهي  .غادر الى العاصمة الفرنسية للدراسةاألصغر، فلم يخدم في الجيش و
، »مثلية الجنس«تحمل شهادة الدكتوراه في االدب، فباستثناء نشاطها في اليسار الصهيوني تعرف نفسها بأنها 

هذا . عل منه أمراًأنا ال أخفي ذلك، وال افت. ليس سراً أن لي ابنة مثلية الجنس... نعم يقول لكن أولمرت األب 
  .»أمر خصوصي وعائلي

  11/3/2006الحياة 
  

  الليكود يواجه غدا أول اختباراته بعد أزمة شارون .16
يواجه حزب الليكود غدا أول اختباراته العملية، وأعرب عدد من قادة هذا الحزب عن تخوفهم من اختيار الئحة                  

ودل . ينية متطرفة، بغالبيتها مـن اليهـود الغـربيين        منفرة للجمهور، إذ أن االتجاه السائد فيها هو أن تكون يم          
 مرشحا من ذوي الحظـوة      15 من أول    9، أمس، على ان     »يديعوت أحرونوت «استطالع رأي نشرته صحيفة     
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وفقط اثنان منهم   . في الالئحة سيكونون من معارضي خطة الفصل والرافضين المتشددين إلقامة دولة فلسطينية           
وتساءل أحد قادة حزب الليكود، إن كان بمقـدور الحـزب أن            . ن اليهود االشكناز  يهوديان شرقيان، والباقون م   

الجمهور اإلسرائيلي أعطانـا    «: وقال. يعود الى الخريطة الحزبية االسرائيلية كحزب رئيسي بمثل هذه القائمة         
ئيلية مـن   إشارات واضحة، أنه يريد منح أصواته ألحزاب الوسط التي تعبر عن مجموع تركيبة السكان االسرا              

  .جهة وعن نهج سياسي معتدل يبعث اآلمال في السالم مع الفلسطينيين
  11/3/2006الشرق األوسط 

  
  الدعاية االنتخابية ال تثير اهتمام كثير من االسرائيليين .17

على رغم ان السواد األعظم من االسرائيليين يؤكدون ان الدعاية االنتخابية المتلفزة :   اسعد تلحمي-الناصرة 
ؤثر على موقفهم، إال ان االحزاب االسرائيلية المتنافسة في االنتخابات البرلمانية الوشيكة ال تزال ترى في ال ت

الشاشة الصغيرة الوسيلة االعالمية االقوى لنقل رسائلها الى الناخب االسرائيلي بعد ان أيقنت ان االعالنات في 
رى في الميادين الرئاسية في المرتبة الثانية، في وقت وتأتي اليافطات الكب. الصحف ال تأتي بالمردود المتوخى

تراجعت ظاهرة تعليق الملصقات على السيارات أو غزو ناشطي االحزاب للمفارق الرئيسية لتوزيع مواد 
ويبدو ايضاً ان رؤية االسرائيليين الى ان االنتخابات حسمت لمصلحة حزب  .دعائية على جمهور السائقين

تبقى االشارة الى ان االحزاب الرئيسية الثالثة .  اهتمام االسرائيليين بالدعاية االنتخابيةتساهم في قلة» كديما«
اذ يراوح عدد اصحاب حق االقتراع ، الصوت الروسي«تحرص على ترجمة دعايتها الى الروسية بحثاً عن 

  .المليون شخص
  11/3/2006الحياة 

  
  وولفينسون اجتمع بأولمرت وموفاز .18

ايهود اولميرت ووزير الدفاع موفـاز حيـث        باجتمع جيمس وولفينسون أمس     : امل إبراهيم  ك -القدس المحتلة   
تصدرت خطة االنفصال اإلسرائيلية وانعكاساتها على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وخاصة علـى الجوانـب         

 والمـشاكل   وقالت مصادر مطلعة ان البحث تناول ايضا التطورات على الساحة الفلسطينية          . االقتصادية النقاش 
المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وخطر انهيار المؤسسات العامة وخاصة الخدماتي منها في حـال قطـع                 

   .المساعدات بشكل كامل عنها 
  11/3/2006الرأي األردنية 

  
 ارفض االعتراف بالعرب كأقلية قومية: وزيرة الخارجية االسرائيلية .19

يبي ليفني ان اسرائيل هي البيت الوطني للشعب اليهودي واريـد دولـة   قالت تس:  الناصرة ـ زهير اندراوس 
يهودية مع اغلبية يهودية وال اقبل بأي شكل من االشكال تعريف اسرائيل بانها دولة جميع مواطنيها، وشـددت                  

 1948م  على ان حق العودة لليهود كما جاء في القانون االسرائيلي مقبول، اما العودة لمن تركوا البالد في العا                 
ولدى سؤالها عن الفرق بين دولة ديمقراطية يهودية وبين دولة كل مواطنيها، قالت ان الهـدف                .  فهو مرفوض 

ورفضت ليفنـي   . الوطني هو المحافظة على االكثرية اليهودية في البالد ومنع تحول االمر الى اكثرية عربية             
ان الدولة كانت وما زالت في حرب مستمرة مع         حق العرب في اسرائيل ان يكونوا اقلية قومية، وهذا نابع من            

  .دول الجوار
  11/3/2006القدس العربي 
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  قوات االحتالل تشرع ببناء تحصينات جديدة على طول خط التحديد .20
أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل شرعت، مؤخرا، بتشييد تحصينات جديدة على              : محمد الجمل 

 الواقع أقصى شرق محافظة رفح، وخاصة في المنطقة الواقعة ما بـين معبـري        طول خط التحديد خط الهدنة،    
وأشارت المصادر ذاتهـا إلـى أن التحـصينات          .كرم أبو سالم، المسمى إسرائيلياً كيرم شالوم، ومعبر صوفاه        

ارنة المذكورة تأتي في إطار اإلجراءات األمنية المشددة، رغم الهدوء النسبي الذي تشهده مناطق شرق رفح مق               
ونوهت المصادر إلى أن رتال من الدبابات، ترافقها كاسحات ألغام إسرائيلية، تنفـذ عمليـات                بشمال القطاع،   

تمشيط واسعة بشكل يومي، تشمل معظم المناطق المحاذية للخط المذكور، يتخللها قصف متقطـع بالرشاشـات                
  .لخط التحديدالثقيلة والمتوسطة تجاه المزارع والبساتين الفلسطينية المحاذية 

  11/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   ساعدت في انتاج قنابل هيدروجينية البريطانيةفعنونو يؤكد ان المواد .21
 بشأن امداد بريطانيا إلسرائيل بمواد تـساهم فـي          تلقى موردخاي فعنونو المعلومات   :   رويترز،اف ب  -لندن  

لى الماضي سيساهم في نظره في منع انتشار االسلحة          باهتمام كبير، داعيا الى انفتاح اكبر ع       انتاج أسلحة ذرية  
وقال سيكون من المفيد جدا مكافحة انتشار االسلحة النووية في الـشرق االوسـط               .النووية في الشرق االوسط   

واعرب عن امله في ان     . ''واجبار اسرائيل على ان تفعل شيئا للمشاركة في ازالة االسلحة النووية من المنطقة            
لومات بريطانيا على الضغط على اسرائيل لفتح مفاعل ديمونا لعمليات التفتيش بالدرجة نفـسها              تجبر هذه المع  

واكد ان المواد التي باعتها بريطانيا الى اسـرائيل         . التي تضغط فيها لندن على طهران بشأن برنامجها النووي        
  .''ابل هيدروجينية ايضاليس فقط على صنع اسلحة ذرية بل على انتاج قن''سرا في الستينات ساعدت فعال 

  11/3/2006الدستور 
  

  توتر العالقة بين منظمات إنسانية وإسرائيل  .22
، أمس، أن التوتر يسود العالقات بين منظمات إنسانية دولية، تنـشط            >>هآرتس<< ذكرت صحيفة    : يو بي أي  

ـ              ي هـذه المنظمـات     في األراضي الفلسطينية وإسرائيل، على خلفية مطالبة تل أبيب العاملين الفلـسطينيين ف
الفلسطينية، الواقعـة بـين     >> خط التماس <<بالحصول على تصاريح خاصة ليتمكنوا من الدخول إلى منطقة          

اإلذعان لطلب كهذا، سيشكل    <<وترفض هذه المنظمات الطلب اإلسرائيلي الن        . الخط األخضر وجدار الفصل   
  .اعترافا بضم أجزاء من الضفة الغربية إلسرائيل

 11/3/2006السفير 
  

  إسرائيل تقيم منطقة موت في محيط غزة    .23
االسرائيليتان في تقرير جديد يستند الى شهادات جنود '' بمكوم''و'' بتسيلم''كشفت منظمتا : ''االتحاد ''-رام اهللا 

االحتالل االسرائيلي، ان تعليمات فتح النار ضد الفلسطينيين غامضة عمداً، وتتسبب في حاالت كثيرة الى 
كشف التقرير ان هناك شكاً كبيراً بان و. اص غير ضروري ويوقع ضحايا من بين المدنييناطالق رص

، الفتاً الى قتل تسعة مواطنين ''منطقة موت''اسرائيل حولت المنطقة المتاخمة للجدار المحيط بقطاع غزة الى 
   2005غير مسلحين منذ تنفيذ فك االرتباط في سبتمبر 

  11/3/2006االتحاد االماراتية 
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   الئحة الرواتب أسفلالمعلمون في إسرائيل في  .24
المعلمـين  أشارت تقارير إعالمية إسرائيلية أن المعلمين في إسرائيل يأتي ترتيبهم في أسفل الئحـة رواتـب                 

كما تـشير   . بالمقارنة مع الدول المتطورة، وذلك وفقاً لتقرير من الجامعة العبرية، وعرضت نتائجه يوم أمس             
  ن المعلمين في إسرائيل أكبر سناً بالمقارنة مع المعلمين في الدول المتطورة،المعطيات إلى أ

  10/3/2006 48عرب 
  

  نواب حماس يزورون سوق األوراق المالية   .25
قام نواب من حركة حماس بزيارة إلى سوق فلسطين لألوراق المالية، وقال ياسـر                : أمين أبو وردة   -نابلس  

الزيارات التي يقومون بها للمؤسسات الفلسطينية بغية تفقدها واالطـالع          زيارة تأتي ضمن جولة     المنصور ان   
  .على سير العمل فيها، وللتشاور والتناصح في سبيل خدمة المواطن وتطوير المجتمع

  11/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سنقرط يحذر من خطورة إجراءات اسرائيل األحادية   .26
 االقتصاد من خطورة الحلول األحادية اإلسـرائيلية مؤكـدا انهـا            حذر وزير   : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

وقال خالل لقائه ولفنسون إن اإلجراءات اإلسرائيلية تعيق االقتصاد الفلـسطيني           . ستؤدي إلى انعكاسات خطيرة   
خصوصاً في قطاع غزة كما شدد على اهمية تسهيل التجارة عبر معبر رفح وأهمية الـدور المـصري فـي                    

لسطينية من خالل الموانئ والمطارات المصرية، واالستفادة من تجارة الترانزيت عبر األراضي            الصادرات الف 
  .المصرية، وخاصة تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أوروبا والدول العربية

  11/3/2006الرأي األردنية 
  

  النرويج تحول عشرة ماليين دوالر للسلطة الوطنية   .27
وأكد وزير الخارجية    .ية اليوم، بتحويل عشرة ماليين دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية        قامت الحكومة النرويج  

  .النرويجي، أن هذه المساعدة أصبحت ملحة حتى تستطيع الحكومة الفلسطينية تغطية رواتب الموظفين
 10/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  يخ على إسرائيل شبكة أصولية يشتبه بإطالقها صواريف توق: لبنان .28

 أن المخابرات استطاعت توقيف شبكة أمنية مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين كانـت              اللبناني أعلنت قيادة الجيش  
من مصادر أمنية رفيعة أنه يشتبه بقيام عـدد         >> السفير<<وعلمت   . تخبئ كميات من االسلحة في أماكن عدة      

 انطالقاً من جنوب لبنان فـي فتـرات سـابقة وأوقـات         من أفراد هذه الشبكة بإطالق صواريخ على إسرائيل،       
وقالت مصادر أمنية رفيعة إن هذه الشبكة تتألف من ثمانية أشخاص هـم أربعـة لبنـانيين وأربعـة                    . مختلفة

فلسطينيين يقطنون في بيروت وصيدا والبقاع وتحديداً في بلدة مجدل عنجر، وأضـافت أنّهـم ينتمـون إلـى                   
لم تشأ أن تفصح عنها، أو أن تذكر أسماءهم في انتظار انتهاء البحث الجاري عن               مجموعات إسالمية أصولية    

شبكات يعتقد انها مرتبطة بهذه الشبكة، فيما تحدثت بعض المعلومات عن أن بين الموقوفين شخصاً يطلق على                 
ى إرسال  وهو فلسطيني الجنسية، ويعتبر من العناصر االساسية في الشبكة، ويعمل عل          >> خميني<<نفسه لقب   

  . مقاتلين ومتفجرات الى العراق
  11/3/2006السفير 
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  ن ماليا ومعنوياي استمرار دعم الفلسطينيضرورة: عبد الرحمن العطية .29
نيين ين المجلس يؤكد بـان الفلـسط      أمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج        قال األ  :   مصطفى احمد   -مسقط  

غلبيـة  حركة حمـاس باأل    تخابات التشريعية األخيرة، وان فوز    شراف دولي وبشهادة عالمية في االن     إنجحوا وب 
لى منح حماس الفرصة للقيام بدورها كونهـا        إودعا   .البرلمانية يشكل نقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية       

وسط ، مشددا على ضرورة وفاء      لى االستقرار والسالم في منطقة الشرق األ      إفازت في االنتخابات وبما يؤدي      
ن ال يعاقب الشعب الفلسطيني على      أورأى انه يجب    .  بتعهداتها وااللتزام باالتفاقيات المبرمة في مدريد      سرائيلإ

خياره في االنتخابات التشريعية وانه ال بد من العمل على دعم الشعب الفلسطيني وعدم وقف المساعدات المالية                 
  .له، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تقديم العون والمساعدة

  11/3/2006لدستور ا
  

    المساعداتأوروبا ترفض التساهل في  .30
 تعهد االتحاد األوروبي بعدم التهاون بشأن مطالبه بأن تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ العنف              :ب.ف.رويترز  أ  

في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية االتحاد لبحث كيفية مواصلة تقديم المساعدات التـي يحتـاج إليهـا                   
وأبقى االتحاد على المساعدات في المدى القصير لكن مسؤولين حذروا من ان التمويل قـد                .ون بشدة الفلسطيني

واقرت مفوضة العالقات الخارجية في االتحـاد االوروبـي بـأن            .يتعرض للخطر ما لم تخفف حماس موقفها      
 انهـا اشـارت   قضية التمويل على المدى الطويل للفلسطينيين ال يمكن ان تبقـى دون حـل بـشكل دائـم اال     
وقالت ال يمكننا   . لتصريحات محمود عباس التي اشار فيها الى ان اي تغيير في سياسة حماس قد يأتي تدريجيا               

 مشيرة الى ان اي تغيـر       .تفكر بشكل جدي بشأن سبل استجابتها للموقف في المستقبل        / حماس/ان نستبعد انها    
ته السرائيل لكي تستأنف تحويل امـوال الـضرائب       وجدد سوالنا دعو  . في سياسة حماس يمكن ان يتم تدريجيا      

 االموال للرئيس    اسرائيل وقال يجب ان تعطي    . مليون دوالر شهريا الى السلطة الفسطينية      60التي تبلغ قيمتها    
وقال خافيير سوالنا يجب ان نبحث عن وسـائل لـدعم الـشعب             . عباس الن هذه االموال تخص الفلسطينيين     

عمل على اإلبقاء على ما استغرق بناؤه سنوات عديـدة وهـو تحديـدا سـلطة                وصرح يجب أن ن   . الفلسطيني
  .فلسطينية تمثل جنين دولة يجب أن نكملها وستقوم في يوم من األيام

  11/3/2006الرأي األردنية 
  

  للمنظمة قرار بمقاطعة إسرائيل وعلينا االلتزام به: أوغلي .31
ان موقف المنظمة من مقاطعة اسرائيل يستند الى قـرارت          قال األمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي،       : لندن

ـ  إذا «: وأضـاف . »، وعلينا االلتزام به)مقاطعة اسرائيل(إن قرارا قد اتخذ بهذا الصدد    «وقال  . 57اعضائها ال
وأكد وجوب احترام    .»حصلت تطورات جديدة فيجب أن يناقشها الوزراء، لكن حاليا لدينا قرار بهذا الخصوص            

. »نزيهة وحرة وشـفافة   «، موضحا ان االنتخابات كانت      » الفلسطيني الذي انتخب ممثلي حماس     قرار الشعب «
  .واعتبر ان فرض عقوبات من أي نوع على السلطة الفلسطينية سيبدو وكأنه فرض عقوبات على الفلسطينيين

  11/3/2006الشرق األوسط 
  

  ر  مليار دوال2600 مليارديراً من بينهم هند الحريري يملكون 793 .32
 لم يكن عدد أصحاب المليارات أكبر مما هـو اليـوم   : أ ف ب، رويترز، د ب أ، أ ب، نوفوستي، بي بي سي   

 .  الذي وضعته مجلة فوربس مع بقاء مؤسس شركة مايكروسوفت على رأس القائمة            2006وفقاً لتصنيف العام    
 شخصاً تصل قيمـة     793هم الى   ليرتفع عدد  خالل سنة % 15وأشار تقرير إلى زيادة عدد المليارديرات بنسبة        
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 20بثروة بلغـت    )  عاما 49(واحتل المركز الثامن الوليد بن طالل       .  مليار دوالر  2600ثرواتهم مجتمعة الى    
 مليـون   400 الحريري، وتقدر ثروتهـا بمليـار و        رفيق أما أصغر صاحبات المليارات فهي هند     . مليار دوالر 

يف فوربس التي أوردت اسم والدتها نازك وشقيقها األكبر          حسب تصن  562واحتلت الحريري المرتبة     . دوالر
وقدرت فوربس ثروة رفيق الحريري التي وزعت بين أرملته وأبنائه الخمـسة،             . فهد بين أصحاب المليارات   

وفـي التوزيـع      . مليون دوالر هذه السنة، أي بزيادة أربع مرات عما كانت لدى اغتيالـه             700 مليار و  16ب
  . العام الماضي29 مليارديرا مقابل 56بلغ عدد أثرياء الشرق االوسط  الجغرافي للثروات، 

  11/3/2006السفير 
  

  المبادرة العربية في صلب محادثاتنا مع الملك عبداهللا: مشعل .33
  كيف تنظرون الى زيارتكم للمملكة؟: )جدة(فهيم الحامد 

 بزيـارة المملكـة ولقـاء خـادم         نحن سعداء بموقف القيادة السعودية وسنكون سعداء أكثر عندما نتشرف         ** 
الحرمين الشريفين وكل المسئولين في المملكة، و المملكة ليست حديثة عهد بالقضية الفلسطينية بل إن مواقفهـا                 
معروفة منذ القدم، فموقفها عظيم وكريم وشجاع ومتواصل من التأييد والدعم بكل أشكاله، والمملكة بحكم وزنها              

وبعد فوزنا فـي    . ا أهمية كبيرة لنا كفلسطينيين بشكل عام وكحماس بشكل خاص         العربي واإلسالمي والدولي له   
المجلس التشريعي نتطلع في هذه الزيارة إلى التشاور مع قيادة المملكة ووضعهم في صورة التطـورات ومـا                  

يـة  يجري على الساحة الفلسطينية ورؤية حماس في التعامل مع المرحلة الحالية والقادمة واالستماع إلـى رؤ               
الملك عبد اهللا إضافة إلى شرح األوضاع التفصيلية للشعب الفلسطيني خاصة في ظـل التهديـدات بالحـصار                  
اإلسرائيلي وقطع المساعدات وبالتالي حاجة الشعب الفلسطيني لوقوف أمته إلى جانبه، ولذلك نتطلع إلى موقف               

 حتى يستطيع هذا الشعب أن يواصـل        سعودي كريم كالمعتاد في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حكومته الجديدة         
  .صموده ونضاله المشروع لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية

  هل هناك مطالب محددة ستناقشونها خالل هذه الزيارة؟* 
إضافة إلى التشاور هنالك مطلبان محددان نتطلع إليهما من إخواننا العـرب والمـسلمين والمملكـة فـي                  * * 

دة الشعب الفلسطيني والتأكيد على احترامنا وتأييد الحكومة الفلسطينية الجديـدة           طليعتهم، األول دعم وتأييد إرا    
ودعوة المجتمع الدولي الحترام إرادة الناخب الفلسطيني خاصة أن هذه الحكومة تشكلت بعد انتخابـات حـرة                 

لشعب الفلـسطيني   المطلب الثاني هو الدعم المالي للحكومة ألنه دعم ل        ... ونزيهة شهد العالم أجمع على نزاهتها     
الذي له حق على أمته وهو مازال يعيش تحت االحتالل وبحاجة إلى دعم األمة واألصدقاء في العـالم حتـى                    

  .يتمكن من إنجاز مهمته
  اذن ماهو موقفكم من المبادرة العربية للسالم؟* 

حاً وصريحاً وأنتم   عندما نتقابل مع خادم الحرمين الشريفين سوف نتحدث في كل هذه العناوين حديثاً واض             ** 
تعلمون أن المشكلة لم تكن في الموقف الفلسطيني وال في الموقف العربي كانت دائماً في الموقف اإلسـرائيلي،                  

رسمياً ولكـن إسـرائيل ردت عليهـا        ) ولي العهد آنذاك  (م تبنت مبادرة الملك عبد اهللا     2002القمة العربية عام    
بل أن يجف حبرها ومضت أربع سنوات دون أن تتجاوب إسرائيل مع            باجتياح الضفة الغربية في اليوم التالي، ق      

وفي جولتنا السابقة أكدنا للجميع أننا سنكون على        . المبادرة لهذا فإن المشكلة ليست في المبادرة وال في حماس         
موقف واحد مع العرب والمسلمين وسنمارس الضغط على الطرف اآلخر ألن المشكلة هي في الطرف اآلخـر                 

 المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل حتى تسلم بالحقوق الوطنية الفلسطينية وكذلك أعلنا أنه فـي                 وسنطالب
م بما فيها   1967حالة إعالن إسرائيل إستعدادها وإلتزامها العملي بانسحابها من األرض الفلسطينية المحتلة عام             

المستوطنات واإلفراج عن كـل األسـرى       القدس وبما فيه حق العودة لالجئين والنازحين وهدم الجدار وتفكيك           
والمعتقلين فإن حركة حماس إلى جانب الموقف العربي واإلسالمي مستعدون لصنع سالم حقيقـي، بـدون أن                 
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تفعل إسرائيل ذلك ال جدوى ألن إسرائيل ستعطل أي مبادرات، فنحن نطالـب بحقـوق مـشروعة للـشعب                   
 البعض وعلى إسرائيل أن تغير سياستها وتعتـرف         الفلسطيني ونحن كفلسطينيين وعرب منسجمون مع بعضنا      

بالحقوق الفلسطينية عندها سيكون الموقف العربي إيجابياً وحركة حماس سوف تكون مع أمتهـا فـي المربـع                  
  .اإليجابي بما يصنع سالماً حقيقياً قائماً على العدل وعلى استعادة الحقوق وعلى إنتهاء االحتالل

 لماذا جاءت   ، الرئاسة وحركة فتح يبدو أنه قد تحقق رغم ردودكم الدبلوماسية          الحديث عن الصدام المبكر مع    * 
  البداية هكذا؟

أوالً نحن لم نسع إلى صدام مع األخوة في حركة فتح ودعنا نفرق بين موقف األخ أبو مازن رئيس السلطة                    ** 
نا سنتعاون معه بحكم موقعه وكنا      الفلسطينية وبين الموقف مع فتح، بالنسبة ألبو مازن نحن ومنذ البداية أعلنا أن            

على الدوام متعاونين معه وهو يعرف ذلك جيداً وأنا اتصلت به منذ يومين وأطلعته على نتائج جولتنا العربيـة                   
 وقلت له أيضاً إننـا سـنفعل هـذه الجولـة             جولتنا الى موسكو   واإلسالمية والدولية ووضعته في صورة نتائج     

ذكرت له خالصة النتائج المترتبة على الجولة الماضـية وقلـت لـه نحـن               بمحطات أساسية نبدأها بالمملكة و    
حريصون على التعاون معك واحترام موقع رئاسة السلطة وصالحيات هذا الموقع ولكـن بالمقابـل نريـد أن                  
تحترم صالحيات موقع رئاسة الوزارة ونحن ال غنى لنا عن بعضنا من أجل مصلحة شعبنا وطلبـت منـه أن                    

د منه ليتعاون الجميع لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ألن المـصلحة الوطنيـة مقدمـة علـى                 يكون هنالك جه  
المصالح الحزبية وهذا يدل على أن العالقة بيننا وبين األخ أبو مازن عالقة جيدة واتفقنا أن نلتقي معـه فـي                     

  .  هذا باإلضافة إلى لقائه مع القيادات بالداخل،محطات قادمة في الخارج
 لألسف أن خطواتهم التي تمت إلى اآلن خطوات ال تخدم المصلحة العامـة المـشكلة                ،نسبة لحركة فتح  أما بال 

ليست فقط في رفع القضية بل لدينا معلومات عن جوانب غير إيجابية ال أريد أن أصرح عنها فـي اإلعـالم                     
تائج االنتخابات على البعـد     ولكننا نصر على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع األخوة في فتح ونحن نقدر تأثير ن              

المعنوي وانعكاسه ربما على سلوك البعض، ولكن المصلحة الوطنية ينبغي أن تدفع الجميع للحرص على خدمة                
الوطن ونحن قلنا إننا حريصون على الشراكة مع جميع القوى وخاصة مع األخوة في فتح ألننا في حاجة إلـى                    

أن التحدي الحقيقي مع االحتالل اإلسرئيلي وال أعتقـد أن مـن            طاقة الشعب الفلسطيني وقوته جميعاً وخاصة       
   .مصلحة أحد مثل هذه التصرفات والمناكفات ألنها تضيع المصلحة الوطنية

رغم تأكيدكم على أنكم سوف تنظرون في االتفاقيات السابقة من منظور المصلحة الفلـسطينية أال تعتقـد أن            * 
  عتبر قفزة على الواقع؟مجرد إعادة النظر في هذه االتفاقيات ي

أوالً الشعب الفلسطيني عندما انتخب حماس هو يعرف موقف حماس ونحـن مؤتمنـون علـى الحقـوق                  ** 
والمصالح الوطنية وبالتالي سوف نجعل المعيار الحقوق والمصالح العليا للشعب الفلسطيني هـي المحـدد لنـا            

ئمة أو غيرها وهناك أمر واقع نحن لن نقلب األمور          والبوصلة الموجهة في كل مواقفنا سواء من االتفاقيات القا        
أما النقطة الثانية فإننا نعلم أن      . رأساً على عقب سنتعامل مع األمر الواقع ثم ننطلق منه لما يخدم مصالح شعبنا             

الذي عطل جميع االتفاقيات على األرض وجعلها من غير معنى هي إسرائيل يعني هناك اتفاقيـات أصـبحت                  
 وإسرائيل هي التي إما جمدت أو عطلت أو غيرت من مجرى االتفاق فـي               ،ي التاريخ ال أكثر   مجرد عناوين ف  

الماضي مما لم نشارك فيه وبالتالي إذا كان هناك طرف ما يتحمل مسئولية ذلك فهي إسرائيل وليس نحن مـع                    
 وسننظر في كل مـا      ذلك سنؤكد على أننا سوف نتعامل مع الواقع القائم ثم ننطلق منه إلى تحديد أهداف شعبنا               

  .هو قائم بمعيار المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني
في ظل التوجه األمريكي واإلسرائيلي إلى قطع الموارد المالية عن حكومة حماس كيف سـتتدبرون األمـر                 * 

  خاصةً أن الشعب في النهاية يريد الخبز؟
 ،لوقت يريد أن يـتخلص مـن االحـتالل        الشعب الفلسطيني يريد الخبز ويريد حياة كريمة ولكن في نفس ا          ** 

والشعب ال يعيش ظروفا طبيعية فأولوية الشعب الفلسطيني أن يتخلص من االحتالل وأن يعيش حـراً عزيـزاً                  
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ويستعيد حقوقه الوطنية ويمتلك السيادة على أرضه ومن ثم يصل إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة بعد أن يصل                  
هو كأي شعب لديه احتياجات ومتطلبات معيشية وتعليمية وصـحية فـي            إلى استعادة أرضه، في ذات الوقت ف      

مختلف جوانب الحياة وحماس معنية باالثنين معاً، معنية بأن توفر له حياة كريمة ومتطلبات حياته اليومية وفي                 
خلص ذات الوقت معنية بالمسئولية الوطنية تجاه شعبها من حيث تمكينه من نيل حقوقه الوطنية وتمكينه من الت                

من االحتالل اإلسرئيلي، إال أن بعض األطراف الدولية مثل اإلدارة اإلمريكية وكذلك إسرائيل حـين تعاقـب                 
الشعب الفلسطيني هي تعاقبه فقط ألنه مارس حقه الديمقراطي، هنالك انتخابات العالم كله سلم بها ودعا إليهـا                  

فال يقبل من أي طرف دولي أن يعترض على نتائج          واعتبرها مطلباً سياسياً للعالم كله وخاصةً الشرق األوسط         
االنتخابات طالما جرت بطريقة نزيهة شهد العالم لها وأي عقوبة على هذا الـشعب تعتبـر جريمـة واإلدارة                   
األمريكية وأي طرف دولي عندما يفعل ذلك هو ال يعاقب حماس بقدر ما يعاقب شعب فلسطين ونحن على ثقة                   

 وعلى رأسهم المملكة سوف يوفر لهذا الشعب الحد األدنى مما يلزمـه وسـوف               أن الموقف العربي واإلسالمي   
يدفع القوى الدولية إلى أن تتوقف عن تهديداتها وهناك إشارات خاصة في أوروبا أنها مـستعدة للـدعم فـي                    

ن ناحية  المشاريع وبالتالي على اإلدارة اإلمريكية أن تراجع حساباتها وأن ال تتناقض في دعوتها للديمقراطية م              
  .ومعاقبة شعب فقط ألنه اختار هذا الحق

هل انتم مستعدون للجلوس مع األمريكان وما صحة ما يتردد عن إرسال رسالة من حمـاس عبـر وزيـر                    * 
  الخارجية الروسي الى اإلدارة األمريكية؟

وسطاء وأعلنا  نحن لم نسلم أى رسالة إلى أى طرف لتسلم الى اإلدارة األمريكية ونحن لسنا في حاجة الى                  ** 
مراراً أننا منفتحون على العالم كله وإسرائيل فقط التي ال نتحاور معها ألنها دولة معتدية ومحتلة ونتحاور مـع   
الكل بما فيهم الواليات المتحدة األمريكية برغم من ظلم هذه اإلدارة للشعب الفلسطيني وانحيازهـا لالحـتالل                 

زة والتي تضر باألمة اإلسالمية     اللها العراق وعبر سياساتها المنحا    اإلسرائيلي وظلمها للشعب العراقي عند احت     
ومع ذلك نحن لدينا ثقة في أنفسنا أن ندافع عن شعبنا في كل المحافل ومع جميع االطراف الدولية وليس عندنا                    
فيتو للقاء مع احد ولكن دون شروط مسبقة وعلى قاعدة االحترام المتبادل والندية وليس على قاعدة الخـضوع                  

  .لشروط احد
الثورة إلى الدولة أال يقتضي إعادة النظر في لغة وسالح المقاومة وتحديدا إمكانية دمـج               التحول من مرحلة    * 

  كتائب عز الدين القسام في العملية السياسية ؟
االنتقال من المعارضة الى السلطة في دولة مستقلة له متطلبات تختلف عن االنتقال من المعارضـة الـى                  ** 

يزال هنالك احتالل نحن نمارس حقا طبيعيا والسياسة هي التي ندير بهـا             السلطة في الحالة الفلسطينية حيث ال       
شؤون شعبنا بطريقة سلمية قائمة على تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة مع الجميع واإلصـالحات المطلوبـة                

تـرام  لمكافحة الفساد وكل القيم والمعاني المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان والعدالة وتكافؤ الفرص والحرية واح             
إلخ هذه القيم نحن حريصون عليها، أما بالنسبة للمهمة الثانية وهي مهمة إنهاء االحتالل لشعبنا               ....حقوق اآلخر 

وتمكينه من حقوقه هذه القضية ال تزال قائمة االحتالل لم ينته وفي غزة ال تزال إسرائيل تمـارس االغتيـال                    
بر التي تنقل البضائع، أما الضفة الغربية فهـي مـستباحة           وتستبيح أجواءها ومياهها اإلقليمية وتتحكم في المعا      

بالكامل حتى المدن التي خرجت منها باتفاقيات عادت إليها بالتالي هنالك واقع احتالل ولم يستطع أحد في العالم                  
بما فيهم مجلس األمن والقوة العظمى أن يلزموا إسرائيل باالنسحاب من األرض الفلسطينية المحتلة ولم تستطع                
أن تلزم إسرائيل بأن تنفذ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي يعترف بها العالم وبالتالي من حقنا أن نـدافع                   
عن شعبنا وأن نمارس المقاومة وسيلة وليست غاية وهي سياسة دفاعية وليست هجوميـة حتـى نـستطيع أن                   

  .نحرر أرضنا وننهي االحتالل ونستعيد حقوقنا
  كتائب عز الدين القسام في العملية السياسية؟إذن ال حديث عن دمج * 
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بالتأكيد، دعني أقول لك أن كل دول العالم لديها سالح للجهات األمنية من أجل معالجة الوضـع الـداخلي                   ** 
وتوفير األمن للمواطنين ولديها جيش لحماية حدودها والدفاع عن سيادتها والشعب الفلسطيني كذلك لديه أجنحة               

 األرض والشعب واألجهزة األمنية مهمتها الوضع الداخلي وهذا من حق الشعب الفلسطيني             عسكرية للدفاع عن  
  .كذلك

  إذن كيف سيتم التعامل مع فوضى السالح وماذا تتوقع من حكومة حماس في ظل حالة الفلتان األمني؟* 
ام أن سـالح    لم يكن الوضع في الماضي عائداً إلى سالح المقاومة ومن يتفحص جيداً يدرك علـى الـدو                ** 

المقاومة منضبط ولم يستعمل إال في الدفاع عن الشعب ضد العدو اإلسرائيلي، فوضى السالح كانت معروفـة                 
أسبابها وأطرافها ومصادرها ويمكن ان تقارن بين الحالة التي سبقت االنتخابات والفوضى الشديدة التي برزت               

لتي أساءت إلى الشعب الفلسطيني ومرحلة ما بعد        بشكل متصاعد ومن أطراف معروفة في األجهزة الفلسطينية ا        
االنتخابات حيث توقفت هذه الفوضى بمعنى أنها كانت فوضى مقصودة لتعطيل االنتخابات وبالتالي لـم تكـن                 
الفوضى مرتبطة بسالح المقاومة بقدر ما كانت مرتبطة باعتبارات سياسية وأمنية، الحمد هللا أنها تراجعت فـي                 

 حماس الحكومة سوف يشهد الجميع انضباطاً إلى حد بعيد وستبقى بنادقنا موجهة نحو              عهد حماس وحين تتسلم   
  .االحتالل إلى أن يرحل

  وماذا عن ملف األمن والمفاوضات هل سيسند إلى الحركة أم للمنظمة؟*
هذا األمر سيكون موضع الحوار مع أبو مازن ألنه كما تعلمون هنالـك صـورة غريبـة فـي ترحيـل                     ** 

أيام ياسر عرفات رحمه اهللا حيث كانت أطراف دولية حريصة بما فيها إسـرائيل علـى ترحيـل                  الصالحيات  
الصالحيات من موقع رئاسة السلطة إلى موقع رئاسة الحكومة من أجل أخذ كل الصالحيات المؤثرة مـن يـد                   

ح التركيز على    أصب ، أو سمم من قبل إسرئيل هذه قناعتنا       ،ياسر عرفات ألنه لم يكن مرضياً عنه وعندما توفي        
الصالحيات بعد ذلك بين رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء واليوم مع فوز حماس وتكليفهـا بتـشكيل الحكومـة                  
أصبح الحديث عن قرارات استباقية تعمل على نقل الصالحيات من رئاسة الوزراء إلى رئاسة السلطة وأيـضاً                 

طلة ومرتبكة ومهملة هذه الحركة غير المبررة وأنا        منظمة التحرير رغم أن صيغة المنظمة واللجنة التنفيذية مع        
قلت لألخ أبو مازن نحن بحاجة للتعاون المشترك والذي سيقرره القانون من صالحيات لكـل طـرف نحـن                   

  .سنحترمه ونتقيد به وعلى اآلخرين أن يفعلوا ذلك لخدمة الشعب الفلسطيني
  فتح لن تشارك في هذه الحكومة؟ماذا عن تشكيل الحكومة خاصة بعد أن اتضح حتى اآلن أن * 

باألمس كنت أتحدث مع إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف واألخوة في الداخل يتابعون مشاوراتهم مع               ** 
الفصائل والكتل البرلمانية المختلفة هناك لقاء سيعقد خالل يومين وقرارهم في المجلس الثوري ترك الموضوع               

م المشاركة لكن نحن سنستمر في الحوار معهم أمالً بأن يشاركوا معنا ألننا             معلقاً وأن كان توجههم أميل إلى عد      
نحن حريصون على مشاركة الجميع نريد تشكيل حكومة ائتالف وطني واسعة تشترك فيهـا جميـع القـوى                   

  .والفصائل وبالتالي قريباً سوف تكتمل الصورة ونقدم حكومتنا للشعب الفلسطيني
 11/3/2006عكاظ 

  
   أساس التعامل مع كل المشاكل والقانونة والحوار الحكم: هنية .34

  إلى أين وصلت االتصاالت لتشكيل الحكومة المقبلة؟: صالح النعامي
ـ نحن نجري اتصاالت مكوكية مع كل الفصائل الممثلة في البرلمان الفلسطيني، سواء في حركة فتح أوالجبهة                 

وسأقوم بعقد لقاءات مع عدد من الشخـصيات        . الثالثالشعبية لتحرير فلسطين، أوفلسطين المستقلة، أوالطريق       
من ناحيتنا لقد أنهينا صياغة البرنـامج الـسياسي         . المستقلة من أجل استكمال المشاورات على الصعيد الوطني       

نحن على مشارف انتهاء    . للحكومة، حيث انطلقنا من القواسم المشتركة التي من المؤمل ان يوافق عليها الجميع            
 سـاعة المقبلـة أن ننتهـي مـن          48دستوري لتشكيل الحكومة، ومن المؤمل في غضون الــ          االستحقاق ال 
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  .المشاورات لتشكيل الحكومة
  متى ستعلنون تشكيل الحكومة؟* 

ـ من المفترض أن نعلنها يوم االثنين المقبل، لكن يمكن أن نمدد هذه المدة عدة أيام في حال وجدنا أن هنـاك                      
لكننا بشكل عام حريصون على االنتهاء من تشكيل الحكومـة          . لكتل األخرى ضرورة تفرضها المشاورات مع ا    

  .في موعد اقصاه االثنين
  هل تتشاورون مع الرئيس ابو مازن حول تشكيل الحكومة؟* 

ـ نعم أنا اقوم بوضعه في صورة المشاورات مع بقية الفصائل ونتائجها، وسأقوم بوضعه في صورة الخطـة                  
وسأطلعه على نتائج الجولة التي قام بها وفد الحركة لموسكو، وسأتباحث معه حـول              العامة لبرنامج الحكومة،    

شكل التحرك المشترك بين مؤسسة الرئاسة والحكومة حول كيفية الرد على التصعيد اإلسرائيلي ضد الـشعب                
  . الفلسطيني

تزامات السلطة، كيـف    الرئيس وضع اشتراطات في كتاب تكليفك تشكيل الحكومة، أهمها التزامكم باحترام ال           * 
يوائم برنامج حكومتك مع رؤية ابو مازن المعروفة في كل ما يتعلق باالعتراف باسرائيل وااللتزام باالتفاقيات                

  وغيرها من القضايا؟
  ....ـ نود التأكيد على أنه لم يتضمن كتاب التكليف اشتراطات

  ؟..لكن نص كتاب التكليف يحتوي على اشتراطات واضحة* 
ما في االمر أن الرئيس تحدث عن معالم رؤيته السياسية، لكنه لم يشترط على الحكومة الفلـسطينية                 ـ ال، كل    

نحن عندما بحثنا البرنامج السياسي أخذنا بعين االعتبار كل القضايا التـي تطـرق              . أي اشتراطات مهما كانت   
 ورؤية األخ ابـو مـازن، وكـان         إليها أبو مازن، وحاولنا البحث عن القواسم المشتركة الممكنة بين برنامجنا          
تطرقنا بها في برنامج الحكومة     التي  حرصنا عالياً في هذا الجانب، مع العلم أنني ال أريد اإلفصاح عن الطريقة              
  .التوافقي الى هذه القضايا، ألن هذه القضايا قيد البحث مع الفصائل األخرى

  يعني أن برنامج الحكومة لن يكون برنامج حماس االنتخابي؟* 
ـ سيكون منطلقاً منه، لكننا نبحث عن أكبر قاسم مشترك مع اخواننا في الفصائل، ولن نعدم وسيلة بسبب سعة                   
لغتنا العربية التي باالمكان توظيف صيغها في تجاوز الخالفات، بحيث يشعر كل طرف أنه حقق مـا يريـد،                   

  .ع أن يعبر عن رؤى الفصائل السياسيةويلبي رؤيته السياسية داخل الحكومة، بمعنى أن برنامج الحكومة يستطي
  من الجهات التي تأكد أنها وافقت على المشاركة في الحكومة؟* 

  .ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونحن نواصل االتصاالت
في حال قررت حركة فتح في النهاية عدم المشاركة في حكومتكم، وفي ضوء تفجر الخالف بينكم وبينها بعد                  * 

  المجلس التشريعي السابق، كيف سيؤثر ذلك على مستقبل العالقة معها؟الغاء قرارات 
ـ ما حصل في البرلمان يعكس حيوية البرلمان الجديد، على اعتبار أن المجلس الجديد يختلف عـن المجلـس                   
السابق، وبالتالي حرصنا على أال ينعكس ما حصل في البرلمان على المشاورات لتـشكيل الحكومـة، وعلـى                  

. لذلك أجرينا اتصاالت مباشرة مع كتلـة فـتح        . مع االخوة في فتح، وعلى الساحة الوطنية بشكل عام        العالقات  
وأود أن أقول لك أن فتح لم تقل كلمتها النهائية بشأن المشاركة في الحكومة، لم يصدر قـرار عـن المجلـس                      

ولها تأثيرها الواسع   ونحن حريصون على مشاركة فتح على اعتبار أنها فصيل كبير           . الثوري بهذا الخصوص  
داخل الساحة الفلسطينية، وموجودة بقوة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، والمصلحة الوطنية تقتـضي العمـل               

لكن في حال لم تشارك فتح في الحكومة، فإن هذا لن           . المشترك بما يعود بشكل ايجابي على الشأن العام بالنفع        
  .يؤثر على العالقات معها بشكل سلبي

وابكم تحدث عن إمكانية ضم قيادات من فتح في حكومتكم بدون الحصول على موافقة قيـادة فـتح                  بعض ن * 
ومؤسساتها، هل هذا صحيح؟ ـ نحن نتوجه لحركة فتح كتنظيم، وكل ما نأمله أن يكون موقفها الرسمي مـع   
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فلسطينية بشكل عـام    لكن في حال لم يتسن ذلك، فال مانع لدينا من أن ننطلق للساحة ال             . المشاركة في الحكومة  
  . ونبحث عن الكفاءات التي نرى أن مشاركتها تثري عمل الحكومة وتشكل اضافة اليه

  هل تخططون لالنتخابات الرئاسية، على افتراض أن ابو مازن قد يستقيل في أي لحظة؟* 
ة ورئاسة  ـ نحن نحترم موقع الرئيس ابو مازن وصالحياته، كما نطالب بأن يحترم الجميع صالحيات الحكوم              

لسنا ننتظر اللحظة التي يستقيل فيها ابو مازن لكي نقدم انفسنا كبدالء له، نحن ننتظر تقـديم نمـوذج                   . الوزراء
  .عمل جديد في التعاون بين الرئيس والحكومة

  وماذا لو قدم استقالته، هل ستتنافسون على الرئاسة؟* 
  .ـ عندها لكل حادث حديث

يبات حول االشخاص الذين يشغلون الحقائب الوزارية، هل يمكـن أن تطلعنـا             تقريباً هناك الكثير من التسر    * 
  على التشكيلة الوزارية؟

ـ لقد طلعت على بعض التسريبات، ولكنها تسريبات وال أود التطرق لها، ألني لم أنته من تـشكيل الحكومـة                    
  .بعد
مة القادمة عبر توجيـه     من ضمن خطوات أخرى، تم الكشف عن مخطط اسرائيلي أميركي لمحاصرة الحكو           * 

الدعم للمنظمات األهلية والمنظمات الدولية من اجل تقليص هامش المناورة امام الحكومة، وابراز ضعفها امام               
الجمهور الفلسطيني، كيف تواجهون مجمل التحركات االسرائيلية األميركية لمحاصـرتكم؟ وهنـاك تحركـات              

  ت من الحكومة القادمة؟خارجية وداخلية إلقناع ابو مازن بسحب الصالحيا
ـ مما ال شك فيه أن اجراء االنتخابات الفلسطينية وفوز حماس فيها، أربك هذه االطراف، وبالتالي نراها قـد                   
فقدت التوازن في التعاطي مع المستجد على الساحة الفلسطينية، لذلك نجد أن هناك مواقف متضاربة من قبـل                  

ى من كل هذه الخطوات هو سحب صالحيات الحكومـة المقبلـة            والمغز. هذه األطراف بعد أن فقدت البوصلة     
وتحويلها الى رأس بال جسد، ووضع العراقيل أمام عملها، ومحاولة افـشال المـشروع الـوطني والتجربـة                  

وقد أكـد لـي شخـصياً أن        . أنا اعتقد أن الرئيس أبو مازن سيرفض التساوق مع هذه الضغوط          . الديمقراطية
كل ما  «وأكد لي أكثر من مرة قائالً       . بكل الصالحيات التي تمتعت بها الحكومة السابقة      الحكومة القادمة ستتمتع    

  . »كنت أطلبه من الرئيس عرفات لنفسي عندما كنت رئيساً للوزراء لن أحرمكم منه
  لكن يبدو أن الحصار االقتصادي سيكون أكبر تحد يواجه الحكومة القادمة، كيف ستواجهون ذلك؟* 

راف الدولية التي أبلغتنا أنها ستواصل تقديم الدعم للسلطة الفلـسطينية، كمـا أن اليابـان                ـ هناك بعض األط   
وبعد تشكيل الحكومة   . اتصلت بنا وأبلغتنا بمواصلة دعمها الحكومة الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني          

ولي واإلقليمي، وعندما تـرى     التي تستند الى برنامج سياسي واقتصادي وتصور لطبيعة العالقة مع المحيط الد           
األطراف الدولية أداء الحكومة في تعزيز سيادة القانون، وضمان الحريات العامة، واعتماد االنتخابات في كافة               
المؤسسات الفلسطينية، هم سيكونون أمام واقع يجبرهم على التعامل معه، ألنه افراز انتخابات، هـذا اختيـار                 

شخصياً رغم كل التهديـدات التـي       . م خيار الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة     وطالبنا الجميع بأن يحتر   . الشعب
باختصار سنفاجأ  . تسمع من هنا وهناك، إال أنني متفائل جداً ازاء قدرتنا على اقناع العالم بالتعاون مع الحكومة               

  .الجميع بنجاحنا ان شاء اهللا
قامت في المرحلة االنتقالية باسـتيعاب اآلالف       أكد العديد من المتحدثين باسم حماس أن وزارات في السلطة           * 

من الموظفين في وظائف وهمية، وهناك حديث عن مشاكل هيكلية طرأت في بنيـة وزارات الـسلطة، كيـف             
  ستتعاملون مع هذا الملف؟ 

ـ نحن نعي أن الهدف من هذه التعيينات هو اثقال كاهل الحكومة مادياً، لكن الحكومة مطالبة بمعالجـة هـذا                    
ر بشكل واع، بحيث تحمي حقوق الناس، وتوفر للمواطن سبل الحياة الكريمة، لكن في نفس الوقت من دون                  األم

  . تعمد اثقال كاهل الحكومة على النحو الذي يخطط له
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هناك من يقول إن فتح أقامت وزارات داخل الوزارات نفسها، بحيث يكون من العسير على الـوزارات أن                  * 
  متها، كيف تواجهون هذا األمر؟تعمل بعد تشكيل حماس حكو

وعلى العكس تمامـاً    . ـ نحن سنلتزم بالقانون في معالجة كل هذه األمور، وسندرس الهيكالت داخل الوزارات            
هناك الكثيرون داخل الوزارات ممن يبدون استعدادهم من اجل تسهيل مهمة الوزراء الجدد، ومن هذه الناحيـة                 

  . أنا تحديداً مطمئن
 إن موظفين في الوزارات يقومون بإطالعكم على الكثير من قضايا الفساد التـي تـتم فـي                  هناك من يقول  * 

  ؟..الوزارات
ـ نحن لم نتسلم الحكومة بعد، وبعد تسلمنا سنقف على حقيقة كل ما يجري فيها، ونحن سنعمل على تحقيق ما                    

 لكن متابعـة هـذه الملفـات        .وعدنا به الجمهور الفلسطيني من اصالح وتغيير، وهذا ما سيحدث إن شاء اهللا            
محكومة بضوابط، أهمها أن تتم وفق القانون، وأن تكون عملية االصالح تدريجية، الى جانب أننا لن نخطو أي                  

وحتى ابو مازن في لقائي االخير به ابلغني        . وسنعالج كل ذلك بحكمة وروية    . خطوة تربك المؤسسة الفلسطينية   
ومـن  . وأكد دعمه لمعالجة قضايا الفساد    . بعضها قد رفع للنائب العام    أن لديه ملفات فساد يتوجب معالجتها، و      

  . جهتنا كحكومة سندعم توجهات الرئيس، الى جانب أننا سنبادر للعمل من أجل وضع حد لهذا الواقع
هناك من يرى أن الحكومة ستواجه تحديا كبيرا في تعاطيها مع األجهزة األمنية التي جميع قادتها واألغلبيـة          * 
احقة من منتسبيها هم من حركة فتح رغم تشديد ابو مازن أن االشراف على هذ األجهزة سيكون من شـأن                    الس

  الحكومة، هل ثمة مخاوف لديكم بهذا الخصوص؟
ـ اإلخوة في فتح خاضوا االنتخابات مثلنا، وهذه نتائج االنتخابات، وهم موجودون في داخل الـسلطة، وأنـا                  

واألجهزة األمنية سلسة، سيما مع وزارة الداخلية، ولن تحدث أي إرباكات فـي             متاكد أن العالقة بين الحكومة      
هذه العالقة، ألنه في المحصلة هذا وطننا وهذه دارنا، والجميع سيكون حريصاً على سالمتها، حتـى نـستكمل         

  . مشروع التحرر
  ية، أليس كذلك؟ من اجل ذلك أنتم تبحثون عن وزير داخلية تحديداً من خارج حماس وذي خلفية عسكر* 

ـ نحن معنيون بأن يتمتع وزير الداخلية بمواصفات متعددة، بجيث يكون ذا حساسية ازاء العالقات الفصائلية،                
  .وعلى معرفة باالجهزة األمنية، وذا حضور سياسي قوي

. صعدت إسرائيل من تهديداتها ضد حركتكم، وهدد وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز بتصفيتك شخصيا             * 
إذا أضفنا الى ذلك اعالن اسرائيل أنها بصدد عمل كل ما في وسعها من أجل احباط عمل الحكومـة القادمـة،                     
كيف ستواجهون التحرك اإلسرائيلي ضدكم، مع العلم أن اسرائيل تسيطر على الضفة الغربية بـشكل كامـل،                 

  .وتحاصر قطاع غزة
وان ضد الشعب الفلسطيني، وضد قياداتـه التـي         ـ هذه التهديدات ليست جديدة وهي تأتي ضمن تصعيد العد         

بالطبع مع اشتداد المعركة االنتخابية فـي اسـرائيل هنـاك           . اصبحت في موقع العمل الرسمي بعد االنتخابات      
تصعيد، على اعتبار أن دماء الفلسطينيين هي وقود هذه االنتخابات، لذلك نحن نتوقع المزيـد مـن التـصعيد                   

مجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد االسرائيلي بأقصى سرعة، علما بـأن هـذا             ونحن نطالب ال  . اإلسرائيلي
هم يريدون محاصرة الحكومة المقبلة، ولكن دائما كنا في صراع          . التصعيد سيأخذ مدى أوسع في الفترة القادمة      

   .نحن نعيش في ظروف االحتالل، وشعبنا لن يهتز أمام كل ما يحاك ضده. إرادات مع دولة االحتالل
  المواطن الفلسطيني يعاني معاناة شديدة، ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها الشعاره بالتغيير؟* 

ـ على رأس أولوياتنا سيكون ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومعالجة مظاهر التسيب، والعمل على تـوفير                
دعني اقول إن التركة ثقيلـة جـداً،        لكن  . األمن للمواطن الفلسطيني، والعمل على تعزيز هيبة القانون والقضاء        

  . ونحن سنخطو خطوات راسخة في هذا الجانب
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إسرائيل تبرر عملياتها ضد حركات المقاومة في قطاع غزة بمواصلة اطالق الصواريخ، وهي ترى أن من                * 
ق هل انتم راضون عن مواصلة اطـال      . حقها الرد على العمليات التي تنطلق من القطاع بعد تنفيذ خطة الفصل           

  الصواريخ من القطاع؟
ـ دعنا نؤكد في البداية أن المشكلة تكمن في االحتالل ومواصلة االعتداء على الشعب الفلسطيني، والفـصائل                 

والـدفاع عـن   . الفلسطينية من خالل الهدنة الطويلة التي التزمت بها أثبتت أنها تتمتع بقدر كبير من المسؤولية      
كون ادارة عملية المقاومة مرتبطة بما يخدم الشعب ويضمن تحقيق          ولكن يتوجب أن ت   . النفس هو حق مشروع   

  .ونحن سنتشاور مع اخواننا في الفصائل من اجل ضبط األمور. الحماية واألمن للشعب الفلسطيني
كيف ستتعاملون مع مطلقي الصواريخ من افراد الفصائل التي ال تلتزم بأي اتفاق للتهدئة أو الهدنـة، هـل                   * 

  ؟ستعتقلونهم مثالً
ـ بالحوار والتفاهم سنصل مع الجميع لقواسم مشتركة بحيث يتم تحديد مكمن المصلحة والمفـسدة فـي كـل                   

  .األمور
  كيف ستضبط حكومة حماس الفلتان األمني الذي يقوم به والمسؤول عنه عناصر من فتح؟* 

ات المـسلحة واختطـاف     ـ ال أقول أن هناك فلتان أمني، بل تسيب، وهناك مظاهر كثيرة للتسيب منها النزاع              
االجانب، وهذا يتوجب معالجته بمعزل عن هوية االشخاص الذين يقفون خلفه، سواء كانوا من حماس أوفـتح،                 

  .وسنعالج ذلك بالحوار والقانون
  في حال تمت عملية اختطاف لألجانب أو المسؤولين، فكيف ستتعاملون مع الوضع؟* 

  .كومة مسؤولةـ الحكومة ستقوم بواجبها كما تقوم به أي ح
  هل ستتعاملون بحزم؟* 

  .ـ سنتعامل بحكمة، والحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه
إسماعيل هنية قبل عام ونصف العام كنت ضمن قائمة التصفيات االإسرائيلية، ونجوت من بعضها، وكنـت                * 

لى بالك وأنت الـذي     طريداً، واآلن توشك على تبوؤ قيادة دفة األمور في السلطة الفلسطينية، هل خطر ذلك ع              
  كنت تعيش حياة المطاردة ؟

ـ كنت أتوقع أن حركة مثل حماس التي تمضى بخطوات واثقة، سيأتي اليوم الذي تكون فيه في سدة الحكـم،                    
ولكن على الصعيد الشخصي لم أفكر في يوم من االيام أن أكون في هذا الموقع، ولم اشـغل نفـسي بـالتفكير                      

لقد كلفت من شعبي    .  يوجد ضمن تربيتنا وثقافتنا أن نولي اهتماما لمثل هذه القضايا          بالمواقع والمناصب، ألنه ال   
  .ألمر يتعلق بتكليف وليس بتشريفاومن حركتي أن أكون في هذا الموقع، و

  كيف أثر هذا االنتقال المفاجئ في المسؤوليات على شخص هنية؟* 
ومع ناسي، أتواصل مع الجميع، أزورهم، وإن       ـ أنا اعيش حياتي الشخصية كما كنت، مع أهلي ومع جيراني            
لكن بكل تأكيد هناك متطلبات جديـدة متعلقـة     . شاء اهللا سنقدم الصورة التي يحب شعبنا أن يراها في المسؤول          

فأنا انتقل من دار الحركة الى      . بالعمل والمسؤوليات، هذه بكل تأكيد لها انعكاساتها على برنامج االنسان اليومي          
  . بكل تأكيد هذا ينعكس على كل شيءدار الدولة، و

  .هل لك هوايات ما زلت تمارسها حتى اآلن بعد الفوز* 
 في نادي أشبال خدمات معسكر الشاطئ، ولعبت في فريق          1976ـ ال تنس، أنا العب كرة قدم، لعبت منذ عام           

 الجمعية االسالمية، وبعد    الشباب التابع للنادي، ثم انتقلت للعب في نادي الجمعية االسالمية، وكنت كابتن فريق            
ذلك كنت كابتن فريق الجامعة االسالمية، وشاركت في مباريات على صعيد الضفة والقطاع، ورأسـت نـادي                 
فريق الجامعة االسالمية لمدة عشر سنوات، وكنت رئيس البعثة الرياضية التي شاركت في الـدورة الخامـسة                 

لكني اآلن ال امارس هذه الهواية، بسبب المشاغل، بيد اننـي           . عشرة لألندية العربية للكرة الطائرة في الرياض      
التقيـت  . اجد نفسي مشدوداً لمتابعة بعض االنشطة الرياضية في التلفزيون وغيرها لكن في نطاق ضيق جـداً               
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أخيرا باألسرة الرياضية الفلسطينية وفريق فلسطين لكرة القدم، وهاتفت البعثة الرياضية الفلسطينية في الـصين              
  .يعهالتشج

  
  إذن حكومتك ستهتم بشكل خاص بالرياضة؟* 

  .ـ بكل تأكيد
  11/3/2006الشرق األوسط 

  
  !..  أعمالهم وجدول أعمالناجدولنحن سنحدد : أولـمرت .35

  هل تستبعد أحدا ما كشريك في حكومتك؟ :ناحوم برنياع وشمعون شيفر
  .كل حزب يهودي صهيوني هو شريك محتمل.  ال، من حيث الـمبدأ*
  يعني أن االصوليين مستبعدون في نظرك؟ هذا -
  . أنا لـم اعتقد يوما بأن االصوليين مناهضون للصهيونية*
   وهل يوجد لديك شريك مفضل؟-
ليس فقط كم ستحقق كديما، وانمـا كـم         .  لدي أفكار كثيرة، والكثير من األمور يعتمد على نتائج االنتخابات          *

  .سيحقق اآلخرون
  ن دولة اسرائيل في السنوات القريبة في عالقاتها مع الفلسطينيين؟ الى أين ستتوجه، أين ستكو-
علينا أن نقوم   .  أنا اعتقد من كل قلبي أن لدينا نافذة فرص يجب علينا استغاللها خالل السنوات االربع القادمة                *

  .بخطوات تاريخية
  ار حماس؟ أين ترى هذه النافذة، اذا كانت مثل هذه النافذة موجودة فقد ُأغلقت مع انتص-
وهناك ادارة اميركية ال يوجـد      .  هناك اجماع دولي واسع على الـمبادئ التي يجب أن تكون أساسا للتسوية            *

أنا اعتقد أن الجمهور الفلسطيني     . لها مثيل في دعمنا، وال يوجد لها مماثل في فهم تعقيد الواقع الذي نعيش فيه              
قاتلنـا  . لست خائفا من انتصار حمـاس     . ار حماس يقترب من لحظة حسم داخلي فُرضت عليه من خالل انتص         

واذا كانت هناك حاجة سأخوض الحرب ضـدهم بكـل قـوة            . ضد حماس وضد كل الفصائل وقد تغلبنا عليها       
  .اسرائيل وبال حدود

   هل ستعطي األوامر الغتيال اسماعيل هنية قائد حماس الذي عين لتشكيل الحكومة؟-
تذكروا ما حدث   . ذ عمليات ارهابية هو هدف مشروع لعمليات االغتيال        كل من يكون ضالعا في اعداد وتنفي       *

  .الحمد ياسين والرنتيسي اللذين كانا أعلى مرتبة من هنية
   هما لـم ينتخبا لرئاسة الوزراء؟-
 اذا كان ضالعا في السياسة حتى وإن لـم تكن مقبولة علي، ولـم يكن ضالعا في االرهاب فلن يكون هـدفا                     *

. لفلسطينيون سيضطرون الى اتخاذ قرار عما قريب اذا كانوا سيقبلون خريطة الطريق على انفـسهم              ا. للتصفية
اذا فضلوا االنجرار نحو محـور      . أنا سأنتظر حتى نضوج هذه العملية، ولكن ليست لدي نية لالنتظار بال نهاية            

رع للنظام االرهـابي االيرانـي،       السوري بما فيه حزب اهللا، وحولوا السلطة الفلسطينية الى ف          -الشر االيراني   
لن أوافق بأي شكل من االشكال أن تكـون اسـرائيل           . فسنضطر الى أخذ مصيرنا بأيدينا والتحرك من دونهم       

اذا . رهينة بيد الفصائل االرهابية التي تعلن الهدنة إن شاءت وتُرسل االنتحاريين الى شوارعنا اذا غيرت رأيها               
سـأجري  .  فاننا سنبدأ في التحرك وتحديد حـدودنا الدائمـة         -ال يحدث ذلك     وأنا آمل أن     -كان هذا اختيارهم    

أنا أنوي اجـراء سلـسلة      . حوارا داخليا مع كل من يرغب في الـمشاركة، سواء كان في االئتالف أو خارجه             
وأعرف أن هذه اللقاءات ستكون صعبة ومؤلـمة وربما عاصفة، ولكنني لن اتنازل            . لقاءات مع الـمستوطنين  

  .حاولة التوصل الى اتفاق معهم حول تحديد حدودنا الـمستقبليةعن م
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   هل تنوي تغيير مسار الجدار الفاصل؟-
الجدار . الجدار الحالي أمني  . نحن سنغير الـمسار غربا أو شرقا وفقا لالجماع الداخلي االسرائيلي         .  بالتأكيد *

ـ             . ال بـين اسـرائيل والفلـسطينيين      الذي سيقام والذي سيكون في بعض أجزائه سور سيكون خط حدود فاص
  .االسرائيليون لن يعيشوا خلف الجدار

   هل تصدق فعال أن العالـم سيعترف بخط الحدود هذا؟-
وقد بنيت عالقات ثقة ممتازة مع بلير وميركل وبرلسكوني، واعتقد أنني           .  سأجري حوارا مع األسرة الدولية     *

  . أوال سأتحدث مع الرئيس بوشأنا. سأتوصل الى مثل هذه العالقات مع جاك شيراك
 االدارة االميركية تقول إن خط الحدود يمكن أن يتحدد فقط باالتفاق، وهم ال يقبلون حتى انتهاء االنـسحاب                   -

  .االسرائيلي من غزة
ولكنهم اشخاص براغماتيون، وهم يعرفون الظـروف       .  االميركيون لـم يكونوا مستعدين لقبول أمور كثيرة       *

وليس صدفة انهم كانوا أول من سحبوا االمـوال مـن           .  حماس هو في نظرهم مفترق مهم      الـمتغيرة، وصعود 
  .السلطة بعد االنتخابات

   وهم أنفسهم الذين حرصوا على اعادة االموال في هذا االسبوع بواسطة البنك الدولي؟-
ن فـي آب    مـن قبـل أن يمـرض شـارو        .  الـمسألة تتعلق بدفع الرواتب فقط، وللحكومة االنتقالية ايضا        *

الهدف الذي أسعى اليه    . الـماضي، قمت بسلسلة استيضاحات مع االدارة االميركية من خالل كونداليزا رايس          
مصلحة اسرائيل علـى الــمدى      . هو توسيع الكتل االستيطانية والفصل التام بين السكان اليهود والفلسطينيين         

ليست هناك أية احتمالية ألن     . بب بنفقات هائلة  االحتكاك اليومي يتمخض عن العنف ويتس     . البعيد هي االنفصال  
وعلينا أن نتراجع الى داخل الكتل االستيطانية وأن نقلص احتكاكنـا           . يتطور الى واقع ايجابي بالنسبة السرائيل     

أنا اعتقد أن اسرائيل ستظهر     . دولة اسرائيل تستطيع أن تحافظ على بقائها فقط كدولة يهودية         . الى الحد األدنى  
رى بعد اربع سنوات وستعيش في حدود اخرى والتي حتى إن لـم يتم االعتـراف بهـا رسـميا،                   بصورة اخ 

كل ذلك من دون أن نتنازل عن أي خيار         . فستلقى الدعم الفعلي من قبل األطراف الـمهمة الحقيقية في العالـم         
نحـن  .  سـنقود  نحن سنقرر، ونحن سنتحرك، ونحـن     . السنوات االربع القريبة ستكون سنوات تأسيسية     . أمني

الفترة التي كان فيها كل ارهابي يمسك بمفاتيح جـدول          . سنحدد جدول اعمالهم وجدول اعمالنا والجدول الزمني      
  . اعمال حياتنا قد مرت

ما تقترحه هو عكس ما انتهجـه       .  شارون قال إن فك االرتباط عن غزة كان الخطوة أحادية الجانب األخيرة            -
  .شارون

أنا . أوال، أنا ال أتحدث في هذه الـمرحلة عن خطوات أحادية الجانب          .  ظلـما مضاعفا   أنتم تلحقون بشارون   *
حسب رأيي ومعرفتي هذا بالضبط ما      . أتحدث عن تعاون مع األسرة الدولية بهدف الوصول الى تحديد للحدود          

رض شارون، فهل   ثانيا، ال تتجاهلوا حقيقة انتصار حماس إبان فترة م        . كان شارون ينوي فعله بعد االنتخابات     
ما أقترحه اآلن حسب معرفتي لـما كان شارون يفكر به، يتساوق مع            . كان حسب رأيكم سيتجاهل هذه الحقيقة     

  .مخططاته
   توجه كديما السياسي يكتسي باإلبهام؟-
ليس هناك أي واحد ممن ينافـسونني       . أنا أتحدث عن وحدة القدس والكتل االستيطانية      .  العكس هو الصحيح   *

أحدهم يقول إننا سنخوض حربا أبدية ضد االرهاب من دون أن يقتـرح             . مثل هذه الصورة الواضحة   يتحدث ب 
أنا ال أنوي الـدخول فـي       . والثاني مستعد للتنازل عن كل شيء من دون التمييز بين أبو مازن وحماس            . حال

  .ه السياسيينبعد االنتخابات سأجري مفاوضات مع الجمهور االسرائيلي بواسطة ممثلي. التفاصيل اآلن
، دعوت الى االنسحاب من الـمناطق بما فيها أحيـاء فـي            2003 في مقابلتك مع يديعوت في كانون االول         -

  فما الذي ما زال قائما من تصريحك ذاك حتى اليوم وما الذي تراجعت عنه؟. شرق القدس
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لذلك كان  . ، وهذا ما حدث    عندما سألتموني حينئذ إن كنت قد تشاورت مع شارون قبل الـمقابلة، قلت لكم ال              *
اليوم بطبيعة الحال أنا رئيس الوزراء بالوكالة، وعلـي أن أتـدارس األمـور              . بامكاني الدخول في التفاصيل   

  .أنا أحدد االتجاه وأتحدث عن جداول زمنية، ولكنني لست مستعدا لترسيم الخرائط. بصورة مختلفة
اليوم أنت تتحدث عن الحفاظ علـى وحـدة   . ي شرق القدس لقد ألـمحت حينئذ أنك تؤيد التنازل عن أحياء ف    -

  فما الذي تقصده؟. الـمدينة
وأنا أقصد كل ما ابتهلنـا مـن        .  أنا أقصد كل ما يقصده كل يهودي بصورة عفوية عندما يتحدث عن القدس             *

 الزيتـون  والبلدة القديمـة وجبـل  ) الحرم(أقصد جبل الهيكل . اجله وكنا مستعدين للتضحية بأرواحنا في سبيله 
مخيم شـعفاط لالجئـين علـى سـبيل     . أنا ال أقول ما هو الخط الدقيق  . ومناطق اخرى في وسط شرق القدس     

  .الـمثال الذي هو اليوم جزء من الـمدينة، لن يبقى ضمن السيادة االسرائيلية
  . هل تنوي انشاء تواصل يهودي بين القدس ومعاليه ادوميم؟ االميركيون يعارضون ذلك بشدة-
عاليه ادوميم هي جزء ال يتجزأ من دولة اسرائيل، وال شك لدى االميركيين بأنه سيكون هناك تواصل بين                   م *

  .E1معاليه ادوميم والقدس بما يشمل الـمنطقة 
   هل تنوي الشروع في البناء هناك؟-
يه ادوميم ال يمكن    معال. االميركيون يعرفون أن الـمنطقة ستُشيد مع الوقت      . أنا أتحدث فقط  .  أنا لن أبني اآلن    *

  .أن تكون جزيرة معزولة، ونحن ملزمون بربطها بالقدس
  . أنت تتفاخر بفك االرتباط عن غزة، ولكن سدروت وعسقالن تعرضتا لـمئات الصواريخ منذ االنسحاب-
أنا أتوقـع تطـورات فـي هـذا         .  في االيام األخيرة شهدنا عددا أقل من صواريخ القسام، وهذا ليس صدفة            *

  . ، وأحد اسبابها عمليات التصفية الـممركزةالـمجال
هل تقف اسرائيل عاجزة في مواجهة القنبلـة        .  بينما نحن نتحدث تتقدم ايران في طريقها نحو السالح النووي          -

  االيرانية؟ 
هذا .  نحن نتصرف بحكمة ومسؤولية، أنا أوصي بأن نُكثر من الفعل في هذه الـمسألة وأن نقلل من الثرثرة                 *

  .تهديد ألمننا من الناحية االستراتيجية، واسرائيل لن تُسلـم أبدا بتسلح ايران نووياهو أهم 
   هل تنوي الشروع في مفاوضات مع سورية؟-
والـمطروح على جدول االعمال هو القضية      .  الـمفاوضات مع سورية ليست مطروحة على جدول اعمالي        *

لقد أجرينا عدة مداوالت حتـى      . اخرى وسنقوم بمعالجتها  لبنان هو مسألة    . الفلسطينية التي توجب كل االهتمام    
  . اآلن، وعلينا بحكمة وصبر أن نتوصل الى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود بالتنسيق مع حكومة لبنان

 خالل لقائك مع قيادة الـمنطقة الشمالية قالوا لك إنه اذا قامت اسرائيل بشن هجوم في العمق السوري مـرة                    -
  .لسوريين ينوون الرد من خالل اطالق الصواريخ الى العمق االسرائيلياخرى فان ا

أنا من ناحيتي ال أتطلـع  .  السوريون ال يتمنون حدوث هذه الـمجابهة، ولديهم اسباب كافية لعدم حدوث ذلك         *
الى أية مجابهة معهم، ولكنني لست مستعدا لغض البصر عن الدعم النـشط الـذي يقدمـه األسـد لالرهـاب                     

  .طينيالفلس
   وهل قالوا لك ايضا إن حزب اهللا ينوي اختطاف مواطنين اسرائيليين قبل االنتخابات بإيحاء من ايران؟-
  . الجيش االسرائيلي جاهز وعلى أهبة االستعداد في الشمال كما لـم يكن أبدا*

  عن يديعوت أحرونوت 
  11/3/2006األيام الفلسطينية 
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   ليفني؟تزيبيمن هي  .36
  زيد حمزة. د

 هي وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الجديدة التي جاءت إلى المنـصب دون ضـجيج   Tzipi Livniيبي ليفني تز
  . اعالمي، ربما ألن الحكومة انتقالية، فلم ينتبه لها الكثيرون ولم يهتموا بمعرفتها حق المعرفة

ئيل الكبرى وتدرجت    سنة، وقد قطعت حتى االن رحلة سياسية ذات شأن، بدأت بايمان مطلق بإسرا             47عمرها  
حتى وصلت إلى االقتناع بأن هذه الدولة لن تتمكن من البقاء ديمقراطية طالما تحتل أراضي فلسطينية وتـتحكم                 

ولدت تزيبي لعائلة متعصبة قوميا وحين كانت طالبة كـادت أن تعتقـل بـسبب               . في رقاب سكان ال يحبونها    
وبالرغم مـن تمـسكها     ! ية المكوكية لهنري كيسنجر   مشاركتها في االحتجاج المصحوب بالعنف ضد الدبلوماس      

 في المسألة القوميـة     Centristالشديد بحلم إسرائيل الكبرى فهي تؤكد أنها تنتمي منذ وقت طويل لتيار الوسط              
 ..  

لقد تربت في بيت أفراده من الليكود المتشددين، لذلك فان لها إيديولوجية موروثة مـن الـصعب تجاهلهـا أو                    
والنصب الرخامي القائم على قبـر      )) أن عائلتي هي جزء من التاريخ التأسيسي إلسرائيل       ((تقول  تجاوزها فهي   

إشارة إلى منظمة عسكرية أنشئت في حقبة ما        )) هنا يرقد رئيس عمليات منظمة االرغون     ((والدها محفور عليه    
يل الكبرى التـي تمتـد      قبل االستقالل لمحاربة البريطانيين والعرب، وعلى نفس النصب حفرت خريطة إلسرائ          

  . إلى الجانب المقابل لنهر األردن 
ومز ليفني ضابطة الموساد السابقة كانت مصنفة كارهابية من قبل السلطات البريطانية، ووالدها كـان رئيـسا                 

 28 حيث قتـل فيـه       1946للعمليات في االرغون عندما نسفت هذه المنظمة فندق الملك داود في القدس عام              
أما الموجة التالية من الهجمات االرهابية التي قادها والدها         .  يهوديا وخمسة آخرون     17عربيا و  41بريطانيا و 

محـرر الـشؤون الخارجيـة فـي        / فقد أثارت غضب الرأي العام البريطاني وادت في رأي ليونارد دويـل             
ن يدي األمم المتحـدة     الهرالدتربيون إلى تخلي الحكومة البريطانية عن االنتداب على فلسطين وترك المشكلة بي           

  ..وما ترتب على ذلك من النتائج الكارثية التي وقعت للفلسطينيين بعد ذلك 
لقد كانت مز ليفني من الزمالء المفضلين لدى شارون، وكانت جزءا مـن المطـبخ الـسياسي الـذي خطـط            

 الرسالة ولحمـل هـذه      لألنسحاب االحادي الجانب من غزة السنة الماضية فكانت المبعوثة الرئيسية لتبليغ هذه           
المهمة، كما أنها أول من طلب منه شارون االنضمام لحزب كاديما بعد انشقاقه عن الليكود إثر خالفه وشجاره                  

  .. مع اليمين حول االنسحاب من غزة 
مز ليفني كانت قد رفعت لرتبة مالزم في الجيش االسرائيلي قبل أن تنضم إلى الوكالة الخارجيـة للمخـابرات                   

وهي في الثانية والعشرين من عمرها، وقد شهدت أثناء وظيفتها كيف تورطت هـذه الوكالـة فـي                  ) دالموسا(
 أي أثنـاء سـنتها األولـى كجاسوسـة          1981محاولة االغتيال الفاشله لقائد أيلول االسود أبو داوود، وفي عام         

  .  العراقخارجية، نظمت الموساد عملية تدمير المفاعل النووي الذي كان صدام حسين يبنيه في
هذه المعلومات عن وزيرة الخارجية االسرائيلية الجديدة جاءت في مقال لليونارد دويل في الثاني مـن الـشهر                  
الجاري آذار وهو يتحدث عن زيارتها للندن مؤخرا كجزء من الحملة التي تشنها إسرائيل لزعزعـة حكومـة                  

  ! الفلسطينين أنفسهم ) تجويع(حماس القادمة بحرمانها من التمويل لكن ليس إلى درجة 
وقد قالت الوزيرة الجديدة أن الرئيس محمود عباس اآلن على الهامش وال يمكن أن نسمح له بأن يصبح ورقة                   

آمـل أن   : قـائال ) وال يعتذر (وهنا تدخل رئيسها إيهود أولمرت كي يوضح        ! التوت التي تستر عورة االرهاب    
  !يبقى الرئيس الفلسطيني في منصبه 

! تقول عنها الصحافة الغربية إنها زعيمة إسـرائيل المنتظـرة         ن المعلومات حول هذه المرأة التي       فا.. وبعد  
  ..ليست سرية وبعضها معروف من قبل لكنها تستحق التمعن خاصة من قبل المسؤولين العرب

11/3/2006الرأي األردنية   
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  والسالميةحماس وحولي  .37

  محمد غريب حاتم 
والنجاح الشعبي وعندما نرى حماس تصل الى السلطة اليوم وتفاوض، ال بد ان نبارك لحماس الوصول للسلطة 

يتذكر االخوة في حماس دور دولة الكويت واهل الكويت واقصد المواطنين الذين وقفوا معهم ومع قضيتهم 
لى ول منظمة لهم ولكفاحهم السترجاع ارضهم وحقهم متمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية عأابتداء من تأسيس 

لف فلسطيني من حيث التعليم المجاني أ) 400(كثر من أوالد رض حولي المباركة، ومن ثم احتضانها ألأ
والرعاية الصحية واالهتمام الكامل بالتعامل معهم وليتذكر قادة حماس اليوم وعلى رأسهم خالد مشعل كيف 

 .احتضنتهم الدولة في الكويت، وكيف بدأت دعوتهم في مساجد حولي
 .شقرن دور الكويت في انشاء الموسوعة الفقهية، ودورها في رعاية الشيخ محمد األوكيف كا

ولى لشباب حماس وعلى الرغم من كل ما ماكن الطاهرة داخل مساجد حولي الحاضنة األلقد كانت تلك األ
ن صدور الكويتيين أال إهل الكويت، أرض الكويت ولردود الفعل من حماس ضد حدث من الغزو الظالم أل

ن تخرج شباب حماس من مساجد حولي وبدأت الدعوة في السالمية أدائما ال تسعى لدنيا بل لثواب اهللا ثم بعد 
ابتداء من مسجد البدع القديم ومسجد الخلف الحديث، وكان انتقال الدعوة بعد ذلك الى السالمية واستطاعت 

اس تترعرع وصوال بتكوين خلية ناضجة التوسع على ارض الكويت المباركة الى ان كانت اللبنة الثانية لحم
انتقلت بعد التحرير لتعمل في فلسطين واالردن وقد كان لدولة الكويت الفضل ايضا حيث دفعت دولة الكويت 
خدمات كل العاملين على اراضيها بعد الغزو الغاشم وتحرير الكويت بالكامل مما ساعد آالف العائالت داخل 

بكل ما ارسل لهم من كامل الخدمات المالية على الرغم من المواقف المعادية فلسطين واالردن لتواصل الحياة 
 .للبعض للحق الكويتي

اخيرا انها مجرد تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين لفضل دولة الكويت وقيادتها الشرعية على ساحة العمل الوطني 
  .والجهاد وارجاع الحق الشرعي لالخوة الفلسطينيين

  11/3/2006الوطن الكويتية 
 

   السالم مستحيالًيجعلاستعمار فلسطين  .38
  جيمي كارتر

لفترة تزيد على ربع قرن من الزمان كانت السياسة اإلسرائيلية في تضارب واضح مـع سياسـية الواليـات                   
لقد كان احتالل إسرائيل لفلسطين سبباً في إعاقة التوصل إلى اتفاقية سالم شاملة في              . المتحدة والمجتمع الدولي  

 المقدسة، بصرف النظر عما إذا لم يكن لدى الفلسطينيين حكومة ذات طبيعة رسمية، وسـواء كـان                  األراضي
رئيس تلك الحكومة ياسر عرفات أو محمود عباس، وسواء كان عباس رئيساً وكانت حمـاس تـسيطر علـى                   

  .البرلمان ومجلس الوزراء
يزنهاور أن تتطابق حدود إسرائيل مع الحدود       لقد كان موقف الواليات المتحدة الثابت منذ إدارة الرئيس دوايت آ          

، والذي وافق عليه العـالم      242، قضى قرار األمم المتحدة رقم       1967، ومنذ عام    1949التي تأسست في عام     
ولقد أعيد التأكيد على هذه السياسة، حتى من ِقــبل          . أجمع، بإلزام إسرائيل باالنسحاب من األراضي المحتلة      

، وشدد عليها كافة رؤساء الواليات المتحدة، بما فيهم جورج دبليـو            1993م في عام     ث 1978إسرائيل في عام    
فبوصفه طرفاً في الهيئة الرباعية، التي تتضمن روسيا، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبـي، صـادق               . بوش

 لتلـك   لكن إسرائيل رفضت رسمياً المبادئ واألفكـار األساسـية        . بوش على خارطة الطريق من أجل السالم      
  .الخارطة، بما وضعته من تحسبات وشروط مسبقة، على نحو متعمد وواضح
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وتحت إشراف لجنة رفيعـة     . كان مركز كارتر، بموافقة إسرائيل، قد تولى مراقبة االنتخابات الفلسطينية الثالثة          
ـ     لمية، المستوى مؤلفة من رؤساء جامعات ورجال قانون بارزين، جاءت كافة االنتخابات نزيهـة وعادلـة وس

  .وتقبل نتائجها الفائزون والخاسرون
سوف تسيطر حماس على مجلس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء، لكن محمود عباس سيظل محتفظاً بكافـة                

فهو ما زال يترأس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الكيان         . السلطات والصالحيات التي مارسها ياسر عرفات     
رائيل، ويستطيع أن يتعامل مع قادة إسرائيل تحت هذه المظلـة بـصورة             الفلسطيني الوحيد الذي تعترف به إس     

  . مستقلة عن سيطرة حماس
وتؤكـد  . وكان عباس قد صادق على نحو ال لبس فيه على خارطة الطريق التي انتهت إليها الهيئة الرباعيـة                 

 راغبين في التوصـل     من الفلسطينيين ما زالوا   % 80استطالعات الرأي التي أجريت في أعقاب االنتخابات أن         
  .من الفلسطينيين يؤيدون عباس كرئيس لهم% 70إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل، و

وربمـا انـضمت إليهـا      (لكن إسرائيل أعلنت عن سياسة تتلخص في عزل الحكومة الجديدة وتقويض سلطتها             
اريح سـفر، ومنـع     فقد قررت حرمان المسؤولين المنتخبين من الحصول على تص        ). الواليات المتحدة في ذلك   

عمال قطاع غزة المعزول من الدخول إلى إسرائيل، كما تبذل قصارى جهدها اآلن لمنع وصول الدعم المـالي                  
وكان جيمس ولفينسون مبعوث الهيئة الرباعية الخاص قد اقترح أن تساعد الجهات المانحـة              . إلى الفلسطينيين 

  .لتي تحظر وصول التمويل إلى حماس بصورة مباشرةالشعب الفلسطيني دون انتهاك قوانين مكافحة اإلرهاب ا
إن أفضل التوجهات على األمد القريب يتلخص في اتباع نصيحة ولفينسون حتى ينقشع الغبار وتهدأ األمور في                 
فلسطين، ثم انتظار النتائج التي ستسفر عنها االنتخابات اإلسرائيلية التي من المقرر أن تعقد في وقت الحق من                  

ترغب حماس اآلن في تعزيز مكاسبها السياسية، والحفاظ علـى النظـام الـداخلي واالسـتقرار،                . هذا الشهر 
 إذا ما قررت    - وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين   -ولسوف تكون مأساة مؤلمة     . واالمتناع عن أي اتصال بإسرائيل    

  .حماس تشجيع اإلرهاب أو غض الطرف عنه
فحين أصبحت رئيـساً    . الم تتلخص في استعمار إسرائيل لفلسطين     إن العقبة البارزة التي تعوق الطريق إلى الس       

للواليات المتحدة كانت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ال تتجاوز المئات، لكن حكومة الليكود                
 ولقد أدان الرئيس رونالد ريجان هذه السياسة، وأعـاد        . عملت على توسيع أنشطة االستيطان بعد انتهاء واليتي       

 ما زال يشكل حجر األساس للجهود األميركية الرامية إلى إحالل السالم في الشرق              242التأكيد على أن القرار     
  .هدد بتخفيض المعونات األميركية إلى إسرائيل) األب(حتى أن الرئيس جورج بوش . األوسط

لسالم، إال أن زيادة هائلـة فـي        وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس ِبيل كلينتون لتعزيز عملية ا            
 ألفاً، وكانت أغلب هذه الزيـادة  225أعداد المستوطنين حدثت أثناء فترة واليته، حيث بلغت أعداد المستوطنين    

وكان أفضل عرض رسمي مقدم للفلسطينيين يقـضي        . أثناء تولي إيهود باراك لمنصب رئيس وزراء إسرائيل       
مـن األرض   % 5 مستوطنة تغطـي حـوالي       209اً منهم في     ألف 180من المستوطنين، وترك    % 20بسحب  
  .المحتلة

هذه مضللة إلى حد بعيد، حيث تم االستيالء على المناطق المحيطة بالمستوطنات أو             % 5والحقيقة أن نسبة الـ     
تخصيصها للتوسع في المستقبل، وإنشاء الطرق التي تصل بين المستوطنات، وبين القدس والمستوطنات، هـذا               

 الخطوط الشريانية العريضة المخصصة لتوصيل المياه، وتمديد مواسير الصرف، وتوصيل الطاقـة             فضالً عن 
وهذه البنية المعقدة من شأنها أن تقسم الضفة الغربية بالكامـل إلـى منـاطق               . الكهربية، وخطوط االتصاالت  

  .صغيرة متعددة غير قابلة للسكنى أو حتى الوصول إليها في أغلب األحوال
تخذ قادة إسرائيل قراراً أحادياً دون إشراك الواليات المتحدة أو الفلسطينيين، باالنسحاب مـن قطـاع                مؤخراً، ا 

لكن غزة بوضعها الحالي كمنطقة مطوقة معزولة، بال طرق جوية أو بحرية أو سبيل إلـى                . غزة كخطوة أولى  
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علـى الـصعيد االقتـصادي أو       االتصال بالضفة الغربية، تصبح كياناً غير قابل للحياة أو االستمرار سـواء             
  .السياسي

ومما يثير االنزعاج على نحو خاص بناء إسرائيل        . إن مستقبل الضفة الغربية أيضاً على نفس القدر من القتامة         
 وهـي تقـع     -لجدران عزل خرسانية هائلة على مناطق مأهولة بالسكان وأسوار عالية في المناطق الريفيـة               

، فضالً عن التوغل داخل تلك المناطق في كثير من األحوال بغرض احتـواء              بالكامل داخل المناطق الفلسطينية   
والحقيقة أن هذا الجدار مصمم بحيث يخنق فلسطين تماماً، أما ما تبقى من             . المزيد من األراضي والمستوطنات   

أرض فلسطين فلسوف تخترقها شبكة من الطرق التي سيقتصر حق استخدامها على اإلسرائيليين، والتي مـن                
  .المقرر أن تصل بين إسرائيل ووادي نهر األردن

وهذا لن يكون مقبوالً على اإلطالق سواء بالنسبة للفلسطينيين أو المجتمع الدولي، ولسوف يؤدي ال محالة إلى                 
تصعيد التوتر والعنف داخل فلسطين، وتفاقم حالة االستياء والغضب والعداوة من ِقـبل العالم العربـي تجـاه                 

  . سوف تعد مسؤولة عن المحنة التي يعانيها الفلسطينيونأميركا، التي
منذ أعوام مضت أشار إيهود أولمرت القائم بأعمال رئيس الوزراء وآخرون إلـى أن دوام احـتالل إسـرائيل                   
لألراضي الفلسطينية سوف يصبح متعذراً على نحو متزايد مع تنـاقص العـدد النـسبي للمـواطنين اليهـود                   

وهذه حقيقة واضحة بالنسبة ألغلب اإلسرائيليين، الذين يرون        . ل إسرائيل أو في فلسطين    ديموغرافياً، سواء داخ  
وعلى مدار األعوام ظلت اسـتطالعات      . أيضاً في هذا الدور المهيمن تشويهاً لقيمهم األخالقية والدينية القديمة         

ب من الضفة الغربية في     من اإلسرائيليين يفضلون االنسحا    % 60اآلراء تؤكد على نحو ثابت أن ما يقرب من          
وعلى نحو مماثل فإن عدداً هائالً من اإلسرائيليين والفلسطينيين يرغبون في           . مقابل حصولهم على السالم الدائم    

  .التوصل إلى حل دائم يقوم على وجود دولتين
 إحكامـاً   لقد تزايدت الخسائر في األرواح خالل السنوات القليلة الماضية مع فرض قوات االحتالل لقبضة أكثر              

 1084 فلـسطينياً و   3982 قُــِتل    2006 إلى مارس    2000وخالل الفترة من سبتمبر     . على المناطق المحتلة  
 مـن   123 من الفلـسطينيين و    708: إسرائيلياً من جراء هذا الصراع، ومن بين القتلى سقط العديد من األطفال           

  .الفلسطينيين
ن من شأنه أن يؤدي إلى اعتراف كامل من ِقـبل العـرب            مما ال شك فيه أن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيي         

والحقيقة أن أي سياسة رافضة من جانب حماس أو أي جماعة إرهابية لن             . بإسرائيل وحقها في الحياة في سالم     
  .تصمد أمام التزام عربي شامل بمنع المزيد من أعمال العنف وتعزيز رفاهية الشعب الفلسطيني

يأس واإلحباط يتحوالن إلى تفاؤل وتقدم، وحتى اآلن ال ينبغي لنا أن نتخلـى عـن                على مدار األعوام رأيت ال    
األمل في سالم دائم لإلسرائيليين وحرية وعدالة للفلسطينيين، لكن ذلك لن يتسنى إال بـاحترام ثالثـة مبـادئ                   

  :رئيسية
 من جانب الفلـسطينيين      البد وأن يكون معترفاً به ومقبوالً      - والحياة في سالم   - حق إسرائيل في الوجود      - 1

  وكافة أطراف التفاوض األخرى؛
   ال يمكن التغاضي عن قتل األبرياء بواسطة المفجرين االنتحاريين أو أي أعمال عنف أخرى؛- 2
 البد وأن يعيش الفلسطينيون في سالم وكرامة، والمستوطنات اإلسرائيلية الدائمـة القائمـة علـى أراض                 - 3

  . أمام تحقيق هذه الغايةفلسطينية تشكل عقبة رئيسية
  11/3/2006الغد األردنية 
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 كاريكاتير .39

  
  8/3/2006الدستور 


